
รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ  
ดานการบริหารจัดการและดานการเงินของกระทรวงยุติธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงยุติธรรม 
 

1. กระทรวงยุติธรรม (MINISTRY OF JUSTICE) 

2. ขอมูลพ้ืนฐานของกระทรวงยุติธรรม 

2.1 วิสัยทัศน  

“หลกัประกันความยุติธรรมตามมาตรฐานสากล” 

พันธกิจ 

1. พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนเพือ่ใหเขาถึงความยุติธรรมอยางเทาเทียม 
2. พัฒนาระบบงานยุติธรรมและการบังคับใชกฎหมายใหเปนไปตามหลักสากล 
3. พัฒนาประสิทธิภาพการบรหิารความยุติธรรมและการบังคับใชกฎหมายใหมีธรรมาภิบาล 
4. พัฒนาระบบปองกันอาชญากรรมเพื่อสรางความปลอดภัยในสังคม 

2.2 เปาประสงค ประเด็นยุทธศาสตร 

(ตามแผนยุทธศาสตรกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2558 - 2561) 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1  พัฒนาประสิทธิภาพการบริการประชาชนใหเขาถึงความยุติธรรม 

เปาประสงค 

๑) ประชาชนไดรับการบริการใหเขาถึงความยุติธรรม ดวยความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม 

๒) ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตไดรับการอํานวยความยุติธรรมอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน 

๓) ประชาชนมีสวนรวมในการสรางความปรองดองสมานฉันทในสังคมอยางย่ังยืน             

๔) ประชาชนผูรับบริการ คูความ และผูมีสวนไดเสียในดานการบังคับคดีและการไกลเกลี่ยไดรับการปฏิบัติ

ดวยความสะดวก รวดเร็ว และเปนธรรม 

กลยุทธ  

1) พัฒนาระบบงานยุติธรรมเพือ่อนุวัตพันธกรณีดานสทิธิมนุษยชนของรัฐ 
2) สงเสริมและพัฒนาระบบงานยุติธรรมชุมชนและเครือขายความรวมมือทุกภาคสวน 
3) พัฒนาระบบการชวยเหลือประชาชนในกระบวนการยุติธรรม 
4) บูรณาการการอํานวยความยุติธรรมแกประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต 
5) พัฒนาระบบการใหบริการดานการบงัคับคดีและการไกลเกลีย่ 

ตัวชี้วัด 

๑) รอยละของผูเสียหายและผูไดรับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรมที่ไดรับการชวยเหลือเยียวยา 

๒) รอยละของเรื่องที่ไกลเกลี่ยไดสําเรจ็ 

๓) ระดับความสําเรจ็ในการพัฒนาศูนยยุติธรรมชุมชน 
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๔) รอยละความเช่ือมั่นของการอํานวยความยุติธรรมในจงัหวัดชายแดนภาคใต 

๕) รอยละความสําเร็จของการไกลเกลี่ยคดีแพง 

๖) รอยละความพึงพอใจของผูรบับริการที่ไดรบัการปฏิบัติดานการบงัคับคดีดวยความสะดวกรวดเร็ว 

ประเด็นยทุธศาสตรท่ี 2 บังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ  

เปาประสงค 

การบังคับใชกฎหมายของกระทรวงยุติธรรมเปนไปอยางถูกตองเหมาะสมตามหลักธรรมาภิบาล 

เพื่อแกไขปญหายาเสพติด การทุจริตในภาครัฐและการดําเนินคดีพิเศษโดยนํากระบวนการนิติวิทยาศาสตร 

มาสนับสนุนเพื่อใหเกิดความเช่ือมั่นของสังคม 

กลยุทธ 

1) ปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด และสงเสริมและพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศ 

2) ปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐเชิงรุก 

3) ปองกัน ปราบปราม และพฒันาระบบการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษใหมีประสิทธิภาพ 

4) พัฒนาการปฏิบัติงานดานนิติวิทยาศาสตรเพื่อสนับสนุนการบังคับใชกฎหมาย 

ตัวชี้วัด 

รอยละความเช่ือมั่นของประชาชนที่มีตอการบังคับใชกฎหมายในการแกปญหายาเสพติด การทุจริตภาครัฐ และ
การดําเนินคดีพิเศษของกระทรวงยุติธรรม  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาระบบการปฏิบัติตอผูกระทําผิด  

เปาประสงค 

๑) ผูกระทําผดิไดรบัการจําแนก ควบคุม แกไขฟนฟู และพฒันาพฤตินิสัยใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 

๒) ผูกระทําผิดในคดียาเสพติดไดรบัการบําบัด แกไขฟนฟสูมรรถภาพที่เหมาะสม  

๓) ลดความแออัดของผูกระทําผิดในที่ควบคุมใหเปนไปตามมาตรฐานสากล  

๔) ผูกระทําผิดที่ผานการแกไขฟนฟูกลบัเขาสูสังคมและกระทําผิดซ้ําลดลง 

๕) ทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการปองกันและแกไขฟนฟผููกระทําผิด 

กลยุทธ 

1) พัฒนาระบบการปฏิบัติตอผูกระทําผิดโดยการจําแนก ควบคุม แกไข ฟนฟู และพัฒนาพฤตินิสัย

ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 

2) พัฒนาระบบแกไขฟนฟูผูกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดและระบบตองโทษ 

3) พัฒนาระบบมาตรการลงโทษระดับกลางเพื่อลดปริมาณผูตองขัง 

4) สงเสริมการมีสวนรวมในการปองกัน และแกไขฟนฟูผูกระทําผิดในชุมชน และการดูแลหลังปลอยตัว 
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ตัวชี้วัด 

๑) รอยละของผูกระทําความผิดไดรบัการจําแนก ควบคุม แกไขฟนฟู และพัฒนาพฤตินิสัย 

๒) รอยละของผูกระทําผิดในคดียาเสพติดไดรบัการบําบัด แกไขฟนฟูสมรรถภาพ 

๓) ปริมาณผูที่กระทําความผิดไดรับปลอยพักการลงโทษ ลดวันตองโทษ 

๔) รอยละของผูตองขังระหวางการพิจารณาคดีที่ไดรับการประกันตัวดวยเงินกองทุนยุติธรรม 

๕) รอยละการเพิ่มข้ึนขององคกรทีเ่ขามามสีวนรวมในการปองกนัและแกไขฟนฟูผูกระทําความผิด  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  พัฒนากฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และสงเสริมความรวมมือกับ
ทุกภาคสวนท้ังในและตางประเทศ 

เปาประสงค 

๑) กฎหมายที่เปนเครื่องมือในการบริหารงานยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรมมีประสิทธิภาพ 

๒) ระบบการบริหารงานยุติธรรมมีประสิทธิภาพเหมาะสมสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงและเปนไปตาม

มาตรฐานสากล  

3) บูรณาการความรวมมือเพื่อการพัฒนางานยุติธรรมทั้งในและตางประเทศ 

กลยุทธ 

1) ปรับปรุง แกไข เสนอรางกฎหมายทีเ่กีย่วของ เพื่อพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 
2) ศึกษา วิจัย และรวบรวมองคความรูเพื่อเสริมสรางและพัฒนาระบบการบริหารงานยุติธรรม 
3) บูรณาการการทํางานรวมกับภาคีเครือขายที่เกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรมทั้งในประเทศ

และตางประเทศ  

ตัวชี้วัด 

๑) รอยละความสําเร็จของการปรับปรุงแกไขและพัฒนากฎหมาย 

๒) รอยละความสําเร็จของจํานวนผลงานวิจัยที่นํามาใชในการพัฒนาระบบงานยุติธรรม 

๓) รอยละความสําเร็จในการบูรณาการการปฏิบัติงานรวมในกระบวนการยุติธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล   

เปาประสงค 

๑) การบริหารจัดการหนวยงานมีความเหมาะสม สามารถตอบสนองภารกิจไดอยางครบถวน มีประสิทธิภาพ 

เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 

๒) บุคลากรไดรับการพัฒนาใหมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และประสิทธิภาพในการบริการประชาชน 

๓) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในกระทรวงยุติธรรมไดรับการพัฒนา บูรณาการฐานขอมูล 

และใชรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 

๔) การสือ่สารองคกรสูสาธารณะมีประสทิธิภาพ 
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กลยุทธ 

1) พัฒนาระบบยุทธศาสตร ปรับปรุงโครงสรางองคกร และระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ  
2) พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล และพัฒนาบุคลากรใหมีความเหมาะสมตามระบบสมรรถนะ 
3) พัฒนาและบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหมีความเหมาะสมและทันสมัย 
4) พัฒนาระบบการสื่อสารใหสามารถเขาถึงประชาชนไดอยางรวดเร็ว และทั่วถึง  
5) พัฒนาการตรวจสอบการปฏิบัติราชการใหเปนไปตามมาตรฐาน 

ตัวชี้วัด 

๑) รอยละของการพัฒนาระบบบริหารจัดการกระทรวงยุติธรรม เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 

๒) รอยละของการพัฒนาและใชงานระบบสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการภายในองคกร 

๓) รอยละของบุคลากรไดรับการฝกอบรมและพัฒนาประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน 

กระทรวงยุติธรรมไดจัดทําแผนยุทธศาสตร ระยะ 20 ปพ.ศ. 2560 - 2579 ตามกรอบนโยบาย
สาธารณะของรัฐบาล ประกอบดวย 1) ยุทธศาสตรชาติ ระย 20 ป 2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 3) วาระการปฏิรูปประเทศ 4) การปรองดองสมานฉันท 5) เปาหมายพัฒนา
ที่ย่ังยืน (SDGs) และ 6) Thailand 4.0 โดยมีเปาหมายสุดทาย คือ การลดความเหลื่อมล้ํา เกิดความเปนธรรม
ในสังคมและใหสังคมมีความสุข ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 กระทรวงยุติธรรมไดแปลงยุทธศาสตรกระทรวง
ยุติธรรม ระยะ 20 ป ไปสูการปฏิบัติ โดยจัดทํา Roadmap กระทรวงยุติธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
เพื่อใชเปนแนวทางการดําเนินงานของสวนราชการ และการกํากับ ติดตาม และประเมินผล ซึ่งประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร 
และเปาหมายหลัก ดังน้ี  

ยุทธศาสตรท่ี 1 การปองกันและปราบปรามยาเสพติด  

เปาหมายหลัก 

1) ลดระดับความรุนแรงของสถานการณ ควบคุมปญหา และลดผลกระทบของปญหายาเสพติดอยางตอเน่ือง  

2) บังคับใชกฎหมายใหมปีระสิทธิภาพสงูสุด 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความปลอดภัยและความสงบสุขในสังคม  

เปาหมายหลัก 

1) ลดการกระทําผิดซ้ําของผูกระทําผิด  

2) ผูพนโทษผานการแกไข ฟนฟ ูมีการศึกษา มีงานทํา มีรายได พึ่งตนเองได  

3) ลดจํานวนอาชญากรรมที่กระทําโดยเด็กและเยาวชน  

ยุทธศาสตรท่ี 3 การอํานวยความยุติธรรม 

เปาหมายหลัก 

1) อํานวยความยุติธรรมเพื่อใหประชาชนเขาถึงความยุติธรรม  

2) กระบวนการยุติธรรมไดรบัความเช่ือมั่นและไมถูกนําไปเปนเงือ่นไขในการใชความรุนแรงในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต  
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3) ประชาชนเขาถึงบริการดานนิติวิทยาศาสตรไดงาย สะดวก รวดเร็ว  

4) เสริมสรางความเช่ือมั่นใหกับผูลงทุนและการเติบโตภาคเศรษฐกิจของประเทศ 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  

เปาหมายหลัก 

1. ประชาชนมีการรับรูและใชกระบวนการยุติธรรมทางเลือกมากข้ึน  

2. กระบวนการยุติธรรมมีมาตรฐานตามหลกัสากล 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การปองกันและปราบปรามอาชญากรรมดานความมั่นคง  

เปาหมายหลัก 

1. ระบบฐานขอมลูอาชญากรรมดานความมั่นคงไดรับการพฒันาและใชประโยชนรวมกัน  

2. ปองกันและปราบปรามอาชญากรรมดานความมั่นคงดวยงานนิติวิทยาศาสตร 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การเสริมสรางการปรองดองสมานฉันท 

เปาหมายหลัก 

1. มีศูนยประสานงานในการสรางความปรองดองสมานฉันท  

2. นําหลักนิติธรรมและยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาใชในการจดัการความขัดแยง 

2.3 โครงสรางและอัตรากําลังของสวนราชการ 
หนวย : คน 

สวนราชการ 
กรอบอัตรากําลัง 

ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ ลูกจางชั่วคราว 

1. สํานักงานรัฐมนตร ี         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. กรมบงัคับคดี     1,129          244  1,536         287  
8. กรมสอบสวนคดีพิเศษ     1,181    -   170    -   
9. สํานักงานกจิการยุติธรรม         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  

ที่มา : กองการเจาหนาที่ สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 
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2.4 งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

กระทรวงยุติธรรม ไดรับงบประมาณรายจาย จํานวน 20,840,449,600 บาท 

ลําดับท่ี หนวยงาน งบประมาณ (บาท) รอยละ 
1 สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 880,616,700 4.23 
2 กรมคุมประพฤติ 1,558,371,100 7.48 
3 กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 582,584,900 2.80 
4 กรมบังคับคดี 1,019,309,400 4.89 
5 กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 2,065,495,100 9.91 
6 กรมราชทัณฑ 11,996,584,900 57.56 
7 กรมสอบสวนคดีพิเศษ 1,074,914,400 5.16 
8 สํานักงานกจิการยุติธรรม 95,346,100 0.46 
9 สถาบันนิติวิทยาศาสตร 465,905,600 2.24 

10 สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด  862,581,800 4.14 
11 สถาบันเพือ่การยุติธรรมแหงประเทศไทย (องคการมหาชน) 43,833,500 0.21 
12 สถาบันอนุญาโตตุลาการ 194,906,100 0.94 
 รวม 20,840,449,600 100.00 

ที่มา : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ณ วันที่ 1 ตลุาคม 2559 

 
2.5 รายงานการเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  

รายงานงบการเงินรวมของกระทรวงยุติธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  
(ไมรวมกองทุนยุติธรรม)  

รายการ จํานวนเงิน (บาท) 
1.  งบแสดงฐานะการเงิน  
รวมสินทรัพย 98,306,446,305.86 
   สินทรัพยหมุนเวียน 75,961,035,789.03 
   สินทรัพยไมหมุนเวียน 22,345,410,516.83 
รวมหน้ีสินและสวนทุน 98,306,446,305.86 
   หน้ีสินหมุนเวียน 76,019,452,302.12 
   หน้ีสินไมหมุนเวียน 225,115,069.69 
   สวนทุน 22,061,878,934.05 
2. งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน  
รายไดรวม 28,483,814,677.12 
คาใชจายรวม 27,737,869,510.81 
รายไดสูง (ตํ่า) กวาคาใชจายสุทธิ 745,945,166.31 

ที่มา : กองคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม วันที่ 19 ธันวาคม 2560 
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3. วิธีการดําเนินงาน- 

1) สอบทานจากรายงานผลการดําเนินงานดานการบริหารจัดการและดานการเงนิของกระทรวงยุติธรรม 
ไดแก การตรวจราชการ การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง การประเมิน
สวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และรายงานทางการเงิน 

2) วิเคราะหเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่ไดจากขอมูลตาง ๆ กับเปาหมายที่กําหนด 
3) สอบถามเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ รวมทั้งผูที่เกี่ยวของ 
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงยุติธรรมไดสอบทานการดําเนินงาน

ดานตาง ๆ ของสวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ซึ่งไดรับความรวมมือและสนับสนุนดวยดีจากสวนราชการ 
โดยมีกลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง กลุมพัฒนาระบบบริหารกระทรวงยุติธรรม และสํานักผูตรวจราชการ
กระทรวงยุติธรรม เปนฝายเลขานุการ ทําหนาที่ประสานงาน และรวบรวมขอมูลใหแกคณะกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผลประจํากระทรวงยุติธรรม  

 4. ขอคนพบและขอเสนอแนะ  

จากการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานดานการบริหารจัดการและดานการเงิน 
ตามประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีขอคนพบ
และขอเสนอแนะ ดังน้ี 

4.1  ดานการบริหารจัดการ 

(1) การตรวจราชการ 

ขอคนพบ ขอเสนอแนะของค.ต.ป. ประจํากระทรวงยุติธรรม 
๑.  การกําหนดแผนการตรวจราชการ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑.๑ ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร
กระทรวงยุติธรรม ดังน้ี 
  การตรวจราชการแบบบูรณาการ เพื่อมุงผลสัมฤทธ์ิ
ตามนโยบายของรัฐบาลตามที่สํานักนายกรัฐมนตรีกําหนด 
ประกอบดวย  
 ๑) ประเด็นนโยบายการบริหารจัดการขยะ
และสิ่งแวดลอม 
 ๒) ประเด็นนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
และชุมชนเขมแข็ง 
 ๓) ประเด็นนโยบายสําคัญเรงดวน เรื่องการปองกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนของรัฐบาล 
 การตรวจราชการกรณีปกติ ไดกําหนดประเด็น
การตรวจราชการตามนโยบายของรัฐบาล ประกอบดวย 
 ๑) การอํานวยความยุติธรรมเพือ่ลดความเหลื่อมล้ํา 
 ๒) การสรางความปลอดภัยในสังคม 
 ๓) การปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

- 
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ขอคนพบ ขอเสนอแนะของค.ต.ป. ประจํากระทรวงยุติธรรม 
 ๔) การปองกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ 
 ๕) การพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
และยุทธศาสตรกระทรวงยุติธรรม ประกอบดวย 
 ๑) แผนงาน/โครงการ 
 ๒) ตรวจติดตามการใชจายงบประมาณ 
 ๓) ตรวจติดตามมาตรการการประหยัดพลังงาน 
 ๔) ตรวจติดตามคํารับรองการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัด 
  ๑.๒ ความครอบคลุมพ้ืนท่ี 
 ไดกําหนดเขตพื้นที่การตรวจราชการไวครบถวน 
ทั้งหนวยงานระดับกรมและหนวยงานในพื้นที่ตามเขต
ตรวจราชการที่กําหนดไว ทั้ง ๑๘ เขต 
๒.  ผลการดําเนินการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒.๑ การรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ
เพ่ือมุงผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาลตามท่ีสํานัก
นายกรัฐมนตรีกําหนด 
 ผลการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ ในพื้นที่
รวมกับสํานักนายกรัฐมนตรีและผูตรวจราชการกระทรวงอื่น  
 รอบที่ ๑/๒๕๖๐ ตรวจราชการแบบบูรณาการ 
ในพื้นที่จํานวน ๑๙ จังหวัด ไดแก ลําพูน สิงหบุรี สุโขทัย 
อุตรดิตถ พิษณุโลก นครนายก ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา 
นนทบุรี สระบุรี อยุธยา สุพรรณบุรี อุบลราชธานี ศรีสะเกษ 
สุราษฎรธานี สมุทรสาคร กระบี่ และกรุงเทพมหานคร 
 มีประเด็นการตรวจติดตาม ไดแก   
 ๑) ประเด็นนโยบายการบริหารจัดการขยะ
และสิ่งแวดลอม 
 ๒) ประเด็นนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
และชุมชนเขมแข็ง 
 รอบที่ ๒/๒๕๖๐ ตรวจราชการแบบบูรณาการ 
ในพื้นที่จํานวน ๑๐ จังหวัด ไดแก ปราจีนบุรี ปทุมธานี
สุรินทร บุรีรัมย นครปฐม กําแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค 
อุทัยธานี และกรุงเทพมหานคร 
 มีประเด็นการตรวจติดตาม ไดแก   
 ๑) ประเด็นนโยบายการบริหารจัดการขยะ
และสิ่งแวดลอม 
 ๒) ประเด็นนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
และชุมชนเขมแข็ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดลอมเปนนโยบาย
สําคัญระดับประเทศ ควรมีการขับเคลื่อนแบบองครวม
มากกวามอบหมายใหหนวยงานหน่ึงหนวยงานใด 
หรือมอบหมายใหหนวยงานภายในทองถ่ินหาวิธีการ
บริหารจัดการขยะดวยตนเอง รัฐบาลควรจัดต้ัง
หนวยงานที่มีความชํานาญและเช่ียวชาญมาดูแล
จัดการเรื่องน้ีโดยเฉพาะ 
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ขอคนพบ ขอเสนอแนะของค.ต.ป. ประจํากระทรวงยุติธรรม 
 ๓) ประเด็นนโยบายสําคัญเรงดวน เรื่องการ
ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของรัฐบาล 
 ทั้งน้ี จากการรวมตรวจราชการแบบบูรณาการ 
ในพื้นที่ ทั้ง ๒ รอบ ผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 
ไดเสนอแนวความคิดและขอเสนอนะในที่ประชุมในประเด็น
ดังกล าวเพื่ อ ใหสํ า นักนายกรัฐมนตรีสรุป นําเสนอ
นายกรัฐมนตรีตอไป 

  ๒.๒ การรายงานผลการตรวจราชการกรณีปกติ 
 ผลการตรวจในพื้นที่ ภาพรวมปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
ไดลงพื้นที่ครบทุกจังหวัด คิดเปนรอยละ ๑๐๐  ดังน้ี 
 รอบที่ ๑/๒๕๖๐ ตรวจราชการกรณีปกติ จํานวน 
๓๙ จังหวัด ไดแก จังหวัดเชียงราย เชียงใหม แมฮองสอน 
นาน สิงหบุรี  ตาก กําแพงเพชร พิษณุโลก อุตรดิตถ 
สุ โ ขทั ย  นนทบุ รี  ส ระบุ รี  อ ยุ ธย า  ระยอง  ชลบุ รี 
ฉะเชิงเทรา นครนายก อํานาจเจริญ ยโสธร อุบลราชธานี 
ศรีสะเกษ ราชบุรี นครปฐม สมุทรสงคราม เพชรบุรี 
ประจวบคีรีขันธ  สุพรรณบุรี สมุทรสาคร นราธิวาส 
ปตตานี กระบี่ ขอนแกน กาฬสินธุ รอยเอ็ด มหาสารคาม 
เลย หนองบัวลําภู อุดรธานี และสกลนคร 
 รอบที่ ๒/๒๕๖๐ ตรวจราชการกรณีปกติ จํานวน 
๔๙ จังหวัด ไดแก จังหวัดลําพูน ลําปาง เชียงราย พะเยา 
แพร นาน ชัยนาท ลพบุรี พิจิตร นครสวรรค อางทอง 
อุทัยธานี เพชรบูรณ กําแพงเพชร จันทบุรี ตราด สระแกว 
สมุทรปราการ ปราจีนบุรี ปทุมธานี สุรินทร บุรีรัมย 
ชัยภูมิ นครราชสีมา อุบลราชธานี ศรีสะเกษ กาญจนบุรี 
ชุมพร สุราษฎรธานี พัทลุง นครศรีธรรมราช สมุทรสาคร 
สมุทรสงคราม ราชบุรี นครปฐม ประจวบคีรขัีนธ เพชรบุรี 
สุพรรณบุรี ตรัง สตูล ภูเก็ต พังงา ระนอง ยะลา สงขลา 
นครพนม มุกดาหาร หนองคาย และบึงกาฬ และไดลง
พื้นที่ตรวจติดตามเพิ่มเติมจากรอบที่สอง จํานวน ๖ 
จังหวัด ไดแก จังหวัดพิจิตร นครสวรรค อุทัยธานี สุรินทร 
บุรีรัมย และกาญจนบุรี รวมการลงพื้นที่ตรวจราชการ รอบที่ 
๒/๒๕๖๐ จํานวนทั้งสิ้น ๕๕ จังหวัด 
 ผลการตรวจราชการกรณีปกติ มีดังน้ี 
 ๑) การอํานวยความยุติธรรมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา 
มีขอคนพบสําคัญ ดังน้ี  
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๑.๑) กรมบังคับคดี  

 แผนงานไกลเกลี่ยขอพิพาทในช้ันบังคับคดี 
พบวา ประชาชนเขามาขอไกลเกลี่ยในเวลากระช้ันชิดทํา
ใหมีปริมาณสํานวนคดีจํานวนมากในชวงเวลาสั้นๆ กอน
คดีจะหมดอายุความ สงผลใหเจาหนาที่ดําเนินการไมทัน
ตามกําหนดเวลา เชน การกูยืมเงินเพื่อการศึกษา เปนตน 
 ๑.๒) กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ  
 - การชวยเหลือคาตอบแทนผูเสียหายและคา
ทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา (สชง.) พบวา 
  (๑) การติดตามการดําเนินการใหความ
ชวยเหลือ ยังไมสามารถตอบคําถามความคืบหนาในการ
ดําเนินงานใหประชาชนทราบไดทันทีวากระบวนการอยูใน
ข้ันตอนใด 
 (๒) การรับเรื่องสงตอจากสถานีตํารวจมีการ
ปฏิบัติที่ไมเหมือนกันในแตละพื้นที่ เชน บางจังหวัดมีการรบั
เรื่องสัปดาหละครั้ง บางจังหวัดมีการรับเรื่องเดือนละ ๑ - ๒ 
ครั้ง ทําใหคําขอตกคางที่สถานีตํารวจเปนระยะเวลานาน 
สงผลใหการพิจารณาใหความชวยเหลือเกิดความลาชา  
 - ศูนยไกลเกลี่ยและระงับขอพิพาท 
 การปฏิบัติงานของศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาท
ของกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ พบวา มีการทับซอน
กับศูนยยุติธรรมชุมชนในพื้นที่ และมีสถิติการดําเนินการนอย
ไมคุมคาในการดําเนินการ 
 ๑.๓) สํานักงานยุติธรรมจังหวัด 
 (๑) การบริหารจัดการของสํานักงานยุติธรรม
จังหวัด แบงเปน ๒ รูปแบบ ดังน้ี 
 (๑.๑) สํานักงานยุติธรรมจังหวัดนํารอง 
จํานวน ๑๙ แหง 
  (๑.๒) สํานักงานยุติธรรมจังหวัดที ่ไมใช
นํารอง จํานวน ๕๗ แหง 
 พบวา ทุกสํานักงานยุติธรรมจังหวัดมีภาระงาน
ที่ปฏิบัติที่เหมือนกัน และบางสํานักงานยุติธรรมจังหวัด
อาจจะมีภาระมากกวาดวยพื้นที่ที่รับผิดชอบที่มากกวา 
ในแตละจังหวัดน้ันๆแตการสนับสนุนมีไมเทาเทียมกัน เชน  
 สํานักงานยุติธรรมจังหวัดนํารองเดิม จํานวน 
๑๒ จังหวัด ไดแก เชียงใหม พิษณุโลก นครราชสีมา 
ขอนแกน อุดรธานี พระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา 

 
- หนวยงานที่รับผิดชอบควรมีแนวทางการปฏิบัติ 
ที่ชัดเจน เชน มีคูมือการปฏิบัติงาน แลวนําไปสูการ
เ ผยแพร  ปร ะชาสั มพั นธ  ส ร า งคว าม เ ข า ใ จ               
ใหประชาชนรับรูอยางทั่วถึงและตอเน่ือง กอนที่จะ
หมดอายุความการบังคับคดี  
 

1. หนวยงานที่รับผิดชอบควรพิจารณาทบทวน 
แนวทางการทํางานของหนวยงานในพื้นที่ใหมีความ
เปนเอกภาพและเปนหน่ึงเดียวสามารถตอบโจทย
การดูแลประชาชนในทุกมิติเพื่อความคุมคาได 

