รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1
ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงยุติธรรม
สวนที่ 1 : บทสรุปสําหรับผูบริหาร
การตรวจสอบและประเมิ น ผลภาคราชการ ประจํา ป ง บประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้ ง ที่ 1
ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงยุติธรรม ไดตรวจสอบและประเมินผลแผนงาน/
ผลผลิต/โครงการสําคัญของกระทรวงยุติธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไดแก 1) ผลผลิต : ผลการ
ตรวจพิสูจ น และวิ เ คราะห ดานนิ ติวิท ยาศาสตร 2) โครงการจัด หาและพัฒ นาระบบ Cloud Computing
และ 3) กองทุนยุติธรรม โดยใชวิธีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
ไดแก ประสิทธิผล/ผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพ ความโปรงใส และการมีสวนรวม รวมทั้งพิจารณาถึงปจจัยที่ทําให
โครงการประสบความสําเร็จ และปญ หาอุป สรรคที่สําคัญ ของโครงการ เพื่อ ใหขอ เสนอแนะในการพัฒ นา
หรือ ปรับปรุงการดําเนินงานทั้งตอผูรับผิดชอบโครงการ หนวยงานกลางที่เกี่ยวของ และขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
และรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลตอ รัฐ มนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงยุติธรรม
และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเพื่อสรุปผลภาพรวมการดําเนินงานของสวนราชการตาง ๆ
เสนอคณะรัฐมนตรีตอไป
ผลการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลโครงการสํ า คั ญ ของกระทรวงยุ ติ ธ รรม ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 มีขอคนพบและขอเสนอแนะ สรุปดังนี้
1. ผลผลิต : ผลการตรวจพิสูจนแ ละวิเ คราะหดา นนิติวิทยาศาสตร
การตรวจพิสูจนและวิเคราะหดานนิติวิทยาศาสตร โดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร กระทรวงยุติธรรม
วัตถุป ระสงค เ พื่ อ การตรวจพิ สู จ น ห ลั ก ฐานทางดานนิติวิท ยาศาสตรและทางการแพทยที่ไดรับ ความเชื่อ มั่น
จากหนวยงานของรัฐ และประชาชน และนํามาใชในการสนับ สนุนการอํานวยความเปนธรรมและเสริม สราง
ความมั่ น คงไดอ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ งบประมาณที่ได รับ จั ดสรร ประจํ าปง บประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน
184,996,600.00 บาท เบิกจายจํานวน 181,792,571.49 บาท คิดเปนรอยละ 98.27 โดยมีการดําเนินการ
การตรวจพิสูจ นพ ยานหลัก ฐานทางนิติวิท ยาศาสตร ของ จํานวน 11 กระบวนงาน จํานวน 10,120 เรื่อ ง
แลวเสร็จ 10,071 เรื่อง คิดเปนรอยละ 99.51
การตรวจพิสูจนและวิเคราะหดานนิติวิทยาศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีจํานวน
2 กระบวนงานที่มีผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไวรอยละ 100 ไดแก 1) กลุมตรวจสอบ
พยานเอกสาร จํานวน 66 เรื่อ ง จํานวนเรื่อ งที่สง ออก 53 เรื่อ ง ไมส ามารถตรวจสอบไดตามหลัก วิชาการ
เนื่องจากวัตถุพยานไมมีความสมบูรณและเพียงพอตอการตรวจสอบ จํานวน 13 เรื่อง และ 2) กลุมตรวจพิสูจน
ทางชีววิทยา จํานวน 4,072 คดี จํานวนเรื่องที่สงออก 4,023 คดี ลาชาเนื่องจากความซับซอนของวัตถุพยาน
จําเปนตองใชระยะเวลาในการคัดกรองวัตถุพยาน จํานวน 49 เรื่อง
ขอเสนอแนะ
การตรวจสอบวัตถุพ ยานจําเปนจะตอ งคนหาวัตถุพ ยานใหเ พียงพอ มีความชัดเจน สมบูร ณ
และครบถวน เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผลการตรวจพิสูจ นและวิเ คราะหดานนิติวิท ยาศาสตร

-22. โครงการจัดหาและพัฒนาระบบ Cloud Computing กระทรวงยุติธรรม
โครงการจัดหาและพัฒ นาระบบ Cloud Computing กระทรวงยุติธ รรม มีวัต ถุป ระสงค
เพื่อ บูรณาการการพัฒนาและการใชงานระบบ ICT ของหนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และเพื่อดําเนินการ
ตามแผนแม บ ทเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อ สาร (ฉบั บ ที่ ๓) ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๓
โดยมีเปาหมายใหกระทรวงยุติธรรมมีโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีความพรอม
เพื่อใหบริการภาครัฐที่รวดเร็ว ทันสมัย ซึง่ เปนการขับเคลื่อนการพัฒนา e-Government ของกระทรวงยุติธรรม
สํานัก งานปลัดกระทรวงยุติธรรม ไดรับ จัดสรรงบประมาณโครงการจัดหาและพัฒ นาระบบ
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 สามารถประหยัดงบประมาณในขั้นตอนการจัดทําสัญญาซื้อขาย
จํานวน ๑,๗๐๑,๐๐๐ บาท คิดเปนรอยละ ๐.๙๙ ของงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
๑) ขอคนพบและขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
โครงการจัดหาและพัฒ นาระบบ Cloud Computing เปนโครงการที่กระทรวงยุติธรรม
ตองการบูรณาการใชระบบฮารดแวร ซอฟตแวร และฐานขอมูลตางๆ ของหนวยงานในสังกัดใหมาใชกับสวนกลาง
ในระบบ Cloud Computing ซึ่งจะทําใหประหยัดงบประมาณในการจัดหาฮารดแวร ซอฟตแวรของสวนราชการ
ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และเปนการบูรณาการฐานขอมูลตางๆ ในลักษณะใชงานรวมกันได
ขอเสนอแนะ
ควรมีการผลักดันใหสวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม นําขอมูลเขาในระบบ Cloud
Computing ใหครบทุกสวนราชการในอนาคตอันใกล
2) ขอคนพบและขอเสนอแนะตอหนวยงานกลางเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
การใชประโยชนจากระบบ Cloud Computing มีการเชื่อมโยงขอมูลและระบบเปนสวนนอย
ยังไมบรรลุเปาหมายตามที่ตั้งไว โดยระบบสารสนเทศของกระทรวงยุติธรรมรวมทั้งสิ้นมี จํานวน 87 ระบบ มีสวนราชการ
นําเขาระบบสารสนเทศมาติดตั้งในระบบ Cloud Computing จํานวน ๓๔ ระบบ เทานั้น
ขอเสนอแนะ
๒.1) กระทรวงยุติธรรมตองจัดทํายุทธศาสตรดานไอทีในภาพรวมของกระทรวงและหนวยงาน
ระดับกรม ซึ่งเปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงสําหรับองคกรภาครัฐที่สําคัญ และจําเปนตองใชสําหรับอนาคต
ในระยะกลางและระยะยาว ใหมีความสอดคลองและเชื่อมโยงขอมูลและระบบ เพื่อบริหารจัดการขอมูลสนับสนุน
การปฏิบัติงาน และพัฒนาระบบตางๆ ใหเปนสังคมดิจิทัล รองรับการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ
2.2) กระทรวงยุติธรรม ควรจัดทําแผนการนําเขาระบบสารสนเทศติดตั้งในระบบ Cloud
Computing ใหครบถวนทุกสวนราชการ เพื่อลดภาระงบประมาณในการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย และลด
คาบํารุงรัก ษาเครื่องแมขายหรือหอง Data Center รวมถึงคาสาธารณูปโภคตางๆ ของสวนราชการในสังกัด
กระทรวงยุติธรรม
๓) ขอคนพบและขอเสนอแนะตอผูรับผิดชอบโครงการและผูด ําเนินงาน
3.1) การพัฒ นาระบบและการบํารุง รักษา กรณีก ารประกันหมดอายุหรือ ระบบเกิดการ
ชํารุดบกพรองหรือมีความผิดปกติระหวางการใชงาน หากเจาหนาที่ผูรับผิดชอบไมสามารถดําเนินการแกไขปญหา
ในเบื้องตนหรือถาวรไดแลวจะสงผลใหเกิดความเสียหายตอการปฏิบัติงาน เชน การจัดซื้อจัดจางระบบการประมูล
อิเล็กทรอนิกส การสงเบิกเงินเดือนกับธนาคาร เปนตน

-33.2) การรักษาขอมูลที่เปนชั้นความลับ และรักษาความปลอดภัยของระบบ อาจมีการเขาถึง
ของบุค ลากรที่ ไม มี ความเกี่ ย วข อ งหรื อ ที่ เ กี่ ยวข อ งโดยตรง ซึ่ง หากเกิด ขึ้น แลว จะเกิด ความเสีย หายในดา น
ภาพลักษณ เนื่องจากยังขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในหนวยงาน
ขอเสนอแนะ
3.1) หน วยงานควรพิจ ารณาเตรีย มความพรอ มของบุค ลากรรองรับ การปฏิบัติง าน
โดยจัดสง เขารับการอบรมจากหนวยงานที่มีความเชี่ยวชาญทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมทั้ง การจัดบุคลากรดูแล
ระบบแบบตลอดเวลาโดยการจัดทําระบบแจงเตือนกรณีมีความผิดปกติเกิดขึ้น
3.2) ใหดําเนินการจัดตั้งคณะทํางานดูแลระบบและการจัดทําระบบการรักษาความปลอดภัย
รวมทั้งระบบการแจงเตือนการเขาถึงระบบของผูไมเกี่ยวของ มีการสํารองขอมูลกรณีเกิดจากการเสียหายสามารถ
พรอมใชงานไดทันที
3.3) ใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการ เพื่อประสานงานการนําระบบสารสนเทศของสวนราชการ
เขาระบบ Cloud Computing
3. กองทุนยุติธรรม
กระทรวงยุติธรรมโดยสํานักงานกิจการยุติธรรมไดจัดตั้งกองทุนยุติธรรมขึ้นตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 และในป พ.ศ. 2553 ไดถายโอนงานกองทุนยุติธรรม
จากสํานักกิจการยุติธรรมไปยังกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ ตอมาไดมีพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘
มีผลใชบังคับนับตั้งแตวันที่ ๒4 เมษายน ๒๕๕๙ เปนตนมา โดยใหจัดตั้งกองทุนยุติธรรม มีฐานะเปนนิติบุคคล
ขึ้นในสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม วัตถุประสงคเพื่อเปนแหลงเงินทุนสําหรับใชจายเกี่ยวกับการชวยเหลือ
ประชาชนในการดําเนินคดี การขอปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลย การถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือ ผูไดรับ
ผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน และการใหความรูทางกฎหมายแกประชาชน
กองทุนยุติธรรมไดรับ จัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานวน
๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยไดรับงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานเปนเงินทุนหมุนเวียนตั้ง แตเ ริ่ม จัดตั้ง ในป
๒๕๔๙ - ๒๕๕๙ รวมทั้ง สิ้น ๔๔๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีผ ลการเบิก จายเงินประจําปง บประมาณ พ.ศ. 2559
จํานวนทั้งสิ้น 164,067,992.77 บาท คิดเปนรอยละ 164.07 ของงบประมาณที่ไดรับจัดสรร จําแนกเปน
1) คาใชจายในการใหความชวยเหลือประชาชน จํานวน ๑๔๖,๙๔๐,๓๐๒.๕๐ บาท ไดแก คาใชจายในการปลอยชั่วคราว
ผูต อ งหาหรื อ จํา เลย ๑๒๙,๓๐๑,๔๐๐.๐๐ บาท คิ ด เป น ร อ ยละ ๘๗.๙๘ และคา ใช จ า ยในการดํ า เนิ น คดี
๑๗,๖๔๘,๙๐๒.๕๐ บาท คิดเปนรอยละ ๑๒.๐๑ และ 2) คาใชจายในการบริหารกองทุน จํานวน ๑๗,๑๑๗,๖๙๐.๒๗ บาท
ผลการดํา เนิ น งานสํา คั ญ ในด า นการให ค วามช ว ยเหลื อ ประชาชน ประจํา ป ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผูยื่นรับคําขอความชวยเหลือ 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
กองทุ น ยุ ติ ธ รรมเป น ภารกิจ สํา คัญ ที่ก ระทรวงยุติธ รรมใหค วามสํา คัญ อยา งตอ เนื่อ ง
เพื่ออํานวยความยุติธรรมและลดความเหลื่อมล้ําใหแกประชาชน การใหความชวยเหลือ ประชาชนสวนใหญ
เปนคาใชจายในการขอปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลย คิดเปนรอยละ ๘๗.๙๘ ของการใหความชวยเหลือทั้งสิ้น
ซึ่ง เปนรายการที่ตอ งใชง บประมาณสูง และมีร ะยะเวลานานในการนํา เงิน จํา นวนนี้ก ลับ มาใชใ นการให
ความชวยเหลือประชาชนรายอื่น ๆ จึงอาจมีผลกระทบตอเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน ทั้งนี้ ในปจจุบัน
ผูบริหารกองทุนยุติธรรมไดมีแนวทางแกไขขอ ขัดขอ งดัง กลาว โดยอยูร ะหวางการหารือ ทําความตกลงกับ
ศาลยุติธรรมในเรื่องการขอความรวมมือในการอนุญาตใหกองทุนยุติธรรมจัดทําหนังสือค้ําประกันเพื่อปลอยชั่วคราว
แทนการวางเงินประกัน
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กระทรวงยุติธรรมควรเรงรัดดําเนินการเกี่ยวกับการใชหนังสือค้ําประกันการปลอยชั่วคราว
ผูตองหาหรือจําเลยแทนการวางเงินประกันใหมีขอสรุปอยางเปนรูปธรรม โดยใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการรวม
ระหวางกระทรวงยุติธรรมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อรวมกันพิจารณากําหนดแนวทาง รวมทั้งปญหาอุปสรรค
ในการดําเนินงานในดานกฎหมายหรือขอบังคับ และขั้นตอนการดําเนินการ
๒) สรุปขอคนพบและขอเสนอแนะตอหนวยงานกลางเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
การดําเนิ นงานกองทุนยุติธรรมตามเกณฑก ารประเมินผลการดํา เนิน งานทุน หมุน เวีย น
ตามบันทึกขอตกลงการประเมินผลประจําประหวางกระทรวงการคลังกับกองทุนยุติธรรม ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลการประเมินในภาพรวมอยูในระดับ ๓.๐๗๙๕ คะแนน จากคาคะแนนเต็ม ๕ คะแนน (ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ อยูในระดับ ๒.๘๕๗๘ คะแนน) ทั้งนี้ ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ กองทุนยุติธรรม
มีผลการประเมินในภาพรวมอยูในระดับคาคะแนนที่ลดลงจากปกอน ๆ โดยเฉพาะคาคะแนนที่ลดลงของตัวชี้วัด
ดานการปฏิบัติการในการดําเนินงานตามกิจกรรมที่สําคัญประจําปบัญชี และดานการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน
ไดแก บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน
การบริหารจัดการสารสนเทศ และการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งในแตละปขอตกลงการประเมินผลการดําเนินงาน
ทุนหมุนเวี ยนเพื่อ ใช วัดประสิ ทธิ ผลและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานจะมีก ารปรับ เปลี่ยนรายละเอียดตัวชี้วัด
ที่ มี ค วามละเอี ย ดหรื อ ความท า ทายมากยิ่ ง ขึ้ น แต ก องทุ น ยุ ติ ธ รรมยั ง ไม ส ามารถปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ รองรั บ
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวได
ขอเสนอแนะ
2.1) คณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น ยุ ติ ธ รรม และสํา นั ก งานปลั ด กระทรวงยุ ติ ธ รรม
ควรพิจารณาสนับสนุนและติดตามการดําเนินงานกองทุนยุติธรรมใหมีการบริหารจัดการองคกรที่ดีในดานการ
ปฏิบัติการ และดานการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน พรอมทั้งกํากับดูแลใหสํานักงานกองทุนยุติธรรมปฏิบัติงาน
ในดานตาง ๆ ใหเปนไปตามเกณฑการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน
2.2) ใหสํานักงานกองทุนยุติธรรมจัดทําแผนการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเกณฑการประเมินผล
การดําเนินงานทุ นหมุ นเวี ยนประจํ าป โดยแผนการปฏิบัติง านดัง กลาวใหร ะบุไวอ ยางชัดเจนเกี่ยวกับ วิธีก าร
ดําเนินงาน ระยะเวลา และผูรับ ผิดชอบ รวมทั้ง กําหนดใหมีก ารรายงานผลความกาวหนาในการปฏิบัติง าน
อยางสม่ําเสมอ
๓) สรุปขอคนพบและขอเสนอแนะตอผูรับผิดชอบโครงการและผูดําเนินงาน
3.1) การเบิ ก จ า ยเงิน กองทุน ยุติธ รรมเพื่อ เปน คา ใชจ า ยในการใหค วามชว ยเหลือ
ประชาชน บางกรณีมีปญหาการเบิกจายเงินลาชา เนื่องจากใชระยะเวลานานในกระบวนการดําเนินงาน เชน
การจัดหาทนายความ ประกอบกับตามหลักเกณฑตัวชี้วัดผลการดําเนินงานฯ ประจําปบัญชี ๒๕๕๙ ไดกําหนด
ระยะเวลามาตรฐาน ๓๐ วันทําการในการพิจารณาคําขอรับการสนับสนุน โดยใหนับจากจํานวนวันที่ดําเนินการได
ในแตละขั้นตอนการพิจารณา ๔ ขั้นตอนมารวมกัน แตไมไดกําหนดใหนับระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดของแตละ
ขั้นตอนตอเนื่องกันไป ทําใหอาจมีระยะเวลารวมในการดําเนินงานทุกขั้นตอนเปนไปตามระยะเวลามาตรฐาน
แตเมื่อนับเวลาจริงตั้งแตวันยื่นคําขอรับการสนับสนุนจนถึงวันสิ้นสุดการพิจารณาคําขอมีระยะเวลานานเกินกวา
๓๐ วันทําการ รวมทั้ งขั้ นตอนสุ ดทายที่ นํามาใชวัดผลการดําเนินงาน คือ แจงผลการพิจารณา ซึ่งไมไดรวมถึง
ขั้นตอนการดําเนินการตามผลการพิจารณาในกรณีใหความชวยเหลือแกผูขอรับการสนับสนุน
3.2) กองทุนยุติธรรมไดจัดใหมีการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผูใชบริการ คิดเปนรอยละ ๘๕ โดยวิธีการประเมินไดใหผูมายื่นคําขอรับการสนับสนุนเงินกองทุน

