
รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 คร้ังท่ี 1  

ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงยุติธรรม 
 

สวนท่ี 1 : บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่  1 
ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงยุติธรรม ไดตรวจสอบและประเมินผลแผนงาน/
ผลผลิต/โครงการสําคัญของกระทรวงยุติธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไดแก 1) ผลผลิต : ผลการ
ตรวจพิสูจนและวิเคราะหดานนิติวิทยาศาสตร 2) โครงการจัดหาและพัฒนาระบบ Cloud Computing 
และ 3) กองทุนยุติธรรม โดยใชวิธีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
ไดแก ประสิทธิผล/ผลสัมฤทธ์ิ ประสิทธิภาพ ความโปรงใส และการมีสวนรวม รวมทั้งพิจารณาถึงปจจัยที่ทําให
โครงการประสบความสําเร็จ และปญหาอุปสรรคที่สําคัญของโครงการ เพื่อใหขอเสนอแนะในการพัฒนา
หรือปรับปรุงการดําเนินงานทั้งตอผูรับผิดชอบโครงการ หนวยงานกลางที่เกี่ยวของ และขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
และรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเพื่อสรุปผลภาพรวมการดําเนินงานของสวนราชการตาง ๆ 
เสนอคณะรัฐมนตรีตอไป 

ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการสําคัญของกระทรวงยุติธรรม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 มีขอคนพบและขอเสนอแนะ สรุปดังน้ี 

1. ผลผลิต : ผลการตรวจพิสูจนและวิเคราะหดานนิติวิทยาศาสตร   

การตรวจพิสูจนและวิเคราะหดานนิติวิทยาศาสตร โดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร กระทรวงยุติธรรม
วัตถุประสงคเพื่อการตรวจพิสูจนหลักฐานทางดานนิติวิทยาศาสตรและทางการแพทยที่ไดรับความเชื่อมั่น
จากหนวยงานของรัฐ และประชาชน และนํามาใชในการสนับสนุนการอํานวยความเปนธรรมและเสริมสราง
ความมั่นคงไดอยางมีประสิทธิภาพ งบประมาณที่ไดรับจัดสรร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน 
184,996,600.00 บาท เบิกจายจํานวน 181,792,571.49 บาท คิดเปนรอยละ 98.27 โดยมีการดําเนินการ
การตรวจพิสูจนพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตรของ จํานวน 11 กระบวนงาน จํานวน 10,120 เรื่อง 
แลวเสร็จ 10,071 เรื่อง คิดเปนรอยละ 99.51 

การตรวจพิสูจนและวิเคราะหดานนิติวิทยาศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีจํานวน  
2 กระบวนงานที่มีผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไวรอยละ 100 ไดแก 1) กลุมตรวจสอบ
พยานเอกสาร จํานวน 66 เรื่อง จํานวนเรื่องที่สงออก 53 เรื่อง ไมสามารถตรวจสอบไดตามหลักวิชาการ 
เน่ืองจากวัตถุพยานไมมีความสมบูรณและเพียงพอตอการตรวจสอบ จํานวน 13 เรื่อง และ 2) กลุมตรวจพิสูจน
ทางชีววิทยา จํานวน 4,072 คดี จํานวนเรื่องที่สงออก 4,023 คดี ลาชาเน่ืองจากความซับซอนของวัตถุพยาน
จําเปนตองใชระยะเวลาในการคัดกรองวัตถุพยาน จํานวน 49 เรื่อง 

ขอเสนอแนะ 
การตรวจสอบวัตถุพยานจําเปนจะตองคนหาวัตถุพยานใหเพียงพอ มีความชัดเจน สมบูรณ

และครบถวน เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผลการตรวจพิสูจนและวิเคราะหดานนิติวิทยาศาสตร   
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2. โครงการจัดหาและพัฒนาระบบ Cloud Computing กระทรวงยุติธรรม 
โครงการจัดหาและพัฒนาระบบ Cloud Computing กระทรวงยุติธรรม มีวัตถุประสงค

เพื่อบูรณาการการพัฒนาและการใชงานระบบ ICT ของหนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และเพื่อดําเนินการ
ตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๓ 
โดยมีเปาหมายใหกระทรวงยุติธรรมมีโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีความพรอม
เพื่อใหบริการภาครัฐที่รวดเร็ว ทันสมยั ซึง่เปนการขับเคลื่อนการพัฒนา e-Government ของกระทรวงยุติธรรม 

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ไดรับจัดสรรงบประมาณโครงการจัดหาและพัฒนาระบบ 
Cloud Computing กระทรวงยุติธรรม จํานวนทั้งสิ้น ๑๗๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไดรับจัดสรรงบประมาณ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานวน ๓๔,๔๐๐,๐๐๐ บาท และผูกพันงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
จํานวน ๑๓๗,๖๐๐,๐๐๐ บาท โดยดําเนินการจัดซื้อจัดจางโครงการ Cloud Computing แลวเสร็จตามระยะเวลา
ที่กําหนด วงเงินทั้งสิ้น ๑๗๐,๒๙๙,๐๐๐ บาท สามารถประหยัดงบประมาณในข้ันตอนการจัดทําสัญญาซื้อขาย 
จํานวน ๑,๗๐๑,๐๐๐ บาท คิดเปนรอยละ ๐.๙๙ ของงบประมาณที่ไดรับจัดสรร  

 ๑) ขอคนพบและขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
โครงการจัดหาและพัฒนาระบบ Cloud Computing เปนโครงการที่กระทรวงยุติธรรม

ตองการบูรณาการใชระบบฮารดแวร ซอฟตแวร และฐานขอมูลตางๆ ของหนวยงานในสังกัดใหมาใชกับสวนกลาง
ในระบบ Cloud Computing ซึ่งจะทําใหประหยัดงบประมาณในการจัดหาฮารดแวร ซอฟตแวรของสวนราชการ
ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และเปนการบูรณาการฐานขอมูลตางๆ ในลักษณะใชงานรวมกันได  

ขอเสนอแนะ 
ควรมีการผลักดันใหสวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม นําขอมูลเขาในระบบ Cloud 

Computing ใหครบทุกสวนราชการในอนาคตอันใกล 
 2) ขอคนพบและขอเสนอแนะตอหนวยงานกลางเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน 

การใชประโยชนจากระบบ Cloud Computing มีการเช่ือมโยงขอมูลและระบบเปนสวนนอย 
ยังไมบรรลุเปาหมายตามที่ต้ังไว โดยระบบสารสนเทศของกระทรวงยุติธรรมรวมทั้งสิ้นมี จํานวน 87 ระบบ มีสวนราชการ
นําเขาระบบสารสนเทศมาติดต้ังในระบบ Cloud Computing จํานวน ๓๔ ระบบ เทาน้ัน 

ขอเสนอแนะ 
๒.1) กระทรวงยุติธรรมตองจัดทํายุทธศาสตรดานไอทีในภาพรวมของกระทรวงและหนวยงาน

ระดับกรม ซึ่งเปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงสําหรับองคกรภาครัฐที่สําคัญ และจําเปนตองใชสําหรับอนาคต
ในระยะกลางและระยะยาว ใหมีความสอดคลองและเช่ือมโยงขอมูลและระบบ เพื่อบริหารจัดการขอมูลสนับสนุน
การปฏิบัติงาน และพัฒนาระบบตางๆ ใหเปนสังคมดิจิทัล รองรับการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 

2.2) กระทรวงยุติธรรม ควรจัดทําแผนการนําเขาระบบสารสนเทศติดต้ังในระบบ Cloud 
Computing ใหครบถวนทุกสวนราชการ เพื่อลดภาระงบประมาณในการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย และลด
คาบํารุงรักษาเครื่องแมขายหรือหอง Data Center รวมถึงคาสาธารณูปโภคตางๆ ของสวนราชการในสังกัด
กระทรวงยุติธรรม 

 ๓) ขอคนพบและขอเสนอแนะตอผูรับผิดชอบโครงการและผูดําเนินงาน 
3.1) การพัฒนาระบบและการบํารุงรักษา กรณีการประกันหมดอายุหรือระบบเกิดการ

ชํารุดบกพรองหรือมีความผิดปกติระหวางการใชงาน หากเจาหนาที่ผูรับผิดชอบไมสามารถดําเนินการแกไขปญหา
ในเบื้องตนหรือถาวรไดแลวจะสงผลใหเกิดความเสียหายตอการปฏิบัติงาน เชน การจัดซื้อจัดจางระบบการประมูล
อิเล็กทรอนิกส การสงเบิกเงินเดือนกับธนาคาร เปนตน 
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3.2) การรักษาขอมูลที่เปนช้ันความลับ และรักษาความปลอดภัยของระบบ อาจมีการเขาถึง
ของบุคลากรที่ไมมีความเกี่ยวของหรือที่ เกี่ยวของโดยตรง ซึ่งหากเกิดข้ึนแลวจะเกิดความเสียหายในดาน
ภาพลักษณ เน่ืองจากยังขาดบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญในหนวยงาน 

ขอเสนอแนะ 
3.1) หนวยงานควรพิจารณาเตรียมความพรอมของบุคลากรรองรับการปฏิบัติงาน 

โดยจัดสงเขารับการอบรมจากหนวยงานที่มีความเช่ียวชาญทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการจัดบุคลากรดูแล
ระบบแบบตลอดเวลาโดยการจัดทําระบบแจงเตือนกรณีมีความผิดปกติเกิดข้ึน 

3.2) ใหดําเนินการจัดต้ังคณะทํางานดูแลระบบและการจัดทําระบบการรักษาความปลอดภัย 
รวมทั้งระบบการแจงเตือนการเขาถึงระบบของผูไมเกี่ยวของ มีการสํารองขอมูลกรณีเกิดจากการเสียหายสามารถ
พรอมใชงานไดทันที 

3.3) ใหมีการจัดต้ังคณะกรรมการ เพื่อประสานงานการนําระบบสารสนเทศของสวนราชการ
เขาระบบ Cloud Computing 

3. กองทุนยุติธรรม  
กระทรวงยุติธรรมโดยสํานักงานกิจการยุติธรรมไดจัดต้ังกองทุนยุติธรรมข้ึนตามพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 และในป พ.ศ. 2553 ไดถายโอนงานกองทุนยุติธรรม
จากสํานักกิจการยุติธรรมไปยังกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ ตอมาไดมีพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
มีผลใชบังคับนับต้ังแตวันที่ ๒4 เมษายน ๒๕๕๙ เปนตนมา โดยใหจัดต้ังกองทุนยุติธรรม มีฐานะเปนนิติบุคคล 
ขึ้นในสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม วัตถุประสงคเพื่อเปนแหลงเงินทุนสําหรับใชจายเกี่ยวกับการชวยเหลือ
ประชาชนในการดําเนินคดี การขอปลอยช่ัวคราวผูตองหาหรือจําเลย การถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผูไดรับ
ผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน และการใหความรูทางกฎหมายแกประชาชน  

กองทุนยุติธรรมไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานวน 
๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยไดรับงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานเปนเงินทุนหมุนเวียนตั้งแตเริ่มจัดตั้งในป 
๒๕๔๙ - ๒๕๕๙ รวมทั้งสิ ้น ๔๔๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีผลการเบิกจายเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
จํานวนทั้งสิ้น 164,067,992.77 บาท คิดเปนรอยละ 164.07 ของงบประมาณที่ไดรับจัดสรร จําแนกเปน 
1) คาใชจายในการใหความชวยเหลือประชาชน จํานวน ๑๔๖,๙๔๐,๓๐๒.๕๐ บาท ไดแก คาใชจายในการปลอยช่ัวคราว
ผูตองหาหรือจําเลย ๑๒๙,๓๐๑,๔๐๐.๐๐ บาท คิดเปนรอยละ ๘๗.๙๘ และคาใชจายในการดําเนินคดี 
๑๗,๖๔๘,๙๐๒.๕๐ บาท คิดเปนรอยละ ๑๒.๐๑ และ 2) คาใชจายในการบริหารกองทุน จํานวน ๑๗,๑๑๗,๖๙๐.๒๗ บาท 

ผลการดําเนินงานสําคัญในดานการใหความชวยเหลือประชาชน ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผูย่ืนรับคําขอความชวยเหลือ จํานวน ๔,๕๒๙ ราย ผลการพิจารณาใหความชวยเหลือ จําแนกเปน
อนุมัติ ๑,๗๕๘ ราย คิดเปนรอยละ ๓๘.๘๑ ไมอนุมัติ ๑,๖๓๑ ราย คิดเปนรอยละ ๓๖.๐๑ และยุติเรื่อง ๑,๑๔๐ ราย 
คิดเปนรอยละ  ๒๕.๑๗  

๑) สรุปขอคนพบและขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
กองทุนยุติธรรมเปนภารกิจสําคัญที่กระทรวงยุติธรรมใหความสําคัญอยางตอเนื่อง 

เพื่ออํานวยความยุติธรรมและลดความเหลื่อมล้ําใหแกประชาชน การใหความชวยเหลือประชาชนสวนใหญ
เปนคาใชจายในการขอปลอยช่ัวคราวผูตองหาหรือจําเลย คิดเปนรอยละ ๘๗.๙๘ ของการใหความชวยเหลือทั้งสิ้น 
ซึ่งเปนรายการที่ตองใชงบประมาณสูง และมีระยะเวลานานในการนําเงินจํานวนนี้กลับมาใชในการให
ความชวยเหลือประชาชนรายอื่น ๆ จึงอาจมีผลกระทบตอเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน ทั้งน้ี ในปจจุบัน
ผูบริหารกองทุนยุติธรรมไดมีแนวทางแกไขขอขัดของดังกลาว โดยอยูระหวางการหารือทําความตกลงกับ
ศาลยุติธรรมในเรื่องการขอความรวมมือในการอนุญาตใหกองทุนยุติธรรมจัดทําหนังสือคํ้าประกันเพื่อปลอยช่ัวคราว
แทนการวางเงินประกัน 
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ขอเสนอแนะ 
กระทรวงยุติธรรมควรเรงรัดดําเนินการเกี่ยวกับการใชหนังสือคํ้าประกันการปลอยช่ัวคราว

ผูตองหาหรือจําเลยแทนการวางเงินประกันใหมีขอสรุปอยางเปนรูปธรรม โดยใหมีการจัดต้ังคณะกรรมการรวม
ระหวางกระทรวงยุติธรรมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อรวมกันพิจารณากําหนดแนวทาง รวมทั้งปญหาอุปสรรค
ในการดําเนินงานในดานกฎหมายหรือขอบังคับ และข้ันตอนการดําเนินการ 

