
รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 คร้ังท่ี 2  

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 และผูมีสวนไดเสยีในดานการบงัคับคดีและการไกลเกลี่ยไดรับการปฏิบัติ

ดวยความสะดวก รวดเร็ว และเปนธรรม 

กลยุทธ  
1) พัฒนาระบบงานยุติธรรมเพือ่อนุวัตพันธกรณีดานสทิธิมนุษยชนของรัฐ 
2) สงเสริมและพัฒนาระบบงานยุติธรรมชุมชนและเครือขายความรวมมือทุกภาคสวน 
3) พัฒนาระบบการชวยเหลือประชาชนในกระบวนการยุติธรรม 
4) บูรณาการการอํานวยความยุติธรรมแกประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต 
5) พัฒนาระบบการใหบริการดานการบงัคับคดีและการไกลเกลีย่ 
ตัวชี้วัด 
๑) รอยละของผูเสียหายและผูไดรับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรมที่ไดรับการชวยเหลือเยียวยา 

๒) รอยละของเรื่องที่ไกลเกลี่ยไดสําเรจ็ 

๓) ระดับความสําเรจ็ในการพัฒนาศูนยยุติธรรมชุมชน 

๔) รอยละความเช่ือมั่นของการอํานวยความยุติธรรมในจงัหวัดชายแดนภาคใต 

๕) รอยละความสําเร็จของการไกลเกลี่ยคดีแพง 

๖) รอยละความพึงพอใจของผูรบับริการที่ไดรบัการปฏิบัติดานการบงัคับคดีดวยความสะดวกรวดเร็ว 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 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 
และการดําเนินคดีพิเศษของกระทรวงยุติธรรม  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาระบบการปฏิบัติตอผูกระทําผิด  
เปาประสงค 
๑) ผูกระทําผดิไดรบัการจําแนก ควบคุม แกไขฟนฟู และพฒันาพฤตินิสัยใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 

๒) ผูกระทําผิดในคดียาเสพติดไดรบัการบําบัด แกไขฟนฟสูมรรถภาพที่เหมาะสม  

๓) ลดความแออัดของผูกระทําผิดในที่ควบคุมใหเปนไปตามมาตรฐานสากล  

๔) ผูกระทําผิดที่ผานการแกไขฟนฟูกลบัเขาสูสังคมและกระทําผิดซ้ําลดลง 

๕) ทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการปองกันและแกไขฟนฟผููกระทําผิด 

กลยุทธ 
1) พัฒนาระบบการปฏิบัติตอผูกระทําผิดโดยการจําแนก ควบคุม แกไข ฟนฟู และพัฒนาพฤติ

นิสัยใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 

2) พัฒนาระบบแกไขฟนฟูผูกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดและระบบตองโทษ 

3) พัฒนาระบบมาตรการลงโทษระดับกลางเพื่อลดปริมาณผูตองขัง 

4) สงเสริมการมีสวนรวมในการปองกัน และแกไขฟนฟูผูกระทําผิดในชุมชน และการดูแลหลังปลอยตัว 

ตัวชี้วัด 
๑) รอยละของผูกระทําความผิดไดรบัการจําแนก ควบคุม แกไขฟนฟู และพัฒนาพฤตินิสัย 

๒) รอยละของผูกระทําผิดในคดียาเสพติดไดรบัการบําบัด แกไขฟนฟูสมรรถภาพ 

๓) ปริมาณผูที่กระทําความผิดไดรับปลอยพักการลงโทษ ลดวันตองโทษ 

๔) รอยละของผูตองขังระหวางการพิจารณาคดีที่ไดรับการประกันตัวดวยเงินกองทุนยุติธรรม 

๕) รอยละการเพิ่มข้ึนขององคกรทีเ่ขามามสีวนรวมในการปองกนัและแกไขฟนฟูผูกระทําความผิด  
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  พัฒนากฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และสงเสริมความรวมมือ
กับทุกภาคสวนท้ังในและตางประเทศ 

เปาประสงค 
๑) กฎหมายที่เปนเครื่องมือในการบริหารงานยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรมมีประสิทธิภาพ 

๒) ระบบการบริหารงานยุติธรรมมีประสิทธิภาพเหมาะสมสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงและเปนไป

ตามมาตรฐานสากล  

3) บูรณาการความรวมมือเพื่อการพัฒนางานยุติธรรมทั้งในและตางประเทศ 

กลยุทธ 
1) ปรับปรุง แกไข เสนอรางกฎหมายที่เกี่ยวของ เพื่อพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมใหเปนไปตาม

มาตรฐานสากล 
2) ศึกษา วิจัย และรวบรวมองคความรูเพื่อเสริมสรางและพัฒนาระบบการบริหารงานยุติธรรม 
3) บูรณาการการทํางานรวมกับภาคีเครือขายที่เกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรมทั้งในประเทศ

และตางประเทศ  
ตัวชี้วัด 
๑) รอยละความสําเร็จของการปรับปรุงแกไขและพัฒนากฎหมาย 

๒) รอยละความสําเร็จของจํานวนผลงานวิจัยที่นํามาใชในการพัฒนาระบบงานยุติธรรม 

๓) รอยละความสําเร็จในการบูรณาการการปฏิบัติงานรวมในกระบวนการยุติธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล   
เปาประสงค 
๑) การบริหารจัดการหนวยงานมีความเหมาะสม สามารถตอบสนองภารกิจไดอยางครบถวน มีประสิทธิภาพ 

เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 

๒) บุคลากรไดรับการพัฒนาใหมสีมรรถนะสงู มีคุณธรรม จริยธรรม และประสิทธิภาพในการบริการประชาชน 

๓) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในกระทรวงยุติธรรมไดรับการพัฒนา บูรณาการฐานขอมูล 

และใชรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 

๔) การสือ่สารองคกรสูสาธารณะมีประสทิธิภาพ 

กลยุทธ 
1) พัฒนาระบบยุทธศาสตร ปรับปรุงโครงสรางองคกร และระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ  
2) พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล และพัฒนาบุคลากรใหมีความเหมาะสมตามระบบสมรรถนะ 
3) พัฒนาและบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหมีความเหมาะสมและทันสมัย 
4) พัฒนาระบบการสื่อสารใหสามารถเขาถึงประชาชนไดอยางรวดเร็ว และทั่วถึง  
5) พัฒนาการตรวจสอบการปฏิบัติราชการใหเปนไปตามมาตรฐาน 
ตัวชี้วัด 
๑) รอยละของการพัฒนาระบบบริหารจัดการกระทรวงยุติธรรม เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 

๒) รอยละของการพัฒนาและใชงานระบบสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการภายในองคกร 

๓) รอยละของบุคลากรไดรับการฝกอบรมและพัฒนาประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน 
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กระทรวงยุติธรรมไดจัดทําแผนยุทธศาสตร ระยะ 20 ปพ.ศ. 2560 - 2579 ตามกรอบนโยบาย
สาธารณะของรฐับาล 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 ฟนฟู มีการศึกษา มีงานทํา มีรายได พึ่งตนเองได  
3) ลดจํานวนอาชญากรรมที่กระทําโดยเด็กและเยาวชน  

ยุทธศาสตรท่ี 3 การอํานวยความยุติธรรม 
เปาหมายหลัก 
1) อํานวยความยุติธรรมเพื่อใหประชาชนเขาถึงความยุติธรรม  
2) กระบวนการยุติธรรมไดรบัความเช่ือมั่นและไมถูกนําไปเปนเงือ่นไขในการใชความรุนแรงในพื้นที่

จังหวัดชายแดนภาคใต  
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 
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2.3 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 

3. ผลงานเดนท่ีสําคัญตามยุทธศาสตร 
กระทรวงยุติธรรมมีผลงานเดนที่สาํคัญตามยุทธศาสตรในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีการดําเนินงาน

ตามโครงการ/กิจกรรม ดังน้ี  

ยุทธศาสตรท่ี 1 การปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
1. ดานการปราบปรามยาเสพติด  

การปราบปรามยาเสพติด ปฏิบัติการแมนํ้าโขงปลอดภัย การบูรณาการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดของประเทศผานศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดในทุกระดับทุกภาคสวน 
การดําเนินการปราบปรามเครือขายการคายาเสพติดรายสําคัญ การดําเนินการกับเจาหนาที่รัฐที่เขาไป
เกี่ยวของกับยาเสพติด 

2. ดานการปองกัน 
การสรางภูมิคุมกันในเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา/นอกสถานศึกษา การปองกันในกลุมแรงงาน

ในสถานประกอบการ การลดปญหาการแพรระบาดยาเสพติดในระดับพื้นที่ “ประชารัฐรวมใจปลอดภัยยาเสพติด” 
กองทุนแมของแผนดิน 

3. ดานการบําบัดรักษาและฟนฟผููเสพ/ผูติดยาเสพติด 
4. การบงัคับโทษปรบัคดียาเสพติด 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การเสริมสรางความปลอดภัยและความสงบสุขในสังคม 
1. การปองกันการกออาชญากรรมและการแกไขบําบัดฟนฟูเพื่อพัฒนาพฤตินิสัยของเด็กและเยาวชน 

การปองกันอาชญากรรมในเด็กและเยาวชน (คําสั่ง คสช. ที่ 22/2558) การบําบัดฟนฟูเด็ก
และเยาวชนเฉพาะรายแบบตอเน่ือง (Individual Routing Counselor : IRC) การสงเสริมการศึกษาสําหรับ
เด็กและเยาวชนที่อยูในความดูแลใหไดรับการศึกษาในมาตรฐานเดียวกับเด็กและเยาวชนทั่วไป 



   -6- 
 

2. การปรับปรงุมาตรการควบคุมและการปฏิบัติตอผูตองขัง 
การดําเนินงานตามแนวทาง 5 กาวยางแหงการเปลี่ยนแปลงราชทัณฑ การปฏิบัติตอผูตองขังหญิง

ในเรือนจํา Bangkok rules 
3. การนําเครือ่งมอืติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส (EM) มาใชกับผูกระทําผิด 
4. การแกไขฟนฟูผูกระทําผิด 
5. การสรางงานอาชีพแกผูกระทําผิด 

การจางผูกระทําผิดที่พนโทษ โครงการประชารวมรัฐพัฒนาผูตองขังสูภาคอุตสาหกรรม 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การอํานวยความยุติธรรม 

1. การชวยเหลือประชาชนใหเขาถึงความยุติธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
การสรางการรับรูเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมและผลงานสําคัญของกระทรวง

ยุติธรรม การชวยเหลือเยียวยาผูเสียหายและจําเลยตามพระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทน
และคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 การใหความชวยเหลือดานการคุมครองพยานในคดีอาญา
ตามพระราชบัญญัติคุมครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 การชวยเหลือประชาชนตามพระราชบัญญัติ
กองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 

2. การดําเนินงานของสํานักงานยุติธรรมจังหวัด (สยจ.) และการดําเนินงานของศูนยยุติธรรมชุมชน (ศยช.) 
3. การติดตามคนหายและศพนิรนาม 
4. การอํานวยความยุติธรรมดานการบังคับคดีทางแพงและการสงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ  

การผลักดันทรัพยสินเขาสูระบบเศรษฐกิจจากการขายทอดตลาด การไกลเกลี่ยขอพิพาท
ในช้ันบังคับคดี การแกไขปญหาหน้ีเกษตรในช้ันบังคับคดี การไกลเกลี่ยหน้ีกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
ในช้ันบังคับคดี การไกลเกลี่ยขอพิพาทใหแกลูกหน้ีที่ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

5. จัดระบบเกี่ยวกับการรบัเรื่องราวรองทุกข 
การใหคําปรึกษาทางกฎหมายและใหคําแนะนําดานกระบวนการยุติธรรมแกประชาชน การรับ

เรื่องราวรองเรียน รองทุกข และการแจงเบาะแสขอมูล รวมถึงการประสานงานและสงเรื่องไปยังหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ การดําเนินงานของคณะกรรมการการจัดการเรื่องราวรองทุกขประจํากระทรวงยุติธรรม 
การชวยเหลือลูกหน้ีที่ไมไดรับความเปนธรรม  

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

1. การติดตามสถานะกฎหมายของรัฐบาล 
2. การพัฒนากลไกการอํานวยความยุติธรรมสูประชาชนในภูมิภาคและทองถ่ิน 

การจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมจังหวัด (กพยจ.) 
3. การพัฒนางานวิจัยระบบสารสนเทศและตัวช้ีวัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

การพัฒนางานวิจัยดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม การพัฒนาศูนยแลกเปลี่ยนขอมูล
กระบวนการยุติธรรม (DXC) 

4. การปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของประเทศ 
การปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรง และที่ปรึกษากฎหมายของเด็กและเยาวชน 

การปฏิรูปตัวช้ีวัด (ประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรม) การพัฒนากระบวนการยุติธรรมอเิลก็ทรอนิกส (NSWJ) 
โครงการผลักดันใหมีการใชอนุญาโตตุลาการและการประนอมขอพิพาท 
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ยุทธศาสตรท่ี 5 การปองกันและปราบปรามอาชญากรรมดานความมั่นคง 
1. การดําเนินการปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ (คดีพิเศษตามกฎหมายวาดวยการสอบสวนคดีพิเศษ) 

คดีดานความมั่นคง อาชญากรรมขามชาติและการคามนุษย คดีดานเศรษฐกิจ อาทิ คดีฉอโกง
ประชาชนและลักษณะความผิดที่เปนแชรลูกโซ คดีเกี่ยวกับการธนาคาร คดีเกี่ยวกับภาษีอากรและศุลกากร 
คดีดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

2. การเพิ่มประสิทธิภาพในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมดานความมั่นคง 
โครงการมาตรการปองกันการบุกรุกที่ดินของรัฐดวยระบบแมขายแผนที่ผานระบบอินเตอรเน็ต 

(DSI MAP) และผานระบบดาวเทียม GPS (DSI MAP Extended) การจัดทําฐานขอมูลนิติวิทยาศาสตร 
(ฐานขอมูลอัตลักษณ) การพัฒนาระบบขาวกรองเพื่อการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 

3. การอํานวยความยุติธรรมในการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
การบูรณาการอํานวยความยุติธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต การดําเนินงานนิติวิทยาศาสตรในพื้นที่

จังหวัดชายแดนภาคใต 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การเสริมสรางความปรองดองสมานฉันท 
1. ผลการขับเคลื่อนการเสริมสรางความปรองดองสมานฉันท 
 

4. ความกาวหนาการดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีและขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผลจากหวงเวลาปงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2559 และระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

4.1 ความกาวหนาการดําเนินงานตามขอเสนอแนะจากหวงเวลาปงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2559  
- โครงการตามนโยบายกระทรวงยุติธรรมดานการสรางความปลอดภัยในสังคม ดานการปองกัน

และปราบปรามยาเสพติด ดานอํานวยความยุติธรรมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา 

1) สรุปขอคนพบและขอเสนอแนะตอผูดําเนินงาน 

มติคณะรัฐมนตรี/ขอเสนอแนะของ ค.ต.ป. ความกาวหนา 
1. ผลการดําเนินงานในแตละแผนงานเปนขอมูล
สําคัญและมีความจําเปนสําหรับการนําไปใชใหเกิด
ประโยชนในอนาคต แตในขณะน้ียังไมมีความสมบูรณ 
 
 
 
 
2. ผูดําเนินงานแตละแผนงาน/โครงการ ควรรวบรวม
และจัดทําฐานขอมูลของแตละงานใหครบถวน รวมทั้ง
ดําเนินการเช่ือมโยง/บันทกึขอมลูลงในระบบแลกเปลี่ยน
ขอมูลกระบวนการยุติธรรม (DXC) ใหเปนปจจุบัน 

1. สวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม มีการ
ติดตามผลการดําเนินงานโดยคณะกรรมการเรงรัดการ
ติดตามการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ 
และมีการประชุมติดตามผลทุกเดือน เพื่อรายงาน
ความคืบหนาของการดําเนินงานให เปนไปตาม
แผนปฏิบัติงาน และมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใชจายงบประมาณ 
2. สํานักงานกิจการยุติธรรม ไดดําเนินงานโครงการ
พัฒนากระบวนการยุติธรรมอิเลก็ทรอนิกส เพื่อรองรับ
และสนับสนุนการแลกเปลี่ยนขอมูลของกลุมพัฒนา
พฤตินิสัยในรูปแบบ Web Service ทั้งดานระบบ
ตรวจสอบการกระทําผิดซ้ํา ระบบการติดตามสถานะคดี 
และระบบสถิติกระบวนการยุติธรรม ซึ่งการดําเนินงาน
โครงการฯ อยูภายใตการตรวจสอบ กํากับ ดูแลและควบคุม
ใหเปนไปอยางบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนด
โดยผูตรวจราชการ สํานักงานกิจการยุติธรรม  



   -8- 
 

2) สรุปขอคนพบและขอเสนอแนะตอผูรับผิดชอบโครงการ 

มติคณะรัฐมนตรี/ขอเสนอแนะของ ค.ต.ป. ความกาวหนา 
- มีการปรับเปลี่ยนข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงาน
ในบางแผนงาน/โครงการ แตผูรับผิดชอบโครงการ
ไมไดประสานแจงใหหนวยงานกลางที่รับผิดชอบ
การติดตามและประเมนิผลไดรับทราบ ดังน้ัน เห็นควร
ใหประสานหนวยงานกลางที่ติดตามและประเมินผล 
ใหไดรับทราบดวยทุกครั้งวาไดมีการปรับเปลี่ยน
รายละเอียดตาง ๆ ในแผนงาน/โครงการ เพื่อใหได
รับทราบประเด็นการแกไขที่ตรงกัน 

- สวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ไดรับทราบ
ขอคนพบและขอ เสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงยุติธรรม 
และไดนําไปพิจารณาปรับปรุงวิธีการดําเนินงานใหมี
ประสิทธิภาพตอไป ทั้งน้ี สํานักงานกิจการยุติธรรม 
กรมบังคับคดี กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 
กรมคุมประพฤติ และสํานักงานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามยาเสพติด ไดจดัสงรายงานความกาวหนา
ในการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร
สําคัญมาเพื่อประกอบการพิจารณาผลการดําเนินงาน 

3) สรุปขอคนพบและขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

มติคณะรัฐมนตรี/ขอเสนอแนะของ ค.ต.ป. ความกาวหนา 
- การดําเนินงานในบางแผนงาน/โครงการที่เปนงาน
ตามภารกิจประจําของหนวยงาน เชน งานดาน
พัฒนาพฤตินิสัย พบวามีลักษณะเปนงานที่สามารถ
บูรณาการการดําเนินงานและงบประมาณรวมกันได 
ทั้งหนวยงานภายในกระทรวงยุติธรรมและหนวยงาน
ภายนอกกระทรวงยุติธรรม ซึ่งชวยใหเกิดผลผลิตตาม
เปาหมายที่สําคัญในลักษณะเดียวกัน เห็นควรให
หัวหนากลุมภารกิจดานพัฒนาพฤตินิสัยทบทวน
แผนงาน งบประมาณ และการ ติดตามผลการ
ดํา เ นินง านในภาพรวม ให ชัด เ จน  เพื่ อ ให เ กิ ด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงานและ
เกิดประโยชนที ่แทจริงไดตรงกับกลุ มเปาหมาย/   
ผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของ 

- สวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ไดรับทราบ
ขอคนพบและขอ เสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงยุติธรรม 
และไดนําไปพิจารณาปรับปรุงวิธีการดําเนินงานใหมี
ประสิทธิภาพตอไป ทั้งน้ี สวนราชการไดจัดสงรายงาน
ความกาวหนาในการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
ตามยุทธศาสตรสําคัญ มาเพื่อประกอบการพิจารณา
ผลการดําเนินงาน 

 
4.2 ความกาวหนาการดําเนินงานตามขอเสนอแนะระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2560  

4.2.1 โครงการกําลังใจในพระดําริพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา ในการนอมนํา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในเรือนจํา 

1) สรุปขอคนพบและขอเสนอแนะตอผูรับผิดชอบโครงการและผูดําเนินงาน 

มติคณะรัฐมนตรี/ขอเสนอแนะของ ค.ต.ป. ความกาวหนา 
เรือนจําช่ัวคราวมีการดําเนินงานตามโครงการ

อยางเขมแข็ง เปนแบบอยางที่ดี และมีผลสําเร็จของ
การดําเนินงานโครงการเปนอยางดี แตยังคงพบปญหา

- อยูระหวางการดําเนินการ 
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มติคณะรัฐมนตรี/ขอเสนอแนะของ ค.ต.ป. ความกาวหนา 
ผูตองขังที่เขารวมโครงการเมื่อพนโทษและไดรับการ
ปลอยตัวออกจากเรือนจําช่ัวคราวไปแลว บางราย
ไมอยากกลับไปสูครอบครัวหรือสังคมเดิมเน่ืองจาก
ระบวุาเปนแหลงที่มีปญหา บางรายไมมีอาชีพหาเลี้ยง
ตนเองและครอบครัว หรือมีอาชีพแตรายไดไมเพียงพอ
สําหรับใชจาย ทําใหมีโอกาสหวนกลับไปกระทําผิดซ้ําอีก 

ขอเสนอแนะ 
1) ควรมีการบูรณาการรวมกันใหมากย่ิง ข้ึน

ระหวางสํานักงานคุมประพฤติจังหวัด ยุติธรรมจังหวัด 
กระทรวงมหาดไทย และหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ 
รวมทั้งกํานันผูใหญบาน และผูนําชุมชนที่อยูในพื้นที่ 
ที่ผูพนโทษอาศัยอยู เพื่อรวมติดตาม ตรวจสอบขอมูล 
ใหความชวยเหลือหรือใหคําปรกึษาแนะนําแกผูเขารวม
โครงการที่ไดรับการปลอยตัวพนโทษ 

2) ควรนําขอมูลเกี่ยวกับปญหาของผู ตองขัง 
หรือผูเขารวมโครงการเสนอตอผูบริหารระดับสูง 
หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหความชวยเหลือเพิ่มเติม
อยางทันกาล เชน การจางปฏิบัติงานในสวนราชการ 
หรือจัดหางานใหแกผูที่ไมมีอาชีพ  

3) ควรสรางเครือขายระหวางเจาหนาที่ และ
ผูเขารวมโครงการที่พนโทษออกจากเรือนจําแลว เชน 
ต้ังกลุมไลนหรือชมรม เพื่อสนทนาแลกเปลี่ยนความรู 
แจงปญหาอุปสรรค ซึ่งเปนชองทางในการไดรับขอมูล
ขาวสารสําหรับนํามาพัฒนาโครงการใหมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลย่ิงข้ึน 

4) ควรมีการวางแผนการปฏิบัติรายบุคคลใหมี
ความเขมขนมากข้ึนในการจัดอบรมตามหลักสูตรของ
โครงการในรุนตอไป 

5) ควรวิเคราะหขอมูลเพื่อเตรียมความพรอม 
กอนปลอย โดยจัดเตรียมความพรอมดานอาชีพ 
ที่เหมาะสมใหแกผูตองขังแตละบุคคล และประสาน
หนวยงานภายนอกเขามาใหความรู ฝกสอนอาชีพ 
เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพใหแกผูตองขัง เนนสิ่งที่
สามารถนําไปใชปฏิบัติไดจริง และวิธีการที่จะทําให
สังคมเกิดการยอมรับ 

6) ควรมีการจดบันทึกกิจกรรม เพื่อรวบรวมขอมูล
รายละเอียดการดําเนินงานโครงการ ปญหาอุปสรรค 
และวิธีการแกไข เพื่อเปนฐานขอมูลหรือคลังขอมูล

- อยูระหวางการดําเนินการ 
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มติคณะรัฐมนตรี/ขอเสนอแนะของ ค.ต.ป. ความกาวหนา 
ในการนํามาใชเปนบทเรียน และเปนเอกสารอางอิง
สําหรับการศึกษาขอมูลประกอบการจัดต้ังศูนยการ
เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มเติมตอไป 

7) ควรนําจุดแข็งของกิจกรรมการดําเนินงาน
โครงการมาพัฒนาตอยอดใหมีความกาวหนายิ่งขึ้น 
เชน เนนผลิตพืชหรือผลิตภัณฑออรแกนิค การแปรรูป
ผลิตภัณฑ จัดหาแหลงกระจายสินคา การจัดสง
ผลิตภัณฑพรอมเครื่องปรุงและคูมือการปรุงอาหาร 
การจําหนายสินคาทางออนไลน เปนตน เพื่อรองรับ
อนาคตประเทศไทย 4.0 ที่ปรับเปลี่ยนโครงสราง
เศรษฐกิจไปสูเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม  

8) ควรนําเทคโนโลยีเกษตรปลอดสารพิษ 
หรือแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑทางการเกษตร
มาสรางองคความรูประกอบการสรางอาชีพและรายได
ใหกับผูตองขัง โดยประสานขอความรวมมือไปยัง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ  

- อยูระหวางการดําเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2) สรุปขอคนพบและขอเสนอแนะตอหนวยงานกลางเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน 

มติคณะรัฐมนตรี/ขอเสนอแนะของ ค.ต.ป. ความกาวหนา 
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยสํานักงาน

กิจการในพระดําริพระเจาหลานเธอ พระองคเจา
พัชรกิติยาภา และกรมราชทัณฑ ซึ่งเปนหนวยงานกลาง
และหนวยงานหลักในการดําเนินงานโครงการ ไดมีการ
รวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานโครงการของแตละ
เรือนจําช่ัวคราวที่เปนโครงการนํารอง แตยังไมได
จัดเก็บและประมวลขอมูลอยางเปนระบบ เพื่อใชเปน
ฐานขอมูลในการนํามาพิจารณาประเมินผลการ
ดําเนินงานโครงการ และนํามาใชในการแกไขปรับปรุง
และพัฒนาการดําเนินงานโครงการอยางตอเน่ือง 
รวมทั้งการติดตามผลผูเขารวมโครงการเมื่อพนโทษ
ออกจากเรือนจํา ยังคงพบปญหาความไมถูกตอง
ครบถวนของการสงตอขอมูลผูตองขังทั้งในระหวางการ
ดําเนินงานโครงการและภายหลังจากสิ้นสุดโครงการ 
เน่ืองจากผูตองขังมาจากหลายพื้นที่ ซึ่งการสงตอขอมูล
ผูตองขังจําเปนตองไดรับการประสานจากหนวยงาน
ตาง ๆ ไดแก กรมราชทัณฑ/เรือนจํา กรมคุมประพฤติ/
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัด แตสวนใหญไดรับการ

สํานักกิจการในพระดํารฯิ สํานักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม ไดมีหนังสือที่ ยธ 02015/1661 ลงวันที่ 
29 กันยายน 2560 รายงานความกาวหนาในการ
ดําเนินการตามขอเสนอแนะตามรายงานผลการตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 ของคณะกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผลประจํากระทรวงยุติธรรม ดังน้ี 

1) การจัดทําระบบฐานขอมูลของผู ตองขัง 
และผูพนโทษ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จะมีการ
ประสานงานกับกรมราชทัณฑเพื่อทําแผนรวมกัน
ในการจัดทําระบบขอมูลของผูตองขังและผูพนโทษ 

2) การติดตามประเมินผลผูเขารวมโครงการ
ที่พนโทษใหครบถวนทุกราย ไดดําเนินการเปนโครงการ
นํารองที่เรือนจําช่ัวคราวดอยราง จังหวัดเชียงราย รุนที่ 6 

3) การ ดําเนินกิจกรรมของโครงการให มี
ความหลากหลาย กรณีระบบเยี่ยมญาติทางไกล
เปนระบบที่กรมราชทัณฑไดดําเนินการอยูแลว 
แตตองไปดําเนินการในเรือนจําหลัก เชน เรือนจํา
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มติคณะรัฐมนตรี/ขอเสนอแนะของ ค.ต.ป. ความกาวหนา 
ประสานขอมูลผูตองขังเฉพาะในพื้นที่จังหวัดที่เปน
ที่ต้ังของการดําเนินงานโครงการ ทําใหการติดตามผล
ผูเขารวมโครงการมีไมครบถวนทุกราย 

ขอเสนอแนะ 
1) ควร เ ร ง ร ัดการจัดทํา ระบบฐานขอม ูล 

ของผูตองขังและผูพนโทษ เพื่อรองรับและสนับสนุน
การแลกเปลี่ยนหรือสงตอขอมูลใหเปนปจจุบัน 

2) ควรพิจารณาจัดใหมีการติดตามผลผูเขารวม
โครงการภายหลังพนโทษออกจากเรือนจําใหมีความ
ครบถวนทุกราย เพื่อใหสามารถนําขอมูลผลการติดตาม
มาใชพิจารณาผลสัมฤทธ์ิของโครงการไดอยางถูกตอง  

3) ควรพิจารณาใหเงินทุนหรือเครื่องมือสนับสนุน
การดําเนินกิจกรรมโครงการใหมีความหลากหลาย เชน 
สนับสนุนคาใชจายในการเดินทางมาเยี่ยมผูตองขัง 
การจัดทําระบบเย่ียมญาติทางไกล เปนตน 

4) ควรสง เสริมและพัฒนาความรูทางด าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรมระบบการจัดเก็บ
ขอมูลใหกับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ รวมทั้งควรมีการช้ีแจง
ทําความเขาใจเกี่ยวกับการจัดเก็บขอมูล เพื่อใหไดขอมูล
ที่มีความถูกตองครบถวนและสามารถนําไปใชประโยชนได 

5) ควรจัดทําสถิติเครื่องมอืในการบําบัด โดยจัดเก็บ
และรวบรวมขอมูลของโครงการตาง ๆ ใหครบถวน
อยางเปนระบบ ซึ่งรวมทั้งขอมูลของโครงการกําลังใจ
ในพระดําริพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา 
ในการนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช
ในเรือนจํา แลวนํามาวิเคราะหวามีการกระทําผิดซ้ํา
หรือไม จํานวนเทาไร และนําเครื่องมือในการบําบัด
ของโครงการกําลงัใจฯ มาเปรียบเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ 
เพื่อใช ในการพัฒนาการดําเนินงานและนําไปใช
ประกอบคําช้ีแจงในการขอรับการจัดสรรงบประมาณ  

6) ควรวิเคราะหขอมูลผูตองขัง และปรับหลักสูตร
การฝกอบรม โดยเนนการสอนหนาที่ศีลธรรมและปรับ
ทัศนคติของครอบครัว เพื่อใหผูพนโทษมีการบริหารจัดการ
ครอบครัวที่ดี มีความสุข ความกตัญู รักษาทรัพยสมบัติ 
รวมทั้งใหสามารถชวยเหลือสังคมชุมชนไดโดยการ
ถายทอดความรู ใหคําปรึกษา และสรางภูมิคุมกันใหกับ
เด็กและเยาวชน จะทําใหเกิดการตอนรับและการ
ยอมรับของสังคม 

ช่ัวคราวดอยราง จังหวัดเชียงราย มีเรือนจําหลัก คือ 
เรือนจํากลางเชียงราย เปนตน สวนการสนับสนุน
คาใชจายในการเดินทางเยี่ยมผูตองขัง อยูระหวาง
การดําเนินการนํารอง คาดวาจะดําเนินการในป 
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

4) การสงเสริมและพัฒนาความรูทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรมระบบการจัดเก็บ
ขอมูลใหกับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ เปนภารกิจของ
กรมราชทัณฑ 

5) การจัดทําสถิติเครื่องมือในการบําบัด อยูระหวาง
ดําเนินการเปนโครงการนํารองที่เรือนจําช่ัวคราวดอยราง 
จังหวัดเชียงราย 

6) การปรับหลักสูตรการฝกอบรม มีการปรับ
หลักสูตรการเตรียมความพรอมกอนปลอยในโครงการ
นํารองที่เรือนจําช่ัวคราวดอยราง จังหวัดเชียงราย 
โดยปรับเน้ือหาจากการนําวิทยากรของกรมราชทัณฑ 
หรือบุคลากรในพื้นที่ มาเปนทีมวิทยากรที่ไดรับการ
ประชุมเพื่อปรับปรุงหลักสูตรรวมกัน เชน ชุมชนบําบัด 
การเรียนรู TC ประเมินความถนัดดานอาชีพ การเรียนรู
ตัวตน หนาที่ครอบครัว สุขอนามัย ทักษะการแกไขปญหา 
สายสัมพันธครอบครัว เปนตน โดยแตละกิจกรรม
หรือหัวขอวิชาจะใหมีการทบทวนตัวเอง สะทอนความคิด 
และบันทึกขอมูลในสมุดสวนตัว ซึ่งดําเนินงานโดย
ศูนย วิชาการสารเสพติด มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
รวมกับภาคีเครือขายภาคตาง ๆ  

7) การกําหนดหลักสูตรโครงการที่ เนนการ
ฝกวินัยของผูตองขัง อยูระหวางการดําเนินงาน
ของที ่ปรึกษาโครงการนํารองที ่เรือนจําชั่วคราว
ดอยราง จังหวัดเชียงราย 

8) การประชุมสัมมนารวมกันระหวางผูรับผิดชอบ
โครงการนํารอง ไดนําเสนอเปนแผนการดําเนินงาน
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

9) การจัดทําขอตกลงความรวมมือกับบุคคล 
และหนวยงานตาง  ๆ ในการแสวงหาแหลงทุน 
และสนับสนุนการประกอบอาชีพใหกับผูพนโทษ 
ไดมีการขอรับเงินสนับสนุนจากสาํนักงาน ป.ป.ส. 
เปนโครงการนํารองที ่เร ือนจํา ชั่วคราวดอยราง 
จังหวัดเชียงราย โดยมอบเปนทุนประกอบอาชีพ 
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มติคณะรัฐมนตรี/ขอเสนอแนะของ ค.ต.ป. ความกาวหนา 
7) ควรกําหนดหลกัสตูรโครงการใหเนนการฝกวินัย

ของผูตองขัง ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ
คืนคนดีสูสังคม เพื่อใหเปนที่ยอมรับของหนวยงาน
ภายนอกที่จะจางงานดานตาง ๆ เชน พอบาน แมบาน 
ผูดูแลผูสูงอายุ พนักงานรักษาความปลอดภัย เปนตน 
และหากสามารถจัดทําใบประกาศรับรองความประพฤติ
ภายหลังพนโทษ คาดวาจะสามารถสรางอาชีพใหกับ
ผูตองขังได 

8) ควรมีการจัดประชุมสัมมนารวมกันระหวาง
ผูรับผิดชอบโครงการฯ นํารองทั้ง 5 แหง เพื่อใหมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู และนําขอมูลที่ไดรับไปใชประโยชน
ในการพัฒนาการดําเนินงานโครงการตอไป 

9) ควรจัดระบบการประสานจัดทําขอตกลง
ความรวมมือกับบุคคลและหนวยงานตาง ๆ เชน 
กรมคุมประพฤติ ยุติธรรมจังหวัด สํานักงานแรงงาน
จังหวัด สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สํานักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กรมการศาสนา 
รวมทั้งกํานันและผูใหญบาน หรือผูนําชุมชน นักธุรกิจ 
ผูพิพากษา ผูพิพากษาสมทบ และอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน เพื่อรวมทํางานในลักษณะคณะกรรมการ
สงเคราะห โดยมีผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน 
แสวงหาแหลงเงินทุนและสนับสนุนการประกอบอาชีพ
ใหแกผูพนโทษ โดยการประสานงานจัดทําแผน
บูรณาการรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ และสรรหา
สถานประกอบการที่ยินดีรับผูพนโทษใหเขาทํางาน 

10) ควรนําเสนอใหการบรจิาคเงินและทรัพยสิน
เพื ่อสนับสนุนการประกอบอาชีพแกผู กระทําผิด 
ไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีอากร โดยสามารถนําไป
หักลดหยอนภาษีเงินได เชน เสนอใหสิทธิประโยชน
นํามาหักลดหยอนภาษีได 4 เทาของเงินทีจ่ายไป เปนตน 

รายละ 20,000 บาท ใหกับผูพนโทษในโครงการ
กําลังใจ รุนที่ 6 โดยเปนผูพนโทษในคดียาเสพติด 
และเตรียมการขยายผลไปในเรือนจําช่ัวคราวอื่น ๆ ตอไป 
ทั้งน้ี พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา 
ไดประทานทุนจากกองทุนกําลังใจใหกับศูนยวิชาการ
สารเสพติดภาคเหนือในฐานะที่ปรึกษา เพื่อนําไป
จัดสรรใหกับผูเขารวมโครงการในรุนที่ 6 โดยไดมี
การกําหนดหลักเกณฑในการจัดสรรทุนไวดวยแลว 

10) การเสนอใหผูบริจาคเงินและทรัพยสิน
เพื ่อสนับสนุนการประกอบอาชีพแกผูกระทําผิด
ไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีอากร จะนําเสนอเปน
นโยบายในระดับสูงตอไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) สรุปขอคนพบและขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  

มติคณะรัฐมนตรี/ขอเสนอแนะของ ค.ต.ป. ความกาวหนา 
ผูบริหารระดับสูงของกระทรวงยุติธรรม ไดให

ความสําคัญกับโครงการโดยสนับสนุนงบประมาณ 
และบุคลากรในการขับเคลื่อนการดําเนินงานใหบรรลุ
วัตถุประสงคของโครงการ 

