
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)  

ด้านกระบวนการยุติธรรม 



จ ำนวนโครงกำร / 
หน่วยงำน

วงเงินรวม
จ ำนวนโครงกำร / 

หน่วยงำน
 วงเงินรวม

ระบชุื่อโครงกำร และ
ชื่อหน่วยงำน

 วงเงิน
ที่ขอรับจัดสรร

BR0401 การให้ประชาชนสามารถติดตามความ
คืบหน้า ขั้นตอนการด าเนินงานต่าง ๆ ใน
กระบวนการยุติธรรม

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1) ด าเนินการตราพระราชบัญญัติระยะเวลาในการด าเนินงานของ
กระบวนการยุติธรรม พ.ศ. .... .ให้มีผลบังคับใช้
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2) จดัท าประกาศให้ประชาชนทราบถึงระยะเวลาในการด าเนินงาน
ในแต่ละขั้นตอน
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3) จดัท า พฒันาและเชื่อมโยง ระบบตรวจสอบและแจง้ความ
คืบหน้าให้ประชาชนทราบ
เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4) หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ส ารวจความพงึพอใจจากประชาชนผู้มา
ใช้บริการ
เป้าหมายย่อยที่ 5 (MS5) หน่วยงานรับผิดชอบหลักประชุมหน่วยงานร่วมด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบติดตามความคืบหน้าในการด าเนินการ

1 โครงการ 
จาก 1 หน่วยงาน

ไม่ใช้งบประมาณ

BR0402 การรับแจง้ความร้องทุกข์ต่างท้องที่ เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1) จดัเตรียมเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักเกณฑ์การด าเนินงาน คู่มือ
การด าเนินงาน (สทส./วจ.)
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2) รับฟงัความคิดเห็นของประชาชนและผู้ปฏิบัติเพื่อพฒันาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน(วจ.)    
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3) มีการประชาสัมพนัธค์วามคืบหน้าของการร้องทุกข์ต่างท้องที่ 
(Infographic โฆษณา) (สท.)    
เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4) ติดตามประเมินประสิทธภิาพ ประสิทธผิล และความพงึพอใจ
ของประชาชน (วจ.)    

1 โครงการ 
จาก 1 หน่วยงาน

-

BR0403 การจดัหาทนายความอาสาประจ าสถานี
ต ารวจให้ครบทุกสถานีทั่วประเทศ

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1) มีทนายความให้ค าปรึกษาในสถานีต ารวจไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50
 ของสถานีต ารวจทั่วประเทศ
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2) มีทนายความให้ค าปรึกษาในสถานีต ารวจครบทุกสถานีทั่ว
ประเทศ
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3) มีช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน กรณีเกดิการทุจริตหรือ
ประพฤติผิดมรรยาททนายความ
เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4) ประเมินผลการด าเนินโครงการ

1 โครงการ 
จาก 1 หน่วยงาน

          127,709,300 1 โครงการ 
จาก 1 หน่วยงาน

551,418,800

BR0404 ปฏิรูประบบการปล่อยชั่วคราว เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1) มีระเบียบเกีย่วกบัการเปิดท าการศาลเพื่อพจิารณาค าร้องขอ
ปล่อยชั่วคราวในวนัหยุดราชการ หรือค าแนะน าของประธานศาลฎีกาเกีย่วกบัการปล่อย
ชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2) ด าเนินการเช่าและติดต้ังอปุกรณ์อเิล็กทรอนิกส์ พร้อมระบบที่
เกีย่วข้องส าหรับการตรวจสอบหรือจ ากดัการเดินทางของบุคคลในการปล่อยชั่วคราว
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3) ) มีการประชาสัมพนัธก์ารด าเนินโครงการ   
เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4) ติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ

1 โครงการ 
จาก 1 หน่วยงาน

          168,000,000

BR0405 การบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น 
จบักมุ และการสอบปากค าในการสอบสวน

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1) พฒันาระบบการท างานที่ต้องการใช้เทคโนโลยีและประกาศให้
สาธารณชนทราบ (กมค.)
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2) ประชาสัมพนัธผ์ลการด าเนินงาน (สท)
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3) ) ติดตามประเมิณประสิทธภิาพ ประสิทธผิล และความพงึพอใจ
ของประชาชน (วจ.)