๒) สรุปขอคนพบและขอเสนอแนะตอหนวยงานกลางเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน 
การดําเนินงานกองทุนยุติธรรมตามเกณฑการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน

ตามบันทึกขอตกลงการประเมินผลประจาํประหวางกระทรวงการคลังกับกองทุนยุติธรรม ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลการประเมินในภาพรวมอยูในระดับ ๓.๐๗๙๕ คะแนน จากคาคะแนนเต็ม ๕ คะแนน (ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ อยูในระดับ ๒.๘๕๗๘ คะแนน) ทั้งน้ี ต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ กองทุนยุติธรรม
มีผลการประเมินในภาพรวมอยูในระดับคาคะแนนที่ลดลงจากปกอน ๆ โดยเฉพาะคาคะแนนที่ลดลงของตัวช้ีวัด
ดานการปฏิบัติการในการดําเนินงานตามกิจกรรมที่สําคัญประจําปบัญชี และดานการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน 
ไดแก บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน 
การบริหารจัดการสารสนเทศ และการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งในแตละปขอตกลงการประเมินผลการดําเนินงาน
ทุนหมุนเวียนเพื่อใชวัดประสิทธิผลและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานจะมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดตัวช้ีวัด
ที่มีความละเอียดหรือความทาทายมากย่ิงข้ึน แตกองทุนยุติธรรมยังไมสามารถปฏิบัติงานเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวได 

ขอเสนอแนะ 
2.1) คณะกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรม และสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

ควรพิจารณาสนับสนุนและติดตามการดําเนินงานกองทุนยุติธรรมใหมีการบริหารจัดการองคกรที่ดีในดานการ
ปฏิบัติการ และดานการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน พรอมทั้งกํากับดูแลใหสํานักงานกองทุนยุติธรรมปฏิบัติงาน
ในดานตาง ๆ ใหเปนไปตามเกณฑการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน 

2.2) ใหสํานักงานกองทุนยุติธรรมจัดทําแผนการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดเกณฑการประเมินผล
การดําเนินงานทุนหมุนเวียนประจําป โดยแผนการปฏิบัติงานดังกลาวใหระบุไวอยางชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการ
ดําเนินงาน ระยะเวลา และผูรับผิดชอบ รวมทั้งกําหนดใหมีการรายงานผลความกาวหนาในการปฏิบัติงาน
อยางสม่ําเสมอ 

๓) สรุปขอคนพบและขอเสนอแนะตอผูรับผิดชอบโครงการและผูดําเนินงาน 
3.1) การเบิกจายเงินกองทุนยุติธรรมเพื่อเปนคาใชจายในการใหความชวยเหลือ

ประชาชน บางกรณีมีปญหาการเบิกจายเงินลาชา เน่ืองจากใชระยะเวลานานในกระบวนการดําเนินงาน เชน 
การจัดหาทนายความ ประกอบกับตามหลักเกณฑตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานฯ ประจําปบัญชี ๒๕๕๙ ไดกําหนด
ระยะเวลามาตรฐาน ๓๐ วันทําการในการพิจารณาคําขอรับการสนับสนุน โดยใหนับจากจํานวนวันที่ดําเนินการได
ในแตละข้ันตอนการพิจารณา ๔ ข้ันตอนมารวมกัน แตไมไดกําหนดใหนับระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดของแตละ
ข้ันตอนตอเน่ืองกันไป ทําใหอาจมีระยะเวลารวมในการดําเนินงานทุกข้ันตอนเปนไปตามระยะเวลามาตรฐาน 
แตเมื่อนับเวลาจริงต้ังแตวันย่ืนคําขอรับการสนับสนุนจนถึงวันสิ้นสุดการพิจารณาคําขอมีระยะเวลานานเกินกวา 
๓๐ วันทําการ รวมทั้งข้ันตอนสุดทายที่นํามาใชวัดผลการดําเนินงาน คือ แจงผลการพิจารณา ซึ่งไมไดรวมถึง
ข้ันตอนการดําเนินการตามผลการพิจารณาในกรณีใหความชวยเหลือแกผูขอรับการสนับสนุน 

3.2) กองทุนยุติธรรมไดจัดใหมีการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผูใชบริการ คิดเปนรอยละ ๘๕ โดยวิธีการประเมินไดใหผูมาย่ืนคําขอรับการสนับสนุนเงนิกองทนุ
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ตอบแบบสอบถามหรือแบบประเมินในวันแรกที่มาย่ืนคําขอเมื่อเจาหนาที่ไดใหบริการเบื้องตนโดยสอบถาม
รายละเอียดความตองการความชวยเหลือและดําเนินการในการรับคําขอแลว ซึ่งการประเมินครั้งเดียวในวันแรก
ที่ประชาชนหรือผูใชบริการมาติดตอย่ืนคําขอรับการสนับสนุนเชนน้ี เปนการสอบถามหรือประเมินความพึงพอใจ
ในระยะเวลาที่การใหบรกิารยังไมสมบรูณ/ยังไมแลวเสร็จ จึงอาจกระทบตอความถูกตองเปนจริงของความพึงพอใจ
ของผูใชบริการ  

ขอเสนอแนะ 
3.1) ใหผูบริหารกองทุนยุติธรรมกําหนดกรอบระยะเวลาเพิ่มเติมนอกเหนือจากเวลา

มาตรฐานในการพิจารณาคําขอรับการสนับสนุน เพื่อควบคุมใหมีการพิจารณาใหความชวยเหลือและดําเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องที่ใหความชวยเหลือไดตามเวลาที่เหมาะสมและทันกาล โดยใหกําหนดระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุด
การใหความชวยเหลือไวอยางชัดเจน เชน ใหดําเนินการเกี่ยวกับการใหความชวยเหลือประชาชนใหแลวเสร็จ
ภายใน ๖๐ วัน นับต้ังแตวันรับคําขอรับการสนับสนุนจนถึงวันสิ้นสุดของการดําเนินการใหความชวยเหลือในกรณี
ผลพิจารณาอนุมัติใหความชวยเหลือ หรือสิ้นสุดจนถึงวันแจงผลการพิจารณาในกรณีผลการพิจารณาไมอนุมัติ
ใหความชวยเหลือหรือยุติเรื่อง เปนตน 

3.2) ใหสํานักงานกองทุนยุติธรรมจัดใหมีการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ 
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของการใหบรกิาร/กระบวนการใหบริการแลวเสร็จ เพื่อใหไดรับผลการประเมินความพึงพอใจ
ที่ตรงตามความเปนจริง และสามารถสะทอนถึงผลการปฏิบัติงานของกองทุนยุติธรรมไดอยางชัดเจน   

 
สวนท่ี 2 : ขอมูลสวนราชการ 

1. กระทรวงยุติธรรม  (MINISTRY OF JUSTICE) 

2. ขอมูลพ้ืนฐานของกระทรวงยุติธรรม 

2.1 หนวยงานในความรับผิดชอบ 
2.1.1 สวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม    

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

2.1.2 สวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ขึ้นตรงตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 
1) สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

2.1.3 หนวยงานในกํากับ 
1) สถาบันอนุญาโตตุลาการ 

2.1.4 องคการมหาชน 
1) สถาบันเพื่อการยุติธรรมแหงประเทศไทย (องคการมหาชน) 
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2.1.5 กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน 
1) สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

- กองทุนยุติธรรม 
2) สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

- กองทุนปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

2.2 วิสัยทัศน พันธกิจ  

วิสัยทัศน 
“หลกัประกันความยุติธรรมตามมาตรฐานสากล” 
พันธกิจ 
1. พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนเพือ่ใหเขาถึงความยุติธรรมอยางเทาเทียมกัน 
2. พัฒนาระบบงานยุติธรรมและการบังคับใชกฎหมายใหเปนไปตามหลักสากล 
3. พัฒนาประสิทธิภาพการบรหิารความยุติธรรมและการบังคับใชกฎหมายใหมีธรรมาภิบาล 
4. พัฒนาระบบปองกันอาชญากรรมเพื่อสรางความปลอดภัยในสังคม 

2.3 เปาประสงค ประเด็นยุทธศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคและกลยุทธ ตามแผนยุทธศาสตรกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2558 - 2561 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริการประชาชนใหเขาถึงความยติุธรรม 
เปาประสงค 
๑) ประชาชนไดรับการบริการใหเขาถึงความยุติธรรม ดวยความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม 
๒) ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตไดรับการอํานวยความยุติธรรมอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน 
๓) ประชาชนมีสวนรวมในการสรางความปรองดองสมานฉันทในสังคมอยางย่ังยืน             
๔) ประชาชนผูรับบริการ คูความ และผูมีสวนไดเสียในดานการบังคับคดีและการไกลเกลี่ยไดรับการปฏิบัติ

ดวยความสะดวก รวดเร็ว และเปนธรรม 
กลยุทธ  
1) พัฒนาระบบงานยุติธรรมเพือ่อนุวัตพันธกรณีดานสทิธิมนุษยชนของรัฐ 
2) สงเสริมและพัฒนาระบบงานยุติธรรมชุมชนและเครือขายความรวมมือทุกภาคสวน 
3) พัฒนาระบบการชวยเหลือประชาชนในกระบวนการยุติธรรม 
4) บูรณาการการอํานวยความยุติธรรมแกประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต 
5) พัฒนาระบบการใหบริการดานการบงัคับคดีและการไกลเกลีย่ 
ตัวชี้วัด 
๑) รอยละของผูเสียหายและผูไดรับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรมที่ไดรับการชวยเหลือเยียวยา 
๒) รอยละของเรื่องที่ไกลเกลี่ยไดสําเรจ็ 
๓) ระดับความสําเรจ็ในการพัฒนาศูนยยุติธรรมชุมชน 
๔) รอยละความเช่ือมั่นของการอํานวยความยุติธรรมในจงัหวัดชายแดนภาคใต 
๕) รอยละความสําเร็จของการไกลเกลี่ยคดีแพง 
๖) รอยละความพึงพอใจของผูรบับริการที่ไดรบัการปฏิบัติดานการบงัคับคดีดวยความสะดวกรวดเร็ว 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 บังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ  
เปาประสงค 
การบังคับใชกฎหมายของกระทรวงยุติธรรมเปนไปอยางถูกตองเหมาะสมตามหลักธรรมาภิบาล      
เพื่อแกไขปญหายาเสพติด การทุจริตในภาครัฐและการดําเนินคดีพิเศษโดยนํากระบวนการ            
นิติวิทยาศาสตรมาสนับสนุนเพื่อใหเกิดความเช่ือมั่นของสังคม 
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 และพัฒนาพฤตินิสัย

ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 
2) พัฒนาระบบแกไขฟนฟูผูกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดและระบบตองโทษ 
3) พัฒนาระบบมาตรการลงโทษระดับกลางเพื่อลดปริมาณผูตองขัง 
4) สงเสริมการมีสวนรวมในการปองกัน และแกไขฟนฟูผูกระทําผิดในชุมชน และการดูแลหลังปลอยตัว 
ตัวชี้วัด 
๑) รอยละของผูกระทําความผิดไดรบัการจําแนก ควบคุม แกไขฟนฟู และพัฒนาพฤตินิสัย 
๒) รอยละของผูกระทําผิดในคดียาเสพติดไดรบัการบําบัด แกไขฟนฟูสมรรถภาพ 
๓) ปริมาณผูที่กระทําความผิดไดรับปลอยพักการลงโทษ ลดวันตองโทษ 
๔) รอยละของผูตองขังระหวางการพิจารณาคดีที่ไดรับการประกันตัวดวยเงินกองทุนยุติธรรม 
๕) รอยละการเพิ่มข้ึนขององคกรทีเ่ขามามสีวนรวมในการปองกนัและแกไขฟนฟูผูกระทําความผิด  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนากฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และสงเสริมความรวมมือกับทุกภาคสวน
ท้ังในและตางประเทศ 
เปาประสงค 
๑) กฎหมายที่เปนเครื่องมอืในการบริหารงานยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรมมีประสิทธิภาพ 
๒) ระบบการบริหารงานยุติธรรมมีประสิทธิภาพเหมาะสมสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงและเปนไปตาม

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

และตางประเทศ  
ตัวชี้วัด 
๑) รอยละความสําเร็จของการปรับปรุงแกไขและพัฒนากฎหมาย 
๒) รอยละความสําเร็จของจํานวนผลงานวิจัยที่นํามาใชในการพัฒนาระบบงานยุติธรรม 
๓) รอยละความสําเร็จในการบูรณาการการปฏิบัติงานรวมในกระบวนการยุติธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล   
เปาประสงค 
๑) การบริหารจัดการหนวยงานมีความเหมาะสม สามารถตอบสนองภารกิจไดอยางครบถวน มีประสิทธิภาพ 

เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 
๒) บุคลากรไดรับการพัฒนาใหมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และประสิทธิภาพในการบริการประชาชน 
๓) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในกระทรวงยุติธรรมไดรับการพัฒนา บูรณาการฐานขอมูล 

และใชรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 
๔) การสือ่สารองคกรสูสาธารณะมีประสทิธิภาพ 
กลยุทธ 
1) พัฒนาระบบยุทธศาสตร ปรับปรุงโครงสรางองคกร และระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ  
2) พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล และพัฒนาบุคลากรใหมีความเหมาะสมตามระบบสมรรถนะ 
3) พัฒนาและบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหมีความเหมาะสมและทันสมัย 
4) พัฒนาระบบการสื่อสารใหสามารถเขาถึงประชาชนไดอยางรวดเร็ว และทั่วถึง  
5) พัฒนาการตรวจสอบการปฏิบัติราชการใหเปนไปตามมาตรฐาน 
ตัวชี้วัด 
๑) รอยละของการพัฒนาระบบบริหารจัดการกระทรวงยุติธรรม เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 
๒) รอยละของการพัฒนาและใชงานระบบสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการภายในองคกร 
๓) รอยละของบุคลากรไดรับการฝกอบรมและพัฒนาประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน 

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

2.4 งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

กระทรวงยุติธรรม ไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวนท้ังสิ้น 
24,818,155,900 บาท (ไมรวมกองทุนยุติธรรม จํานวน 250,000,000 บาท) จําแนกเปน 
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งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงยุติธรรม 