2. กระทรวงยุติธรรม ควรดําเนินการบริหาร              
เชิงนโยบาย โดยกําหนดอํานาจหนาที่การดําเนินงาน
ขอ ง ศูนย ไก ล เ กลี่ ยและ ระ งั บ ข อพิพ าทขอ ง                 
กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพและศูนยยุติธรรม
ชุมชนของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมใหมี
ความชัดเจน  
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นครปฐม ชลบุรี  สุราษฎรธานี สงขลา และปตตานี   
ไดรับจัดสรรทั้งรถยนตตู และรถยนตกระบะ  
 สํานักงานยุติธรรมจังหวัดนํารองใหม จํานวน 
๗ จังหวัด ไดแก เชียงราย สกลนคร อุบลราชธานี ลพบุรี 
เพชรบุรี นครสวรรค และภูเก็ต ไดรับการจัดสรรเฉพาะ
รถยนตกระบะ 
 สํานักงานยุติธรรมจังหวัดไมนํารอง ยังไมไดรับ
การจัดสรรรถยนต 
 (๒) สถานที่ทําการของสํานักงานยุติธรรมจังหวัด 
สวนใหญไมมีอาคารที่ทําการเปนของตนเองและไมสะดวก
ตอการใหบริการประชาชน เชน ต้ังอยูในพื้นที่ของศาลากลาง
จังหวัด ต้ังรวมอยูกับหนวยงานอื่น เชาอาคารพาณิชย ซึ่งมี
พื้นที่ใชสอยคับแคบ สํานักงานยุติธรรมจังหวัดมีภารกิจหลัก
ในการอํานวยความยุติธรรมใหประชาชน และนับวันจะมี
ประชาชนมารับบริการเพิ่มมากข้ึน ไมสามารถรองรับ
ประชาชนได อาจจะสงผลตอภาพลักษณการบริการความ
เปนธรรมได 
 ขอเสนอแนะของผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม  
 ๑) สํานักงานยุติธรรมจังหวัดทุกแหงมีภารกิจ
ในการดําเนินงานที่ไมแตกตางกัน มีภาระงานที่เกิดข้ึน
ตามสถานการณ และนับวันจะมีมากข้ึนเรื่อยๆ ดวยการ
ถายทอดความรูแกประชาชนอยางตอเน่ืองน้ัน แตการ
สนับสนุน/สงเสริมเครื่องมือเครื่องใชตางๆ จากสวนกลาง
มีไมเทาเทียมกัน ซึ่งบางครั้งจะตองใชการบริหารจัดการ
หยิบยืมจากหนวยงานภายนอก ทําใหการดูแลประชาชนมี
ความลาชาและไมทันเหตุการณ สงผลตอภาพลักษณการ
บริการความเปนธรรมใหประชาชนได จึงเห็นควรให
สวนกลางไดพิจารณาสนับสนุนเครื่องมือเครื่องใชโดย
เรงดวน เชน รถยนตใหกับสํานักงานยุติธรรมจังหวัดไมนํา
รอง บุคลากรมืออาชีพในการสอนงาน เอกสารทาง
วิชาการ รวมถึงการสื่อสารเชิงนโยบายที่ตองชัดเจน 
  ๒)  ส วนกล า ง ควร ให ค ว ามสํ า คัญต อ
หนวยงานในภูมิภาค เน่ืองจากเปนงานที่บริการประชาชน
โดยตรงถือวาเปนดานหนาของกระทรวงยุติธรรม จึงมี
ความจําเปนอยางย่ิงตอการสรางภาพลักษณของการ
อํานวยความเปนธรรม โดยจะตองพิจารณาจัดหาสถานที่
ที่เหมาะสมอยางเรงดวนในการที่จะเปดโอกาสและอํานวย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- หนวยงานที่รับผิดชอบควรพิจารณาทบทวน 
แนวทางการบริหารจัดการ และสนับสนุนทรัพยากร 
เครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงานอยางเหมาะสม
เทาเทียมกัน เพื่อลดความเหลื่อมล้ําและตรงตาม
วัตถุประสงคที่ไดกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 
- ผูตรวจราชการควรประเมินผลดานประสิทธิภาพ 
สยจ.นํารอง เพื่อใชประกอบพิจารณาจัดต้ังใหเปน
หนวยงานที่มีโครงสรางตอไป  
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ความสะดวกใหประชาชนมารับบริการได หรือมีสภาพแวดลอม
ที่เหมาะสม สรางความนาเช่ือถือใหกับประชาชน  
 ๓) สวนกลางควรหารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
และกําหนดเปนนโยบายอยางเปนรูปธรรมและอยาง
ชัดเจน เพื่อหาทางออกใหกับยุติธรรมจังหวัดในการที่จะ
ทํางานรวมกัน เพื่อจะลดปญหาขอขัดแยงดังกลาวอยางถาวร 
 ๑.๔) ศูนยยุติธรรมชุมชน 
 (๑) ศูนยยุติธรรมชุมชน (ศยช.) สวนใหญไมมี
การรายงานผลการดําเนินงานใหสํานักงานยุติธรรมจังหวัด 
(สยจ.) ทราบและ สยจ. ขาดการลงพื้นที่ติดตามผลการ
ดําเนินงานของ ศยช. อยางใกลชิด 
 (๒) ขาดคูมือการปฏิบัติงานของศูนยยุติธรรม
ชุมชน รวมทั้งเอกสารการประชาสัมพันธความรูดานกฎหมาย 
 (๓) กรรมการศูนยยุติธรรมชุมชนขาดองคความรู
ในการปฏิบัติงานที่เพียงพอ 
 ขอเสนอแนะของผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 
 - สํานักนโยบายและยุทธศาสตร (สนย.) และ
หนวยงานผูรับผิดชอบควรดําเนินการ ดังน้ี 
 ๑) ควรจําแนกประเภทตามระดับความเขมแข็ง
ของศูนยยุติธรรมชุมชน และกําหนดรูปแบบและแนวทาง 
การพัฒนาศูนยยุติธรรมชุมชนใหสอดคลองกับศูนยแตละ
ประเภท เพื่อใหสามารถบริการประชาชนไดตามภารกิจ
ของศูนยยุติธรรมชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ๒) ควรมีการวางระบบการรายงานผลการ
ดําเนินงานของศูนยยุติธรรมชุมชนใหเปนระบบ ซึ่งอาจนํา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการติดตามและ
รายงานผลระหวางสํานักงานยุติธรรมกับศูนยยุติธรรม
ชุมชนหากสามารถรายงานผลเปนรูปแบบ Real time ได
ก็จะลดภาระการทํางานของเจาหนาที่ รวมทั้งสนับสนุน
บุคลากร และรถยนตในการปฏิบัติงานใหเพียงพอ เพื่อลง
พื้นที่ในการขับเคลื่อนและติดตามผลการดําเนินงานของ
ศูนยยุติธรรมชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 ๓) ควรจัดทําคูมือการปฏิบัติงานของศูนย
ยุติธรรมชุมชน รวมถึงความรูทางกฎหมายเบื้องตน
เกี่ยวกับการใหบรกิารของกระทรวงยุติธรรม เชน กองทุน
ยุติธรรม การไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท เพื่อใชเปนคูมือการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- กระทรวงยุติธรรมควรทบทวนความคุมคา และ
ปรับปรุงกระบวนการทํางาน รวมทั้งการปรับลดขนาด
เพื่อใหมีโครงสราง เปาหมาย และกรอบทิศทาง            
การทํางานของศูนย ยุติธรรมชุมชนใหมีรูปแบบ
เดียวกัน เพื่อนําไปสูการกําหนดมาตรฐานในการ
ทํางาน และสามารถปฏิบัติงานไดจรงิมีผลผลติที่เปน
รูปธรรมในการชวยเหลือประชาชน สงผลตอการ
ยอมรับในโอกาสตอไป 
- ใหพิจารณาประสานงานมหาวิทยาลัยที่อยูในพื้นที่ 
ดําเนินการประเมินการปฏิบัติงานของศูนยยุติธรรม
ชุมชน เพื่อนําผลมาวิเคราะหในการประกอบการ
ตัดสินใจเชิงนโยบายของกระทรวงตอไป  
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 ๑.๕) สํานักงานกองทุนยุติธรรม 
 (๑) การพิจารณาอัตราคาจางทนายความ
กองทุนยุติธรรมมีความแตกตางกันในคดีประเภทเดียวกัน
ที่มีความยากงายในระดับเดียวกัน ประกอบกับเจาหนาที่
ที่ทําหนาที่ในการพิจารณาอัตราคาตอบแทนยังขาดองค
ความรูในการพิจารณาอัตราที่เหมาะสมภายใตกรอบที่
คณะกรรมการกองทุนกําหนด 
 (๒) คณะอนุกรรมการใหความชวยเหลือ
กองทุนยุติธรรมระดับจังหวัดในแตละจังหวัด ยังมีความ
เขาใจในการพิจารณาคดีที่มีความแตกตางกันในคดี
ประเภทเดียวกัน 
 ขอเสนอแนะของผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม  
  ๑) สํานักงานกองทุนยุติธรรมควรจัดทํา
มาตรฐานอัตราคาจางทนายความใหเหมาะสมกับความ
ยากงายในการทําคดีในแตละประเภท และใหความรูกับ
เจาหนาที่ในการใหความเห็นในการพิจารณาอัตราคาจาง
ทนายความฯ ใหมีความเหมาะสม/ถูกตอง 
 ๒) สํานักงานกองทุนยุติธรรมควรจัดทํา
ตัวอยางแนวทางการวินิจฉัยของแตละประเภทคดี และ
สื่อสารทําความเขาใจไปสูผูปฏิบัติในพื้นที ่
 
 
 
 
 ๒) การสรางการรับรูในการอํานวยความยุติธรรม 
มีขอคนพบสําคัญ ดังน้ี  
 - หนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมไมมี
การวางแผนเชิงระบบในการสรางการรับรู แตไดมีการจัด
กิจกรรม/โครงการและประชาสัมพันธงานบางภารกิจ ซึ่ง
ไมครอบคลุมในการสรางการรับรูใหประชาชนในแตละ
พื้นที่ทราบอยางทั่วถึง ซึ่งยังมีประชาชนบางสวนยังไม
ทราบถึงบริการของหนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
ทําใหขาดโอกาสในการไดรับความชวยเหลือไดทันทวงที 
 ขอเสนอแนะของผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม  
 - หนวยงานระดับนโยบายควรวางแผนและ
บูรณาการการสรางการรับรูใหเปนหน่ึงเดียวกัน และ
ครบถวนตามภารกิจของกระทรวงยุติธรรม ในการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- หนวยงานสวนกลางควรพิจารณาเนนการสื่อสาร
ใหกับหนวยปฏิบัติใหมีความชัดเจนในการบริหาร
จัดการทนายที่มาปฏิบั ติหนาที่ของเงินกองทุน
ยุติธรรม 
- กระทรวงยุติธรรม ควรทบทวนระเบียบกองทุน
ยุติธรรม รวมทั้งการแบงกลุมความถนัดและความ
เช่ียวชาญของทนาย และการทําบัญชีแยกประเภท
ของทนายความในการปฏิบัติงานตามความถนัด  
- ควรมีการเปดชองทางรับฟงความคิดเห็นของ
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเพื่อนํามาพิจารณาพัฒนา
ปรับปรุงแกไขระบบการจัดหาทนายแกตางเพื่อใหมี
ประสิทธิภาพตอไป  
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ประชาสัมพันธเพื่อสรางการรับรูใหกับประชาชนให
ครอบคลุมทุกพื้นที่ ประกอบกับหนวยงานในพื้นที่ควรให
ความสําคัญในการสรางการรับรู เกี่ยวกับหนวยงาน        
ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมอยางบูรณาการ เพื่อให
ประชาชนทราบถึงบริการของกระทรวง ยุ ติธรรม            
และสามารถเขาถึงความยุติธรรมไดอยางทั่วถึง 
 ๓) การสรางความปลอดภัยในสังคม/การพัฒนา
พฤตินิสัย มีขอคนพบสําคัญ ดังน้ี 
 ๓.๑) กรมราชทัณฑ   
 - การดําเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงยุติธรรม 
 (๑) นโยบาย ๕ กาวยางแหงการเปลี่ยนแปลง
ราชทัณฑมีขอสังเกตวาในการพัฒนาจิตใจผูตองขังยังไม
สามารถประเมินผลในเชิงคุณภาพไดอยางชัดเจน ดานการ
ยอมรับจากสังคม แมวาจะดําเนินการในหลายรูปแบบ  
แตยังไมสามารถสรางการยอมรับจากสังคมได 
 (๒) การฝกวิชาชีพไมสอดคลองกับความ
ตองการของผูตองขังและตลาดแรงงาน จึงไมสามารถ
นํามาประกอบอาชีพหลังปลอยได  
 ขอเสนอแนะของผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 
 ๑) กรมราชทัณฑควรมีการศึกษาวิจัยและ
ประเมินผลถึงรูปแบบและวิธีการในการพัฒนาพฤตินิสัย
ของผูตองขังเพื่อนํามาปรับปรุงและพัฒนาวิธีการในการ
พัฒนาพฤตินิสัยของผูตองขังใหเกิดเปนรูปธรรมและ
ยืดหยุนในแตละพื้นที่ เพื่อใหสามารถคืนคนดีสูสังคมและ
สรางการยอมรับจากสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ๒) กรมราชทัณฑควรมีการติดตามประเมินผล
การจัดกิจกรรมหรือฝกอบรม เพื่อประเมินผลสัมฤทธ์ิ        
ในการดําเนินงาน(ดานประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล) ในเชิง
วิชาการ เพื่อนํามาวางแผนปรับปรุงและพัฒนาการจัด
กิจกรรมหรือการจัดหลักสูตรใหเปนไปตามวัตถุประสงค
และสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน          
และผูตองขัง ประกอบกับควรมีการประสานงานกับ
ภาคเอกชนที่มีศักยภาพในการดําเนินการ 
 ๓.๒) กรมคุมประพฤติ 
 (๑) โครงการบานกึ่งวิถี 
  - ผู กระทําผิดส วนใหญทราบขอมูล         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- หนวยงานสังกัดกลุมภารกิจดานพัฒนาพฤตินิสัย 
ควรทบทวน ๓ ประเด็น ดังน้ี 

๑. การเตรียมความพรอมกอนปลอย ควรทบทวน
หลักสูตรตางๆ ที่ใชบําบัดฟนฟูผูกระทําผิดใหตรงกับ
ลักษณะของการกระทําความผิดจงึจะสามารถพัฒนา
ปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมและทัศนคติผู ตองขังได       
ในระดับหน่ึง และจําเปนอยางย่ิงที่จะตองพัฒนา
อยางตอเน่ือง โดยมีการประเมินผลทุกครั้งเมื่อ
กิจกรรมน้ันสิ้นสุดลง เพื่อนําผลไปวางแผนในการ
พัฒนาตอไป และมีการวิเคราะหและศึกษาสถิติ
ผูกระทําผิดที่ไดกลับเขามารับโทษอีกครั้งเพื่อดู
ประวัติการกระทําผิดในแตละครั้งวามีความเหมือน
และแตกตางกันอยางไร เมื่อไดขอสรุปแลวควรนําไป
ทบทวนปรับปรุงหลักสูตรและแนวทางการเตรียม
ความพรอมกอนปลอยใหเครงครัดและเขมขน
มากกวาเดิม 
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แตไมประสงคเขาอาศัยในบานกึ่งวิถี เน่ืองจากเปนคนในพื้นที่
และไมมีปญหาเรื่องที่พักอาศัย ทําใหการดําเนินงานบานกึ่งวิถี
ไมประสบผลสําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงค 
 (๒) โครงการสรางงาน สรางอาชีพ   
  - ผูกระทําผิดสวนใหญไมมีความสนใจ 
ในลักษณะงานของสถานประกอบการ เน่ืองจากมีอาชีพ
เดิม และลักษณะงานไมตรงกับความตองการและความ
ถนัด และสถานประกอบการสวนใหญไมยอมรับผูกระทํา
ผิดเขาทํางาน ดวยเหตุผลกลัวความไมปลอดภัย 
 ขอเสนอแนะของผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม  
 - กรมคุมประพฤติควรกําหนดนโยบาย/แนวทาง 
การปฏิบัติใหหนวยงานในพื้นที่ โดยการศึกษาวิเคราะห
และจําแนกประวัติการประกอบอาชีพเดิมของผูกระทําผิด
ใหมีความเหมาะสมกับในแตละพื้นที่ในเชิงวิชาการ และ
สามารถปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม เพื่อสงเสริมและ
พัฒนาอาชีพใหสอดคลองกับความตองการของตลาดและ
วิถีชีวิตของผูกระทําผิดในพื้นที่ น้ันๆ และนอกจากน้ัน
จําเปนตองหาวิธีการปรับทัศนคติของผูกระทําผิดในการ
อยูรวมกันในสังคมไดอยางเปนเน้ือเดียวกัน 
 ๓.๓) กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 
 (๑) การดําเนินงานตามคําสั่งหัวหนาคณะ
รักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ที่ ๒๒/๒๕๕๘ เจาหนาที่ 
ผูป ฏิบั ติขาดทักษะ ในการปฏิบั ติ ง านและมี ความ
ยากลําบากในการปฏิบัติงานในพื้นที่ เน่ืองจากไมมีอํานาจ
หนาที่ตามกฎหมาย และเสี่ยงตอการถูกคุกคามจาก
ผูประกอบการ/ผูมีอิทธิพล 
 ( ๒ )  โ ค ร ง ก า ร คลิ นิ ก ให คํ า ป รึ กษ า
ครอบครัวอบอุนมีผูเขารับบริการนอยและประชาชนไม
รูจักแมหนวยงานจะมีการเพิ่มชองทางในการรับบริการ
มากข้ึน ทําใหไมคุมคาในการจัดต้ัง 
 (๓ )  การยกระ ดับการส ง เ ส ริ มแล ะ
สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพสถานศึกษาในการแกไข
ปญหาพฤติกรรมและการกระทําผิดของนักเรียน มีปญหา
ในการดําเนินโครงการในบางสถานศึกษา เน่ืองจาก
สถานศึกษาบางแหงไมยอมรับวาสถานศึกษาของตนมี
ความเสี่ยงตอการกระทําความผิด  
 (๔) โครงการบําบัดแกไขฟนฟูเด็กและ

๒. เน่ืองจากการสงเคราะหหลังปลอยและการ
ติดตามประเมินผลผูพนโทษ ไมไดอยูในอํานาจหนาที่
ของกระทรวงยุติธรรม โดยเฉพาะเมื่อผูตองขัง/ผูถูก
คุมประพฤติ/เด็กและเยาวชนที่กระทําผิดพนจาก
การดูแลรับผิดชอบของกรมราชทัณฑ กรมคุม
ประพฤติ และกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 
ไปแลว กระทรวงยุติธรรมก็ไมมีอํานาจหนาที่และ
เครื่องมือที่จะดําเนินการสงเคราะหหลังปลอยหรือ
ติดตามประเมินผล  
     ประแด็นน้ีควรหารือในระดับนโยบายกับ
กระทรวงที่เกี่ยวของเพื่อความชัดเจนในการนําไปสู
การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ  
     ทั้งน้ี โดยคํานึงวาการสงเคราะหมีความจําเปน
และเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหผูพนโทษ สามารถ
กลับคืนคนดีสูสังคมไดอยางแทจริงโดยไมหวน
กลับไปกระทําผิดอีก   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-16- 