1 โครงการ 
จาก 1 หน่วยงาน

4.ยตุิธรรม

สรุปแผนขบัเคลือ่นกิจกรรม Big Rock

รหัสBR
ชื่อกิจกรรมปฏิรูป

ที่ส่งผลต่อประชำชนอยำ่งมีนัยส ำคัญ (Big 
Rock)

เปำ้หมำยยอ่ย (Milestone : MS)

โครงกำรขับเคลือ่นกิจกรรม Big Rock

โครงกำรปงีบประมำณ 2564
โครงกำรปงีบประมำณ 2565 

(ค ำขอรับงบประมำณ)
โครงกำรที่จะขอรับจัดสรรงบกลำงรำยจ่ำย

ฉกุเฉนิ



1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 1
(Big Rock)

การให้ประชาชนสามารถตดิตามความคืบหน้า ขั้นตอนการด าเนินงานตา่งๆ ในกระบวนการยตุธิรรม

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลกั

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  - กระทรวงมหาดไทย  - ส านักงานศาลปกครอง

 - กระทรวงยติุธรรม  - ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ

 - ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  - กรมพระธรรมนูญ

 - ส านักงานอยัการสูงสุด  - ส านักงานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน

 - ส านักงานศาลยติุธรรม  - ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

 - หน่วยงานอื่นในกระบวนการยติุธรรม  - ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ล าดบั

เป้าหมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เป้าหมายยอ่ยที ่1.1 (MS1.1)

เป้าหมายยอ่ยที ่1.2 (MS1.2)

เป้าหมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เป้าหมายยอ่ยที ่2.1 (MS2.1)

เป้าหมายยอ่ยที ่2.2 (MS2.2)

เป้าหมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เป้าหมายยอ่ยที ่3.1 (MS3.1)

เป้าหมายยอ่ยที ่3.2 (MS3.2)

เป้าหมายยอ่ยที ่4 (MS4)

เป้าหมายยอ่ยที ่4.1 (MS4.1)

เป้าหมายยอ่ยที ่4.2 (MS4.2)

เป้าหมายยอ่ยที ่5 (MS5)

เป้าหมายยอ่ยที ่5.1 (MS5.1)

เป้าหมายยอ่ยที ่5.2 (MS5.2)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ส ารวจความพึงพอใจจากประชาชนผู้มาใชบ้ริการ ทุกไตรมาสหลงัระบบ เปิดให้บริการ

     ระบ ุMS ลงในเสน้ Timeline ตามชว่งระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเปา้หมายยอ่ย

** เพ่ือให้สอดคลอ้งกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ตอ้งแลว้เสร็จในเดอืนสดุท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได ้แตต่อ้งแลว้เสร็จใน
ชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แลว้เสร็จ

หน่วยงานรับผิดชอบหลกัประชมุหน่วยงานร่วมด าเนินการผู้รับผิดชอบตดิตามความคืบหน้าในการด าเนินการ ทุก ๖ เดอืน ภายหลงัร่าง
พระราชบัญญัตริะยะเวลาในการ

ด าเนินงานของกระบวนการยตุธิรรม 
พ.ศ. .... .มีผลบังคับใช้

หน่วยงานรับผิดชอบหลักจดัประชุมหน่วยงานร่วมด าเนินการ เพือ่ก าหนดแนวทางจดัท าประกาศ ม.ค. 65 - ม.ีค. 65

หน่วยงานร่วมด าเนินการ จดัท าประกาศของแต่ละหน่วยงาน และประกาศใหป้ระชาชนทราบ เม.ย. 65 - ม.ิย. 65

จดัท า พัฒนาและเชือ่มโยง ระบบตรวจสอบและแจง้ความคืบหน้าให้ประชาชนทราบ ม.ค. 65 - ธ.ค. 65

จดัท าประกาศให้ประชาชนทราบถึงระยะเวลาในการด าเนินงานในแตล่ะขัน้ตอน ม.ค. 65 - มิ.ย. 65

ก าหนดเปา้หมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเปา้หมายยอ่ยน้ันๆ

เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ช่วงระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ด าเนินการตราพระราชบัญญัตริะยะเวลาในการด าเนินงานของกระบวนการยตุธิรรม พ.ศ. .... .ให้มีผลบังคับใช้ ม.ค. 64 - ธ.ค. 64

แผนขบัเคลือ่นกิจกรรมปฏริูปที่จะสง่ผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมีนัยส าคัญ (Big Rock)