ลําดับท่ี หนวยงาน งบประมาณ (บาท) รอยละ 

  สวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 24,416,632,900 98.38 

1 สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 1,516,869,300 6.11 

2 กรมคุมประพฤติ 2,041,871,600 8.23 

3 กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 574,904,100 2.32 

4 กรมบังคับคดี 1,123,981,500 4.53 

5 กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 1,937,645,800 7.81 

6 กรมราชทัณฑ 12,937,216,000 52.13 

7 กรมสอบสวนคดีพิเศษ 1,102,869,400 4.44 

8 สํานักงานกจิการยุติธรรม 152,355,100 0.61 

9 สถาบันนิติวิทยาศาสตร 502,001,500 2.02 

10 สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด  2,526,918,600 10.18 

  หนวยงานในกํากับ 43,521,500 0.18 

11 สถาบันอนุญาโตตุลาการ 43,521,500 0.18 

  องคการมหาชน 358,001,500 1.44 

12 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแหงประเทศไทย (องคการมหาชน) 358,001,500 1.44 

รวมท้ังสิ้น  24,818,155,900 100.00 

ที่มา : เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เลมที ่6 มาตรา 19 กระทรวงยุติธรรม 
 
 
 

สวนท่ี 3  :   ความกาวหนาการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ 

ความกาวหนาการดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีและขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการ จากหวงเวลาปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560  

3.1 โครงการตามยุทธศาสตรสําคัญภายใตนโยบายยุทธศาสตรกระทรวงยุติธรรม ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 

แผนงานภายใตนโยบายที่สําคัญของกระทรวงยุติธรรมดานการสรางความปลอดภัยในสังคม 

มติคณะรัฐมนตรี/ขอเสนอแนะของ ค.ต.ป. ความกาวหนา 

ขอคนพบ 
โครงการสวนใหญมีผลการเบิกจายและมีความสําเร็จ

ของผลผลิตที่ไดอยูในระดับดี-ดีมาก แตยังพบความลาชา
จากการเบิกจายงบประมาณ  

 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ไดแก กรมพินิจ
แ ล ะ คุ ม ค ร อ ง เ ด็ ก แ ล ะ เ ย า ว ช น  ไ ด ร า ย ง า น
ความกาวหนาในการดําเนินการ ดังน้ี 
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มติคณะรัฐมนตรี/ขอเสนอแนะของ ค.ต.ป. ความกาวหนา 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
- ควรจัดสรรงบประมาณใหสอดคลองกับคําของบประมาณ
และเรงรัดการจายเงินงบประมาณต้ังแตตนปงบประมาณ 
พรอมทั้งกําหนดมาตรการเพื่อเรงรัดใหสวนราชการ
เบิกจายเงินงบประมาณ 
- สวนราชการและจังหวัดควรเตรียมความพรอมในการ
ดําเนินโครงการใหสามารถดําเนินการไดทันทีเมื่อไดรับ
จัดสรรงบประมาณ 

 
- กองแผนงานและงบประมาณ ไดแจงแนวทาง 
การบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.  2559 และเร งร ัดใหหน วยงานในสังก ัด
ดําเนินกิจกรรม/โครงการ และเบิกจายงบประมาณ
ใหเปนไปตามแผนงานภายในระยะเวลาที่กําหนด 
- แนวทางการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ตามนโยบายผูบริหาร 

๑. การใชมาตรการปรับเปลีย่นโครงการงานเรงดวน
ภายใตแผนงานเดิม ใหสามารถดําเนินการ และ
เบิกจายงบประมาณเปนไปตามเปาหมาย 
๒. การปรับแผนการปฏิบัติงานโดยยึดเปาหมาย

ตามแผนการเบิกจายงบประมาณประจําป 
๓. การสรางกลไกการติดตาม ใหมีการติดตามผล

การเบิกจายทุกไตรมาส และแกไขปญหาขอขัดของ 
รวมทั้ ง เ ร งรั ดใหหน วยงานที่ ได รั บการจัดสรร
งบประมาณ ดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติราชการ 
โดยใหผูตรวจราชการกรมกํากับตรวจติดตามผล
การดําเนินงานและการเบิกจายใหเปนไปตามเปาหมาย 

 

3.2 โครงการตามยุทธศาสตรสําคัญท่ีสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลท่ีสําคัญตามแผนงานบูรณาการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

- แผนงานบูรณาการดานการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด 

มติคณะรัฐมนตรี/ขอเสนอแนะของ ค.ต.ป. ความกาวหนา 

ขอคนพบ 
การ ดํา เ นิน โคร ง การตามแผนงานบูรณากา ร 

ขาดการบูรณาการกันอยางแทจริง เปนเพียงการรวม
กิจกรรมและงบประมาณของหนวยงานเทาน้ัน ยังไม
สามารถบูรณาการขอมูลและเช่ือมโยงฐานขอมูลระหวาง
หนวยงานเพื่อใชประโยชนรวมกันไดเทาที่ควร และมีการ
บันทึกขอมูลซ้ําซอนกัน ทั้งน้ี โครงการทีดํ่าเนินการสวนใหญ
กอใหเกิดประโยชนในพื้นที่ ชุมชนที่ไดดําเนินโครงการ 
ประชาชนมีความเ ช่ือมั่นนโยบายรัฐบาล ลดปญหา
อาชญากรรมในพื้นที่ แตยังมีโครงการบางสวนควรไดรับ
การสนับสนุนงบประมาณอยางเพียงพอและตอเน่ือง

 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ไดแก กรมพินิจ
และคุมครองเด็กและเยาวชน ไดรายงานความกาวหนา
ในการดําเนินการ ดังน้ี 
- กลุมพัฒนาระบบบริหาร ไดดําเนินการทบทวน
กระบวนงานหลักของแตละสํานัก/กลุม/กอง เพื่อจัดทํา
กระบวนการปฏิบัติงาน ความเช่ือมโยงระหวางกระบวนการ
งานการสงตอและการเกบ็รวบรวมขอมูลผลการดําเนินงาน 
โดยสํานักพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน
รวมกับศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดทําการพัฒนา
ระบบการรายงานผลการดําเนินงาน และระบบการเก็บขอมูล 
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มติคณะรัฐมนตรี/ขอเสนอแนะของ ค.ต.ป. ความกาวหนา 
เพื่อใหมีผลความสําเร็จที่ย่ังยืน และประชาชนบางพื้นที่
ไมอยากเขามามีสวนรวมกับการดําเนินงานเน่ืองจากเกรงกลัว
ผูมีอิทธิพล ผูผานการบําบัดและฟนฟูแลวแตไมมีอาชีพ 
และสังคมยังไมยอมรับอาจหวนกลับไปสูการติดยาเสพติดซ้ํา 
ผูกระทําผิดยังไมเกรงกลัวตอกฎหมาย ประเทศเพื่อนบาน
ขาดความเขมแข็งจริงจังในการปองกันและปราบปราม 
จึงควรสนับสนุนใหมีการบูรณาการขอมูลและกําหนด
หนาที่ความรับผิดชอบตามภารกิจใหชัดเจนเพื่อไมใหเกิด
ปญหาความซ้ําซอนในการดําเนินงาน จัดใหมีระบบการ
กํากับติดตามโครงการอยางตอเ น่ือง สนับสนุนใหมี
นโยบายสงเสริมอาชีพโดยจัดต้ังเปนกองทุนสงเสริมอาชีพ
ใหกับผูผานการบําบัดที่มีความประพฤติดี บังคับใชกฎหมาย
กับผูกระทําผิดดานยาเสพติดอยางจริงจังและรวดเร็ว 
ทบทวนระบบกฎหมายใหมีมาตรฐานในการลงโทษ และ
ในระดับภูมิภาคอาเซียนรัฐบาลควรทําความตกลงใหเกิด
ความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานอยางจริงจัง โดยใช
กลไกการดําเนินงานสํานักงานประสานงานปราบปราม
ยาเสพติดชายแดน (BLO) ใหประสบผลสําเร็จในการประสาน
ความรวมมือดานการขาว การปราบปราม การวางแผนงาน
กฎหมายและการสนับสนุนองคความรูดานยาเสพติดในภูมิภาค 
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
- ผูดําเนินงานแตละแผนงาน/โครงการ ควรรวบรวม 
และจัดทําฐานขอมูลของแตละงานใหครบถวนเปนปจจุบัน 
- สวนราชการเจาภาพแผนงานบูรณาการในเรื่องตาง ๆ 
ควรกําหนดใหมีการเช่ือมโยง/บนัทึกขอมูลการดําเนินงาน
ที่สามารถขยายผลการดําเนินงานในเชิงบูรณาการรวมกัน
ในทุกมิติ และสํานักงบประมาณควรสนับสนุนใหมี
การบูรณาการเชื่อมโยงแลกเปลี ่ยนขอมูลระหวาง
แผนบูรณาการตาง ๆ เพิ่มเติมดวย 
- สนับสนุนใหมีการรณรงคอย างเขมขนโดยใชสื่ อ
ประชาสัมพันธทุกชองทาง เพื่อใหเกิดการคํานึงถึง
เยาวชนที่อาจสูญเสียตอพิษภัยยาเสพติดซึ ่งกระทบ
ความมั่นคงของชาติ และการสรางชุมชน/ครอบครัว
ใหเขมแข็ง โดยใชกลไกประชารัฐ 
- สงเสริมการจัดกิจกรรมตานยาเสพติดตาง ๆ ในชุมชน 
และควรต้ังเครือขายรับฟงขาวจากเยาวชน โดยใช
เทคโนโลยีเพื่อติดตามยาเสพติด 

เพื่อเปนชองทางในการรายงานและเก็บรวบรวม
ผลการดําเนินงาน นอกจากน้ี ยังรวมมือกับสํานักงาน
กิจการยุติธรรมในการสรางระบบสาํหรบัการเก็บขอมลู
และใชขอมูลระหวางหนวยงานดานพฤตินินัย ไดแก 
กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน กรมราชทัณฑ 
และกรมคุมประพฤติ 
- กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนใหความสําคัญ
กับการปองกันและสรางภูมิคุมกันยาเสพติดใหกับเด็ก
และเยาวชนในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 
และศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน จึงจัดกิจกรรม/
โครงการตาง ๆ ดังน้ี 

โครงการสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติด 
กิจกรรม : การปองกันเด็กและเยาวชนกลุมเสี่ยง

ตอการใชยาเสพติด 
1) จัดการแขงขันมวยไทยแอโรบิค 
2) จัดการแขงขันสวดมนตหมูสรรเสริญพระรัตนตรัย

ทํานองสรภัญญะ 
3) จัดการแขงขันประกวดดนตรีพนภัยยาเสพติด 
4) จัดแขงขันฟุตบอลและการประกวดกองเชียร 

“เปนหน่ึงดวยกีฬาไมพึ่งพายาเสพติด” 
กิจกรรม : การรณรงคปองกันและแกไขปญหา      

ยาเสพติด (To Be No.1) 
จัดต้ังชมรม To Be No. 1 ในหนวยงานในสังกัด 

จํานวน 95 แหง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีเด็ก
และเยาวชนเขารวมกิจกรรม To Be No. 1 จํานวน
ทั้งสิ้น 19,402 คน โดยจัดกิจกรรม ดังน้ี 

1) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการช้ีแจงแนวทาง
โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด   
To Be No.1 ในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
ที่มีสถานแรกรับช่ัวคราว 

2) ติดตามผลการดําเนินโครงการรณรงคปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด To Be No.1 ในสถานพินิจ
และคุมครองเด็กและเยาวชนที่มีสถานแรกรับช่ัวคราว 

3) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลโครงการ
รณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด To Be No.1  

4) จัดสรรงบประมาณใหกับศูนยฝกและอบรมเด็ก
และเยาวชน 17 แหง 
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มติคณะรัฐมนตรี/ขอเสนอแนะของ ค.ต.ป. ความกาวหนา 
- สนับสนุนใหมีนโยบายสงเสริมอาชีพ โดยจัดต้ังเปน
กองทุนสงเสริมอาชีพใหกับผูรับการบําบัดที่มีความ
ประพฤติดี และทําความเขาใจใหกับชุมชน ภาคเอกชน 
องคกรตาง ๆ รวมกันรับผิดชอบตอสังคม 

5) จัดสรรงบประมาณใหกับสถานพินิจและคุมครอง
เด็กและเยาวชน (ที่มีสถานแรกรับ) จํานวน 34 แหง 

6) จัดสรรงบประมาณใหสถานพินิจและคุมครอง
เด็กและเยาวชน (ที่มีสถานแรกรับช่ัวคราว) จํานวน 
17 แหง 

7) จัดสรรงบประมาณใหสถานพินิจและคุมครอง
เด็กและเยาวชน (ที่ไมมีสถานแรกรับ) จํานวน 27 แหง 

โครงการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในศูนย
ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เพื่อยกระดับการศึกษา
และพัฒนาการเรียนการสอนเด็กและเยาวชนใหมี
ความรู สามารถประกอบอาชีพได  โดยมีผลการ
ดําเนินงาน ดังน้ี 

1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําคูมือการเทียบ
โอนความรูหรือประสบการณของเด็กและเยาวชน 

2) จัดอบรมใหความรูแกบุคลากรที่ทําหนาที ่    
จัดการศึกษาในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน   
ทั่วประเทศ จํานวน 200 คน 

3) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่ออบรมพัฒนา
ศักยภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับบุคลากร
ที่ทําหนาที่จัดการเรียนการสอน จํานวน 134 คน 

4) จัดทําคูมือการศึกษาหลกัสตูรการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จํานวน 240 เลม 

5) นอกจากการฝ ก วิชาชีพระยะสั้นภายใน
หนวยงานแลว กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
ยังจัดโครงการเตรียมความพรอมกอนปลอยและการ
สรางเครือขายกับหนวยงานภายนอกใหเขามามีสวนรวม
และอบรมเด็กและเยาวชน ควบคูไปกับการศึกษาสายสามัญ 
โดยเนนทักษะที่สามารถนําไปใชในการทํางานและ
สอดคลองกับตลาดแรงงาน เพื่อใหเด็กและเยาวชน
สามารถกลับเขาสูสังคมและใชชีวิตอยางปกติสุข 