ขอคนพบ ขอเสนอแนะของค.ต.ป. ประจํากระทรวงยุติธรรม 
เยาวชนเฉพาะรายแบบไรรอยตอ (Individual Routing 
Counselor : IRC) พบปญหาขอมูลของเด็ก เยาวชน และ
ผูปกครองไมชัดเจนครบถวน และมีที่อยูไมเปนหลักแหลง
ทําใหการติดตามและใหความชวยเหลือเด็กและเยาวชนได
ไมครบถวนและสมบูรณทุกราย 
 (๕)  การจัดการ ศึกษาใหแก เ ด็กและ
เยาวชนในสายสามัญและสายอาชีพ (อาชีวศึกษา) ตาม
เกณฑมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ เ ด็กและ
เยาวชนที่ถูกควบคุมตัวอยูในสถานพินิจฯ และศูนยฝกฯ 
เปนการควบคุมตัวในระยะสั้น ทําใหเกิดปญหาในการ
ติดตามตัวเด็กและเยาวชนมาสอบจบการศึกษาเมื่อเด็ก
ไดรับการปลอยตัวไปแลว 
 (๖) การมีประวัติอาชญากรของเด็กและ
เยาวชนในทะเบียนขอมูลประวัติ ในปจจุบันเด็กที่เคยเขา
สถานพินิจฯ/ศูนยฝกฯ มักมีปญหาในการสมัครงาน 
เน่ืองจากพบประวัติในการกระทําผิดในขอมูลทะเบียน
ประวัติอาชญากรทั้ งที่ เ ด็ก/ เยาวชนเปนผูมีความรู 
ความสามารถ และไดมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเปนคน
ดีไดแลวก็ตาม สามารถประกอบอาชีพที่ดีได แตสถาน
ประกอบการไมรับเขาทํางาน 
 ขอเสนอแนะของผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม  
 - กระทรวงยุติธรรมควรปฏิบัติงาน/ทํางาน
รวมกับสํานักงานตํารวจแหงชาติและกระทรวงมหาดไทย 
เกี่ยวกับการลบประวัติการกระทําผิดของเด็กและเยาวชน
ออกเมื่อพนโทษ เพื่อเปนการสรางโอกาสใหเด็กและ
เยาวชนสามารถดําเนินชีวิตในการประกอบสัมมนาอาชีพ
ไดแบบเดิม และเปนการคืนคนดีกลับสูสังคมไดอยาง
แทจริง เน่ืองจากจะเปนการสรางความสูญเสียแกเด็กและ
เยาวชนที่จะเปนกําลังสําคัญของประเทศตอไป 
 ๔) การปองกันและปราบปรามยาเสพติด  
มีขอคนพบสําคัญ ดังน้ี 
 ๔.๑) ผูคา/ผูเสพที่ถูกจับกุมมีอายุเฉลี่ยนอยลง 
โดยเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมความเสี่ยงที่จะเกี่ยวของ
กับยาเสพติดเพิ่มมากข้ึน เน่ืองจากมีปจจัยเสี่ยงและแหลง
มั่วสุม เชน สถานบันเทิง รานเกมส หอพัก สถานศึกษา 
รวมทั้งมีขอจํากัดในการบังคับใชกฎหมายลงโทษเด็กและ
เยาวชน การดําเนินการสอบสวนจับกุมของเจาหนาที่มี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- กระทรวงยุติธรรมควรพิจารณานโยบายในการ
สรางโอกาสใหกับกลุมเด็กและเยาวชนที่กระทําผิด 
เชน 

1. ทบทวนการปฏิบัติงานดานการแกไขพัฒนา
เด็กและเยาวชนที่กระทําผิดทั้งระบบ 

2. การลบประวัติการกระทําความผิด 
3. เปนหนวยงานเจาภาพหลักในการแกไข     

สงตอเด็กและเยาวชนใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ  
 
 
 
 
 
 
 
 



-17- 

ขอคนพบ ขอเสนอแนะของค.ต.ป. ประจํากระทรวงยุติธรรม 
ความยุงยาก ซึ่งเปนชองทางใหกลุมผูคายาเสพติดใชเด็ก
และเยาวชนเปนเครื่องมือในการกระทําผิดเพิ่มมากข้ึน 
 ๔.๒) มีการลักลอบจําหนวยวัตถุออกฤทธ์ิ 
และยาอันตรายตามรานขายยาโดยมิชอบดวยกฎหมาย 
เกิดปญหาการใชยาในทางที่ผิด โดยเฉพาะในกลุมเด็ก
และเยาวชน 
 ๕) ศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลกระบวนการยุติธรรม 
(Data Exchange Center : DXC) มีขอคนพบสําคัญ ดังน้ี 
 ๕.๑) หนวยงานที่ดูแลระบบ DXC ยังไมสามารถ
เชิญชวนหรือบงบอกใหหนวยงานที่ตองใชขอมูลทราบถึง
ประสิทธิภาพของระบบและประโยชนที่จะเขามาใช
เมื่อเทียบกับระบบเดิมที่กรมใชอยู 
 ๕.๒) การนําขอมูลไปใชประโยชนมีขอจํากัด
ของสิทธิการเขาถึงขอมูล เชน ตําแหนงผูไดรับสิทธิ และ
ระยะเวลาการเขาใชของผูมีสิทธิ เปนตน 
 ๕.๓) การลงขอมูลในระบบ DXC ของหนวยงาน
ในกลุมภารกิจพัฒนาพฤตินิสัยยังไมครบถวนสมบูรณ และ
เปนปจจุบัน เน่ืองจากแตละหนวยงานไดเนนการลงขอมูล
ในระบบของกรมตนเอง ซึ่งสามารถนําไปใชงานไดรวดเร็วกวา 
 ขอเสนอแนะของผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม  
 ๑) สํานักงานกิจการยุติธรรมควรใหความสาํคัญ
และหารือกับหนวยงานในสังกัดกลุมภารกิจพัฒนาพฤติ
นิสัยและผูมีสวนไดสวนเสียทั้งระบบ เพื่อสอบถามปญหา
อุปสรรคในการเขาใชระบบและความตองการที่แทจริงใน
การเขาใชระบบเพื่อใชในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการอบรม
ใหความรูเจาหนาที่ในการปฏิบัติงานใหครบทุกคน 
 ๒) หนวยงานในสังกัดกลุมภารกิจพัฒนาพฤติ
นิสัยควรใหความสําคัญโดยการเนนยํ้าและกําชับให
หนวยงานในสังกัดลงขอมูลในระบบปฏิบัติงานใหครบถวน
สมบูรณ และกําหนดเปนตัวช้ีวัดในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง
การพิจารณาเพิ่ มสิท ธิแก เจาหนาที่ผู ปฏิบั ติ งานให
สอดคลองกับความจําเปนในการเขาใชระบบ 

๒.๓ การรายงานผลการตรวจราชการระดับกรม 
เพ่ือขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรม 
 ผลการตรวจราชการ เพื่อขับเคลื่อนภารกิจ
กระทรวงยุติธรรม มีดังน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- หนวยงานที่รับผิดชอบหลัก ควรสรางและทําความ
เขาใจกับหนวยงานผูใชระบบถึงนโยบายและการ
บริหารจัดการขอมูลที่มีประสิทธิภาพของกระทรวง
ใหเขาใจอยางถองแท 
- หนวยงานที่รับผิดชอบ ควรช้ีแจงใหแกหนวยงาน
ผูใชเขาใจและยอมรับไดวาระบบน้ีมีประสิทธิภาพ
มากกวาระบบที่หนวยงานใชอยูประจําอยางไร  
เพื่อเปนขอพิสูจนความเที่ยงตรงของระบบและเปน
การจูงใจใหหนวยงานมาใชระบบน้ี 
- ควรหารือหนวยงานในกระทรวงยุติธรรม เพื่อหา
แนวทางในการแกไขปญหาในการขับเคลื่อนการใช
ระบบ DXC ใหหนวยงานปฏิบัติเกิดความเช่ือถือ
และใหความสําคัญกับขอมูลในระบบ 
- ควรทบทวนนโยบายและใหความสําคัญกับการใช
ขอมูลในระบบ DXC โดยการกําหนดตัวช้ีวัดใหกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของในกระทรวงยุติธรรม 
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 ๑. กรมราชทัณฑ จากการสอบทานรายงานผลการ
ตรวจราชการ มีขอคนพบในประเด็นสําคัญ ดังน้ี 
 - เรือนจํา /ทัณฑสถาน มีการจําแนกผูตองขัง 
แต ม ีขอจํากัดดานพื้นที่ที่ คับแคบจนไมสามารถแยก
ผูตองขังไดตามที่จําแนกไว และสถานที่ใชสําหรับจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขังไมเพียงพอ 
 ๒. กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ จากการสอบทาน
รายงานผลการตรวจราชการ มีขอคนพบในประเด็นสําคัญ ดังน้ี 
 - ตามพ.ร.บ. คาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทน
และคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญาจะมีการแตง ต้ัง
คณะอนุกรรมการฯ เพิ่มเติมหลายคณะกระจายอยูทั่ว
ประเทศ โดยใหอํานาจพิจารณาอนุมัติใหความชวยเหลือ
ผูเสียหายและจําเลยในคดีอาญาไดโดยตรง ไมตองเสนอ
คณะกรรมการฯ (ชุดใหญ) แตเน่ืองจาก มีความลาชามาก
ในการแตงต้ังคณะอนุกรรมการฯ จนเกิดความลาชาใน
การพิจารณาทําใหบางรายยังไมไดรับความชวยเหลือ  
ทั้งที่ระยะเวลาลวงเลยมาหลายปแลว  
 ขอเสนอแนะ ควรสนับสนุนบุคลากรใหกับจังหวัด
ที่ต้ังคณะอนุกรรมการฯ เพื่อใหสามารถพิจารณาใหความ
ชวยเหลือไดรวดเร็วและทันทวงที 
 ๓. สํานักงานกิจการยุติธรรม จากการสอบทาน
รายงานผลการตรวจราชการ มีขอคนพบในประเด็นสําคัญ ดังน้ี 
  ๓.๑ โครงการพัฒนากระบวนการยุติธรรม
อิเล็กทรอนิกส (National Single Window on Justice 
: NSWJ) มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาแนวทางประยุกตใช
ระบบสารสนเทศและเช่ือมตอขอมูลในกระบวนการ
ยุติธรรมและมีผลการดําเนินงานในระดับบรรลุเปาหมาย
ตามตัวช้ีวัดทั้ง ๓ มิติ ไดแก ตัวช้ีวัดการดําเนินโครงการ
ตามเปาหมาย ตัวช้ีวัดดานแผนการปฏิบัติงานและการใช
จายงบประมาณ และตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
  สรุปการประเมินผลการดําเนินงานโครงการไดวา
ระบบดังกลาวมีศักยภาพพรอมใชงานและรองรับการ
ติดตามประเมินผลการใชประโยชน ทั้งน้ี เพื่อใหการ
ดําเนินงานมีการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน หนวยงาน
ควรยกระดับตัวช้ีวัดทั้ง ๓ มิติ เปนระดับทาทายและ
สอดคลองกับเปาหมายที่คาดหวังตอไป 

การแกไขปญหาคนลนคุก 
- กระทรวงยุติธรรม ตองพิจารณาทบทวนนโยบาย
การแกไขปญหายาเสพติด ซึ่งยังไมมีผลที่เปนนัยยะ
สําคัญที่ทําใหผูตองขังลนเรือนจํา ขณะที่ผูเสพเปน
ผูปวยยังไมสามารถแกไขไดอยางเปนรูปธรรม เพื่อ
แกไขปญหาคนลนคุกในระยะยาว 
 
 
- กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ ควรพิจารณา
สัดสวนระหวางปริมาณคดีของผูมาขอรับบริการ           
ในแตละจังหวัด เมื่อเปรียบเทียบกับความถ่ีของ            
การประชุมคณะกรรมการ 
- ในสวนของคณะอนุกรรมการฯ ควรมีระยะเวลาใน
การปฏิบัติหนาที่ไมเกิน 2 วาระ  
 
 
 
 
 
 
 