-5ตอบแบบสอบถามหรือ แบบประเมินในวันแรกที่มายื่นคําขอเมื่อ เจาหนาที่ไดใหบ ริก ารเบื้อ งตนโดยสอบถาม
รายละเอียดความตองการความชวยเหลือและดําเนินการในการรับคําขอแลว ซึ่งการประเมินครั้งเดียวในวันแรก
ที่ประชาชนหรือผูใชบริการมาติดตอยื่นคําขอรับการสนับสนุนเชนนี้ เปนการสอบถามหรือประเมินความพึงพอใจ
ในระยะเวลาที่การใหบริการยังไมสมบูรณ/ยังไมแลวเสร็จ จึงอาจกระทบตอความถูกตองเปนจริงของความพึงพอใจ
ของผูใชบริการ
ขอเสนอแนะ
3.1) ให ผูบ ริห ารกองทุ นยุ ติธ รรมกํ าหนดกรอบระยะเวลาเพิ่ม เติ ม นอกเหนือ จากเวลา
มาตรฐานในการพิจารณาคําขอรับการสนับสนุน เพื่อควบคุมใหมีการพิจารณาใหความชวยเหลือและดําเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องที่ใหความชวยเหลือไดตามเวลาที่เหมาะสมและทันกาล โดยใหกําหนดระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุด
การใหความชวยเหลือไวอยางชัดเจน เชน ใหดําเนินการเกี่ยวกับการใหความชวยเหลือประชาชนใหแลวเสร็จ
ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแตวันรับคําขอรับการสนับสนุนจนถึงวันสิ้นสุดของการดําเนินการใหความชวยเหลือในกรณี
ผลพิจารณาอนุมัติใหความชวยเหลือ หรือสิ้นสุดจนถึงวันแจงผลการพิจารณาในกรณีผลการพิจารณาไมอ นุมัติ
ใหความชวยเหลือหรือยุติเรื่อง เปนตน
3.2) ใหสํานัก งานกองทุนยุติธรรมจัดใหม ีก ารประเมินความพึง พอใจของผูใชบ ริก าร
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของการใหบริการ/กระบวนการใหบริการแลวเสร็จ เพื่อใหไดรับผลการประเมินความพึงพอใจ
ที่ตรงตามความเปนจริง และสามารถสะทอนถึงผลการปฏิบัติงานของกองทุนยุติธรรมไดอยางชัดเจน
สวนที่ 2 : ขอมูลสวนราชการ
1. กระทรวงยุติธรรม (MINISTRY OF JUSTICE)
2. ขอมูลพื้นฐานของกระทรวงยุติธรรม
2.1 หนวยงานในความรับผิดชอบ
2.1.1 สวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
1) สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
2) กรมคุมประพฤติ
3) กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
4) กรมบังคับคดี
5) กรมพินจิ และคุมครองเด็กและเยาวชน
6) กรมราชทัณฑ
7) กรมสอบสวนคดีพิเศษ
8) สํานักงานกิจการยุติธรรม
9) สถาบันนิติวิทยาศาสตร
2.1.2 สวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ขึ้นตรงตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม
1) สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
2.1.3 หนวยงานในกํากับ
1) สถาบันอนุญาโตตุลาการ
2.1.4 องคการมหาชน
1) สถาบันเพื่อการยุติธรรมแหงประเทศไทย (องคการมหาชน)

-62.1.5 กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
1) สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
- กองทุนยุติธรรม
2) สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
- กองทุนปองกันและปราบปรามยาเสพติด
2.2 วิสัยทัศน พันธกิจ
วิสัยทัศน
“หลักประกันความยุติธรรมตามมาตรฐานสากล”
พันธกิจ
1. พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนเพือ่ ใหเขาถึงความยุติธรรมอยางเทาเทียมกัน
2. พัฒนาระบบงานยุติธรรมและการบังคับใชกฎหมายใหเปนไปตามหลักสากล
3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารความยุติธรรมและการบังคับใชกฎหมายใหมีธรรมาภิบาล
4. พัฒนาระบบปองกันอาชญากรรมเพื่อสรางความปลอดภัยในสังคม
2.3 เปาประสงค ประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคและกลยุทธ ตามแผนยุทธศาสตรกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2558 - 2561
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริการประชาชนใหเขาถึงความยุติธรรม
เปาประสงค
๑) ประชาชนไดรับการบริการใหเขาถึงความยุติธรรม ดวยความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม
๒) ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตไดรับการอํานวยความยุติธรรมอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน
๓) ประชาชนมีสวนรวมในการสรางความปรองดองสมานฉันทในสังคมอยางยั่งยืน
๔) ประชาชนผูรับบริการ คูความ และผูมีสวนไดเสียในดานการบังคับคดีและการไกลเกลี่ยไดรับการปฏิบัติ
ดวยความสะดวก รวดเร็ว และเปนธรรม
กลยุทธ
1) พัฒนาระบบงานยุติธรรมเพือ่ อนุวัตพันธกรณีดานสิทธิมนุษยชนของรัฐ
2) สงเสริมและพัฒนาระบบงานยุติธรรมชุมชนและเครือขายความรวมมือทุกภาคสวน
3) พัฒนาระบบการชวยเหลือประชาชนในกระบวนการยุติธรรม
4) บูรณาการการอํานวยความยุติธรรมแกประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต
5) พัฒนาระบบการใหบริการดานการบังคับคดีและการไกลเกลีย่
ตัวชี้วัด
๑) รอยละของผูเสียหายและผูไดรับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรมที่ไดรับการชวยเหลือเยียวยา
๒) รอยละของเรื่องที่ไกลเกลี่ยไดสําเร็จ
๓) ระดับความสําเร็จในการพัฒนาศูนยยุติธรรมชุมชน
๔) รอยละความเชื่อมั่นของการอํานวยความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต
๕) รอยละความสําเร็จของการไกลเกลี่ยคดีแพง
๖) รอยละความพึงพอใจของผูรบั บริการที่ไดรบั การปฏิบัติดานการบังคับคดีดวยความสะดวกรวดเร็ว

-7ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 บังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ
เปาประสงค
การบั ง คับ ใช ก ฎหมายของกระทรวงยุติธรรมเปนไปอยางถูก ตอ งเหมาะสมตามหลัก ธรรมาภิบ าล
เพื่ อ แก ไ ขป ญ หายาเสพติ ด การทุ จ ริ ต ในภาครั ฐ และการดํ า เนิ น คดี พิ เ ศษโดยนํ า กระบวนการ
นิติวิทยาศาสตรมาสนับสนุนเพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นของสังคม
กลยุทธ
1) ปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด และสงเสริมและพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศ
2) ปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐเชิงรุก
3) ปองกัน ปราบปราม และพัฒนาระบบการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษใหมีประสิทธิภาพ
4) พัฒนาการปฏิบัติงานดานนิติวิทยาศาสตรเพื่อสนับสนุนการบังคับใชกฎหมาย
ตัวชี้วัด
รอยละความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีตอการบังคับใชกฎหมายในการแกปญหายาเสพติด การทุจริตภาครัฐ
และการดําเนินคดีพิเศษของกระทรวงยุติธรรม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาระบบการปฏิบัติตอผูกระทําผิด
เปาประสงค
๑) ผูกระทําผิดไดรบั การจําแนก ควบคุม แกไขฟน ฟู และพัฒนาพฤตินิสัยใหเปนไปตามมาตรฐานสากล
๒) ผูกระทําผิดในคดียาเสพติดไดรบั การบําบัด แกไขฟนฟูสมรรถภาพที่เหมาะสม
๓) ลดความแออัดของผูกระทําผิดในที่ควบคุมใหเปนไปตามมาตรฐานสากล
๔) ผูกระทําผิดที่ผานการแกไขฟนฟูกลับเขาสูส ังคมและกระทําผิดซ้ําลดลง
๕) ทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการปองกันและแกไขฟน ฟูผูกระทําผิด
กลยุทธ
1) พัฒนาระบบการปฏิบัติตอผูกระทําผิดโดยการจําแนก ควบคุม แกไข ฟนฟู และพัฒนาพฤตินิสัย
ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล
2) พัฒนาระบบแกไขฟนฟูผูกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดและระบบตองโทษ
3) พัฒนาระบบมาตรการลงโทษระดับกลางเพื่อลดปริมาณผูตองขัง
4) สงเสริมการมีสวนรวมในการปองกัน และแกไขฟนฟูผูกระทําผิดในชุมชน และการดูแลหลังปลอยตัว
ตัวชี้วัด
๑) รอยละของผูกระทําความผิดไดรบั การจําแนก ควบคุม แกไขฟนฟู และพัฒนาพฤตินิสัย
๒) รอยละของผูกระทําผิดในคดียาเสพติดไดรบั การบําบัด แกไขฟนฟูสมรรถภาพ
๓) ปริมาณผูที่กระทําความผิดไดรับปลอยพักการลงโทษ ลดวันตองโทษ
๔) รอยละของผูตองขังระหวางการพิจารณาคดีที่ไดรับการประกันตัวดวยเงินกองทุนยุติธรรม
๕) รอยละการเพิ่มขึ้นขององคกรทีเ่ ขามามีสวนรวมในการปองกันและแกไขฟนฟูผกู ระทําความผิด
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนากฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และสงเสริมความรวมมือกับทุกภาคสวน
ทั้งในและตางประเทศ
เปาประสงค
๑) กฎหมายที่เปนเครื่องมือในการบริหารงานยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรมมีประสิทธิภาพ
๒) ระบบการบริหารงานยุติธรรมมีประสิทธิภาพเหมาะสมสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงและเปนไปตาม
มาตรฐานสากล
3) บูรณาการความรวมมือเพื่อการพัฒนางานยุติธรรมทั้งในและตางประเทศ
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1) ปรับปรุง แกไข เสนอรางกฎหมายทีเ่ กีย่ วของ เพื่อพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมใหเปนไปตามมาตรฐานสากล
2) ศึกษา วิจัย และรวบรวมองคความรูเพื่อเสริมสรางและพัฒนาระบบการบริหารงานยุติธรรม
3) บู ร ณาการการทํางานร วมกั บ ภาคีเ ครือ ขา ยที่เ กี่ย วขอ งกับ กระบวนการยุติธ รรมทั้ง ในประเทศ
และตางประเทศ
ตัวชี้วัด
๑) รอยละความสําเร็จของการปรับปรุงแกไขและพัฒนากฎหมาย
๒) รอยละความสําเร็จของจํานวนผลงานวิจัยที่นํามาใชในการพัฒนาระบบงานยุติธรรม
๓) รอยละความสําเร็จในการบูรณาการการปฏิบัติงานรวมในกระบวนการยุติธรรม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
เปาประสงค
๑) การบริหารจัดการหนวยงานมีความเหมาะสม สามารถตอบสนองภารกิจไดอยางครบถวน มีประสิทธิภาพ
เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล
๒) บุคลากรไดรับการพัฒนาใหมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และประสิทธิภาพในการบริการประชาชน
๓) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในกระทรวงยุติธรรมไดรับการพัฒนา บูรณาการฐานขอมูล
และใชรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ
๔) การสือ่ สารองคกรสูส าธารณะมีประสิทธิภาพ
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
ที่ยั่งยืน (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 ดังนี้