- อยูระหวางดําเนินการ 
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มติคณะรัฐมนตรี/ขอเสนอแนะของ ค.ต.ป. ความกาวหนา 
ขอเสนอแนะ 
1) ควรพิจารณาดําเนินการใหโครงการ น้ี 

มีความย่ังยืน มีการพัฒนาอยางตอเน่ือง และเปน
ภารกิจสํ าคัญของกรมราชทัณฑและกระทรวง
ยุติธรรม เพื่อใหเกิดคุณประโยชนแกประชาชน 
และประเทศชาติตอไป  

2) ควร เน นการประชาส ัมพ ันธ ให ความ รู
ทางดานกฎหมายแกประชาชน เชน กฎหมายเกี่ยวกับ
ยาเสพติด พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 
เพื่อเปนการปองกนัการกระทําผดิ และใหประชาชนไดรับรู
ชองทางในการขอรับความชวยเหลือทางดานกฎหมาย  

- อยูระหวางดําเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.2.2 โครงการศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 

สรุปขอคนพบและขอเสนอแนะตอหนวยงานกลางเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน 

 มติคณะรัฐมนตรี/ขอเสนอแนะของ ค.ต.ป. ความกาวหนา 
ผลการดําเนินงานมีการเผยแพรประชาสัมพันธ

เฉพาะของศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบางแหง
และบางกิจกรรม โดยการเผยแพรขอมูลจํากัดอยูใน
พื้นที่และผานทางการสื่อสารของหนวยงาน หรือ
สวนราชการอื่น ยังไมมีการเผยแพรประชาสัมพันธผล
การดําเนินงานของศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
ในแตละแหง และในภาพรวมทุกแหงตอบุคคลภายนอก
อยางเปนระบบไวในดวยกัน และการติดตามประเมินผล
การดําเนินงานของศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 
สวนใหญมีลักษณะเปนการตรวจเย่ียมเพื่อรบัฟงปญหา
อุปสรรคของการดําเนินงาน 

ขอเสนอแนะ 
1) ควรจัดใหมีการรวบรวมขอมูลการดําเนินงาน

ของศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงใหครบทุกแหง 
และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานในภาพรวม  

2) การติดตามผลการ ดําเนินงานของศูนย 
การเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ควรนําขอมูลผลการ
ดําเนินงานมาใชในการวิเคราะหเปรียบเทียบเพื่อ
ประเมนิผลในเชิงลึก และนําปญหาอุปสรรคไปพิจารณา
กําหนดแนวทางการแกไขอยางเปนระบบ 

3) ควรจัดระบบการเผยแพรประชาสัมพันธ 
ผลการดําเนินงานของศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง

กรมราชทัณฑไดมีหนังสือดวนที ่สุด  ที่  ยธ 
0713/23592 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2560 
รายงานความก าวหน าในการ ดํา เ นินการตาม
ขอเสนอแนะตามรายงานผลการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 ของคณะกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผลประจํากระทรวงยุติธรรม ดังน้ี 

1) การรวบรวมผลการดําเนินงาน ไดจัดเก็บ
รวบรวมขอมูลการดําเนินงานศูนยเรียนรู เศรษฐกิจ
พอเพียง จํานวน 9 แหง และจัดทํารายงานผล
การ ดําเนินงานในภาพรวมของศูนยเรียนรูภายใต
โครงการกํ าลัง ใจในพระดําริพระเจ าหลานเธอ 
พระองคเจาพัชรกิติยาภา ใหกระทรวงยุติธรรมทราบ
ทุกปงบประมาณ 

2) การติดตามผลการดําเนินงาน ไดออกติดตาม
ผลการดําเนินงานของศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 
และนําขอมูลผลการดําเนินงานมาใชในการวิเคราะห
เปรียบเทียบเพื่อประเมินผล นําปญหาอุปสรรค
ไปพิจารณากําหนดแนวทางการแกไขอยางเปนระบบ 
โดยใหเรือนจําเสนอปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน 
และแนวความคิดในการพัฒนางานศูนยการเรียนรูฯ 
ใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
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 มติคณะรัฐมนตรี/ขอเสนอแนะของ ค.ต.ป. ความกาวหนา 
ตอบุคคลภายนอกใหเปนภาพรวมไวดวยกัน และแสดง
รายละเอียดผลการดําเนินงานของแตละแหงไวดวย 
โดยใหดําเนินการอยางครบถวนและตอเนื่อง ทั้งน้ี 
ควรพิจารณาเพิ่มชองทางการสื่อสารใหมีความหลากหลาย 
เชน ผานทางเว็บไซตกรมราชทัณฑ/เรือนจํา/ทัณฑสถาน 
สื่อสิ่งพิมพ จดหมายขาว เปนตน 

4) กระทรวงยุติธรรมเสนอขอประทานการดําเนินงาน
ศูนยการเรียนรูใหเปนองคประกอบสําคัญในโครงการ
กําลังใจในพระดําริพระเจาหลานเธอ พระองคเจา
พัชรกิติยาภา เปนภารกิจสําคัญปกติของกระทรวง
ยุติธรรมตอไป 

5) เพื่อใหความสําเร็จของโครงการนํารองตาม
พระดําริพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา
ขยายจากขอบเขตที่ยังจํากัดใหเปนประโยชนที่กวางขวาง 
กระทรวงยุติธรรมสมควรพิจารณาดําเนินการใหเกิด
ความรวมมือระหวางสวนงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชน ที่มีความพรอมเพื่อจัดหาทุน 
และสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ที่จําเปน รวมทั้ง
นักวิชาการที่รูงาน รวมถึงโอกาสการประกอบอาชีพ
ตาง ๆ ในทองถ่ินใหเกิดเปนสวนประกอบสําคัญที่จะ
สรางความสําเร็จที่กวางขวางข้ึน 

3) การจัดระบบการเผยแพรประชาสัมพันธ 
ไดจัดเผยแพรประชาสัมพันธผลการดําเนินงาน
ของศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 9 แหง 
และภาพรวมผลการดําเนินงานไวดวยกัน โดยการ
จัดพิมพรูปเลม เผยแพรผานทางเว็บไซตกรมราชทัณฑ
เรือนจํา ทัณฑสถาน และจัดนิทรรศการศูนยเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียงตามโอกาสตาง ๆ  

4) การดําเนินงานของศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียง กรมราชทัณฑยินดีนอมรับการดําเนินงาน
ศูนยการเรียนรูใหเปนองคประกอบสําคัญในโครงการ
กําลังใจในพระดําริพระเจาหลานเธอ พระองคเจา
พัชรกิติยาภา  และ เปนภารกิจสําคัญปกติของ
กระทรวงยุติธรรม 

5) การดําเนินการใหเกิดความรวมมือจาก
ทุกภาคสวน อยูระหวางการประสานความรวมมือ
กับสวนงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
ที่มีความพรอม เพื่อจัดหาทุนและสิ่งอํานวยความ
สะดวกตาง ๆ  ที่จําเปน นักวิชาการที่รูงาน รวมถึงโอกาส
ในการประกอบอาชีพตาง ๆ ในทองถ่ินใหเกิดเปน
สวนประกอบสําคัญที่จะสรางความเสร็จที่กวางขวาง 

5. รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ   

ตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
แจงตามหนังสือที่ นร (ค.ต.ป.)/1210/ว 1 ลงวันที่  30 กันยายน 2559 ไดมุงเนนการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลโครงการที่สอดคลองกับกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน
ประเทศใหบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนา
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ดังน้ัน เพื่อใหการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเปนเครื่องมือสําคัญ
ในการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของสวนราชการ และเพื่อใชประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย
ใหกับฝายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงยุติธรรมจึงไดหารือเพื่อรับนโยบาย
การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกับปลัดกระทรวงยุติธรรม คณะอนุกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการกลุมกระทรวงดานความมั่นคงและการตางประเทศ และคัดเลือกโครงการ
เพื่อดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล พรอมทั้งรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการเสนอตอรัฐมนตรวีาการกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงยุติธรรม และคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการกลุมกระทรวงดานความมั่นคงและการตางประเทศ เพื่อใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมนิผลภาคราชการสรุปผลภาพรวมการดําเนินงานของสวนราชการเสนอคณะรัฐมนตรี ดังน้ี 
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1) กลุมแผนงาน/โครงการประเภทที่ 1 ลักษณะที่ 1 : แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตรชาติ 
และการดําเนินงานภายใตนโยบายยุทธศาสตรกระทรวงยุติธรรม จํานวน 1 โครงการ ไดแก โครงการพัฒนา
และสงเสริมยุติธรรมชุมชนเพื่อการเขาถึงความยุติธรรมของประชาชน 

2) กลุมแผนงาน/โครงการประเภทที่ 1 ลักษณะที่ 2 : แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตรชาติ  
และการดําเนินงานภายใตแผนงานบูรณาการตามยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 จํานวน 1 แผนงาน ไดแก แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 

3) กลุมแผนงาน/โครงการประเภทที่ 3 : การประเมินผลสัมฤทธ์ิโครงการที่ไดดําเนินการเสร็จ
เรียบรอยแลว จํานวน 2 โครงการ/กิจกรรม ไดแก โครงการกําลังใจในพระดําริพระเจาหลานเธอ พระองคเจา
พัชรกิติยาภา ในการนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในเรือนจํา และโครงการศูนยการเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียง 

การรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1  
ไดกําหนดใหรายงานผลสําหรับโครงการกลุมแผนงาน/โครงการประเภทที่ 3 : การประเมินผลสัมฤทธ์ิโครงการ 
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงยุติธรรมไดรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลสัมฤทธ์ิโครงการเรียบรอยแลว 

สําหรับการรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 ไดกําหนดใหรายงานผลสําหรับโครงการแผนงาน/โครงการประเภทที่ 1 ลักษณะที่ 1 
และลักษณะที่ 2 : การประเมินผลการดําเนินงานโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงยุติธรรมไดติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน
โครงการพัฒนาและสงเสริมยุติธรรมชุมชนเพื่อการเขาถึงความยุติธรรมของประชาชน และแผนงานบูรณาการ
ขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต โครงการเสริมสรางประสิทธิภาพงานยุติธรรมเพื่อการสราง
ความเปนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ดังน้ี 
 

5.1 โครงการพัฒนาและสงเสริมยุติธรรมชุมชนเพ่ือการเขาถึงความยุติธรรมของประชาชน 
 

สวนท่ี 1  บทสรุปผูบริหาร 

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการพัฒนาและสงเสริมยุติธรรมชุมชน 
เพื่อการเขาถึงความยุติธรรมของประชาชน มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผลการดําเนินงานโครงการในดาน 
ปจจัยนําเขาหรือการใชทรัพยากรของโครงการ กระบวนการดําเนินงาน ผลผลิต ผลลัพธ ผลกระทบ 
และประสิทธิภาพของโครงการ พรอมทั้งใหขอเสนอแนะเพื่อประกอบการพิจารณานําไปใชเปนแนวทางในการ
พัฒนาการดําเนินงานตอไป โดยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงยุติธรรมไดดําเนินการ
ตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประกอบดวย
การศึกษาจากเอกสาร การวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูล การใชแบบสํารวจ และสอบถามเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ  

กระทรวงยุติธรรมไดดําเนินงานโครงการพัฒนาและสงเสริมยุติธรรมชุมชนเพื่อการเขาถึง
ความยุติธรรมของประชาชน ซึ่งเปนโครงการภายใตยุทธศาสตรชาติและยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ แผนงานบูรณาการ
ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม และยุทธศาสตรกระทรวงยุติธรรมดานการสรางโอกาส 
ความเสมอภาค และเทาเทียมกันทางสังคม แผนงานพัฒนาการชวยเหลือประชาชนใหเขาถึงความเปนธรรม 
โดยสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมไดรับจัดสรรงบประมาณเพื่อเปนคาใชจายในการพัฒนาและสงเสริมยุติธรรมชุมชน
เพื่อการเขาถึงความยุติธรรมของประชาชน กิจกรรมการขับเคลื่อนยุติธรรมชุมชน จํานวน 111,021,000 บาท 
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จําแนกเปนกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ คือ 1) การสนับสนุนการดําเนินงาน
ของสวนนโยบายและยุทธศาสตรยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมจังหวัด สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม จํานวน 2,190,000 บาท 2) การขับเคลื่อนยุติธรรมชุมชนตามยุทธศาสตรประเทศ 
จํานวน 50,284,900 บาท 3) การบริหารจัดการยุติธรรมจังหวัดเพื่อสนับสนุนยุติธรรมชุมชน จํานวน 
44,043,100 บาท และ 4) คาใชจายตามคําของบประมาณของสํานักงานยุติธรรมจังหวัดนํารอง 19 แหง 
จํานวน 14,503,000 บาท โดยมพีื้นที่ดําเนินงาน ณ สวนนโยบายและยุทธศาสตรยุติธรรมชุมชนและยุติธรรม
จังหวัด สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม สํานักงานยุติธรรมจังหวัด 81 แหง 
ศูนยยุติธรรมชุมชนในพื้นที่จังหวัด จํานวน 7,78๐ ศูนย และในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จํานวน 4 ศูนย  

ผลการดําเนินงานโครงการ 

การดําเนินงานตามกิจกรรมหลักของโครงการ กิจกรรมการขับเคลื่อนยุติธรรมชุมชน
ตามยุทธศาสตรประเทศ โดยใหบริการประชาชนในพื้นที่และแกไขปญหาความไมเปนธรรมใหแกประชาชน
ตามภารกิจ ๕ ดาน ไดแก ดานการปองกันและควบคุมอาชญากรรมในชุมชน ดานการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข 
และรับแจงเบาะแส ดานการจัดการความขัดแยง ดานการเยียวยาหรือเสริมพลังแกเหยื่ออาชญากรรม
และความรูสึกของชุมชน และดานการคืนคนดีสูสังคม ไดกําหนดตัวช้ีวัด คือ จํานวนผูเขารวมกิจกรรมพัฒนา 
องคความรูดานกระบวนการยุติธรรมทางเลือก จํานวน 10,000 คน ผลการดําเนินงาน ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
ปรากฏวามจีํานวนผูเขารวมกิจกรรมพัฒนาองคความรูดานกระบวนการยุติธรรมทางเลือก จํานวน 79,093 คน 
(ประกอบดวยคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชนที่เปนขาราชการ/ผูนําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน/เจาหนาที่รัฐ 
จํานวน 35,242 คน อาสาสมัคร จํานวน 23,675 คน และอื่นๆ จํานวน 20,176 คน) คิดเปนรอยละ 
84.62 ของกลุมเปาหมายตามกิจกรรมดําเนินงานที่กําหนดไวจํานวนทั้งสิ้น 93,468 คน และคิดเปนรอยละ 
๗๙๐.๙๓ ของกลุมเปาหมายตามตัวช้ีวัดที่กําหนดไวจํานวนทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐ คน 

การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2560 ของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โครงการพัฒนาและสงเสริมยุติธรรมชุมชนเพื่อการเขาถึงความ
ยุติธรรมของประชาชน กิจกรรมการขับเคลื่อนยุติธรรมชุมชน งบประมาณที่ ไดรับจัดสรรจํานวน 
111,021,000 บาท สวนใหญเปนไปตามเปาหมายและระยะเวลาที่กําหนด เวนแตกิจกรรมสนับสนุน
การจัดต้ังศูนยยุติธรรมชุมชน (ศยช.) จํานวน 14,040,000 บาท ไมไดดําเนินการ เน่ืองจากระหวางปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ไดมีการจัดต้ังศูนยยุติธรรมชุมชนครบตามเปาหมายแลว จํานวน ๗,๗๘๔ แหง จึงไดมีการ
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจายในสวนน้ี เพื่อนําไปสมทบกับงบประมาณในการดําเนินงานของกิจกรรมอื่น
ที่กําหนดไวตามแผนปฏิบัติการ รวมทั้งกิจกรรมอื่นที่กําหนดข้ึนเพิ่มเติมจากแผนปฏิบัติการ โดยมีผลการใชจาย
งบประมาณเปรียบเทียบกับเปาหมายการเบิกจายที่กําหนดไวตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 
เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปรากฎวา 
ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ มีผลการเบิกจายเงิน จํานวน ๗๔,๘๘๒,๔๓๗.๐๐ บาท 
คิดเปนรอยละ ๖๗.๔๕ ของงบประมาณที่ไดรับจัดสรร ซึ่งตํ่ากวาเปาหมายการเบิกจายที่กําหนดไวรอยละ 73 
ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 เปนจํานวนรอยละ 5.55 และ ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560 
มีผลการเบิกจายเงิน จํานวน 103,523,585.09 บาท คิดเปนรอยละ 93.25 ของงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 
และขอกันเงินไวเบิกเหลื่อมปแบบมีหน้ีผูกพัน จํานวน 2,098,400 บาท จึงมีผลการใชจายงบประมาณทั้งสิ้น 
จํานวน 105,621,985.09 บาท คิดเปนรอยละ 95.14 ของงบประมาณที่ไดรับจัดสรร โดยมีงบประมาณคงเหลือ 
จํานวน 5,399,014.91 บาท ซึ่งผลการเบิกจายเงิน และการใชจายงบประมาณโครงการ ตํ่ากวาเปาหมาย
การเบิกจายที่กําหนดไวรอยละ 96 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 เปนจํานวนรอยละ 2.75 และรอยละ 0.86 ตามลําดับ  
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ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ 

ขอคนพบ 
1. โครงการพัฒนาและสงเสริมยุติธรรมชุมชนเพื่อการเขาถึงความยุติธรรมของประชาชน 

มีผลการดําเนินงานโครงการในภาพรวมบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจาย
งบประมาณ โดยมีผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดสูงกวาเปาหมายที่กําหนด คิดเปนรอยละ ๗๙๐.๙๓ 
ทั้งน้ี มีประเด็นขอคนพบเกี่ยวกับการกําหนดเปาหมายตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ ที่นําตัวช้ีวัดในภาพรวมตามแผนงาน
บูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรมมากําหนดเปนตัวช้ีวัดโครงการ ซึ่งไมสอดคลองกับ
ขอเท็จจริงของการดําเนินงานโครงการ รวมทั้งไมไดกําหนดตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ ทําใหไมมีการวัดหรือประเมินผล
ความสําเร็จในระดับผลลัพธของโครงการ 

2. การดําเนินงานโครงการบางกิจกรรมไมเปนไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจาย
งบประมาณ รวมทั้งเปาหมายการเบิกจายตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยไดมีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่อนําไปสมทบกับงบประมาณในการ
ดําเนินงานของกิจกรรมอื่นที่กําหนดไวตามแผนปฏิบัติงาน และกิจกรรมอื่นที่กําหนดข้ึนเพิ่มเติมจากแผนปฏิบัติงาน 
ทั้งน้ี มีประเด็นขอคนพบเกี่ยวกับการจัดทําแผนปฏิบัติงานที่ไมไดดําเนินการปรับแผนปฏิบัติงานใหมีความครบถวน
ทุกกิจกรรมที่กําหนดใหดําเนินการ ทําใหไมสามารถนําแผนปฏิบัติงานดังกลาวมาใชเปนแนวทางการดําเนินงาน
และการติดตามประเมินผลไดอยางชัดเจน อยางไรก็ตาม หนวยงานผูรับผิดชอบไดมีการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานในทุกกิจกรรมที่ไดมีการดําเนินการ 

3. การจัดสรรงบประมาณโครงการ แบงเปน 2 สวน คือ 1) สวนกลาง หนวยงานที่รับผิดชอบ 
ไดแก สํานักนโยบายและยุทธศาสตร ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองคลัง และกองออกแบบ
และกอสราง และ 2) สํานักงานยุติธรรมจังหวัด หนวยงานที่รับผิดชอบ ไดแก สํานักงานยุติธรรมจังหวัดนํารอง 
12 แหง ซึ่งเปนหนวยเบิกจายสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยโอนงบประมาณโครงการ 
ไปยังสํานักงานยุติธรรมจังหวัดดังกลาวไดโดยตรง และสํานักงานยุติธรรมจังหวัดนํารองเพิ่มเติม 7 แหง 
และสํานักงานยุติธรรมจังหวัดระบบเดิม 62 แหง โดยโอนงบประมาณเบิกแทนกันไปยังหนวยเบิกจายสังกัด
กรมคุมประพฤติ กรมบังคับคดี และกรมราชทัณฑ ซึ่งเกิดความไมคลองตัวในการบริหารและใชจายงบประมาณ
โครงการ เน่ืองจากตองใชระยะเวลาในการโอนงบประมาณและสงผลตอการเบิกจายในชวงไตรมาสแรก 

4. หนวยงานผูรับผิดชอบมีปญหาอุปสรรคในภาพรวมจากการดําเนินงานตามโครงการ 
และตองการใหมีการดําเนินการแกไขปรับปรุงในดานโครงสรางและอัตรากําลังที่ยังไมเพียงพอและเหมาะสม 
ดานความรูความสามารถของบุคลากรและคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชนยังมีไมเพียงพอสําหรับการดําเนิน
ภารกิจยุติธรรมชุมชน ดานการบริหารจัดการที่ยังไมมีการจัดเก็บขอมูลใหครบถวนอยางเปนระบบ และดาน
งบประมาณ สถานที่และวัสดุอุปกรณที่มีไมเพียงพอ 

5. การดําเนินงานโครงการมีประโยชนในการลดปริมาณคดีที่เขาสูกระบวนการยุติธรรม 
สามารถชวยประหยัดงบประมาณภาครัฐ หนวยงานในกระบวนการยุติธรรมมีเวลาเพิ่มข้ึนในการพิจารณาคดีอาญา
แผนดินหรือคดีสาํคัญอื่น ๆ  ไดอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็วย่ิงข้ึน ประชาชนสามารถเขาถึงความยุติธรรม
ไดโดยงาย รวดเร็ว เสมอภาค และประหยัด รวมทั้งชวยใหเกิดความปรองดองสมานฉันทของประชาชนที่นําไปสู
ความปรองดองสมานฉันทในภาพรวมของประเทศ อยางไรก็ตาม บางกรณีไมไดร ับความรวมมือจาก
หนวยงานในพื้นที่ในการจัดต้ังและการขับเคลื่อนภารกิจศูนยยุติธรรมชุมชน เน่ืองจากบางภารกิจมีความซ้ําซอน
กับหนวยงานอื่น รวมทั้งประชาชนมีความสับสนระหวางการดําเนินงานของศูนยยุติธรรมชุมชนที่ขับเคลื่อนภารกิจ
โดยกระทรวงยุติธรรมกับศูนยดํารงธรรมที่ขับเคลื่อนภารกิจโดยกระทรวงมหาดไทย  
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ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะตอผูรับผิดชอบโครงการและผูดําเนินงาน 

1.1 การกําหนดตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 
๑) ควรปรับปรุงการกําหนดเปาหมายตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานใหสอดคลองกับ

กิจกรรมการดําเนินงานโครงการในทุกดาน 
๒) ควรกําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานทั ้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 

เพื่อใหสามารถวัดผลการดําเนินงานไดครอบคลุมทั้งในดานผลผลิตและผลลัพธของโครงการ 
1.2 การบริหารจัดการโครงการ 

๑) ควรใหความสําคัญกับการจัดทําแผนการปฏิบัติงาน และใหดําเนินการแกไข
ปรับปรงุแผนการปฏิบัติงานทันทีเมื่อไดรับอนุมัติใหเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการดําเนินงาน เพื่อใหสามารถนํา
แผนปฏิบัติงานมาใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน เรงรัดติดตามการใชจายงบประมาณ และติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงข้ึน 

๒) ควรกําหนดแนวทางการดําเนินงานดานยุติธรรมชุมชนในเชิงรุก โดยเผยแพร
ประชาสัมพันธบทบาทหนาที่และภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชนใหผูที่เกี่ยวของและประชาชนไดรับรู
อยางทั่วถึง สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมยุติธรรมชุมชนใหเปนมาตรฐานเดียวกัน และติดตามประเมินผล
การดําเนินงานโครงการอยางใกลชิดและตอเน่ือง  

๓) สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาองคความรูใหกับเจาหนาที่ผูร ับผิดชอบ 
และประชาชน โดยการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน และกําหนดหลักสูตรการฝกอบรมความรูใหครบถวนทุกภารกิจ
เพื่อใหการดําเนินงานโครงการในแตละดานเปนมาตรฐานเดียวกันในทุกพื้นที่   

๔) ควรจัดทําระบบฐานขอมูล โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดเก็บขอมูล
หรือจัดทําเปนทะเบียนคุมเกี่ยวกับเรื่องที่ไดรับดําเนินการ ความกาวหนา และผลการดําเนินงาน รวมทั้งจัดเก็บ
ขอมูลพื้นฐานตาง ๆ หรือฐานขอมูลกลาง เพื่อใหการจัดเก็บขอมูลของแตละหนวยงานผูรับผิดชอบโครงการ
เปนมาตรฐานเดียวกัน มีการประมวลผลการดําเนินงานในภาพรวมเชิงสถิติ และสามารถนําขอมูล
มาใชประโยชนไดอยางรวดเร็วและครบถวน 

2. ขอเสนอแนะตอหนวยงานกลางเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน  
2.1 ควรมีการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงานโครงการที่ชัดเจนและตอเน่ือง 
๒.2 ควรพิจารณาเรงรัดใหเกิดความชัดเจนเกี่ยวกับการกําหนดโครงสรางและอัตรากําลัง

ของสํานักงานยุติธรรมจังหวัด รวมทั้งการมอบหมายงานและอํานาจหนาที่ของหนวยงานผูรับผิดชอบโครงการ 
2.๓ ควรพิจารณาดําเนินการเกี ่ยวกับการประสานงานดานนโยบายและแนวทาง 

การดําเนินงานโครงการ และจัดทําความตกลงความรวมมือกันในการขับเคลื่อนภารกิจกับสวนราชการทุกแหง
ที่เกี่ยวของทั้งในสวนกลางและในระดับจังหวัด 

3. ขอเสนอแนะที่ควรนําเสนอตอนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเพื่อใหมีขอสั่งการเชิงนโยบาย  
3.1 กรณีประเด็นภารกิจของการดําเนินงานตามโครงการมีความซ้ําซอนกันหลายสวนราชการ 

อาทิเชน การรับเรื่องรองเรียน รองทุกขและรับแจงเบาะแสขอมูลการกระทําผิดกฎหมาย การชวยเหลือ 
ใหคําแนะนําและแกไขปญหาในเบื้องตนทางดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เปนตน ควรพิจารณา
เสนอใหกําหนดสวนราชการใดสวนราชการหน่ึงเปนหนวยงานผูรับผิดชอบหลัก 

3.2 กรณีไมมีกฎหมายรองรับภารกิจของการดําเนินงานตามโครงการ ทําใหการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานยุติธรรมจังหวัดและศูนยยุติธรรมชุมชนยังไมมีความชัดเจน ไมเปนมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้ง
ไมเปนที่ยอมรับของหนวยงานที่เกี่ยวของเทาที่ควร ควรเสนอใหมีการเรงรัดใหหนวยงานที่เกี่ยวของผลักดัน
ใหมีกฎหมายรองรับการปฏิบัติงานของหนวยงานหรือองคกรที่เกี่ยวของโดยเร็ว ไดแก รางพระราชบัญญัติ
ยุติธรรมชุมชน พ.ศ. … และรางพระราชบัญญัติสงเสริมการไกลเกลี่ยขอพิพาทในชุมชน พ.ศ. ... 
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สวนท่ี 2  ผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาและสงเสริมยุติธรรมชุมชนเพื่อการเขาถึง
ความยุติธรรมของประชาชน 

๑. การคัดเลือกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงยุติธรรมไดหารือเพื่อรับนโยบาย

การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกับปลัดกระทรวงยุติธรรม และคัดเลือกโครงการเพื่อดําเนินการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 สําหรับกลุมแผนงาน/โครงการประเภทที่ 1 ลักษณะที่ 1 : แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตรชาติ 
และการดําเนินงานภายใตนโยบายยุทธศาสตรกระทรวงยุติธรรม จํานวน 1 โครงการ ไดแก โครงการพัฒนา
และสงเสริมยุติธรรมชุมชนเพื่อการเขาถึงความยุติธรรมของประชาชน เน่ืองจากเปนโครงการที่เปนภารกิจสําคัญ
ของกระทรวงยุติธรรม และในภาพรวมของโครงการมีความสอดคลองกับนโยบาย/ยุทธศาสตร/แผนงาน ดังน้ี 

1. นโยบายรัฐบาล  
- นโยบายที่ 11  การปรับปรงุกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม   

2. ยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) 
- ยุทธศาสตรที่ 4  ดานการสรางโอกาส ความเสมอภาค และเทาเทียมกันทางสังคม 

 3. ยุทธศาสตรตามแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
- ยุทธศาสตรที่ 5  ดานการเสรมิสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพฒันาประเทศ 

สูความมั่งค่ังและย่ังยืน    . 
4. ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560     . 

- ยุทธศาสตรที่ 6  ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนงานบรูณาการปฏิรูปกฎหมายและพฒันากระบวนการยุติธรรม  

5. ยุทธศาสตรกระทรวงยุติธรรม 
- ยุทธศาสตรที่ 4  ดานการสรางโอกาส ความเสมอภาค และเทาเทียมกันทางสังคม    . 

6. แผนงานโครงการที่สําคัญของกระทรวงยุติธรรม 
- แผนงานพัฒนาการชวยเหลือประชาชนใหเขาถึงความเปนธรรม   

๒. รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

หลักการและเหตุผล 
กระทรวงยุติธรรมไดดําเนินงานโครงการพัฒนาและสงเสริมยุติธรรมชุมชนเพื่อการเขาถึง

ความยุติธรรมของประชาชน ซึ่งเปนโครงการภายใตยุทธศาสตรชาติ และยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดานการปรบัสมดุลและพัฒนาระบบบรหิารจัดการภาครฐั แผนงานบูรณาการ
ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม  

เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป  (พ.ศ. 2560 - 2579) “ประเทศไทย
มีความมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
ตามกรอบแนวทางการพัฒนาที่ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ไดแก 1) ยุทธศาสตรดานความมั่นคง 
2)  ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 3) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพคน 4) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 5) ยุทธศาสตร
ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ 6) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ กระทรวงยุติธรรมจึงไดจัดทํายุทธศาสตรกระทรวงยุติธรรม 
ระยะ 20 ป พ.ศ. 2560 - 2579 ข้ึนโดยมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติดังกลาว  
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การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไดกําหนดยุทธศาสตร
การจัดสรรงบประมาณใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) ทิศทางและกรอบ
ยุทธศาสตรของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบาย
ความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. 2558 - 2564) แผนแมบทระดับชาติและนโยบายสําคัญของรัฐบาล 
โดยยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ มีเปาหมายเพื่อลดปญหาการทุจริต
ในสังคมไทย โดยปลูกจิตสํานึกและสรางคานิยมใหทุกภาคสวนตระหนักรูในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต คุณธรรม 
จริยธรรม ปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย เพิ่มประสิทธิภาพการอํานวยความยุติธรรมและการบังคับใชกฎหมาย 
ยกระดับการบริการภาครัฐใหมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับมาตรฐานสากล สงเสริมการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส มีศักยภาพในการใหบริการสาธารณะ สงเสริม
การพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดใหมีการบูรณาการรวมกันในทุกภาคสวนและสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนในพื้นที ่ปรับปรุงโครงสรางภาษีและระบบการจัดเก็บภาษีอยางเปนธรรม ตลอดจนพัฒนาระบบ
การจัดการงบประมาณใหมีประสทิธิภาพ ปฏิรูประบบราชการใหมีประสิทธิภาพ มีความยืดหยุนและคลองตัวสงู 
ตลอดจนสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล หนวยงานอิสระของรัฐ และเสริมสรางพัฒนาประสิทธิภาพ
การตรวจสอบภาครัฐ เพื่อใหเกิดความโปรงใสและเปนธรรม ซึ่งไดจัดสรรงบประมาณรายจายเปนจํานวนทั้งสิ้น 
330,410.6๒ ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 12.1 ของวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น จําแนกดังน้ี 

ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนงาน งบประมาณ (ลานบาท) 
1. แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 549.3925 
2. แผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม 789.4496 
3. แผนงานบูรณาการอํานวยความสะดวกทางธุรกิจ 234.5647 
4. แผนงานบูรณาการสงเสรมิการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 237,343.7238 
5. แผนงานบรูณาการสงเสริมการพฒันาจงัหวัดและกลุมจงัหวัดแบบบรูณาการ 26,999.9704 
6. แผนงานยุทธศาสตรบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ  106.2992 
7. แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน  21.1000 
8. แผนงานพืน้ฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  0  64,366.1250 
 รวมทั้งสิ้น 330,410.6252 

แผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม  

วัตถุประสงคเพื่อใหประชาชนมีความเช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรม โดยปรับปรุงและพัฒนา
กฎหมายใหสอดคลองกับสถานการณความเปนจริง และเปนไปตามมาตรฐานสากล เพิ่มประสิทธิภาพ
การอํานวยความยุติธรรมและการบังคับใชกฎหมายอยางเสมอภาคและเปนธรรม พัฒนาระบบกระบวนการ
ยุติธรรมทางเลือกเพื่อใหประชาชนไดเขาถึงความยุติธรรมในรูปแบบที่หลากหลาย พัฒนาระบบการปองกัน
และปราบปรามอาชญากรรม โดยนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรูทางนิติวิทยาศาสตรมาประยุกตใช 
รวมทั้งชวยเหลือประชาชนผูถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพ ผูยากจน ผูเสียเปรียบในสังคม และผูเสียหาย
ใหสามารถเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดอยางทั่วถึงและเทาเทียมกัน โดยไดจัดสรรงบประมาณแผนงานบูรณาการ
ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรมใหกับสวนราชการเปนจํานวนทั้งสิ้น 789.4496 ลานบาท 
จําแนกดังน้ี 
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สวนราชการ งบประมาณ (ลานบาท) 
1. สํานักนายกรฐัมนตร ี 0.5920 
2. กระทรวงมหาดไทย   28.5028 
3. กระทรวงยุติธรรม  469.9674 
4. สํานักงานตํารวจแหงชาติ   277.1759 
5. สํานักงานศาลปกครอง 5.8860 
6. สํานักงานอัยการสูงสุด   0    7.3255 

รวมทั้งสิ้น 789.4496 

กระทรวงยุติธรรมไดรับจัดสรรงบประมาณแผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนา
กระบวนการยุติธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เปนจํานวนทั้งสิ้น 463,967,400 บาท จําแนกดังน้ี  

สวนราชการ งบประมาณ (บาท) 
1. สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 116,021,000 
2. กรมคุมประพฤติ 160,588,600 
3. กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 2,993,200 
4. กรมบังคับคดี 75,198,200 
5. กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 1,300,000 
6. กรมราชทัณฑ 56,713,100 
7. สํานักงานกจิการยุติธรรม 12,157,400 
8. สถาบันนิติวิทยาศาสตร 7,030,000 
9. สถาบันอนุญาโตตุลาการ 7,000,000 

10. สถาบันเพือ่การยุติธรรมแหงประเทศไทย 0  30,965,900 
รวมทั้งสิ้น 463,967,400 

ภายใตแผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมไดรับจัดสรรงบประมาณเปนจํานวนทั้งสิ้น 
116,021,000 บาท สําหรับดําเนินงาน “โครงการพัฒนาและสงเสริมยุติธรรมชุมชนเพื่อการเขาถึงความ
ยุติธรรมของประชาชน”  

รายละเอียดของโครงการ 
โครงการพัฒนาและสงเสริมยุติธรรมชุมชนเพื่อการเขาถึงความยุติธรรมของประชาชน 

มีหนวยงานผูรับผิดชอบ พื้นที่ดําเนินงาน วัตถุประสงคของโครงการ กิจกรรมการดําเนินงาน งบประมาณ
และตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน ดังน้ี 

หนวยงานผูรับผิดชอบ 
สวนนโยบายและยุทธศาสตรยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมจังหวัด สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  

พื้นที่ดําเนินงาน 
หนวยงานสวนกลาง สํานักงานยุติธรรมจังหวัด และศูนยยุติธรรมชุมชนทั่วประเทศ 
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วัตถุประสงค 
เพื ่อใหประชาชนเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม โดยปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย 

เพิ ่มประสิทธิภาพการอํานวยความยุติธรรมและการบังคับใชกฎหมาย พัฒนาระบบกระบวนการยุติธรรม
ทางเลือก พัฒนาระบบการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม รวมทั้งชวยเหลือใหประชาชนสามารถเขาถึง
กระบวนการยุติธรรมดวยความสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค และเปนธรรม 

กิจกรรมการดําเนินงาน 
โครงการพัฒนาและสงเสริมยุติธรรมชุมชนเพื่อการเขาถึงความยุติธรรมของประชาชน 

ไดรับจัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน 116,021,000 บาท จําแนกเปน 
๒ กิจกรรม ไดแก 

1. กิจกรรมที่ 1  การขับเคลื่อนยุติธรรมชุมชน  
คาใชจายในการพัฒนาและสงเสริมยุติธรรมชุมชนเพื่อการเขาถึงความยุติธรรมของ