โครงการสงเสริมประสิทธิภาพการมีสวนรวม
ของภาคธุรกิจในการพัฒนาพฤตินิสัยเด็กและเยาวชน  
เพื่อสรางเครือขายอาชีพรองรับเด็กและเยาวชน
เมื่อกลับคืนสูสังคม โดยดําเนินการรวมกับเครือขาย
ธุรกิจจังหวัดชลบุรี  เพื่อจัดทําแนวทางสงเสริม
ประสิทธิภาพการมีสวนรวมกับภาคธุรกิจสํารวจ
ความตองการของเครือขายภาคธุรกิจดานอาชีพ และ
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การจัดทําแผนในการพัฒนาพฤตินิสัยเด็กและเยาวชน
ระหวางกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
และภาคธุรกิจ เพื่อพื้นที่ นํารองในการขยายผล
การดําเนินงานสูพื้นที่อื่น ๆ 

โครงการพัฒนาระบบการบําบัดแก ไขฟนฟู 
(Individual Routing Counselor : IRC) เพื่อใหการ
บําบัดแกไขฟนฟูใหมีความสอดคลองกับสภาพปญหา
และความจําเปนของเด็กและเยาวชนแตละราย โดยให
ความสําคัญกับการบําบัดแกไขฟนฟูในชุมชนเทียบเทา
กับการบําบัดแกไขฟนฟูในสถานควบคุม และเช่ือมตอ
การบริหารจัดการโดยรอยเรียงงานการดูแลเด็ก
และเยาวชนตั้งแตแรกเขาศูนยฝกและอบรมเด็ก
และเยาวชนจนถึงปลอยตัวและกลับคืนสู ส ังคม 
รวมทั้งเพื่อจัดระบบการติดตามชวยเหลือดูแลเด็ก
และเยาวชนและครอบครัวอยางตอเนื่องภายหลัง
การคืนกลับสูสังคม โดยประสาน ความรวมมือจาก
ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ เพื่อลดความเสี่ยงตอการมี
ปญหาพฤติกรรมและการกระทําผิดอยางย่ังยืน 

 

3.3 โครงการพัฒนาและสงเสริมยุติธรรมชุมชนเพ่ือการเขาถึงความยุติธรรมของประชาชน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 

มติคณะรัฐมนตรี/ขอเสนอแนะของ ค.ต.ป. ความกาวหนา 

สรุปขอคนพบของ ค.ต.ป. ประจํากระทรวงยุติธรรม 
โครงการพัฒนาและสง เ ส ริมยุติธรรมชุมชน

เพื ่อการ เขาถึงความยุติธรรมของประชาชน มีผลการ
ดําเนินงานโครงการในภาพรวมบรรลุวัตถุประสงค
และเปาหมายตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจาย
งบประมาณ โดยตัวช้ีวัดการดําเนินงานโครงการเปนการ
นําตัวช้ีวัดในภาพรวมตามแผนงานบูรณาการปฏิรูป
กฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรมมากําหนด
เปนตัวชี้วัดโครงการ ซึ่งไมสอดคลองกับขอเท็จจริง
ของการดําเนินงานโครงการ รวมทั้งไมไดกําหนดตัวช้ีวัด
เชิงคุณภาพ จึงทําใหไมมีการวัดหรือประเมินผลความสําเร็จ
ในระดับผลลัพธของโครงการ 
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- 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 ทั้งน้ี มีประเด็นขอคนพบเกี่ยวกับ
การจัดทําแผนปฏิบัติงานที่ไมไดดําเนินการปรับใหมีความ
ครบถวนทุกกิจกรรมที่กาํหนดใหดําเนินการ จึงทําให
ไมสามารถนําแผนปฏิบัติงานดังกลาวมาใชเปนแนวทาง 
การดําเนินงานและการติดตามประเมินผลไดอยางชัดเจน 
อยางไรก็ตาม หนวยงานผูรับผิดชอบไดรายงานผล
การปฏิบัติงานในทุกกิจกรรมที่ไดดําเนินการ 
- หนวยงานผูรับผิดชอบมีปญหาอุปสรรคในภาพรวม 
จากการดําเนินงานตามโครงการ ดานความรูความสามารถ
ของบุคลากรและคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน
ที่ ยังมีไมเพียงพอสําหรับการดําเนินภารกิจยุติธรรมชุมชน 
ดานการบริหารจัดการที่ยังไมมีการจัดเกบ็ขอมูลใหครบถวน
อยางเปนระบบ รวมทั้งดานงบประมาณ สถานที่และวัสดุ
อุปกรณที่มีไมเพียงพอ 
ขอเสนอแนะตอผูรับผิดชอบโครงการและผูดําเนินงาน 
1. การกําหนดตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 

1) ควรปรับปรุง การกําหนดเปาหมายตัว ชี ้ว ัด 
ผลการดําเนินงานโครงการใหสอดคลองกับกิจกรรม
การดําเนินงานโครงการในทุกดาน 

2) ควรกําหนดตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานทั้งในเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ เพื่อใหสามารถวัดผลการดําเนินงาน
ไดครอบคลุมทั้งในดานผลผลิตและผลลัพธของโครงการ 
2. การบริหารจัดการโครงการ 

1) ควรใหความสําคัญกับการจัดทําแผนการปฏิบัติงาน 
และใหดําเนินการแกไขปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานทันที
เมื่อไดรับอนุมัติใหเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการดําเนินงาน 
เพื่อใหสามารถนําแผนการปฏิบัติงานมาใชเปนแนวทาง
ในการดําเนินงาน เรงรัดติดตามการใชจายงบประมาณ 
และติดตามประเมินผลการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- หนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ไดแก 
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เปนผูรับผิดชอบ
โครงการพัฒนาและสงเสริมยุติธรรมชุมชนเพื่อการ
เขา ถึงความยุติธรรมของประชาชน ไดรายงาน
ความกาวหนาของการดําเนินการ ดังน้ี 

๑. ปจจุบันมีการกําหนดตัวช้ีวัดใหกับสํานักงาน
ยุติธรรมจังหวัดทุกแหง ใหถือปฏิบัติและดําเนินการ 
ทุกจังหวัด โดยมีผลการดําเนินงานทั้งในเชิงปริมาณ 
และเชิงคุณภาพ 

๒. สวนนโยบายและยุทธศาสตรยุติธรรมชุมชน
และยุติธรรมจังหวัด (สชจ.) ไดกําหนดใหสํานักงาน
ยุติธรรมจังหวัดทุกแหง จัดทําแผนปฏิบัติงาน/โครงการ 
ประจําปงบประมาณน้ัน เพื่อกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมใหสอดคลองกับภารกิจ
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2) ควรกําหนดแนวทางการดําเนินงานดานยุติธรรม

ชุมชนในเชิงรุก โดยเผยแพรประชาสัมพันธบทบาทหนาที่ 
และภารกิจของศูนยยุติธรรมชุมชนใหผูที่ เกี่ยวของ
และประชาชนไดรับรูอยางทั่วถึง สนับสนุนการดําเนิน
กิจกรรมยุติธรรมชุมชนใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 
และติดตามประ เมินผลการ ดํา เนินง านโคร งการ
อยางใกลชิดและตอเน่ือง 

3) สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาองคความรูใหกับ
เจาหนาที่และประชาชน โดยจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน 
และกําหนดหลักสูตรฝกอบรมใหครบถวนทุกภารกิจ 
เพื่อใหการดําเนินงานโครงการในแตละดานเปนมาตรฐาน
เดียวกันในทุกพื้นที ่

4) ควรจัดทําระบบฐานขอมูล โดยนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชในการจัดเก็บขอมูลหรือจัดทําเปน
ทะเบียนคุมเกี่ยวกับเรือ่งทีไ่ดรับดําเนินการ ความกาวหนา
และผลการดําเนินงาน รวมทั้งจัดเก็บขอมูลพื้นฐานตาง ๆ 
หรือฐานขอมูลกลาง เพื่อใหการจัดเก็บขอมูลของแตละ
หนวยงานผูรับผิดชอบโครงการเปนมาตรฐานเดียวกัน    
มีการประมวลผลการดําเนินงานในภาพรวมเชิงสถิติ และ
สามารถนําขอมูลมาใชประโยชนไดอยางรวดเร็วและครบถวน 
ขอเสนอแนะตอหนวยงานกลางเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน 
๑. ควรมีการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงาน
โครงการที่ชัดเจนและตอเน่ือง 
๒. ควรพิจารณาเรงรัดใหเกิดความชัดเจนเกี่ยวกับ
การกําหนดโครงสรางและอัตรากําลังของสํานักงาน
ยุติธรรมจังหวัด รวมทั้งการมอบหมายงานและอํานาจ
หนาที่ของหนวยงานผูรับผิดชอบโครงการ 
๓. ควรพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการประสานงาน
ดานนโยบายและแนวทางการดําเนินงานโครงการ 
และจัดทําความตกลงความรวมมือกันในการขับเคลื่อน
ภารกิจกับสวนราชการทุกแหงที่เกี่ยวของทั้งในสวนกลาง
และในระดับจังหวัด 
 
 
 
 
 

ของกระทรวงยุติธรรม และแผนแมบทจังหวัด 
และยุทธศาสตรจังหวัด เพื่อแกไขปญหาในพื้นที่จังหวัด 
โดยใชกลไก กพยจ. ในการขับเคลื่อนดังกลาว 

๓. ขณะ นี ้อ ยู ร ะห ว า ง ดํา เน ินก าร จ ัดทํา คู ม ือ
มาตรฐานการใหบริการของสํานักงานยุติธรรมจังหวัด
และคูมือการปฏิบั ติงานของเจาหนาที่สํานักงาน
ยุติธรรมจังหวัดและศูนยยุติธรรมชุมชน โดยมีการ
หารือกับทุกภาคสวนราชการที่เกี่ยวของในการจัดทํา
คูมือดังกลาว อีกทั้งการจัดทําระบบฐานขอมูลตาง ๆ 
เพื่อเปนมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งขณะน้ีอยูระหวางการ
ดําเนินการประสานกับศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
ในการดําเนินการตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

- สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ไดดําเนินการ ดังน้ี 
๑. ปจจุบันสํ า นักงานยุ ติธรรมจั งห วัดทุกแห ง

ดําเนินงานตามคําสั่งกระทรวงยุติธรรม ที่ 569/2559 
ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เรื่องการบริหารงาน
สํานักงานยุติธรรมจังหวัด และสํานักงานยุติธรรม
จังหวัดสาขา 
๒. กระทรวงยุติธรรมไดเสนอคําชี้แจงประกอบ

คําขอจัดตั้งสํานักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ 
แตการเสนอคําช้ีแจงดังกลาวอยูระหวางการพิจารณา 
เน่ืองจากมีการปรับเปลี่ยนของผูบริหารในกระทรวง
ยุติธรรม 

๓. ปจจุบันมีการขับเคลื่อนงานของกระทรวง
ยุติธรรมในระดับจังหวัด โดยใชกลไก กพยจ . 
เพื่ออํานวยความยุติธรรมและประสานความรวมมือ
ระดับจังหวัด 
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มติคณะรัฐมนตรี/ขอเสนอแนะของ ค.ต.ป. ความกาวหนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
๑. กรณีประเด็นภารกิจของการดําเนินงานโครงการ
ที่มีความซ้ําซอนกันหลายสวนราชการ อาทิเชน การรับ
เรื่องรองเรียน รองทุกขและรับแจงเบาะแสขอมูล
การกระทําผิดกฎหมาย การชวยเหลือ ใหคําแนะนํา
และแกไขปญหาในเบื้องตนทางดานกฎหมาย และ
กระบวนการยุติธรรม เปนตน ควรพิจารณาเสนอกําหนดให
สวนราชการใดสวนราชการหน่ึงเปนหนวยงานผูรับผิดชอบหลัก 
๒. กรณีไมมีกฎหมายรองรับภารกิจของการดําเนินงาน
ตามโครงการ ทําใหการปฏิบัติงานของสํานักงานยุติธรรม
จังหวัดและศูนยยุติธรรมชุมชนยังไมมีความชัดเจน 
ไมเปนมาตรฐานเดียวกัน รวมทั ้งไมเปนที ่ยอมรับ
ของหนวยงานที่เกี่ยวของเทาที่ควร ควรเสนอใหมีการ
เรงรัดใหหนวยงานที่เกี่ยวของผลักดันใหมีกฎหมายรองรับ
การปฏิบัติงานของหนวยงาน หรือองคกรที่เกี่ยวของ 
ไดแก รางพระราชบัญญัติยุติธรรมชุมชน พ.ศ.  … 
และรางพระราชบัญญัติสงเสริมการไกลเกลี่ยขอพิพาท
ในชุมชน พ.ศ. ... 