 
- สํานักงานกิจการยุติธรรม ควรมีการประสาน
ความรวมกับคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ที่มี
ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร. บวรศักด์ิ  อุวรรณโณ 
เปนประธาน เพื่อมิใหเกิดความซ้ําซอนในการ
ปฏิบัติงาน 
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  ๓.๒ โครงการขับเคลื่อนการปฏิรูปกฎหมาย
และการพัฒนากระบวนการยุ ติธรรม มิ ติแผนการ
ปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณและมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ พบวา 
มีผลการดําเนินงานในระดับบรรลุเปาหมายทั้งในสวนของ
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ (การเผยแพรหรือนําไปใชอางอิง
และการพัฒนานโยบายและกําหนดแนวทางปฏิบัติ) 
และตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ (จํานวนงานวิจัยที่ไดดําเนินการ) 
 ๔. สํานักงานคณะกรรมการปองกนัและปราบปราม
ยาเสพติด มีขอตรวจพบและขอสังเกต  ดังน้ี 
 ๔.๑ ปจจัยสําคัญที่สงผลตอความสําเร็จ
ในการขับเคลื่อนนโยบายการแกไขยาเสพติดในพื้นที่
สามเหลี่ยมทองคํา และการพัฒนาความรวมมือระหวาง
ประเทศในภูมิภาคลุมแมนํ้าโขงเปนปจจัยสําคัญสูความสําเร็จ
ในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสามเหลี่ยมทองคําภายใต
โครงการแมนํ้าโขงปลอดภัย ๖ ประเทศ ระยะเวลา ๓ ป 
(พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) โดยพบวา การสรางความสัมพันธ
อันดีระหวางประเทศทั้งในระดับรัฐบาลและเจาหนาที่
ระดับปฏิบัติการในพื้นที่อยางตอเน่ือง ไดสงผลทําใหการ
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและความเขาใจตอสถานการณ
ปญหายาเสพติดบริเวณสามเหลี่ยมทองคําและแมนํ้าโขง
มีเพิ่มมากข้ึน โดยในรอบ ๓ ป มีสถิติการจับกุมผูคายาเสพติด
เพิ่มมากข้ึน สามารถประสานขอมูลและความรวมมือ
ขยายผลไปสูการจับกุมผูคายาเสพติดรายสําคัญ และ
สามารถนําเอาขอมูลสถิติที่ไดมาวิเคราะหใหแตละประเทศ
ไดเห็นถึงสถานการณปญหายาเสพติดในพื้นที่สามเหลีย่มทองคํา
ที่ชัดเจนย่ิงข้ึน 
 ๔.๒ ปญหาอุปสรรคและความตองการ
ของหนวยงานในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคํา มีดังน้ี 
  ๑) ศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปราม
การกระทําความผิดในแมนํ้าโขง ปจจุบันใชเจาหนาที่เปน
ชุดเฉพาะกิจจากตํารวจภูธรภาค ๕ จํานวน ๓๕ คน 
อยูระหวางขออนุมัติกรอบอัตรากําลังจากสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ จํานวน ๗๓ อัตรา และมีความตองการ
อาวุธยุทโธปกรณ ไดแก ปน เสื้อเกราะกันกระสุน 
เรือลาดตระเวน โดรน และกลองสองทางไกลสําหรับ
กลางคืน เพื่ออํานวยความสะดวกในภารกิจการลาดตระเวน
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ปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดในแมนํ้าโขง 
  ๒) หนวยเฉพาะกิจ กรมทหารมาที่ ๓ 
กองกําลังผาเมือง เปนหนวยปฏิบัติที่มีบทบาทสําคัญใน
การสกัดกั้นกลุมขบวนการลําเลียงยาเสพติดจากแนวชายแดน
เขาสูพื้นที่ตอนใน ซึ่งพบวาภูมิประเทศที่เปนภูเขาสูงชัน
เปนปญหาอุปสรรคที่สําคัญในการปฏิบัติงานทั้งในดาน
การสื่อสารและการเดินทาง โดยหนวยงานมีความตองการ
เครื่องมือที่ทันสมัยมาชวยอํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน ไดแก เครื่อง X-ray แบบเคลื่อนที่ และการติดต้ัง
กลองวงจรปด (CCTV) เพิ่มเติมใหครอบคลุมในทุกดานตรวจ/
จุดตรวจ จํานวน ๓๓ จุด   
 ขอเสนอแนะของผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม  
 ๑) ดานการบูรณาการการทํางานระหวางประเทศ 
ขอใหสํานักงาน ป.ป.ส. ขับเคลื่อนการดําเนินการปองกัน
และปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคํา 
ดวยการสรางความสัมพันธอันดีระหวางหนวยงานภาคี
ของประเทศตางๆ ในภูมิภาค เพื่อใหเกิดความไววางใจ 
อันจะนําไปสูการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร และความรวมมือ
ที่ดีในการทํางานรวมกันดานปองกันและปราบปรามยาเสพติด
ในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคําตอไป 
 ๒) ดานการบูรณาการการทํางานรวมกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของในพื้นที่ ขอให สํานักงาน ป.ป.ส. ภาค ๕ เปนหนวย
ประสานบูรณาการการทํางานดานการปองกันและปราบปราม
ยาเสพติดทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการในพื้นที่ 
โดยพิจารณาใหการสนับสนุงบประมาณ บุคลากร และวัสดุ
อุปกรณในการอํานวยความสะดวกในการทํางานของหนวยงาน
ในพื้นที่ ไดแก ศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการ
กระทําความผิดในแมนํ้าโขง ตํารวจภูธรภาค ๕ และหนวย
เฉพาะกิจกรมทหารมาที่ ๓ กองกําลังผาเมือง เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการทํางานและขับเคลื่อนงานดานการปองกัน
และปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคํา 
ไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
 ๓) ดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
ในพื้นที่หมูบาน/ชุมชน ขอใหสํานักงาน ป.ป.ส. พิจารณา
ถอดบทเรียนโครงการกองทุนแมของแผนดินของชุมชน
เกาะทอง จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีผลสําเร็จในการดําเนินงาน
กองทุนแมของแผนดินที่เปนรูปธรรม เพื่อนําไปเปนแนวทาง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ควรใชเทคโนโลยีเขามาชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางานทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ เชน 
- ให ป.ป.ส. ประสานความรวมมือกับกระทรวง 
กลาโหมในการใชโดรน หรือดาวเทียมตรวจสอบ  
เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการเฝาระวังการนําเขา   
ยาเสพติดพื้นที่ชายแดนในจุดที่มีความเสี่ยง และ
ปญหาในการนําเขายาเสพติดจากประเทศที่มีพื้นที่
ติดตอกัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- การพิจารณาความรวมมือกับองคกรปกครอง   
สวนทองถ่ินในการเขามามีสวนรวมในการแกไข
ปญหายาเสพติดในพื้นที่ เชน การสรางชุมชนเขมแข็ง 
การลดโอกาสการติดยาเสพติดของคนในพื้นที่ 
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ในการดําเนินงานกองทุนแมของแผนดินใหกับชุมชนตางๆ 
ทั่วประเทศตอไป 
 ๕. สถาบันนิติวิทยาศาสตร มีขอตรวจพบ ดังน้ี 
 ๕.๑ การจั ดทํ ามาตรฐานงานด าน นิ ติ
วิทยาศาสตร สามารถจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ
กับหนวยงานภายในประเทศ จํานวน ๒๒ หนวยงาน 
จัดทํ าบันทึ กขอตกลงความร วมมื อกั บหนวยง าน
ตางประเทศ จํานวน ๒ หนวยงาน และอยูระหวางจัดทํา
บันทึกความเขาใจระหวางประเทศ จํานวน ๓ ฉบับ สวนใหญ
เปนความรวมมือทางดานวิชาการเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของสถาบันนิติวิทยาศาสตร 
 ๕.๒ การเผยแพรความรูดานนิติวิทยาศาสตร
ไปสูสังคม มีการบูรณาการรวมกับสํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เปนการเผยแพร
ใหความรูผูที่เกี่ยวของกับการขับเคลื่อนยุติธรรมชุมชน
และประชาชนในพื้นที่ ใหมีความเขาใจเกี่ยวกับการขอรับ
การชวยเหลือทางดานนิติวิทยาศาสตรไดอยางทันทวงที  
 ๕.๓ การใหบริการดานนิติวิทยาศาสตรไปสู
ประชาชนในระดับชุมชน ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ไดกําหนดเปาหมายในการตรวจพิสูจนสารพันธุกรรม 
แก ราษฎรไรสถานะและประสบปญหาสถานะทาง
ทะเบียนราษฎร จํานวน ๑,๖๐๐ ราย ผลการดําเนินงาน 
มีบุคคลเขารับการตรวจพิสูจนสารพันธุกรรม จํานวน 
๑๘๖ ราย เปนบุคคลตกหลน จํานวน ๑๐๑ ราย และบุคคล
อางอิง จํานวน ๘๕ ราย อีกทั้งไดตรวจสารพันธุกรรมบุคคล 
กรณีนําเด็กมาเรรอนขอทาน เปนบุคคลที่อางวาเปนมารดา 
จํานวน ๙ ราย และเด็ก จํานวน ๑๐ ราย  
 ๕.๔ การขับเคลื่อนกฎหมายเพื่อสนับสนุนงาน
ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร กลุมงานกฎหมายและนิติการ 
ไดรางกฎหมายระดับรองตามพระราชบัญญัติการใหบริการ  
ดานนิติวิทยาสาสตร จํานวน ๔ ฉบับ  
 ๕.๕ การสรางเครือขายความรวมมือดานนิติ
วิทยาศาสตรทั้งในและตางประเทศ ไดสรางเครือขาย
ความรวมมือดานนิติวิทยาศาสตรทั้งในภูมิภาคอเมริกา 
ภูมิภาคยุโรป และภูมิภาคเอเชีย เพื่อสนับสนุนภารกิจ
ของสถาบันนิติวิทยาศาสตรใหสามารถปฏิบัติใหบรรลุ
เปาหมายที่กําหนดไว 
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 ๕.๖ การทําฐานขอมูลและการเชื่อมโยง
ด า น นิ ติ วิทยาศาสตรของประเทศไทย ไดมี ประชุม
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อพิจารณาแนวทางการจัดต้ัง
ฐานขอมูลอัตลักษณบุคคลแหงชาติ ในปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังน้ี 
  ๑) จัดทําคําสั่ งสํานักนายกรัฐมนตร ี
เรื่องการจัดต้ังฐานขอมูลอัตลักษณบุคคลแหงชาติ   
  ๒) ใหมีการพัฒนากฎหมาย ระเบียบที่
เกี่ยวของเพื่อจัดต้ังศูนยอัตลักษณ และจัดทําแผนระยะ ๕ ป  
  ๓) ใหสํานักงานกิจการยุติธรรมกับ
สถาบันนิติวิทยาศาสตรรวมกันขับเคลื่อนแผนการจัดต้ัง
ศูนยอัตลักษณบุคคล โดยรวบรวมฐานขอมูลอัตลักษณ
บุคคลจากหนวยงานของรัฐมาทําการคัดกรองตาม
มาตรฐาน และคุณภาพ เพื่อสรางฐานขอมูล “หน่ึงบุคคล 
หน่ึงระเบียน” 
 ๕.๗ การเบิกจายงบประมาณตามมาตรการ
เพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจายของภาครัฐ ยังตํ่ากวา
เปาหมายที่กระทรวงการคลังกําหนดไว เน่ืองจากการ
กอสรางอาคารที่ทําการสถาบนันิติวิทยาศาสตรอยูระหวาง
การเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสรางและปรับรปูแบบรายการ
เพื่อกอสรางในสถานที่ใหม 
 ขอเสนอแนะของผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
 ๑) ขอใหเนนการใหความรูประชาชนดานนิติ
วิทยาศาสตรผานศูนยยุติธรรมชุมชน เพื่อความสะดวก
และรวดเร็วของประชาชนผูรับบริการ 
 ๒) ขอใหเรงรัดการจัดทําฐานขอมูลดานนิติ
วิทยาศาสตรใหเปนระบบ เพื่อเปนศูนยกลางในการ
ใหบริการขอมูลกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 ๓) ขอใหเรงรัดการเบิกจายงบประมาณให
เปนไปตามเปาหมายที่กระทรวงการคลังกําหนดไว เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจายของภาครัฐ 
 ๖.  กรมสอบสวนคดีพิเ ศษ  มีขอตรวจพบ 
และขอสังเกต  ดังน้ี 
 ๖.๑ ยุทธศาสตรดานการปองกันและปราบปราม
อาชญากรรมดานความมั่นคง 
 ๑) แผนงานการปองกันอาชญากรรม
ดานความมั่นคง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ใหสถาบันนิ ติวิทยาศาสตรปรับปรุง /เพิ่ มขีด
ความสามารถของหนวยงานโดยใช เทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีความทันสมัยใหรวดเร็วและเปน
มาตรฐานสากล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-23- 

ขอคนพบ ขอเสนอแนะของค.ต.ป. ประจํากระทรวงยุติธรรม 
 - โครงการมาตรการเชิงรุกดานการปองกัน
การบุกรุกที่ดินของรัฐดวยระบบแมขายแผนที่ DSI-MAP 
และผานระบบ GPS (DSI Map Extended) สามารถ
ดําเนินการครบ ๒ รุน ๒ จังหวัด จํานวน ๑๖๙ คน ผูผาน
การฝกอบรมสามารถใชเทคโนโลยีระบบแมขายแผนที่
ผานอินเตอรเน็ต DSI-MAP และผานระบบดาวเทียม GPS 
(DSI Map Extended) เปนเครื่องมือในการตรวจสอบ
แนวเขตพื้นที่ของรัฐ และที่สงวนหวงหามตางๆ ได 
 - โครงการสงเสริมการมีสวนรวมและความ
เขมแข็งของภาคประชาสังคมในการปองกันอาชญากรรม
คดีพิเศษและเฝาระวังแจงเบาะแสอาชญากรรมคดีพิเศษ  
เพื่อพัฒนาศักยภาพสมาชิกเครือขายและสงเสริมให
เครือขายเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นกับ
หนวยงานภาครัฐ สามารถอบรมเครือขายได จํานวน ๒ รุน 
รวม ๒๕๐ คน ผู ผานการอบรมมีความรูความเขาใจ
ดานการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานอาชญากรรมพิเศษ  
 - โครงการจัดทําฐานขอมูลอาชญากรรม
ระดับพื้นที่ เตรียมการลงขอมูลอาชญากรรมระดับพื้นที่ 
๕ ศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษภาค 
 ๒) แผนงานการปราบปรามอาชญากรรม
ดานความมั่นคง 
 - โครงการปราบปรามอาชญากรรมคดีพิเศษ 
การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษสําคัญ เปาหมาย ๕๑ คดี 
สามารถดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน ๗๓ คดี 
 - โครงการพฒันาความรวมมือและบูรณาการ
การทํางานกับหนวยงานบังคับใชกฎหมายทั้งใน และ
ตางประเทศ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ กระบวนการทบทวน/
ประเมินผลการจัดทํา MOU ระหวางกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
กับหนวยงานตางๆ จํานวน ๔๗ ฉบับ 
 ๓)  แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพในการปองกัน
และปราบปรามอาชญากรรมดานความมั่นคง 
 - โครงการพัฒนาสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ
เพื่อเปนศูนยการฝกอบรมของหนวยบังคับใชกฎหมาย 
โดยดําเนินการ ดังน้ี ๑) พัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม 
๒) สรางพนักงานสอบสวนรุนใหมและพัฒนาความเช่ียวชาญ
ของพนักงานสอบสวน   
 - โครงการพัฒนาระบบการจัดการคดีพิเศษ
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ที่มีหลักธรรมาภิบาล โดยดําเนินการ ดังน้ี ๑) พัฒนาระบบ
การจัดการคดีพิเศษที่มีหลักธรรมาภิบาล ๒) สรางกลไก
การเรงรัดการดําเนินคดีพิเศษ ๓) สรางระบบความโปรงใส
ในการดําเนินคดีพิเศษ 
 - โครงการพัฒนาระบบขาวกรองเพื่อการ
สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ โดยดําเนินการ จัดทําระบบขาว
กรองเพื่อไปเปนฐานขาวในการใชประโยชนเกี่ยวกับการ
สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ในไตรมาสที่ ๑ - ๒ 
 - โครงการจัดหาหรือการพัฒนาเครื่องมือ 
เทคโนโลยี อุปกรณพิเศษสนับสนุนการสืบสวนสอบสวน
คดีพิเศษ อุปกรณถายทอดสัญญาณภาพผานระบบ ๓G / 
๔G กลองวีดีโอ เครื่องสงวิทยุ 
 ๖.๒ การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงยุติธรรม 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๑) สรางคนรุนใหมที่เช่ียวชาญหลากหลาย
และมีคุณธรรม 
 - พัฒนาสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ 
เพื ่อเปนศูนยการฝกอบรมของหนวยบังคับใชกฎหมาย 
โดยดําเนินการ ดังน้ี ๑) พัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม 
๒) สรางพนักงานสอบสวนรุนใหมและพัฒนาความเช่ียวชาญ
ของพนักงานสอบสวน 
 ๒) สรางระบบการจัดการคดีพิเศษที ่มี
หลักธรรมาภิบาล โดยดําเนินการ ดังน้ี ๑) พัฒนาระบบ
การจัดการคดีพิเศษที่มีหลักธรรมาภิบาล ๒) สรางกลไก
การเรงรัดการดําเนินคดีพิ เศษ ๓) สรางระบบความ
โปรงใสในการดําเนินคดีพิเศษ โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๙ ไดรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐ Integrity and 
Transparency Assessment : ITA มีคะแนนรอยละ 
๘๖.๑๔ เปนลําดับที่ ๙ ของประเทศ 
 ๓) ดําเนินคดีพิเศษสําคัญที่มีประสิทธิภาพ 
 - เรงรัดการดําเนินคดีพิเศษสําคัญใหแลวเสร็จ
ตามระยะเวลาที่กําหนด สามารถดําเนินการได จํานวน ๗๓ คดี 
 ๖.๓ ยุทธศาสตรการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐและTHAILAND ๔.0  
 ๑) กรมสอบสวนคดีพิเศษ ไดเปลี่ยนแปลง
การใหบริการจากระบบ Office Service กาวสู On Mobile 
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Service โดยดําเนินการ ดังน้ี 
 - บริการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข แจงเบาะแส 
ผานแอปพลิเคช่ัน และหมายเลข ๑๒๐๒ 
 - บริการตรวจสอบสถานะเรื่องรองเรียน
ผานแอปพลิเคช่ัน 
 - ตรวจสอบสถานะคดีพิเศษผานแอปพลเิคช่ัน 
 - เผยแพรขอมูลขาวสารผานแอปพลิเคชั่น 
เว็บไซต และ Facebook Fan Page 
 ๒) แอปพลิเคช่ันกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 - ดาวนโหลดและติดต้ังไดทั้ง Android และ ios 
 - ชองทางการเผยแพร  เขน เว็บไซตกรม
สอบสวนคดีพิเศษ https://www.dsi.go.th, ศูนยกลาง
แอปพลิเคช่ันภาครัฐ (GAC) https://apps.go.th, Apple 
App Store, Google Play Store 
 ๓) สถิติการติดต้ังและการใชงานแอปพลเิคช่ัน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 - การติดต้ัง Android จํานวน ๒,๙๓๐ ครั้ง 
และ ios จํานวน ๖๖๖ ครั้ง 
 - การรอง เรียน จํานวน ๑,๑๕๙ ครั ้ง     
การตรวจสอบสถานะเรื่องรองเรียน จํานวน ๓,๖๙๐ ครั้ง 
การตรวจสอบสถานะคดีพิเศษ จํานวน ๘๕๐ ครั้ง 
 ๖.๔ เป าหมายแผนการดําเนินงาน ประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๑) การจัดการคดีพิ เศษแลวเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนด เปาหมาย ๑๒๐ คดี สามารถ
ดําเนินการได ๗๓ คดี 
 ๒) ปกปอง รักษา เรียกคืนผลประโยชน
ของรัฐ ประชาชน เอกชน เปาหมาย ๑๕,๐๐๐ ลานบาท 
สามารถดําเนินการได ๑๐๓,๕๐๙.๓๔๕ ลานบาท 
 ๓) สาธารณชนมีความเ ช่ือมั่นตอกรม
สอบสวนคดีพิเศษ ไมนอยกวารอยละ ๗๐ ดําเนินการ
สํารวจและรายงานผลในไตรมาสที่ ๓-๔ ป พ.ศ. ๒๕๕๙ 
คิดเปนรอยละ ๖๘.๒๖ 
 ขอเสนอแนะของผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม  