ประชาชน จํานวน 111,021,000 บาท จําแนกเปน ๑) งบสนับสนุนการดําเนินงาน ๒) การขับเคลื่อน
ยุติธรรมชุมชนตามยุทธศาสตรประเทศ ๓) การบริหารจัดการยุติธรรมจังหวัดเพื่อสนับสนุนยุติธรรมชุมชน และ 
๔) งบสนับสนุนการดําเนินงานของสํานักงานยุติธรรมจังหวัดนํารอง 19 แหง 

ตัวช้ีวัด จํานวนผูเขารวมกิจกรรมพัฒนาองคความรูดานกระบวนการยุติธรรมทางเลือก 
จํานวน 10,000 คน 

2. กิจกรรมที่ 2  การเสริมสรางความสมานฉันทและสันติวัฒนธรรม  
คาใชจายในการเสริมสรางความสมานฉันทและสนัติวัฒนธรรม จํานวน 5,000,000 บาท 

จําแนกเปน ๑) คาใชจายในการบริหารทั่วไป ๒) คาใชจายการจัดประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 
๓) คาใชจายในการศึกษาวิจัยตนแบบการสื่อสารการเสริมสรางความสมานฉันทในสังคมไทยระดับภูมิภาค
และพื้นที่พิเศษ ๔) คาใชจายในการจัดทํารายงานประจําปสํานักงานฯ ๖) คาใชจายในสวนของมหกรรมสมานฉันท 
และ ๗) คาใชจายในการสงเสริมการขับเคลื่อนกิจกรรมการเสริมสรางความสมานฉันทโดยเยาวชน 

ตัวช้ีวัด จํานวนผลงานวิจัยและรายงานที่เกี่ยวของกับการเสริมสรางความสมานฉันท
และสันติวิธี จํานวน 2 เรื่อง 

๓. ผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการพัฒนาและสงเสริมยุติธรรมชุมชน 
เพื ่อการ เขาถึงความยุติธรรมของประชาชน ไดดําเนินการประเมินผลเฉพาะกิจกรรมหลักของโครงการ คือ 
กิจกรรมที่ 1 การขับเคลื่อนยุติธรรมชุมชน งบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวนทั้งสิ้น 
111,021,000 บาท ประกอบดวยกิจกรรม 1) การสนับสนุนการดําเนินงานของสวนนโยบายและยุทธศาสตร
ภูมิภาค สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จํานวน 2 ,190,000 บาท  
2) การขับเคลื่อนยุติธรรมชุมชนตามยุทธศาสตรประเทศ จํานวน 50,284,900 บาท  3) การบริหารจัดการ
ยุติธรรมจังหวัดเพื่อสนับสนุนยุติธรรมชุมชน จํานวน 44,043,100 บาท และ 4) คาใชจายตามคําขอ
งบประมาณของสํานักงานยุติธรรมจังหวัดนํารอง 19 แหง จํานวน 14,503,000 บาท โดยมีพื้นที่ดําเนินงาน 
ณ สวนนโยบายและยุทธศาสตรยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมจังหวัด สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม สํานักงานยุติธรรมจังหวัด 81 แหง ศูนยยุติธรรมชุมชนในพื้นที่จังหวัด จํานวน 7,78๐ ศูนย 
และในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จํานวน 4 ศูนย สรุปดังน้ี 
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สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ไดจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาและสงเสริม
ยุติธรรมชุมชนเพื่อการเขาถึงความยุติธรรมของประชาชน กิจกรรมการขับเคลื่อนยุติธรรมชุมชน 
เพื่อใชสนับสนุนการดําเนินงานในภารกิจดานตาง ๆ ของสํานักงานยุติธรรมจังหวัดนํารอง ๑๙ แหง 
และสํานักงานยุติธรรมจังหวัดรูปแบบเดิม ๖๒ แหง ที่ ดําเนินงานโดยสวนราชการในสวนภูมิภาค 
ของกรมคุมประพฤติ (๖๐ แหง) กรมบังคับคดี (๑ แหง) และกรมราชทัณฑ (๑ แหง) และการดําเนินงาน
ในภารกิจดานการขับเคลื่อนยุติธรรมชุมชนตามยุทธศาสตรประเทศ โดยกระทรวงยุติธรรมไดมีหนังสือ
ขอความรวมมือกระทรวงมหาดไทยสนับสนุนภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชนตําบล และกําหนดเปาหมาย
ระยะ 4 ป ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560 ใหจัดต้ังศูนยยุติธรรมชุมชนตามพื้นที่ ตําบล
ทั่วประเทศ จํานวน 7,255 ตําบล อยางนอยตําบลละ 1 ศูนย ซึ่งในระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2558 
ไดจัดต้ังศูนยยุติธรรมชุมชนในทุกจังหวัดแลว จํานวน 1,600 ศูนย และในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4 เขต 
ตอมาเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมไดเห็นชอบในหลักการและมีคําสั่ง
กระทรวงยุติธรรม ที่ ๓๑๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ใหปรับเปลี่ยนพื้นที่เปาหมายในการจัดต้ัง
ศูนยยุติธรรมชุมชนจากเดิมตามพื้นที่ตําบลทั่วประเทศ เปนจัดต้ังศูนยยุติธรรมชุมชนในสํานักงานหรืออาคาร
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหครบทุกแหงภายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ยกเวนกรุงเทพมหานคร 
องคการบริหารสวนจังหวัด เมืองพัทยา เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
จึงไดปรับแผนดําเนินงานและกําหนดเปาหมายระยะ 3 ป ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕59 
ใหจัดต้ังศูนยยุติธรรมชุมชน จํานวน 7,784 ศูนย (รวมในพื้นที่กรุง เทพมหานคร จํานวน ๔ ศูนย) 
และในระหวางปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดดําเนินการจัดต้ังศูนยยุติธรรมชุมชนครบตามเปาหมายแลว 
จํานวน 7,784 ศูนย ทั้งน้ี ตามคําสั่งกระทรวงยุติธรรม ที่ ๓๒๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
ให ยุติธรรมจังหวัดเปนผู เสนอผูวาราชการจังหวัดมีคําสั่งจัดต้ังศูนยยุติธรรมชุมชน และคําสั่งแตงต้ัง
คณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน ประกอบดวยปลัดอําเภอประจําตําบล เปนประธานกรรมการ พัฒนาการ
ประจําตําบล ตํารวจชุมชนประจาํตําบล กํานันทองที่ นายกองคกรปกครองสวนทองถ่ินในตําบล อาสาสมัครแรงงาน 
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย อาสาสมัครคุมประพฤติ และอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน เปนกรรมการ และนิติกรหรือเจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดรับมอบหมาย 
เปนกรรมการและเลขานุการ  

การดําเนินงานโครงการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดจัดสรรงบประมาณกิจกรรมการขับเคลื่อน
ยุติธรรมชุมชนตามยุทธศาสตรประเทศ โดยวิธีการสนับสนุนงบประมาณไปยังสํานักงานยุติธรรมจังหวัดเพื่อใชในการ
พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน และจัดทําโครงการ/กิจกรรมรวมกับศูนยยุติธรรมชุมชนทุกแหง
ใหสามารถบริหารจัดการและขับเคลื่อนภารกิจ ๕ ดานของศูนยยุติธรรมชุมชนในการใหบริการประชาชนในพื้นที่
และแกไขปญหาความไมเปนธรรมใหแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ดังน้ี 

(1)  ภารกิจดานการปองกันและควบคุมอาชญากรรมในชุมชน (Crime Control & Prevention) 
การเฝาระวังและปองกันปญหาอาชญากรรม การปองกันปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการกระทํา
ผิดกฎหมายตาง ๆ ในชุมชน การยับย้ังหรือชะลอสถานการณมิใหเกิดความขัดแยงขอพิพาทหรือการกระทําผิด
ทางกฎหมายเกิดข้ึน รวมทั้งการเฝาระวังปองกันการควบคุมสถานการณ การจัดระเบียบชุมชนและการให
ความรูความเขาใจแกประชาชน เชน ระเบียบ กฎหมายที่จําเปนกระบวนการยุติธรรม สิทธิและหนาที่พลเมือง
โดยการบูรณาการรวมกันของหนวยงานและองคกรที่เกี่ยวของในการจัดโครงการ เชน โครงการอบรมใหความรู
แกเยาวชนในสถานศึกษา (ในเขตที่ต้ังศูนยยุติธรรมชุมชน) ในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด โครงการอบรม
ใหความรูแกเยาวชนในสถานศึกษาในการปองกันและปราบปรามการทุจรติ รวมทั้งการปองกันและแกไขปญหา
อาชญากรรมในชุมชน การใหความรูกฎหมายเบื้องตนหรือกฎหมายในชีวิตประจําแกประชาชน เปนตน 
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(2)  ภารกจิดานการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข และรับแจงเบาะแส (Receiving a Complaint & 
a Evidence of a Criminal) เปนการจัดโครงการ/กิจกรรมในลักษณะที่เกี่ยวกับการรับเรื่องและจัดการรองเรียน
หรือรองทุกขปญหาความไมเปนธรรมของประชาชน และรับแจงเบาะแสขอมูลการกระทําผิดกฎหมายตาง ๆ 
ตลอดจนการชวยเหลือ ดูแลใหคําแนะนําและแกไขปญหาในเบื้องตนแกผูไดรับความเดือดรอนหรือผูที่ตองการ
คําแนะนําเบื้องตนทางดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเชน โครงการ/กิจกรรมในการออกหนวยบริการ
เคลื่อนที่ใหบริการประชาชน เกี่ยวกับการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข การใหความชวยเหลือ ดูแลใหคําแนะนํา 
และแกไขปญหาในเบื้องตนแกผูไดรับความเดือดรอน หรือผูที่ตองการคําแนะนําเบื้องตนทางดานกฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกําหนดแนวทางในการจัดการเรื่องราวรองทุกข
แกประชาชน เปนตน 

(3)  ภารกิจดานการจัดการความขัดแยง (Conflict Management) เปนการจัดโครงการ/
กิจกรรมในลักษณะที่เกี่ยวกับไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทที่เกิดข้ึนในชุมชนตามหลักความยุติธรรมเชิงสมานฉันท 
(ดูแลรักษา/สรางสัมพันธภาพระหวางเหย่ือ ผูกระทําผิด และชุมชน) การเสริมสรางความสมานฉันทในชุมชน 
เชน โครงการ/กิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธเกี่ยวกับไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทที่เกิดข้ึนในชุมชน แนะนําใหความรู
แกประชาชนในชุมชนถึงขอดีของการไกลเกลี่ยและระงับขอพิพาท การจัดอบรมผูไกลเกลี่ยประจําศูนย เปนตน 

(๔)  ภารกิจดานการเยียวยาหรือเสริมพลังแกเหย่ืออาชญากรรมและความรูสึกของชุมชน 
(Community & Victim Empowerment) เปนการการจัดโครงการ/กิจกรรมในลักษณะที่เปนการใหความชวยเหลือ 
สงเคราะหแกผูที่ไดรับผลกระทบจากการกระทําความผิดของบุคคลอื่น เชน โครงการ/กิจกรรมการใหความรู 
ใหคําแนะนํา หรือใหคําปรึกษาในการขอรับคาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลย
ในคดีอาญาตาม พ.ร.บ. คาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 
การจัดอบรมเทคนิคการดูแลฟนฟูจิตใจผูเสียหายและเหย่ือในคดีอาญาตามหลักจิตวิทยา เปนตน 

(5)  ภารกิจดานการคืนคนดีสูสังคม (Reintegration) เปนการจัดโครงการ/กิจกรรมในลักษณะ
ที่เปนการใหความชวยเหลือ สงเคราะห และบําบัดแกไขฟนฟูผูกระทําความผิดและผูพนโทษ ใหกลับตนเปน
พลเมืองดีและไมหวนกลับไปกระทําผิดอีก รวมทั้งใหบุคคลน้ันสามารถดํารงชีวิตอยูในชุมชน/สังคมไดเปนปกติ
ตามความเหมาะสม เชน โครงการ/กิจกรรมรวมบําเพ็ญสาธารณประโยชนในชุมชน วัดหรือโรงเรียนภายในชุมชน 
โครงการ/กิจกรรมฝกอาชีพใหแกผูพนโทษ โครงการ/กิจกรรมอบรมคุณธรรมและจริยธรรมใหแกผูกระทํา
ความผิดและผูพนโทษในชุมชน โครงการประสานหาสถานที่ทํางาน/ฝกอาชีพใหกับผูพนโทษ เปนตน 

การดําเนินงานโครงการพัฒนาและสงเสริมยุติธรรมชุมชนเพื่อการเขาถึงความยุติธรรม
ของประชาชน กิจกรรมการขับเคลื่อนยุติธรรมชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลการดําเนินงาน 
ปรากฏตามรายงานผลการดําเนินงานโครงการ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ดังน้ี 

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดภาพรวมของโครงการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูเขารวมกิจกรรมพัฒนาองคความรู ดานกระบวนการ
ยุติธรรมทางเลือก เปาหมายจํานวน 10,000 คน (เปนตัวชี้วัดเดียวกันกับตัวชี้วัดของโครงการยอย 
หรือกิจกรรมที่กําหนดเปาหมายไวจํานวน 93,468 คน) 

ผลการดําเนินงาน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ปรากฏวา มีจํานวนผูเขารวมกิจกรรม
พัฒนาองคความรูดานกระบวนการยุติธรรมทางเลือก จํานวน 79,093 คน คิดเปนรอยละ ๗๙๐.๙๓ 
ซึ่งสูงกวาเปาหมายจํานวนมาก เน่ืองจากเปาหมายโครงการไดกําหนดตามเปาหมายภาพรวมของแผนงาน
บูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม ซึ่งเปนเปาหมายที่ตํ่ากวาเปาหมายของโครงการ 
หรือกิจกรรมเปนจํานวนมาก 
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 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของโครงการยอย/กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูเขารวมกิจกรรมพัฒนาองคความรูดานกระบวนการยุติธรรมทางเลือก 

เปาหมายจํานวน 93,468 คน (เปนตัวช้ีวัดเดียวกันกับตัวช้ีวัดของโครงการที่กําหนดเปาหมายไวจํานวน 
10,000 คน) 

ผลการดําเนินงาน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ปรากฏวา มีจํานวนผูเขารวมกิจกรรมพัฒนา
องคความรูดานกระบวนการยุติธรรมทางเลือก จํานวน 79,093 คน (ประกอบดวยคณะกรรมการ
ศูนยยุติธรรมชุมชน ที่เปนขาราชการ/ผูนําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน/เจาหนาที่รัฐ จํานวน 35,242 คน 
อาสาสมัคร จํานวน 23,675 คน และอื่นๆ จํานวน 20,176 คน) คิดเปนรอยละ 84.62 ซึ่งตํ่ากวาเปาหมาย 

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ  
การดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณที่ไดรับจัดสรร

ทั้งสิ้น จํานวน 111,021,000 บาท สวนใหญผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม เปนไปตามเปาหมาย
และระยะเวลาที่กําหนด เวนแตกิจกรรมสนับสนุนการจัดต้ังศูนยยุติธรรมชุมชน (ศยช.) งบประมาณจํานวน 
14,040,000 บาท ไมไดดําเนินการ เน่ืองจากระหวางปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ไดมีการจัดต้ัง
ศูนยยุติธรรมชุมชนครบตามเปาหมายแลว จํานวน ๗,๗๘๔ แหง จึงไดมีการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจาย
ในสวนน้ี เพื่อนําไปสมทบกับงบประมาณในการดําเนินงานของกิจกรรมอื่นที่กําหนดไวตามแผนปฏิบัติงาน 
รวมทั้งนํางบประมาณไปใชในการดําเนินงานกิจกรรมที่กําหนดข้ึนเพิ่มเติมจากแผนปฏิบัติงาน  ณ วันที่ ๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๖๐ มีผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ และตามการอนุมัติ
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจาย โดยมีผลการเบิกจายงบประมาณ จํานวน ๗๔,๘๘๒,๔๓๗.๐๐ บาท 
คิดเปนรอยละ ๖๗.๔๕ ของงบประมาณที่ไดรับจัดสรร ดังน้ี 

หมวดรายจาย/รายการ งบประมาณ (บาท) ผลการใชจาย (บาท) 

1. งบสนับสนุนการดําเนินงานของสวนนโยบายและยุทธศาสตร
ยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมจังหวัด  

2,190,000.๐๐ ๑,๒๘๑,๐๐๔.๗๓ 

 1.1  คาวัสดุสํานักงาน 250,000.00 220,374.55 
 1.2  คาจัดซื้อครุภัณฑ 200,000.00 199,694.10 
 1.3  คาซอมแซมครุภัณฑ 20,000.00 7,062.00 
 1.4  คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะเดินทาง 100,000.00 32,114.08 
 1.5  คาจัดประชุม 30,000.00 8,550.00 
 1.6  เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 150,000.00 82,710.00 
 1.7  คาจางเหมาบรกิารบุคลากรเอกชนปฏิบัติงาน 1,420,500.00 711,000.00 
 1.8  ฝกอบรมหลักสูตรการบรหิารเชิงยุทธศาสตรภาครัฐ  19,500.00 19,500.00 

2. การขับเคลื่อนยุติธรรมชุมชนตามยุทธศาสตรประเทศ 50,284,900.๐๐ ๓๖,๓๙๙,๘๓๐.๙๕ 
 2.1 สนับสนุนการจัดต้ังศูนย ยุ ติธรรมชุมชน (ศยช. )      

ตามนโยบายกระทรวงยุติธรรมดานการอํานวย          
ความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ําในสังคม  

๑,๖๗๘,๕๐๐.๐๐ - 

 (งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 14,040,000.๐๐ บาท 
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจายไปใชใน
โครงการ (๑) - (๘) ที่กําหนดข้ึนเพิ่มเติมจากแผนฯ 
และนําไปสมทบโครงการตามขอ 2.2 และขอ 3) 
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หมวดรายจาย/รายการ งบประมาณ (บาท) ผลการใชจาย (บาท) 
 (๑)  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกําหนดแนวทาง     

การ ดําเ นินงานของสํ า นักง านยุ ติธร รมจั งห วัด          
(นํางบประมาณโครงการตามขอ ๒.๔.๒ มาสมทบ 
จํานวน ๕๓๔,๐๐๐ บาท รวมงบประมาณโครงการ
ทั้งสิ้น ๑,๓๕๐,๐๐๐ บาท) 

816,000.00 
 

683,264.31 
 

 (๒)  โครงการขับเคลื่อนระบบยุติธรรมชุมชนเพื่อลด          
ความเหลื่อมล้ําดานความเปนธรรมทางสังคมรวมกับ       
ศยช. กทม. 

86,000.00 59,325.00 

 (3)  โครงการขยายผลการดําเนินงานการบริหารราชการ
แบบมีสวนรวม  

519,920.00 
 

220,962.24 

 (4)  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่พัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานดานยุติธรรมชุมชนของสวนนโยบายฯ 

601,050.00 586,050.00 
 

 (5)  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจประเมินผล           
การดําเนินงานของศูนยยุติธรรมชุมชน : รางวัลดาน
ความเปนเลิศดานการบริหาร ป 2560 

161,270.00 155,874.80 
 

 (6)  โครงการประชุมรวมเพื่ อศึกษาทบทวนการจัด
โครงสร า งและระบบบริหารงานสวนราชการ            
ในภูมิภาคของกระทรวงยุติธรรม 

254,460.00 
 

40,664.00 
 

 (7)  การจัดทําชุดประชาสัมพันธนโยบายกระทรวงยุติธรรม
ดานยุติธรรมชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

300,000.00 
 

- 

 (8)  โครงการเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรดาน
วิเคราะหนโยบายและแผนกลยุทธการสื่ อสาร            
สรางความเขาใจนโยบายและยุทธศาสตรสู ภาค
ประชาชน 

75,600.00 - 

 2.2  สนับสนุนการจัดทําโครงการรวมกบัศูนยยุติธรรมชุมชน   ๓๘,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓๓,๗๖๓,๖๙๐.๖๐ 
 (งบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน 29,832,000.๐๐ บาท 

และนํางบประมาณตามขอ ๒.๑ จํานวน ๙,๐6๘,๐๐๐ บาท 
มาสมทบโครงการตามขอ ๒.๒.๑ และ ๒.๒.๒ ) 

  

 ๒.๒.๑  โครงการขับเคลื่อนระบบยุติธรรมชุมชน
รวมกับศูนยยุติธรรมชุมชนกรุงเทพมหานคร 

๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ 

 ๒.๒.๒  การจัดทําโครงการรวมกับศูนยยุติธรรมชุมชน
ของสํานักงานยุติธรรมจังหวัด 

๓๘,๘๘๐,๐๐๐.๐๐ ๓๓,๗๔๓,๖๙๐.๖๐ 

 2.3 โครงการประชุมเชิงปฏิบั ติการเพื่อประเมินผล       
การดําเนินงานของศูนยยุติธรรมชุมชน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 
(งบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน 5,522,900.๐๐ บาท 
และนํางบประมาณตามขอ ๒.๑ จํานวน ๔๗๙,๒๐๐ บาท 
มาสมทบโครงการ) 

๖,๐๐2,๑00.๐๐ - 
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หมวดรายจาย/รายการ งบประมาณ (บาท) ผลการใชจาย (บาท) 
 2.4  โครงการประชุมเชิงปฏิบั ติการกําหนดแนวทาง              

การดําเนินงานดานยุติธรรมชุมชนของสํานักงาน
ยุติธรรมจังหวัด 
(เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ เปนการดําเนินงาน
โครงการตามขอ ๒.๔.๑ และ ๒.๔.๒) 

890,000.๐๐ 890,000.๐๐ 

  ๒.๔.๑  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทํา
ยุทธศาสตรสํานักงานยุติธรรมจังหวัด 5 ป (พ.ศ. 
2560 - 2564) และจัดทําตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ
ของสํานักงานยุติธรรมจังหวัดดานยุติธรรมชุมชน 
( นํางบประมาณ 356,000 บาท ไปสมทบกับ
โครงการตามขอ ๓.๒ จํานวน 944,000 บาท         
รวมงบประมาณโครงการทั้งสิ้น ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท)  

356,000.00 
 

356,000.00 
 

 ๒.๔.๒  สมทบโครงการประชุมเ ชิงปฏิบั ติการ          
เพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงานของสํานักงาน
ยุติธรรมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  
( นํางบประมาณ 534,000  บาท ไปสมทบกับ
โครงการตามขอ ๒.๑ (๑) จํานวน 816,000 บาท 
รวมงบประมาณโครงการทั้งสิ้น ๑,๓๕๐,๐๐๐ บาท) 

534,000.00 534,000.00 

3. การบริหารจัดการยุติธรรมจังหวัดเพ่ือสนับสนุนยุติธรรมชุมชน 44,043,100.๐๐ ๒๘,๙๔๐,๘๔๕.๐๖ 
 3.1  คาใชจายในการจัดพิมพรายงานผลการดําเนินงาน 48,000.๐๐ - 
 3.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําตัวช้ีวัด        

ผลการปฏิบัติราชการของสํานักงานยุติธรรมจังหวัด 
นํารอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
(เปลี่ยนแปลงช่ือโครงการ เปนโครงการประชุม        
เชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทํายุทธศาสตรสํานักงานยุติธรรม
จังหวัด 5 ป (พ.ศ. 2560 - 2564) และจัดทําตัวช้ีวัด
ผลการปฏิบัติราชการของสํานักงานยุติธรรมจังหวัด 
(สยจ.) ดานยุติธรรมชุมชน โดยนํางบประมาณโครงการ
ตามขอ 2.๔.๑ มาสมทบ จํานวน 356,000 บาท 
รวมงบประมาณโครงการทั้งสิ้น ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท) 

๙๔๔,๐๐๐.๐๐ 895,620.00 

 3.3  การปรบัปรุงหรือซอมแซมสถานที่ทําการ สยจ. 1,500,000.๐๐ 389,435.00 
 3.4  การสนับสนุนการดําเนินงานของ สยจ. 39,249,200.๐๐ 25,971,776.18 
  (1)  งบดําเนินงานของ สยจ. ระบบเดิม 11,900,000.00 7,771,251.37 
  (2)  คาเชาสถานที่ทําการ สยจ. 5,622,000.00 4,507,500.00 
  (3)  คาจางเหมาบรกิารยามรักษาการณ 2,736,000.00 1,506,217.29 
  (4)  คาจางเหมาแมบาน ประจํา สยจ. นํารอง 1,836,000.00 1,096,575.79 
  (5)  คาจางเหมาบรกิารพนักงานขับรถยนต 4,470,000.00 2,658,438.49 
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หมวดรายจาย/รายการ งบประมาณ (บาท) ผลการใชจาย (บาท) 
  (6)  คาจางเหมาบรกิารบุคลากรเอกชนเพื่อปฏิบัติภารกิจ สยจ. 5,695,200.00 4,109,921.04 
  (7) คาจางเหมาบริการบุคลากรเอกชนเพื่อปฏิบัติงาน

เจาหนาที่ประสานยุติธรรมชุมชน ประจํา สยจ. 
6,840,000.00 4,321,872.20 

 3.5  การบํารุงรักษาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของสํานักงานยุติธรรมจังหวัด ประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2560 

2,301,900.๐๐ 1,684,013.88 

  (1)  คาใชบริการสื่อสัญญาณเครอืขายอินเตอรเน็ต (ADSL) 
ของ สยจ. 

1,042,100.00 595,110.88 

 1.1)  คาใชบริการ ADSL ของ สยจ. 81 แหง 821,700.00 512,405.10 
 1.2)  คาใชบริการ ADSL ของ สยจ. นํารอง 19 แหง 220,400.00 82,705.78 
  (2)  โครงการจางบํารุงรักษาระบบสารสนเทศสนับสนุน

การบริหารจัดการและการใหบริการประชาชนของ สยจ. 
750,000.00 750,000.00 

  (3)  โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อพัฒนาทักษะการใช
งานระบบสารสนเทศของ สยจ. ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

509,800.00 338,903.00 

 3.6  คาใชจายอื่นที่จําเปน 150,000.00 - 

4. งบสนับสนุนการดําเนินงานของ สยจ. นํารอง 19 แหง 14,503,000.๐๐ 8,260,756.70 

รวมท้ังสิ้น 111,021,000.๐๐ ๗๔,๘๘๒,๔๓๗.๐๐ 

ที่มา : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงยตุิธรรม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 

ทั้งน้ี จากการติดตามผลการใชจายงบประมาณในภาพรวมของโครงการพัฒนาและสงเสริม
ยุติธรรมชุมชนเพื่อการเขาถึงความยุติธรรมของประชาชน กิจกรรมการขับเคลื่อนยุติธรรมชุมชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบประมาณที่ไดรับจัดสรรทั้งสิ้น จํานวน 111,021,000 บาท ณ วันที่ 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ มีการเบิกจายเงิน จํานวน 103,523,585.09 บาท คิดเปนรอยละ 93.25 
ของงบประมาณที่ไดรับจัดสรร และขอกันเงินไวเบิกเหลื่อมปแบบมีหนี้ผูกพัน จํานวน 2,098,400 บาท 
จึงมีผลการใชจายงบประมาณทั้งสิ้น จํานวน 105,621,985.09 บาท คิดเปนรอยละ 95.14 
ของงบประมาณที่ไดรับจัดสรร โดยมีงบประมาณคงเหลือ จํานวน 5,399,014.91 บาท 

สวนท่ี 3  ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ 

๑. วัตถุประสงคของการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ 
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการพัฒนาและสงเสริมยุติธรรมชุมชน

เพื่อการเขาถึงความยุติธรรมของประชาชน มีวัตถุประสงคเพื่อใหทราบถึงความเหมาะสม การบรรลุ
วัตถุประสงค และประสิทธิภาพของการดําเนินงานโครงการ รวมทั้งผลกระทบจากการดําเนินงานโครงการ
ที่เปนผลสืบเน่ืองมาจนถึงปจจุบัน ซึ่งมีผลตอระดับความสําเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร
ประเทศ ยุทธศาสตรกระทรวงยุติธรรม และแผนงานโครงการที่สําคัญของกระทรวงยุติธรรม พรอมทั้ง 
ใหขอเสนอแนะที่ไดจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการไปใชในการแกไขปรับปรุงการดําเนินงาน  
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๒. การปฏิบัติงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ 
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงยุติธรรม ไดดําเนินการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการพัฒนาและสงเสริมยุติธรรมชุมชนเพื่อการเขาถึงความยุติธรรม
ของประชาชน ตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
โดยวิธีการศึกษาจากเอกสารหลักฐาน การวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูล ใชแบบสํารวจ และการสอบถาม
เจาหนาที่ผูรับผดิชอบ สรุปผลการดําเนินการตามแบบรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ 
(แบบ ร 2/ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง) ดังน้ี 

(1)  การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล : ความเหมาะสมของโครงการ  (แบบประเมนิผล ป.คก. 1) 

ประเด็นการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ผลการดําเนินงาน ขอคนพบ/ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 
เหมาะสม ควรปรับปรุง 

(๑) การกําหนดวัตถุประสงคโครงการ 
คว าม ส อ ดค ล อ ง กั บ น โ ยบ าย สํ า คั ญ 
(ยุทธศาสตรประเทศ/จังหวัด/กลุมจังหวัด) 

  การกําหนดวัตถุประสงคของโครงการพัฒนา
และสงเสริมยุติธรรมชุมชนเพื่อการเขาถึง
ความยุติธรรมของประชาชน กิจกรรมการ
ขับเคลื่อนยุติธรรมชุมชน มีความสอดคลอง 

   กับนโยบายสําคัญที่มุงเนนใหมีการปรับปรุง
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม รวมทั้ง
การชวยเหลือประชาชนใหเขาถึงความ
เปนธรรม ดังน้ี  
- วัตถุประสงคของโครงการ  
1) เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมระหวางภาครัฐ
กับภาคประชาชนดานกระบวนการยุติธรรม
ทางเลือก 
2) เพื่อใหประชาชนเขาถึงกระบวนการยุติธรรม
ไดโดยงาย รวดเร็ว เสมอภาค และประหยัด 
- ความสอดคลองกับนโยบายสําคัญ 
1) นโยบายรัฐบาล ดานการปรับปรุงกฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม 
2) ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางโอกาส 
ความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม  
3) ยุทธศาสตรตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่  ๑๒ ดานการ
เสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนา
ประเทศสูความมั่งค่ังและย่ังยืน 
4)  ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 
5) ยุทธศาสตรกระทรวงยุติธรรมดานการสราง
โอกาส ความเสมอภาค และเทาเทียมกันทางสังคม 
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ประเด็นการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ผลการดําเนินงาน ขอคนพบ/ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 
เหมาะสม ควรปรับปรุง 

   6) แผนงานโครงการที่สําคัญของกระทรวง
ยุติธรรม ดานพัฒนาการชวยเหลือประชาชน
ใหเขาถึงความเปนธรรม    

(๒) การวางแผนและกําหนดกิจกรรมการ
ปฏิบัติงาน 

  มีการกําหนดแผนการปฏิบัติงานและแผนการ
ใชจายงบประมาณประจําป แตบางกิจกรรม
ที่กําหนดไวในแผนไมมีการดําเนินการ และ
ไมไดปรับแผนปฏิบัติงานใหเปนไปตามกิจกรรม 

   ที่ปฏิบัติจริง ทําใหไมสามารถนําแผนดังกลาว
มาใชเปนแนวทางการปฏิบัติงาน และการติดตาม
ประเมินผล จึงควรมีการปรับปรุงแผนการ
ปฏิบัติงานใหเปนไปตามขอเท็จจริงในกรณี
มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการปฏิบัติงาน 

(๓) ผลผลิต และการกําหนดตัวช้ีวัดระดับ
ผลผลิต 

  มีการกําหนดตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ ไดแก จํานวน
ผู เขารวมกิจกรรมพัฒนาองคความรูดาน
กระบวนการ ยุติธรรมทางเลือก จํ านวน 
10,000 คน ซึ่งเปนการกําหนดในภาพรวม
ตามแผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและ
พัฒนากระบวนการ ยุ ติธรรม โดยไม ได
กําหนดใหเปนไปตามเปาหมายของกิจกรรม
หลักของโครงการ ทําใหเปาหมายที่กําหนดไว
สําหรับเปนตัวช้ีวัดอยางเปนทางการดังกลาว
ตํ่ากว าขอ เท็จจริ งและไมสอดคล องกั บ
แผนการดําเนินงานโครงการ อยางไรก็ตาม 
ในทางปฏิบัติไดมีการกําหนดตัวช้ีวัดสําหรับ
กิจกรรมหลกัของโครงการ ไดแก กิจกรรมการ
จัดโครงการร วมกับ ศูนย ยุ ติธรรมชุมชน 
เปาหมายจํานวนผูเขารวมกิจกรรมเพื่อสราง
ความรูและความเขาใจดานกระบวนการ
ยุติธรรมทางเลือก จํานวน 93,468 คน มีผล
การดําเนินการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 
จํานวน 79,093 คน คิดเปนรอยละ 84.62 

(๔) ผลลัพธ และการกําหนดตัวช้ีวัด 
ระดับผลลัพธ 
 

  ไมมีการกําหนดตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 

(๕) การศึกษาผลกระทบโครงการ  
(กอนเริ่มดําเนินการ) 
 

  ยังไมมีการศึกษาผลกระทบโครงการ  
(กอนเริ่มดําเนินการ) 
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ประเด็นการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ผลการดําเนินงาน ขอคนพบ/ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 
เหมาะสม ควรปรับปรุง 

(๖) ประโยชนที่คาดหวังจากโครงการ   หากการดําเนินงานโครงการบรรลุตาม
วัตถุประสงค จะทําใหมีเครือขายความรวมมือ
ดานงานยุติธรรมในการใหบริการประชาชน
อยางเขมแข็ง กอใหเกิดระบบงานยุติธรรม
และเครือขายยุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพใน
การปฏิบัติงานผานศูนยยุติธรรมชุมชนตําบล
และสํานักงานยุติธรรมจังหวัด ตลอดจนการ
พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนใหมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน และมีทางเลือกในการ
บริหารจัดการงานยุติธรรมผานการปองกัน 
แกไข และระงับขอพิพาทรวมถึงความขัดแยง
ดวยสันติวิธีในรูปแบบที่หลากหลาย 

(๗) ความเหมาะสมของงบประมาณ   งบประมาณของโครงการ  จํานวนทั้ งสิ้ น 
111,021,000 บาท สวนใหญนําไปใช
ในดานการบริหารจัดการและสนับสนุน
การดําเนินงานของสํานักงานยุติธรรมจังหวัด
ทั่วประเทศ จํานวน 81 แหง แตไดจัดสรร
งบประมาณของโครงการเพื่อนําไปใชใน
ภารกิจการขับเคลื่อนระบบงานยุติธรรมชุมชน 
กิจกรรมสนับสนุนการจัดทําโครงการตาม
ภารกิจ ๕ ดานรวมกับศูนยยุติธรรมชุมชน 
7,78๔ ศูนย จํานวน ๓๘,๙๐๐,๐๐๐ บาท 
หรือคิดเปนรอยละ ๓๕ ซึ่งเฉลี่ยเปนคาใชจาย
ตอศูนย จํานวน ๕,๐๐๐ บาท ซึ่งไมเพียงพอ
ตอการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
เทาที่ควร 

(๘) ความพรอมและการสนับสนุนดาน
วิชาการ/บุคลากร/อุปกรณและเทคโนโลยี 

  - การขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการ
ในพื้นที่ใชบุคลากรของสํานักงานยุติธรรม
จังหวัด ซึ่งมีภารกิจหลายดาน ทําใหมีเวลา
ไมเพียงพอตอการดําเนินงานโครงการ 
- การดําเนินงานตามภารกิจของศูนยยุติธรรม
ชุมชนโดยคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน 
ประกอบดวยบุคลากรทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน 
และผูนําชุมชน ซึ่งบุคลากรสวนใหญยังไมมี
ความพรอมในดานความรูที่ เกี่ยวของกับ
ภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชน จึงจําเปนตอง
เพิ่มศักยภาพในดานความรูทางวิชาการ 
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ประเด็นการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ผลการดําเนินงาน ขอคนพบ/ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 
เหมาะสม ควรปรับปรุง 

(๙) ความพรอมและการสนับสนุนดานพื้นที่
ดําเนินการ  
(สภาพพืน้ที่/สภาวะแวดลอม/การสนับสนุน
จากชุมชน/ความเพียงพอของทรัพยากร
การดําเนินงานที่เกี่ยวของ) 

  กิจกรรมการบริหารจัดการโครงการและ
สนับสนุนการดําเนินงานของสํา นักงาน
ยุติธรรมจังหวัดใชพื้นที่ดําเนินงานที่สวนกลาง
และสํานักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ 
กิจกรรมการขับเคลื่อนระบบงานศูนยยุติธรรม
ชุมชนไดรับการสนับสนุนใหใชพื้นที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

(๑๐) การมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของ 
(สวนราชการที่เกี่ยวของ/ผูมีสวนไดเสีย) 

 
 
 
  

 กิจกรรมการขับเคลื่อนระบบงานยุติธรรมชุมชน
ในบางพื้นที่ย ังไมไดรับความรวมมือและการ
สนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของเทาที่ควร 
จึงจําเปนตองดําเนินการเพื่อสรางการรับรูใหกับ
ผูที่เกี่ยวของหรือผูที่มีสวนไดสวนเสียโดยเร็ว  