-9ยุทธศาสตรที่ 1 การปองกันและปราบปรามยาเสพติด
เปาหมายหลัก
1) ลดระดับความรุนแรงของสถานการณ ควบคุมปญหา และลดผลกระทบของปญหายาเสพติดอยางตอเนื่อง
2) บังคับใชกฎหมายใหมปี ระสิทธิภาพสูงสุด
ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความปลอดภัยและความสงบสุขในสังคม
เปาหมายหลัก
1) ลดการกระทําผิดซ้ําของผูก ระทําผิด
2) ผูพนโทษผานการแกไข ฟนฟู มีการศึกษา มีงานทํา มีรายได พึ่งตนเองได
3) ลดจํานวนอาชญากรรมที่กระทําโดยเด็กและเยาวชน
ยุทธศาสตรที่ 3 การอํานวยความยุติธรรม
เปาหมายหลัก
1) อํานวยความยุติธรรมเพื่อใหประชาชนเขาถึงความยุติธรรม
2) กระบวนการยุติธรรมไดรบั ความเชื่อมั่นและไมถูกนําไปเปนเงือ่ นไขในการใชความรุนแรงในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต
3) ประชาชนเขาถึงบริการดานนิติวิทยาศาสตรไดงาย สะดวก รวดเร็ว
4) เสริมสรางความเชื่อมั่นใหกับผูลงทุนและการเติบโตภาคเศรษฐกิจของประเทศ
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
เปาหมายหลัก
1. ประชาชนมีการรับรูและใชกระบวนการยุติธรรมทางเลือกมากขึ้น
2. กระบวนการยุติธรรมมีมาตรฐานตามหลักสากล
ยุทธศาสตรที่ 5 การปองกันและปราบปรามอาชญากรรมดานความมั่นคง
เปาหมายหลัก
1. ระบบฐานขอมูลอาชญากรรมดานความมั่นคงไดรับการพัฒนาและใชประโยชนรวมกัน
2. ปองกันและปราบปรามอาชญากรรมดานความมั่นคงดวยงานนิติวิทยาศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 6 การเสริมสรางการปรองดองสมานฉันท
เปาหมายหลัก
1. มีศูนยประสานงานในการสรางความปรองดองสมานฉันท
2. นําหลักนิติธรรมและยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาใชในการจัดการความขัดแยง
2.4 งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
กระทรวงยุติธรรม ไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวนทั้งสิ้น
24,818,155,900 บาท (ไมรวมกองทุนยุติธรรม จํานวน 250,000,000 บาท) จําแนกเปน
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ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

หนวยงาน
งบประมาณ (บาท)
สวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
24,416,632,900
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
1,516,869,300
กรมคุมประพฤติ
2,041,871,600
กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
574,904,100
กรมบังคับคดี
1,123,981,500
กรมพินจิ และคุมครองเด็กและเยาวชน
1,937,645,800
กรมราชทัณฑ
12,937,216,000
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
1,102,869,400
สํานักงานกิจการยุติธรรม
152,355,100
สถาบันนิติวิทยาศาสตร
502,001,500
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
2,526,918,600
หนวยงานในกํากับ
43,521,500
สถาบันอนุญาโตตุลาการ
43,521,500
องคการมหาชน
358,001,500
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแหงประเทศไทย (องคการมหาชน)
358,001,500
รวมทั้งสิ้น
24,818,155,900

รอยละ
98.38
6.11
8.23
2.32
4.53
7.81
52.13
4.44
0.61
2.02
10.18
0.18
0.18
1.44
1.44
100.00

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

สวนที่ 3 : ความกาวหนาการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ
ความกาวหนาการดําเนินงานตามมติค ณะรัฐ มนตรีแ ละขอ เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการ จากหวงเวลาปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560
3.1 โครงการตามยุทธศาสตรสําคัญภายใตนโยบายยุทธศาสตรกระทรวงยุติธรรม ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2559
แผนงานภายใตนโยบายที่สําคัญของกระทรวงยุติธรรมดานการสรางความปลอดภัยในสังคม
มติคณะรัฐมนตรี/ขอเสนอแนะของ ค.ต.ป.

ความกาวหนา

ขอคนพบ
โครงการสวนใหญมีผลการเบิกจายและมีความสําเร็จ หนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ไดแก กรมพินิจ
ของผลผลิตที่ไดอยูในระดับดี-ดีมาก แตยังพบความลาชา 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
จากการเบิกจายงบประมาณ
ความกาวหนาในการดําเนินการ ดังนี้

-11มติคณะรัฐมนตรี/ขอเสนอแนะของ ค.ต.ป.
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
- ควรจัดสรรงบประมาณใหสอดคลองกับคําของบประมาณ
และเรงรัดการจายเงินงบประมาณตั้งแตตนปงบประมาณ
พรอ มทั้ง กํา หนดมาตรการเพื่อ เรง รัด ใหสว นราชการ
เบิก จายเงินงบประมาณ
- สวนราชการและจังหวัดควรเตรียมความพรอ มในการ
ดําเนินโครงการใหสามารถดําเนินการไดทันทีเมื่อ ไดรับ
จัดสรรงบประมาณ

ความกาวหนา
- กองแผนงานและงบประมาณ ไดแ จง แนวทาง
การบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2559 และเรง รัด ใหห นว ยงานในสัง กัด
ดําเนินกิจกรรม/โครงการ และเบิก จายงบประมาณ
ใหเปนไปตามแผนงานภายในระยะเวลาที่กําหนด
- แนวทางการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามนโยบายผูบริหาร
๑. การใชมาตรการปรับเปลีย่ นโครงการงานเรงดวน
ภายใต แ ผนงานเดิ ม ให ส ามารถดํ า เนิ น การ และ
เบิกจายงบประมาณเปนไปตามเปาหมาย
๒. การปรับ แผนการปฏิบัติง านโดยยึดเปาหมาย
ตามแผนการเบิกจายงบประมาณประจําป
๓. การสรางกลไกการติดตาม ใหมีการติดตามผล
การเบิก จายทุกไตรมาส และแกไขปญหาขอขัดขอ ง
รวมทั้ ง เร ง รั ด ให ห น ว ยงานที่ ไ ด รั บ การจั ด สรร
งบประมาณ ดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติราชการ
โดยใหผูต รวจราชการกรมกํา กับ ตรวจติด ตามผล
การดําเนินงานและการเบิกจายใหเปนไปตามเปาหมาย

3.2 โครงการตามยุทธศาสตรสําคัญที่สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลที่สําคัญตามแผนงานบูรณาการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
- แผนงานบูรณาการดานการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด
มติคณะรัฐมนตรี/ขอเสนอแนะของ ค.ต.ป.

ความกาวหนา

ขอคนพบ
การดํ า เ นิ น โครง การตาม แผนงาน บู ร ณากา ร
ขาดการบู ร ณาการกั นอย างแท จ ริ ง เป นเพียงการรวม
กิจ กรรมและงบประมาณของหน วยงานเท านั้ น ยัง ไม
สามารถบูรณาการขอมูลและเชื่อมโยงฐานขอมูลระหวาง
หนวยงานเพื่อใชประโยชนรวมกันไดเทาที่ควร และมีการ
บันทึกขอมูลซ้ําซอนกัน ทั้งนี้ โครงการทีด่ ําเนินการสวนใหญ
กอ ใหเ กิด ประโยชน ในพื้ นที่ ชุม ชนที่ ไ ด ดําเนิน โครงการ
ประชาชนมี ค วามเชื่ อ มั่ น นโยบายรั ฐ บาล ลดป ญ หา
อาชญากรรมในพื้นที่ แตยังมีโครงการบางสวนควรไดรับ
การสนั บ สนุน งบประมาณอย า งเพี ย งพอและต อ เนื่ อ ง

หนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ไดแก กรมพินิจ
และคุมครองเด็กและเยาวชน ไดรายงานความกาวหนา
ในการดําเนินการ ดังนี้
- กลุม พัฒ นาระบบบริ ห าร ไดดํ าเนิน การทบทวน
กระบวนงานหลักของแตละสํานัก/กลุม/กอง เพื่อจัดทํา
กระบวนการปฏิบัติงาน ความเชื่อมโยงระหวางกระบวนการ
งานการสงตอและการเก็บรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงาน
โดยสํานักพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน
รวมกับ ศูนยเ ทคโนโลยีส ารสนเทศ ไดทําการพัฒ นา
ระบบการรายงานผลการดําเนินงาน และระบบการเก็บขอมูล

-12มติคณะรัฐมนตรี/ขอเสนอแนะของ ค.ต.ป.
เพื่อใหมีผลความสําเร็จที่ยั่งยืน และประชาชนบางพื้นที่
ไมอยากเขามามีสวนรวมกับการดําเนินงานเนื่องจากเกรงกลัว
ผูมีอิท ธิพ ล ผูผ านการบํ าบั ดและฟ นฟู แลวแตไมมีอาชีพ
และสังคมยังไมยอมรับอาจหวนกลับไปสูการติดยาเสพติดซ้ํา
ผูกระทําผิดยังไมเกรงกลัวตอกฎหมาย ประเทศเพื่อนบาน
ขาดความเขมแข็งจริงจังในการปอ งกันและปราบปราม
จึง ควรสนั บ สนุน ใหมี ก ารบู ร ณาการข อ มูล และกํ าหนด
หนาที่ความรับผิดชอบตามภารกิจใหชัดเจนเพื่อไมใหเกิด
ปญหาความซ้ําซอนในการดําเนินงาน จัดใหมีระบบการ
กํ า กั บ ติ ด ตามโครงการอย า งต อ เนื่ อ ง สนั บ สนุ น ให มี
นโยบายสงเสริมอาชีพโดยจัดตั้งเปนกองทุนสงเสริมอาชีพ
ใหกับผูผานการบําบัดที่มีความประพฤติดี บังคับใชกฎหมาย
กับ ผูก ระทํ า ผิ ดด า นยาเสพติ ดอยา งจริ ง จัง และรวดเร็ ว
ทบทวนระบบกฎหมายใหมีมาตรฐานในการลงโทษ และ
ในระดับภูมิภาคอาเซียนรัฐบาลควรทําความตกลงใหเกิด
ความรวมมื อ กับ ประเทศเพื่ อนบ านอย างจริง จัง โดยใช
กลไกการดําเนินงานสํานักงานประสานงานปราบปราม
ยาเสพติดชายแดน (BLO) ใหประสบผลสําเร็จในการประสาน
ความรวมมือดานการขาว การปราบปราม การวางแผนงาน
กฎหมายและการสนับสนุนองคความรูดานยาเสพติดในภูมิภาค
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
- ผูดําเนินงานแตล ะแผนงาน/โครงการ ควรรวบรวม
และจัดทําฐานขอมูลของแตละงานใหครบถวนเปนปจจุบัน
- สวนราชการเจาภาพแผนงานบูรณาการในเรื่องตาง ๆ
ควรกําหนดใหมีการเชื่อมโยง/บันทึกขอมูลการดําเนินงาน
ที่สามารถขยายผลการดําเนินงานในเชิงบูรณาการรวมกัน
ในทุก มิติ และสํ า นั ก งบประมาณควรสนับ สนุน ใหมี
การบู ร ณาการเชื่ อ มโยงแลกเปลี่ ย นข อ มู ล ระหว า ง
แผนบูรณาการตาง ๆ เพิ่มเติมดวย
- สนั บ สนุ น ให มี ก ารรณรงค อ ย า งเข ม ข น โดยใช สื่ อ
ประชาสั ม พั น ธ ทุ ก ช อ งทาง เพื่ อ ให เ กิ ด การคํ า นึ ง ถึ ง
เยาวชนที่อ าจสูญ เสีย ตอ พิษ ภัย ยาเสพติด ซึ่ง กระทบ
ความมั่นคงของชาติ และการสร า งชุ ม ชน/ครอบครัว
ใหเ ขม แข็ง โดยใชกลไกประชารัฐ
- สงเสริมการจัดกิจกรรมตานยาเสพติดตาง ๆ ในชุมชน
และควรตั้ ง เครื อ ข า ยรั บ ฟ ง ข า วจากเยาวชน โดยใช
เทคโนโลยีเพื่อติดตามยาเสพติด

ความกาวหนา
เพื่ อ เป น ช อ งทางในการรายงานและเก็ บ รวบรวม
ผลการดําเนินงาน นอกจากนี้ ยังรวมมือกับสํานักงาน
กิจการยุติธรรมในการสรางระบบสําหรับการเก็บขอมูล
และใชขอ มูล ระหวางหนวยงานดานพฤตินินัย ไดแก
กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน กรมราชทัณฑ
และกรมคุมประพฤติ
- กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนใหความสําคัญ
กับการปองกันและสรางภูมิคุมกันยาเสพติดใหกับเด็ก
และเยาวชนในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
และศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน จึงจัดกิจกรรม/
โครงการตาง ๆ ดังนี้
โครงการสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติด
กิจกรรม : การปองกันเด็กและเยาวชนกลุมเสี่ยง
ตอการใชยาเสพติด
1) จัดการแขงขันมวยไทยแอโรบิค
2) จัดการแขงขันสวดมนตหมูสรรเสริญพระรัตนตรัย
ทํานองสรภัญญะ
3) จัดการแขงขันประกวดดนตรีพนภัยยาเสพติด
4) จัดแขง ขันฟุตบอลและการประกวดกองเชียร
“เปนหนึ่งดวยกีฬาไมพึ่งพายาเสพติด”
กิจกรรม : การรณรงคปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด (To Be No.1)
จัดตั้งชมรม To Be No. 1 ในหนวยงานในสังกัด
จํานวน 95 แหง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีเด็ก
และเยาวชนเขารวมกิจกรรม To Be No. 1 จํานวน
ทั้งสิ้น 19,402 คน โดยจัดกิจกรรม ดังนี้
1) จัด การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติก ารชี้ แ จงแนวทาง
โครงการรณรงคปอ งกันและแกไขปญ หายาเสพติด
To Be No.1 ในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
ที่มีสถานแรกรับชั่วคราว
2) ติดตามผลการดําเนินโครงการรณรงคปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด To Be No.1 ในสถานพินิจ
และคุมครองเด็กและเยาวชนที่มีสถานแรกรับชั่วคราว
3) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลโครงการ
รณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด To Be No.1
4) จัดสรรงบประมาณใหกับศูนยฝกและอบรมเด็ก
และเยาวชน 17 แหง