๑) ขอใหใชขอมูลหลักฐานนิติวิทยาศาสตร
ประกอบการสืบสวนสอบสวน เพื่อสรางความนาเช่ือถือ
ของสังคมและประชาชนผูขอรับริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ใหกรมสอบสวนคดีพิ เศษ พิจารณาทบทวน
ปรับปรุงการดําเนินการดานการจัดการคดีของ
คณะกรรมการจัดการคดี โดยใหรับฟงพยานหลักฐาน
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 ๒) ขอใหบู รณาการร วมกั บสถาบันนิ ติ
วิทยาศาสตรจัดทําฐานขอมูลลายพิมพน้ิวมือของผูกระทําผิด 
เพื่อประโยชนในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
  ๓) การจัดซื้อจัดจางขอใหดําเนินการตาม
พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐ เพื่อประโยชนสูงสุดของทางราชการ 
 ๔) ขอใหจัดทําสถิติการปฏิบัติงาน พรอมการ
ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผูรับริการ 
 5) ขอชมเชยการสรางองคกรใหมีคุณธรรม
และมีความโปรงใสในการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐ 
Integrity and Transparency Assessment : ITA เปนลําดับที่ ๙ 
ของประเทศ และเปนลําดับที่ ๑ ของกระทรวงยุติธรรม  
จึงขอใหยึดมั่นและพัฒนาตลอดไปใหย่ังยืน 

และการใชดุลพินิจของกรรมการแตละคนที่เปน
คณะกรรมการในแตละคดี เพื่อใหมีการดําเนินงาน   
ที่รอบคอบและการใชดุลพินิจที่เปนธรรม  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
(2) การตรวจสอบภายใน 
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การสอบทานและประเมินผลการดําเนินงาน

ดานการตรวจสอบภายในของหนวยตรวจสอบภายใน
สวนราชการในสังกัดกระทรวง ยุติธรรม  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามแผนการตรวจสอบภายใน 
รายงานผลการตรวจสอบภายใน กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
รายงานการประเมินตนเองของหนวยตรวจสอบภายใน 
รวมทั้งผลการดําเนินการตามแนวทางการประกันคุณภาพ
งานตรวจสอบภายในภาครัฐ มีขอคนพบ ดังน้ี 
1. การปฏิบัติงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
และจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของ
สวนราชการ  

1.1 มาตรฐานดานคุณสมบัติ ประเด็นการประเมิน
เกี่ยวกับวัตถุประสงค อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ 
ความเปนอิสระและความเที่ยงธรรม ความเช่ียวชาญและ
ความระมัดระวังรอบคอบ การประกันและการปรับปรุง
คุณภาพงาน หนวยงานตรวจสอบภายในสวนใหญ 
มีผลการประเมินตนเองโดยรวมอยูในระดับดีมาก เวนแต
กรมราชทัณฑ และสํานักงานกิจการยุติธรรมอยูในระดับดี 
ทั้งน้ี 1) กรมราชทัณฑ มีเรื่องที่ตองปรับปรุงเกี่ยวกับการ
พิจารณานําเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคนิคการวิเคราะหขอมูล 
และการประเมินความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ มาใชเปนเครื่องมือ

๑. ผูบริหารของทุกสวนราชการในสังกัดกระทรวง
ยุติธรรม ควรกําชับใหหนวยงานตรวจสอบภายใน
ของสวนราชการปฏิบัติใหถูกตอง เปนไปตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.2/ว 326 ลงวันที่ 28 
สิงหาคม 2560 เรื่อง มาตรฐานการตรวจสอบภายใน
และจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของ
สวนราชการ 

๒. เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพดานการตรวจสอบ 
ควรเปดโอกาสใหผูที่ทําหนาที่ตรวจสอบภายใน 
ไดเขารับการฝกอบรมในหลายหลักสูตรที่เกี่ยวของ
กับอํานาจหนาที่ โดยเรงรัดใหมีการฝกอบรมให
ครบถวนทุกหลักสูตร หากจําเปนอาจมีการยกเวน
นโยบายทั่วไปที่กําหนดใหบุคลากรเขารับการ
ฝกอบรมคนละ 1 หลักสูตรตอป เน่ืองจากเปนเรื่อง
จําเปนเรงดวน 
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สนับสนุนการตรวจสอบ 2) สํานักงานกิจการยุติธรรม 
มีเรื่องที่ตองปรับปรุงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎบัตร
การตรวจสอบภายใน การพัฒนาความรู ทักษะและความ 
สามารถในการตรวจสอบ รวมทั้งการประเมินความเสี่ยง 
เน่ืองจากบุคลากรขาดประสบการณ โดยมีระยะเวลาในการ
ดํารงตําแหนง/การปฏิบัติงานดานการตรวจสอบ นอยกวา 3 ป  

หนวยงานตรวจสอบภายในสวนใหญมีปญหาอุปสรรค
ดานงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรที่สวนราชการ
กําหนดใหมีการอบรมคนละ 1 หลักสูตรตอป ทําให
ผูตรวจสอบภายในตองใชระยะเวลานานในการไดเขารับ
การฝกอบรมตามหลกัสูตรเฉพาะทางดานการตรวจสอบภายใน
ที่กรมบัญชีกลางเปนผูจัด ไดแก โครงการฝกอบรมหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผูตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) จํานวน 
10 หลักสูตร ซึ่งมีคาลงทะเบียนตอหลักสูตรเปนจํานวนเงิน
ไมมากเมื่อเทียบกับหลกัสตูรการฝกอบรมเฉพาะทางดานอื่น ๆ  

1.2 มาตรฐานดานการปฏิบัติงาน ประเด็นการประเมิน
เกี่ยวกับการบริหารงาน ลักษณะของงาน การวางแผน
ปฏิบัติงาน การปฏิบัติงาน การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
การติดตามผล และการยอมรับสภาพความเสี่ยงของฝาย
บริหาร หนวยงานตรวจสอบภายในสวนใหญมีผลการ
ประเมินตนเองโดยรวมอยูในระดับดี โดยมีเรื่องที่ตอง
ปรับปรุงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานบริการใหคําปรึกษา ทั้งน้ี 
1) สํานักงานกิจการยุติธรรม มีเรื่องที่ตองปรับปรุง
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวางแผนการตรวจสอบ 2) สํานักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม มีเรื่องที่ตองปรับปรุงเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ในดานการรวบรวม วิเคราะหและ
บันทึกขอมูลอยางเพียงพอตอขอสรุปและผลการปฏิบัติงาน   

ทั้ง น้ี ความสํา เร็จของการตรวจสอบภายใน
พิจารณาไดจากความสามารถของหนวยงานตรวจสอบภายใน 
ในการปฏิบัติงานเปนไปตามระเบียบ มาตรฐานและแนวปฏิบัติ 
การตรวจสอบภายในภาคราชการ ซึ่งจะสงผลตอคุณภาพ
ของงานตรวจสอบภายใน 

1.3 จริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
ประเด็นการประเมินเกี่ยวกับความซื่อสัตย ความเที่ยงธรรม 
การปกปดความลับ และความสามารถในหนาที่ หนวยงาน
ตรวจสอบภายในสวนใหญมีผลการประเมินตนเอง
โดยรวมอยูในระดับดีมาก  
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2. การปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายใน 

2.1 ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ หนวยงาน
ตรวจสอบภายในสวนใหญมีผลสําเร็จในการปฏิบัติงาน
เปนไปตามแผนการตรวจสอบภายในประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 อยางไรก็ตาม หลายหนวยงานไมพบวาไดมี
การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
กับแผนการตรวจสอบภายในวาไดมีการตรวจสอบ 
และรายงานผลการตรวจสอบครบถวนหรือไม รวมทั้ง
ไมไดสรุปผลการตรวจสอบภายในเสนอตอหัวหนา
สวนราชการ 

2.2 รายงานผลตรวจสอบภายใน 
รายงานผลการตรวจสอบภายใน สวนใหญมีขอตรวจพบ 

และขอเสนอแนะ (รายละเอียดตามภาคผนวก) และเสนอ
รายงานใหผูบริหารและหนวยรับตรวจทราบ สรุปดังน้ี 

1) ดานการเงิน การบัญชีและการพัสดุ และดาน
การปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

การตรวจสอบพบขอบกพรองของการปฏิบัติงาน 
โดยทั่วไปเกิดจากการขาดความละเอยีดรอบคอบ มีระบบ
ควบคุมภายในที่ไมเหมาะสมและเพียงพอ และปฏิบัติ
ไม เปนไปตามระเบียบที่เกี่ยวของโดยเครงครัด เชน 
ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและ
การนําเงินสงคลังของสวนราชการ พ.ศ. 2551 ระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน 
และการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แกไข
เพิ่มเติม ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ 
พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม และระเบียบขอบังคับ
เฉพาะเรื่องของหนวยงาน เปนตน  

อยางไรก็ตาม ขอบกพรองของการปฏิบัติงาน 
ดานการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ผูตรวจสอบภายใน
ไดใหขอเสนอแนะไวในรายงานผลการตรวจสอบ รวมทั้ง
ไดมีการติดตามผลการปฏิบัติตามขอเสนอแนะในรายงาน
ผลการตรวจสอบดังกลาว จึงเปนประโยชนแกหนวยงาน
ในการนําขอเสนอแนะจากการตรวจสอบไปใชแกไข
ปรับปรุงการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  

2) การตรวจสอบดานการดําเนินงาน  
การตรวจสอบการดําเนินงาน พบวาบางโครงการ/

กิจกรรมที่ตรวจสอบมกีารกําหนดตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน

1. กําชับใหหนวยงานตรวจสอบภายในทุกหนวย
เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน   
กับแผนการตรวจสอบภายใน และเสนอตอหัวหนา
สวนราชการ และอาจมีมาตรการทางวินัยกรณีที่
ไมไดดําเนินการ 

2. กา รกํ าห นดหล ัก เ กณฑ แต ง ตั ้ง ผู ดํ า ร ง
ตําแหนงผูตรวจสอบภายใน ตองเปนผูที่มีความรู 
ความเช่ียวชาญในดานการตรวจสอบ และมีโอกาส
ที ่จะเจริญกาวหนาในสายงาน เพื่อสรางความ
เช่ียวชาญ ความถนัดเฉพาะดาน หากผูตรวจสอบ
ภายในมีการเปลี่ยนแปลงบอยครั้ง  อาจทําให 
ไมมีความรูความเชี่ยวชาญในดานการตรวจสอบ 
จะทําใหเกิดผลเสียหายตอระบบการตรวจสอบ
ภายในที่จะไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร 

3. เน่ืองจากปญหาการทุจริตฉอราษฎรบังหลวง
เปนปญหาที่ สํ า คัญของประเทศ ภารกิจของ            
หนวยตรวจสอบภายใน จึงใหความสําคัญในเรื่องน้ี 
ทั้งบุคลากรและวิธีการทํางานที่มีประสิทธิภาพ และ
เมื่อมีขอคนพบ ตองรีบรายงานใหผูบังคับบัญชา
ทราบ 
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และการใชจายงบประมาณเปรียบเทียบกับแผนการใชจาย
งบประมาณยังไมชัดเจน ไมเปนไปตามเปาหมายการเบิกจาย
ที่กําหนด การบริหารและเบิกจายงบประมาณไมเปนไป
ตามแผนงานและไมสอดคลองกับเปาหมาย/วัตถุประสงค 
ทั้งน้ี ผูตรวจสอบภายในไดรายงานผลการตรวจสอบ และ
ใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอหนวยงาน 

 

(3) การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 

ขอคนพบ ขอเสนอแนะของค.ต.ป. ประจํากระทรวงยุติธรรม 
จากการสอบทานรายงานการควบคุมภายใน 

ของสวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่จัดทําข้ึนตามระ เบ ียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวย การกําหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ไดแก หนังสือ
รับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.1) 
รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
(แบบ ปอ.2) รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
(แบบ ปอ.3) และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติ
ตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดกอน 
มีขอคนพบ ดังน้ี 
1. การประเมินผลการควบคุมภายใน  

สวนราชการไดรายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายในตามแบบที่กําหนด (แบบ ปอ.1) โดยระบุขอบเขต
การควบคุมภายในและสรุปผลประเมินระบบการควบคุม
ภายในวาเปนไปตามวิธีการที่ไดกําหนด มีความเพียงพอ 
และบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน กรณีที่มี
จุดออนไดระบุถึงจุดออนที่พบ ซึ่งบางสวนราชการยังคง
พบจุดออนที่มีนัยสําคัญซ้ําเชนเดิมกับปงบประมาณกอน 
การใหความเห็นในรายงานมีความสอดคลองกับรายงาน
การประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน และ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน โดยมีหัวหนา
สวนราชการเปนผูลงนามในรายงาน  
2. การประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน  

การประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
(แบบ ปอ.2) สวนราชการไดสรุปวิเคราะหองคประกอบ
ของการควบคุมภายในครบถวนทั ้ง 5 องคประกอบ 
ไดแก สภาพแวดลอมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง 

-  เ ห ็นสมควรกําชับ ใหส วนราชการ ในส ังก ัด
กระทรวงยุติธรรมดําเนินการดังน้ี 

1. กําหนดใหในระหวางป และ/หรือ ณ วันสิ้นงวด
ปปจจุบัน ตองติดตามประเมินผลและรายงานผล
การปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ของงวดกอน เพื่อใหทราบถึงประสิทธิผลของการ
ดําเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
และนําขอมูลมาใชเพื่อพัฒนาแนวทางหรือวิธีการ
ควบคุมความเสี่ยงของงานในปงบประมาณถัดไป 

2. สวนงานยอยของสวนราชการ ตองกําหนด
และระบุความเสี่ยงที่มีความสําคัญตอการบรรลุผล
สําเร็จของงานไวในแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายในใหชัดเจน รวมทั้งติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในอยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอ เพื่อให
ระบบการควบคุมภายในไดรับการปรับปรุงแกไข
ใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป 

3. สวนงานยอยของสวนราชการ ตองมุงเนนให
บุคลากรทุกคนเกิดความรูความเขาใจ ใหความสําคัญ 
และเปนผูมีสวนรวมในการจัดวางระบบการควบคุม
ภายใน ปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน และ
รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน 

4. กรณีพบขอบกพรองที่เกิดข้ึนบอยครั้ง หรือ
เกิดข้ึนซ้ําในลักษณะเชนเดิม ตองพิจารณาวาเกดิ
จากสาเหตุที่การกําหนดวิธีการควบคุมไมเหมาะสม 
หรือเกิดจากการไมปฏิบัติตามวิธีการควบคุมที่กําหนดไว 
เพื่อใหสามารถแกไขขอบกพรองดังกลาวไดตอไป 
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กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร และการ
ติดตามประเมินผล ในภาพรวมไดสรุปผลการประเมิน
โดยรวมขององคประกอบของการควบคุมภายในวามี
ความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุม
ภายใน แตในบางกิจกรรม/กระบวนงานยังพบจุดออนที่มี
นัยสําคัญ ซึ่งไดกําหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในไวแลวในรายงาน 
3. แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของสวนราชการ 
(แบบ ปอ.3) ไดระบุกระบวนการปฏิบัติงาน/กิจกรรม/
โครงการที่พบจุดออนหรือความเสี่ยง วัตถุประสงคของ
การควบคุม การรายงานจุดออนหรือความเสี่ยงที่พบ 
รวมทั้ ง มี ก ารกํ าหนด วิ ธีการปรับปรุ งการควบคุม 
ผูรับผิดชอบ และกําหนดเวลาในการดําเนินการ 
4. ประสิทธิภาพการควบคุมภายใน 

สวนราชการมีการสรุปวิเคราะหความเสี่ยง และ
กําหนดแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน แตพบวา 
สวนราชการบางแหงไมไดวิเคราะหความเสี่ยงและกําหนด
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในใหครอบคลุมทุก
ภารกิจหลักหรือยุทธศาสตรสําคัญของสวนราชการ 
รวมทั้งการกําหนดวัตถุประสงคและการระบุความเสี่ยง 
ในบางกิจกรรมยังไมมีความชัดเจน  

สวนราชการ 1 แหง ไดแก กรมบังคับคดี ไดรายงาน
ผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรบัปรุงการควบคุม
ภายในของงวดกอน ในระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และรอบ 12 เดือน 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 สําหรับสวนราชการบางแหง 
ไดมีการรายงานผลการติดตามเพียงรอบ 6 เดือน ณ วันที่ 
31 มีนาคม 2560 ไดแก ไดแก สํานักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม กรมคุมประพฤติ กรมพินิจและคุมครองเด็ก
และเยาวชน กรมราชทัณฑ สํานักงานกิจการยุติธรรม 
และสถาบันนิติวิทยาศาสตร 
5. การประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน 