 
(2)  การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล : ปจจัยนําเขาโครงการ/การใชทรัพยากร  (แบบประเมินผล ป.คก. 2) 

ปจจัยนําเขาโครงการ/ทรัพยากร 
ความเหมาะสม และการใช
ประโยชนของทรัพยากร ขอคนพบ/ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค 

ดีมาก ด ี พอใช ปรับปรุง 

(๑) งบประมาณ 
(ความเพียงพอ/ความเหมาะสม) 

    สํานักงานยุติธรรมจังหวัด จํานวนทั้งสิ ้น 
81 แหง เปนหนวยงานหลักในการขับเคลื่อน
การดําเนินงานโครงการในสวนภูมิภาค โดยมี
สํานักงานยุติธรรมจังหวัดนํารอง 12 แหง 
เปนหนวยเบิกจายโดยตรง ทําใหเกิดความ
คลองตัวในการปฏิบัติงาน แตสํานักงานยุติธรรม
จังหวัดอีกจํานวน 62 แหง ยังเปนระบบการ
โอนเงินเบิกแทนกันผานหนวยเบิกจายในสวน
ภูมิภาคของสวนราชการในสังกัดกระทรวง
ยุติธรรม (สังกัดกรมคุมประพฤติ ๖๐ จังหวัด 
กรมบังคับคดี ๑ จังหวัด และกรมราชทัณฑ 
๑ จังหวัด) ทําใหบางครั้งมีปญหาความลาชา
ในการเบิกจายงบประมาณ จึงมีผลกระทบตอ
การใชจายงบประมาณที่ไมเปนไปตามเปาหมาย  

(๒) วัสดุอุปกรณการดําเนินงาน
โครงการ 

    การดําเนินงานโครงการใชวัสดุอุปกรณจากงบ
สนับสนุนการดําเนินงานของสวนนโยบายและ
ยุทธศาสตรภูมิภาคและสํานักงานยุติธรรมจังหวัด 

(๓) บุคลากร 
(ความเพียงพอ/การบริหารจัดการ) 

    - บุคลากรของหนวยงานสวนกลางมโีครงสราง
และอัตรากําลังยังไมเพยีงพอตอการขับเคลือ่น 
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ปจจัยนําเขาโครงการ/ทรัพยากร 
ความเหมาะสม และการใช
ประโยชนของทรัพยากร ขอคนพบ/ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค 

ดีมาก ด ี พอใช ปรับปรุง 

     นโยบายยุติธรรมชุมชนของกระทรวงยุติธรรม 
เมื ่อ เปรียบ เทียบกับภารกิจและหนาที่
ความรับผิดชอบ 
- บุคลากรของสํานักงานยุติธรรมจังหวัด มีการ
บริหารอัตรากําลัง 2 รูปแบบ คือ รูปแบบเดิม
ที่ ใหข าร าชการของหน วยงานในสั งกั ด
กระทรวงยุติธรรมปฏิบัติงานเพิ่มเติมในภารกิจ
ของสํานักงานยุติธรรมจังหวัด โดยมีผูอํานวยการ
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเปนยุติธรรมจังหวัด 
และรูปแบบสํานักงานยุติธรรมจังหวัดนํารอง 
19 แหง ที่มีขาราชการปฏิบัติงานโดยตรง
ในภารกิจของสํานักงานยุติธรรมจังหวัด โดยมี
ขาราชการสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ที่ปลัดกระทรวงยุติธรรมแตงต้ังเปนยุติธรรม
จังหวัด ทําใหการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวง
ยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดมีขอจํากัด ดังน้ี 

     1) รูปแบบเดิม ขาราชการไมไดปฏิบัติงาน
ประจําที่สํานักงานยุติธรรมจังหวัด ทําใหขาด
ผูตัดสินใจในกรณีเกิดเหตุการณเรงดวนที่ตอง
ดําเนินการใหเสร็จสิ้นในทันทีทันใด 
๒) บุคลากรมีจํานวนจํากัด จึงไมสามารถ
เดินทางไปนิเทศการปฏิบัติงานยุติธรรมชุมชน 
และติดตามผลการดําเนินงานของโครงการ
ในพื้นที่ตาง ๆ ไดอยางทั่วถึง 
๓) บุคลากรที่ เปนลูกจางช่ัวคราวหรือจาง
เหมาบริการ ขาดความมั่นคงในอาชีพ จึงมี
การลาออกบอยครั้ง ทําใหการปฏิบัติงาน
ขาดความตอเน่ือง 

(๔) องคความรู 
(ข้ันตอนการดําเนินงาน/ 
การดําเนินงานตามเทคนิควิชาการ) 

    กิจกรรมของโครงการมีการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงาน
ดานยุติธรรมชุมชน และพัฒนาทักษะการใชงาน
ระบบสารสนเทศของสํานักงานยุติธรรมจังหวัด 
รวมทั้งจัดทําแผนยุทธศาสตรและตัวช้ีวัดผล
การปฏิบัติงานยุติธรรมชุมชน ทําใหเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบและผูที่ เกี่ยวของมีองคความรู 
และแนวทางในการดําเนินงานโครงการ  
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(๓)  การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล : กระบวนการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ (แบบประเมินผล ป.คก. ๓) 

กระบวนการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ขอคนพบ/ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค 
ดีมาก ด ี พอใช ปรับปรุง 

(๑) การบริหารแผนงาน/โครงการ 
ตามกําหนดระยะเวลา 

    กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานหรือกิจกรรม 
ที่กําหนดขึ้นเพิ ่มเติมจากแผนปฏิบัติงาน 
บางกิจกรรมมีการดําเนินการลาชากวาเวลาที่
กําหนดไวในไตรมาสที่ 1 - 3 แตไดดําเนินการ
แลวเสร็จในไตรมาสที่ 4 

(๒) การเบิกจายงบประมาณ 
 

    งบประมาณโครงการที่ไดรับจัดสรร จํานวน 
111,021,000 บาท มีการเบิกจายงบประมาณ
เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ ๓ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน 
๒๕๖๐ จํานวน ๗๔,๘๘๒,๔๓๗.๐๐ บาท 
คิดเปนรอยละ ๖๗.๔๕ และเมื่อสิ้นสุดไตรมาส
ที่ ๔ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ จํานวน 
105,621,985.09 บาท คิดเปนรอยละ 
95.14 ของงบประมาณที่ไดร ับจัดสรร 
โ ด ย มี ง บ ป ร ะ ม า ณ ค ง เ ห ลื อ  จํ า น ว น 
5,399,014.91 บาท 

ภาพรวมของกระบวนการดําเนินงาน     การกําหนดวัตถุประสงคของโครงการพัฒนา
และสงเสริมยุติธรรมชุมชนเพื่อการเขาถึง 
ความยุติธรรมของประชาชน กิจกรรมการขับเคลื่อน
ยุติธรรมชุมชน มีความสอดคลองกับนโยบาย
รัฐบาล ยุทธศาสตรชาติ และยุทธศาสตรกระทรวง
ยุติธรรม ที่มุงเนนใหมีการปรับปรุงกฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งการชวยเหลือ
ประชาชนใหเขาถึงความเปนธรรมไดโดยงาย 
รวดเร็ว เสมอภาค และประหยัด แตการกําหนด
ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน การจัดสรรงบประมาณ 
การดําเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน
แล ะแผนการใชจายงบประมาณ รวมทั้ ง
กิจกรรมที่กําหนดข้ึนเพิ่มเติมจากแผนปฏิบัติงาน 
ยังไมเหมาะสมเทาที่ควร เน่ืองจากมีการกําหนด
ตัวช้ีวัดตํ่ากวาเปาหมายการดําเนินงาน และ
การดําเนินงานสวนใหญเปนกิจกรรมในดาน
การบริหารจัดการและสนับสนุนการดําเนินงาน
ของสํานักงานยุติธรรมจังหวัด โดยไมไดมุงเนน
ภารกิจหลักดานการขับเคลื่อนระบบยุติธรรม
ชุมชนที่ดําเนินงานรวมกับศูนยยุติธรรมชุมชน 
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(๔)  การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล : ผลผลิตโครงการ (แบบประเมินผล ป.คก. 4) 

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต/เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
ความสําเร็จระดับผลผลิต ขอคนพบ/ขอสังเกต/ปญหา

อุปสรรค ดีมาก ด ี พอใช ปรับปรุง 

- จํานวนผูเขารวม
กิ จกรรมพัฒนา
องคความรู ด าน
ก ร ะ บ ว น ก า ร
ยุติธรรมทางเลือก 
- เปาหมาย
10,000 คน 
(เปาหมายตาม
แผนงานบรูณาการ
ปฏิรูปกฎหมาย
และพัฒนา
กระบวนการ
ยุติธรรม) 
 

การดําเนินงานโครงการพัฒนา
และส ง เ ส ร ิมยุต ิธร รมชุมชน 
เพื ่อการเขาถึงความยุติธรรม
ของ ประชาชน กิจกรรมการ
ขั บ เ ค ลื่ อ น ยุ ติ ธ ร ร ม ชุ ม ช น 
โครงการรวมกับศูนยยุ ติธรรม
ชุ ม ช น ที่ จั ด ต้ั ง แ ล ว ใ น ป 
งบประมาณ พ .ศ .  2557 - 
2559 จํานวน 7,784 ศูนย 
โดยสํานักงานยุติธรรมจังหวัด
ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ภายใตภารกิจ 5 ดาน ผลการ
ดําเนินงาน ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน 
2560 มีผูเขารวมกิจกรรมพัฒนา
องคความรูดานกระบวนการยุติธรรม
ทางเลือก จํานวน 79,๐๙๓ คน 
จากเปาหมายจํานวน 93,468 คน 
คิดเปนรอยละ 84.62  

    ผลการดําเนินงานโครงการ 
สูงกวาเปาหมายตามตัวช้ีวัด
ที่กําหนดไวอยางเปนทางการ 
ทั้งน้ี มีขอคนพบเกี่ยวกับการ
กําหนดตัวช้ีวัดที่ไมสอดคลอง
กับขอเท็จจริงตามแผนการ
ดําเนินงาน 

 
(๕)  การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล : ผลลัพธโครงการ (แบบประเมินผล ป.คก. ๕ ) 

ตัวชี้วัด 
ระดับผลลัพธ 

ผลการดําเนินงาน 
ความสําเร็จระดับผลลัพธ ขอคนพบ/ขอสังเกต/ปญหา

อุปสรรค ดีเดน ดีมาก ด ี พอใช ปรับปรุง 

- -      การกํ าหนดตัว ช้ีวัดผลการ
ดําเนินงานโครงการไดกําหนด
เฉพาะ ตัว ช้ี วัดเ ชิงปริมาณ 
(ผลผลิต) คือ จํานวนผูเขารวม
กิจกรรมพัฒนาองคความรู
ดานกระบวนการยุ ติธรรม
ทางเลือก จํานวน 10,000 คน 
โ ดย ไม ไ ด กํา ห น ดตัว ชี ้ว ัด 
เชิง คุณภาพ (ผลลัพธ) ทําให
ไมมีการวัดหรือประเมินผล
ความสําเร็จในระดับผลลัพธ
ของโครงการ 
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(๖)  การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล : ผลกระทบโครงการ (แบบประเมินผล ป.คก. ๖ ) 

ประเด็นผลกระทบโครงการ 
ผลกระทบที่เกดิขึน้ 

ขอคนพบ/ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค 
ทางบวก ทางลบ 

(๑) ผลกระทบดานนโยบาย
รัฐบาล 

  การดําเนินงานโครงการมีความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 
ขอที่ 11 การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
ขอยอยที่ ๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการชวยเหลือทางกฎหมาย
และคาใชจายแกประชาชนที่ไมไดรับความเปนธรรม โดยให
เขาถึงความเปนธรรมไดงาย รวดเร็ว สงเสริมกองทุนยุติธรรม
เพื่อคุมครองชวยเหลือคนจนและผูดอยโอกาส คุมครองผูถูก
ลวงละเมิดสิทธิเสรีภาพ และเยียวยาผูบริสุทธ์ิหรือผูไดรับ 

   ผลกระทบจากความไมเปนธรรม โดยเนนความสุจริตและ
ความมีประสิทธิภาพของภาครัฐ ความเปนธรรมของผูไดรับ
ผลกระทบ และการไมแอบอางฉวยโอกาสโดยทุจริตจากระบบ
การชวยเหลือดังกลาว 

(๒) ผลกระทบดานเศรษฐกิจ   การดําเนินงานโครงการดานการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท 
สามารถชวยประหยัดงบประมาณภาครัฐและภาคประชาชน
ดานคาใชจายดําเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก. 

(๓)  ผลกระทบดานสั งคม/
วัฒนธรรม 

  - ชวยลดปริมาณคดีที่เขาสูกระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก 
ทําใหหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมมีเวลามากข้ึนสําหรับ
การพิจารณาคดีอาญาแผนดินหรือคดีสําคัญอื่น ๆ  
- ชวยลดชองวางระหวางกระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก
กับประชาชน โดยกิจกรรมของยุติธรรมชุมชนจะทําให
เจาหนาที่รัฐในกระบวนการยุติธรรมและประชาชนมีความใกลชิด
และเกิดความเขาใจกันมากข้ึน ซึ่งเปนประโยชนตอการติดตอ
ประสานงาน การปองกันและแกไขปญหาของชุมชน 
- เกิดความปรองดองสมานฉันทของประชาชนในพื้นที่ 
ซึ่งนําไปสูความปรองดองสมานฉันทในภาพรวมของประเทศ 
รวมทั้งความสงบเรียบรอยและปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  

(๔) ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม -  - 
(๕) ผลกระทบดานเทคโนโลยี -  - 
(๖) ผลกระทบดานประชาชน/
ชุมชนพื้นที่โครงการ 

  - ประชาชนที่ยากจนและดอยโอกาสสามารถเขาถึงความ
ยุติธรรมไดโดยงาย รวดเร็ว เสมอภาค และประหยัด 
โดยไมตองเสียเวลาในการประกอบอาชีพและคาใชจาย
ในการตอสูคดี เน่ืองจากสามารถยุติความขัดแยงหรือขอพิพาท
บางประการไดกอนเขาสูกระบวนการยุติธรรม 
- เปนการสรางพลังของชุมชนใหสามารถดูแลความสงบ
เรียบรอยของชุมชนไดดวยตนเอง ทําใหสามารถปองกัน
และแกไขปญหาขอพิพาทหรือความขัดแยงเชิงสมานฉันท
ตามวิถีชีวิตชุมชนแบบด้ังเดิมไดตามความเหมาะสม 
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ประเด็นผลกระทบโครงการ 
ผลกระทบที่เกดิขึน้ 

ขอคนพบ/ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค 
ทางบวก ทางลบ 

ภาพรวมของผลกระทบโครงการ   การดําเนินงานโครงการมีความสอดคลองและบรรลุตาม
เปาหมายของนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตร
การจัดสรรงบประมาณ และยุทธศาสตรกระทรวงยุติธรรม
ดานการสรางโอกาส ความเสมอภาค และเทาเทียมกัน
ทางสังคม และแผนงานพัฒนาการชวยเหลือประชาชน
ใหเขาถึงความเปนธรรม ซึ่งภารกิจหลักของโครงการทีจ่ัดใหมี
ทางเลือกในการยุติขอพิพาทหรือความขัดแยงของประชาชน
ดวยประชาชนเอง ตามแนวคิดยุติธรรมชุมชนและหลักการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท โดยวิธีการใหเครือขายยุติธรรมชุมชน
ไกลเกลี่ยประนอมขอพิพาทในคดีที่ยอมความไดและความผิด
เล็กนอยบางลักษณะ สามารถแกไขปญหาความขัดแยง
ระหวางบุคคลได จึงชวยลดปริมาณคดีที่เขาสูกระบวนการ
ยุติธรรมกระแสหลัก เกิดความปรองดองสมานฉันท
ของประชาชนในพื้นที่ และชวยประหยัดงบประมาณภาครัฐ
และภาคประชาชนดานการใชจายในการดําเนินคดี 

 

(๗)  การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล : ประสิทธิภาพโครงการ (แบบประเมินผล ป.คก. ๗) 

ประเด็นประสิทธิภาพโครงการ ประสิทธิภาพผลการดําเนินงาน 
(๑) ความสําเร็จของโครงการ เมื่อเทียบกับความ
เหมาะสมของงบประมาณที่ใชดําเนินโครงการ 

- โครงการพัฒนาและสงเสริมยุติธรรมชุมชนเพื่อการเขาถึง
ความยุติธรรมของประชาชน กิจกรรมการขับเคลื่อนยุติธรรม
ชุมชน ไดรบัจัดสรรงบประมาณ จํานวน 111,021,000 บาท 
มีผลการใชจายงบประมาณโครงการเปรียบเทียบกับเปาหมาย
การเบิกจายที่กําหนดไวตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 
สิงหาคม 2559 เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจาย
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 พบวา 
ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ มีผลการ
เบิกจาย จํานวน ๗๔,๘๘๒,๔๓๗.๐๐ บาท คิดเปนรอยละ 
๖๗.๔๕ ของงบประมาณที่ไดรับจัดสรร ซึ่งตํ่ากวาเปาหมาย
การเบิกจายที่กําหนดไวรอยละ 73 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 
เปนจํานวนรอยละ 5.55 และ ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 เมื่อวันที่ 
30 กั นยายน 2560 มีผลการ เบิกจ ายเ งิน จํ านวน 
103,523,585.09 บาท ค ิด เ ปน ร อ ยละ  93 .25 
ของงบประมาณที่ไดรับจัดสรร และขอกันเงินไวเบิกเหลื่อมป
แบบมีหน้ีผูกพัน จํานวน 2,098,400 บาท จึงมีผลการใชจาย
งบประมาณทั้งสิ้น จํานวน 105,621,985.09 บาท 
คิดเปนรอยละ 95.14 ของงบประมาณที่ไดรับจัดสรร โดยมี
งบประมาณคงเหลือ จํานวน 5,399,014.91 บาท ซึ่งผล 
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ประเด็นประสิทธิภาพโครงการ ประสิทธิภาพผลการดําเนินงาน 
 การเบิกจายเงิน และการใชจายงบประมาณโครงการ ตํ่ากวา

เปาหมายการเบกิจายทีก่ําหนดไวรอยละ 96 ณ สิ้นไตรมาสที ่4 
เปนจํานวนรอยละ 2.75 และรอยละ 0.86 ตามลําดับ 
- ผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติงานและแผน 
การใชจายงบประมาณ สวนใหญเปนไปตามเปาหมาย
และระยะเวลาที่กําหนด โดยมีการเปลี่ยนแปลงรายการ
งบประมาณรายจายกิจกรรมจัดต้ังศูนยยุติธรรมชุมชนที่ไมได
ดํา เ นินการ เ น่ืองจากเปน ไปตามเป าหมายแลว และ
เปลี่ยนแปลงบางกิจกรรมที่กําหนดไวตามแผนปฏิบัติงาน 
เพื่อนํางบประมาณมาใชในการดําเนินงานกิจกรรมอื่น
ใหมีความเหมาะสมย่ิงข้ึน 

 - ตัวช้ีวัดการดําเนินงานโครงการ คือ จํานวนผูเขารวมกิจกรรม
พัฒนาองคความรูดานกระบวนการยุติธรรมทางเลือก 
เปาหมายจํานวน 10,000 คน และไดกําหนดตัวชี้วัด
การดําเนินงานกิจกรรมพัฒนาองคความรูดานกระบวนการ
ยุติธรรมทางเลือก โดยมีเปาหมายผูเขารวมกิจกรรมจํานวน 
๙๓,๔๖๘ คน ซึ่งผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด ณ วันที่ ๓๐ 
มิถุนายน 2560 มีผูเขารวมกิจกรรมพัฒนาองคความรู
ดานกระบวนการยุติธรรมทางเลือก จํานวน ๗๙,๐๙๓ คน 
คิดเปนรอยละ 790.93 ของเปาหมายตามตัว ชี้ว ัด 
การดําเนินงานโครงการ ซึ่งสูงกวาเปาหมายรอยละ 790.93 
และคิดเปนรอยละ ๘๔.๖๒ ของเปาหมายตามตัวชี้วัด 
การดําเนินงานกิจกรรม ซึ่งตํ่ากวาเปาหมายรอยละ 15.38 

(๒) ผลผลิตของโครงการ เมื่อเทียบกับการ
ตอบสนองตอการแกไขปญหาใหกับชุมชน/
ประชาชนในพื้นที ่

ผลการดําเนินงานโครงการในกิจกรรมดานการบริหารจัดการ
และสนับสนุนการดําเนินงานของสํานักงานยุติธรรมจังหวัด 
และการขับเคลื่อนยุติธรรมชุมชนตามยุทธศาสตรประเทศ 
สามารถตอบสนองตอการแกไขปญหาใหกับชุมชน/ประชาชน
ในพื้นที่ไดในระดับหน่ึง แตยังไมทั่วถึง เน่ืองจากภารกิจหลัก
ดานศูนยยุติธรรมชุมชน ยังไมไดดําเนินงานไปสูภาคประชาชน
ในเชิงรุก รวมทั้งการวัดหรือประเมินผลผลิตและผลลัพธ 
ของการดําเนินงานโครงการยังไมครบถวนและเหมาะสมเทาที่ควร  

(๓) ผลผลิตของโครงการ เมื่อเทียบกับโครงการ
อื่นในลักษณะเดียวกันโดยใชงบประมาณการ
ดําเนินโครงการเทาหรือใกลเคียงกัน 

- 

ภาพรวมการประเมนิผลประสิทธิภาพโครงการ การดําเนินงานโครงการพัฒนาและสงเสริมยุติธรรมชุมชน
เพื่อการเขาถึงความยุติธรรมของประชาชน ตามตัวช้ีวัดผูเขารวม
กิจกรรมพัฒนาองคความรูดานกระบวนการยุติธรรมทางเลือก
มีผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดการดําเนินงานโครงการ 
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ประเด็นประสิทธิภาพโครงการ ประสิทธิภาพผลการดําเนินงาน 
 คิดเปนรอยละ 790.93 ซึ่งสูงกวาเปาหมายรอยละ 790.93 

แตมีผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดการดําเนินงานกิจกรรม คิดเปน
รอยละ ๘๔.๖๒ ซึ่งตํ่ากวาเปาหมายรอยละ 15.38 โดยผล
การดําเนินงานโครงการสามารถตอบสนองตอการเขาถึง
ความยุติธรรมของประชาชนไดโดยงาย รวดเร็ว เสมอภาค 
และประหยัด และผลการใชจายงบประมาณโครงการ ณ วันที่ 
30 กันยายน 2560 เปรียบเทียบกับเปาหมายการเบิกจาย
ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่กําหนดไว
รอยละ 96 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 พบวามีผลการเบิกจาย 
คิดเปนรอยละ 95.14 ของงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 
ซึ่ง ตํ่ากวาเปาหมายรอยละ 0.86  

 
(๘)  สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการภาพรวม (แบบประเมินผล ป.คก. ๘) 

ประเด็นการสรุปผลรายงานภาพรวม รายงานผลการดําเนินงาน 
(๑) การดําเนินโครงการภาพรวมบรรลุวัตถุประสงค
และเปาหมายตามแผนงานที่กําหนดไวหรือไม 
อยางไร 

โครงการพัฒนาและสงเสริมยุติธรรมชุมชนเพื่อการเขาถึง
ความยุติธรรมของประชาชน มีผลการดําเนินงานโครงการ
ในภาพรวมบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายตามแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ โดยมีผลการ
ดําเนินงานตามตัวช้ีวัดผูเขารวมกิจกรรมพัฒนาองคความรู
ดานกระบวนการยุติธรรมทางเลือก ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
จํานวน ๗๙,๐๙๓ คน สูงกวาเปาหมายที่กําหนดไวจํานวน 
10,000 คน คิดเปนรอยละ ๗๙๐.๙๓ ทั้งน้ี มีประเด็นขอคนพบ
เกี่ยวกับการกําหนดเปาหมายตัวช้ีวัดที่ เปนการกําหนด
ในภาพรวมตามแผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพฒันา
กระบวนการยุติธรรม ซึ่งเปนการกําหนดตัวช้ีวัดที่ไมสอดคลอง
กับขอเท็จจริงของการดําเนินงาน  

(๒) การดําเนินงานพบขอบกพรอง หรือมีปญหา
อุปสรรคที่สําคัญตอการดําเนินโครงการในเรื่อง
สํา คัญดานใดบาง  และมีผลตอการ ดําเ นิน
โครงการอยางไร รวมทั้งไดดําเนินการแกไข
ปญหาที่เกิดข้ึนอยางไร 

การดําเนินงานโครงการบางกิจกรรมไมเปนไปตามแผนปฏิบัติงาน
และแผนการใชจายงบประมาณ โดยกิจกรรมสนับสนุนการจัดต้ัง
ศูนยยุติธรรมชุมชน งบประมาณจํานวน 14,040,000 บาท 
ไมไดดําเนินการ เน่ืองจากระหวางปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - 
๒๕๕๙ ไดมีการจัดต้ังศูนยยุติธรรมชุมชนครบตามเปาหมายแลว
จํานวน ๗,๗๘๔ แหง จึงไดมีการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
รายจายในสวนน้ี  เพื่อนําไปสมทบกับงบประมาณในการ
ดําเนินงานของกิจกรรมอื่นที่กําหนดไวตามแผนปฏิบัติงาน 
และนํางบประมาณไปใชในการดําเนินกิจกรรมที่กําหนดข้ึน
เพิ่มเติมจากแผนปฏิบติังาน ทั้งน้ี มีประเด็นขอคนพบเกี่ยวกับ 
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 การจัดทําแผนปฏิบัติงานที่ไมไดดําเนินการปรับแผนใหมี

ความครบถวนทุกกิจกรรมที่กําหนดใหดําเนินการ ทําให
ไมสามารถนําแผนปฏิบัติงานดังกลาว มาใชเปนแนวทาง 
การดําเนินงานและการติดตามประเมินผลไดอยางชัดเจน 
อยางไรก็ตาม หนวยงานผูรับผิดชอบไดมีการรายงานผล
การปฏิบัติงานในทุกกิจกรรมที่ไดมีการดําเนินการ 

(๓) การบริหารงบประมาณ และการเบิกจาย
งบประมาณตามโครงการ มีปญหา/อุปสรรค
ในเรื่องใดบาง การดําเนินงานบรรลุตามแผนงาน
ที่กําหนดไวหรือไมอยางไร 

การจัดสรรงบประมาณโครงการ แบงเปน 2 สวน คือ    
- สวนกลาง หนวยงานที่รับผิดชอบ ไดแก สํานักนโยบาย
และยุทธศาสตร ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
กองคลัง และกองออกแบบและกอสราง 
- สํานักงานยุติธรรมจังหวัด แบงออกเปน 2 กรณี  
๑) สํานักงานยุติธรรมจังหวัดนํารอง 12 แหง ซึ่ง เปน
หนวยเบิกจายสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
ไดโอนงบประมาณโครงการไปยังสํานักงานยุติธรรมจังหวัด
ดังกลาวไดโดยตรง  
๒) สํานักงานยุติธรรมจังหวัดนํารองเพิ่มเติม 7 แหง และ
สํานักงานยุติธรรมจังหวัดระบบเดิม 62 แหง ไดโอนงบประมาณ
เบิกแทนกันไปยังหนวยเบิกจายสังกัดกรมคุมประพฤติ 
60 จังหวัด กรมบังคับคดี 1 จังหวัด และกรมราชทัณฑ 1 จังหวัด 
ซึ่งเกิดความไมคลองตัวในการบริหารและใชจายงบประมาณ 
เน่ืองจากตองใชระยะเวลาในการโอนงบประมาณ ซึ่งสงผล
ตอการเบิกจายในชวงไตรมาสที่ 1 

(๔) ผลประโยชนที่ไดรับจากการดําเนินโครงการ 
เกิดประโยชนในดานใดบาง ชุมชน/ประชาชนในพื้นที่
โครงการไดรับประโยชนจากการดําเนินโครงการน้ี
มากนอยเพียงใด อยางไร 

การดําเนินงานโครงการมีประโยชน ดังน้ี 
- ลดปริมาณคดีที่เขาสูกระบวนการยุติธรรม โดยการสราง
ทางเลือกในการยุติขอพิพาทหรือความขัดแยงของประชาชน
ดวยประชาชนเอง ตามแนวคิดยุติธรรมชุมชนและหลักการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท โดยยุติธรรมชุมชนจะชวยเสริม
ประสิทธิภาพการทํางานของกระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก 
เนื่องจากเครือขายยุติธรรมชุมชนสามารถแกไขปญหา
ความขัดแยงระหวางบุคคลไดสวนหน่ึง ดวยการไกลเกลี่ย
ประนอมขอพิพาทในคดีที่ยอมความได และความผิดเล็กนอย
บางลักษณะ ทําใหขอพิพาทระงับไป และคดีความบางอยาง
ไดรับการแกไขในระดับชุมชน ทําใหลดปริมาณคดีที่จะเขาสู
กระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก และสามารถชวยประหยัด
งบประมาณรัฐไดอีกทางหน่ึง รวมทั้งทําใหหนวยงานใน
กระบวนการยุติธรรมไดมี เวลาเพิ่ม ข้ึนในการพิจารณา
คดีอาญาแผนดินหรือคดีสําคัญอื่น ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
และรวดเร็วย่ิงข้ึน 
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 - ประชาชนที่ยากจนและดอยโอกาสเขาถึงความยุติธรรม 

ไดโดยงาย รวดเร็ว เสมอภาค และประหยัด โดยประชาชน
จะไมสิ้นเปลืองคาใชจายในการตอสูคดี และไมเสียเวลา
ในการประกอบอาชีพ เน่ืองจากสามารถยุติความขัดแยง
หรือขอพิพาทบางประการไดกอนเขาสูกระบวนการยุติธรรม 
- เปนการสรางพลังของชุมชนใหสามารถดูแลความสงบ
เรียบรอยของชุมชนไดดวยตนเอง และชวยใหชุมชนในทองถ่ิน
ของไทยไดหวนกลับมารื้อฟนวิถีชีวิตทองถิ่นแบบดั้งเดิม 
ในการปองกันและแกไขปญหาขอพิพาทหรือความขัดแยง
เชิงสมานฉันทไดตามความเหมาะสม 
- ชวยลดชองวางระหวางกระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก
กับประชาชน โดยกิจกรรมยุติธรรมชุมชนจะทําใหเจาหนาที่รัฐ
ในกระบวนการยุติธรรมและประชาชนมีความใกลชิดสนิทสนมกัน
มากข้ึน ซึ่งเปนประโยชนตอการติดตอประสานงานและการระดม
ทรัพยากรชุมชนและรัฐ เพื่อปองกันและแกไขปญหาของชุมชน 
- เกิดความปรองดองสมานฉันทของประชาชนที่นําไปสู
ความปรองดองสมานฉันทในภาพรวมของประเทศ ใหมีความ
สงบเรียบรอยและปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ซึ่งเปน
รากฐานสําคัญในการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองการปกครองของประเทศ 

(๕) ปญหาและอุปสรรคที่สําคัญโดยภาพรวม 
จากการดําเนินงานตามโครงการคือปญหาดานใด 
และมีแนวทางหรือตองการใหมีการดําเนินการ
แกไขปรับปรุงอยางไร 

หนวยงานผูรับผิดชอบมีปญหาอุปสรรคจากการดําเนินงาน
โครงการ และตองการใหมีการดําเนินการแกไขปรับปรุง ดังน้ี 
๑)  ดานบุคลากร  
- หนวยงานสวนกลาง มีโครงสรางและอตัรากําลงัยังไมชัดเจน
และไมเพียงพอตอการขับเคลื่อนนโยบายยุติธรรมชุมชน
ของกระทรวงยุติธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจและหนาที่
ความรับผิดชอบของสวนนโยบายและยุทธศาสตรยุติธรรม
ชุมชนและยุติธรรมจังหวัด จึงควรเกลี่ยอัตรากําลังเพิ่ม 
และจัดต้ังเปนหนวยงานในกฎกระทรวงแบงสวนราชการ  
- สํานักงานยุติธรรมจังหวัด มีการบริหารอัตรากําลัง 2 รูปแบบ 
คือ รูปแบบเดิมที่ใหขาราชการของหนวยงานในสังกัด
กระทรวงยุติธรรมปฏิบัติงานเพิ่มเติมในภารกิจของสํานักงาน
ยุติธรรมจังหวัด โดยมีผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติ
จังหวัด สํานักงานบังคับคดีจังหวัด และเรือนจํากลางจังหวัด 
ปฏิบัติหนาที่เปนยุติธรรมจังหวัด และรูปแบบสํานักงานยุติธรรม
จังหวัดนํารอง 19 แหง มีขาราชการที่ปฏิบัติงานโดยตรงในภารกิจ
ของสํานักงานยุติธรรมจังหวัด โดยมีขาราชการสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรมเปนยุติธรรมจังหวัด ทําใหการขับเคลื่อน
นโยบายกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดมีขอจํากัด ดังน้ี 
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 (1) รูปแบบเดิม ขาราชการไมไดปฏิบัติงานประจําที่

สํานักงานยุติธรรมจังหวัด ทําใหขาดผูตัดสินใจในกรณีเกิด
เหตุการณเรงดวนที่ตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นทันที 

(๒) บุคลากรมีจํานวนจํากัด จึงไมสามารถเดินทางไปนิเทศ
การปฏิบัติงานยุติธรรมชุมชน และติดตามผลการดําเนินงาน
ของโครงการในพื้นที่ตาง ๆ ไดอยางทั่วถึงและสม่ําเสมอ 

(๓) บุคลากรที่เปนลูกจางช่ัวคราวหรือจางเหมาบริการ 
ขาดความมั่นคงในอาชีพ จึงมีการลาออกบอยครั้ง ทําใหการ
ปฏิบัติงานขาดความตอเน่ือง   
ดังน้ัน จึงควรจัดต้ังสํานักงานยุติธรรมจังหวัดเปนหนวยงาน 
ในกฎกระทรวงแบงสวนราชการ เพิ่มอัตรากําลัง และปรับ
อัตรากําลังเจาหนาที่จากลกูจางช่ัวคราวใหเปนพนักงานราชการ 
๒) ดานคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน 
- ประธานและเลขานุการคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน 
มาจากขาราชการของสวนราชการอื่น ซึ่งมีภาระงานประจํา
และภารกิจอื่นจํานวนมาก จึงมีเวลาไมเพียงพอในการปฏิบัติงาน
ศูนยยุติธรรมชุมชนไดอยางเต็มที่ ทําใหยากตอการขับเคลื่อน
งานตามภารกิจ จึงควรสรางแรงจูงใจ เชน มอบใบประกาศ
เกียรติคุณ มีคาตอบแทนการปฏิบัติงาน เปนตน 
- ความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ของศูนยยุติธรรมชุมชน 
แนวทางการขับเคลื่อนงานยุติธรรมชุมชน ความรูดาน
กฎหมายและวิธีการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท ยังมีไมเพียงพอ
เทาที่ควร ทําใหเกิดความสับสนในการปฏิบัติหนาที่ จึงควรเพิ่ม
ศักยภาพและองคความรูใหกับคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน 
๓) ดานการบริหารจัดการ 
- การดําเนินงานโครงการของสํานักงานยุติธรรมจังหวัด และ
ศูนยยุติธรรมชุมชน ไมเปนไปในแนวทางเดียวกันในแตละจังหวัด 
ไมมีการจัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ 
ทําใหยากตอการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 
จึงควรจัดทําคูมือปฏิบัติงานหรือแนวทางการดําเนินงาน
ใหชัดเจน และจดัทําระบบการจัดเก็บขอมูลการดําเนินภารกิจ
ศูนยยุติธรรมชุมชนใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 

 - ไมไดรับความรวมมือจากหนวยงานในพื้นที่ในการจัดต้ัง 
และการขับเคลื่อนภารกิจศูนยยุติธรรมชุมชน เนื่องจาก
บางภารกิจมีความซ้ําซอนกับหนวยงานอื่น รวมทั้งประชาชน
มคีวามสับสนระหวางการดําเนินงานของศูนยยุติธรรมชุมชน
กับศูนยดํารงธรรม จึงควรใหหนวยงานสวนกลางประสานงาน
ขอความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งในสวนกลาง
และในระดับจังหวัด 
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ประเด็นการสรุปผลรายงานภาพรวม รายงานผลการดําเนินงาน 
 ๔) ดานงบประมาณ สถานที่และวัสดุอุปกรณ 

- งบประมาณที่ไดรับจัดสรรไมเพียงพอเมื่อเทียบกับปริมาณ
ศูนยยุติธรรมชุมชนทั่วประเทศ จํานวน 7,784 ศูนย และ
สํานักงานยุติธรรมจังหวัด 81 แหง จึงควรพิจารณาจัดสรร
งบประมาณเพิ่มเติม  
- สํานักงานยุติธรรมจังหวัดระบบเดิม 62 แหง ยังเปนระบบ
การโอนเบิกแทนกัน ทําใหมีปญหาระยะเวลาในการใชจาย
งบประมาณ ซึ่งมีผลกระทบตอผลการเบิกจายเงินในบาง
ชวงเวลา จึงควรเรงรัดใหมีการโอนงบประมาณโดยเร็ว 
- สถานที่ต้ังศูนยยุติธรรมชุมชนบางแหงไมมีหอง หรือสถานที่
ดําเนินงานแยกไวใหโดยเฉพาะ เนื่องจากความไมพรอม
ของพื้นที่ จึงควรสนันสนุนงบประมาณในการจัดเตรียมสถานที่
ใหมีความเหมาะสม 
- มีขอจํากัดที่ไมสามารถจัดสรรวัสดุอุปกรณใหกับศูนย
ยุติธรรมชุมชนไดอยางเพียงพอ จึงตองใชวัสดุอุปกรณรวมกับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินซึ่งมีจาํนวนจํากัด จึงควรพิจารณา
จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม 