๔. ตามที่ไดพระราชโองการโปรดเกลาฯ แตงต้ัง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม เมื่อวันที่ 23 
พฤศจิกายน 2560 สํานักงาน ก.พ.ร. ไดสงคําขอ
ปรับปรุ ง โครงสร างสํ า นักงานยุ ติธรรมจั งห วัด 
กระทรวงยุติธรรม (27 ธันวาคม 2560) เพื่อให
กระทรวงยุติธรรมทบทวนโครงสรางดังกลาวใหเหมาะสม
สอดคล องกับนโยบายของรัฐบาล  โดยขณะ น้ี                    
อยูระหวางดําเนินการจัดทําคําขอปรับปรุงโครงสราง
ใหเปนไปตามเกณฑการจัดต้ังหนวยงานตามแนวทาง 
การจัดสวนราชการในภูมิภาค (One Roof) 
 
 
- สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ไดดําเนินการ ดังน้ี 

๑. การดําเนินงานศูนยยุติธรรมชุมชนกับศูนย
ดํารงธรรม มีการขับเคลื่อนงานเชิงบูรณาการในการ
รับเรื่องและสงเรื่องตอ เพื่อลดปญหาความซับซอน
ของภารกิจของแตละหนวยงาน 

๒. กระทรวงยุติธรรมอยูระหวางดําเนินการจัดทํา
มาตรฐานการใหบริการใหกับสํานักงานยุติธรรม
จังหวัดทุกแหง เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
ที่เปนมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ 

๓. ขณะน้ีอยูระหวางดําเนินการหารือกับผูบริหาร
กระทรวงยุติธรรมเกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอน
ของ แตละงานบริการ เพื่อใหมีการแบงหนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลักในแตละภารกิจอยางชัดเจน 

๔. การขับเคลื่อนภารกิจงานของสํานักงานยุติธรรม
จังหวัดและศูนยยุติธรรมชุมชน มีการดําเนินการผาน
กลไก กพยจ. ที่มีผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน 
และยุติธรรมจังหวัดเปนฝายเลขานุการ 
- ปจจุบันรางพระราชบัญญัติยุติธรรมชุมชน พ.ศ. ... 
อยูในความรับผิดชอบของสํานักกฎหมาย สํานักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม และรางพระราชบัญญัติ
สงเสริมการไกลเกลี่ยขอพิพาทในชุมชน พ.ศ. .. . 
อ ยู ในความรับ ผ ิดชอบขอ งกร ม คุม ครอ งสิท ธิ 
และเสรีภาพ 
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3.4 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต : โครงการเสริมสราง
ประสิทธิภาพงานยุติธรรมเพ่ือการสรางความเปนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

มติคณะรัฐมนตรี/ขอเสนอแนะของ ค.ต.ป. ความกาวหนา 
สรุปขอคนพบของ ค.ต.ป. ประจํากระทรวงยุติธรรม 
- การดําเนินงานโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพ
งาน ยุติธรรมเพื่อการสรางความเปนธรรมในจังหวัด
ชายแดนภาคใต มีผลการ ดํา เนินงานในภาพรวม
ของโครงการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย โดยมี
ผลการ ดํา เนินงานตาม ตัวช้ีวัดประชาชนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต มีส วนร วม ในกิ จกรรม เสริมสร า ง
ประสิทธิภาพงานยุติธรรมเพื่อการสรางความเปนธรรม
ในจังหวัดชายแดนภาคใตสูงกวาเปาหมายที่กําหนด 
แล ะสามารถตอบสนองตอการแกไขปญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใตไดในระดับหน่ึง ทําใหประชาชนในจังหวัด
ชายแดนภาคใตมีความเ ช่ือมั่นตอการอํานวยความ
ยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรม คิดเปนรอยละ 80.98 
ซึ่งสูงกวาเปาหมายที่กําหนดไวรอยละ 70 มีการกําหนด
ตัวช้ีวัดทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยตัวชี้วัด
เชิงปริมาณเปนการกําหนดเปาหมายในภาพรวม
ตามเปาหมายผลผลิตของโครงการยอย/กิจกรรม 
จึงเปนการกําหนดตัวช้ีวัดระดับผลผลิตที่มีความชัดเจน 
และการกําหนดตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพในดานความเชื่อมั่น
ของประชาชนมีความสอดคลองกับวัตถุป ระสงค
ของโครงการ รวมทั้งเปนการกําหนดตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ
ที่ ส ามารถสะทอนผลที่ ได รั บจากผลผลิตของการ
ดําเนินงานโครงการ อยางไรก็ตาม เปนการวัดผลลัพธ
จากการใหบรกิารของหนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
ที่ต้ังอยูในจังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งอาจไมครอบคลุม
ภารกิจของโครงการ/กิจกรรมของสวนราชการที่ไมมี
หนวยงานต้ังอยูในพื้นที่ ไดแก กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
และสถาบันนิติวิทยาศาสตร  
- การดําเนินงานโครงการ หลายโครงการ/กิจกรรม 
มีลักษณะเปนการฝกอบรมหรือประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื ่อสรางความรูความเขาใจทางดานกฎหมาย และ
กระบวนการยุติธรรม รวมทั ้งหลักสิทธิมนุษยชน 
ซึ่งการดําเนินงานโครงการในลักษณะเชนน้ีที่มีสัดสวน
จํานวนมากหลายโครงการ จึงยังไมอาจพิสูจนไดวา
ทําใหเกิดความเชื่อมั่นอยางเพียงพอตอการอํานวย
ความยุติธรรมในภาพรวมของกระทรวงยุติธรรม 
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มติคณะรัฐมนตรี/ขอเสนอแนะของ ค.ต.ป. ความกาวหนา 
- การดําเนินงานโครงการ แบงเปนโครงการยอย/กิจกรรม
ตามภารกิจของสวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
รวม 16 โครงการ มีการติดตามผลการดําเนินงานและผล
การใชจายงบประมาณ และไดมีการเปลี่ยนแปลงรายการ
งบประมาณเพิ่ม/ลดในแตละโครงการตามความเหมาะสม 
ทั้งน้ี ความลาชาของการดําเนินงานโครงการที่มีปญหา
อุปสรรคจากการขาดแคลนบุคลากร การปรับเปลี่ยน
ภารกิจใหสอดคลองกับสถานการณ ชวงเวลา และ
กลุมเปาหมาย เปนการดําเนินงานตอเน่ืองจากปกอน 
ที่ยังอยูระหวางดําเนินการและตองรอผลการวิเคราะห
ผลการดําเนินงาน และอยูระหวางรวบรวมขอมูล
หรือจัดทาํฐานขอมูล ทําใหมีการขอกันเงินไวเบิกเหลื่อมป
แบบมีหน้ีผูกพัน 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 จึงยังไมสามารถประเมินผล
การดําเนินงานตามตัวช้ีวัดของโครงการไดอยางครบถวน  
ขอเสนอแนะตอผูรับผิดชอบโครงการและผูดําเนินงาน 
๑. การกาํหนดตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานโครงการยอย/กิจกรรม 

1) ควรพิจารณาเพิ่มเติมใหมีการกําหนดตัวชี้วัด
ของทุกโครงการยอย/กิจกรรม ใหครอบคลุมตัวช้ีวัดทั้งใน
เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เพื่อสามารถนําผลการประเมิน
ตัวช้ีวัดมาใชวัดผลผลิตและผลลัพธของการดําเนินงาน
ในภาพรวมของโครงการไดอยางครบถวนเพียงพอ 

2) ควรพิจารณากําหนดใหมีการประเมินผลลัพธ
ของโครงการใหครอบคลุมทุกภารกิจของโครงการ/กิจกรรม 
ทั้งในสวนของภารกิจการใหบริการของหนวยงานในสังกัด
กระทรวงยุติธรรมที่ต้ังอยูในจังหวัดชายแดนภาคใต และ
ไมมีที่ต้ังอยูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต  
๒. การบริหารจัดการโครงการ 

1) ควรใหความสําคัญกับการดําเนินงานใหเปนไปตาม
แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ใหติดตาม
ประเมินผลและเรงรัดการดําเนินงานใหเปนไปตาม
ระยะเวลาที่กําหนด เพื่อใหสามารถวัดผลการดําเนินงาน
ประจําปไดอยางครบถวนทุกโครงการ ซึ่ งจะทําให

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- หนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ไดแก สํานักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม เปนผูรับผิดชอบโครงการ 
ไดรายงานความกาวหนาในการดําเนินการ ดังน้ี 
๑. จะดําเนินการทบทวนผลการประเมินความเช่ือมั่น
ของประชาชนที่มีตอกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต และนํามากําหนดกรอบการประเมิน
ที่ครอบคลุมหนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
ทุกหนวยงาน ทั้งน้ี การประเมินความเช่ือมั่นของ
ประชาชนเปนการประเมินในแงของความรูสึก จึงได
เลือกใชกรอบการประเมินในดานการใหบริการ 
เน่ืองจากเปนสิ่งที่ใกลชิดกับประชาชน อยางไรก็ตาม
กรมสอบสวนคดีพิเศษและสถาบันนิติวิทยาศาสตร
มีลักษณะงานเกี่ยวกับการขาวและการสืบสวนสอบสวน 
จึงยังไมไดมีการนํามาประเมินในป พ.ศ. 2560              
๒. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สํานักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรมไดจัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจาย
งบประมาณประจําปในลักษณะแจงรายละเอียด
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มติคณะรัฐมนตรี/ขอเสนอแนะของ ค.ต.ป. ความกาวหนา 
ประเมินผลลัพธของโครงการในภาพรวมไดอยางถูกตอง
ตามขอเท็จจริง 

2) ควรกําหนดแนวทางการดําเนินงานโครงการในเชิงรุก
มากข้ึน โดยใหมีกิจกรรมที่ทําใหมีการรับรูในเชิงประจักษ 
เชน การฝกปฏิบัติ ศึกษาดูงาน หรือเขารับการบริการ
ดานการอํานวยความยุติธรรมและการชวยเหลือเยียวยา
ของกระทรวงยุติธรรมในสัดสวนที่เพิ่มมากข้ึนจากการ
ฝกอบรมในลักษณะเขารับฟงการบรรยาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมและการใชงบประมาณยอยมากข้ึน โดยนํา
แผนดังกลาวขอความเห็นชอบจากปลัดกระทรวง
ยุติธรรม เพื่อนํามาเปนเครื่องมือในการกํากับ ติดตาม 
และประเมินผลการดําเนินโครงการทั้ง 20 โครงการยอย 
ซึ่งจะดําเนินการนําแผนดังกลาวแจงเวียนหนวยงาน
ผูรับผิดชอบตอไป ทั้งน้ี ไดมีการวางแผนการติดตาม
การดําเนินงานผานการประชุม ซึ่งมีทั้งระดับผูบริหาร
และระดับปฏิบัติ และแบบรายงานประจําเ ดือน 
ตลอดจนมีหนังสือเรงรัดเปนระยะ เพื่อใหหนวยงาน
ดําเนินการตามแผนหรือสามารถบริหารจัดการ 
หรือปรับแผนไดทันตามระยะเวลาที่กําหนด 
๓. การดําเนินงานโครงการในลักษณะการอบรม และ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ยังคงมีการดําเนินการอยางตอเน่ือง มุงเนนการฝกปฏิบัติ
และศึกษาดูงานสถานที่จริง โดยเฉพาะการใหความรู
แกภาคประชาชน ซึ่งเปนเครือขายการทํางานและเปน
ผูสื่อสารแทนกระทรวงยุติธรรม 
๔. กระทรวงยุติธรรมจะดําเนินการทบทวนแนวทาง 
การกําหนดตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพสําหรับประเมินผลลัพธ
โครงการภาพรวมทั้งหมด มีการติดตามและรายงาน
ผลการดําเนินงานตามแผนเปนระยะ 
๕. การดําเนินงานเชิงรุกตอเน่ืองจากปงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 เนนการสรางการรับรูจากการฝกปฏิบัติ
และศึกษาดูงานสถานที่จริง อาทิ การศึกษาดูงาน
หนวยงานกระบวนการยุติธรรม การฝกปฏิบัติเกี่ยวกับ
การทําประชาคมชุมชน ตลอดจนเรียนรู เทคนิค             
การสื่อสาร/จัดทํารูปแบบสื่อประเภทตาง ๆ  ที่เหมาะสม
กับแตละกลุมเปาหมาย ทั้งเจาหนาที่รัฐและประชาชน 
- สถาบันนิติวิทยาศาสตร ไดรายงานความกาวหนา
ในการดําเนินการ ดังน้ี 
๑. กําหนดตัวชี ้ว ัดครอบคลุมทั ้ง ในเชิงคุณภาพ 
และเชิงปริมาณ ซึ่งมีผลการดําเนินงานเปนไปตาม
ตัวช้ีวัดที่กําหนด 
๒. ได เ รงรัดการเบิกจาย สงผลให  ณ วันที่  30 
กันยายน 2560 มีผลการเบิกจายเปนเงินทั้งสิ้น 
10,908,258.15 บาท คิดเปนรอยละ 91.78 
 



-21- 
 

มติคณะรัฐมนตรี/ขอเสนอแนะของ ค.ต.ป. ความกาวหนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอเสนอแนะตอหนวยงานกลางเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน 
- ควรพิจารณากํ ากับ ติดตาม  และเร ง รัดให มีการ
ดําเนินงานโครงการให เปนไปตามเป าหมาย และ
ระยะเวลาที่กําหนดโดยเร็ว  
- ควรเรงรัดการจัดเก็บขอมูลใหมีความครบถวน และเปน
ปจจุบัน ปรับปรุงระบบและเช่ือมโยงระบบฐานขอมูลกลาง
ใหสามารถเขาใชงานไดอยางเต็มที่ เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานโครงการใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

๓. จัดอบรมใหความรูและฝกปฏิบัติดานวัตถุระเบิด
และอาวุธปน เพื่ อพัฒนาการปฏิบั ติงานในการ
รวบรวมพยานหลักฐานแกขาราชการ เจาหนาที ่              
ที่ปฏิบัติงานประจําศูนยปฏิบัติงานนิติวิทยาศาสตร
จั งห วัดชายแดนภาคใต  กํ าลั งพลที่ ส นับส นุน               
การ ดํ า เ นินกา รทาง นิ ติ วิทยาศาสตร  กอง นิ ติ
วิทยาศาสตร สํานักอํานวยการขาวกรอง และกอง
อํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 สวนหนา 
จํานวน 2 ครั้ง รวม 66 คน 
 
- สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ไดรายงาน
ความกาวหนาในดําเนินการดังน้ี 
๑. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สํานักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรมไดจัดทําแผนปฏิบัติงานและการใชจาย
งบประมาณประจําปในลักษณะแจงรายละเอียด
กิจกรรมและการใชงบประมาณยอยมากข้ึน โดยนํา
แผนดังกลาวขอความเห็นชอบจากปลัดกระทรวง
ยุติธรรม เพื่อนํามาเปนเครื่องมือในการกํากับ ติดตาม 
และประเมินผลการดําเนินโครงการทั้ง 20 โครงการยอย 
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมจะนําแผนดังกลาว
แจงเวียนหนวยงานผูรับผิดชอบตอไป 
๒. การดําเนินงานดังกลาวไดมีการวางแผนการติดตาม
ผานการประชุมซึ่งประกอบดวยระดับผูบริหาร และ
ระดับปฏิบั ติการ และแบบรายงานประจําเ ดือน 
ตลอดจนมีหนังสือเรงรัดเปนระยะ เพื่อใหหนวยงาน
ดําเนินการตามแผนหรือสามารถบริหารจัดการ 
หรือปรับแผนไดทันตามระยะเวลาที่กําหนด 

 

สวนท่ี 4 : การรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ไดมีหนังสือที่ นร (ค.ต.ป.) /1210/ว 1 
ลงวันที่  29 มกราคม 2561 เรื่อง แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
แจงขอความรวมมือใหสวนราชการทราบและถือปฏิบัติตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 
ดังน้ัน เพื่อใหการดําเนินการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการของกระทรวงยุติธรรมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และเปนเครื่องมือสําคัญของฝายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและประเมนิผลประจาํกระทรวงยุติธรรม (ค.ต.ป. 
ประจํากระทรวงยุติธรรม) ไดมีการประชุมหารือนโยบายการตรวจสอบและประเมินผลกับปลัดกระทรวงยุติธรรม 
และไดกําหนดแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการของ ค.ต.ป. ประจํากระทรวงยุติธรรม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อใหสวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมถือปฏิบติั โดยการสนับสนุนขอมูล เอกสาร 
และหลักฐานรายงานตาง ๆ ในการดําเนินงานใหกับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวงยุติธรรม ดังน้ี 
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๑. แผนงาน/ผลผลิต/โครงการท่ีดําเนินการตรวจสอบและประเมินผล 
การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ค.ต.ป. ประจํา