หนวยตรวจสอบภายในของสวนราชการไดรายงาน
ผลการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ 
ปส.) โดยแสดงความเห็นวาสวนราชการมีการวางระบบ
การควบคุมภายในไดอยางเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค
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ขอคนพบ ขอเสนอแนะของค.ต.ป. ประจํากระทรวงยุติธรรม 
ของการควบคุม และบางสวนราชการไดใหขอสังเกตอยาง
มีนัยสําคัญเกี่ยวกับการดําเนินงานตามภารกิจของสวนราชการ 
ไดแก กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน กรมสอบสวน
คดีพิเศษ และสถาบันนิติวิทยาศาสตร 

 

(4) การประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 

ขอคนพบ ขอเสนอแนะของ ค.ต.ป. ประจํากระทรวงยุติธรรม 
ผลการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบ (๑๒ เดือน) 
1. กระทรวงยุติธรรม 
องคประกอบท่ี ๑ ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตาม
ภารกิจพื้นฐาน (Functional base) มี 11 ตัวช้ีวัด 
ไมผาน 4 ตัวช้ีวัด ดังน้ี 
1.ระดับความสําเร็จในการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการ
ปฏิบัติราชการโดยรวมของกระทรวง 

 1.1 รอยละการกระทําผิดซ้ํา 
 1.1.1 รอยละการกระทําผิดซ้ําของผูที่พนการคุม

ความประพฤติ 
 1.1.2 รอยละการกระทําผิดซ้ําของเด็กและเยาวชน

หลังพนการฝกและอบรม 
 1.2 รอยละการมีงานทํา/ศึกษาตอของผูอยูระหวาง

การคุมความประพฤติ เด็กและเยาวชนที่พนการฝกและ
อบรม และผูตองขังหลังพนโทษ 

 1.2.2 รอยละการมีงานทํา/ศึกษาตอของเด็กและ
เยาวชนที่พนการฝกและอบรม 
 
 
 
 
 
2. รอยละของศูนยยุติธรรมชุมชนที่สามารถปฏิบัติได  
ตามภารกิจ 
 
 
 
 

 
 
 
- ตัวช้ีวัดที่ไมผานเกณฑการประเมินสวนใหญเปนเรื่อง
เกี่ยวกับการกระทําผิดซ้ําของผูพนโทษทั้งเด็กและ
ผูใหญ การสงเคราะหหลังปลอย รวมทั้งการติดตาม
ประเมินผลผูพนโทษ ซึ่งภารกิจทั้งหลายเหลาน้ีไมไดอยู
ในอํานาจหนาที่ของกระทรวงยุติธรรมหรือกระทรวงใด
เปนการเฉพาะ 
   สําหรับบทบาทหนาที่ของกระทรวงยุติธรรม เมื่อ
ผูตองขัง ผูถูกคุมประพฤติ เด็กและเยาวชนที่กระทํา
ความผิด พนจากการดูแลรับผิดชอบของกรมราชทัณฑ 
กรมคุมประพฤติ และกรมพินิจและคุมครองเด็กและ
เยาวชนไปแลว กระทรวงยุติธรรมไมมีอํานาจหนาที่
และกลไกใดที่จะดําเนินการเรื่องการสงเคราะหหลัง
ปลอย และการติดตามประเมินผลไดอีก 
   ประเด็นน้ี ควรมีการหารือในระดับนโยบายรวมกัน
ในหลายกระทรวงที่เกี่ยวของเชน พม. สธ. ศก. และ 
มท. เปนตน เพื่อสรางความชัดเจนของนโยบายและ
การนําสูการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพตอไป    
    ทั้งน้ี โดยคํานึงวาการสงเคราะหหลังปลอยมีความ
จําเปนและเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหผูพนโทษสามารถ
กลับคืนสูสังคมไดอยางแทจริง โดยไมยอนกลับมา
กระทําผิดซ้ําอีก 
- กระทรวงยุติธรรมตองมีนโยบายเกี่ยวกับการ
อํานวยความยุ ติธรรมในระดับพื้นที่ ให ชัดเจน 
โดยเฉพาะการจัดต้ังศูนยยุติธรรมชุมชนจะตองมี
โ ค ร ง สร า ง รู ป แบ บไหนอย า ง ใดที่ เ หม าะส ม  
แลวพัฒนาระบบงานบริการใหมีมาตรฐานเดียวกัน 
แลวจึงคอยมีการติดตามการประเมินผลเพื่อการ
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องคประกอบท่ี ๒ ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตาม
ภารกิจยุทธศาสตร หรือภารกิจที่ไดรับมอบหมายเปนพิเศษ 
(Agenda based) มี 1 ตัวช้ีวัด 
องคประกอบท่ี ๓ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและ
พัฒนานวัตกรรมและการใหบริการประชาชนหรือหนวยงาน
ของรัฐ (Area Base)  
- ไมมีการประเมินผล ในองคประกอบที่ ๓ – 
องคประกอบท่ี ๔ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและ
พัฒนานวัตกรรมและการใหบริการประชาชนหรือหนวยงาน
ของรัฐ (Innovation Base) มี 2 ตัวช้ีวัด 
ไมผาน 1 ตัวช้ีวัด ดังน้ี 
1. ประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
องคประกอบท่ี ๕ ศักยภาพในการเปนสวนราชการที่มี
ความสําคัญเชิงยุทธศาสตร เพื่ อการพัฒนาประเทศ 
(Potential Base) มี 1 ตัวช้ีวัด 

พัฒนาตอไป มิฉะน้ันจะไมสามารถอํานวยความ
ยุติธรรมในระดับพื้นที่ ใหประชาชนยอมรับได 
มากกวาน้ันขวัญกําลังใจของผูปฏิบัติงานในระดับ
พื้นที่ก็จะไมเกิดข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
- ประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณที่ไมผานการ
ประเมิน สวนมากมาจากการเบิกงบลงทุนไมเปนตาม
เปาหมายที่กําหนด เน่ืองจากมีกฎหมายที่เกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจางออกมาใหม กระทรวงยุติธรรมควรสราง
การรับรู ใหแกผูที่ เกี่ยวของและทุกฝายในการใช
กฎหมายน้ีอยางทั่วถึง 
- ควรพัฒนาบุคลากรกองคลัง สํานักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม ใหสามารถใหคําปรึกษากับกรมตาง ๆ  
ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ 
และแนวทางปฏิบั ติในเรื่องต าง ๆ เพื่อ ใหการ
ปฏิบัติงานดานการคลังมีความชัดเจนและถูกตอง 

2. สํานักงานกิจการยุติธรรม 
องคประกอบท่ี ๑ ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตาม
ภารกิจพื้นฐาน (Functional base) มี 4 ตัวช้ีวัด 
องคประกอบท่ี ๒ ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตาม
ภารกิจยุทธศาสตร หรือภารกิจที่ไดรับมอบหมายเปนพิเศษ 
(Agenda based) มี 1 ตัวช้ีวัด 
องคประกอบท่ี ๓ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและ
พัฒนานวัตกรรมและการใหบริการประชาชนหรือหนวยงาน
ของรัฐ (Area Base) 
- ไมมีการประเมินผล ในองคประกอบที่ ๓ – 
องคประกอบท่ี ๔ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและ
พัฒนานวัตกรรมและการใหบริการประชาชนหรือหนวยงาน
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ของรัฐ (Innovation Base)  มี 1 ตัวช้ีวัด 
ไมผาน 1 ตัวช้ีวัด ดังน้ี 
1. ประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณ 
องคประกอบท่ี ๕ ศักยภาพในการเปนสวนราชการที่มี
ความสําคัญเชิงยุทธศาสตร เพื่ อการพัฒนาประเทศ 
(Potential Base) มี 1 ตัวช้ีวัด 
3. กรมคุมครองสิทธแิละเสรีภาพ 
องคประกอบท่ี ๑ ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตาม
ภารกิจพื้นฐาน (Functional base) มี 6 ตัวช้ีวัด 
องคประกอบท่ี ๒ ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตาม
ภารกิจยุทธศาสตร หรือภารกิจที่ไดรับมอบหมายเปนพิเศษ 
(Agenda based) มี 2 ตัวช้ีวัด 
องคประกอบท่ี ๓ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและ
พัฒนานวัตกรรมและการใหบริการประชาชนหรือหนวยงาน
ของรัฐ (Area Base) 
- ไมมีการประเมินผล ในองคประกอบที่ ๓ – 
องคประกอบท่ี ๔ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและ
พัฒนานวัตกรรมและการใหบริการประชาชนหรือหนวยงาน
ของรัฐ (Innovation Base) มี 2 ตัวช้ีวัด 
องคประกอบท่ี ๕ ศักยภาพในการเปนสวนราชการที่มี
ความสําคัญเชิงยุทธศาสตร เพื่ อการพัฒนาประเทศ 
(Potential Base) มี 1 ตัวช้ีวัด 

 

4. กรมบังคับคดี 
องคประกอบท่ี ๑ ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตาม
ภารกิจพื้นฐาน (Functional base) มี 4 ตัวช้ีวัด 
องคประกอบท่ี ๒ ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตาม
ภารกิจยุทธศาสตร หรือภารกิจที่ไดรับมอบหมายเปนพิเศษ 
(Agenda based) มี 4 ตัวช้ีวัด 
องคประกอบท่ี ๓ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและ
พัฒนานวัตกรรมและการใหบริการประชาชนหรือหนวยงาน
ของรัฐ (Area Base)  
- ไมมีการประเมินผล ในองคประกอบที่ ๓ – 
องคประกอบท่ี ๔ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและ
พัฒนานวัตกรรมและการใหบริการประชาชนหรือหนวยงาน
ของรัฐ (Innovation Base) มี 3 ตัวช้ีวัด 
ไมผาน 1 ตัวช้ีวัด ดังน้ี 
1. ประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณ 
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องคประกอบท่ี ๕ ศักยภาพในการเปนสวนราชการที่มี
ความสําคัญเชิงยุทธศาสตร เพื่ อการพัฒนาประเทศ 
(Potential Base) มี 1 ตัวช้ีวัด 

5. สถาบันนิติวิทยาศาสตร 
องคประกอบท่ี ๑ ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตาม
ภารกิจพื้นฐาน (Functional base) มี 3 ตัวช้ีวัด 
องคประกอบท่ี ๒ ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลัก
ภารกิจยุทธศาสตรที่ไดรับมอบหมายเปนพิเศษ (Agenda 
base) มี 2 ตัวช้ีวัด 
องคประกอบท่ี ๓ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและ
พัฒนานวัตกรรมและการใหบริการประชาชนหรือหนวยงาน
ของรัฐ (Area Base)  
- ไมมีการประเมินผล ในองคประกอบที่ ๓ – 
องคประกอบท่ี ๔ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและ
พัฒนานวัตกรรมและการใหบริการประชาชนหรือหนวยงาน
ของรัฐ (Innovation Base) มี 2 ตัวช้ีวัด 
ไมผาน 1 ตัวช้ีวัด ดังน้ี 
1. ประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณ 
องคประกอบท่ี ๕ ศักยภาพในการเปนสวนราชการที่มี
ความสําคัญเชิงยุทธศาสตร เพื่ อการพัฒนาประเทศ 
(Potential Base) มี 1 ตัวช้ีวัด 

 

6. กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
องคประกอบท่ี ๑ ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตาม
ภารกิจพื้นฐาน (Functional base) มี 5 ตัวช้ีวัด 
ไมผาน 2 ตัวช้ีวัด ดังน้ี 
1. รอยละของคดีพิเศษที่ดําเนินการแลวเสร็จ 
    1.1 คดีพิเศษ กลุมที่ 1  
    คดีพิเศษ กลุมที่ 1 หมายถึง คดีพิ เศษที่สามารถ
สอบสวนใหแลวเสร็จไดภายใน 1 ป  
    คดีพิเศษ กลุมที่ 2 หมายถึง คดีพิ เศษที่สามารถ
สอบสวนใหแลวเสร็จไดภายใน 2 ป 
    คดีพิเศษ กลุมที่ 3 หมายถึง คดีพิ เศษที่สามารถ
สอบสวนใหแลวเสร็จไดภายใน 3 ป 
- ที่ไมผานคือคดีพิเศษกลุมที่ 1 เทาน้ัน 
- ในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีคดีพิเศษกลุมที่ 1   
เขามาในชวงของปลายปงบประมาณเปนจํานวนมาก        
ซึ่ งกํ าลั งจะสิ้นสุดป งบประมาณ พ.ศ. 2560 แล ว          

 
- การกําหนดจํานวนรอยละของคดีที่ ดําเนินการ            
แลวเสร็จ อาจตองพิจารณาถึงหวงเวลาที่คดีเหลาน้ัน
เขามาสูความรับผิดชอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษ         
วาใกลจะสิ้นสุดรอบการประเมินแตละรอบอยางไร 
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กรมสอบสวนคดีพิเศษไมสามารถดําเนินการไดทุกคดี  
ตามเปาหมายที่กําหนด แตผลการดําเนินงานก็เปนที่นาพอใจ 
เปาหมายรอยละ 100 ทําไดรอยละ 97.06 
2. รอยละเรื่องสืบสวนที่แลวเสร็จตามมาตรฐานที่กรม
กําหนด หมายถึง มาตรฐานที่กําหนดจะตองเสนออธิบดี    
สั่งการภายใน 6 เดือน นับต้ังแตวันออกเลขสํานวนสืบสวน 
- สืบเน่ืองจากตัวช้ีวัดที่ 1 ในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
จะมีเรื่องสืบสวน เขามาในชวงของปลายปงบประมาณ          
เปนจํานวนมาก และมีความซับซอนยุงยากจําเปนตองใช
เวลาในการสบืสวนที่ยาวนานกวาปกติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
ไมสามารถดําเนินการไดทุกเรื่องตามมาตรฐานที่กําหนด   
แตผลการดําเนินงานเปนที่นาพอใจ เปาหมายรอยละ 90 
ทําไดรอยละ 76.54 
องคประกอบท่ี ๒ ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลัก
ภารกิจยุทธศาสตรที่ไดรับมอบหมายเปนพิเศษ (Agenda 
base) มี 1 ตัวช้ีวัด 
องคประกอบท่ี ๓ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและ
พัฒนานวัตกรรมและการใหบริการประชาชนหรือหนวยงาน
ของรัฐ (Area Base)  
- ไมมีการประเมินผล ในองคประกอบที่ ๓ – 
องคประกอบท่ี ๔ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและ
พัฒนานวัตกรรมและการใหบริการประชาชนหรือหนวยงาน
ของรัฐ (Innovation Base) มี 2 ตัวช้ีวัด 
องคประกอบท่ี ๕ ศักยภาพในการเปนสวนราชการที่มี
ความสําคัญเชิงยุทธศาสตร เพื่ อการพัฒนาประเทศ 
(Potential Base) มี 1 ตัวช้ีวัด 
7. กรมคุมประพฤติ 
องคประกอบท่ี ๑ ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตาม
ภารกิจพื้นฐาน (Function base) มี 4 ตัวช้ีวัด 
ไมผาน 2 ตัวช้ีวัด ดังน้ี 
1. รอยละการกระทาํผิดซ้ําของผูที่พนการคุมความประพฤติ 
3. รอยละของผูถูกคุมความประพฤติที่กระทําผดิเงื่อนไขการ
คุมความประพฤติ 
องคประกอบท่ี ๒ ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลัก
ภารกิจยุทธศาสตรที่ไดรับมอบหมายเปนพิเศษ (Agenda 
base) มี 1 ตัวช้ีวัด 
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องคประกอบท่ี ๓ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและ
พัฒนานวัตกรรมและการใหบริการประชาชนหรือหนวยงาน
ของรัฐ (Area Base)  
- ไมมีการประเมินผล ในองคประกอบที่ ๓ – 
องคประกอบท่ี ๔ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและ
พัฒนานวัตกรรมและการใหบริการประชาชนหรือหนวยงาน
ของรัฐ (Innovation Base) มี 1 ตัวช้ีวัด 
ไมผาน 1 ตัวช้ีวัด ดังน้ี 
1. ประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณ 
องคประกอบท่ี ๕ ศักยภาพในการเปนสวนราชการที่มี
ความสําคัญเชิงยุทธศาสตร เพื่ อการพัฒนาประเทศ 
(Potential Base) มี 1 ตัวช้ีวัด 
8. กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 
องคประกอบท่ี ๑ ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตาม
ภารกิจพื้นฐาน (Function base) มี 5 ตัวช้ีวัด 
ไมผาน 4 ตัวช้ีวัด ดังน้ี 
๑. รอยละการกระทําผิดซ้ําของเด็กและเยาวชนหลังพนโทษ 
๒. รอยละการมีงานทํา/ศึกษาตอของเด็กและเยาวชนที่พน
การฝกอบรม  
๓. รอยละของการหลบหนีสําเร็จจากศูนยฝกและอบรมเด็ก
และเยาวชนและสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน  
4. รอยละของเด็กและเยาวชนที่ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ใหเขารับการฝกอบรมผาน การแกไขฟนฟูตามมาตรฐานที่
กําหนดและไดรับการเลื่อนช้ันในระดับดีข้ึน  
องคประกอบท่ี ๒ ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลัก
ภารกิจยุทธศาสตรที่ไดรับมอบหมายเปนพิเศษ (Agenda 
base) มี 2 ตัวช้ีวัด 
องคประกอบท่ี ๓ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและ
พัฒนานวัตกรรมและการใหบริการประชาชนหรือหนวยงาน
ของรัฐ (Area Base)  
- ไมมีการประเมินผลกรมพินิจฯ ในองคประกอบที่ ๓ – 
องคประกอบท่ี ๔ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและ
พัฒนานวัตกรรมและการใหบริการประชาชนหรือหนวยงาน
ของรัฐ (Innovation Base)  มี 2 ตัวช้ีวัด 
ไมผาน 1 ตัวช้ีวัด ดังน้ี 
๑. ประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณ  
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องคประกอบท่ี ๕ ศักยภาพในการเปนสวนราชการที่มี
ความสําคัญเชิงยุทธศาสตร เพื่ อการพัฒนาประเทศ 
(Potential Base) มี 1 ตัวช้ีวัด 