(๖) ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ เพื่อใหสวนราชการ
หรือผูรับผิดชอบโครงการ ดําเนินการปรับปรุง
การดําเนินงานโครงการ 

- การกําหนดตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 
๑) ควรปรับปรุงการกําหนดเปาหมายตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน
ใหสอดคลองกับกิจกรรมการดําเนินงานโครงการในทุกดาน 
๒) ควรกําหนดตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานทั้งในเชิงปริมาณ 
และเชิงคุณภาพ เพื่อใหสามารถวัดผลการดําเนินงาน 
ไดครอบคลุมทั้งในดานผลผลิตและผลลัพธ 
- การบริหารจัดการโครงการ 
๑) ควรใหความสําคัญกับการจัดทําแผนการปฏิบัติงาน และ
ใหดําเนินการแกไขปรับปรงุแผนการปฏิบัติงานทันทีเมื่อไดรับ
อนุมัติใหเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการดําเนินงาน เพื่อใหสามารถ
นําแผนการปฏิบัติงานมาใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน 
เรงรัดติดตามการใชจายงบประมาณ และติดตามประเมินผล
การดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

 ๒) ควรกําหนดแนวทางการดําเนินงานดานยุติธรรมชุมชนในเชิงรุก 
โดยเผยแพรประชาสัมพันธบทบาทหนาที่และภารกิจของศูนย
ยุติธรรมชุมชนใหผูที่เกี่ยวของและประชาชนไดรับรูอยางทั่วถึง 
สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมยุติธรรมชุมชนใหเปนมาตรฐาน
เดียวกัน และติดตามประเมินผลอยางใกลชิดและตอเน่ือง 
๓) สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาองคความรู ใหกับ
เจาหนาที่และประชาชน โดยจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน 
และกําหนดหลักสูตรการฝกอบรมใหครบถวนทุกภารกิจ  
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ประเด็นการสรุปผลรายงานภาพรวม รายงานผลการดําเนินงาน 
 เพื่อใหการดําเนินงานโครงการในแตละดานเปนมาตรฐาน

เดียวกันในทุกพื้นที่   
๔) ควรจัดทําระบบฐานขอมูล โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใชในการจัดเก็บขอมูลหรือจัดทําเปนทะเบียนคุมเกี่ยวกับ
เรื่องที่ไดรับดําเนินการ ความกาวหนาและผลการดําเนินงาน 
รวมทั้งจัดเก็บขอมูลพื้นฐานหรือฐานขอมูลกลาง เพื่อใหการ
จัดเก็บขอมูลของแตละหนวยงานผูรับผิดชอบโครงการ
เปนมาตรฐานเดียวกัน มีการประมวลผลการดําเนินงาน
ในภาพรวมเชิงสถิติ และสามารถนําขอมูลมาใชประโยชน
ไดอยางรวดเร็วและครบถวน 

(๗) ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ ที่ตองนําเสนอ
หนวยงานกลาง เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามโครงการใหมีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงข้ึน (แผนงาน/งบประมาณ/บุคลากร/วัสดุ
อุปกรณ/กฎหมาย ระเบียบตาง ๆ เปนตน) 

- การกําหนดนโยบายการดําเนินงาน  
๑) ควรมีการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงาน
โครงการที่ชัดเจนและตอเน่ือง 
๒) ควรพิจารณาเรงรัดใหเกิดความชัดเจนเกี่ยวกับการกําหนด
โครงสรางและอัตรากําลังของสํานักงานยุติธรรมจังหวัด 
รวมทั้งการมอบหมายงานและอํานาจหนาที่ของหนวยงาน
ผูรับผิดชอบโครงการ 
๓) ควรพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการประสานงานดาน
นโยบายและแนวทางการดําเนินงานโครงการ และจัดทํา
ความตกลงความรวมมือกันในการขับเคลื ่อนภารกิจ 
กับสวนราชการทุกแหงที่เกี่ยวของ ทั้งในสวนกลางและใน
ระดับจังหวัด  

(๘) ประเด็นและขอเสนอแนะที่จะนําเสนอตอ
นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เพื่อใหมี
ขอสั่งการเชิงนโยบาย 

- ประเด็นภารกิจของการดําเนินงานตามโครงการมีความ
ซ้ําซอนกันหลายสวนราชการ อาทิเชน การรับเรื่องรองเรียน 
รองทุกขและรับแจงเบาะแสขอมูลการกระทําผิดกฎหมาย 
การชวยเหลือ ให คําแนะนําและแกไขปญหาในเบื้องตน
ทางดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เปนตน 
ควรพิจารณากําหนดใหมีสวนราชการใดสวนราชการหน่ึง
เปนหนวยงานผูรับผิดชอบหลัก 

(๙) ขอเสนอแนะอื่น ๆ - การไมมีกฎหมายรองรับภารกิจของการดําเนินงานโครงการ 
ทําใหการปฏิบัติงานของสํานักงานยุติธรรมจังหวัดและศูนย
ยุติธรรมชุมชนยังไมมีความชัดเจน ไมเปนมาตรฐานเดียวกัน 
รวมทั้งไมเปนที่ยอมรับของหนวยงานที่เกี่ยวของเทาที่ควร 
จึงควรเรงรัดใหหนวยงานที่เกี่ยวของผลักดันใหมีกฎหมาย
รองรับการปฏิบัติงานของหนวยงานหรือองคกรที่เกี่ยวของ 
ไดแก รางพระราชบัญญัติยุติธรรมชุมชน พ.ศ. … และ
รางพระราชบัญญัติสงเสริมการไกลเกลี่ยขอพิพาทในชุมชน 
พ.ศ. ...  



   -45- 
 

สวนท่ี 4  สรุปขอคนพบและขอเสนอแนะ 
1. สรุปขอคนพบและขอเสนอแนะตอผูรับผิดชอบโครงการและผูดําเนินงาน 

ขอคนพบ ขอเสนอแนะ 
1. โครงการพัฒนาและสงเสริมยุติธรรมชุมชนเพื่อการ
เขาถึงความยุติธรรมของประชาชน มีผลการดําเนินงาน
โครงการในภาพรวมบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย
ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ 
โดยตัวช้ีวัดการดําเนินงานโครงการ คือ จํานวนผูเขารวม
กิจกรรมพัฒนาองคความรูดานกระบวนการยุติธรรม
ทางเลือก จํานวน 10,000 มีผลการดําเนินงานดังกลาว 
จํานวน 79,093 คน สูงกวาเปาหมายที่กําหนด คิดเปน
รอยละ ๗๙๐.๙๓ ทั้งน้ี มีประเด็นขอคนพบเกี่ยวกับการ
กําหนดเปาหมายตัวช้ีวัดเชิงปริมาณที่นําตัวช้ีวัดในภาพรวม
ตามแผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนา
กระบวนการยุติธรรมมากําหนดเปนตัวช้ีวัดโครงการ ซึ่งไม
สอดคลองกับขอเท็จจริงของการดําเนินงานโครงการ 
รวมทั้งไมไดกําหนดตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ จึงทําใหไมมีการวัด
หรือประเมินผลความสําเร็จในระดับผลลัพธของโครงการ 
2. การดําเนินงานโครงการบางกิจกรรมไมเปนไปตาม
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ 
รวมทั้ ง เ ป าหมายการ เบิกจ ายตามมาตรการ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยไดมีการเปลี่ยนแปลง
รายการงบประมาณรายจาย เพื่ อ นําไปสมทบกับ
งบประมาณในการดําเนินงานของกิจกรรมอื่นที่กําหนดไว
ตามแผนปฏิบัติงาน และกิจกรรมอื่นที่กําหนดข้ึนเพิ่มเติม
จากแผนปฏิบัติงาน ทั้งนี้ มีประเด็นขอคนพบเกี่ยวกับ
การจัดทําแผนปฏิบัติงานที่ไมไดดําเนินการปรับใหมีความ
ครบถวนทุกกิจกรรมที่กําหนดใหดําเนินการ จึงทําให
ไมสามารถนําแผนปฏิบัติงานดังกลาวมาใชเปนแนวทาง 
การดําเนินงานและการติดตามประเมินผลไดอยางชัดเจน 
อยางไรก็ตาม หนวยงานผูรับผิดชอบไดรายงานผลการ
ปฏิบัติงานในทุกกิจกรรมที่ไดดําเนินการ 
3. หนวยงานผูรับผิดชอบมีปญหาอุปสรรคในภาพรวม 
จากการดําเนินงานตามโครงการ ดานความรูความสามารถ
ของบุคลากรและคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชนที่ยังมี
ไมเพียงพอสําหรับการดําเนินภารกิจยุติธรรมชุมชน 
ดานการบริหารจัดการที่ยังไมมีการจัดเกบ็ขอมูลใหครบถวน
อยางเปนระบบ รวมทั้งดานงบประมาณ สถานที่และวัสดุ
อุปกรณที่มีไมเพียงพอ 

1. การกําหนดตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 
๑) ควรปรับปรุงการกําหนดเปาหมายตัวชี้วัดผล
การดําเนินงานโครงการใหสอดคลองกับกิจกรรม
การดําเนินงานโครงการในทุกดาน 
๒) ควรกําหนดตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานทั้งในเชิงปริมาณ 
และเชิงคุณภาพ เพื่อใหสามารถวัดผลการดําเนินงาน
ไดครอบคลุมทั้ งในดานผลผลิตและผลลัพธของ
โครงการ 
2. การบริหารจัดการโครงการ 
๑) ควรใหความสําคัญกับการจัดทําแผนการปฏิบัติงาน 
และใหดําเนินการแกไขปรับปรุงแผนการปฏิบัติงาน
ทันทีเ มื ่อ ไดร ับอนุมัต ิใหเ ปลี ่ยนแปลงกิจกรรม 
การดําเนินงาน เพื่อใหสามารถนําแผนการปฏิบัติงาน
มาใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน เรงรัดติดตาม
การใชจายงบประมาณ และติดตามประเมินผล
การดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
๒) ควรกําหนดแนวทางการดําเนินงานดานยุติธรรม
ชุมชนในเชิงรุก โดยเผยแพรประชาสัมพันธบทบาท
หนาที่  และภารกิจของศูนย ยุติธรรมชุมชนใหผูที่
เกี่ยวของและประชาชนไดรับรูอยางทั่วถึง สนับสนุน
การดําเนินกิจกรรมยุติธรรมชุมชนใหเปนมาตรฐาน
เดียวกัน และติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
โครงการอยางใกลชิดและตอเน่ือง 
๓) สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาองคความรูใหกับ
เจาหนาที่และประชาชน โดยจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน 
และกําหนดหลักสูตรฝกอบรมใหครบถวนทุกภารกิจ 
เพื่อใหการดําเนินงานโครงการในแตละดานเปน
มาตรฐานเดียวกันในทุกพื้นที่ 
๔) ควรจัดทําระบบฐานขอมูล โดยนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชในการจัดเก็บขอมูลหรือจัดทําเปน
ทะ เบี ยน คุม เกี่ ย วกั บ เ รื่ อ งที่ ไ ด รั บ ดํ า เ นิ นก า ร 
ความกาวหนาและผลการดําเนินงาน รวมทั้งจัดเก็บ
ขอมูลพื้นฐานตาง ๆ หรือฐานขอมูลกลาง เพื่อใหการ
จัดเก็บขอมูลของแตละหนวยงานผูรับผิดชอบโครงการ
เปนมาตรฐานเดียวกัน มีการประมวลผลการดําเนินงาน
ในภาพรวมเชิงสถิติ และสามารถนําขอมูลมาใช
ประโยชนไดอยางรวดเร็วและครบถวน  
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2. สรุปขอคนพบและขอเสนอแนะตอหนวยงานกลางเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน 

ขอคนพบ ขอเสนอแนะ 
หนวยงานผูรับผิดชอบมีปญหาอุปสรรคในภาพรวมจาก
การดําเนินงานตามโครงการ และตองการใหมีการ
ดําเนินการแกไขปรับปรุงในดานโครงสรางและอัตรากําลัง
ที่ยังไมเพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งความชัดเจนของ
นโยบายการดําเนินงานโครงการ การมอบหมายงาน
และอํานาจหนาที่ของหนวยงานผูรับผิดชอบโครงการ 

1.  ควรมีการกําหนดนโยบายเกี ่ยวกับแนวทาง 
การดําเนินงานโครงการที่ชัดเจนและตอเน่ือง 
2. ควรพิจารณาเรงรัดใหเกิดความชัดเจนเกี่ยวกับ
การกําหนดโครงสรางและอัตรากําลังของสํานักงาน
ยุติธรรมจังหวัด รวมทั้งการมอบหมายงานและอํานาจ
หนาที่ของหนวยงานผูรับผิดชอบโครงการ 
๓. ควรพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการประสานงาน
ดานนโยบายและแนวทางการดําเนินงานโครงการ 
และจัดทําความตกลงความรวมมือกนัในการขับเคลื่อน
ภารกิจกับสวนราชการทุกแหงทีเ่กีย่วของทั้งในสวนกลาง
และในระดับจังหวัด 

 

3. สรุปขอคนพบและขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  

ขอคนพบ ขอเสนอแนะ 
การดําเนินงานโครงการมีประโยชนในการลดปริมาณคดี
ที ่เขาสูกระบวนการยุติธรรม สามารถชวยประหยัด
งบประมาณภาครัฐ หนวยงานในกระบวนการยุติธรรม
มีเวลาเพิ่มข้ึนในการพิจารณาคดีอาญาแผนดินหรือคดี
สําคัญอื่น ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็วย่ิงข้ึน 
ประชาชนสามารถเขาถึงความยุติธรรมไดโดยงาย รวดเร็ว 
เสมอภาค และประหยัด รวมทั้งชวยใหเกิดความปรองดอง
สมานฉันทของประชาชนที่ นํ าไปสูความปรองดอง
สมานฉันทในภาพรวมของประเทศ อยางไรก็ตาม บางกรณี
ไมไดรับความรวมมือจากหนวยงานในพื้นที่ในการจัดต้ัง
และการขับเคลื่อนภารกิจศูนยยุติธรรมชุมชน เน่ืองจาก 
บางภารกิจมีความซ้ําซอนกับหนวยงานอื่น รวมทั้ ง
ประชาชนมีความสับสนระหวางการดําเนินงานของ
ศูนยยุติธรรมชุมชนที่ ขับเคลื่อนภารกิจโดยกระทรวง
ยุติธรรมกับศูนย ดํารงธรรมที่ ขับเคลื่อนภารกิจโดย
กระทรวงมหาดไทย  

1. กรณีประเด็นภารกิจของการดําเนินงานโครงการ
ที่มีความซ้ําซอนกันหลายสวนราชการ อาทิเชน การรับ
เรื่องรองเรียน รองทุกขและรับแจงเบาะแสขอมูล
การกระทําผิดกฎหมาย การชวยเหลือ ใหคําแนะนํา
และแกไขปญหาในเบื ้องตนทางดานกฎหมาย 
และกระบวนการยุติธรรม เปนตน ควรพิจารณาเสนอ
กําหนดใหสวนราชการใดสวนราชการหนึ่ง เปน
หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก 
2. กรณีไมมีกฎหมายรองรับภารกิจของการดําเนินงาน
ตามโครงการ ทําใหการปฏิบัติงานของสํานักงาน
ยุติธรรมจังหวัดและศูนยย ุต ิธรรมชุมชนยังไมมี
ความชัดเจน ไมเปนมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งไมเปน
ที่ยอมรับของหนวยงานที่เกี่ยวของเทาที่ควร ควรเสนอ
ใหมีการเรงรัดใหหนวยงานที่เกี่ยวของผลักดันใหมี
กฎหมายรองรับการปฏิบัติง านของหนวยงาน 
หรือองคกรที่ เกี่ยวของ ไดแก รางพระราชบัญญัติ
ยุติธรรมชุมชน พ.ศ. … และรางพระราชบัญญัติ
สงเสริมการไกลเกลี่ยขอพิพาทในชุมชน พ.ศ. ... 
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5.2  แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต :  
 โครงการเสริมสรางประสิทธิภาพงานยุติธรรมเพ่ือการสรางความเปนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต 

สวนท่ี 1  บทสรุปผูบริหาร 

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการเสริมสรางประสทิธิภาพงานยุติธรรมเพื่อการสราง
ความเปนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผลการดําเนินงานโครงการในดานปจจัยนําเขา
หรือการใชทรัพยากรของโครงการ กระบวนการดําเนินงาน ผลผลิต ผลลัพธ ผลกระทบ และประสิทธิภาพของโครงการ 
พรอมทั้งใหขอเสนอแนะเพื่อประกอบการพิจารณานําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาการดําเนินงานตอไป 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงยุติธรรมไดดําเนินการตามแนวทางการตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประกอบดวยการศึกษาจากเอกสาร  
การวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูล การใชแบบสํารวจ และสอบถามเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ  

กระทรวงยุติธรรมไดดําเนินงานโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพงานยุติธรรมเพื่อการสราง
ความเปนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งเปนโครงการภายใตยุทธศาสตรชาติและยุทธศาสตรการจัดสรร
งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดานความมั่นคงและการตางประเทศ แผนงานบูรณาการ
ขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต และยุทธศาสตรกระทรวงยุติธรรมดานการอํานวย
ความยุติธรรม แผนงานเสริมสรางความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยสํานักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรมไดรับจัดสรรงบประมาณ จํานวน 63,162,800 บาท เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามภารกิจ
ในการดูแลงานอํานวยความยุติธรรมและเยียวยาผูไดรับผลกระทบ ซึ่งเปนการบูรณาการรวมกันระหวาง
สวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ไดแก สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม สํานักงานกิจการยุติธรรม 
กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กรมบังคับคดี กรมราชทัณฑ กรมคุมประพฤติ กรมพินิจและคุมครอง
เด็กและเยาวชน กรมสอบสวนคดีพิเศษ และสถาบันนิติวิทยาศาสตร รวมทั้งสภาทนายความ โดยมุงเนน
การแปลงภารกิจประจําของสวนราชการใหเปนงานยุทธศาสตรที่ตอบสนองตอกลุมเปาหมายเฉพาะและความ
ตองการของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ไดแก จังหวัดปตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส 
จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล  

ผลการดําเนินงานโครงการ   
การดําเนินงานโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพงานยุติธรรมเพื่อการสรางความเปนธรรม

ในจังหวัดชายแดนภาคใต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบดวยโครงการยอย/กิจกรรม จํานวน 
16 โครงการ โดยมีกลไกการทํางานต้ังแตระดับนโยบายถึงการปฏิบัติหนาที่ เพื่อมุงการแกไขปญหาโดยสันติวิธี
อยางมีสวนรวม สรางความเช่ือมั่นตามกระบวนการยุติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน ควบคูไปกับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม มีการทํางานรวมกับเครือขายภาคประชาชนในลักษณะ
งานมวลชนควบคูไปกับการสรางชองทางการเขาถึงงานบริการของหนวยงานรัฐแกประชาชนทุกกลุม ซึ่งมีการ
ดําเนินงานตามตัวช้ีวัดภาพรวมของโครงการ คือ 1) ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตมีสวนรวมในกิจกรรม
เสริมสรางประสิทธิภาพงานยุติธรรมเพื่อการสรางความเปนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน 10,000 คน 
ผลการดําเนินงาน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ปรากฏวามีประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตมีสวนรวม 
ในกิจกรรมเสริมสรางประสิทธิภาพงานยุติธรรมเพื่อการสรางความเปนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต 
จํานวน 28,948 คน คิดเปนรอยละ 289.48 ซึ่งสูงกวาเปาหมายจํานวนมาก เน่ืองจากผลจากการดําเนินงาน
โครงการยอย/กิจกรรมบูรณาการระบบเย่ียมญาติทางไกลผานจอภาพ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต มีประชาชน 
ใหความสนใจและเขามามสีวนรวมในการใชบริการมาก เพราะเปนการลดภาระคาใชจายและเปนบริการที่เขาถึงงาย 
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และ 2) ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตมีความเช่ือมั่นตอการอํานวยความยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรม 
รอยละ 70 ผลการดําเนินงาน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ปรากฏวา ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต
มีความเช่ือมั่นตอการอํานวยความยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรม คิดเปนรอยละ 80.98 ซึ่งสูงกวาเปาหมาย 
โดยวัดผลจากหนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 5 หนวยงานในจังหวัดชายแดนภาคใต ไดแก เรือนจํา/
ทัณฑสถาน สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน/ศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชน สํานักงานบังคับคดีจังหวัด 
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัด และสํานักงานยุติธรรมจังหวัด 

การดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณโครงการที่ไดรับ
จัดสรรทั้งสิ้น จํานวน ๖๓,๑๖๒,๘๐๐ บาท สวนใหญเปนไปตามเปาหมายและระยะเวลาที่กําหนด โดยการใชจาย
งบประมาณมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่ม/ลดงบประมาณในบางโครงการยอย/กิจกรรม มีผลการใชจายงบประมาณ
โครงการเปรียบเทียบกับเปาหมายการเบิกจายที่กําหนดไวตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 
เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 พบวา 
ณ สิ้นไตรมาสที่ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560 มีผลการเบิกจายเงิน จํานวน ๔๘,๕๘๘,๓๕๖.๗๕ บาท 
คิดเปนรอยละ ๗๖.๙๓ ของงบประมาณที่ไดรับจัดสรร และขอกันเงินไวเบิกเหลื่อมปแบบมีหน้ีผูกพัน 
๗ โครงการยอย/กิจกรรม จํานวน ๑๐,๔๕๘,๒๔๔.๓๓ บาท ทําใหมีผลการใชจายเงินทั้งสิ้น จํานวน 
๕๙,๐๔๖,๖๐๑.๐๘ บาท คิดเปนรอยละ ๙๓.๔๘ ของงบประมาณที่ไดรับจัดสรร โดยมีงบประมาณคงเหลือ 
จํานวน ๔,๑๑๖,๑๙๘.๙๒ บาท ซึ่งผลการเบกิจาย และการใชจายงบประมาณโครงการ ตํ่ากวาเปาหมายการเบิกจาย
ที่กําหนดไวรอยละ 96 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 เปนจํานวนรอยละ 19.07 และรอยละ 2.52 ตามลําดับ 

ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ  

ขอคนพบ 
1. การดําเนินงานโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพงานยุติธรรมเพื่อการสรางความเปนธรรม

ในจังหวัดชายแดนภาคใต มีผลการดําเนินงานในภาพรวมของโครงการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย 
โดยมีผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตมีสวนรวมในกิจกรรมเสริมสราง
ประสิทธิภาพงานยุติธรรมเพื่อการสรางความเปนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน 28,948 คน 
สูงกวาเปาหมายที่กาํหนดไว จํานวน 10,000 คน คิดเปนรอยละ 289.48 และสามารถตอบสนองตอ
การแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตไดในระดับหน่ึง ทําใหประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตมีความเช่ือมั่น
ตอการอํานวยความยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรม คิดเปนรอยละ 80.98 ซึ่งสูงกวาเปาหมายที่กําหนดไว
รอยละ 70 ทั้งน้ี มีประเด็นขอคนพบเกี่ยวกับมีการกําหนดตัวช้ีวัดทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยตัวช้ีวัด
เชิงปริมาณเปนการกําหนดเปาหมายในภาพรวมตามเปาหมายผลผลิตของโครงการยอย/กิจกรรม จึงเปนการ
กําหนดตัวช้ีวัดระดับผลผลิตที่มีความชัดเจน และการกําหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพในดานความเชื่อมั่น
ของประชาชนมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ รวมทั้งเปนการกําหนดตัวชี้วัดระดับผลลัพธ
ที่สามารถสะทอนผลที่ไดรับจากผลผลิตของการดําเนินงานโครงการ อยางไรก็ตาม เปนการวัดผลลัพธจากการ
ใหบริการของหนวยงานในสงักัดกระทรวงยุติธรรมทีต้ั่งอยูในจังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งอาจไมครอบคลุมภารกิจ
ของโครงการ/กิจกรรมของสวนราชการทีไ่มมีหนวยงานต้ังอยูในพื้นที่ ไดแก กรมสอบสวนคดีพิเศษ และสถาบัน
นิติวิทยาศาสตร  

2. การดําเนินงานโครงการ หลายโครงการ/กิจกรรมมีลักษณะเปนการฝกอบรมหรือประชุม
เชิงปฏิบัติการเพื่อสรางความรูความเขาใจทางดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งหลักสิทธิมนุษยชน 
ซึ่งการดําเนินงานโครงการในลักษณะเชนน้ีที่มีสัดสวนจํานวนมากหลายโครงการ จึงยังไมอาจพิสูจนไดวาทําใหเกิด
ความเช่ือมั่นอยางเพียงพอตอการอํานวยความยุติธรรมในภาพรวมของกระทรวงยุติธรรม 
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3. การดําเนินงานโครงการ แบงเปนโครงการยอย/กิจกรรมตามภารกิจของสวนราชการในสังกัด
กระทรวงยุติธรรม รวม 16 โครงการ มีการติดตามผลการดําเนินงานและผลการใชจายงบประมาณ และไดมี
การเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจายเพิ่ม/ลดในแตละโครงการตามความเหมาะสม ทั้งน้ี ความลาชา
ของการดําเนินงานโครงการที่มีปญหาอุปสรรคจากการขาดแคลนบุคลากร การปรับเปลี่ยนภารกิจใหสอดคลอง
กับสถานการณ ชวงเวลาและกลุมเปาหมาย เปนการดําเนินงานตอเน่ืองจากปกอนซึ่งยังอยูระหวางดําเนินการ
และตองรอผลการวิเคราะหผลการดําเนินงานของปกอน และอยูระหวางรวบรวมขอมูลหรือจัดทําฐานขอมูล จึงทําให
มีการขอกันเงินไวเบิกเหลื่อมปแบบมีหน้ีผูกพัน รวม 7 โครงการ เปนเงินทั้งสิ้นจํานวน ๑๐,๔๕๘,๒๔๔.๓๓ บาท 
คิดเปนรอยละ 16.56 ของงบประมาณที่ไดรับจัดสรร และในสวนน้ีมี 3 โครงการ/กิจกรรม ที่เปนการจางที่ปรึกษา 
โดยมีระยะเวลาเริ่มดําเนินการในเดือนกันยายน 2560 จนถึงเดือนมกราคม 2561 หรือเดือนมีนาคม 2561 
จึงยังไมสามารถประเมินผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดของโครงการไดอยางครบถวน ไดแก 

1) โครงการเสริมสรางความเขาใจและทัศนคติที่ดีตอกฏหมายและกระบวนการยุติธรรมแกครู
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต 

2) โครงการพัฒนาระบบและเพิ่มศักยภาพการไกลเกลี่ยขอพิพาทครอบครัวและมรดก
ตามบทบัญญัติแหงศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต  

3) โครงการเสริมพลังชุมชนและสรางความเขมแข็งแกเยาวชนพินิจตนแบบ ตามวิถี 4 จังหวัด
ชายแดนภาคใต                                                                                                                                                                                                 

ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอตอผูรับผิดชอบโครงการและผูดําเนินงาน 

1.1 การกําหนดตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานโครงการยอย/กิจกรรม 
1) ควรพิจารณาใหมีการกําหนดตัวช้ีวัดของทุกโครงการยอย/กิจกรรม ใหครอบคลุม

ตัวช้ีวัดทั้งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ เพื่อสามารถนําผลการประเมินตัวช้ีวัดมาใชวัดผลผลิตและผลลัพธ
ของการดําเนินงานในภาพรวมของโครงการไดอยางครบถวนเพียงพอ 

2) ควรพิจารณากําหนดการประเมินผลลัพธของโครงการ ใหครอบคลุมทุกภารกิจ
หรือกิจกรรมการใหบริการแกประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ทั้งในสวนภารกิจของสวนราชการ
ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่มหีนวยงานต้ังอยูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต และไมมีหนวยงานต้ังอยูในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต  

1.2 การบริหารจัดการโครงการ 
1) ควรใหความสําคัญกับการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจาย

งบประมาณ ใหติดตามประเมินผลและเรงรัดการดําเนินงานใหเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด เพื่อใหสามารถ
วัดผลการดําเนินงานประจาํปไดอยางครบถวนทุกโครงการ ซึ่งจะทําใหสามารถประเมินผลลัพธของโครงการ
ในภาพรวมไดอยางถูกตองตามขอเท็จจริง 

๒) ควรกําหนดแนวทางการดําเนินงานโครงการในเชิงรกุมากข้ึน โดยใหมีกิจกรรมทีท่ําให 
มีการรับรูในเชิงประจักษ เชน การฝกปฏิบัติ ศึกษาดูงาน หรือการเขารับบริการดานการอํานวยความยุติธรรม และการ
ชวยเหลือเยียวยาของกระทรวงยุติธรรม ในสัดสวนที่เพิ่มมากข้ึนจากการฝกอบรมในลักษณะเขารับฟงการบรรยาย 

2. ขอเสนอตอหนวยงานกลางเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน 
2.1 ควรพิจารณากํากับติดตาม และเรงรัดใหมีการดําเนินงานโครงการใหเปนไปตาม

เปาหมายและระยะเวลาที่กําหนด  
2.2 ควรเรงรัดการจัดเก็บขอมูลใหมีความครบถวนและเปนปจจุบัน ปรับปรุงระบบการจัดเก็บ

ขัอมูลและเช่ือมโยงระบบฐานขอมูลกลางใหสามารถเขาใชงานไดอยางเต็มที่  
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สวนท่ี 2  ผลการดําเนินงานโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพงานยุติธรรมเพื่อการสราง
ความเปนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต 

๑. การคัดเลือกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงยุติธรรมไดหารือเพื่อรับนโยบาย
การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกับปลัดกระทรวงยุติธรรม และคัดเลือกแผนงานบูรณาการรวมกับ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุมกระทรวงดานความมั่นคงและการตางประเทศ 
เพื่อดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 สําหรับกลุมแผนงาน/โครงการประเภทที่ 1 ลักษณะที่ ๒ :  แผนงาน/โครงการ
ตามยุทธศาสตรชาติ และการดําเนินงานภายใตแผนงานบูรณาการตามยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 1 แผนงาน ไดแก แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต และในภาพรวมของแผนงาน/โครงการมีความสอดคลองกับนโยบาย/ยุทธศาสตร/แผนงาน ดังน้ี 

1. นโยบาย 
- นโยบายรัฐบาล การรกัษาความมั่นคงของรัฐและการตางประเทศ 
- นโยบายคณะรักษาความสงบแหงชาติ เรือ่งการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต  
- นโยบายการบริหารและการพฒันาจงัหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ 
- แผนปฏิบัติการการแกไขปญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ 

2. ยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
- ยุทธศาสตรที่ 1  ดานความมั่นคง       

3. ยุทธศาสตรตามแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
- ยุทธศาสตรที่ 5  ดานการเสรมิสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพฒันาประเทศสูความ

มั่งค่ังและย่ังยืน    . 
4. ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560     . 

- ยุทธศาสตรที่ 1  ดานความมั่นคงและการตางประเทศ                  . 
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต 

5. ยุทธศาสตรกระทรวงยุติธรรม 
- ยุทธศาสตรที่ 3  ดานการอํานวยความยุติธรรม      . 

6. แผนงานโครงการที่สําคัญของกระทรวงยุติธรรม 
- แผนงานเสริมสรางความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต    

๒. รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

หลักการและเหตุผล 

กระทรวงยุติธรรมไดดําเนินงานโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพงานยุติธรรมเพื่อการสราง
ความเปนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งเปนโครงการภายใตยุทธศาสตรชาติ และยุทธศาสตรการจัดสรร
งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดานความมั่นคงและการตางประเทศ แผนงานบูรณาการ
ขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต  

เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) “ประเทศไทย
มีความมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
ตามกรอบแนวทางการพัฒนาที่ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ไดแก 1) ยุทธศาสตรดานความมั่นคง 
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2)  ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 3) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพคน 4) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 5) ยุทธศาสตร
ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ 6) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ กระทรวงยุติธรรมจึงไดจัดทํายุทธศาสตรกระทรวงยุติธรรม 
ระยะ 20 ป พ.ศ. 2560 - 2579 โดยมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติดังกลาว  

การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไดกําหนดยุทธศาสตร
การจัดสรรงบประมาณใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) ทิศทางและกรอบ
ยุทธศาสตรของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ ที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบาย
ความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. 2558 - 2564) แผนแมบทระดับชาติและนโยบายสําคัญของรัฐบาล 
โดยยุทธศาสตรดานความมั่นคงและการตางประเทศ มีเปาหมายเพื่อรักษาความมัน่คงของประเทศ เสริมสราง
ความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ เทิดทูนและพิทักษรักษาสถาบันพระมหากษัตริย รักษาความสงบ
เรียบรอยภายในประเทศ เสริมสรางศักยภาพการปองกันประเทศ สงเสริมความสัมพันธระหวางประเทศ
ดานความมั่นคง สรางความปรองดองสมานฉันท ขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต จัดการปญหา
แรงงานตางดาวและการคามนุษย ตลอดจนปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด ซึ่งไดรับจัดสรร
งบประมาณรายจายเปนจํานวนทั้งสิน้ 157,155.5324 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 5.8 ของวงเงนิงบประมาณ 
จําแนกดังน้ี 

ยุทธศาสตรดานความมั่นคงและการตางประเทศ 
แผนงาน งบประมาณ (ลานบาท) 

1. แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 1,462.4646 
2. แผนงานบูรณาการสรางความปรองดองและสมานฉันท 490.9270 
3. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 12,692.2817 
4. แผนงานบูรณาการจัดการปญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษย 831.2780 
5. แผนงานบรูณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด  4,980.1682 
6. แผนงานยุทธศาสตรสงเสริมความสัมพนัธระหวางประเทศดานความมั่นคง  208.6615 
7. แผนงานยุทธศาสตรรักษาความสงบเรียบรอยภายในประเทศ  2,480.4586 
8. แผนงานยุทธศาสตรเสรมิสรางศักยภาพการปองกันประเทศ  10,611.4476 
9. แผนงานพืน้ฐานดานความมั่นคงและการตางประเทศ  123,397.8452 
 รวมทั้งสิ้น 157,155.5324 

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
วัตถุประสงคเพื่อแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตอยางเปนระบบ

และมีเอกภาพ เพิ่มประสทิธิภาพการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน โดยใหทุกภาคสวนมีสวนรวม
บูรณาการบริหารจัดการแกไขปญหาใหสอดคลองเหมาะสมกับสถานการณความไมสงบในพื้นที่ พัฒนาอํานวย
ความยุติธรรมและการเยียวยาผูไดรับผลกระทบอยางทั่วถึงและเปนธรรม สงเสริมอาชีพและพัฒนาฝมือแรงงาน
เพื่อสรางโอกาสในการประกอบอาชีพ พัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
มุงเนนการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา สงเสริมศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถ่ิน
ภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมที่เขมแข็ง รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐและการขับเคลื่อนนโยบายเสริมสราง
ความเขาใจการแกไขปญหาจงัหวัดชายแดนภาคใต ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการแกไขความขัดแยงโดยสันติวิธี 
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โดยไดจัดสรรงบประมาณแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตใหกับ
สวนราชการ เปนจํานวนทั้งสิ้น 12,692.2817 ลานบาท จําแนกดังน้ี 

สวนราชการ งบประมาณ (ลานบาท) 
1. สํานักนายกรัฐมนตร ี 3,678.1214 
2. กระทรวงกลาโหม  1,490.8053 
3. กระทรวงการตางประเทศ  33.2000 
4. กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา  64.9300 
5. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  206.5000 
6. กระทรวงเกษตรและสหกรณ  239.423 
7. กระทรวงคมนาคม   593.1364 
8. กระทรวงพาณิชย   37.1118 
9. กระทรวงพาณิชย   37.1118 

10. กระทรวงมหาดไทย   1,738.5616 
11. กระทรวงยุติธรรม  63.1628 
12. กระทรวงแรงงาน   12.0400 
13. กระทรวงวัฒนธรรม   90.7025 
14. กระทรวงศึกษาธิการ   1,791.7320 
15. กระทรวงสาธารณสุข   117.1060 
16. สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ   261.4452 
17. สํานักงานตํารวจแหงชาติ   151.2142 
18. สํานักงานศาลยุติธรรม   2.4840 
19. สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ   0         0.8500 

 รวมทั้งสิ้น 12,692.2817 

ภายใตแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 กระทรวงยุติธรรมไดรับจัดสรรงบประมาณเปนจํานวนทั้งสิ้น 63,162,800 บาท 
สําหรับดําเนินงาน “โครงการเสริมสรางประสิทธิภาพงานยุติธรรมเพื่อการสรางความเปนธรรมในจังหวัด
ชายแดนภาคใต”  