กระทรวงยุติธรรมไดคัดเลือกแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 และปงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 เพื่อดําเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ดังน้ี 

1) โครงการตามยุทธศาสตรสําคัญ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  
1.1) ผลผลิต : ผลการตรวจพิสูจนและวิเคราะหดานนิติวิทยาศาสตร 
1.2) โครงการจดัหาและพัฒนาระบบ Cloud Computing 
1.3) กองทุนยุติธรรม 

2) โครงการตามยุทธศาสตรสําคัญ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
2.1) แผนงานบูรณาการจัดการปญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษย : 

โครงการปองกันและปราบปรามการคามนุษย 
2.2) โครงการจดัหาและพัฒนาระบบ Cloud Computing 
2.3) ผลผลิต : ผูตองขังไดรับการควบคุม ดูแล 
2.4) ผลผลิต : เด็กและเยาวชนไดรับการพัฒนาพฤตินิสัย 

๒. วิธีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิผล 
เพื่อใหการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลแผนงาน/ผลผลิต/โครงการที่คัดเลือกไวขางตน

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ค.ต.ป. ไดกําหนดวิธีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการตามแผนงาน
บูรณาการสําคัญ และโครงการตามยุทธศาสตรสําคัญ โดยมอบหมายให ค.ต.ป. ประจํากระทรวงดําเนินการโดยใช
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 4 หลักในการประเมิน ไดแก  

1) ประสิทธิผล/ผลสัมฤทธิ์ 
• ผลลัพธ  พิจารณาถึงการบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงคหรือตามมาตรฐานที่กําหนดไว 
• ผลกระทบ  พิจารณาถึงผลลัพธ ข้ันสุดทายที่ เกิดจากการดําเนินโครงการ และการใช

ประโยชนจากโครงการทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ รวมทั้งผลกระทบที่ไมคาดหมายหลังจากโครงการแลวเสร็จ 
• ความย่ังยืนของโครงการ  พิจารณาถึงผลผลิตของโครงการยังคงอยูถึงปจจุบันในสภาพที่ดี 

มีการใชประโยชนจากผลผลิตอยางตอเน่ืองจนถึงปจจุบันตรงตามวัตถุประสงคการใชงานเดิม มีการดําเนินการ
ตามแผนการบํารุงรักษาที่ไดระบุไว หรือมีการพัฒนาผลผลิตจากเดิม 

2) ประสิทธิภาพ  
• ผลผลิต  พิจารณาถึงการบรรลุเปาหมายตามตัวช้ีวัดผลผลิตที่กําหนดไว 
• การดําเนินงานตามแผน พิจารณาเปรียบเทียบระยะเวลาดําเนินงานตามแผนงาน

กับระยะเวลาดําเนินงานจริง 
3) ความโปรงใส  พิจารณาถึงผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสียและประชาชน สามารถรับรูถึง

การปฏิบัติของสวนราชการในทุกข้ันตอน มีชองทางการใหขอมูลที่เหมาะสมและสามารถเขาถึงได 
4) การมีสวนรวม  พิจารณาถึงผูมีสวนไดสวนเสียและประชาชน มีสวนในการรับรู รับทราบ 

เขาใจ ใหความเห็น การรวมตัดสินใจ รวมทั้งการปฏิบัติ 
นอกจากน้ี ใหพิจารณาถึงปจจัยที่ทําใหโครงการประสบความสําเร็จ ปญหาอุปสรรคที่สําคัญ

ของโครงการ และพิจารณาใหขอเสนอแนะทั้งตอผูรับผิดชอบโครงการ หนวยงานกลางที่เกี่ยวของ และ
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
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๓. การปฏิบัติงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลโครงการ 
ค.ต.ป. ประจํากระทรวงยุติธรรม ไดดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ

ตามยุทธศาสตรสําคัญของกระทรวงยุติธรรม ตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 256๑ โดยวิธีการศึกษาจากเอกสารหลักฐาน การวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูล ใชแบบสํารวจ 
การประชุมหารือ และสอบถามเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ  

๔. การรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 
รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการของ ค.ต.ป. ประจํากระทรวงยุติธรรม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ (โครงการตามยุทธศาสตรสําคัญ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙) 
และครั้งที่ ๒ (โครงการตามยุทธศาสตรสําคัญ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐) เสนอรายงานตอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงยุติธรรม และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเพื่อสรุปผล
ภาพรวมการดําเนินงานของสวนราชการตาง ๆ เสนอคณะรัฐมนตรีตอไป 

สําหรับการรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๑ 
คร้ังท่ี 1 ไดกําหนดใหรายงานผลสําหรับโครงการตามยุทธศาสตรสําคัญ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ซึ่งมีผลการดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลของ ค.ต.ป. ประจํากระทรวงยุติธรรม ดังน้ี 

4.1 ผลผลิต : ผลการตรวจพิสูจนและวิเคราะหดานนิติวิทยาศาสตร  

๑. ชื่อโครงการตามยุทธศาสตรสําคัญ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559   

ผลผลิต : ผลการตรวจพิสจูนและวิเคราะหดานนิติวิทยาศาสตร  

2. วัตถุประสงคของการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
 2.1 เพื่อใหทราบวาผลผลิต : ผลการตรวจพิสูจนและวิเคราะหดานนิติวิทยาศาสตร ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2559 ไดมีการดําเนินงานอยางมีประสิทธิผล (Effectiveness) และประสิทธิภาพ (Efficiency) 
รวมทั้งมีความโปรงใส และมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียและประชาชน หรือไมเพียงใด ซึ่งมีผลตอระดับ
ความสําเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรประเทศ ยุทธศาสตรกระทรวงยุติธรรม และ
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการที่สําคัญของกระทรวงยุติธรรม 

 2.2 เพื่อใหขอเสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงการดําเนินงานตอผูรับผิดชอบแผนงาน/
ผลผลิต/โครงการ หนวยงานกลางที่เกี่ยวของ และขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  

3. ขอมูลการดําเนินงานของผลผลิต : ผลการตรวจพิสูจนและวิเคราะหดานนิติวิทยาศาสตร 
3.1 เปาประสงคโครงการ/ผลผลิต 

 การตรวจพิสูจนหลักฐานทางดานนิติวิทยาศาสตรและทางการแพทยที่ไดรับความเช่ือมั่น
จากหนวยงานของรัฐ และประชาชน เพื่อนําไปใชในการสนับสนุนการอํานวยความเปนธรรม และเสริมสราง
ความมั่นคงไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.2 กลยุทธ 
1) การเพิ่มประสิทธิภาพงานนิติวิทยาศาสตรเพื่ออํานวยความเปนธรรมตามหลัก

สิทธิมนุษยชน ลดความเหลื่อมล้ํา และการปองกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐ 
2) การเพิ่มประสิทธิภาพงานนิติวิทยาศาสตรเพื่อเสริมสรางความมั่งคง และการปองกัน 

ปราบปรามยาเสพติด และอาชญากรรมพิเศษ 
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3) การพัฒนางานดานติดตามคนหายและระบบพิสจูนศพนิรนาม 
4) การจัดทําฐานขอมลูดานนิติวิทยาศาสตร 

3.3  สถาบันนิติวิทยาศาสตร กระทรวงยุติธรรม ไดรับจัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 เพื่อดําเนินการตามผลผลิต : ผลการตรวจพิสูจนและวิเคราะหดานนิติวิทยาศาสตร จํานวน 
184,996,600.00 บาท โดยมีการดําเนินการตรวจพิสูจนพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร จํานวน 
11 กระบวนงาน ไดแก 

1. กลุมตรวจสอบอาวุธปนและวัตถุพยานทางฟสิกส    
2. กลุมตรวจสอบพยาน 
3. กลุมตรวจพสิูจนทางชีววิทยา  
4.  กลุมตรวจพสิูจนทางเคมี   
5. กลุมตรวจพสิูจนบุคคล 
6. กลุมตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ  
7. กลุมตรวจพสิูจนลายพิมพน้ิวมือและฝามอือัตโนมัติ  
8. กลุมนิติพยาธิวิทยา  
9. กลุมนิติเวชคลินิก  
10. กลุมนิติจิตเวช   
11. กลุมพิสูจนพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส   

4. สรุปผลการปฏิบัติงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
4.1 งบประมาณในการดําเนินการตามผลผลิต : ผลการตรวจพิสูจนและวิเคราะหดาน

นิติวิทยาศาสตร จํานวน 184,996,600.00 บาท งบประมาณที่เบิกจาย จํานวน 181,792,571.49 บาท 
คิดเปนรอยละ 98.27 คงเหลือจํานวน 3,204,028.51 บาท คิดเปนรอยละ 1.73 

4.2 การดําเนินการตรวจพิสูจนพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร จํานวน 11 กระบวนงาน 
มีผลการดําเนินงานหรือผลผลิตที่เกิดข้ึนจริงตามการรายงานหรือการสอบถามจากเจาหนาที่ ดังตอไปน้ี 

- ระดับความสําเร็จของการตรวจพิสูจนพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร จํานวน 11 
กระบวนงาน ในภาพรวมดําเนินการจํานวน 10,120 เรื่อง แลวเสร็จ 10,071 เรื่อง คิดเปนรอยละ 99.51 
โดยมีการสงผลการตรวจพิสูจนใหกับผูรอง/ผูรับบริการครบถวนตามที่มาขอรับบริการ ดังน้ี 

1. กลุ มตรวจสอบอาวุธปนและวัตถุพยานทางฟสิกส จํานวน 962 เรื่อง (3,048 รายการ) 
จํานวนเรื่องที่สงออก 962 เรื่อง (3,048 รายการ) คิดเปนรอยละ 100 

2. กลุมตรวจสอบพยานเอกสาร  จํานวน 66 เรื่อง จํานวนเรื่องที่สงออก 53 เรื่อง ไมสามารถ
ตรวจสอบไดตามหลักวิชาการ เน่ืองจากวัตถุพยานไมมีความสมบูรณและเพียงพอตอการตรวจสอบ  จํานวน 13 เรื่อง 
คิดเปนรอยละ 100 

3. กลุมตรวจพิสูจนทางชีววิทยา จํานวน 4,072 คดี จํานวนเรื่องที่สงออก 4,023 คดี ลาชา
เน่ืองจากความซับซอนของวัตถุพยานจําเปนตองใชระยะเวลาในการคัดกรองวัตถุพยาน จํานวน 49 เรื่อง คิดเปน
รอยละ 98.79 

4. กลุมตรวจพสิูจนทางเคม ีจํานวน 180 ราย จํานวนเรื่องที่สงออก 180 ราย คิดเปนรอยละ 100 
5. กลุมตรวจพิสูจนบุคคลสูญหาย จํานวน 30 คดี จํานวนเรื่องที่สงออก 30 คดี คิดเปนรอยละ 100 
6. กลุมตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ จํานวน 2,143 คดี จํานวนเรื่องที่สงออก 2,143 คดี คิดเปน

รอยละ 100 
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7. กลุมตรวจพิสูจนลายพิมพน้ิวมือและฝามืออัตโนมัติ จํานวน 19 คดีจํานวนเรื่องที่สงออก 
19 คดี คิดเปนรอยละ 100 

8. กลุมนิติพยาธิวิทยา จํานวน 2,334 ศพ จํานวนเรื่องที่สงออก 2,334 ศพ คิดเปนรอยละ 100 
9. กลุมนิติเวชคลินิก จํานวน 284 ราย จํานวนเรื่องที่สงออก 284 ราย คิดเปนรอยละ 100 
10. กลุมนิติจิตเวช จํานวน 18 รายงาน จํานวนเรื่องที่สงออก 18 รายงาน คิดเปนรอยละ 100 
11. กลุมพิสูจนพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส จํานวน 25 คดี จํานวนเรื่องที่สงออก 25 คดี 

คิดเปนรอยละ 100 

๕. สรุปภาพรวมขอคนพบและขอเสนอแนะ  

ขอคนพบ ขอเสนอแนะ 
การตรวจพิสูจนและวิเคราะหดานนิติวิทยาศาสตร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีจํานวน  2  
กระบวนงานที่มีผลการดําเนินงานไม เปนไปตาม
เปาหมายที่กําหนดไวรอยละ 100 ไดแก 

1. กลุมตรวจสอบพยานเอกสาร จํานวน 66 เรื่อง 
จํานวนเรื่องที่สงออก 53 เรื่อง ไมสามารถตรวจสอบได
ตามหลักวิชาการ เ น่ืองจากวัตถุพยานไมมีความ
สมบูรณและเพียงพอตอการตรวจสอบ จํานวน 13 
เรื่อง 

2. กลุมตรวจพิสูจนทางชีววิทยา จํานวน 4,072 
คดี จํานวนเรื่องที่สงออก 4,023 คดี ลาชาเน่ืองจาก
ความซับซอนของวัตถุพยานจําเปนตองใชระยะเวลาใน
การคัดกรองวัตถุพยาน จํานวน 49 เรื่อง  

- การตรวจสอบวัตถุพยานจําเปนจะตองคนหาวัตถุ
พยานใหเพียงพอ มีความชัดเจน สมบูรณและครบถวน 
เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการตรวจสอบ 

 

 
 
4.2  โครงการจัดหาและพัฒนาระบบ Cloud Computing กระทรวงยุติธรรม 

๑. ชื่อโครงการตามยุทธศาสตรสําคัญ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559   

 โครงการจดัหาและพัฒนาระบบ Cloud Computing กระทรวงยุติธรรม 

2. วัตถุประสงคการติดตามตรวจสอบ และประเมินผล 
 2.1 เพื่อใหทราบวาโครงการจัดหาและพัฒนาระบบ Cloud Computing กระทรวงยุติธรรม

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไดมีการดําเนินงานอยางมีประสิทธิผล (Effectiveness) และประสิทธิภาพ 
(Efficiency) รวมทั้งมีความโปรงใส และมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียและประชาชน หรือไมเพียงใด ซึ่งมีผลตอ
ระดับความสําเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรประเทศ ยุทธศาสตรกระทรวงยุติธรรม 
และแผนงาน/ผลผลิต/โครงการที่สําคัญของกระทรวงยุติธรรม 

 2.2 เพื่อใหขอเสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงการดําเนินงานตอผูรับผิดชอบแผนงาน/
ผลผลิต/โครงการ หนวยงานกลางที่เกี่ยวของ และขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  
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3. ขอมูลการดําเนินงานโครงการจัดหาและพัฒนาระบบ Cloud Computing กระทรวงยุติธรรม  
 3.1 วัตถุประสงคโครงการ 

 ๑) เพ่ือดําเนินการตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ฉบับที่ ๓) ของ
ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๓ 

๒) เพ่ือเปนการบูรณาการการพัฒนาและการใชงานระบบ ICT ของหนวยงานในสังกัด
กระทรวงยุติธรรม 

 ๓.๒ เปาหมาย 
ผลผลิต (Output) : กระทรวงยุติธรรมมีโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสารท่ีมีความพรอมเพ่ือใหบริการภาครัฐท่ีรวดเร็ว ทันสมัย ซึ่ ง เปนการขับเคลื่อนการพัฒนา e-
Governmentของกระทรวงยุติธรรม 

ผลลัพธ (Outcome) : กระทรวงยุติธรรมมีระบบ Cloud Computing สําหรับใหบริการ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 

 ๓.๓ สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ไดรับจัดสรรงบประมาณโครงการจดัหาและพัฒนาระบบ 
Cloud Computing กระทรวงยุติธรรม จํานวนทั้งสิ้น ๑๗๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงรอยเจ็ดสิบสองลานบาทถวน) 
ไดรับจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานวน ๓๔,๔๐๐,๐๐๐ บาท และผูกพันงบประมาณ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๑๓๗,๖๐๐,๐๐๐ บาท 

4. สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
 4.๑ งบประมาณในการดําเนินการตามที่ไดรับอนุมัติ จํานวน ๑๗๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท สํานักงาน

ปลัดกระทรวงยุติธรรมไดทําสัญญาซื้อขายกับผูขาย จํานวน ๑๗๐,๒๙๙,๐๐๐ บาท สามารถประหยัดงบประมาณ
ในข้ันตอนการจัดทําสัญญาซื้อขาย จํานวน ๑,๗๐๑,๐๐๐ บาท คิดเปนรอยละ 0.99 

 4.๒ การดําเนินการดานประสิทธิผล พบวามีบัญชีระบบสารสนเทศของหนวยงานในสังกัด
กระทรวงยุติธรรมที่ไดคัดเลือกเพื่อติดต้ังในระบบ Cloud Computing ของกระทรวงยุติธรรม รวมทั้งสิ้น 
11 หนวยงาน จํานวน 87 ระบบ ดังน้ี  

- สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จํานวน 27 ระบบ  
- กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ จํานวน 2 ระบบ  
- กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน จํานวน 7 ระบบ  
- กรมคุมประพฤติ จํานวน 6 ระบบ  
- กรมสอบสวนคดีพิเศษ จํานวน 2 ระบบ  
- กรมบังคับคดี จํานวน 8 ระบบ  
- สํานักงาน ป.ป.ท. จํานวน 3 ระบบ  
- สํานักงาน ป.ป.ส. จํานวน 8 ระบบ  
- กรมราชทัณฑ จํานวน 3 ระบบ  
- สถาบันนิติวิทยาศาสตร จํานวน 6 ระบบ  
- สํานักงานกิจการยุติธรรม จํานวน 15 ระบบ  
ผลลัพธในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 กระทรวงยุติธรรม ไดดําเนินงานตามแผนในการนําเขา

ระบบสารสนเทศของสวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม โดยติดต้ังในระบบ Cloud Computing 
เสร็จเรียบรอยแลว รวมทั้งสิ้น ๔ หนวยงาน จํานวน ๓๔ ระบบ ดังน้ี 
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- สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จํานวน ๒๗ ระบบ  
- กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ จํานวน ๒ ระบบ  
- กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน จํานวน ๑ ระบบ  
- กรมคุมประพฤติ จํานวน ๔ ระบบ 
ทั้งน้ี พบวามีสวนราชการ 2 หนวยงาน ที่นําเขาระบบสารสนเทศติดต้ังในระบบ Cloud 

Computing ครบถวน คือ สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ รวม ๓๔ ระบบ 
โดยยังมสีวนราชการ 2 หนวยงาน ที่นําเขาระบบสารสนเทศติดต้ังในระบบ Cloud Computing ยังไมครบ คือ 
กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน จํานวน 6 ระบบ และกรมคุมประพฤติ จํานวน 2 ระบบ รวมทั้งหมด ๘ ระบบ 
นอกจากน้ีมีสวนราชการที่ยังไมนําเขาระบบสารสนเทศติดต้ังในระบบ Cloud Computing จํานวน 7 หนวยงาน 
จํานวน ๔๕ ระบบ เมื่อรวมระบบสารสนเทศที่ยังไมติดต้ังในระบบ Cloud Computing ทั้งสิ้นจํานวน 53 ระบบ 
ถาหากหนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ไดนําระบบระบบสารสนเทศที่เหลือทั้งหมดเขามาติดต้ังในระบบ 
Cloud Computing จะสามารถประหยัดงบประมาณในรายการคาบํารุงรักษาเครื่องแมขายหรือหอง Data Center 
รวมถึงคาสาธารณูปโภค เชน คาไฟฟา คาใชจายเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ เปนตน ซึ่งจะสงผลทําใหเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมีความคุมคาในการจัดหาและพัฒนาระบบ Cloud Computing ของกระทรวงยุติธรรม 

 ๔.๓ การดําเนินการดานประสิทธิภาพ ผลผลิตในการดําเนินงานตามแผน ปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ กระทรวงยุติธรรม ไดจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแมขายประเภท Blade Server โดยดําเนินการจัดซื้อ
จัดจางตามโครงการ Cloud Computing แลวเสร็จตามสัญญาเลขที่ ๑๑๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
เปนเครื่องคอมพิวเตอรแมขายประเภท Blade Server ซึ่งถือวาเปนระบบเครื่องแมขายที่มีความทันสมัย ลดพื้นที่
การใชงาน ลดพื้นที่ในการจัดเก็บในตู Rack และสามารถบริหารจัดการทรัพยากรของเครื่องแมขายไดดีกวา
เครื่องแมขายแบบ Rack หรือ Tower Server ทั่วไป 

๕. สรุปภาพรวมขอคนพบและขอเสนอแนะ  

(๑) สรุปขอคนพบและขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 

ขอคนพบ ขอเสนอแนะ 
- โครงการจัดหาและพัฒนาระบบ Cloud Computing 
กระทรวงยุติธรรม เปนโครงการที่กระทรวงยุติธรรม
ตองการบูรณาการใชระบบฮารดแวร ซอฟตแวร 
และฐานขอมูลตางๆ ของสวนราชการในสังกัดใหมาใช
กับสวนกลาง (สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม) 
ในระบบ Cloud Computing ซึ่งจะทําใหประหยัด
งบประมาณในการจัดหาฮารดแวร ซอฟตแวร 
ของสวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และเปน
การบูรณาการฐานขอมูลตางๆ ในลักษณะใชงาน
รวมกันได แตสวนราชการ ๒ แหง ไดแก กรมพินิจ
และคุมครองเด็กและเยาวชน และกรมคุมประพฤติ 
นําเขาระบบสารสนเทศติดต้ังในระบบ Cloud Computing 
ยังไมครบถวน และสวนราชการ ๗ แหง  ไดแก 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมบังคับคดี สํานักงาน ป.ป.ท. 

- ควรมีการผลักดันใหสวนราชการในสังกัดกระทรวง
ยุติธรรม นําขอมูลเขาในระบบ Cloud Computing 
ใหครบทุกสวนราชการในอนาคตอันใกล 
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ขอคนพบ ขอเสนอแนะ 
สํานักงาน ป.ป.ส. กรมราชทัณฑ สถาบันนิติวิทยาศาสตร 
และสํานักงานกิจการยุติธรรม ยังไมไดนําเขาระบบ
สารสนเทศติดตั้งในระบบ Cloud Computing 
โดยรวมมีระบบสารสนเทศที่ ยังไม ติดต้ังในระบบ 
Cloud Computing จํานวน 53 ระบบ จากจํานวน
ที่กําหนดใหมีการติดต้ังทั้งสิ้น จํานวน 87 ระบบ 

(๒) สรุปขอคนพบและขอเสนอแนะตอหนวยงานกลางเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน 

ขอคนพบ ขอเสนอแนะ 
- การใชประโยชนจากระบบ Cloud Computing 
มีการเช่ือมโยงขอมูลและระบบเปนสวนนอย ยังไมบรรลุ
ตาม เปาหมายที ่กําหนด โดยระบบสารสนเทศ 
ของกระทรวงยุติธรรมที่กําหนดใหนําเขาติดต้ังในระบบ 
Cloud Computing รวมทั้งสิ้นมีจํานวน 87 ระบบ 
แตมีสวนราชการนําเขาระบบสารสนเทศมาติดตั้ง
ในระบบ Cloud Computing จํานวน ๓๔ ระบบ เทาน้ัน 

๑. กระทรวงยุติธรรม ตองจัดทํายุทธศาสตรดานไอที
ในภาพรวมของกระทรวงและหนวยงานระดับกรม 
ซึ่งเปนเครื่องมือที่สําคัญที่มีประสิทธิภาพสูงสําหรับ
องคกรภาครัฐ และจําเปนตองใชสําหรับอนาคตในระยะ
กลางและระยะยาว ใหมีความสอดคลองและเช่ือมโยง
ขอมูลและระบบ เพื่อบริหารจัดการขอมูลสนับสนุน
การปฏิบัติงานและพัฒนาระบบตาง ๆ ใหเปนสังคม
ดิจิทัล รองรับการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 

 2. กระทรวงยุติธรรม ควรจัดทําแผนการนําเขา
ระบบสารสนเทศติดต้ังในระบบ Cloud Computing 
ใหครบถวนทุกสวนราชการ เพื่อลดภาระงบประมาณ
ในการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย และลด
คาบํารุงรักษาเครื่องแมขายหรือหอง Data Center 
รวมถึงคาสาธารณูปโภคตางๆ ของสวนราชการ
ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม  

(๓) สรุปขอคนพบและขอเสนอแนะตอผูรับผิดชอบโครงการและผูดําเนินงาน 

ขอคนพบ ขอเสนอแนะ 
๑. การพัฒนาระบบและการบํารุงรักษา กรณีการประกัน
หมดอายุหรือระบบเกิดการชํารุดบกพรองหรือมีความ
ผิดปกติระหวางการใชงาน หากเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
ไมสามารถดําเนินการแกไขปญหาในเบื้องตนหรือถาวร
ไดแลวจะสงผลใหเกิดความเสียหายตอการปฏิบัติงาน 
เชน การจัดซื้อจัดจางระบบการประมูลอิเล็กทรอนิกส 
การสงเบิกเงินเดือนกับธนาคาร เปนตน 

๑. หนวยง านควรพิจ ารณาเตร ียมความพรอม
ของบุคลากรรองรับการปฏิบัติงาน โดยจัดสงเขารับ
การอบรมจากหนวยงานที่มีความเช่ียวชาญทั้งภาครัฐ
และเอกชน รวมทั ้งการจัดบุคลากรดูแลระบบ
แบบตลอดเวลา โดยการจัดทําระบบแจงเตือน
กรณีมีความผิดปกติเกิดข้ึน 

๒. การรักษาขอมูลที่เปนชั้นความลับ และรักษา
ความปลอดภัยของระบบ อาจมีการเขาถึงของบุคลากร
ที่ไมมีความเกี่ยวของหรือที่เกี่ยวของโดยตรง ซึ่งหาก 

๒. ใหดําเนินการจัดต้ังคณะทํางานดูแลระบบ และ
การจัดทําระบบการรักษาความปลอดภัย รวมทั้ง
ระบบการแจงเตือนการเขาถึงระบบของผูไมเกี่ยวของ  
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ขอคนพบ ขอเสนอแนะ 
เกิดข้ึนแลวจะเกิดความเสียหายในดานภาพลักษณ 
เน่ืองจากยังขาดบุคลากรที่มคีวามเช่ียวชาญในหนวยงาน 

มีการสํารองขอมูลกรณีเกิดจากการเสียหายสามารถ
พรอมใชงานไดทันที 

 3. ใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อประสานงาน
การนําระบบสารสนเทศของสวนราชการในสังกัด
กระทรวงยุติธรรมเขาระบบ Cloud Computing 

 

  4.3  กองทนุยตุิธรรม  

๑. ชื่อโครงการตามยุทธศาสตรสําคัญ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  :  กองทุนยุติธรรม  

๒. วัตถุประสงคของการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
 2.1 เพื่อใหทราบวากองทุนยุติธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดมีการดําเนินงาน

อยางมีประสิทธิผล (Effectiveness) และประสิทธิภาพ (Efficiency) รวมทั้งมีความโปรงใส และมีสวนรวมของผูมี
สวนไดสวนเสียและประชาชน หรือไมเพียงใด ซึ่งมีผลตอระดับความสําเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล 
ยุทธศาสตรประเทศ ยุทธศาสตรกระทรวงยุติธรรม และแผนงาน/ผลผลิต/โครงการที่สําคัญของกระทรวงยุติธรรม 

 2.2 เพื่อใหขอเสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงการดําเนินงานตอผูรับผิดชอบแผนงาน/
ผลผลิต/โครงการ หนวยงานกลางที่เกี่ยวของ และขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  

๓. ขอมูลการดําเนินงานกองทุนยุติธรรม  
กระทรวงยุติธรรมโดยสํานักงานกิจการยุติธรรมไดจัดต้ังกองทุนยุติธรรมข้ึนตามพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2549 และในป พ.ศ. 2553 ไดถายโอนงานกองทุนยุติธรรมจาก
สํานักกิจการยุติธรรมไปยังกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ โดยมีการดําเนินงานภายใตระเบียบกระทรวงยุติธรรมวา
ดวยกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2553 ตอมาไดมีพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ ให
จัดต้ังกองทุนข้ึนกองทุนหน่ึงในสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรียกวา “กองทุนยุติธรรม” มีฐานะเปนนิติบุคคล 
โดยใหโอนบรรดาเงิน ทรัพยสิน สิทธิ และหนาที่ ที่เกี่ยวเน่ืองกับกองทุนยุติธรรมในสํานักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรมตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๓ ไปเปนของกองทุนยุติธรรม นับต้ังแต
วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ เปนตนมา 

3.1 วัตถุประสงคกองทุนยุติธรรม 
เพื่อเปนแหลงเงินทุนสาํหรับใชจายเกี่ยวกับการชวยเหลือประชาชนในการดําเนินคดี การขอ

ปลอยช่ัวคราวผูตองหาหรือจําเลย การถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผูไดรับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิ
มนุษยชน และการใหความรูทางกฎหมายแกประชาชน 

๓.๒ เปาหมายตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ผลผลติ (Output)  : ประชาชนผูดอยโอกาสและฐานะยากจนท่ีเขาสูกระบวนการ

ยุติธรรมไดรับการสนับสนุนเงินหรือคาใชจายในการดําเนินคดี ๕,๕๘๔ ราย (ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ)  
ผลลัพธ (Outcome)  :                -    (ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ)  

๓.๓ งบประมาณ 
กองทุนยุติธรรมไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานวน 

๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงรอยลานบาทถวน) โดยไดรับงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานเปนเงินทุน
หมุนเวียนต้ังแตเริ่มจัดต้ังในป ๒๕๔๙ - ๒๕๕๙ รวมทั้งสิ้น ๔๔๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่รอยสี่สิบแปดลานบาทถวน)  
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๔. สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล  
4.1 งบประมาณในการดําเนินงานกองทุนยุติธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานวน 

๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจาย จํานวน 164,067,992.77 บาท คิดเปนรอยละ 164.07 
โดยใชจายจากเงินงบประมาณทุนหมุนเวียนที่เหลือจายจากปกอน 

4.2 การดําเนินงานกองทุนยุติธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลการดําเนินงาน 
ในดานการใหความชวยเหลือประชาชน ดังน้ี 

(๑)  มีผูย่ืนรับคําขอความชวยเหลือ จํานวน ๔,๕๒๙ ราย ผลการพิจารณาใหความชวยเหลอื จําแนกเปน 
อนุมัติ  ๑,๗๕๘  ราย คิดเปนรอยละ  ๓๘.๘๑ 
ไมอนุมัติ ๑,๖๓๑  ราย คิดเปนรอยละ  ๓๖.๐๑ 
ยุติเรื่อง ๑,๑๔๐  ราย คิดเปนรอยละ  ๒๕.๑๗ 

(๒) คาใชจายในการใหความชวยเหลือประชาชน รวมเปนเงิน ๑๔๖,๙๔๐,๓๐๒.๕๐ บาท จําแนกเปน 
การปลอยช่ัวคราวผูตองหาหรือจําเลย ๑๒๙,๓๐๑,๔๐๐.๐๐ บาท คิดเปนรอยละ ๘๗.๙๘ 
การดําเนินคดี ๑๗,๖๔๘,๙๐๒.๕๐ บาท คิดเปนรอยละ ๑๒.๐๑ 

- คาทนายความ ๑๐,๙๕๘,๕๒๘.๐๐  บาท  
- คาธรรมเนียมศาล ๕,๑๘๕,๕๖๙.๐๐  บาท  
- คารังวัด/พิสูจนหลักฐาน ๑,๔๑๓,๐๔๗.๕๐  บาท  
- คาพาหนะเดินทาง ๘๑,๗๕๘.๐๐  บาท  
- คาใชจายอื่น ๆ ๑๐,๐๐๐.๐๐  บาท  

(3) คาใชจายการบริหารกองทุน จํานวน ๑๗,๑๑๗,๖๙๐.๒๗ บาท 

๕. สรุปภาพรวมขอคนพบและขอเสนอแนะ  
(๑) สรุปขอคนพบและขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ขอคนพบ ขอเสนอแนะ 
- กองทุนยุติธรรมเปนภารกิจสําคัญที่กระทรวงยุติธรรม
ใหความสําคัญอยางตอเน่ือง เพื่ออํานวยความยุติธรรม
และลดความเหลื่อมล้ําใหแกประชาชน โดยผลการ
ดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในดาน
การใหความชวยเหลือประชาชน สวนใหญเปนคาใชจาย
ในการขอปลอยช่ัวคราวผูตองหาหรือจําเลย คิดเปนรอยละ 
๘๗.๙๘ ของการใหความชวยเหลือทั้งสิ้น ซึ่งเปนรายการ
ที่ตองใชงบประมาณสูง และมีระยะเวลานานในการนําเงิน
จํานวนน้ีกลับมาใชในการใหความชวยเหลือประชาชน
รายอื่น ๆ จึงอาจมีผลกระทบตอเงินทนุหมนุเวียนในการ
ดําเนินงาน ทั้งน้ี ในปจจุบันผูบริหารกองทุนยุติธรรม
ไดมีแนวทางแกไขขอขัดของดังกลาว โดยอยูระหวางหารือ
ทําความตกลงกับศาลยุติธรรมในเรื่องการขอความรวมมือ
ในการอนุญาตใหกองทุนยุติธรรมจัดทําหนังสือคํ้าประกัน
เพื่อปลอยตัวช่ัวคราวแทนการวางเงินประกัน 

- กระทรวงยุติธรรมควรเรงรัดดําเนินการเกี่ยวกับ
การใชหนังสือคํ้าประกันการปลอยคราวผูตองหา
หรือจําเลยแทนการวางเงินประกัน ใหมีขอสรุป
อยางเปนรูปธรรม โดยใหมีการจัดต้ังคณะกรรมการรวม
ระหวางกระทรวงยุติธรรมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
เพื่อรวมกันพิจารณากําหนดแนวทาง รวมทั้งปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานในดานกฎหมายหรือ
ขอบังคับ และข้ันตอนการดําเนินการ  
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(๒) สรุปขอคนพบและขอเสนอแนะตอหนวยงานกลางเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน 

ขอคนพบ ขอเสนอแนะ 
- การดําเนินงานกองทุนยุติธรรมตามเกณฑการประเมิน 
ผลการดําเนินงานทุนหมุนเ วียนที่ ไดจัดทําบันทึก
ข อ ต ก ล ง ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ป ร ะ จํ า ป ร ะ ห ว า ง
กระทรวงการคลั งกับกองทุนยุ ติธรรม ประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลการประเมินในภาพรวม 
อยูในระดับ ๓.๐๗๙๕ คะแนน จากคาคะแนนเต็ม 
๕ คะแนน (ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผล
การประเมินในภาพรวมอยูในระดับ ๒.๘๕๗๘ คะแนน)  

ทั้งน้ี ต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ 
กองทนุยุติธรรมมีผลการประเมินในภาพรวมอยูในระดับ
คาคะแนนที่ลดลงจากปกอน ๆ โดยเฉพาะคาคะแนน
ที่ลดลงของตัวช้ีวัดดานการปฏิบัติการในการดําเนินงาน
ตามกิจกรรมที่สาํคัญประจําปบัญชี และดานการบริหาร
พัฒนาทุนหมุนเวียน ไดแก บทบาทคณะกรรมการ
บริหารทุนหมุนเวียน การบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารจัดการ
สารสนเทศ และการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งในแตละป
ขอตกลงการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน
เพื่อใชวัดประสิทธิผลและประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของทุนหมุนเวียน จะมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียด
ตัวช้ีวัดที่มีความละเอียดหรือความทาทายมากยิ่งขึ้น 
แตกองทุนยุติธรรมยังไมสามารถปฏิบัติงานเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวได 

- คณะกรรมการบริหารกองทนุยุติธรรม และสาํนักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม ควรพิจารณาสนับสนุน
และติดตามการดําเนินงานกองทุนยุติธรรมใหมี
การบริหารจัดการองคกรที่ดีในดานการปฏิบัติการ 
และดานการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน พรอมทั้ง
กํากับดูแลใหสํานักงานกองทุนยุติธรรมปฏิบัติงาน
ในดานตาง ๆ ใหเปนไปตามเกณฑการประเมินผล
การดําเนินงานทุนหมุนเวียน 
- ใหสํานักงานกองทุนยุติธรรมจัดทําแผนการปฏิบัติงาน
ตามตัวชี้วัดเกณฑการประเมินผลการดําเนินงาน
ทุนหมุนเวียนประจาํป โดยแผนการปฏิบัติงานดังกลาว
ใหระบุไวอยางชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการดําเนินงาน 
ระยะเวลา และผู ร ับผิดชอบ รวมทั ้งกําหนดใหมี
การรายงานผลความกาวหนาในการปฏิบัติงาน
อยางสม่ําเสมอ 

(3) สรุปขอคนพบและขอเสนอแนะตอผูรับผิดชอบโครงการและผูดําเนินงาน 

ขอคนพบ ขอเสนอแนะ 
1. การเบิกจายเงินกองทุนยุติธรรมเพื่อเปนคาใชจาย
ในการใหความชวยเหลือประชาชน บางกรณีมีปญหา
การเบิกจายเงินลาชา เน่ืองจากใชระยะเวลานาน
ในกระบวนการพิจารณา เชน การจัดหาทนายความ 
ประกอบกับตามหลักเกณฑตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานฯ 
ประจําปบัญชี ๒๕๕๙ ไดกําหนดระยะเวลามาตรฐาน 
๓๐ วันทําการในการพิจารณาคําขอรับการสนับสนุน 
โดยใหนับจากจํานวนวันที่ดําเนินการไดในแตละข้ันตอน
การพิจารณา ๔ ขั้นตอนมารวมกัน แตไมไดกําหนด 
ใหนับระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดของแตละข้ันตอน 

1. ใหผูบริหารกองทุนยุติธรรมกําหนดกรอบระยะเวลา
เพิ่มเติมนอกเหนือจากเวลามาตรฐานในการพิจารณา
คําขอรับการสนับสนุน เพื่อควบคุมใหมีการพิจารณา
ใหความชวยเหลือและดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องที่ให
ความชวยเหลือไดตามเวลาที่เหมาะสมและทันกาล 
โดยใหกําหนดระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดการให
ความชวยเหลือไวอยางชัดเจน เชน ภายใน ๖๐ วัน 
นับต้ังแตวันรับคําขอรับการสนับสนุนจนถึงวันสิ้นสุด
ของการดําเนินการเพื่อใหความชวยเหลือในกรณีผล
พิจารณาอนุมัติใหความชวยเหลือ หรือสิ้นสุดจนถึงวัน 
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ขอคนพบ ขอเสนอแนะ 
ตอเ น่ืองกันไป ทําใหอาจมีระยะเวลารวมในการ
ดําเนินงานทุกข้ันตอนเปนไปตามระยะเวลามาตรฐาน 
แตเมื่อนับเวลาจริงต้ังแตวันย่ืนคําขอรับการสนับสนุน
จนถึงวันสิ้นสุดการพิจารณาคําขอมีระยะเวลานานเกิน
กวา ๓๐ วันทําการ รวมทั้งข้ันตอนสุดทายที่นํามาใช
วัดผลการดําเนินงาน คือ แจงผลการพิจารณา ซึ่งไมได
รวมถึงข้ันตอนการดําเนินการตามผลการพิจารณากรณี
ใหความชวยเหลือแกผูขอรับการสนับสนุน 

แจงผลการพิจารณากรณีผลการพิจารณาไมอนุมัติให
ความชวยเหลือหรือยุติเรื่อง เปนตน  

2. กองทุนยุติธรรมไดจัดใหมีการประเมินความพึงพอใจ
ของผูใชบริการ โดยใหผูมาย่ืนคําขอรับการสนับสนุน
เงินกองทุนตอบแบบสอบถามฯ ในวันแรกที่มาย่ืนคําขอ 
หลังจากที่เจาหนาที่ไดใหบริการเบื้องตนโดยสอบถาม
รายละเอียดความตองการความช วยเหลือและ
ดําเนินการในการรับคําขอแลว ผลการประเมินความพึง
พอใจของผูใชบริการโดยเฉลี่ยคิดเปนรอยละ ๘๕ (ความ
พึงพอใจของผูใชบริการที่สวนกลาง รอยละ 83 และ
สวนภูมิภาค รอยละ 87) ซึ่งวิธีการประเมินที่ไดมีการ
สอบถาม/ประเมินครั้งเดียวในวันแรกที่ประชาชนหรือ
ผูใชบริการมาติดตอย่ืนคําขอรับการสนับสนุน เปนการ
สอบถาม/ประเมินในเวลาทีก่ารใหบริการยังไมสมบูรณ/
ยังไมแลวเสร็จ จึงอาจกระทบตอความถูกตองของผล
การประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ  

2. ใหสํานักงานกองทุนยุติธรรมจัดใหมีการประเมิน
ความพึงพอใจของผูใชบริการเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของ
การใหบริการ/กระบวนการใหบริการแลวเสร็จ เพื่อให
ไดรับผลการประเมินความพึงพอใจที่ตรงตามความ
เปนจริง และสามารถสะทอนถึงผลการปฏิบัติงานของ
กองทุนยุติธรรมไดอยางชัดเจน   
 

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

(ศาสตราจารยพเิศษธงทอง  จันทรางศุ) 
ประธานกรรมการ 

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

(นายนัที  เปรมรัศม)ี (นายเจียม  เสาวภา) 
กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

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

(พลเอก ดร.วิชิต  สาทรานนท) (นางสาวกาญจนามาส  ชํานาญกิจ) 
กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการและเลขานุการ 

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

(นางสาวพัชรศรี  ศรีเมือง) (นายณรงคฤทธ์ิ  บุญเกิน) 
กรรมการและผูชวยเลขานุการ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 


	รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
	ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงยุติธรรม
	๒.1) กระทรวงยุติธรรมต้องจัดทำยุทธศาสตร์ด้านไอทีในภาพรวมของกระทรวงและหน่วยงานระดับกรม ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับองค์กรภาครัฐที่สำคัญ และจำเป็นต้องใช้สำหรับอนาคตในระยะกลางและระยะยาว ให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงข้อมูลและระบบ เพื่อบริหาร...
	2.2) กระทรวงยุติธรรม ควรจัดทำแผนการนำเข้าระบบสารสนเทศติดตั้งในระบบ Cloud Computing ให้ครบถ้วนทุกส่วนราชการ เพื่อลดภาระงบประมาณในการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และลดค่าบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายหรือห้อง Data Center รวมถึงค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ของส่วนราช...