-13มติคณะรัฐมนตรี/ขอเสนอแนะของ ค.ต.ป.
ความกาวหนา
- สนับ สนุ นให มี น โยบายส ง เสริ ม อาชี พ โดยจัด ตั้ง เป น
5) จัดสรรงบประมาณใหกับสถานพินิจและคุมครอง
กองทุ น ส ง เสริ ม อาชี พ ให กั บ ผู รั บ การบํ า บั ด ที่ มี ค วาม เด็กและเยาวชน (ที่มีสถานแรกรับ) จํานวน 34 แหง
6) จัดสรรงบประมาณใหสถานพินิจและคุมครอง
ประพฤติดี และทําความเขาใจใหกับชุมชน ภาคเอกชน
เด็ก และเยาวชน (ที่มีสถานแรกรับชั่วคราว) จํานวน
องคกรตาง ๆ รวมกันรับผิดชอบตอสังคม
17 แหง
7) จัดสรรงบประมาณใหสถานพินิจและคุมครอง
เด็กและเยาวชน (ที่ไมมีสถานแรกรับ) จํานวน 27 แหง
โครงการพัฒนาหลัก สูตรวิชาชีพระยะสั้นในศูนย
ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เพื่อยกระดับการศึกษา
และพั ฒ นาการเรี ยนการสอนเด็ ก และเยาวชนให มี
ความรู ส ามารถประกอบอาชี พ ได โดยมี ผ ลการ
ดําเนินงาน ดังนี้
1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติก ารจัดทําคูมือ การเทียบ
โอนความรูหรือประสบการณของเด็กและเยาวชน
2) จั ด อบรมให ค วามรู แ ก บุ ค ลากรที่ ทํ า หน า ที่
จัดการศึก ษาในศูนย ฝก และอบรมเด็ก และเยาวชน
ทั่วประเทศ จํานวน 200 คน
3) จั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ อบรมพั ฒ นา
ศัก ยภาพดานเทคโนโลยีส ารสนเทศใหกับ บุค ลากร
ที่ทําหนาที่จัดการเรียนการสอน จํานวน 134 คน
4) จัดทําคูมือการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จํานวน 240 เลม
5) นอกจากการฝ ก วิ ช าชี พ ระยะสั้ น ภายใน
หนวยงานแลว กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
ยังจัดโครงการเตรียมความพรอมกอนปลอยและการ
สรางเครือขายกับหนวยงานภายนอกใหเขามามีสวนรวม
และอบรมเด็กและเยาวชน ควบคูไปกับการศึกษาสายสามัญ
โดยเนนทัก ษะที่ส ามารถนํ าไปใชในการทํางานและ
สอดคลองกับตลาดแรงงาน เพื่อใหเ ด็กและเยาวชน
สามารถกลับเขาสูสังคมและใชชีวิตอยางปกติสุข
โครงการสง เสริม ประสิท ธิภ าพการมีส ว นรว ม
ของภาคธุรกิจในการพัฒนาพฤตินิสัยเด็กและเยาวชน
เพื่อ สรา งเครือ ขา ยอาชีพ รองรับ เด็ก และเยาวชน
เมื่อ กลับคืนสูสังคม โดยดําเนินการรวมกับเครือขาย
ธุ ร กิ จ จั ง หวั ด ชลบุ รี เพื่ อ จั ด ทํ า แนวทางส ง เสริ ม
ประสิท ธิภ าพการมีส ว นรว มกับ ภาคธุร กิจ สํา รวจ
ความตองการของเครือขายภาคธุรกิจดานอาชีพ และ
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การจัดทําแผนในการพัฒนาพฤตินิสัยเด็กและเยาวชน
ระหว า งกรมพิ นิ จ และคุ ม ครองเด็ ก และเยาวชน
และภาคธุ ร กิ จ เพื่ อ พื้ น ที่ นํา ร อ งในการขยายผล
การดําเนินงานสูพื้นที่อื่น ๆ
โครงการพั ฒ นาระบบการบํ า บั ด แก ไ ขฟ น ฟู
(Individual Routing Counselor : IRC) เพื่อใหการ
บําบัดแกไขฟนฟูใหมีความสอดคลองกับสภาพปญหา
และความจําเปนของเด็กและเยาวชนแตละราย โดยให
ความสําคัญกับการบําบัดแกไขฟนฟูในชุมชนเทียบเทา
กับการบําบัดแกไขฟนฟูในสถานควบคุม และเชื่อมตอ
การบริห ารจัด การโดยรอ ยเรีย งงานการดูแ ลเด็ก
และเยาวชนตั้ง แตแ รกเขา ศูน ยฝ ก และอบรมเด็ก
และเยาวชนจนถึง ปลอ ยตัว และกลับ คืน สูส ัง คม
รวมทั้ง เพื่อ จัดระบบการติดตามชวยเหลือ ดูแ ลเด็ก
และเยาวชนและครอบครัว อยา งตอ เนื่อ งภายหลัง
การคืนกลับสูสังคม โดยประสาน ความรวมมือ จาก
ทุก ภาคสวนที่เ กี่ยวขอ ง เพื่อ ลดความเสี่ยงตอ การมี
ปญหาพฤติกรรมและการกระทําผิดอยางยั่งยืน

3.3 โครงการพัฒนาและสงเสริมยุติธรรมชุมชนเพื่อการเขาถึงความยุติธรรมของประชาชน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560
มติคณะรัฐมนตรี/ขอเสนอแนะของ ค.ต.ป.
สรุปขอคนพบของ ค.ต.ป. ประจํากระทรวงยุติธรรม
โครงการพั ฒ นาและส ง เสริ ม ยุ ติ ธ รรมชุ ม ชน
เพื่ อ การเข าถึ ง ความยุ ติธรรมของประชาชน มีผ ลการ
ดํา เนิ น งานโครงการในภาพรวมบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค
และเปาหมายตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจาย
งบประมาณ โดยตัวชี้วัดการดําเนินงานโครงการเปนการ
นํ า ตั ว ชี้ วั ด ในภาพรวมตามแผนงานบู ร ณาการปฏิ รู ป
กฎหมายและพัฒ นากระบวนการยุติธ รรมมากํา หนด
เปน ตัว ชี้วั ด โครงการ ซึ่ ง ไม ส อดคล อ งกับ ขอ เท็จ จริง
ของการดําเนินงานโครงการ รวมทั้งไมไดกําหนดตัวชี้วัด
เชิงคุณภาพ จึงทําใหไมมีการวัดหรือประเมินผลความสําเร็จ
ในระดับผลลัพธของโครงการ
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- การดําเนินงานโครงการบางกิจ กรรมไมเ ปนไปตาม
แผนการปฏิ บั ติ ง านและแผนการใช จ า ยงบประมาณ
รวมทั้ ง เป า หมายการเบิ ก จ า ยตามมาตรการเพิ่ ม
ประสิท ธิภาพการใช จายงบประมาณรายจายประจํา ป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยได มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
รายการงบประมาณรายจ า ย เพื่ อ นํ า ไปสมทบกั บ
งบประมาณในการดําเนินงานของกิจกรรมอื่นที่กําหนดไว
ตามแผนปฏิบัติงาน และกิจกรรมอื่นที่กําหนดขึ้นเพิ่มเติม
จากแผนปฏิ บัติงาน ทั้ ง นี้ มี ป ระเด็ นข อ คนพบเกี่ ย วกั บ
การจัดทําแผนปฏิบัติงานที่ไมไดดําเนินการปรับใหมีความ
ครบถ ว นทุ ก กิจ กรรมที่กาํ หนดให ดํา เนิ น การ จึ ง ทํา ให
ไม สามารถนําแผนปฏิบัติงานดังกลาวมาใชเ ปนแนวทาง
การดําเนินงานและการติดตามประเมินผลไดอยางชัดเจน
อย า งไรก็ ต าม หน ว ยงานผู รั บ ผิ ด ชอบได ร ายงานผล
การปฏิบัติงานในทุกกิจกรรมที่ไดดําเนินการ
- หนวยงานผู รั บ ผิ ด ชอบมี ป ญ หาอุ ป สรรคในภาพรวม
จากการดําเนินงานตามโครงการ ดานความรูความสามารถ
ของบุ ค ลากรและคณะกรรมการศู น ย ยุ ติ ธ รรมชุ ม ชน
ที่ ยั ง มี ไมเพียงพอสําหรับการดําเนินภารกิจยุติธรรมชุมชน
ดานการบริหารจัดการที่ยังไมมีการจัดเก็บขอมูลใหครบถวน
อยางเปนระบบ รวมทั้งดานงบประมาณ สถานที่และวัสดุ
อุปกรณที่มีไมเพียงพอ
ขอเสนอแนะตอผูรับผิดชอบโครงการและผูดําเนินงาน
1. การกําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
1) ควรปรั บ ปรุ ง การกํ า หนดเป า หมายตั ว ชี ้ ว ั ด
ผลการดํา เนิน งานโครงการให ส อดคล อ งกับ กิจ กรรม
การดําเนินงานโครงการในทุกดาน
2) ควรกําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานทั้งในเชิงปริมาณ
และเชิง คุณภาพ เพื่ อ ให ส ามารถวั ด ผลการดํา เนิน งาน
ได ครอบคลุมทั้งในดานผลผลิตและผลลัพธของโครงการ
2. การบริหารจัดการโครงการ
1) ควรใหความสําคัญกับการจัดทําแผนการปฏิบัติงาน
และใหดําเนินการแกไขปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานทันที
เมื่อ ไดรับอนุมัติใหเ ปลี่ยนแปลงกิจกรรมการดําเนินงาน
เพื่อใหสามารถนําแผนการปฏิบัติงานมาใชเ ปนแนวทาง
ในการดําเนินงาน เรงรัดติดตามการใชจายงบประมาณ
และติดตามประเมินผลการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ความกาวหนา

- หน ว ยงานในสั ง กั ด กระทรวงยุ ติ ธ รรม ได แ ก
สํานัก งานปลั ดกระทรวงยุติธรรม เป นผูรับ ผิดชอบ
โครงการพัฒ นาและสง เสริม ยุติธรรมชุม ชนเพื่อ การ
เข า ถึ ง ความยุ ติ ธ รรมของประชาชน ได ร ายงาน
ความกาวหนาของการดําเนินการ ดังนี้
๑. ปจ จุ บั นมี ก ารกํา หนดตัว ชี้ วั ด ให กั บ สํ านั ก งาน
ยุติธรรมจังหวัดทุก แหง ใหถือ ปฏิบัติและดําเนินการ
ทุกจังหวัด โดยมีผลการดําเนินงานทั้ง ในเชิง ปริมาณ
และเชิงคุณภาพ
๒. สว นนโยบายและยุท ธศาสตรยุติธ รรมชุม ชน
และยุติธรรมจัง หวัด (สชจ.) ไดกําหนดใหสํานักงาน
ยุติธรรมจังหวัดทุกแหง จัดทําแผนปฏิบัติงาน/โครงการ
ประจํา ป ง บประมาณนั้ น เพื่อ กํ าหนดแนวทางการ
ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมใหสอดคลองกับภารกิจ
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2) ควรกําหนดแนวทางการดําเนินงานดานยุติธรรม
ชุมชนในเชิงรุก โดยเผยแพรประชาสัมพันธบทบาทหนาที่
และภารกิ จ ของศู น ย ยุ ติ ธ รรมชุ ม ชนให ผู ที่ เ กี่ ย วข อ ง
และประชาชนได รั บรู อ ยางทั่ วถึ ง สนั บสนุนการดําเนิน
กิ จ กรรมยุ ติ ธ รรมชุ ม ชนให เ ป น มาตรฐานเดี ย วกั น
และติ ด ตามประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานโครงการ
อย า งใกล ชิ ด และตอเนื่อง
3) สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาองคความรูใหกับ
เจาหนาที่และประชาชน โดยจัดทําคูมือการปฏิบัติง าน
และกํ า หนดหลั ก สูต รฝ ก อบรมให ครบถ ว นทุ ก ภารกิ จ
เพื่อใหการดําเนินงานโครงการในแตละดานเปนมาตรฐาน
เดียวกันในทุกพื้นที่
4) ควรจั ด ทํ า ระบบฐานข อ มู ล โดยนํ า เทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช ใ นการจั ด เก็ บ ข อ มู ล หรื อ จั ด ทํ า เป น
ทะเบียนคุมเกี่ยวกับเรือ่ งทีไ่ ดรับดําเนินการ ความกาวหนา
และผลการดําเนินงาน รวมทั้งจัดเก็บขอมูลพื้นฐานตาง ๆ
หรือฐานขอมูลกลาง เพื่อ ใหก ารจัดเก็บ ขอมูล ของแตล ะ
หนวยงานผู รั บ ผิ ดชอบโครงการเป นมาตรฐานเดียวกัน
มีการประมวลผลการดําเนินงานในภาพรวมเชิงสถิติ และ
สามารถนําขอมูลมาใชประโยชนไดอยางรวดเร็วและครบถวน
ขอเสนอแนะตอหนวยงานกลางเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
๑. ควรมีการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงาน
โครงการที่ชัดเจนและตอเนื่อง
๒. ควรพิ จ ารณาเร ง รั ด ให เ กิ ด ความชั ด เจนเกี่ ย วกั บ
การกํา หนดโครงสรา งและอัต รากํ า ลั ง ของสํ า นัก งาน
ยุติธรรมจังหวัด รวมทั้ง การมอบหมายงานและอํานาจ
หนาที่ของหนวยงานผูรับผิดชอบโครงการ
๓. ควรพิจ ารณาดําเนินการเกี่ย วกับ การประสานงาน
ดา นนโยบายและแนวทางการดํา เนิน งานโครงการ
และจัดทําความตกลงความรวมมือ กันในการขับ เคลื่อ น
ภารกิจกับสวนราชการทุกแหงที่เกี่ยวของทั้งในสวนกลาง
และในระดับจังหวัด
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ของกระทรวงยุ ติ ธ รรม และแผนแม บ ทจั ง หวั ด
และยุทธศาสตรจังหวัด เพื่อแกไขปญหาในพื้นที่จังหวัด
โดยใชกลไก กพยจ. ในการขับเคลื่อนดังกลาว
๓. ขณะ นี ้อ ยู ร ะห วา งดํ า เนิน ก าร จัด ทํ า คู ม ือ
มาตรฐานการใหบริการของสํานักงานยุติธรรมจังหวัด
และคู มื อ การปฏิ บั ติ ง านของเจ า หน า ที่ สํ า นั ก งาน
ยุติธ รรมจั ง หวัด และศู นย ยุติธ รรมชุ ม ชน โดยมี ก าร
หารือกับทุกภาคสวนราชการที่เกี่ยวของในการจัดทํา
คูมือดังกลาว อีกทั้งการจัดทําระบบฐานขอมูลตาง ๆ
เพื่อ เปนมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการ
ดําเนินการประสานกับ ศูน ยเ ทคโนโลยีส ารสนเทศ
และการสื่อ สาร สํา นัก งานปลัด กระทรวงยุติธ รรม
ในการดําเนินการตอไป

- สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ไดดําเนินการ ดังนี้
๑. ป จ จุ บั น สํ า นั ก งานยุ ติ ธ รรมจั ง หวั ด ทุ ก แห ง
ดําเนินงานตามคําสั่งกระทรวงยุติธรรม ที่ 569/2559
ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เรื่องการบริหารงาน
สํานั ก งานยุติ ธรรมจัง หวั ด และสํา นัก งานยุ ติธ รรม
จังหวัดสาขา
๒. กระทรวงยุติธ รรมไดเ สนอคํา ชี้แ จงประกอบ
คํา ขอจัด ตั้ง สํา นัก งานยุติธ รรมจัง หวัด ทั่ว ประเทศ
แต การเสนอคําชี้แจงดังกลาวอยูระหวางการพิจารณา
เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนของผูบริหารในกระทรวง
ยุติธรรม
๓. ป จ จุ บั น มี ก ารขั บ เคลื่ อ นงานของกระทรวง
ยุ ติ ธ รรมในระดั บ จั ง หวั ด โดยใช ก ลไก กพยจ.
เพื่ อ อํานวยความยุติธรรมและประสานความรวมมือ
ระดับจังหวัด

-17มติคณะรัฐมนตรี/ขอเสนอแนะของ ค.ต.ป.