รายละเอียดของโครงการ 

โครงการเสริมสรางประสิทธิภาพงานยุติธรรมเพื่อการสรางความเปนธรรมในจังหวัด
ชายแดนภาคใต มีหนวยงานผูรับผิดชอบ พื้นที่ดําเนินงาน วัตถุประสงคของโครงการ กิจกรรมการดําเนินงาน 
งบประมาณและตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน ดังน้ี 

หนวยงานผูรับผิดชอบ 
สวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ไดแก สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม สํานักงาน

กิจการยุติธรรม กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กรมบังคับคดี กรมราชทัณฑ กรมคุมประพฤติ กรมพินิจ
และคุมครองเด็กและเยาวชน กรมสอบสวนคดีพิเศษ และสถาบันนิติวิทยาศาสตร รวมทั้งสภาทนายความ  
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พื้นที่ดําเนินงาน 
หนวยงานสวนกลาง หนวยงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ไดแก จังหวัดปตตานี 

จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล 

วัตถุประสงค 
เพื่อสนับสนุนการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใตอยางเปนระบบและมีเอกภาพ บูรณาการการแกไข

ปญหาความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตโดยยึดมั่นแนวทางสันติวิธีที่ไดรับการสนับสนุนจากภาคสวนตาง ๆ 
ที่เกี่ยวของ สรางความเขาใจตอสถานการณความเปนจริงที่เกิดข้ึนตอสังคมอยางถูกตองตอเน่ืองและทันเวลา 
สรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสนิ อํานวยความยุติธรรมและการเยียว ยาผูไดรับผลกระทบอยางทั่วถึง 
เปนธรรม รวมทั้งพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจนสงเสริมการศึกษา 
ภาษา ศาสนา ศิลปะ และประวัติศาสตรทองถ่ินใหสอดคลองกับอัตลักษณทางสังคม วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม
ประเพณีทองถ่ินของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตภายใตภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมที่เขมแข็ง   

ลักษณะโครงการ 
1. เปนการบูรณาการรวมกันระหวางหนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและสภาทนายความ 

โดยมีโครงการยอย จํานวน 16 โครงการ 
2. มุงเนนใหเกิดผลผลิตที่สอดคลองกับเปาหมายการดําเนินงาน 6 เปาหมายของแผนปฏิบัติการ

การแกไขปญหาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. 2559 - 2560  

ตัวช้ีวัดโครงการ 
1. ประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมเสริมสรางประสิทธิภาพงานยุติธรรมเพื่อการสรางความเปนธรรม

ในจังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน 10,000 คน 
2. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตมีความเชื่อมั่นตอการอํานวยความยุติธรรม

ของกระทรวงยุติธรรม รอยละ 70 
โครงการยอย/กิจกรรม 
โครงการเสริมสรางประสิทธิภาพงานยุติธรรมเพื่อการสรางความเปนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต 

เงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรทั้งสิ้น จํานวน ๖๓,๑๖๒,๘๐๐ บาท ประกอบดวยโครงการ/กจิกรรม ดังน้ี 
1. โครงการศูนยนิติธรรมสมานฉันท 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 

งบประมาณ  4,875,300 บาท 
หนวยงานที่รับผิดชอบ   สภาทนายความ 

๒. โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตรกระทรวงยุติธรรม ในการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
งบประมาณ  5,683,200 บาท 
หนวยงานที่รับผิดชอบ   สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

๓. โครงการสงเสริมการอํานวยความยุติธรรมในชุมชนโดยศูนยยุติธรรมชุมชน 
งบประมาณ  ๘,000,๐๐๐ บาท 
หนวยงานที่รับผิดชอบ   สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

๔. โครงการคนหาความจริงในกรณีสําคัญเพื่อสรางความเขาใจกับประชาชนในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต 

งบประมาณ  1,055,000 บาท 
หนวยงานที่รับผิดชอบ   สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
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๕. โครงการจัดทํามาตรฐานแนวทางการปฏิบัติตอผูตองขังคดีความมั่นคงในพื้นที่จงัหวัด
ชายแดนภาคใต 

งบประมาณ  1,000,000 บาท 
หนวยงานที่รับผิดชอบ   กรมราชทัณฑ 

๖. โครงการเสรมิสรางความยุติธรรมในจงัหวัดชายแดนภาคใตในภารกิจกรมคุมประพฤติ 
งบประมาณ  8,562,500 บาท 
หนวยงานที่รับผิดชอบ   กรมคุมประพฤติ 

๗. โครงการเสริมสรางความเขาใจและทัศนคติที่ดีตอกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมแกครู
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต 

งบประมาณ  1,000,000 บาท 
หนวยงานที่รับผิดชอบ   สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

๘. โครงการพัฒนาระบบและเพิ่มศักยภาพการไกลเกลี่ยขอพิพาทครอบครัวและมรดก 
ตามบทบัญญัติแหงศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต   

งบประมาณ  ๓,000,000 บาท 
หนวยงานที่รับผิดชอบ   สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

๙. โครงการสงเสริมสิทธิเสรีภาพในจังหวัดชายแดนภาคใตโดยการมีสวนรวมของเจาหนาที่รัฐ
และภาคประชาชน 

งบประมาณ  3,620,800 บาท 
หนวยงานที่รบัผิดชอบ   กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ  

๑๐. โครงการฝกอบรมเยาวชนหลักสูตรศาสนธรรม นําสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต 
งบประมาณ  2,555,000 บาท 
หนวยงานที่รับผิดชอบ   กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 

๑๑. โครงการเสรมิสรางประสิทธิภาพดานการบงัคับคดีการไกลเกลี่ยขอพิพาท การลดความเหลื่อมล้ํา
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต 

งบประมาณ  1,000,000 บาท 
หนวยงานที่รับผิดชอบ   กรมบังคับคดี 

๑๒. โครงการเสริมพลังชุมชนและสรางความเขมแข็งแกเยาวชนพินิจตนแบบ ตามวิถี 4 จังหวัด
ชายแดนภาคใต 

งบประมาณ  4,100,000 บาท 
หนวยงานที่รบัผิดชอบ   กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 

๑๓. โครงการบูรณาการระบบเย่ียมญาติทางไกลผานจอภาพ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต 
งบประมาณ  500,000 บาท 
หนวยงานที่รับผิดชอบ   กรมราชทัณฑ 

๑๔. โครงการการดําเนินงานดานการขาวศูนยขอมูลความมั่นคงและอาชญากรรมภัยแทรกซอน 
จังหวัดชายแดนภาคใต 

งบประมาณ  6,000,000 บาท 
หนวยงานที่รับผิดชอบ   กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
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๑๕. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินการทางนิติวิทยาศาสตรในการรวบรวม วิเคราะห 
และพัฒนาขอมูลดานนิติวิทยาศาสตรคดีความมั่นคง และภัยแทรกซอน ใหเปนหัวขอขาวสารและเปน
พยานหลักฐานในการสืบสวนสอบสวน เพื่ออํานวยความเปนธรรม 

งบประมาณ  11,885,000 บาท 
หนวยงานที่รับผิดชอบ   สถาบันนิติวิทยาศาสตร 

๑๖. โครงการบูรณาการหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินคดี 
ความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต 

งบประมาณ  326,000 บาท 
หนวยงานที่รับผิดชอบ   สํานักงานกิจการยุติธรรม 

๓. ผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 

กระทรวงยุติธรรม ไดรับจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
แผนงานบูรณาการขับเคลือ่นการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต จํานวนทั้งสิ้น ๖๓,๑๖๒,๘๐๐ บาท โดยมี
ภารกิจในการดูแลงานอํานวยความยุติธรรมและเยียวยาผูไดรับผลกระทบ มีเปาหมายที่สําคัญ คือ ประชาชนใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตมีความเช่ือมั่นตอการอํานวยความยุติธรรมและกระทรวงยุติธรรม จึงไดดําเนินงาน
โครงการเสริมสรางประสิทธิภาพงานยุติธรรมเพื่อการสรางความเปนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใตในลักษณะ
การบูรณาการระหวางสวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ไดแก สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
สํานักงานกิจการยุติธรรม กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กรมราชทัณฑ กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 
กรมคุมประพฤติ กรมบังคับคดี กรมสอบสวนคดีพิเศษ และสถาบันนิติวิทยาศาสตร รวมทั้งสภาทนายความ 
โดยมุงเนนการแปลงภารกิจประจําของสวนราชการใหเปนงานยุทธศาสตรที่ตอบสนองตอกลุมเปาหมายเฉพาะ 
และความตองการของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ไดแก จังหวัดปตตานี จังหวัดยะลา จังหวัด
นราธิวาส จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล  

การดําเนินงานโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพงานยุติธรรมเพื่อการสรางความเปนธรรมใน
จังหวัดชายแดนภาคใต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบดวยโครงการยอย/กิจกรรม จํานวน 16 
โครงการ โดยมีกลไกการทํางานต้ังแตระดับนโยบายถึงการปฏิบัติหนาที่ เพื่อมุงการแกไขปญหาโดยสันติวิธี
อยางมีสวนรวม สรางความเช่ือมั่นตามกระบวนการยุติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน ควบคูไปกับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม มีการทํางานรวมกับเครือขายภาคประชาชนในลักษณะงาน
มวลชนควบคูไปกับการสรางชองทางการเขาถึงงานบริการของหนวยงานรัฐแกประชาชนทุกกลุม ซึ่งมีผลการ
ดําเนินงานตามตัวช้ีวัดภาพรวมของโครงการ และตัวช้ีวัดของโครงการยอย/กิจกรรม ดังน้ี  

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดภาพรวมของโครงการ 
1. ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตมีสวนรวมในกิจกรรมเสริมสราง

ประสิทธิภาพงานยุติธรรมเพื่อการสรางความเปนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน 10,000 คน  
ผลการดําเนินงาน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ปรากฏวา ประชาชนในจังหวัดชายแดน

ภาคใตมีสวนรวมในกิจกรรมเสริมสรางประสิทธิภาพงานยุติธรรมเพื่อการสรางความเปนธรรมในจังหวัด
ชายแดนภาคใต จํานวน 28,948 คน คิดเปนรอยละ 289.48 ซึ่งสูงกวาเปาหมายจํานวนมาก เน่ืองจากผล
การดําเนินงานโครงการบูรณาการระบบเย่ียมญาติทางไกลผานจอภาพ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต มีประชาชน
ใหความสนใจและเขามามีสวนรวมในการใชบริการมาก เพราะเปนการลดภาระคาใชจายและเปนบริการที่
เขาถึงงาย 
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2. ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตมีความเช่ือมั่นตอการอํานวย
ความยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรม รอยละ 70  

ผลการดําเนินงาน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ปรากฏวา ประชาชนในจังหวัดชายแดน
ภาคใตมีความเช่ือมั่นตอการอํานวยความยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรม คิดเปนรอยละ 80.98 ซึ่งสูงกวา
เปาหมาย โดยวัดผลจากหนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 5 หนวยงานในจังหวัดชายแดนภาคใต ไดแก 
เรือนจํา/ทัณฑสถาน สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน/ศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชน สํานักงานบังคับ
คดีจังหวัด สํานักงานคุมประพฤติจังหวัด และสํานักงานยุติธรรมจังหวัด        

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของโครงการยอย/กิจกรรม 
ผลการดําเนินงานโครงการยอย/กิจกรรม จํานวน 16 โครงการ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 

สวนใหญเปนไปตามแผนปฏิบัติงาน แตบางโครงการ/กิจกรรม มีการดําเนินงานไมครบถวนตามแผนหรือ
ดําเนินงานลาชา ทําใหผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมายตามตัวช้ีวัด หรือยังไมสามารถประเมินผลการ
ดําเนินงานตามตัวช้ีวัดของโครงการไดอยางครบถวน ไดแก ๑) โครงการศูนยนิติธรรมสมานฉันทจังหวัด
ชายแดนภาคใต (สภาทนายความ)  ๒) โครงการคนหาความจริงในกรณีสําคัญเพื่อสรางความเขาใจกับ
ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต (สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม)  ๓) โครงการเสริมสรางความ
เขาใจและทัศนคติที่ดีตอกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมแกครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต (สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม)  ๔) โครงการพัฒนาระบบและเพิ่มศักยภาพการไกล
เกลี่ยขอพิพาทครอบครัวและมรดก ตามบทบัญญัติแหงศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต 
(สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม)  ๕) โครงการสงเสริมสิทธิเสรีภาพในจังหวัดชายแดนภาคใตโดยการมีสวน
รวมของเจาหนาที่รัฐและภาคประชาชน (กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ)  ๖) โครงการฝกอบรมเยาวชน
หลักสูตรศาสนธรรม นําสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต (กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ)  และ ๗) 
โครงการเสริมพลังชุมชนและสรางความเขมแข็งแกเยาวชนพินิจตนแบบ ตามวิถี 4 จังหวัดชายแดนภาคใต 
(กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน) สรุปผลการดําเนินงานโดยรวม ดังน้ี 

โครงการยอย/กจิกรรม 
(หนวยงานผูรบัผิดชอบ)/ตัวช้ีวัด 

ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 
สรปุผลการดําเนินงาน 

หนวยนับ แผน ผล 
1 . โ ค ร ง ก า ร ศูนย นิ ติ ธ ร ร ม
สมานฉันทจังหวัดชายแดนภาคใต 
(สภาทนายความ) 

   1. ประชาชน จํานวน 4,006 ราย ไดรับ
ความชวยเหลือทางกฎหมายดานคดีความ 
และดานการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 
โดยจัดใหมีทนายความอาสา เพื่ อให
คําปรึกษา การแกตางคดี หรือการเดินทาง
ไปพรอมกับญาติเพื่อเย่ียมผูตองสงสัยตาม 
พ.ร.ก.ฉุกเฉิน  
2. ประชาชน จํานวน 2,671 คน (ผูนํา
ชุมชน เครือขายยุติธรรมชุมชน และ
อาสาสมัครสาธารณสุข) ไดรับการอบรม
ความรูกฎหมายเบื้องตน 

 

ตัวช้ีวัด    
- ประชาชนในพื้นที่จังหวัด
ช า ย แ ด น ภ า ค ใ ต ที่ ไ ด รั บ
ผลกระทบจากความไมสงบและ
ถูกดําเนินคดี  

คน 
 

35,500 ๖,๖๗๗ 
  (ตํ่ากวาแผน) 
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โครงการยอย/กจิกรรม 
(หนวยงานผูรบัผิดชอบ)/ตัวช้ีวัด 

ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 
สรปุผลการดําเนินงาน 

หนวยนับ แผน ผล 
๒. โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
กระทรวงยุติธรรมในการแกไข
ปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
(สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม) 

   1. จัดประชุมระหวางหนวยงานในสังกัด
กระทรวงยุติธรรม เพื ่อกําหนดทิศทาง 
การทํางาน  
2. จัดประชุมขับเคลื่อนการทํางานราย
ประเด็นในฐานะกลุมภารกิจงานอํานวย
ความยุติธรรม  
3. จัดทําแผนการทํางานของสํานักงาน
ยุติธรรมจังหวัด  
4. ประเมินความเช่ือมั่นของประชาชนที่มี
ตอกระทรวงยุติธรรม ดานการคุมครอง
สิทธิและเยียวยา โดยผลการประเมิน
ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตมี
ความเช่ือมั่นตอการอํานวยความยุติธรรม
ของกระทรวงยุติธรรม คิดเปนรอยละ 80.98 
5. จัดประชุมเพื่อสรุปผลการดําเนินงาน 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 และเตรียม
ความพรอมปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 
และ ๒๕62  
6. ประชาชนในพื้นที่หางไกล จํานวน 
17,037 คน ไดรับบริการเย่ียมญาติทางไกล
ผานจอภาพ ณ ศูนยยุติธรรมชุมชน  
7. คณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน 
จํานวน 320 คน ไดรับการอบรมและ
ศึกษาดูงาน เพื่อสรางความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม 
 
 

ตัวช้ีวัด    
1) แผนปฏิบัติการกระทรวง
ยุติธรรมในจังห วัดชายแดน
ภาคใต  

แผน/
ฉบับ 

1 1 

2) รายงานผลการดําเนินงาน
ขอ ง ก ระท ร วง ยุ ติ ธร ร ม ใน
จังหวัดชายแดนภาคใต 

ฉบับ 1 1 

3) รายงานความเช่ือมั่นตอการ
อํานวยความยุติธรรมในจังหวัด
ชายแดนภาคใต 

ฉบับ 1 - 
(อยูระหวาง
การจัดทํา
รายงาน) 

 
4) ประชาชนในพื้นที่ ไ ด รั บ
บ ริ ก า ร ง า น อํ า น ว ย ค ว า ม
ยุติธรรม (จํานวนคนใช Video 
Conference แ ล ะ จํ า น ว น
กรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน 

คน 1,000 ๑๗,๓๕๗ 

๓. โครงการสงเสริมการอํานวย
ความยุติธรรมในชุมชนโดยศูนย
ยุติธรรมชุมชน 
(สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม) 

   1. จัดกิจกรรมเพื่อสํารวจปญหาชุมชน
ผานการระดมความเห็นจากตัวแทน
คณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน จํานวน 
183 คน  
2. จัดกิจกรรมช้ีแจงและสรางความเขาใจ
การดําเนินกิจกรรมชุมชนแกเจาหนาที่
ศูนยยุติธรรมชุมชนและเจาหนาที่ สยจ. 
จํานวน 104 คน 
3. จัดทําสื่อใหความรูบริการงานยุติธรรม 
 

ตัวช้ีวัด    
1) จํานวนศูนยยุติธรรมชุมชน
ดําเนินกิจกรรมในการอํานวย
ความยุ ติธรรมในชุมชนเพื่ อ
ปองกันอาชญากรรมในชุมชน 

ศูนย 106 106 
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โครงการยอย/กจิกรรม 
(หนวยงานผูรบัผิดชอบ)/ตัวช้ีวัด 

ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 
สรปุผลการดําเนินงาน 

หนวยนับ แผน ผล 
2) จํานวนประชาชนผูปฏิบัติงาน
สนับสนุนยุทธศาสตรยุติธรรม
ชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใตไดรับการพัฒนาศักยภาพ
ในการทํางาน 

คน 1,000 1,0๖0 4. คณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน 
(ภาคประชาชน) จัดกิจกรรมชุมชนเดินเทา
เขาพื้นที่มุงสํารวจปญหาชุมชนรายครัวเรือน 
จํานวนกวา 8,000 ครัวเรือน พรอมจัด
ประชาคมรวมกันแสวงหาวิธีเพื่อแกไข
ปญหาของชุมชน  
5. จัดกิจกรรมรวมพลเครือขายยุติธรรม
ชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนความรูและนําเสนอ
ผลงานของศูนยยุติธรรมชุมชนในพื้นที่ 
6. จัดกิจกรรมสรุปผลการดําเนินกิจกรรม
ของเจาหนาที่ศูนยฯ และระดมความเห็น
เพื่อเสนอแนะการทํางานตอไป 

3) จํา น วนป ร ะชาชนแล ะ
เจาหนาที่รัฐที่เขารวมกิจกรรม
ของศูนยยุติธรรมชุมชนในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต  

คน 1,500 ๙,๒๔๓ 
  (สูงกวาแผน) 

    

๔. โครงการคนหาความจริง   
ในกรณีสําคัญเพื่อสรางความ
เขาใจกับประชาชนในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต 
(สาํนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม) 

   จัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทํา
ความเขาใจรวมกันในประเด็นปญหาการ
อํานวยความยุติธรรมระหวางกระทรวง
ยุติธรรมกับกลุมภาคประชาสังคมในพื้นที่ 
จํานวน 2 ครั้ง 

ตัวช้ีวัด     
- ความจริงในกรณีสาํคัญที่เกิดข้ึน
ในพื้ นที่ ได รั บการ ช้ี แจงต อ
สาธารณะ 

กรณี 20 - 
(ไมมีขอมลู) 

 

๕. โครงการจัดทํามาตรฐาน
แนวทางการปฏิบัติตอผูตองขัง
คดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต 
(กรมราชทัณฑ) 

   1. จัดต้ังคณะทํางานและประชุมเพื่อ
จัดทําโปรแกรมแกไขฟนฟ ู 
2. ดําเนินโครงการรวมกับ UNICRI เพื่อ
จัดทําโปรแกรมมาตรฐานแนวทางการ
ปฏิบัติตอผูตองขังคดีความมั่นคงในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต 
3. ทดลองใชโปรแกรม (มิติครอบครัว) กับ 
ผูตองขังคดีมั่นคง จํานวน 146 คน ณ 
เรือนจํากลางสงขลา ซึ่งผูตองขังไดรับการ
สงเสริมใหตระหนักในคุณคาของตนเอง
และลดการใชความรุนแรงในการตอสูกับรัฐ 
4. จัดซื้ออุปกรณกีฬาในเรือนจําเพื่อทํา
โปรแกรม (มิติกีฬา) 

 

 

ตัวช้ีวัด    
- ระดับความสําเร็จของการ
จัดทํ าแนวทางปฏิบั ติที่ เปน
มาตรฐานตอผูตองขังคดีความ
มั่นคงในพื้นที่ชายแดนภาคใต 
โดยมีคูมือมาตรฐานการปฏิบัติ
ตอผูกระทําผิดคดีความมั่นคง
ใหเรือนจํา/ทัณฑสถาน   

ระดับ 
ความสําเร็จ 

๑๐๐ ๑๐๐ 
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โครงการยอย/กจิกรรม 
(หนวยงานผูรบัผิดชอบ)/ตัวช้ีวัด 

ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 
สรปุผลการดําเนินงาน 

หนวยนับ แผน ผล 
๖. โครงการเสริมสรางความ
ยุติธรรมในจังห วัดชายแดน
ภ า ค ใ ต ใ น ภ า ร กิ จ ก ร ม คุ ม
ประพฤติ 
(กรมคุมประพฤติ) 

   1. ประชุมเพื่อเตรียมความพรอมและ
จัดทําหลักสูตรสงเสริมแนวทางสันติวิธี
รวมกับผูถูกคุมประพฤติคดีความมั่นคง
จํานวน 18 ราย (4 ครั้ง) 
2. จัดคายภูมิบุตรา จํานวน 10 ครั้ง โดย
มีผูกระทําความผิดคดียาเสพติดไดรับการ
แกไขฟนฟู จํานวน 589 คน 
3. จางเหมาเจาหนาที่ผูประสานงาน 
4. จัดกิจกรรมพัฒนาพฤตินิสัยตามหลักสูตร
สงเสริมแนวทางสันติวิธีเพื่อปรับทัศนคติ
ที ่มีตอรั ฐและความสัมพันธที่ ดี ใหแก
ผูตองขังคดีความมั่นคง จํานวน 300 คน 
โดยมีผูถูกคุมความประพฤติเปนวิทยากร 
เรือนจําละ 4 คน 
4. อบรมอาสาสมัครคุมประพฤติ จํานวน 
954 คน ในพื้นที่เพื่อดูแลเปาหมายผูถูก
คุมประพฤติคดีความมั่นคง 

ตัวช้ีวัด    
- ถูกคุมประพฤติคดียาเสพติด 
และผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพ
ผูติดยาเสพติดในพื้นที่จังหวัด
ปตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล 
และสงขลา 

คน ๕๐๐ ๕๘๙ 

๗. โครงการเสริมสรางความ
เ ข า ใ จ แ ล ะ ทั ศน ค ติ ที่ ดี ต อ
กฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมแกครูโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต 
(สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม) 

    

ตัวช้ีวัด     
- ครูโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม
ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 
(ปตตานี ยะลา และนราธิวาส) 
มีความรูความเขาใจกฎหมาย
เบื้ อ งต นและกระบวนการ
ยุติธรรม สามารถนําไปเผยแพร
แกชุมชนได  

ราย 200 - 
(ดําเนินการ 
ก.ย.๖๐) 

จางที่ปรึกษาเพื่อดําเนินการโครงการเพื่อ
ส ร า ง ค ว าม รู ค ว า ม เ ข า ใ จ เ กี่ ย ว กั บ
กระบวนการยุติธรรมแกกลุมครูโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนา ซึ่งเปนกลุมเปาหมาย
ความมั่นคง (ระยะเวลาดําเนินการ 6 
เดือน คือ ก.ย. 60 - มี.ค. 61) 

๘. โครงการพัฒนาระบบและ
เพิ่มศักยภาพการไกลเกลี่ยขอ
พิพาทครอบครัวและมรดก 
ตามบทบัญญัติแหงศาสนาอิสลาม
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต   
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โครงการยอย/กจิกรรม 
(หนวยงานผูรบัผิดชอบ)/ตัวช้ีวัด 

ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 
สรปุผลการดําเนินงาน 

หนวยนับ แผน ผล 
(สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม) 
ตัวช้ีวัด 

    

1) ศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาท
ครอบครัวและมรดกอิสลาม
ให บ ริ ก า ร ไ กล เ ก ลี่ ย ใ ห กั บ
ป ร ะชาชน ในพื้ นที่ จั ง ห วั ด
ชายแดนภาคใต  

เรื่อง 100 - 
(ดําเนินการ 
ก.ย.๖๐) 

จางที่ปรึกษาดําเนินโครงการเพื่อสรางการ
รับรูและส งเสริมใหผูที่ นับ ถือศาสนา
อิสลามในพื้นที่ไดมาใชบริการงานไกล
เกลี่ ย เ รื่ อ งครอบครั วและมรดกตาม
บทบัญญัติแหงศาสนาอิสลามในพื้นที่
จั งห วัดชายแดนภาคใต  (ระยะเ วลา
ดําเนินการ 4 เดือน คือ ก.ย. 60 - ม.ค. 61) 

๒) ประชาชนในพื้นที่ ได รับ
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
อํานวยความยุติธรรมดวยการ
ไกลเกลี่ยขอพิพาทครอบครัว
และมรดก  

คน 500 - 
(ดําเนินการ 
ก.ย.๖๐) 

๙.  โ ค ร ง กา ร ส ง เ ส ริ มสิ ท ธิ
เสรีภาพในจั งห วัดชายแดน
ภาคใตโดยการมีสวนรวมของ
เจาหนาที่รัฐและภาคประชาชน 
(กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ) 

    

ตัวช้ีวัด     
1)  จํ า น วน เ จ า ห น า ที่ รั ฐ ที่
เ กี่ ย วข อ ง กั บ กา ร บั ง คับ ใ ช
กฎหมายที่เขารับการอบรม  

คน 1,920 1,92๓ 1. จัดประชุมชี้แจงนโยบาย 1 ครั้ง 
เมื่อเดือน ม.ค. 60 
2. จัดต้ังคณะทํางานเพื่อจัดทําหลักสูตร
วิทยากรกระบวนการฯ และฝกอบรม
เจาหนาที่ 
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทําหลักสูตร
วิทยากรและอบรมเจาหนาที่โดยดําเนินการ
ควบคูกันจํานวน 3 ครั้ง (รางหลักสูตร 
และรับฟงความคิดเห็นจากกลุมตางๆ) 
4. จัดอบรมวิทยากรกระบวนการดานสิทธิ
มนุษยชน ณ จังหวัดสงขลา โดยมี
กลุมเปาหมาย จํานวน 51 คน (ทหาร
หนวยเฉพาะกิจและตํารวจ) 
5. อบรมเจาหนาที่ทหารหนวยเฉพาะกิจ
จํานวน 1,923 คน เพื่อสรางความเขาใจ
ในการปฏิบั ติง านโดยไมละเมิดสิท ธิ
มนุษยชน โดยมีเจาหนาที่ทหารผูผานการ
ฝกอบรมตามหลักสูตรวิทยากรกระบวนการ
เปนผูทําการอบรม 

2) จํานวนวิทยากรกระบวนการ
กลุ ม เป าหมายที่ เ ข ารับการ
ฝกอบรม  

คน 50 5๑ 

๓) รอยละของกลุมเปาหมายที่
ได รับการอบรมสามารถนํา
ความรูที่ไดรับไปปรับใชในการ
ปฏิบัติงาน  

รอยละ 60 - 
(อยูระหวาง
ประมวลผล) 
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โครงการยอย/กจิกรรม 
(หนวยงานผูรบัผิดชอบ)/ตัวช้ีวัด 

ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 
สรปุผลการดําเนินงาน 

หนวยนับ แผน ผล 
๑๐. โครงการฝกอบรมเยาวชน
หลักสูตรศาสนธรรม นําสันติสุข
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต 
(กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ) 

   1. จัดประชุมชี้แจงนโยบาย 1 ครั้ง 
เมื่อเดือน ม.ค. 60 
2. จัดต้ังคณะทํางานเพื่อจัดทําหลักสูตร
เยาวชนรุนใหมใสใจเคารพสิทธิฯ 
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทํา
หลักสูตร จํานวน 3 ครั้ง (รางหลักสูตร
และรับฟงความคิดเห็นจากกลุมตางๆ) 
4. ฝกอบรมหลักสูตรเยาวชนรุนใหมใสใจ
เคารพสิทธิฯ จํานวน 5 ครั้ง ระหวาง
เดือน มี.ค. - พ.ค. 60 ณ จังหวัดสงขลา 
เพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
ผานการบรรยายและศึกษาดูงาน โดยมี
กลุมเปาหมายเขารวม คือ เด็กและเยาวชน
อายุ 15 - 25 ป จากสถาบันอุดมศึกษา 
โรงเรียน จํานวน 302 คน  
5. อยูระหวางการผลิตสมุดภาพสื่อสิทธิ
มนุษยชนจากเยาวชนผูเขารับการอบรม 

ตัวช้ีวัด    
1) จํานวนเยาวชนที่เขารับการ
อบรม  

คน 300 30๒ 

๒) รอยละของกลุมเปาหมายที่
ไดรับการอบรมสามารถผาน
การทดสอบความรูความเขาใจ
ตามเกณฑที่กําหนด  
 

รอยละ 60 - 
 (อยูระหวาง 
 ประมวลผล) 

๑๑.  โ คร งก าร เ สริ มส ร า ง
ประสิทธิภาพดานการบังคับคดี
การไกลเกลี่ยขอพิพาท การลด
ความเหลื่อมล้ําในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต 
(กรมบังคับคดี) 

   1. อบรมใหความรูเกี่ยวกับภารกิจและ
กระบวนการบังคับคดีแกประชาชนใน
พื้นที่ จํานวน 482 คน โดยผูเขาอบรม
ผานเกณฑการประเมิน รอยละ 90.38 
2. จัดกิจกรรมไกลเกลีย่ฯ โดยจํานวนเรื่อง
ที่เขาไกลเกลี่ย 115 เรื่อง สําเร็จ 100 
เรื่อง (รอยละ 86.95) 
3. จัดกิจกรรมมหกรรมขายทอดตลาด 
จํานวน 5 นัด ณ จังหวัดสงขลา โดยมี
ผูเขารวมประมาณ 550 คน  
4. จัดต้ังเครือขายบังคับคดี จํานวน 30 
คน โดยผานเกณฑการประเมินรอยละ 
100 
5. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเครือขายบังคับ
คดี (ภาคประชาชน) จํานวน 60 คน 
เพื่อใหมีความรูความเขาใจและสามารถ
เปนตัวแทนเจาพนักงานในการใหความ
ชวยเหลือประชาชนเบื้องตนได 
 
 

ตัวช้ีวัด    
1) รอยละของผู เ ข ารับการ
อบรมมีความรู ความเขาใจใน
กระบวนการบังคับคดีและการ
ไกลเกลี่ยขอพิพาท  

รอยละ ๘๐ ๙๐.๓๘ 
  (สูงกวาแผน) 

๒) รอยละของคดีที่ดําเนินการ
ไกลเกลี่ยสําเร็จ  

รอยละ ๗๐ ๘๖.๙๕ 
  (สูงกวาแผน) 

๓) รอยละคดีที่มีการประกาศ
ขายทอดตลาดตอจํานวนคดีที่
ศาลมีคําสั่งใหขายทอดตลาด  

รอยละ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๔) จํานวนผูผานการคัดเลือก
เปนเครือขายบังคับคดี 

คน ๓๐ ๓๐ 
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โครงการยอย/กจิกรรม 
(หนวยงานผูรบัผิดชอบ)/ตัวช้ีวัด 

ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 
สรปุผลการดําเนินงาน 

หนวยนับ แผน ผล 
๑๒. โครงการเสริมพลังชุมชน
และสร างความเขมแข็งแก
เยาวชนพินิจตนแบบ ตามวิถี 4 
จังหวัดชายแดนภาคใต 
(กรมพินิจและคุมครองเด็ก
และเยาวชน) 

   1. จัดตั้งคณะทํางานและประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เพื่อกําหนดแนวทางยกระดับ
การดูแล ปองกัน และแกไขปญหาเด็ก
และเยาวชน รวมทั้งจัดทําโปรแกรมบําบัด
ฟนฟูเด็กเฉพาะดานมั่นคง 
2. พัฒนากระบวนงานต้ังแตการรับตัว จนถึง
การเตรียมความพรอมกอนปลอย 4 ดาน 
คือ ดานการกินอยูหลับนอน ดานการศึกษา
และวิชาชีพ ดานการบําบัด แกไข ฟนฟ ู
และดานการเตรียมความพรอมกอนปลอย) 
ทั้งน้ี มุงเนนการบําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชน
ที่สอดคลองกับวิถีชีวิตและกลุมเปาหมายเฉพาะ 
3. นํากระบวนการดูแลเด็กที่ผานการทดลอง
และปรับปรุงแลวมาใชในสถานพินิจและ
คุมครองเด็กและเยาวชน และศูนยฝกเด็ก
และเยาวชน เชน การปรับภูมิทัศนเพื่อการ
ปฏิบัติศาสนกิจ การแตงกาย 
4. จางที่ปรึกษาดําเนินโครงการเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตรการดูแล เด็ก 
และ เยาวชนภายใตสถานการณการใช
กฎหมายพิเศษ และอบรมทหารพราน
และผูนําชุมชนใหมีความรู ความเขาใจ
ตามหลักสูตรดังกลาว 
5. จางที่ปรึกษาดําเนินโครงการเพื่อจัดทํา
หลักสูตรการจัดการศึกษาและสรางทักษะ
ชีวิตแกเด็กและเยาวชนในศูนยฝกและ
อบรมเด็กและเยาวชนและสถานพินิจฯ 
(ตารางชีวิตประจําวัน) ที่มีความแตกตาง
ทางศาสนาและวัฒนธรรม (ระยะเวลา
ดําเนินการ 4 เดือน คือ ก.ย. 60 - ม.ค. 61) 
โดยจะสงมอบหลักสูตรใหแกกรมพินิจ
และคุมครองเด็กและเยาวชนตอไป 

ตัวช้ีวัด    
1) มี ร ะบบ กา ร ดู แล  แก ไ ข
บําบัด ฟนฟูเด็กและเยาวชนที่
สอดคลองกับวัฒนธรรมและวิถี
ชีวิตจังหวัดชายแดนภาคใต  

ระบบ ๑ ๑ 

๒) มีโปรแกรมการดูแลเด็กที่
เ กี่ ย ว ข อ ง กั บ ค ว า ม มั่ น ค ง
โดยเฉพาะ 

โปรแกรม ๑ ๑ 

๓) เจาหนาที่ผูที่เกี่ยวของไดรับ
การพัฒนาศักยภาพ  

คน ๒๐๐ - 
 (ไมมีขอมูล) 

๑๓. โครงการบูรณาการระบบ
เย่ียมญาติทางไกลผานจอภาพ 
5 จังหวัดชายแดนภาคใต 

   1. ใหบริการเย่ียมญาติทางไกลผานจอภาพ 
โดยสนับสนุนคาเชาสัญญาณอินเตอรเน็ต
และคาซอมบํารุงแกเรือนจําและทัณฑสถาน 
จํานวน 10 แหง และสํานักงานยุติธรรมตัวช้ีวัด    
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โครงการยอย/กจิกรรม 
(หนวยงานผูรบัผิดชอบ)/ตัวช้ีวัด 

ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 
สรปุผลการดําเนินงาน 

หนวยนับ แผน ผล 
จังหวัด 3 แหง 

1) จํานวนเรือนจํา/ทัณฑสถาน
ในกลุม ๕ จังหวัดชายแดนใตมี
ระบบเย่ียมทางไกลผานจอภาพ 

แหง ๑๐ ๑๐ 2. จัดจางเพื่อซอมบํารุงอุปกรณจุดบริการ 
(ระยะเวลาจาง 3 เดือน) 

๒) จํานวนศูนยยุติธรรมชุมชน
และสํานักงานยุติธรรมจังหวัด
ในกลุม ๕ จังหวัดชายแดนใต 
เขารวมโครงการบูรณาการ
ระบบเย่ียมทางไกลผานจอภาพ 

แหง ๑ ๓ 

๑๔. โครงการการดําเนินงาน
ดานการขาวศูนยขอมูลความ
มั่นคงและอาชญากรรมภัย
แทรกซอน จังหวัดชายแดนภาคใต 
(กรมสอบสวนคดีพิเศษ) 

   1. รวบรวม และวิเคราะหขอมูลความมั่นคง
และอาชญากรรมภัยแทรกซอน จํานวน 228 เรื่อง 
(สนับสนุนตามการรองขอของหนวยงาน) และ
บันทึกลงฐานขอมูล 

2. จัดทํารายงานวิเคราะหความเช่ือมโยง
รูปแบบและเครือขายของผูกอการราย 
จํานวน 44 เรื่อง 
3. พัฒนาขอมูลใหเปนพยานหลักฐาน
ในการดําเนินคดีตามเลขสืบสวน 2 เรื่อง 

ตัวช้ีวัด    
1) จัดทําฐานขอมูล วิเคราะห/
รายงานภัย คุกคามจากสื่ อ
สารสนเทศ และส นับสนุน
ขอมูลแกหนวยงานที่เกี่ยวของ  

รอยละ  ๑๐๐ ๑๐๐ 

๒) จัดทําฐานขอมูล วิเคราะห/
รายงานขอมูลอาชญากรรมภัย
แทรกซอน และสนับสนุนขอมูล
แกหนวยงานที่เกี่ยวของ  

รอยละ  ๑๐๐ ๑๐๐ 

๑๕. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การดําเนินการทางนิติวิทยาศาสตร
ในการรวบรวม วิเคราะห  และ
พัฒนาขอมูลดานนิติวิทยาศาสตร
คดีความมั่นคง และภัยแทรกซอน 
ใหเปนหัวขอขาวสารและเปน
พยานหลักฐานในการสืบสวน
สอบสวน เพื ่ออํานวยความ
เปนธรรม 
(สถาบันนิติวิทยาศาสตร) 

   1. ดําเนินการรวบรวมหลักฐานทางนิติ
วิทยาศาสตร 1,778 รายการ โดยสามารถ
นําไปวิเคราะหและกําหนดหัวขอขาวสารได 
60 เรื่อง และไดนําไปจัดทํารายงานดาน
นิติวิทยาศาสตร (DSM) 20 เรื่อง 
2. รายงานการตรวจพสิูจนหาสารประกอบ
ระเบิดและสารเสพติดเบื้องตน 353 เรื่อง 
3. รายการตรวจสารพันธุกรรม (DNA) 
2,289 รายการ พรอมเปรียบเทียบรูปแบบ
สารพันธุกรรมการกับฐานขอมูล จํานวน 
115 โปรไฟล 
4. จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับวัตถุระเบิด
เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานในการรวบรวม

ตัวช้ีวัด    
1) รอยละความสําเร็จในการ
ปฏิบัติงานการตรวจพิสูจนและ

รอยละ  ๑๐๐ ๑๐๐ 
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โครงการยอย/กจิกรรม 
(หนวยงานผูรบัผิดชอบ)/ตัวช้ีวัด 

ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 
สรปุผลการดําเนินงาน 

หนวยนับ แผน ผล 
การรวบรวมขอมูลด านนิ ติ
วิทยาศาสตร  

พยานหลักฐานแกบุคลากรหนวยงาน
จํานวน 2 ครั้ง รวม 62 คน 

๒) จํ า น วนก า ร ดํ า เ นินก า ร
ส นับ ส นุ นก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร    
ทางนิติวิทยาศาสตรฯ รวบรวม 
วิเคราะห และพัฒนาขอมูล 
ดานนิติ วิทยาศาสตร ให เปน
พยานหลักฐานในการสืบสวน
สอบสวน 

เรื่อง ๒๐ ๒๐  

๓) จํ า น ว น เ จ า ห น า ที่ นิ ติ
วิทยาศาสตร  และผู ชวยนัก  
นิ ติ วิทยาศาสตร  ได รับการ
พัฒนาองคความรู  เทค นิค 
วิธีการ ดานนิติวิทยาศาสตรใหมี
ความเช่ียวชาญ มีประสิทธิภาพ 
ตามระบบมาตรฐานสากล  

ราย ๔๐ ๖๒ 
  (สูงกวา

แผน) 

๑๖ .  โ ค ร ง ก า ร บู ร ณ าก า ร
หน วยง านในกระบวนการ
ยุติธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การ ดํา เ นินค ดีความมั่ นค ง      
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต 
(สํานักงานกิจการยุติธรรม) 

   1. ประชุมเชิงปฏิบัติการระหวางหนวยงาน
กระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวของเพื่อระดม
ความเห็น รับทราบปญหาการบังคับใช
กฎหมาย ม. 21 แหง พ.ร.บ.ความมั่นคงฯ 
รวมถึงรับขอเสนอแนะแนวทางการแกไข
และปรับปรุงกฎหมายดังกลาว 
2. นําขอมูลจากผลการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 
เสนอตอที่ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนา
นโยบายและประสานงานกระบวนการยุติธรรม
จังหวัดชายแดนภาคใต 

ตัวช้ีวัด    
1)  เ จ าหน าที่ ในหน วยง าน
ก ร ะ บ ว น ก า ร ยุ ติ ธ ร ร ม ที่
ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดําเนินคดี
ความมั่ นคงในพื้นที่ จั งห วัด
ชายแดนภาคใต  

คน 
 

๕๐ ๕๐ 

ที่มา : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตงานและแผนการใชจายงบประมาณ 
การดําเนินงานโครงการยอย/กิจกรรม จํานวน ๑๖ โครงการ ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการ

ใชจายงบประมาณโครงการที่ไดรับจัดสรรทั้งสิ้น จํานวน ๖๓,๑๖๒,๘๐๐ บาท สวนใหญเปนไปตามเปาหมายและ
ระยะเวลาที่กําหนด โดยการใชจายงบประมาณมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่ม/ลดงบประมาณในบางโครงการ ซึ่งการใช
จายงบประมาณโครงการ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ มีผลการเบิกจายเงิน จํานวน ๔๘,๕๘๘,๓๕๖.๗๕ บาท 
คิดเปนรอยละ ๗๖.๙๓ ของงบประมาณที่ไดรับจัดสรร และขอกันเงินไวเบิกเหลื่อมปแบบมีหน้ีผูกพัน ๗ โครงการ
ยอย/กิจกรรม จํานวน ๑๐,๔๕๘,๒๔๔.๓๓ บาท ทําใหมีผลการใชจายเงินทั้งสิ้น จํานวน ๕๙,๐๔๖,๖๐๑.๐๘ บาท 
คิดเปนรอยละ ๙๓.๔๘ ของงบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร โดยมีงบประมาณคงเหลือ ๔,๑๑๖,๑๙๘.๙๒ บาท ดังน้ี 

โครงการ/กิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรม หนวยงานท่ีรับผิดชอบ งบประมาณ (บาท) ผลการใชจาย (บาท) 
1.  โครงการศูนยนิติธรรมสมานฉันท                     

3 จังหวัดชายแดนภาคใต 
สภาทนายความ 4,875,300.๐๐ 4,875,300.๐๐ 

2.  โครงการขับเคลือ่นยุทธศาสตร
กระทรวงยุติธรรมในการแกไขปญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต 
- ขอกันเงินแบบมีหน้ีผูกพัน  

จํานวน ๑,๐๔๖,๐๒๘.๕๐ บาท 

สํานักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม 

5,683,200.๐๐ 
 

๔,๔๐๒,๘๐๕.๘๓ 
๑,๐๔๖,๐๒๘.๕๐ 
๕,๔๔๘,๘๓๔.๓๓ 

3.  โครงการสงเสริมการอํานวยความยุติธรรม
ในชุมชนโดยศูนยยุติธรรมชุมชน  
- โอนเปลี่ยนแปลงรายการเพิม่เติม 

จํานวน ๕,๓๔๗,๘๖๘.๙๔ บาท 
- ขอกันเงินแบบมีหน้ีผูกพัน  

จํานวน ๓,๔๒๗,๙๓๘.๕๐ บาท 

สํานักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม 

๘,000,๐๐๐.๐๐ 
๕,๓๔๗,๘๖๘.๙๔ 

๑๓,๓๔๗,๘๖๘.๙๔ 

๗,๖๗๐,,๗๙๑.๘๒ 
๓,๔๒๗,๙๓๘.๕๐ 

11,๐๙๘,๗๓๐.๓๒ 
 

4.  โครงการคนหาความจรงิในกรณีสําคัญ
เพื่อสรางความเขาใจกับประชาชน    
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต 
- โอนเปลี่ยนแปลงรายการลดลง  

จํานวน ๙๓๑,๙๐๐.๐๐ บาท 

สํานักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม 

1,055,000.๐๐ 
(๙๓๑,๙๐๐.๐๐) 
๑๒๓,๑๐๐.๐๐ 

๕๕,๒๖๘.๐๐ 

5.  โครงการจัดทํามาตรฐานแนวทาง  
การปฏิบัติตอผูตองขังคดีความมั่นคง
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต 
- โอนเปลี่ยนแปลงรายการลดลง  

จํานวน ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

กรมราชทัณฑ 1,000,000.๐๐ 
(๒๐๐,๐๐๐.๐๐) 
๘๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๗๙๘,๓๕๘.๐๐ 



   -66- 
 

โครงการ/กิจกรรม หนวยงานท่ีรับผิดชอบ งบประมาณ (บาท) ผลการใชจาย (บาท) 
6.  โครงการเสริมสรางความยุติธรรม    

ในจังหวัดชายแดนภาคใตในภารกิจ
กรมคุมประพฤติ 
- โอนเปลี่ยนแปลงรายการลดลง  

จํานวน ๙๖๓,๕๓๘.๙๔ บาท 

กรมคุมประพฤติ 8,562,500.๐๐ 
(๙๖๓,๕๓๘.๙๔) 

๗,๕๘๗,๙๖๑.๐๖ 

๖,๗๓๕,๙๒๘.๓๒ 

7.  โครงการเสริมสรางความเขาใจ     
และทัศนคติที่ดีตอกฎหมาย        
และกระบวนการยุติธรรมแกคร ู     
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม    
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต 
- ขอกันเงินแบบมีหน้ีผูกพัน  

จํานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

สํานักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม 

1,000,000.๐๐ 1,000,000.๐๐ 

8.  โครงการพฒันาระบบและเพิ่มศักยภาพ
การไกลเกลี่ยขอพิพาทครอบครัว            
และมรดกตามบทบญัญัติแหงศาสนา
อิสลามในพื้นทีจ่ังหวัดชายแดนภาคใต 
- ขอกันเงินแบบมีหน้ีผูกพัน  

จํานวน ๒,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

สํานักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม 

3,000,000.๐๐ ๑๗,๐๖๐.๐๐ 
๒,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ 
๒,๙๑๗,๐๖๐.๐๐ 

9.  โครงการสงเสรมิสทิธิเสรีภาพในจงัหวัด 
ชายแดนภาคใตโดยการมีสวนรวม      
ของเจาหนาที่รฐัและภาคประชาชน 

กรมคุมครองสิทธิ 
และเสรีภาพ               

3,620,800.๐๐ ๓,๒๗๓,๙๒๙.๙๕ 

 10. โครงการฝกอบรมเยาวชน
หลักสูตรศาสนธรรม นําสันติสุข            
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต 

กรมคุมครองสิทธิ 
และเสรีภาพ               

2,555,000.๐๐ ๒,๔๘๖,๗๑๙.๐๑ 

 11. โครงการเสริมสรางประสทิธิภาพ   
 ดานการบังคับคดีการไกลเกลี่ย 
 ขอพิพาท การลดความเหลื่อมล้ํา 
 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต 

กรมบังคับคดี 1,000,000.๐๐ 1,000,000.๐๐ 

 12. โครงการเสริมพลังชุมชนและสราง 
 ความเขมแข็งแกเยาวชนพินิจตนแบบ 
 ตามวิถี 4 จังหวัดชายแดนภาคใต 
 - ขอกันเงินแบบมหีน้ีผกูพัน  

 จํานวน 1,๐00,000.๐๐ บาท 

กรมพินิจและคุมครองเด็  
และเยาวชน 

4,100,000.๐๐ ๓,๐๙๗,๘๔๘.๓๐ 
1,๐00,000.๐๐ 
๔,๐๙๗,๘๔๘.๓๐ 
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โครงการ/กิจกรรม หนวยงานท่ีรับผิดชอบ งบประมาณ (บาท) ผลการใชจาย (บาท) 
 13. โครงการบูรณาการระบบเย่ียมญาติ 

 ทางไกลผานจอภาพ 5 จังหวัด 
 ชายแดนภาคใต 
 - ขอกันเงินแบบมหีน้ีผกูพัน  

 จํานวน ๒๙๕,000.๐๐ บาท 

กรมราชทัณฑ 500,000.๐๐ ๑๙๗,๘๑๐.๙๐ 
๒๙๕,๐๐๐.๐๐ 
๔๙๒,๘๑๐.๙๐ 

 14. โครงการการดําเนินงานดานการขาว 
 ศูนยขอมูลความมั่นคงและอาชญากรรม 
 ภัยแทรกซอน จังหวัดชายแดนภาคใต 
 - โอนเปลี่ยนแปลงรายการลดลง   

 จํานวน ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ 6,000,000.๐๐ 
 (๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐)
๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๒,๙๙๔,๙๕๑,๐๐ 

 15. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินการ             
 ทางนิติวิทยาศาสตรในการรวบรวม 
 วิเคราะห และพฒันาขอมลูดานนิติ 
 วิทยาศาสตร คดีความมั่นคง และภัย 
 แทรกซอน ใหเปนหัวขอขาวสาร 
 และเปนพยานหลักฐานในการสบืสวน 
 สอบสวน เพือ่อํานวยความเปนธรรม 
 - ขอกันเงินแบบมหีน้ีผกูพัน  

 จํานวน ๗๘๙,๒๗๔.๘๐ บาท 

สถาบันนิติวิทยาศาสตร 11,885,000.๐๐ ๑๐,๙๐๘,๒๕๘.๑๕ 
     ๗๘๙,๒๗๔.๘๐ 
๑๑,๖๙๗,๕๓๒.๙๕ 

 16. โครงการบูรณาการหนวยงาน 
 ในกระบวนการยุติธรรมเพื่อเพิ่ม 
 ประสทิธิภาพการดําเนินคดีความมั่นคง 
 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต 
 - โอนเปลี่ยนแปลงรายการลดลง  

 จํานวน ๒๕๒,๔๓๐.๐๐ บาท 

สํานักงานกิจการยุติธรรม 326,000.๐๐ 
   (๒๕๒,๔๓๐.๐๐) 

๗๓,๕๗๐.๐๐ 

๗๓,๓๓๐.๐๐ 

รวมท้ังสิ้น  ๖๓,๑๖๒,๘๐๐.๐๐ ๕๙,๐๔๖,๖๐๑.๐๘ 

ที่มา : กองคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงยตุิธรรม ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 

สวนท่ี 3  ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ 

๑. วัตถุประสงคของการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ 
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัด

ชายแดนภาคใต โครงการเสริมสรางประสิทธิภาพงานยุติธรรมเพื่อการสรางความเปนธรรมในจังหวัดชายแดน
ภาคใต มีวัตถุประสงคเพื่อใหทราบถึงความเหมาะสม การบรรลุวัตถุประสงค และประสิทธิภาพของการ
ดําเนินงานโครงการ รวมทั้งผลกระทบจากการดําเนินงานโครงการที่เปนผลสบืเน่ืองมาจนถึงปจจุบัน ซึ่งมีผลตอ
ระดับความสําเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรประเทศ ยุทธศาสตรกระทรวงยุติธรรม และ
แผนงานโครงการที่สําคัญของกระทรวงยุติธรรม พรอมทั้งใหขอเสนอแนะที่ไดจากการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลโครงการไปใชในการแกไขปรับปรุงการดําเนินงาน  
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๒. การปฏิบัติงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ 
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงยุติธรรม ไดดําเนินการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต โครงการ
เสริมสรางประสิทธิภาพงานยุติธรรมเพื่อการสรางความเปนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต ตามแนวทางการ
ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยวิธีการศึกษาจากเอกสาร
หลักฐาน การวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูล ใชแบบสํารวจ และการสอบถามเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ สรุปผลการ
ดําเนินการตามแบบรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการในภาพรวม (แบบ ร 2/ ค.ต.ป. 
ประจํากระทรวง) ดังน้ี 

(1)  การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล : ความเหมาะสมของโครงการ  (แบบประเมินผล ป.คก. 1) 

ประเด็นการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ผลการดําเนินงาน ขอคนพบ/ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 
เหมาะสม ควรปรับปรุง 

(๑) การกําหนดวัตถุประสงคโครงการ ความ
สอดคลองกับนโยบายสําคัญ (ยุทธศาสตร
ประเทศ/จังหวัด/กลุมจังหวัด) 

  การกําหนดวัตถุประสงคโครงการเสริมสราง
ประสิทธิภาพงานยุติธรรมเพื่อการสราง
ความเปนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต มีความสอดคลองกับนโยบายสําคัญ
ที่มุงเนนการแกไขปญหาโดยสันติวิธีอยางมี
สวนรวม สรางความเช่ือมั่นตามกระบวนการ
ยุติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน ควบคูไปกับ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนพื้นฐาน
สังคมพหุวัฒนธรรม ดังน้ี 
- วัตถุประสงคของโครงการ   
๑) เพื่อสรางความเช่ือมั่นของประชาชนตอ
งานกระทรวงยุติธรรมในจังหวัดชายแดน
ภาคใต 
๒) เพื่อเสริมสรางการอํานวยความยุติธรรม
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ตามหลักธรร
มาภิบาล 
- ความสอดคลองกับนโยบายสําคัญ 
๑) นโยบายรัฐบาลดานการรักษาความมั่นคง
ของรัฐและการตางประเทศ นโยบายคณะ
รักษาความสงบแหงชาติ เรื่องการแกไข
ปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต นโยบายการ
บริหารและการพฒันาจังหวัดชายแดนภาคใต 
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ และแผนปฏิบัติการ 
การแกไขปญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ เปาหมายการ
ดําเนินงานอํานวยความยุติธรรมและเยียวยา
ผูไดรับผลกระทบ 
๒) ยุทธศาสตรชาติ ดานความมั่นคง 
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ประเด็นการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ผลการดําเนินงาน ขอคนพบ/ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 
เหมาะสม ควรปรับปรุง 

๓) ยุทธศาสตรตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่  ๑๒ ดานการ
เสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศสูความมั่งค่ังและย่ังยืน 
๔) ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ดานความมั่นคงและการตางประเทศ 
๕) ยุทธศาสตรกระทรวงยุติธรรม ดานการ
อํานวยความยุติธรรม 
๖) แผนงานโครงการที่สําคัญของกระทรวง
ยุติธรรม ดานการเสริมสรางความยุติธรรมใน
จังหวัดชายแดนภาคใต     

(๒) การวางแผน และการกําหนดกิจกรรม
การปฏิบัติงาน 

  มีก ารกํ าหนดแผนการป ฏิบั ติง านและ
แผนการใชจายงบประมาณประจําป โดย
วางแผน กําหนดกิจกรรม และกรอบการ
ดําเนินโครงการใหเปนไปตามวัตถุประสงค 
และเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
รายประเด็นตามความสําคัญในพื้นที่และ
ตามชวงระยะเวลา มุงเนนการแปลงภารกิจ
ประจําของสวนราชการในสังกัดกระทรวง
ยุ ติ ธรรมที่ เ ป นหน วยง านผู รับผิ ดชอบ
โครงการใหเปนงานยุทธศาสตรที่ตอบสนอง
ตอนโยบาย กลุมเปาหมายเฉพะ และความ
ตองการของประชาชนในพื้นที่ 

(๓) ผลผลิต และการกําหนดตัวช้ีวัดระดับ
ผลผลิต 

  มีการกําหนดตัว ช้ีวัดเ ชิงปริมาณ ไดแก 
ประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมเสริมสราง
ประสิทธิภาพงานยุติธรรมเพือ่การสรางความ
เปนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน 
10,000 คน ซึ่งเปนการกําหนดตัวช้ีวัดใน
ภาพรวมตามเปาหมายผลผลิตของโครงการ
ยอย/กิจกรรม ดังน้ัน การกําหนดตัวช้ีวัด
ระดับผลผลติจึงมคีวามชัดเจนและสอดคลอง
กับวัตถุประสงคของโครงการ 

(๔) ผลลัพธ และการกําหนดตัวช้ีวัดระดับ
ผลลัพธ 

  มีการกําหนดตัวช้ีวัดเ ชิงคุณภาพ ไดแก 
ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตมีความ
เช่ือมั่นตอการอํานวยความยุติธรรมของ
กระทรวงยุติธรรม รอยละ 70 ซึ่งเปนการ
กําหนดตัวช้ีวัดระดับผลลัพธที่ สามารถ
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ประเด็นการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ผลการดําเนินงาน ขอคนพบ/ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 
เหมาะสม ควรปรับปรุง 

สะทอนผลที่ ได รับจากผลผลิตของการ
ดําเนินงานโครงการ 

(๕) การศึกษาผลกระทบโครงการ (กอนเริ่ม
ดําเนินการ) 

  - มีการทบทวน ประเมินผลการดําเนินงาน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ศึกษาสถิติ 

   จํานวนผูมาขอรับบริการ ศึกษานโยบายและ
ข อ สั่ ง ก า ร ที่ เ กี่ ย ว ข อ ง  เ พื่ อ นํ า ม า ใ ช
ประกอบการวางแผนและกําหนดกิจกรรม
ของโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐ ใหเปนไปตามขอสั่งการ ยุทธศาสตร 
กลุมเปาหมายสําคัญ และตอบสนองความ
ตองการในพื้นที่ 
- มีการสํารวจความคิดเห็นเพื่อแสวงหา
กลุมเปาหมายในพื้นที่สําหรับเผยแพรและ
สงเสริมความเขาใจเกี่ยวกับสทิธิและเสรีภาพ
ใหสามารถถายทอดไปยังชุมชนได 

(๖) ประโยชนที่คาดหวังจากโครงการ   - ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตมี
ความเช่ือมั่นตอการอํานวยความยุติธรรม
ของกระทรวงยุติธรรม 
- ประชาชนสามารถเขาถึงและอํานวยความ
ยุติธรรมไดดวยตนเอง โดยมีศูนยยุติธรรม
ชุมชนเปนศูนยกลางในการสรางความเขาใจ
และทํางานระดับชุมชน 
- เหตุการณที่เปนขอสงสัยไดรับการคลี่คลาย 
และทําความเขาใจกับประชาชน 
- มีการปฏิบัติตอผูที่เกี่ยวของกับกิจกรรม
โครงการอยางเหมาะสมและเปนไปตามมาตรฐาน 
- กลุมเปาหมายมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และรวม
เปนเครือขายการทํางานสรางความเขาใจ
และเผยแพรความรูที่ไดรับแกชุมชน 
- ขอมูลดานนิติวิทยาศาสตรไดรับการ
รวบรวม วิเคราะห เช่ือมโยง เพื่อพัฒนาให
เปนพยานหลักฐานหรือใชประโยชนในคดีได 

(๗) ความเหมาะสมของงบประมาณ   งบประมาณของโครงการจํานวนทั้ งสิ้น 
๖๓,๑๖๒,๘๐๐ บาท ไดจัดสรรใหกับสวน
ราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และสภา
ทนายความ เพื่อดําเนินงานโครงการยอย/
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ประเด็นการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ผลการดําเนินงาน ขอคนพบ/ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 
เหมาะสม ควรปรับปรุง 

กิจกรรมตามภารกิจของหนวยงาน จํานวน 
๑๖ โครงการ และมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่ม/
ลดงบประมาณในบางโครงการ เพื่อ ให
สอดคลองกับกิจกรรมโครงการ 

(๘) ความพรอมและการสนับสนุนดาน
วิชาการ/บุคลากร/อุปกรณและเทคโนโลยี 

  - การดําเนินงานโครงการเปนการบูรณาการ
รวมกันระหวางหนวยงาน โดยมีหนวยงาน
และบุคลากรเปนผูรับผิดชอบหลักโดยตรงใน
แตละโครงการยอย/กิจกรรม รวมทั้งมีการ
ต้ั ง ค ณ ะ ทํ า ง า น เ ฉ พ า ะ กิ จ  แ ล ะ เ ชิ ญ
ผูเช่ียวชาญเขามารวมดําเนินงาน  
- มีศูนยนิติธรรมสมานฉันทจังหวัดชายแดน
ภาคใต ซึ่งดําเนินงานโดยสภาทนายความ 
สนับสนุนการดําเนินงานโครงการ  
- มีการวางแผน แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
กับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อจัดทําเครื่องมือ
การปฏิบัติงาน คูมือการปฏิบัติงาน และ
อบรมพัฒนาศักยภาพผูป ฏิบั ติ งานและ
เครือขายเพื่อใหมีความรูและพรอมในการ
ดําเนินกิจกรรม 
- มีการจางที่ปรึกษาที่มีความเช่ียวชาญ
เฉพาะสําหรับการดําเนินงานบางโครงการ/
กิจกรรม เชน การประเมินความเช่ือมั่นของ
ประชาชนที่มีตอการอํานวยความยุติธรรม 
การสรางความรูความเขาใจและทัศนคติที่ดี
แกครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
การใหความรูและการไกลเกลี่ยขอพิพาท
ครอบครัวและมรดกตามบทบัญญัติแหง
ศาสนาอิสลาม เปนตน 

(๙) ความพรอมและการสนับสนุนดานพื้นที่
ดําเนินการ 
(สภาพพื้นที่/สภาวะแวดลอม/การสนับสนุน
จากชุมชน/ความเพียงพอของทรัพยากรการ
ดําเนินงานที่เกี่ยวของ) 

  การดําเนินงานในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใตไดรับการสนับสนุนจากหนวยงาน
สังกัดกระทรวงยุติธรรมระดับพืน้ที่ เครือขาย
ภาคประชาชน คณะกรรมการศูนยยุติธรรม
ชุมชน และหนวยงานความมั่นคง โดยสวน
ใหญ ให สํ า นักง านยุ ติธรรมจั งห วัดเป น
ศูนยกลางการบริหารจัดการ  

(๑๐) การมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของ 
(สวนราชการที่เกี่ยวของ/ผูมีสวนไดเสีย) 

  การ ขับ เคลื่ อนงานสํา คัญรายประเ ด็น
กําหนดใหมีการประชุมหารือ และมีความ
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ประเด็นการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ผลการดําเนินงาน ขอคนพบ/ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 
เหมาะสม ควรปรับปรุง 

รวมมือกับหนวยงานในสังกัดกระทรวง
ยุติธรรม หนวยงานที่เกี่ยวของ มหาวิทยาลัย
ในพื้นที่ สถาบันการเงิน เครือขายภาคประชาชน 
เครือขายครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา และ
ผูนําชุมชน รวมทั้งต้ังคณะทํางานรวมเพื่อ
กําหนดแผนการขับเคลื่อนกิจกรรม จัดทํา
หลักสูตรารอบรม และรวมดําเนินกจิกรรม  

 

(2)  การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล : ปจจัยนําเขาโครงการ/การใชทรัพยากร  (แบบประเมินผล ป.คก. 2) 

ปจจัยนําเขาโครงการ/ทรัพยากร 
ความเหมาะสม และการใช
ประโยชนของทรัพยากร ขอคนพบ/ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค 

ดีมาก ด ี พอใช ปรับปรุง 
(๑) งบประมาณ 

(ความเพียงพอ/ความเหมาะสม) 
    - งบประมาณสอดคลองกับแผนการ

ดําเนินงานโครงการ แตยังมีการเบิกจาย
ไมเปนไปตามแผน  
- งบประมาณไม เพียงพอในการ
สนับสนุนใหภาคประชาชนเขามามีสวน
รวมในการดําเนินงาน กรณีการจัดจาง
เจาหนาที่ประจําศูนยยุติธรรมชุมชนเพื่อ
ทําหนาที่ในการประสานงาน 

(๒)  วัส ดุอุ ปกรณการ ดําเ นินงาน
โครงการ 

    - มีการพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ
เ พื ่อ ส นับส นุนการ ดํ าเ นินง านให มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน อยางไรก็ตาม บาง
กรณีไม ได นํารายงานและคูมือการ
ปฏิบัติงานมาปรับใชในการดําเนินงาน
โครงการใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
- ขาดความพรอมเกี่ยวกับระบบฐานขอมูล
เพื่อรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบในงาน
ยุติธรรมชุมชน คดีความมั่นคง 

(๓) บุคลากร 
(ความเพียงพอ/การบริหารจัดการ) 

    การขับเคลื่อนงานสําคัญรายประเด็น
จําเปนตองบริหารจัดการบุคลากรให
เหมาะสมกับง าน  ซึ่ งบ างประเ ด็น
บคุลากรไมเพียงพอในการทํางาน แตได
ประสานความรวมมือกับสํา นักงาน
ยุติธรรมจังหวัดเพื่อเปนกลไกขับเคลื่อน
การทํางานในระดับพื้นที่ หรือปรับ
แผนการดําเนินงานใหมีความเหมาะสม 
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ปจจัยนําเขาโครงการ/ทรัพยากร 
ความเหมาะสม และการใช
ประโยชนของทรัพยากร ขอคนพบ/ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค 

ดีมาก ด ี พอใช ปรับปรุง 
(๔) องคความรู 

(ข้ันตอนการดําเนินงาน/ 
การดําเนินงานตามเทคนิควิชาการ) 

    - มีการวางแผน หารือ จัดเวทีแลกเปลี่ยน
ประสบการณและรับฟงความเห็นเพื่อ
นําไปปรับปรุงงาน รวมทั้งติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานใหเปนไปตาม
เปาหมาย หรือปรับแผนการดําเนินงาน
ใหเหมาะสมตามชวงเวลาและสถานการณ 
- มีการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูในการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการศึกษาหลักวิชาการ
และผลการวิจัยที่เกี่ยวของกับกิจกรรม
โครงการเพื่อวางแผนการดําเนินงานตาม
ข้ันตอนใหเปนไปอยางเหมาะสม  
- มีความรวมมือกับหนวยงานจาก
ตางประเทศ (UNICRI) ในการพัฒนา
แนวทางการปฏิบัติที่เปนมาตรฐานตอ
ผูตองขังคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต 

 

(๓)  การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล : กระบวนการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ (แบบประเมินผล ป.คก. ๓) 

กระบวนการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ขอคนพบ/ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค 
ดีมาก ด ี พอใช ปรับปรุง 

(๑) การบริหารแผนงาน/โครงการ 
ตามกําหนดระยะเวลา 

    การดําเนินงานโครงการยอย/กิจกรรม 
จํานวน 16 โครงการ สวนใหญเปนไป
ตามแผนปฏิบัติงาน แตหลายโครงการ/
กิจกรรมมีการดําเนินงานไมครบถวน
ตามแผนปฏิบัติงาน ดําเนินการในเดือน
กันยายน ๒๕๖๐ หรือดําเนินงานลาชา 
ทําใหผลการดําเนินงานไมเปนไปตาม
เปาหมายตามตัวช้ีวัด หรือยังไมสามารถ
ประเมินผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด
ของโครงการไดอยางครบถวน 

(๒) การเบิกจายงบประมาณ 
 

    การดําเนินงานโครงการยอย/กิจกรรม 
จํานวน ๑๖ โครงการ สวนใหญเปนไป
ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจาย
งบประมาณโครงการที่ ไดรับจัดสรร
ทั้งสิ้น จํานวน ๖๓,๑๖๒,๘๐๐ บาท 
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กระบวนการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ขอคนพบ/ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค 
ดีมาก ด ี พอใช ปรับปรุง 

โ ด ย การ ใช จ ายงบปร ะมาณมี กา ร
เปลี ่ยนแปลงเพิ ่ม /ลดงบประมาณ 
ใ น บ า ง โ ค ร ง ก า ร  ซึ่ ง ก า ร ใ ช จ า ย
งบประมาณโครงการ ณ วันที่ ๓๐  

     กันยายน ๒๕๖๐ มีผลการเบิกจายเงิน 
จํานวน ๔๘,๕๘๘,๓๕๖.๗๕ บาท คิดเปน
รอยละ ๗๖.๙๓ ของงบประมาณที่ไดรับ
จัดสรร และขอกันเงินไวเบิกเหลื่อมป
แบบมีห น้ีผูกพัน ๗ โครงการยอย/
กิจกรรม จํานวน ๑๐,๔๕๘,๒๔๔.๓๓ บาท 
ทําใหมีผลการใชจายเงินทั้งสิ้น จํานวน 
๕๙,๐๔๖,๖๐๑.๐๘ บาท คิดเปนรอยละ 
๙๓.๔๘ ของงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 
โดยมี งบประมาณคงเหลือ  จํานวน 
๔,๑๑๖,๑๙๘.๙๒ บาท 

(๓) การดําเนินงานอื่น ๆ 
 

    - มีการจางที่ปรึกษาที่มีความเช่ียวชาญ
สําหรับการดําเนินงานเฉพาะดาน ไดแก 
๑) ประเมินความเช่ือมั่นของประชาชนที่
มีตอการอํานวยความยุติธรรม  
๒) สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
กระบวนการยุติธรรมแกกลุมครูโรงเรียน
เ อ กช นส อ นศ าส น า  ( ร ะ ยะ เ ว ล า
ดําเนินการ ก.ย. ๖๐ - มี.ค. ๖๑) 
๓) สรางการรับรูและสงเสริมใหผูที่นับ
ถือศาสนาอิสลามในพื้นที่ไดมาใชบริการ
งานไกลเกลี่ยขอพิพาทครอบครัวและ
มรดกตามหลักอิสลาม (ระยะเวลา
ดําเนินการ ก.ย. ๖๐ - ม.ค. ๖๑)  
๔) พัฒนาและปรับปรงุหลักสูตรการดูแล
เด็กและเยาวชนภายใตสถานการณการ
ใชกฎหมายพิเศษ และอบรมทหารพราน
และผูนําชุมชนใหมีความรูความเขาใจใน
หลักสูตรดังกลาว (ระยะเวลาดําเนินการ 
ก.ย. ๖๐ - ม.ค. ๖๑) 
๕) จัดทําหลักสูตรการจัดการศึกษาและ
สรางทักษะชีวิตแกเด็กและเยาวชนใน
สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 
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กระบวนการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ขอคนพบ/ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค 
ดีมาก ด ี พอใช ปรับปรุง 

และศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน 
ที่มีความแตกตางทางศาสนาและวัฒนธรรม 
(ระยะเวลาดําเนินการ ก.ย. ๖๐ - ม.ค. ๖๑) 

ภาพรวมของกระบวนการดําเนินงาน     การกําหนดวัตถุประสงคของโครงการ
เสริมสรางประสิทธิภาพงานยุติธรรมเพื่อ
การสรางความเปนธรรมในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต มีความสอดคลองกับ
นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรชาติ และ
ยุทธศาสตรกระทรวงยุติธรรม ในการ
แกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต โดย
มีเปาหมายเพื่อใหประชาชนในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใตมีความเช่ือมั่นตอ
การอํานวยความยุติธรรมและกระทรวง
ยุติธรรม จึงมุง เนนการแปลงภารกิจ
ปร ะจํ าของ หน วย ง านให เ ป น ง าน
ยุทธศาสตร และบูรณาการโครงการ
รวมกันระหวางสวนราชการในสังกัด
กระทรวงยุติธรรม ซึ่งการดําเนินงาน
โครงการสวนใหญเปนไปตามแผนปฏิบัติ
งานและแผนการใชจายงบประมาณ แต
ห ล า ย โ ค ร ง ก า ร / กิ จ ก ร ร ม มี ก า ร
ดําเนินงานลาชา ทําใหผลการดําเนินงาน
และการใชจายงบประมาณ ไมเปนไป
ตามเปาหมายตามตัวช้ีวัด หรือยังไม
สามารถประเมินผลการดําเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดของโครงการไดอยางครบถวน  

 
(๔)  การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล : ผลผลิตโครงการ (แบบประเมินผล ป.คก. 4) 

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต/เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
ความสําเร็จระดับผลผลิต ขอคนพบ/ขอสังเกต/ 

ปญหาอุปสรรค ดีมาก ด ี พอใช ปรับปรุง 



   -76- 
 

- ประชาชนมีสวน
ร วมในกิ จกรรม
เ ส ริ ม ส ร า ง
ประสิทธิภาพงาน
ยุติธรรมเพื่ อการ
สร า งความ เป น
ธรรมในจั ง ห วั ด
ชายแดนภาคใต  
- เปาหมายจํานวน 
10,000 คน 

ผลการดําเนินงานโครงการ ณ 
วันที่  ๓๐ กั นย ายน  ๒๕๖๐ 
ประชาชนในจังหวัดชายแดน
ภาคใตมีสวนร วมในกิจกรรม
เสริมสร างประสิทธิภาพงาน
ยุติธรรมเพื่อการสรางความเปน
ธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต 
จํานวน 28,948 คน คิดเปน
รอยละ 289.48 ซึ่งสูงกวา
เปาหมายจํานวนมาก เน่ืองจาก 

 
 

  - ผลการดําเนินงานใน
ภาพรวมของโครงการ สูงกวา
เ ป า ห ม า ย ต า ม ตั ว ช้ี วั ด ที่
กําหนด แตการดําเนินงาน
บางโครงการยอย/กิจกรรม มี
ผลการ ดําเ นินงานตํ่ากว า
เปาหมายจํานวนมาก ไดแก 
โ ค ร ง ก า ร ศู น ย นิ ติ ธ ร ร ม
สมานฉันทจังหวัดชายแดน
ภาคใต (สภาทนายความ)   

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต/เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
ความสําเร็จระดับผลผลิต ขอคนพบ/ขอสังเกต/ 