9. กรมราชทัณฑ 
องคประกอบท่ี ๑ ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตาม
ภารกิจพื้นฐาน (Function base) มี 5 ตัวช้ีวัด 
องคประกอบท่ี ๒ ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลัก
ภารกิจยุทธศาสตรที่ไดรับมอบหมายเปนพิเศษ (Agenda 
base) มี 2 ตัวช้ีวัด 
องคประกอบท่ี ๓ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและ
พัฒนานวัตกรรมและการใหบริการประชาชนหรือหนวยงาน
ของรัฐ (Area Base)  
- ไมมีการประเมินผล ในองคประกอบที่ ๓ – 
องคประกอบท่ี ๔ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและ
พัฒนานวัตกรรมและการใหบริการประชาชนหรือหนวยงาน
ของรัฐ (Innovation Base) มี 2 ตัวช้ีวัด 
ไมผาน 1 ตัวช้ีวัด ดังน้ี 
1. ประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณ 
องคประกอบท่ี ๕ ศักยภาพในการเปนสวนราชการที่มี
ความสําคัญเชิงยุทธศาสตร เพื่ อการพัฒนาประเทศ 
(Potential Base) มี 1 ตัวช้ีวัด 

 

10. สํานักงาน ป.ป.ส. 
องคประกอบท่ี ๑ ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตาม
ภารกิจพื้นฐาน (Function base) มี 7 ตัวช้ีวัด 
ไมผาน 3 ตัวช้ีวัด ดังน้ี 
1. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการปองกัน ปราบปราม
และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
    1.2 รอยละของผูปวยยาเสพติดที่หยุดเสพตอเน่ือง 3 
เดือนหลังจําหนายจากการบําบัดรักษาทุกระบบ  
(3 Month Remission Rate) 
    1.3 ความสําเร็จของการควบคุมการแพรระบาดยาเสพ
ติดในหมูบาน/ชุมชน เพื่อปองกันกลุมผูมีโอกาสเขาไป
เกี่ยวของกับยาเสพติด 
         (2) รอยละของพื้นที่หมูบานสีแดง 
3. สัดสวนผูกระทําผิดคดียาเสพติดรายสําคัญตอประชากร 
100,000 คน 
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องคประกอบท่ี ๒ ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลัก
ภารกิจยุทธศาสตรที่ไดรับมอบหมายเปนพิเศษ (Agenda 
base) มี 3 ตัวช้ีวัด 
องคประกอบท่ี ๓ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและ
พัฒนานวัตกรรมและการใหบริการประชาชนหรือหนวยงาน
ของรัฐ (Area Base)  
- ไมมีการประเมินผล ในองคประกอบที่ ๓ – 
องคประกอบท่ี ๔ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและ
พัฒนานวัตกรรมและการใหบริการประชาชนหรือหนวยงาน
ของรัฐ (Innovation Base) มี 2 ตัวช้ีวัด 
องคประกอบท่ี ๕ ศักยภาพในการเปนสวนราชการที่มี
ความสําคัญเชิงยุทธศาสตร เพื่ อการพัฒนาประเทศ 
(Potential Base) มี 1 ตัวช้ีวัด 

4.2 ดานการเงิน  

รายงานการเงิน 

ขอคนพบ ขอเสนอแนะของค.ต.ป. ประจํากระทรวงยุติธรรม 
การสอบทานรายงานการเงินเปนการสอบทาน

ความนาเช่ือถือของรายงานฐานะทางการเงินและรายงาน
ผลการดําเนินงานในภาพรวมของกระทรวงยุติธรรม 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีขอคนพบ ดังน้ี 
1. ความถูกตองของการจัดทํารายงานการเงิน 

1.1 ผลการวิเคราะหรายการผิดปกติ พบวา 
มีรายการบัญชีผิดดุล รวม 50 บัญชี ของสวนราชการ 
2 แหง ไดแก กรมคุมประพฤติ และกรมราชทัณฑ 
โดยจํานวน 48 บัญชี เปนรายการบัญชีของกรม 
คุมประพฤติ ซึ ่งสวนใหญเปนบัญชีเ งินรับฝากอื ่น 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน และเงินสดในมือ 
และมีรายการบัญชีที่ตองไมมียอดคงคาง รวม 21 บัญชี 
ของสวนราชการ 5 แหง ไดแก สํานักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม กรมคุมประพฤติ กรมพินิจและคุมครองเด็ก
และเยาวชน กรมราชทัณฑ และกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
โดยจํานวน 10 บัญชี เปนรายการบัญชีของกรมสอบสวน
คดีพิเศษ ซึ่งสวนใหญเปนบัญชีพักครุภัณฑอื่น บัญชีพัก
ครุภัณฑสํานักงาน และบัญชีพักคอมพิวเตอร 

 

- รายงานฐานะทางการ เง ินและรายงานผล
การดําเนินงานในภาพรวมของกระทรวงยุติธรรม
เปนเรื่องที่มีความสําคัญอยางย่ิง  ค.ต.ป. ประจํา
กระทรวงยุติธรรม มีความกังวลวารายงานการเงิน
ของสวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่ยัง
ไมไดรับการรับรองจากสํานักงานการตรวจเงนิแผนดิน 
ต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - ปจจุบัน มีนัยสําคัญ 
ในอนาคตตอภาพลักษณของกระทรวงยุติธรรม 
ซึ่งตองรักษาความโปรงใส ฉะน้ัน ผูบริหารทุกระดับ
ตองใหความสําคัญในการเรงรดัแกไขปญหาในเรือ่งน้ี 
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1.2 การปดบัญชี พบวาไมไดปดบัญชีรายไดสูง/

(ตํ่า) กวาคาใชจายสุทธิ หรือบัญชีผลสะสมจากการแกไข
ขอผิดพลาด เขาบัญชีรายไดสูง/(ตํ่า) กวาคาใชจายสะสม 
ของสวนราชการ 3 แหง  ไดแก กรมคุมประพฤติ 
กรมคุมครองสิทธิและเสรภีาพ และกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
2. ผลการดําเนินงานดานการเงิน 

2.1 งบแสดงฐานะการเ งิน ภาพรวมของ
กระทรวงยุติธรรมตามการจัดทํารายงานการเงินตามขอ 1 
ขางตน มีสินทรัพยรวม จํานวน 98,306.45 ลานบาท 
เพิ่มข้ึนจากปกอน จํานวน 5,009.13 ลานบาท หรือ
เพิ่มขึ้นรอยละ 5.10 สินทรัพยสวนใหญเปนรายการ 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด และรายการที่ดิน 
อาคารและอุปกรณ มีหน้ีสินรวม จํานวน 76,244.57 
ลานบาท เพิ่มข้ึนจากปกอน จํานวน 3,304.05 ลานบาท 
หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 4.33 หน้ีสินสวนใหญเปนรายการ 
เ งินรับฝากระยะสั ้น  เจ าหนี้เ งิน โอนและรายการ 
เ ง ิน อุดหนุนระยะยาว  และมีส วนของทุน จํ านวน 
22,061.88 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากปกอน จํานวน 
1,705.08 ลานบาท หรือ เพิ ่ม ขึ้นรอยละ  7.73 
สวนของทุนประกอบดวย ทุน และรายไดสูง (ตํ่า) กวา
คาใชจายสะสม 

2.2 งบแสดงผลการดําเนินงาน ภาพรวมของ
กระทรวงยุติธรรมตามการจัดทํารายงานการเงินตามขอ 1 
ขางตน มีรายไดรวม จํานวน 28,483.81 ลานบาท 
เพิ่มข้ึนจากปกอน จํานวน 437.84 ลานบาท หรือ
เพิ่มข้ึนรอยละ 1.54 รายไดสวนใหญเปนรายไดจาก
งบประมาณ มีคาใชจายรวม จํานวน 27,737.87 
ลานบาท เพิ่มข้ึนจากปกอน จํานวน 269.90 ลานบาท 
หรือ เพิ่ ม ข้ึนรอยละ 0.97 ค าใชจายสวนใหญ เปน
คาใชจายบุคลากร และมีรายไดสูง (ตํ่า) กวาคาใชจาย 
จํานวน 745.94 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากปกอน จํานวน 
167.94 ลานบาท หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 22.51 ทั้งน้ี 
ม ีรายการรายไดและคาใชจายในสวนของสํานักงาน
คณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  
ปรากฏในรายงานการเงินรวมกระทรวงยุติธรรม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.  2560 โดยหนวยงานดังกลาว 
มีพระราชบัญญัติมาตรการของฝายบริหารในการปองกัน
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และปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
กําหนดเปนสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมที่ไมสังกัด
กระทรวง แตขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี ตั้งแตวันที่ 
30 เมษายน 2559 และใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน 
งบปร ะมาณ สิทธ ิ ห นี ้ ภาระผูกพัน  ขา ร าชกา ร 
พนักงานราชการ ลูกจาง และอัตรากําลัง ไปเปนของ
หนวยงานตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง 
กรม (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2559  
 

5.  ปญหาอุปสรรคหรือขอจํากัด  

การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ประจํากระทรวงยุติธรรม พบปญหาอุปสรรคหรือขอจํากัดในการดําเนินงาน ซึ่งแบงเปน 2 สวน คือ ในสวน
ของสวนราชการ และ ค.ต.ป. ประจํากระทรวงยุติธรรม ดังน้ี 

สวนราชการ ค.ต.ป. ประจํากระทรวงยุติธรรม 

1. สวนราชการบางแหงไมไดจัดสงเอกสารรายงาน
หรือจัดสงเอกสารรายงานลาชากวาระยะเวลาที่กําหนดไว
ตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

2. สวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
สวนใหญประสบปญหาเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณ และ
อัตรากําลังเจาหนาที่มีไมเพียงพอ โดยเฉพาะหนวยงาน
ที่ต้ังอยูในสวนภูมิภาค 

3. กระทรวงยุติธรรมและสวนราชการในสังกัด 
(สวนกลาง) มีการจัดทําขอมูลผลการดําเนินงานตาง ๆ 
ในเชิงสถิติของแตละสวนราชการ แตบางรายการยังไม
สามารถนํามาใชเปนฐานขอมูลกลางรวมกันระหวาง
สวนราชการ เพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจตาง ๆ ของ
กระทรวงยุติธรรมและเพื่อประโยชนในการตรวจสอบ
หรือการสอบทาน ติดตามและประเมินผล 

การสอบทานและประเมินผลการดําเนินงานดาน
บริหารจัดการและดานการเงินของสวนราชการใน
สังกัดกระทรวงยุติธรรม ค.ต.ป. ประจํากระทรวง
ยุติธรรมดําเนินการสุมสอบทานขอมูลบางสวน
และประเมินผลการดําเนินงานจากเอกสารหลักฐาน 
ที่ไดร ับ วิเคราะหขอมูล และสอบถามเจาหนาที่
ผูเกี่ยวของ ซึ่งอาจยังไมครอบคลุมผลการดําเนินงาน
ในภาพรวมทั้งหมดของสวนราชการเน่ืองจาก 

1) ขอมูลที่ไดรับมีไมครบถวนเพียงพอ 
2) ระยะเวลาในการดําเนินการตรวจสอบ 

และประเมินผลมีอยางจํากัด  
3) การจัดสรรงบประมาณและเจาหนาที่ 

เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของ ค.ต.ป. ประจํา
กระทรวงยุติธรรมยังมีไมเพียงพอและเหมาะสม  
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6. ขอสังเกตหรือขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

1. เพื่อใหผลการดําเ นินงานในภาพรวมของกระทรวงยุติธรรมเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการบริหารงานราชการ การดําเนินงาน
ในแตละโครงการ/กิจกรรม ผูบริหารหรือหัวหนาหนวยงานตองมีการกําหนดใหมีการติดตามผลการ
ดําเนินงานอยางชัดเจนและสม่ําเสมอ เพื่อใหทราบถึงปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานและกําหนดวิธีการ
แกไขปรับปรุงการดําเนินงาน 

2. ผูบริหารหรือหัวหนาหนวยงานตองใหความสําคัญตอการใชจายงบประมาณ 
โดยเฉพาะงบลงทุน ใหเปนไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ และควรมีการพิจารณา
ปรับแผนการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริง เพื่อใหการใชจายงบประมาณเกิดผลผลิต
และผลลัพธเปนไปตามเปาหมาย  

3. ปญหาอุปสรรคดานการขาดแคลนอัตรากําลังเจาหนาที่ของหนวยงานในสังกัด
กระทรวงยุติธรรมที่ต้ังอยูในสวนภูมิภาค ทําใหมีผลกระทบถึงผลการดําเนินงานในพื้นที่ และบางครั้งอาจทําให
เกิดความผิดพลาดหรือความลาชา ตองพิจารณากําหนดใหสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมดําเนินการ
สํารวจบทบาทหนาทีแ่ละภารกจิทีส่ําคัญทั้งหมดของสวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ประเมินคางาน
และเปรียบเทียบกับอัตรากําลังเจาหนาที่ของทุกหนวยงานวาควรมีเทาใด และเกลี่ยอัตรากําลังใหกับ
หนวยงานอยางเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาปรับปรุงวิธีการทํางาน โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช
เปนเครื่องมือในการปฏิบัติงานใหมากย่ิงข้ึน 

 
  
  
ลงช่ือ .................................................................... 

(ศาสตราจารยพเิศษธงทอง  จันทรางศุ) 
ประธานกรรมการ 

  
  

ลงช่ือ ................................................................  ลงช่ือ ................................................................ 
(นายนัที  เปรมรัศม)ี (นายเจียม  เสาวภา) 

กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
  
  

ลงช่ือ ................................................................  ลงช่ือ ................................................................ 
(พลเอก ดร.วิชิต  สาทรานนท) (นางสาวกาญจนามาส  ชํานาญกิจ) 

กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการและเลขานุการ 
  
  

ลงช่ือ ................................................................  ลงช่ือ ................................................................ 
(นางสาวพัชรศรี  ศรีเมือง) (นายวิเชียร  ไชยสอน) 

กรรมการและผูชวยเลขานุการ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 


	รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
	ด้านการบริหารจัดการและด้านการเงินของกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
	ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงยุติธรรม