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
๑. กรณี ป ระเด็ น ภารกิ จ ของการดํา เนิ น งานโครงการ
ที่ มี ความซ้ําซอนกันหลายสวนราชการ อาทิเชน การรับ
เรื่ อ งร อ งเรี ย น ร อ งทุ ก ข แ ละรั บ แจ ง เบาะแสข อ มู ล
การกระทํา ผิด กฎหมาย การชว ยเหลือ ใหคํา แนะนํา
และแก ไ ขป ญ หาในเบื้ อ งต น ทางด า นกฎหมาย และ
กระบวนการยุติธรรม เปนตน ควรพิจารณาเสนอกําหนดให
สวนราชการใดสวนราชการหนึ่งเปนหนวยงานผูรับผิดชอบหลัก
๒. กรณีไมมีก ฎหมายรองรับ ภารกิจของการดําเนินงาน
ตามโครงการ ทําใหการปฏิบัติงานของสํานักงานยุติธรรม
จั ง หวั ด และศู น ย ยุ ติ ธ รรมชุ ม ชนยั ง ไม มี ค วามชั ด เจน
ไม เ ป น มาตรฐานเดี ย วกั น รวมทั้ ง ไม เ ป น ที่ ย อมรั บ
ของหน ว ยงานที่เกี่ยวของเทาที่ควร ควรเสนอใหมีการ
เรงรัดใหหนวยงานที่เกี่ยวของผลักดันใหมีกฎหมายรองรับ
การปฏิ บั ติง านของหน ว ยงาน หรื อ องคก รที่เ กี่ ยวข อ ง
ได แ ก ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ยุ ติ ธ รรมชุ ม ชน พ.ศ. …
และรางพระราชบัญญัติสงเสริม การไกลเ กลี่ยขอ พิพ าท
ในชุมชน พ.ศ. ...

ความกาวหนา
๔. ตามที่ไ ดพ ระราชโองการโปรดเกล าฯ แต ง ตั้ ง
รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงยุ ติ ธ รรม เมื่ อ วั น ที่ 23
พฤศจิก ายน 2560 สํานัก งาน ก.พ.ร. ไดสง คําขอ
ปรั บ ปรุ ง โครงสร า งสํ า นั ก งานยุ ติ ธ รรมจั ง หวั ด
กระทรวงยุติ ธ รรม (27 ธั น วาคม 2560) เพื่อ ให
กระทรวงยุติธรรมทบทวนโครงสรางดังกลาวใหเหมาะสม
สอดคล อ งกั บ นโยบายของรั ฐ บาล โดยขณะนี้
อยูระหวางดําเนินการจัดทําคําขอปรับปรุงโครงสราง
ใหเปนไปตามเกณฑการจัดตั้งหนวยงานตามแนวทาง
การจัดสวนราชการในภูมิภาค (One Roof)
- สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ไดดําเนินการ ดังนี้
๑. การดํา เนิน งานศูน ยยุติธ รรมชุม ชนกับ ศูน ย
ดํารงธรรม มีการขับเคลื่อนงานเชิงบูรณาการในการ
รับ เรื่องและสงเรื่องตอ เพื่อ ลดปญหาความซับซอ น
ของภารกิจของแตละหนวยงาน
๒. กระทรวงยุติธรรมอยูร ะหวางดําเนินการจัดทํา
มาตรฐานการให บ ริ ก ารให กั บ สํ า นั ก งานยุ ติ ธ รรม
จัง หวัดทุก แหง เพื่อ เปนแนวทางในการปฏิบัติง าน
ที่ เปนมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ
๓. ขณะนี้อ ยูระหวางดําเนินการหารือ กับผูบริหาร
กระทรวงยุติธ รรมเกี่ย วกับ กระบวนการขั้น ตอน
ของ แตล ะงานบริก าร เพื่อ ใหมีก ารแบง หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลักในแตละภารกิจอยางชัดเจน
๔. การขับเคลื่อนภารกิจงานของสํานักงานยุติธรรม
จังหวัดและศูนยยุติธรรมชุมชน มีการดําเนินการผาน
กลไก กพยจ. ที่มีผู วาราชการจัง หวัด เปน ประธาน
และยุติธรรมจังหวัดเปนฝายเลขานุการ
- ปจจุบันรางพระราชบัญญัติยุติธรรมชุมชน พ.ศ. ...
อยูในความรับผิดชอบของสํานักกฎหมาย สํานักงาน
ปลั ด กระทรวงยุ ติ ธ รรม และร า งพระราชบั ญ ญั ติ
สง เสริม การไกลเ กลี่ย ขอ พิพ าทในชุม ชน พ.ศ. ...
อยู  ใ น ควา มรั บ ผิ ด ชอบขอ งกร มคุ  ม ครอ งสิ ท ธิ
และเสรีภาพ

-183.4 แผนงานบู รณาการขั บเคลื่อนการแก ไขปญหาจั งหวัดชายแดนภาคใต : โครงการเสริม สร า ง
ประสิทธิภาพงานยุติธรรมเพื่อการสรางความเปนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
มติคณะรัฐมนตรี/ขอเสนอแนะของ ค.ต.ป.
สรุปขอคนพบของ ค.ต.ป. ประจํากระทรวงยุติธรรม
- การดํา เนิ น งานโครงการเสริ ม สร า งประสิ ท ธิ ภ าพ
งานยุ ติ ธ รรมเพื่ อ การสร า งความเป น ธรรมในจั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต มี ผ ลการดํา เนิ น งานในภาพรวม
ของโครงการบรรลุ วัตถุ ป ระสงค แ ละเปา หมาย โดยมี
ผลการดํ า เนิน งานตามตั ว ชี้ วั ด ประชาชนในจั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต มี ส ว นร ว มในกิ จ กรรมเสริ ม สร า ง
ประสิทธิภาพงานยุติธรรมเพื่อการสรางความเปนธรรม
ในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต สู ง กว า เป า หมายที่ กํา หนด
แ ล ะ สามารถตอบสนองต อ การแก ไ ขป ญ หาจั ง หวั ด
ชายแดนภาคใตไดในระดับหนึ่ง ทําใหประชาชนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต มี ค วามเชื่ อ มั่ น ต อ การอํ า นวยความ
ยุติธรรมของกระทรวงยุ ติธรรม คิ ดเป นรอ ยละ 80.98
ซึ่งสูงกวาเปาหมายที่กําหนดไวรอยละ 70 มีก ารกําหนด
ตัวชี้วัดทั้ง ในเชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง คุ ณ ภาพ โดยตัว ชี้วัด
เชิ ง ปริ ม าณเป น การกํา หนดเป า หมายในภาพรวม
ตามเป า หมายผลผลิ ต ของโครงการย อ ย/กิ จ กรรม
จึ ง เป น การกําหนดตัวชี้วัดระดับผลผลิตที่มีความชัดเจน
และการกําหนดตัวชี้วัดเชิง คุณภาพในดานความเชื่อ มั่น
ของประชาชนมี ค วามสอดคล อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค
ของโครงการ รวมทั้งเปนการกําหนดตัวชี้วัดระดับผลลัพธ
ที่ ส ามารถสะท อ นผลที่ ไ ด รั บ จากผลผลิ ต ของการ
ดําเนินงานโครงการ อยางไรก็ตาม เปนการวัดผลลัพ ธ
จากการใหบริการของหนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
ที่ตั้ง อยูในจั ง หวั ดชายแดนภาคใต ซึ่ ง อาจไมครอบคลุม
ภารกิ จ ของโครงการ/กิ จ กรรมของส วนราชการที่ไ ม มี
หนว ยงานตั้ ง อยู ใ นพื้ น ที่ ได แก กรมสอบสวนคดี พิเ ศษ
และสถาบันนิติวิทยาศาสตร
- การดํา เนิ น งานโครงการ หลายโครงการ/กิ จ กรรม
มี ลัก ษณะเป นการฝ ก อบรมหรื อ ประชุ ม เชิง ปฏิบัติก าร
เพื ่อ สร า งความรู ค วามเข า ใจทางด า นกฎหมาย และ
กระบวนการยุ ติ ธ รรม รวมทั ้ ง หลั ก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
ซึ่ ง การดําเนินงานโครงการในลัก ษณะเชนนี้ที่มีสัดสวน
จํา นวนมากหลายโครงการ จึ ง ยั ง ไม อ าจพิ สู จ น ไ ด ว า
ทํา ให เ กิ ด ความเชื่ อ มั่ น อย า งเพี ย งพอต อ การอํา นวย
ความยุติธรรมในภาพรวมของกระทรวงยุติธรรม

ความกาวหนา

-19มติคณะรัฐมนตรี/ขอเสนอแนะของ ค.ต.ป.
- การดําเนินงานโครงการ แบงเปนโครงการยอย/กิจกรรม
ตามภารกิจ ของสวนราชการในสั งกั ดกระทรวงยุติธรรม
รวม 16 โครงการ มีการติดตามผลการดําเนินงานและผล
การใชจายงบประมาณ และไดมีการเปลี่ยนแปลงรายการ
งบประมาณเพิ่ม/ลดในแตละโครงการตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ ความลาชาของการดําเนินงานโครงการที่มีปญหา
อุป สรรคจากการขาดแคลนบุ คลากร การปรั บ เปลี่ย น
ภารกิ จ ให ส อดคล อ งกั บ สถานการณ ช ว งเวลา และ
กลุม เปาหมาย เป นการดําเนิ นงานต อ เนื่อ งจากปกอ น
ที่ยัง อยูร ะหว างดําเนิ นการและต องรอผลการวิเ คราะห
ผลการดํา เนิ น งาน และอยู ร ะหว า งรวบรวมข อ มู ล
หรื อ จัดทําฐานขอมูล ทําใหมีการขอกันเงินไวเบิกเหลื่อมป
แบบมีหนี้ผูกพัน รวม 7 โครงการยอย/กิจกรรม เปนเงินทั้งสิ้น
จํานวน ๑๐,๔๕๘,๒๔๔.๓๓ บาท คิดเปนรอยละ 16.56
ของงบประมาณที่ไดรับจัดสรร และในสวนนี้มี 3 โครงการ
ที่เ ปนการจางที่ป รึกษา โดยมีร ะยะเวลาเริ่ม ดําเนินการ
ในเดือ นกันยายน 2560 จนถึง เดือ นมกราคม 2561
หรือเดือนมีนาคม 2561 จึง ยัง ไมส ามารถประเมินผล
การดําเนินงานตามตัวชี้วัดของโครงการไดอยางครบถวน
ขอเสนอแนะตอผูรับผิดชอบโครงการและผูดําเนินงาน
๑. การกําหนดตัวชี้วดั ผลการดําเนินงานโครงการยอย/กิจกรรม
1) ควรพิ จ ารณาเพิ่ ม เติ ม ให ม ี ก ารกํา หนดตัว ชี้วัด
ของทุกโครงการยอย/กิจกรรม ใหครอบคลุมตัวชี้วัดทั้งใน
เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เพื่อสามารถนําผลการประเมิน
ตัวชี้วัดมาใชวัดผลผลิตและผลลัพ ธของการดําเนินงาน
ในภาพรวมของโครงการไดอยางครบถวนเพียงพอ
2) ควรพิจ ารณากํา หนดใหมีก ารประเมิน ผลลัพ ธ
ของโครงการใหครอบคลุมทุกภารกิจของโครงการ/กิจกรรม
ทั้งในสวนของภารกิจการใหบริการของหนวยงานในสังกัด
กระทรวงยุติธรรมที่ตั้งอยูในจังหวัดชายแดนภาคใต และ
ไมมีที่ตั้งอยูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
๒. การบริหารจัดการโครงการ
1) ควรใหความสําคัญกับการดําเนินงานใหเปนไปตาม
แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ใหติดตาม
ประเมิ น ผลและเร ง รั ด การดํ า เนิ น งานให เ ป น ไปตาม
ระยะเวลาที่กําหนด เพื่อใหสามารถวัดผลการดําเนินงาน
ประจํ า ป ไ ด อ ย า งครบถ ว นทุ ก โครงการ ซึ่ ง จะทํ า ให

ความกาวหนา

- หนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ไดแก สํานักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธ รรม เปน ผูรับ ผิด ชอบโครงการ
ได รายงานความกาวหนาในการดําเนินการ ดังนี้
๑. จะดําเนินการทบทวนผลการประเมินความเชื่อมั่น
ของประชาชนที่มีตอกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต และนํามากําหนดกรอบการประเมิน
ที่ครอบคลุม หนวยงานในสัง กัด กระทรวงยุติธ รรม
ทุก หน ว ยงาน ทั้ ง นี้ การประเมิ นความเชื่อ มั่ นของ
ประชาชนเปนการประเมินในแงของความรูสึก จึงได
เลื อ กใช ก รอบการประเมิ น ในด า นการให บ ริ ก าร
เนื่องจากเปนสิ่งที่ใกลชิดกับประชาชน อยางไรก็ตาม
กรมสอบสวนคดีพิเ ศษและสถาบันนิติวิท ยาศาสตร
มีลักษณะงานเกี่ยวกับการขาวและการสืบสวนสอบสวน
จึงยังไมไดมีการนํามาประเมินในป พ.ศ. 2560
๒. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สํานักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรมไดจัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจาย
งบประมาณประจํ า ป ใ นลั ก ษณะแจงรายละเอี ย ด
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ประเมินผลลัพธของโครงการในภาพรวมไดอยางถูกตอง
ตามขอเท็จจริง
2) ควรกําหนดแนวทางการดําเนินงานโครงการในเชิงรุก
มากขึ้น โดยใหมีกิจกรรมที่ทําใหมีการรับรูในเชิงประจักษ
เชน การฝก ปฏิ บัติ ศึ กษาดู งาน หรื อ เข ารับการบริก าร
ดานการอํานวยความยุติธรรมและการชวยเหลือเยียวยา
ของกระทรวงยุ ติธรรมในสัดส วนที่ เพิ่ ม มากขึ้นจากการ
ฝกอบรมในลักษณะเขารับฟงการบรรยาย

ความกาวหนา
กิจกรรมและการใชง บประมาณยอยมากขึ้น โดยนํา
แผนดั ง กล า วขอความเห็น ชอบจากปลั ด กระทรวง
ยุติธรรม เพื่อนํามาเปนเครื่องมือในการกํากับ ติดตาม
และประเมินผลการดําเนินโครงการทั้ง 20 โครงการยอย
ซึ่งจะดําเนินการนําแผนดังกลาวแจงเวียนหนวยงาน
ผูรับผิดชอบตอไป ทั้งนี้ ไดมีการวางแผนการติดตาม
การดําเนินงานผานการประชุม ซึ่งมีทั้งระดับผูบริหาร
และระดั บ ปฏิ บั ติ และแบบรายงานประจํ า เดื อ น
ตลอดจนมีหนังสือเรงรัดเปนระยะ เพื่อใหหนวยงาน
ดํา เนิน การตามแผนหรือ สามารถบริห ารจัด การ
หรือ ปรับแผนไดทันตามระยะเวลาที่กําหนด
๓. การดําเนินงานโครงการในลักษณะการอบรม และ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ยังคงมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง มุงเนนการฝกปฏิบัติ
และศึกษาดูงานสถานที่จริง โดยเฉพาะการใหความรู
แกภาคประชาชน ซึ่งเปนเครือขายการทํางานและเปน
ผูสื่อสารแทนกระทรวงยุตธิ รรม
๔. กระทรวงยุติธรรมจะดําเนินการทบทวนแนวทาง
การกําหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพสําหรับประเมินผลลัพธ
โครงการภาพรวมทั้ง หมด มีการติดตามและรายงาน
ผลการดําเนินงานตามแผนเปนระยะ
๕. การดําเนินงานเชิง รุกตอเนื่องจากปง บประมาณ
พ.ศ. 2560 เนนการสรางการรับรูจากการฝกปฏิบัติ
และศึ ก ษาดู ง านสถานที่ จ ริ ง อาทิ การศึ ก ษาดู ง าน
หนวยงานกระบวนการยุติธรรม การฝกปฏิบัติเกี่ยวกับ
การทํ า ประชาคมชุ ม ชน ตลอดจนเรี ย นรู เ ทคนิ ค
การสื่อสาร/จัดทํารูปแบบสื่อประเภทตาง ๆ ที่เหมาะสม
กับแตละกลุมเปาหมาย ทั้งเจาหนาที่รัฐและประชาชน
- สถาบันนิติวิท ยาศาสตร ไดร ายงานความกาวหนา
ในการดําเนินการ ดังนี้
๑. กํา หนดตัว ชี ้ว ัด ครอบคลุม ทั ้ง ในเชิง คุณ ภาพ
และเชิงปริม าณ ซึ่ง มีผ ลการดําเนินงานเปนไปตาม
ตัวชี้วัดที่กําหนด
๒. ได เ ร ง รั ด การเบิ ก จ า ย ส ง ผลให ณ วั น ที่ 30
กัน ยายน 2560 มี ผ ลการเบิ ก จ า ยเป น เงิ น ทั้ ง สิ้ น
10,908,258.15 บาท คิดเปนรอยละ 91.78
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ขอเสนอแนะตอหนวยงานกลางเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
- ควรพิ จ ารณากํ า กั บ ติ ด ตาม และเร ง รั ด ให มี ก าร
ดํ า เนิ น งานโครงการให เ ป น ไปตามเป า หมาย และ
ระยะเวลาที่กําหนดโดยเร็ว
- ควรเรงรัดการจัดเก็บขอมูลใหมีความครบถวน และเปน
ปจจุบัน ปรับปรุงระบบและเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลกลาง
ใหส ามารถเข าใชง านได อ ย างเต็ ม ที่ เพื่ อ สนับ สนุนการ
ดําเนินงานโครงการใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ความกาวหนา
๓. จัดอบรมใหความรูและฝกปฏิบัติดานวัตถุระเบิด
และอาวุ ธ ป น เพื่ อ พั ฒ นาการปฏิ บั ติ ง านในการ
รวบรวมพยานหลั ก ฐานแก ข า ราชการ เจ า หน า ที่
ที่ป ฏิบัติงานประจําศูนยปฏิบัติง านนิติวิท ยาศาสตร
จั ง หวั ด ชายแด นภาคใต กํ า ลั งพลที่ ส นั บ สนุ น
การดํ า เนิ น กา รทางนิ ติ วิ ท ยา ศาสตร กองนิ ติ
วิท ยาศาสตร สํา นัก อํานวยการขา วกรอง และกอง
อํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 สวนหนา
จํานวน 2 ครั้ง รวม 66 คน
- สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงยุ ติ ธ รรม ได ร ายงาน
ความกาวหนาในดําเนินการดังนี้
๑. ในป ง บประมาณ พ.ศ. 2561 สํ า นั ก งานปลั ด
กระทรวงยุติธรรมไดจัดทําแผนปฏิบัติงานและการใชจาย
งบประมาณประจํ า ป ใ นลั ก ษณะแจงรายละเอี ย ด
กิจ กรรมและการใชง บประมาณยอ ยมากขึ้น โดยนํา
แผนดั ง กลา วขอความเห็ น ชอบจากปลั ดกระทรวง
ยุติธรรม เพื่อนํามาเปนเครื่องมือในการกํากับ ติดตาม
และประเมินผลการดําเนินโครงการทั้ง 20 โครงการยอย
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมจะนําแผนดังกลาว
แจงเวียนหนวยงานผูรับผิดชอบตอไป
๒. การดําเนินงานดังกลาวไดมีการวางแผนการติดตาม
ผานการประชุม ซึ่งประกอบดวยระดับผูบ ริหาร และ
ระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร และแบบรายงานประจํ า เดื อ น
ตลอดจนมีห นังสือ เรงรัดเปนระยะ เพื่อ ใหหนวยงาน
ดํา เนิน การตามแผนหรือ สามารถบริห ารจัด การ
หรือ ปรับแผนไดทันตามระยะเวลาที่กําหนด

สวนที่ 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
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการของกระทรวงยุติธรรมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และเปนเครื่องมือสําคัญของฝายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงยุติธรรม (ค.ต.ป.
ประจํากระทรวงยุติธรรม) ไดมีการประชุมหารือนโยบายการตรวจสอบและประเมินผลกับปลัดกระทรวงยุติธรรม
และไดกําหนดแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการของ ค.ต.ป. ประจํากระทรวงยุติธรรม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อใหสวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมถือปฏิบตั ิ โดยการสนับสนุนขอมูล เอกสาร
และหลักฐานรายงานตาง ๆ ในการดําเนินงานใหกับ ค.ต.ป. ประจํากระทรวงยุติธรรม ดังนี้
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การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ค.ต.ป. ประจํา
กระทรวงยุติธรรมไดคัดเลือกแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 และปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 เพื่อดําเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ดังนี้
1) โครงการตามยุทธศาสตรสําคัญ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
1.1) ผลผลิต : ผลการตรวจพิสูจนและวิเคราะหดานนิติวิทยาศาสตร
1.2) โครงการจัดหาและพัฒนาระบบ Cloud Computing
1.3) กองทุนยุติธรรม
2) โครงการตามยุทธศาสตรสําคัญ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
2.1) แผนงานบูรณาการจัดการปญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษย :
โครงการปองกันและปราบปรามการคามนุษย
2.2) โครงการจัดหาและพัฒนาระบบ Cloud Computing
2.3) ผลผลิต : ผูตองขังไดรับการควบคุม ดูแล
2.4) ผลผลิต : เด็กและเยาวชนไดรับการพัฒนาพฤตินิสัย
๒. วิธีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
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 พิ จ ารณาถึ ง ผลลั พ ธ ขั้ น สุ ด ท า ยที่ เ กิ ด จากการดํ า เนิ น โครงการ และการใช
ประโยชนจากโครงการทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ รวมทั้งผลกระทบที่ไมคาดหมายหลังจากโครงการแลวเสร็จ
• ความยั่งยืนของโครงการ พิจารณาถึง ผลผลิตของโครงการยัง คงอยูถึง ปจ จุบันในสภาพที่ดี
มีการใชประโยชนจากผลผลิตอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบันตรงตามวัตถุประสงคการใชงานเดิม มีการดําเนินการ
ตามแผนการบํารุงรักษาที่ไดระบุไว หรือมีการพัฒนาผลผลิตจากเดิม
2) ประสิทธิภาพ
• ผลผลิต พิจารณาถึงการบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดผลผลิตที่กําหนดไว
• การดํา เนิ น งานตามแผน พิ จ ารณาเปรี ย บเที ย บระยะเวลาดํา เนิ น งานตามแผนงาน
กั บ ระยะเวลาดําเนินงานจริง
3) ความโปรงใส พิจ ารณาถึงผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสียและประชาชน สามารถรับรูถึง
การปฏิบัติของสวนราชการในทุกขั้นตอน มีชองทางการใหขอมูลที่เหมาะสมและสามารถเขาถึงได
4) การมีสวนรวม พิจารณาถึงผูมีสวนไดสวนเสียและประชาชน มีสวนในการรับรู รับทราบ
เขาใจ ใหความเห็น การรวมตัดสินใจ รวมทั้งการปฏิบัติ
นอกจากนี้ ใหพิจารณาถึงปจจัยที่ทําใหโครงการประสบความสําเร็จ ปญ หาอุป สรรคที่สําคัญ
ของโครงการ และพิ จ ารณาใหข อ เสนอแนะทั้ ง ต อ ผูรั บ ผิ ด ชอบโครงการ หน ว ยงานกลางที่เ กี่ย วขอ ง และ
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย

-23๓. การปฏิบัติงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ
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
ครั้งที่ 1 ไดกําหนดใหรายงานผลสําหรับโครงการตามยุทธศาสตรสํา คัญ ประจํา ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ซึ่งมีผลการดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลของ ค.ต.ป. ประจํากระทรวงยุติธรรม ดังนี้
4.1 ผลผลิต : ผลการตรวจพิสูจนและวิเคราะหดานนิติวิทยาศาสตร
๑. ชื่อโครงการตามยุทธศาสตรสําคัญ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ผลผลิต : ผลการตรวจพิสจู นและวิเคราะหดานนิติวิทยาศาสตร
2. วัตถุประสงคของการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
2.1 เพื่อใหทราบวาผลผลิต : ผลการตรวจพิสูจนและวิเคราะหดานนิติวิทยาศาสตร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ไดมีการดําเนินงานอยางมีประสิทธิผล (Effectiveness) และประสิทธิภาพ (Efficiency)
รวมทั้งมีความโปรงใส และมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียและประชาชน หรือไมเพียงใด ซึ่งมีผ ลตอ ระดับ
ความสํา เร็จ ในการขั บ เคลื่ อ นนโยบายรัฐ บาล ยุท ธศาสตรป ระเทศ ยุท ธศาสตรก ระทรวงยุติธ รรม และ
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการที่สําคัญของกระทรวงยุติธรรม
2.2 เพื่อใหขอเสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงการดําเนินงานตอผูรับผิดชอบแผนงาน/
ผลผลิต/โครงการ หนวยงานกลางที่เกี่ยวของ และขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
3. ขอมูลการดําเนินงานของผลผลิต : ผลการตรวจพิสูจนและวิเคราะหดานนิติวิทยาศาสตร
3.1 เปาประสงคโครงการ/ผลผลิต
การตรวจพิสูจนหลักฐานทางดานนิติวิทยาศาสตรและทางการแพทยที่ไดรับความเชื่อมั่น
จากหนวยงานของรัฐ และประชาชน เพื่อนําไปใชในการสนับสนุนการอํานวยความเปนธรรม และเสริม สราง
ความมั่นคงไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.2 กลยุทธ
1) การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพงานนิ ติ วิ ท ยาศาสตร เ พื่ อ อํา นวยความเป น ธรรมตามหลั ก
สิ ท ธิ มนุษยชน ลดความเหลื่อมล้ํา และการปองกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐ
2) การเพิ่ม ประสิท ธิภาพงานนิติวิท ยาศาสตรเพื่อเสริมสรางความมั่งคง และการปองกัน
ปราบปรามยาเสพติด และอาชญากรรมพิเศษ

-243) การพัฒนางานดานติดตามคนหายและระบบพิสจู นศพนิรนาม
4) การจัดทําฐานขอมูลดานนิติวิทยาศาสตร
3.3 สถาบันนิติวิทยาศาสตร กระทรวงยุติธรรม ไดรับจัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2559 เพื่อ ดําเนินการตามผลผลิต : ผลการตรวจพิสูจ นแ ละวิเ คราะห ดานนิติวิท ยาศาสตร จํานวน
184,996,600.00 บาท โดยมี ก ารดํา เนิ นการตรวจพิ สู จ น พ ยานหลั ก ฐานทางนิ ติ วิ ท ยาศาสตร จํา นวน
11 กระบวนงาน ไดแก
1. กลุมตรวจสอบอาวุธปนและวัตถุพยานทางฟสิกส
2. กลุมตรวจสอบพยาน
3. กลุมตรวจพิสูจนทางชีววิทยา
4. กลุมตรวจพิสูจนทางเคมี
5. กลุมตรวจพิสูจนบุคคล
6. กลุมตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ
7. กลุมตรวจพิสูจนลายพิมพนิ้วมือและฝามืออัตโนมัติ
8. กลุมนิติพยาธิวิทยา
9. กลุมนิตเิ วชคลินิก
10. กลุมนิตจิ ิตเวช
11. กลุมพิสูจนพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส
4. สรุปผลการปฏิบัติงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
4.1 งบประมาณในการดํา เนิ น การตามผลผลิ ต : ผลการตรวจพิ สู จ น แ ละวิ เ คราะห ด า น
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
มีผลการดําเนินงานหรือผลผลิตที่เกิดขึ้นจริงตามการรายงานหรือการสอบถามจากเจาหนาที่ ดังตอไปนี้
- ระดั บ ความสําเร็ จ ของการตรวจพิสูจ นพ ยานหลัก ฐานทางนิติวิท ยาศาสตร จํา นวน 11
กระบวนงาน ในภาพรวมดําเนินการจํานวน 10,120 เรื่อง แลวเสร็จ 10,071 เรื่อง คิดเปนรอ ยละ 99.51
โดยมีการสงผลการตรวจพิสูจนใหกับผูรอง/ผูรับบริการครบถวนตามที่มาขอรับบริการ ดังนี้
1. กลุ  ม ตรวจสอบอาวุธปนและวัตถุพยานทางฟสิกส จํานวน 962 เรื่อง (3,048 รายการ)
จํานวนเรื่องที่สงออก 962 เรื่อง (3,048 รายการ) คิดเปนรอยละ 100
2. กลุมตรวจสอบพยานเอกสาร จํานวน 66 เรื่อง จํานวนเรื่องที่สงออก 53 เรื่อง ไมสามารถ
ตรวจสอบไดตามหลักวิชาการ เนื่องจากวัตถุพยานไมมีความสมบูรณและเพียงพอตอการตรวจสอบ จํานวน 13 เรื่อง
คิดเปนรอยละ 100
3. กลุมตรวจพิสูจนทางชีววิทยา จํานวน 4,072 คดี จํานวนเรื่องที่สงออก 4,023 คดี ลาชา
เนื่องจากความซับซอนของวัตถุพยานจําเปนตองใชระยะเวลาในการคัดกรองวัตถุพยาน จํานวน 49 เรื่อง คิดเปน
รอยละ 98.79
4. กลุมตรวจพิสูจนทางเคมี จํานวน 180 ราย จํานวนเรื่องที่สง ออก 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

-257. กลุมตรวจพิสูจนลายพิมพนิ้วมือและฝามืออัตโนมัติ จํานวน 19 คดีจํานวนเรื่อ งที่สง ออก
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
การตรวจพิ สู จ น แ ละวิ เ คราะห ดา นนิ ติ วิท ยาศาสตร - การตรวจสอบวัต ถุพ ยานจําเป นจะต อ งคน หาวัต ถุ
ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มี จํ า นวน 2 พยานใหเพียงพอ มีความชัดเจน สมบูรณและครบถวน
กระบวนงานที่ มี ผ ลการดํ า เนิ น งานไม เ ป น ไปตาม เพือ่ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการตรวจสอบ
เปาหมายที่กําหนดไวรอยละ 100 ไดแก
1. กลุมตรวจสอบพยานเอกสาร จํานวน 66 เรื่อง
จํานวนเรื่องที่สงออก 53 เรื่อง ไมสามารถตรวจสอบได
ตามหลั ก วิ ช าการ เนื่ อ งจากวั ต ถุ พ ยานไม มี ค วาม
สมบูร ณและเพี ยงพอต อ การตรวจสอบ จํานวน 13
เรื่อง
2. กลุมตรวจพิสูจนทางชีววิทยา จํานวน 4,072
คดี จํานวนเรื่องที่สงออก 4,023 คดี ลาชาเนื่องจาก
ความซับซอนของวัตถุพยานจําเปนตองใชระยะเวลาใน
การคัดกรองวัตถุพยาน จํานวน 49 เรื่อง
4.2 โครงการจัดหาและพัฒนาระบบ Cloud Computing กระทรวงยุติธรรม
๑. ชื่อโครงการตามยุทธศาสตรสําคัญ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
โครงการจัดหาและพัฒนาระบบ Cloud Computing กระทรวงยุติธรรม
2. วัตถุประสงคการติดตามตรวจสอบ และประเมินผล
2.1 เพื่อใหทราบวาโครงการจัดหาและพัฒนาระบบ Cloud Computing กระทรวงยุติธรรม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไดมีการดําเนินงานอยางมีประสิทธิผล (Effectiveness) และประสิทธิภาพ
(Efficiency) รวมทั้งมีความโปรงใส และมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียและประชาชน หรือไมเพียงใด ซึ่งมีผลตอ
ระดับ ความสํา เร็ จ ในการขั บ เคลื่ อ นนโยบายรัฐ บาล ยุท ธศาสตรป ระเทศ ยุท ธศาสตรก ระทรวงยุติธ รรม
และแผนงาน/ผลผลิต/โครงการที่สําคัญของกระทรวงยุติธรรม
2.2 เพื่อใหขอเสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงการดําเนินงานตอผูรับผิดชอบแผนงาน/
ผลผลิต/โครงการ หนวยงานกลางที่เกี่ยวของ และขอเสนอแนะเชิงนโยบาย

-263. ขอมูลการดําเนินงานโครงการจัดหาและพัฒนาระบบ Cloud Computing กระทรวงยุติธรรม
3.1 วัตถุประสงคโครงการ
๑) เพื่อดําเนินการตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ฉบับ ที่ ๓) ของ
ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๓
๒) เพื่อเป นการบูรณาการการพัฒนาและการใช งานระบบ ICT ของหนวยงานในสัง กัด
กระทรวงยุติธรรม
๓.๒ เปาหมาย
ผลผลิต (Output) : กระทรวงยุติธรรมมีโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อสารที่ มีความพร อมเพื่ อให บริ การภาครั ฐที่ รวดเร็ ว ทั น สมั ย ซึ่ ง เป น การขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นา eGovernmentของกระทรวงยุติธรรม
ผลลัพธ (Outcome) : กระทรวงยุติธรรมมีระบบ Cloud Computing สําหรับใหบริการ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
๓.๓ สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ไดรับจัดสรรงบประมาณโครงการจัดหาและพัฒนาระบบ
Cloud Computing กระทรวงยุติธรรม จํานวนทั้งสิ้น ๑๗๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งรอยเจ็ดสิบสองลานบาทถวน)
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
ในขั้นตอนการจัดทําสัญญาซื้อขาย จํานวน ๑,๗๐๑,๐๐๐ บาท คิดเปนรอยละ 0.99
4.๒ การดําเนินการดานประสิทธิผล พบวามีบัญชีร ะบบสารสนเทศของหนวยงานในสังกัด
กระทรวงยุติธรรมที่ ได คัดเลื อ กเพื่ อ ติ ดตั้ง ในระบบ Cloud Computing ของกระทรวงยุติธรรม รวมทั้ง สิ้น
11 หนวยงาน จํานวน 87 ระบบ ดังนี้
- 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
ผลลัพธ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 กระทรวงยุติธรรม ได ดําเนินงานตามแผนในการนําเขา
ระบบสารสนเทศของส ว นราชการในสั ง กั ด กระทรวงยุ ติ ธ รรม โดยติ ด ตั้ ง ในระบบ Cloud Computing
เสร็ จ เรียบรอยแลว รวมทั้งสิ้น ๔ หนวยงาน จํานวน ๓๔ ระบบ ดังนี้

-27- สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จํานวน ๒๗ ระบบ
- กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ จํานวน ๒ ระบบ
- กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน จํานวน ๑ ระบบ
- กรมคุมประพฤติ จํานวน ๔ ระบบ
ทั้ง นี้ พบว า มี สว นราชการ 2 หน ว ยงาน ที่นํ า เขา ระบบสารสนเทศติ ดตั้ ง ในระบบ Cloud
Computing ครบถวน คือ สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ รวม ๓๔ ระบบ
โดยยังมีสวนราชการ 2 หนวยงาน ที่นําเขาระบบสารสนเทศติดตั้งในระบบ Cloud Computing ยังไมครบ คือ
กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน จํานวน 6 ระบบ และกรมคุมประพฤติ จํานวน 2 ระบบ รวมทั้งหมด ๘ ระบบ
นอกจากนี้มีสวนราชการที่ยังไมนําเขาระบบสารสนเทศติดตั้งในระบบ Cloud Computing จํานวน 7 หนวยงาน
จํานวน ๔๕ ระบบ เมื่อรวมระบบสารสนเทศที่ยังไมติดตั้งในระบบ Cloud Computing ทั้งสิ้นจํานวน 53 ระบบ
ถาหากหนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ไดนําระบบระบบสารสนเทศที่เหลือทั้ง หมดเขามาติดตั้ง ในระบบ
Cloud Computing จะสามารถประหยัดงบประมาณในรายการคาบํารุงรักษาเครื่องแมขายหรือหอง Data Center
รวมถึงคาสาธารณูปโภค เชน คาไฟฟา คาใชจายเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ เปนตน ซึ่งจะสงผลทําใหเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมีความคุมคาในการจัดหาและพัฒนาระบบ Cloud Computing ของกระทรวงยุติธรรม
๔.๓ การดําเนินการดานประสิท ธิภาพ ผลผลิตในการดําเนินงานตามแผน ปง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ กระทรวงยุติธรรม ไดจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแมขายประเภท Blade Server โดยดําเนินการจัดซื้อ
จัดจางตามโครงการ Cloud Computing แลวเสร็จตามสัญญาเลขที่ ๑๑๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
เปนเครื่องคอมพิวเตอรแมขายประเภท Blade Server ซึ่งถือวาเปนระบบเครื่องแมขายที่มีความทันสมัย ลดพื้นที่
การใชง าน ลดพื้นที่ในการจัดเก็บในตู Rack และสามารถบริหารจัดการทรัพยากรของเครื่อ งแมขายไดดีกวา
เครื่อ งแมขายแบบ Rack หรือ Tower Server ทั่วไป
๕. สรุปภาพรวมขอคนพบและขอเสนอแนะ
(๑) สรุปขอคนพบและขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
ขอคนพบ
ขอเสนอแนะ
- โครงการจัดหาและพัฒนาระบบ Cloud Computing - ควรมีการผลักดันใหสวนราชการในสังกัดกระทรวง
กระทรวงยุติธรรม เปนโครงการที่กระทรวงยุติธรรม ยุติธรรม นําขอมูลเขาในระบบ Cloud Computing
ตอ งการบู ร ณาการใช ร ะบบฮาร ด แวร ซอฟตแ วร ใหครบทุกสวนราชการในอนาคตอันใกล
และฐานขอมูลตางๆ ของสวนราชการในสังกัดใหมาใช
กับ สว นกลาง (สํา นัก งานปลั ด กระทรวงยุติธ รรม)
ในระบบ Cloud Computing ซึ่งจะทําใหป ระหยัด
งบประมาณในการจั ด หาฮาร ด แวร ซอฟต แ วร
ของส ว นราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และเปน
การบู ร ณาการฐานข อ มู ล ต า งๆ ในลั ก ษณะใช ง าน
รวมกันได แตสวนราชการ ๒ แหง ไดแก กรมพินิจ
และคุม ครองเด็ก และเยาวชน และกรมคุม ประพฤติ
นําเขาระบบสารสนเทศติดตั้งในระบบ Cloud Computing
ยั ง ไม ค รบถ ว น และส ว นราชการ ๗ แห ง ได แ ก
กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมบังคับคดี สํานักงาน ป.ป.ท.
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สํานักงาน ป.ป.ส. กรมราชทัณฑ สถาบันนิติวิทยาศาสตร
และสํานั ก งานกิ จ การยุ ติธรรม ยัง ไมไดนําเขาระบบ
สารสนเทศติ ด ตั้ ง ในระบบ Cloud Computing
โดยรวมมี ร ะบบสารสนเทศที่ ยั ง ไม ติ ด ตั้ ง ในระบบ
Cloud Computing จํานวน 53 ระบบ จากจํานวน
ที่กําหนดใหมีการติดตั้งทั้งสิ้น จํานวน 87 ระบบ

ขอเสนอแนะ

(๒) สรุปขอคนพบและขอเสนอแนะตอหนวยงานกลางเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
ขอคนพบ
- การใช ป ระโยชน จ ากระบบ Cloud Computing
มี การเชื่อมโยงขอมูลและระบบเปนสวนนอย ยังไมบรรลุ
ตามเป า หมายที ่ กํา หนด โดยระบบสารสนเทศ
ของกระทรวงยุติธรรมที่กําหนดใหนําเขาติดตั้งในระบบ
Cloud Computing รวมทั้ง สิ้นมีจํานวน 87 ระบบ
แต มี ส ว นราชการนํา เข า ระบบสารสนเทศมาติ ด ตั้ ง
ในระบบ Cloud Computing จํานวน ๓๔ ระบบ เทานั้น

ขอเสนอแนะ
๑. กระทรวงยุติธรรม ตองจัดทํายุทธศาสตรดานไอที
ในภาพรวมของกระทรวงและหนวยงานระดับ กรม
ซึ่งเปนเครื่องมือที่สําคัญที่มีประสิทธิภาพสูงสําหรับ
องคกรภาครัฐ และจําเปนตองใชสําหรับอนาคตในระยะ
กลางและระยะยาว ใหมีความสอดคลองและเชื่อมโยง
ขอมูลและระบบ เพื่อบริหารจัดการขอมูลสนับสนุน
การปฏิบัติงานและพัฒนาระบบตาง ๆ ใหเปนสังคม
ดิจิทัล รองรับการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ
2. กระทรวงยุติธ รรม ควรจัด ทํา แผนการนํา เขา
ระบบสารสนเทศติดตั้งในระบบ Cloud Computing
ใหครบถวนทุกสวนราชการ เพื่อลดภาระงบประมาณ
ในการจัด หาเครื่อ งคอมพิว เตอรแ มขา ย และลด
คา บํารุงรักษาเครื่องแมขายหรือหอง Data Center
รวมถึ ง ค า สาธารณู ป โภคต า งๆ ของส ว นราชการ
ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

(๓) สรุปขอคนพบและขอเสนอแนะตอผูรับผิดชอบโครงการและผูดําเนินงาน
ขอคนพบ
๑. การพัฒนาระบบและการบํารุงรักษา กรณีการประกัน
หมดอายุหรือระบบเกิดการชํารุดบกพรองหรือมีความ
ผิดปกติระหวางการใชงาน หากเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
ไมสามารถดําเนินการแกไขปญหาในเบื้องตนหรือถาวร
ไดแลวจะสงผลใหเกิดความเสียหายตอการปฏิบัติงาน
เชน การจัดซื้อจัดจางระบบการประมูลอิเล็กทรอนิกส
การสงเบิกเงินเดือนกับธนาคาร เปนตน

ขอเสนอแนะ
๑. หน ว ยงานควรพิ จ ารณาเตรี ย มความพร อ ม
ของบุคลากรรองรับการปฏิบัติงาน โดยจัดสงเขารับ
การอบรมจากหนวยงานที่มีความเชี่ยวชาญทั้งภาครัฐ
และเอกชน รวมทั้ ง การจั ด บุ ค ลากรดู แ ลระบบ
แบบตลอดเวลา โดยการจั ด ทํา ระบบแจ ง เตื อ น
กรณี มี ความผิดปกติเกิดขึ้น

๒. การรั ก ษาข อ มู ล ที่ เ ป น ชั้ น ความลั บ และรัก ษา ๒. ใหดําเนินการจัดตั้ง คณะทํางานดูแลระบบ และ
ความปลอดภัยของระบบ อาจมีการเขาถึงของบุคลากร การจั ด ทํา ระบบการรั ก ษาความปลอดภั ย รวมทั้ ง
ที่ไมมีความเกี่ยวของหรือที่เกี่ยวของโดยตรง ซึ่ง หาก ระบบการแจงเตือนการเขาถึงระบบของผูไมเกี่ยวของ
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ขอเสนอแนะ
เกิดขึ้นแลวจะเกิ ดความเสียหายในดานภาพลัก ษณ มีการสํารองขอมูลกรณีเกิดจากการเสียหายสามารถ
เนื่องจากยังขาดบุคลากรที่มคี วามเชี่ยวชาญในหนวยงาน พรอมใชงานไดทันที
3. ใหมีก ารจัด ตั้ง คณะกรรมการเพื่อ ประสานงาน
การนํา ระบบสารสนเทศของสว นราชการในสั ง กั ด
กระทรวงยุติธรรมเขาระบบ Cloud Computing

4.3 กองทุนยุติธรรม
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 หรือไมเ พียงใด ซึ่งมีผ ลตอระดับ ความสําเร็จ ในการขับ เคลื่อ นนโยบายรัฐ บาล
ยุทธศาสตรประเทศ ยุทธศาสตรกระทรวงยุติธรรม และแผนงาน/ผลผลิต/โครงการที่สําคัญของกระทรวงยุติธรรม
2.2 เพื่อใหขอเสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงการดําเนินงานตอผูรับผิดชอบแผนงาน/
ผลผลิต/โครงการ หนวยงานกลางที่เกี่ยวของ และขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
๓. ขอมูลการดําเนินงานกองทุนยุติธรรม
กระทรวงยุติธรรมโดยสํานักงานกิจการยุติธรรมไดจัดตั้งกองทุนยุติธรรมขึ้นตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 และในป พ.ศ. 2553 ไดถายโอนงานกองทุนยุติธรรมจาก
สํานักกิจการยุติธรรมไปยังกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ โดยมีการดําเนินงานภายใตระเบียบกระทรวงยุติธรรมวา
ดวยกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2553 ตอมาไดมีพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ ให
จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรียกวา “กองทุนยุติธรรม” มีฐานะเปนนิติบุคคล
โดยใหโ อนบรรดาเงิ น ทรั พ ยสิ น สิท ธิ และหนาที่ ที่เ กี่ยวเนื่อ งกับกองทุนยุติธรรมในสํานัก งานปลัดกระทรวง
ยุติธรรมตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๓ ไปเปนของกองทุนยุติธรรม นับตั้งแต
วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ เปนตนมา
3.1 วัตถุประสงคกองทุนยุติธรรม
เพื่อเปนแหลงเงินทุนสําหรับใชจายเกี่ยวกับการชวยเหลือประชาชนในการดําเนินคดี การขอ
ปลอยชั่วคราวผูตอ งหาหรือ จํ าเลย การถูกละเมิดสิท ธิมนุษยชนหรือ ผูไดรับผลกระทบจากการถูก ละเมิดสิท ธิ
มนุษยชน และการใหความรูทางกฎหมายแกประชาชน
๓.๒ เปาหมายตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ผลผลิต (Output) : ประชาชนผู ดอยโอกาสและฐานะยากจนที่เขาสู กระบวนการ
ยุติธรรมไดรับการสนับสนุนเงินหรือคาใชจายในการดําเนินคดี ๕,๕๘๔ ราย (ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ)
ผลลัพธ (Outcome) :
(ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ)
๓.๓ งบประมาณ
กองทุนยุติธรรมไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานวน
๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่ง ร อ ยลานบาทถวน) โดยไดรับ งบประมาณสนับ สนุนการดําเนิน งานเปนเงินทุ น
หมุนเวียนตั้งแตเริ่มจัดตั้งในป ๒๕๔๙ - ๒๕๕๙ รวมทั้งสิ้น ๔๔๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่รอยสี่สิบแปดลานบาทถวน)
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4.1 งบประมาณในการดําเนินงานกองทุนยุติธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานวน
๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจาย จํานวน 164,067,992.77 บาท คิดเปนรอ ยละ 164.07
โดยใชจายจากเงินงบประมาณทุนหมุนเวียนที่เหลือจายจากปกอน
4.2 การดําเนินงานกองทุนยุติธรรม ประจําปง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผ ลการดําเนินงาน
ในดานการใหความชวยเหลือประชาชน ดังนี้
(๑) มีผูยื่นรับคําขอความชวยเหลือ จํานวน ๔,๕๒๙ ราย ผลการพิจารณาใหความชวยเหลือ 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
การปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลย 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
- กองทุนยุติธรรมเปนภารกิจสําคัญที่กระทรวงยุติธรรม
ใหความสําคัญอยางตอเนื่อง เพื่ออํานวยความยุติธรรม
และลดความเหลื่ อ มล้ํา ให แก ป ระชาชน โดยผลการ
ดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในดาน
การใหความชวยเหลือประชาชน สวนใหญเปนคาใชจาย
ในการขอปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลย คิดเปนรอยละ
๘๗.๙๘ ของการใหความชวยเหลือทั้งสิ้น ซึ่งเปนรายการ
ที่ตองใชงบประมาณสูง และมีระยะเวลานานในการนําเงิน
จํานวนนี้กลับมาใชในการใหความชวยเหลือประชาชน
รายอื่น ๆ จึงอาจมีผลกระทบตอเงินทุนหมุนเวียนในการ
ดําเนินงาน ทั้งนี้ ในปจ จุบันผูบ ริห ารกองทุนยุติธรรม
ไดมีแนวทางแกไขขอขัดของดังกลาว โดยอยูระหวางหารือ
ทําความตกลงกับศาลยุติธรรมในเรื่องการขอความรวมมือ
ในการอนุญาตใหกองทุนยุติธรรมจัดทําหนังสือค้ําประกัน
เพื่อปลอยตัวชั่วคราวแทนการวางเงินประกัน

ขอเสนอแนะ
- กระทรวงยุติธรรมควรเรง รัด ดํา เนิน การเกี่ย วกับ
การใชห นัง สือ ค้ํา ประกัน การปลอ ยคราวผูตอ งหา
หรือ จํา เลยแทนการวางเงิน ประกัน ใหม ีขอ สรุป
อยางเปนรูปธรรม โดยใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการรวม
ระหวางกระทรวงยุติธรรมกับ หนวยงานที่เ กี่ยวขอ ง
เพื่อ รวมกันพิจารณากําหนดแนวทาง รวมทั้งปญ หา
อุ ป สรรคในการดํ า เนิ น งานในด า นกฎหมายหรื อ
ขอบังคับ และขั้นตอนการดําเนินการ
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ขอคนพบ
- การดําเนินงานกองทุนยุติธรรมตามเกณฑการประเมิน
ผลการดํ า เนิ น งานทุ น หมุ น เวี ย นที่ ไ ด จั ด ทํ า บั น ทึ ก
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 ง กั บ กองทุ น ยุ ติ ธ รรม ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลการประเมินในภาพรวม
อยู ใ นระดั บ ๓.๐๗๙๕ คะแนน จากค า คะแนนเต็ ม
๕ คะแนน (ประจําปง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผ ล
การประเมินในภาพรวมอยูในระดับ ๒.๘๕๗๘ คะแนน)
ทั้งนี้ ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐
กองทุนยุติธรรมมีผลการประเมินในภาพรวมอยูในระดับ
คาคะแนนที่ลดลงจากปกอน ๆ โดยเฉพาะคาคะแนน
ที่ลดลงของตัวชี้วัดดานการปฏิบัติการในการดําเนินงาน
ตามกิจกรรมที่สาํ คัญประจําปบัญชี และดานการบริหาร
พัฒ นาทุ น หมุ น เวี ย น ได แก บทบาทคณะกรรมการ
บริห ารทุนหมุนเวียน การบริห ารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารจัดการ
สารสนเทศ และการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งในแตละป
ขอตกลงการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน
เพื่อใชวัดประสิทธิผลและประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของทุ นหมุ นเวี ยน จะมี ก ารปรับ เปลี่ย นรายละเอีย ด
ตัวชี้วัดที่มีความละเอียดหรือ ความทาทายมากยิ่ง ขึ้น
แตกองทุนยุติธรรมยังไมสามารถปฏิบัติงานเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวได

ขอเสนอแนะ
- คณะกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรม และสํานักงาน
ปลั ด กระทรวงยุ ติ ธ รรม ควรพิ จ ารณาสนั บ สนุ น
และติ ด ตามการดํา เนิ น งานกองทุ น ยุ ติ ธ รรมให มี
การบริห ารจัดการองคก รที่ดีในดานการปฏิบัติก าร
และดานการบริ ห ารพัฒ นาทุนหมุ นเวียน พรอ มทั้ ง
กํากับ ดูแลใหสํานัก งานกองทุน ยุติธ รรมปฏิบัติง าน
ในดานตาง ๆ ใหเ ปนไปตามเกณฑก ารประเมิน ผล
การดําเนินงานทุนหมุนเวียน
- ใหสํานักงานกองทุนยุติธรรมจัดทําแผนการปฏิบัติงาน
ตามตัว ชี้วัด เกณฑก ารประเมิน ผลการดํา เนิน งาน
ทุนหมุนเวียนประจําป โดยแผนการปฏิบัติงานดังกลาว
ให ร ะบุ ไ ว อ ย า งชั ด เจนเกี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารดํ า เนิ น งาน
ระยะเวลา และผูร ับ ผิด ชอบ รวมทั้ง กํา หนดใหมี
การรายงานผลความกา วหนา ในการปฏิบ ัติง าน
อยางสม่ําเสมอ

(3) สรุปขอคนพบและขอเสนอแนะตอผูรับผิดชอบโครงการและผูดําเนินงาน
ขอคนพบ
1. การเบิกจายเงินกองทุนยุติธรรมเพื่อ เปนคาใชจาย
ในการใหความชวยเหลือ ประชาชน บางกรณีมีปญหา
การเบิ ก จ า ยเงิ น ล า ช า เนื่ อ งจากใช ร ะยะเวลานาน
ในกระบวนการพิจารณา เชน การจัดหาทนายความ
ประกอบกับตามหลักเกณฑตัวชี้วัดผลการดําเนินงานฯ
ประจําปบัญชี ๒๕๕๙ ไดกําหนดระยะเวลามาตรฐาน
๓๐ วันทําการในการพิ จ ารณาคํ าขอรั บการสนับสนุน
โดยใหนับจากจํานวนวันที่ดําเนินการไดในแตละขั้นตอน
การพิจ ารณา ๔ ขั้นตอนมารวมกัน แตไ มไ ดกํา หนด
ใหนับ ระยะเวลาเริ่ ม ต นและสิ้ นสุ ดของแตล ะขั้นตอน

ขอเสนอแนะ
1. ใหผูบริหารกองทุนยุติธรรมกําหนดกรอบระยะเวลา
เพิ่มเติมนอกเหนือจากเวลามาตรฐานในการพิจารณา
คําขอรับการสนับสนุน เพื่อควบคุมใหมีการพิจารณา
ใหความชวยเหลือและดําเนินการเกี่ยวกับ เรื่องที่ให
ความชวยเหลือ ไดตามเวลาที่เ หมาะสมและทันกาล
โดยใหกํา หนดระยะเวลาเริ่ม ตน และสิ้น สุด การให
ความชวยเหลือไวอยางชัดเจน เชน ภายใน ๖๐ วัน
นับตั้งแตวันรับคําขอรับการสนับสนุนจนถึงวันสิ้นสุด
ของการดําเนินการเพื่อใหความชวยเหลือในกรณีผ ล
พิจารณาอนุมัติใหความชวยเหลือ หรือสิ้นสุดจนถึงวัน
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ต อ เนื่ อ งกั น ไป ทํ า ให อ าจมี ร ะยะเวลารวมในการ
ดําเนินงานทุกขั้นตอนเปนไปตามระยะเวลามาตรฐาน
แตเมื่อ นับเวลาจริง ตั้งแตวันยื่นคําขอรับการสนับสนุน
จนถึงวันสิ้นสุดการพิจารณาคําขอมีระยะเวลานานเกิน
กวา ๓๐ วั นทํ าการ รวมทั้ง ขั้นตอนสุดทายที่นํามาใช
วัดผลการดําเนินงาน คือ แจงผลการพิจารณา ซึ่งไมได
รวมถึงขั้นตอนการดําเนินการตามผลการพิจารณากรณี
ใหความชวยเหลือแกผขู อรับการสนับสนุน
2. กองทุนยุติธรรมไดจัดใหมีการประเมินความพึงพอใจ
ของผูใชบ ริก าร โดยให ผู มายื่นคํ าขอรั บ การสนับสนุน
เงินกองทุนตอบแบบสอบถามฯ ในวันแรกที่มายื่นคําขอ
หลังจากที่เจาหนาที่ไดใหบริการเบื้องตนโดยสอบถาม
รายละเอี ย ดความต อ งการความช ว ยเหลื อ และ
ดําเนินการในการรับคําขอแลว ผลการประเมินความพึง
พอใจของผูใชบริการโดยเฉลี่ยคิดเปนรอยละ ๘๕ (ความ
พึงพอใจของผูใชบริการที่สวนกลาง รอยละ 83 และ
สวนภูมิภาค รอยละ 87) ซึ่งวิธีการประเมินที่ไดมีการ
สอบถาม/ประเมินครั้งเดียวในวันแรกที่ประชาชนหรือ
ผูใชบริการมาติดตอยื่นคําขอรับการสนับสนุน เปนการ
สอบถาม/ประเมินในเวลาทีก่ ารใหบริการยังไมสมบูรณ/
ยังไมแลวเสร็จ จึงอาจกระทบตอความถูกตองของผล
การประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ

ขอเสนอแนะ
แจงผลการพิจารณากรณีผลการพิจารณาไมอนุมัติให
ความชวยเหลือหรือยุติเรื่อง เปนตน

2. ใหสํานักงานกองทุนยุติธรรมจัดใหมีก ารประเมิน
ความพึงพอใจของผูใชบริการเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของ
การใหบริการ/กระบวนการใหบริการแลวเสร็จ เพื่อให
ได รับ ผลการประเมินความพึง พอใจที่ตรงตามความ
เปนจริง และสามารถสะทอนถึงผลการปฏิบัติงานของ
กองทุนยุติธรรมไดอยางชัดเจน

ลงชื่อ ....................................................................
(ศาสตราจารยพเิ ศษธงทอง จันทรางศุ)
ประธานกรรมการ
ลงชื่อ ................................................................
(นายนัที เปรมรัศมี)
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

ลงชื่อ ................................................................
(นายเจียม เสาวภา)
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

ลงชื่อ ................................................................
(พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท)
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

ลงชื่อ ................................................................
(นางสาวกาญจนามาส ชํานาญกิจ)
กรรมการและเลขานุการ

ลงชื่อ ................................................................
(นางสาวพัชรศรี ศรีเมือง)
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

ลงชื่อ ................................................................
(นายณรงคฤทธิ์ บุญเกิน)
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