ปญหาอุปสรรค ดีมาก ด ี พอใช ปรับปรุง 

 ผลการดําเนินงานโครงการบูรณา
การระบบเย่ียมญาติทางไกลผาน
จอภาพ 5 จั งห วัดชายแดน
ภาคใต  มีประชาชนใหความ
สนใจและเขามามีสวนรวมในการ
ใชบริการมาก เพราะเปนการลด
ภาระคาใชจายและเปนบริการที่
เขาถึงงาย 

 
 

  - ผลการดําเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดของโครงการยอย/
กิจกรรม หลายโครงการไม
เปนไปตามเปาหมาย หรือยัง
ไมสามารถประเมินผลการ
ดําเนินงานตามตัวช้ีวัดของ
โครงการไดอยางครบถวน 
เน่ืองจากมีการดําเนินงาน
ล า ช า แ ล ะ อ ยู ร ะ ห ว า ง
ดําเนินการ 
 

 
(๕)  การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล : ผลลัพธโครงการ (แบบประเมินผล ป.คก. ๕ ) 

ตัวชี้วัด 
ระดับผลลัพธ 

ผลการดําเนินงาน 
ความสําเร็จระดับผลลัพธ ขอคนพบ/ขอสังเกต/ 

ปญหาอุปสรรค ดีเดน ดีมาก ด ี พอใช ปรับปรุง 

- ประชาชนใน
จังหวัดชายแดน
ภาค ใต มี ค ว าม
เ ช่ื อ มั่ น ต อ ก า ร
อํ า น ว ย ค ว า ม
ยุ ติ ธ ร ร ม ข อ ง
ก ร ะ ท ร ว ง
ยุติธรรม  
- เปาหมาย 
รอยละ 70 

ผลการดําเนินงานโครงการ ณ 
วันที่  ๓๐  กั น ย ายน  ๒๕๖ ๐ 
ประชาชนในจังหวัดชายแดน
ภาคใตมีความเ ช่ือมั่นตอการ
อํ า น ว ย ค ว า ม ยุ ติ ธ ร ร ม ข อ ง
กระทรวงยุติธรรม คิดเปนรอยละ 
80.98 ซึ่งสูงกวาเปาหมาย โดย
วัดผลจากหนวยงานในสังกัด
กระทรวงยุติธรรม 5 หนวยงาน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต ไดแก 
เรือนจํา/ทัณฑสถาน สถานพินิจ

     ผลการดําเนินงานในดาน
ผลลัพธของโครงการ สูงกวา
เป า หม ายตาม ตั ว ช้ี วัดที่
กําหนด โดยการประเมิน
ความเช่ือมั่นของประชาชน
ที่มีตอกระทรวงยุติธรรมใน
ด า น ก า ร อํ า น ว ย ค ว า ม
ยุ ติ ธ ร ร ม  วั ด ผ ล จ า ก
หนวยงานในสังกัดกระทรวง
ยุติธรรมที่ ต้ังอยูในจังหวัด
ชายแดนภาคใต ซึ่งอาจไม
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ตัวชี้วัด 
ระดับผลลัพธ 

ผลการดําเนินงาน 
ความสําเร็จระดับผลลัพธ ขอคนพบ/ขอสังเกต/ 

ปญหาอุปสรรค ดีเดน ดีมาก ด ี พอใช ปรับปรุง 

และคุมครองเด็กและเยาวชน/
ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน 
สํ า นั ก ง าน บั ง คั บ ค ดี จั ง ห วั ด 
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัด 
และสํานักงานยุติธรรมจังหวัด        

ค ร อ บ ค ลุ ม โ ค ร ง ก า ร /
กิจกรรมของสวนราชการที่
ไมมีหนวยงานต้ังอยูในพื้นที่ 
ไดแก สถาบันนิติวิทยาศาสตร 
และกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
 

 
 
 
 
(๖)  การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล : ผลกระทบโครงการ (แบบประเมนิผล ป.คก. ๖ ) 

ประเด็นผลกระทบโครงการ ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ขอคนพบ/ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค 
ทางบวก ทางลบ 

(๑) ผลกระทบดานนโยบาย
รัฐบาล 

  การดําเนินงานโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพงาน
ยุติธรรมเพื่อการสรางความเปนธรรมในจังหวัดชายแดน
ภาคใต มีความสอดคลองและตอบสนองตอนโยบายคณะ
รักษาความสงบแหงชาติ ตามประกาศฯ ฉบับที่ ๙๘/
๒๕๕๗ เรื่อง การแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ลง
วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นโยบายรัฐบาลดานการ
รักษาความมั่นคงของรัฐและการตางประเทศ นโยบายการ
บริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. 
๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ และแผนปฏิบัติการการแกไขปญหาและ
พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ ที่
กําหนดใหกระทรวงยุติธรรมและหนวยงานบังคับใช
กฎหมายทุกหนวยงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
สรางความเช่ือมั่นแกประชาชน โดยการบงัคับใชกฎหมาย
ดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน รวมทั้งสงเสริมใหประชาชนมี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมาย 

(๒) ผลกระทบดานเศรษฐกิจ   นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต 
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ มุงเนนใหสังคมจังหวัดชายแดน
ภาคใตมีความปลอดภัย ปราศจากเงื่อนไขความรุนแรง  
วิถีชีวิตของทุกคนไดรับการปกปอง พัฒนา และมีสวนรวม
ในกระบวนการเสริมสรางสันติสุขอยางย่ังยืน โดยมีการ
ดําเนินการ เพื่ อพัฒนาศักยภาพของคน สั งคมและ
เศรษฐกิจใหสอดคลองกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถ่ิน มีความเสมอภาค และเปนธรรม 
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ประเด็นผลกระทบโครงการ ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ขอคนพบ/ขอสังเกต/ปญหาอุปสรรค 
ทางบวก ทางลบ 

ในสังคมอยางทั่วถึง ใหเปนพื้นที่นาอยูนาทองเที่ยว          
และนาลงทุน 

(๓)  ผลกระทบดานสั งคม/
วัฒนธรรม 

  มีการดําเนินการเพื่อใหสังคมไทยและสังคมในพื้นที่ 
ยอมรับและเห็นคุณคาของการอยูรวมกันภายใตสังคมพหุ
วัฒนธรรม และรับผิดชอบรวมกันในการแกไขปญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต 

(๔) ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม -  - 
( ๕ )  ผ ล ก ร ะ ท บ ท า ง ด า น
เทคโนโลยี 

  มีการดําเนินงานโครงการบูรณาการระบบเย่ียมญาติ
ทางไกลผานจอภาพ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต ทําใหมี
ประชาชนใหความสนใจและเขามามีสวนรวมในการใช
บริการมาก เพราะเปนการลดภาระคาใชจายและเปน
บริการที่เขาถึงงาย 

(๖) ผลกระทบดานประชาชน/
ชุมชนพื้นที่โครงการ 

  มีการดําเนินงานโครงการโดยใหผูนําศาสนา ผูนําชุมชน 
หรือประชาชนในพื้นที่ เขามามีสวนรวมในการพัฒนา 
และแกไขปญหาของชุมชน 

ภาพรวมผลกระทบโครงการ   การดําเนินงานโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพงาน
ยุติธรรมเพื่อการสรางความเปนธรรมในจังหวัดชายแดน
ภาคใต  มีความสอดคลองและบรรลุตามเปาหมาย       
ของนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรการ
จัดสรรงบประมาณ และยุทธศาสตรกระทรวงยุติธรรม
ดานการอํานวยความยุติธรรมและแผนงานเสริมสราง
ความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งภาพรวม     
ของการ ดําเ นินงานโครงการมุ ง เนนให เกิดผลผลิต           
ที่สอดคลองกับเปาหมายการดําเนินงานดานความ
ปลอดภัย การมีสวนรวมของทุกฝายในพื้นที่ การยอมรับ
และเห็นคุณคาการอยูรวมกันภายใตสังคมพหุวัฒนธรรม 
การพัฒนาศักยภาพของคน สั งคม และเศรษฐกิจ               
การสรางความเช่ือมั่น และการสรางความเขาใจเกี่ยวกับ
สถานการณความจริงที่เกิดข้ึน 

 
(๗)  การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล : ประสิทธิภาพโครงการ (แบบประเมินผล ป.คก. ๗) 

ประเด็นประสิทธิภาพโครงการ ประสิทธิภาพผลการดําเนินงาน 
 (๑) ความสําเร็จของโครงการ เมื่อเทียบกับความ
เหมาะสมของงบประมาณที่ใชดําเนินโครงการ 

โครงการเสริมสรางประสิทธิภาพงานยุติธรรมเพื่อการ
สรางความเปนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต ไดรับ
จัดสรรงบประมาณ จํานวน 63,162,800 บาท 
ประกอบดวยโครงการยอย/กิจกรรม ๑๖ โครงการ         
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ประเด็นประสิทธิภาพโครงการ ประสิทธิภาพผลการดําเนินงาน 
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ มีผลการดําเนินงานดังน้ี  
- ผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติงาน        
และแผนการใชจายงบประมาณ สวนใหญเปนไปตาม
เปาหมายและระยะเวลาที่กําหนด โดยการใชจาย
งบประมาณมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่ม/ลดงบประมาณ        
ในบาง โคร งการย อย/กิจกรรมมี ผลการ ใช จ าย
งบประมาณโครงการเปรียบเทียบกับเปาหมายการ
เบิกจายที่กําหนดไวตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 
สงิหาคม 2559 เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
พบวา ณ สิ้นไตรมาสที่ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560 
มีผลการเบิกจายเงิน จํานวน ๔๘,๕๘๘,๓๕๖.๗๕ บาท  

 คิดเปนรอยละ ๗๖.๙๓ ของงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 
และขอกันเงินไวเบิกเหลื่อมปแบบมีหน้ีผูกพัน ๗ โครงการ
ยอย/กิจกรรม จํานวน ๑๐,๔๕๘,๒๔๔.๓๓ บาท ทําใหมี
ผลการใชจายเงินทั้งสิ้น จํานวน ๕๙,๐๔๖,๖๐๑.๐๘ บาท 
คิดเปนรอยละ ๙๓.๔๘ ของงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 
โดยมีงบประมาณคงเหลือ ๔,๑๑๖,๑๙๘.๙๒ บาท 
ซึ่งผลการเบิกจาย และการใชจายงบประมาณโครงการ 
ตํ่ากวาเปาหมายการเบิกจายที่กําหนดไวรอยละ 96 
ณ สิ ้นไตรมาสที ่ 4 เปนจํานวนรอยละ 19.07 
และรอยละ 2.52 ตามลําดับ 
- ตัวช้ีวัดการดําเนินงานโครงการมีการกําหนดทั้งในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ คือ 1) ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : 
ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตมีสวนรวมใน
กิจกรรมเสริมสรางประสิทธิภาพงานยุติธรรมเพื่อการ
สรางความเปนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน 
10,000 คน มีผลการดําเนินงานจํานวน 28,948 คน 
คิดเปนรอยละ 289.48 ซึ่งสูงกวาเปาหมายจํานวนมาก 
เน่ืองจากผลการดําเนินงานโครงการบูรณาการระบบ
เย่ียมญาติทางไกลผานจอภาพ 5 จังหวัดชายแดน
ภาคใต มีประชาชนใหความสนใจและเขามามีสวนรวม
ในการใช บร ิการมาก  เพราะเป นการลดภาระ
คาใชจายและเปนบริการที่เขาถึงงาย 
 และ 2) ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนในจังหวัด
ชายแดนภาคใตมีความเ ช่ือมั่นตอการอํานวยความ
ยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรม รอยละ 70 มีผลการ
ดําเนินงาน คิดเปนรอยละ 80.98 ซึ่งสูงกวาเปาหมาย 
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ประเด็นประสิทธิภาพโครงการ ประสิทธิภาพผลการดําเนินงาน 
โดยวัดผลจากหนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
5 หนวยงานในจังหวัดชายแดนภาคใต ไดแก เรือนจํา/
ทัณฑสถาน สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน/
ศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชน สํานักงานบังคับคดี
จังหวัด สํานักงานคุมประพฤติจังหวัด และสํานักงาน
ยุติธรรมจังหวัด        

(๒) ผลผลิตของโครงการ เมื่อเทียบกับการตอบสนอง
ตอการแกไขปญหาใหกับชุมชน/ประชาชนในพื้นที ่

ผลการดําเนินงานโครงการโดยรวมสามารถตอบสนอง
ตอการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต/แกไขปญหา
ใหกับชุมชนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
ไดในระดับหน่ึง แตยังไมครบถวนตามภารกิจที่กระทรวง
ยุติธรรมไดรับมอบหมายใหเปนหนวยงานเจาภาพหลัก
ของกลุมภารกิจงานอํานวยความยุติธรรมและเยียวยา  

 ผูไดรับผลกระทบ และแนวทางการปฏิบัติงานที่สําคัญ
ที่กําหนดใหกระทรวงยุติธรรมและหนวยงานบังคับใช
กฎหมายทุกหนวยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตสราง
ความเช่ือมั่นแกประชาชน ทั้งน้ี เน่ืองจากหลายโครงการยอย/
กิจกรรม ยังดําเนินงานไมแลวเสร็จหรืออยูระหวางเริ่ม
ดําเนินการ จึงยังไมมีผลผลิตของโครงการ 

(๓) ผลผลิตของโครงการ เมื่อเทียบกับโครงการอื่น
ในลักษณะเดียวกันโดยใชงบประมาณการดําเนิน
โครงการเทาหรือใกลเคียงกัน 

- 

ภาพรวมการประเมนิผลประสิทธิภาพโครงการ การดําเนินงานโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพงาน
ยุติธรรมเพื่อการสรางความเปนธรรมในจังหวัดชายแดน
ภาคใต มีผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดประชาชนใน
จังหวัดชายแดนภาคใตมีสวนรวมในกิจกรรมเสริมสราง
ประสิทธิภาพงานยุติธรรมเพื่อการสรางความเปนธรรม
ในจังหวัดชายแดนภาคใต คิดเปนรอยละ 289.48 ซึ่ง
สูงกวาเปาหมายรอยละ 289.48 โดยผลการ
ดําเนินงานโครงการโดยรวมสามารถตอบสนองตอการ
แกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ทําใหประชาชนใน
จังหวัดชายแดนภาคใตมีความเช่ือมั่นตอการอํานวย
ความยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรม คิดเปนรอยละ 
80.98 ซึ่งสูงกวาเปาหมายที่กําหนดไวรอยละ 70 และมี
ผลการใชจายงบประมาณโครงการ ณ วันที่ 30 กันยายน 
2560 เปรียบเทียบกับเปาหมายการเบิกจายตาม
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่กําหนดไวรอยละ 
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ประเด็นประสิทธิภาพโครงการ ประสิทธิภาพผลการดําเนินงาน 
96 ณ ไตรมาสที่ 4 พบวามีผลการใชจายงบประมาณ 
คิดเปนรอยละ ๙๓.๔๘ ของงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 
ซึ่งตํ่ากวาเปาหมายรอยละ 2.52 

 

(๘)  สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการภาพรวม (แบบประเมินผล ป.คก. ๘) 

ประเด็นการสรุปผลรายงานภาพรวม รายงานผลการดําเนินงาน 
(๑) การดําเนินโครงการภาพรวม บรรลุวัตถุประสงค
และเปาหมายตามแผนงานทีก่ําหนดไวหรือไม อยางไร 

โครงการเสริมสรางประสิทธิภาพงานยุติธรรมเพื่อการ
สรางความเปนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต มีผล
การดําเนินงานในภาพรวมบรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมายตามแผนปฏิบั ติงานและแผนการใชจาย
งบประมาณ โดยมีผลการดําเนินงาน ณ วันที่  30 
กันยายน 2560 ตามตัวช้ีวัดประชาชนในจังหวัดชายแดน 

 ภาคใตมีสวนรวมในกิจกรรมเสริมสรางประสิทธิภาพ
งานยุติธรรมเพื่อการสรางความเปนธรรมในจังหวัด
ชายแดนภาคใต จํานวน 28,948 คน ซึ่ งสูงกวา
เปาหมายทีก่ําหนดไว จํานวน 10,000 คน คิดเปนรอยละ 
289.48 เน่ืองจากผลการดําเนินงานโครงการบูรณาการ
ระบบเย่ียมญาติทางไกลผานจอภาพ 5 จังหวัดชายแดน
ภาคใต มีประชาชนใหความสนใจและเขามามีสวนรวม
ในการใชบริการมาก เพราะเปนการลดภาระคาใชจาย
และเปนบริการที่เขาถึงงาย และตามตัวช้ีวัดประชาชน
ในจังหวัดชายแดนภาคใตมีความเช่ือมั่นตอการอํานวย
ความยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรม มีผลการดําเนินงาน
คิดเปนรอยละ 80.98 ซึ่งสูงกวาเปาหมายที่กําหนดไว
รอยละ 70 ทั้งน้ี มีประเด็นขอคนพบเกี่ยวกับมีการ
กําหนดตัวชี้วัดทั ้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
โดยตัวช้ีวัดเชิงปริมาณเปนการกําหนดเปาหมายในภาพรวม
ตามเปาหมายผลผลิตของโครงการยอย/กิจกรรม จึงเปน
การกําหนดตัวช้ีวัดระดับผลผลิตที่มีความชัดเจน และ
การกําหนดตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพในดานความเช่ือมั่นของ
ประชาชนมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
โครงการ รวมทั้งเปนการกําหนดตัวช้ีวัดระดับผลลัพธที่
ส ามารถสะทอนผลที่ ได รั บจากผลผลิตของการ
ดําเนินงานโครงการ อยางไรก็ตาม เปนการวัดผลลัพธ
จากหนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่ต้ังอยูใน
จังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งอาจไมครอบคลุมโครงการ/
กิจกรรมของสวนราชการที่ไมมีหนวยงานต้ังอยูในพื้นที่ 
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ประเด็นการสรุปผลรายงานภาพรวม รายงานผลการดําเนินงาน 
ไดแก สถาบันนิติวิทยาศาสตร และกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

(๒) การดําเนินงานพบขอบกพรอง หรือมีปญหา
อุปสรรคที่สําคัญตอการดําเนินโครงการในเรื่องสําคัญ
ดานใดบาง และมีผลตอการดําเนินโครงการอยางไร 
รวมทั้งไดดําเนินการแกไขปญหาที่เกิดข้ึนอยางไร 

การดําเนินงานโครงการ หลายโครงการยอย/กิจกรรม 
ไม เปนไปตามแผนปฏิบั ติงานและแผนการใชจาย
งบประมาณ และมีการดําเนินงานลาชา จํานวน 4 
โครงการ/กิจกรรม ที่ เปนการจ างที่ปรึกษาเพื่ อ
ดําเนินการ โดยมีระยะเวลาเริ่มดําเนินการในเดือน
กันยายน 2560 จนถึงเดือนมกราคม 2561 หรือเดือน
มีนาคม 2561 จึง ยังไมสามารถประเมินผลการ
ดําเนินงานตามตัวช้ีวัดของโครงการไดอยางครบถวน   
ทําใหผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณ     
ไมเปนไปตามเปาหมายตามตัวช้ีวัด 
 

  
(๓)  การบริหารงบประมาณ และการเบิกจ าย
งบประมาณตามโครงการ มีปญหา/อุปสรรคในเรื่อง
ใดบาง การดําเนินงานบรรลุตามแผนงานที่กําหนดไว
หรือไมอยางไร 

การจัดสรรงบประมาณโครงการ แบงเปนโครงการยอย/
กิจกรรมตามภารกิจของสวนราชการในสังกัดกระทรวง
ยุติธรรม รวม 16 โครงการ มีการติดตามผลการ
ดําเนินงานและผลการใชจายงบประมาณ และไดมีการ
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณเพิ่ม/ลดในแตละ
โครงการตามความเหมาะสม ทั้งน้ี ความลาชาของการ
ดําเนินงานโครงการที่มีปญหาอุปสรรคจากการขาด
แคลนบุคลากร การปรับเปลี่ยนภารกิจใหสอดคลองกับ
สถานการณ ชวงเวลาและกลุมเปาหมาย เปนการ
ดําเนินงานตอเน่ืองจากปกอนที่ยังอยูระหวางดําเนินการ
และตองรอผลการวิเคราะหผลการดําเนินงาน และอยู
ระหวางรวบรวมขอมูลหรือจัดทําฐานขอมูล ทําใหมีการ
ขอกันเงินไวเบิกเหลื่อมปแบบมีหน้ีผูกพัน รวม 7 
โคร งการย อย/กิ จกรรม เป น เ งิ นทั้ ง สิ้ นจํ านวน 
๑๐,๔๕๘,๒๔๔.๓๓ บาท คิดเปนรอยละ 16.56 ของ
งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร และในสวนน้ีมี 4 โครงการ/
กิจกรรม ที่เปนการจางที่ปรึกษา โดยมีระยะเวลาเริ่ม
ดําเนินการในเดือนกันยายน 2560 จนถึง เดือน
มกราคม 2561 หรือเดือนมีนาคม 2561   

(๔) ผลประโยชนที่ไดรับจากการดําเนินโครงการ 
เกิดประโยชนในดานใดบาง ชุมชน/ประชาชนในพื้นที่
โครงการไดรับประโยชนจากการดําเนินโครงการน้ี
มากนอยเพียงใด อยางไร 

การดําเนินงานโครงการมีประโยชน ดังน้ี 
- ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตมีความรู
ความเขาใจ และไดรับความชวยเหลือทางดานกฎหมาย
และสิทธิมนุษยชน สามารถเขาถึงงานบริการของ
กระทรวงยุติธรรม โดยมีระบบยุติธรรมทางเลือก
ที่สอดคลองกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรม 
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ประเด็นการสรุปผลรายงานภาพรวม รายงานผลการดําเนินงาน 
- ผูถูกคุมประพฤติ ผูตองขัง หรือผูที่เกี่ยวของ ไดรับการ
แกไขฟนฟูตามวิถีชีวิตโดยใชหลักศาสนา และเขามามี
สวนรวมในการทํางานกับภาครัฐเพื่อปรับทัศนคติที่ดี
ระหวางกันและถายทอดไปยังผูตองขังคดีความมั่นคง 
- กระทรวงยุติธรรมมีการประสานความรวมมือกับ
หนวยงานตาง ๆ ในการอํานวยความยุติธรรมไดอยางมี
ประสิทธิภาพและตรงกับสถานการณในพื้นที่ มีการ
ทํางานเชิงรุกเพื่อสรางการรับรูและรวบรวมขอมูลสภาพ
ปญหาแบบเชิงลึก ไดรับสนับสนุนขอมูลทางการขาว     
มีเ คร ือขายภาคประชาสังคม  เจ าหนาที ่ร ัฐฝ าย
ความมั่นคง และกลุมเปาหมายสําคัญ เขามามีสวนรวม
ในการทํางาน 

(๕) ปญหา และอุปสรรคที่สําคัญโดยภาพรวมจากการ
ดําเนินงานตามโครงการคือปญหาดานใด และมี
แนวทางหรือตองการใหมีการดําเ นินการแกไข
ปรับปรุงอยางไร 

หนวยงานผู รับผิดชอบมีปญหาอุปสรรคจากการ
ดําเนินงานโครงการและการแกไขปรับปรุง ดังน้ี 
- บุคลากรไม เพียงพอในการปฏิบั ติงานทําใหการ
ดําเนินงานไมเปนไปตามกําหนดเวลา จึงตองกําหนด
แผนการจัดกิจกรรมใหชัดเจน รวมทั้งนโยบายหรือ
สถานการณ ในพื้นที่ มี ก าร เปลี่ ยนแปลง จึ งต อ ง
ปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มภารกิจใหสอดคลองกับสถานการณจริง 
- ประชาชนบางสวนยังมีความหวาดระแวงเจาหนาที่รัฐ
หรือฝายความมั่นคง จึงตองมีการปรับวิธีการสอบถาม
ขอมูลในลักษณะพูดคุยเปนกันเองและแจงวัตถุประสงค
ในการเก็บขอมูลเพื่อนําไปหาวิธีการแกไขปญหา 
- การดําเนินงานที่เปนโครงการตอเน่ืองตองมีการ
วิเคราะหผลงานของปกอนเพื่อกําหนดรูปแบบกิจกรรม
ที่เหมาะสมในการดําเนินงาน ตองมีการรวบรวมขอมูล
อยางครบถวนและชัดเจนเพื่อกําหนดทิศทางในการ
ดําเนินงาน ปรับปรุงและเช่ือมโยงระบบฐานขอมูลให
สามารถใชงานได 
- การปรับปรุงกฏหมายที่มีความเกี่ยวโยงกับนโยบาย
ความมั่นคงและหนวยงานความมั่นคง ตองรับความเห็น
จากหลายภาคสวนเพื่อนํามาใชในการทบทวนการแกไข
ปรับปรุงกฎหมาย 
- การดําเนินงานโครงการ หลายโครงการ/กิจกรรม       
มีลักษณะเปนการฝกอบรมหรือประชุมเชิงปฏิบัติการ  
พื่อสร างความรูความเขาใจทางด านกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม รวมทั้งหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งการ
ดําเนินงานโครงการในลักษณะเชนน้ีที่มีสัดสวนจํานวน
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ประเด็นการสรุปผลรายงานภาพรวม รายงานผลการดําเนินงาน 
มากหลายโครงการ จึงยังไมอาจพิสูจนไดวาทําใหเกิด
ความเช่ือมั่นอยางเพียงพอตอการอํานวยความยุติธรรม 
ในภาพรวมของกระทรวงยุติธรรม 

(6) ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ เพื่อใหสวนราชการ
หรือผูรับผิดชอบโครงการ ดําเนินการปรับปรุงการ
ดําเนินงานโครงการ 

- การกําหนดตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานโครงการยอย/
กิจกรรม 
1) ควรพิจารณาเพิ่มเติมใหมีการกําหนดตัวช้ีวัดของทุก
โครงการยอย/กิจกรรม ใหครอบคลุมตัวช้ีวัดทั้งในเชิง
คุณภาพ และเชิงปริมาณ เพื่อสามารถนําผลการประเมิน
ตัวช้ีวัดมาใชวัดผลผลิตและผลลัพธของการดําเนินงาน  
ในภาพรวมของโครงการไดอยางครบถวนเพียงพอ 

 2) ควรพิจารณากําหนดใหมีการประเมินผลลัพธ      
ของโครงการใหครอบคลุมทุกภารกิจของโครงการ/
กิจกรรม ทั้ งในสวนของภารกิจการใหบริการของ
หนวยงานในสัง กัดกระทรวงยุต ิธรรมที ่ตั ้งอ ยู ใน
จังหวัดชายแดนภาคใต และไมมีที่ต้ังอยูในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต  
- การบริหารจัดการโครงการ 
1) ควรใหความสําคัญกับการดําเนินงานใหเปนไปตาม
แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ให
ติดตามประเมินผลและเรงรัดการดําเนินงานใหเปนไป
ตามระยะเวลาที่กําหนด เพื่อใหสามารถวัดผลการ
ดําเนินงานประจําปไดอยางครบถวนทุกโครงการ 
ซึ่งจะทําใหประเมินผลลัพธของโครงการในภาพรวม
ไดอยางถูกตองตามขอเท็จจริง 
๒) ควรกําหนดแนวทางการดําเนินงานโครงการในเชิงรุก
มากข้ึน โดยใหมีกิจกรรมที่ทําใหมีการรับรูในเชิงประจักษ 
เชน การฝกปฏิบัติ ศึกษาดูงาน หรือเขารับการบริการ
ดานการอํานวยความยุติธรรมและการชวยเหลือเยียวยา
ของกระทรวงยุติธรรมในสัดสวนที่เพิ่มมากข้ึนจากการ
ฝกอบรมในลักษณะเขารับฟงการบรรยาย 

(๗) ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ ที่ตองนําเสนอ
หนวยงานกลาง เพื่อสง เสริมและสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามโครงการใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
(แผนงาน/งบประมาณ/บุคลากร/วัสดุอุปกรณ/
กฎหมาย ระเบียบตาง ๆ เปนตน) 

- ควรพิจารณากํากับติดตาม และเรงรัดใหมีการ
ดําเนินงานโครงการให เปนไปตามเปาหมายและ
ระยะเวลาที่กําหนด  
- ควรเรงรัดการจัดเก็บขอมูลใหมีความครบถวนและเปน
ปจจุบัน ปรับปรุงระบบและเช่ือมโยงระบบฐานขอมูล
กลางใหสามารถเขาใชงานไดอยางเต็มที่  
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สวนท่ี 4  สรุปขอคนพบและขอเสนอแนะ 

1. สรุปขอคนพบและขอเสนอแนะตอผูรับผิดชอบโครงการและผูดําเนินงาน 

ขอคนพบ ขอเสนอแนะ 
- การดําเนินงานโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพงาน
ยุติธรรมเพื่อการสรางความเปนธรรมในจังหวัดชายแดน
ภาคใต มีผลการดําเนินงานในภาพรวมของโครงการบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมาย โดยมีผลการดําเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตมีสวนรวมใน
กิจกรรมเสริมสรางประสทิธิภาพงานยุติธรรมเพือ่การสราง
ความเปนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต สูงกวาเปาหมาย
ที่กําหนด คิดเปนรอยละ 289.48 และสามารถ
ตอบสนองตอการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตไดใน
ระดับหน่ึง ทําใหประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตมี
ความเช่ือมั่นตอการอํานวยความยุติธรรมของกระทรวง
ยุติธรรม คิดเปนรอยละ 80.98 ซึ่งสูงกวาเปาหมายที่
กําหนดไวรอยละ 70 ทั้งน้ี มีประเด็นขอคนพบเกี่ยวกับมี
การกําหนดตัวช้ีวัดทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดย
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณเปนการกําหนดเปาหมายในภาพรวม
ตามเปาหมายผลผลิตของโครงการยอย/กิจกรรม จึงเปน
การกําหนดตัวช้ีวัดระดับผลผลิตที่มีความชัดเจน และการ
กําหนดตัวช้ีวัดเ ชิงคุณภาพในดานความเ ช่ือมั่นของ
ประชาชนมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ 
รวมทั้งเปนการกําหนดตัวช้ีวัดระดับผลลัพธที่สามารถ
สะทอนผลที่ไดรับจากผลผลิตของการดําเนินงานโครงการ 
อยางไรก็ตาม เปนการวัดผลลัพธจากการใหบริการของ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่ต้ังอยูในจังหวัด
ชายแดนภาคใต ซึ่งอาจไมครอบคลุมภารกิจของโครงการ/
กิจกรรมของสวนราชการที่ไมมีหนวยงานต้ังอยูในพื้นที่ 
ไดแก กรมสอบสวนคดีพิเศษ และสถาบันนิติวิทยาศาสตร  
- การดําเนินงานโครงการ หลายโครงการ/กิจกรรมมี
ลักษณะเปนการฝกอบรมหรือประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
สรางความรูความเขาใจทางดานกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม รวมทั้งหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งการดําเนินงาน
โครงการในลักษณะเชนน้ีที่มีสัดสวนจํานวนมากหลาย
โครงการ จึงยังไมอาจพิสูจนไดวาทําใหเกิดความเช่ือมั่น
อยางเพียงพอตอการอํานวยความยุติธรรมในภาพรวมของ
กระทรวงยุติธรรม 
 

- การกําหนดตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานโครงการยอย/กิจกรรม 
1) ควรพิจารณาเพิ่มเติมใหมีการกําหนดตัวช้ีวัดของ
ทุกโครงการยอย/กิจกรรม ใหครอบคลุมตัวช้ีวัดทั้งใน
เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ เพื่อสามารถนําผลการ
ประเมินตัวช้ีวัดมาใชวัดผลผลิตและผลลัพธของการ
ดําเนินงานในภาพรวมของโครงการไดอยางครบถวน
เพียงพอ 
2) ควรพิจารณากําหนดใหมีการประเมินผลลัพธของ
โครงการใหครอบคลุมทุกภารกิจของโครงการ/
กิจกรรม ทั้งในสวนของภารกิจการใหบริการของ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่ต้ังอยูในจังหวัด
ชายแดนภาคใต และไมมีที่ ต้ังอยู ในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต  
- การบริหารจัดการโครงการ 
1) ควรใหความสําคัญกับการดําเนินงานใหเปนไปตาม
แผนปฏิบั ติงานและแผนการใชจายงบประมาณ        
ให ติดตามประเมินผลและเรงรัดการดําเนินงาน        
ใหเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด เพื่อใหสามารถ
วัดผลการ ดําเ นินงานประจําป ไดอยางครบถวน        
ทุกโครงการ ซึ่งจะทําใหประเมินผลลัพธของโครงการ         
ในภาพรวมไดอยางถูกตองตามขอเท็จจริง 
๒) ควรกําหนดแนวทางการดําเนินงานโครงการในเชิงรุก
มากข้ึน โดยใหมีกิจกรรมที่ทําใหมีการรับรูในเชิงประจักษ 
เชน การฝกปฏิบัติ ศึกษาดูงาน หรือเขารับการบริการ
ดานการอํานวยความยุติธรรมและการชวยเหลือเยียวยา
ของกระทรวงยุติธรรมในสัดสวนที่เพิ่มมากข้ึนจากการ
ฝกอบรมในลักษณะเขารับฟงการบรรยาย 
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ขอคนพบ ขอเสนอแนะ 
- การดําเนินงานโครงการ แบงเปนโครงการยอย/กิจกรรม
ตามภารกิจของสวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
รวม 16 โครงการ มีการติดตามผลการดําเนินงานและผล
การใชจายงบประมาณ และไดมีการเปลี่ยนแปลงรายการ
งบประมาณเพิ่ม/ลดในแตละโครงการตามความเหมาะสม 
ทั้งน้ี ความลาชาของการดําเนินงานโครงการที่มีปญหา
อุปสรรคจากการขาดแคลนบุคลากร การปรับเปลี่ยน
ภารกิจใหสอดคลองกับสถานการณ ชวง เวลาและ
กลุมเปาหมาย เปนการดําเนินงานตอเน่ืองจากปกอนที่ยัง
อยูระหวางดําเนินการและตองรอผลการวิเคราะหผลการ
ดําเนินงาน และอยูระหวางรวบรวมขอมูลหรือจัดทํา
ฐานขอมูล ทําใหมีการขอกันเงินไวเบิกเหลื่อมปแบบมีหน้ี
ผูกพัน รวม 7 โครงการยอย/กิจกรรม เปนเงินทั้งสิ้น
จํานวน ๑๐,๔๕๘,๒๔๔.๓๓ บาท คิดเปนรอยละ 16.56 
ของงบประมาณที่ไดรับจัดสรร และในสวนน้ีมี 3 โครงการ 
ที่เปนการจางที่ปรึกษา โดยมีระยะเวลาเริ่มดําเนินการ   
ในเดือนกันยายน 2560 จนถึงเดือนมกราคม 2561 
หรือเดือนมีนาคม 2561 จึงยังไมสามารถประเมินผลการ
ดําเนินงานตามตัวช้ีวัดของโครงการไดอยางครบถวน ไดแก 
1) โครงการเสริมสรางความเขาใจและทัศนคติที่ ดี       
ตอกฏหมายและกระบวนการยุติธรรมแกครูโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต 
2) โครงการพัฒนาระบบและเพิ่มศักยภาพการไกลเกลี่ย
ขอพิพาทครอบครัวและมรดกตามบทบัญญัติแหงศาสนา
อิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต  
3) โครงการเสริมพลังชุมชนและสรางความเขมแข็ง     
แกเยาวชนพินิจตนแบบตามวิถี 4 จังหวัดชายแดนภาคใต                                                                                                                                                                                                 
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2. สรุปขอคนพบและขอเสนอแนะตอหนวยงานกลางเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน 

ขอคนพบ ขอเสนอแนะ 

การดําเนินงานโครงการ พบวา หลายโครงการยอย/
กิจกรรม มีผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมายตาม
ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน เปาหมายการเบิกจายเงิน และ
ตามระยะเวลที่กําหนด จึงมีผลทําใหตองขอกันเงินไวเบิก
เหลื่อมปเปนเงินจํานวนมาก ประกอบกับตองมีการเตรียม
ความพรอมสําหรับการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ
ถัดไป ซึ่งอาจทําใหมีเวลาไมเพียงพอและเกิดความลาชา
ในการดําเนินงานเชนเดียวกับปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

- ควรพิจารณากํากับติดตาม และเรงรัดใหมีการ
ดําเนินงานโครงการใหเปนไปตามเปาหมาย และ
ระยะเวลาที่กําหนดโดยเร็ว  
- ควรเรงรัดการจัดเก็บขอมูลใหมีความครบถวน
และเปนปจจุบัน ปรับปรุงระบบและเช่ือมโยงระบบ
ฐานขอมูลกลางใหสามารถเขาใชงานไดอยางเต็มที่ 
เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานโครงการใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  

 
 
 
 
 

  
  

ลงช่ือ ................................................................ 
(ศาสตราจารยพเิศษธงทอง  จันทรางศุ) 

ประธานกรรมการ 
  
  

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

กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
  
  

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

กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการและเลขานุการ 
  
  

ลงช่ือ ................................................................ ลงช่ือ ................................................................ 
(นางสาวศิรินุช  ศรีเมือง) (นางสาวพัชรศรี  ศรีเมือง) 

กรรมการและผูชวยเลขานุการ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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