กระบวนการยตุธิรรม

หน่วยงานที่เก่ียวข้องในกระบวนการยตุธิรรมมีระบบให้ประชาชนตรวจสอบและหรือแจง้ความคืบหน้าให้ประชาชนทราบ

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดา้นกระบวนการยตุธิรรม (ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต)ิ 

BR0401

MSn 

ตัวอย่าง 
MSn.n  MSn.n  MSn.n  



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/
ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิน้สดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณีเป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่เก่ียวข้อง

*** จดัท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอยีดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมนิผลแหง่ชาติ (eMENSCR)

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏริปูประเทศที ่1
(Big Rock)

การรบัแจ้งความรอ้งทกุขต์า่งทอ้งที่

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ  -  - 

 -  -

 -  - 

 -  - 

 -  -

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เป้าหมายย่อยที ่1.1 (MS1.1)

เป้าหมายย่อยที ่1.2 (MS1.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เป้าหมายย่อยที ่2.1 (MS2.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เป้าหมายย่อยที ่3.1 (MS3.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่4 (MS4)

เป้าหมายย่อยที ่4.1 (MS3.1)

เปา้หมายการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

ก าหนดเปา้หมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเปา้หมายย่อยน้ันๆ

แผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม

กระบวนการยุตธิรรม

มรีะบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการรบัค ารอ้งทกุขก์ล่าวโทษและเชือ่มโยงขอ้มลูระหว่างสถานีต ารวจทัว่ประเทศ

ส านักงานต ารวจแหง่ชาติ

BR0402

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) * ชว่งระยะเวลา **
ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

จัดเตรียมเทคโนโลยสีารสนเทศ หลักเกณฑ์การด าเนินงาน คู่มือการด าเนินงาน
 (สทส./วจ.)

(ม.ค.64 - ม.ค.65)

ก าหนดหลักเกณฑ์ วธิกีาร ขั้นตอนการปฏบิัติ การรับแจง้ความร้องทุกข์ต่างท้องที ่(กมค.กม.)/ปรับปรุง/ยกร่าง ระเบียบ/
กฎหมาย/แนวทางปฏบิัติทีเ่กีย่วข้องกบัการรับแจง้ความร้องทุกข์ต่างท้องที ่(กมค.)  /มีคู่มือการด าเนินงาน 
1. คู่มือการปฏบิัติ (กมค.)/2. คู่มือการใช้งานระบบ (สทส.)

มีการประชาสัมพันธค์วามคืบหน้าของการร้องทกุข์ต่างทอ้งที ่(Infographic โฆษณา) (สท.) ทกุ 6 เดือน

 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการรับค าร้องทุกข์กล่าวโทษและเชื่อมโยงข้อมูลระหวา่งสถานีต ารวจทัว่ประเทศ (สทส.)

รับฟังความคิดเหน็ของประชาชนและผู้ปฏบิตัิเพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศฯ ใหต้รงตามความต้องการของผู้ใช้งาน (วจ.) (ม.ค. - มี.ค.64)

ผติดตามประเมินประสิทธภิาพ ประสิทธผิล และความพึงพอใจของประชาชน (วจ.) (ก.ค. - ก.ย.64)

** เพ่ือใหส้อดคล้องกับหว้งเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดทา้ยของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า
 MSn แล้วเสร็จ

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

* เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เปา้หมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธกีาร เพ่ือใหบ้รรลุเปา้หมายของกิจกรรม Big Rock โดยใหก้ าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏริูปประเทศ
 ทัง้น้ี จ านวนเปา้หมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เทา่กับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธกีารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบบัปรับปรุง)ขึน้อยูกั่บความเหมาะสม

     ระบ ุMS ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแตล่ะเปา้หมายย่อย

MS1 MS2 MS3 MS4 

ม.ค. 

MS3 MS3 
MS3 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/
ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวข้อง

*** จดัท ำข้อเสนอโครงกำรตำมรำยละเอยีดแบบฟอร์มทีก่ ำหนดในระบบติดตำมและประเมินผลแหง่ชำติ (eMENSCR)



1 แผนขบัเคลือ่นฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรปูประเทศด้าน

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่1
(Big Rock)

กาจดัหาทนายความอาสาประจ าสถานีต ารวจให้ครบทุกสถานีทัว่ประเทศ

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลกั

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  - กระทรวงยติุธรรม  

 - ส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ  

 

 

 
 

ล าดับ

เป้าหมายยอ่ยที่ 1 (MS1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.1 (MS1.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.2 (MS1.2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2 (MS2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2.1 (MS2.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2.2 (MS2.2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3 (MS3)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3.1 (MS3.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3.2 (MS3.2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 4 (MS4)

เป้าหมายยอ่ยที่ 4.1 (MS4.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 4.2 (MS4.2)

เป้าหมายยอ่ยที่ n (MSn)

เป้าหมายยอ่ยที่ n.n (MSn.n)

เป้าหมายยอ่ยที่ n.n (MSn.n)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

ก าหนดเป้าหมายย่อยของขัน้ตอนและวิธกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสรจ็ของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

กระบวนการยตุธิรรม

BR0403
ประชาชนไดร้ับความคุ้มครอง ไดร้ับการชว่ยเหลอื ค าแนะน าดา้นกฎหมาย ในการด าเนินคด ีการด าเนินการในชัน้พนักงานสอบสวนสะดวกและรวดเร็วยิง่ขึน้

สภาทนายความ ในพระบรมราชปูถัมภ์

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) * ชว่งระยะเวลา **
ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

มีทนายความให้ค าปรกึษาในสถานีต ารวจไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ของสถานีต ารวจทั่วประเทศ
ด ำเนินกำรเมื่อได้รบัจดัสรรงบประมำณ

   (งบกลำง)

เกบ็สถิติประชาชนและความพึงพอใจประชาชนผู้มาใช้บริการ 1 ป ี(2564) (ทุกคร้ังที่ประชาชนมาใช้บริการ)

ฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพทนายความอาสา ไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มีทนายความให้ค าปรกึษาในสถานีต ารวจครบทุกสถานีทั่วประเทศ
ด ำเนินกำรเมื่อได้รบัจดัสรรงบประมำณ

รำยจำ่ยประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 
2565

เกบ็สถิติประชาชนและความพึงพอใจประชาชนผู้มาใช้บริการ 1 ป ี(2565) (ทุกคร้ังที่ประชาชนมาใช้บริการ)

ฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพทนายความอาสา ไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

มีช่องทางการรบัเรื่องรอ้งเรยีน กรณีเกิดการทุจรติหรอืประพฤติผิดมรรยาททนายความ ไตรมำสที่ 2 ของปงีบประมำณ พ.ศ. 2564

 -  ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ที่ท าการสภาทนายความ, ทางโทรศัพท์หมายเลข 091-791 2790, โทรสาร. 02-5227104, ทาง 
E-mail : president@lawyerscouncil.or.th, ทางไปรษณีย ์ตู้ ป.ณ. 19 ปณฝ. รามอนิทรา

ตลอดระยะเวลาด าเนินโครงการ

 - กระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริงและการลงโทษ ตลอดระยะเวลาด าเนินโครงการ

ประเมินผลการด าเนินโครงการ  1 ครั้ง ต่อปี

ประเมินผลการด าเนินโครงการ ปี 2564 ต.ค. 64 (1 เดือน หลังส้ินปงีบประมาณ พ.ศ. 2564)

ประเมินผลการด าเนินโครงการ ปี 2565 ต.ค. 65 (1 เดือน หลังส้ินปงีบประมาณ พ.ศ. 2565)

 

* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาที่แล้วเสรจ็ตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรปูประเทศ
 ทั้งน้ี จ านวนเป้าหมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรปูประเทศ (ฉบับปรบัปรงุ)ขึ้นอยูกั่บความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสรจ็ของแต่ละเป้าหมายย่อย

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรฐัธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสรจ็ในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสรจ็ในช่วงเวลาก่อนหน้า 
MSn แล้วเสรจ็

MS1.2 MS3  MS1  MS4.1  MS2  MS2.2 MS4.2  MS4  MS4  

MS1.1, MS2.1  
MS3.1, MS3.2 



หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/
ผลผลิต/ผลลัพธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุำ้นที่เก่ียวข้อง

สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ BR0403 โครงการทนายความอาสาประจ าสถานี
ต ารวจ (ไดร้ับการจัดสรรงบประมาณ
ตามพระราชบญัญตังิบประมาณรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 ด าเนิน
โครงการ ฯ จ านวน 150 สถานี/ 1 
ช่วงเวลา เปน็เงินจ านวน 58,423,700 
บาท)

เปา้หมาย : ประชาชน
ไดร้ับความคุ้มครอง 
ไดร้ับการช่วยเหลือ
ค าแนะน าดา้น
กฎหมายในการ
ด าเนินคด ีการ
ด าเนินการในชั้น
พนักงานสอบสวน
สะดวกและรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น                    
 ผลผลิต : มี
ทนายความให้
ค าปรึกษาประจ า
สถานีต ารวจทุกสถานี
ทั่วประเทศ            
ผลลัพธ์ : ประชาชน
ไดส้ิทธิเข้าถึง
กระบวนการยุตธิรรม
ในเบือ้งตน้

2564 - 2565 1,070,000,000 บาท โครงการที่ไดร้ับ
จัดสรรตาม พรบ. 64

MS1.1, MS1.2,MS3,MS4แผนการปฏริูปประเทศ
ดา้นกระบวนการ
ยุตธิรรม ประเดน็ปฏริูปที่
 2 การพัฒนากลไก
ช่วยเหลือและเพ่ิม
ศักยภาพเพ่ือให้
ประชาชนเข้าถึง
กระบวนการยุตธิรรม

สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ BR0403 โครงการทนายความอาสาประจ าสถานี
ต ารวจ  (อยู่ระหว่างเตรียมขอรับการ
จัดสรรงบประมาณ งบกลาง เพ่ือด าเนิน
โครงการเพ่ิมเตมิจ านวน 591 สถานี/ 1 
ช่วงเวลา กรณีเริ่มด าเนินไดใ้นเดอืน
มีนาคม 2564 ใช้งบประมาณจ านวน 
127,709,300 บาท)

เปา้หมาย : ประชาชน
ไดร้ับความคุ้มครอง 
ไดร้ับการช่วยเหลือ
ค าแนะน าดา้น
กฎหมายในการ
ด าเนินคด ีการ
ด าเนินการในชั้น
พนักงานสอบสวน
สะดวกและรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น                    
 ผลผลิต : มี
ทนายความให้
ค าปรึกษาประจ า
สถานีต ารวจทุกสถานี
ทั่วประเทศ            
ผลลัพธ์ : ประชาชน
ไดส้ิทธิเข้าถึง
กระบวนการยุตธิรรม
ในเบือ้งตน้

2564 - 2565 1,070,000,000 บาท ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พิจารณา

ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ

จ าเปน็)

MS1,MS2,MS3,MS4แผนการปฏริูปประเทศ
ดา้นกระบวนการ
ยุตธิรรม ประเดน็ปฏริูปที่
 2 การพัฒนากลไก
ช่วยเหลือและเพ่ิม
ศักยภาพเพ่ือให้
ประชาชนเข้าถึง
กระบวนการยุตธิรรม

สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ BR0403 โครงการทนายความอาสาประจ าสถานี
ต ารวจ  (ยื่นค าขอรับจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
 จ านวน 1,482 สถานี/1 ช่วงเวลา เปน็
เงินจ านวน 551,418,800 บาท)

เปา้หมาย : ประชาชน
ไดร้ับความคุ้มครอง 
ไดร้ับการช่วยเหลือ
ค าแนะน าดา้น
กฎหมายในการ
ด าเนินคด ีการ
ด าเนินการในชั้น
พนักงานสอบสวน
สะดวกและรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น                    
 ผลผลิต : มี
ทนายความให้
ค าปรึกษาประจ า
สถานีต ารวจทุกสถานี
ทั่วประเทศ            
ผลลัพธ์ : ประชาชน
ไดส้ิทธิเข้าถึง
กระบวนการยุตธิรรม
ในเบือ้งตน้

2564 - 2565 1,070,000,000 บาท เสนอขอตั้ง
งบประมาณในป ี65

MS1,MS2,MS3,MS4แผนการปฏริูปประเทศ
ดา้นกระบวนการ
ยุตธิรรม ประเดน็ปฏริูปที่
 2 การพัฒนากลไก
ช่วยเหลือและเพ่ิม
ศักยภาพเพ่ือให้
ประชาชนเข้าถึง
กระบวนการยุตธิรรม

*** จัดท ำข้อเสนอโครงกำรตำมรำยละเอยีดแบบฟอร์มที่ก ำหนดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR)

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock





1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 1
(Big Rock)

ปฏิรูประบบการปลอ่ยชั่วคราว

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลกั

หน่วยงานร่วมด าเนินการ

ล าดบั

เป้าหมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เป้าหมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เป้าหมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เป้าหมายยอ่ยที ่4 (MS4)

เป้าหมายยอ่ยที ่4.1 (MS4.1)

เป้าหมายยอ่ยที ่4.2 (MS4.2)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/
ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิน้สดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณีเป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่เก่ียวข้อง

ส านักงานศาลยตุธิรรม โครงการสง่เสริมการน า
อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์
ส าหรับตรวจสอบหรือจ ากัด
การเดนิทางของบุคคลมาใช้
ในการปลอ่ยชัว่คราว

2564 - 2565 168,000,000       โครงการที่ไดร้บัจดัสรรตาม
 พรบ. 64 และเสนอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS1, MS2, 
MS3, MS4

แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านกระบวนการยติุธรรม 
ประเด็นปฏิรูปที่ 3 การ

พัฒนากลไกการบังคับตาม
กฎหมายอยา่งเคร่งครัด 
เพื่อลดความเหล่ือมล ้า

*** จดัท้าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอยีดแบบฟอร์มทีก่้าหนดในระบบติดตามและประเมนิผลแหง่ชาติ (eMENSCR)

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

ตดิตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ 1 ครั้ง ตอ่ปี

ประเมนิผลการด าเนินโครงการ ปี 2564
ธ.ค. 64

(ภายในไตรมาสที ่1 ของปีงบประมาณ 
2565)

ประเมนิผลการด าเนินโครงการ ปี 2565
ธ.ค. 64

(ภายในไตรมาสที ่1 ของปีงบประมาณ 
2565)

     ระบ ุMS ลงในเสน้ Timeline ตามชว่งระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเปา้หมายยอ่ย

** เพ่ือให้สอดคลอ้งกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ตอ้งแลว้เสร็จในเดอืนสดุท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได ้แตต่อ้งแลว้เสร็จในชว่งเวลาก่อน
หน้า MSn แลว้เสร็จ

มีการประชาสมัพันธ์การด าเนินโครงการ 2 ครั้ง ตอ่ปี

ด าเนินการเชา่และตดิตัง้อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส ์พร้อมระบบทีเ่ก่ียวขอ้งส าหรับตรวจสอบหรือจ ากัดการเดนิทาง
ของบุคคลในการปลอ่ยชัว่คราว

2 ปี (2564 - 2565)

ก าหนดเปา้หมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเปา้หมายยอ่ยน้ันๆ

เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ช่วงระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

มีระเบียบเก่ียวกับการเปิดท าการศาลเพ่ือพิจารณาค าร้องขอปลอ่ยชัว่คราวในวนัหยดุราชการ หรือค าแนะน าของประธานศาลฎกีาเก่ียวกับการปลอ่ยชัว่คราวผู้ตอ้งหาหรือจ าเลยม.ค.-63

แผนขบัเคลือ่นกิจกรรมปฏริูปที่จะสง่ผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมีนัยส าคัญ (Big Rock)

กระบวนการยตุธิรรม

มาตรการคุ้มครองผู้ตอ้งหาและจ าเลยเพ่ือให้เข้าถึงกระบวนการยตุธิรรมไดอ้ยา่งมีประสทิธภิาพมากยิ่งขึ้น

ส านักงานยตุธิรรม

BR0404

MS1
MS3 

MS2 

MS3 MS3 MS4.1 

MS2 

MS3 MS4.2 



1 แผนขบัเคลือ่นฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรปูประเทศด้าน

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่1
(Big Rock)

การบันทึกภาพและเสยีงในการตรวจค้น จบักุม และการสอบปากค าในการสอบสวน

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลกั

หน่วยงานร่วมด าเนินการ อส.  - ปปง.

ศย.  -

ยธ.  - 

ธน.  - 

ปปช.  -

ล าดับ

เป้าหมายยอ่ยที่ 1 (MS1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.1 (MS1.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.2 (MS1.2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.3 (MS1.3)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.4 (MS1.4)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2 (MS2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3.1 (MS3.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3.2 (MS3.2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3 (MS3)

เป้าหมายยอ่ยที่ 4.1 (MS3.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 4.2 (MS3.2)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงาน (สท.) (ก.ค. - ก.ย.64)

* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาที่แล้วเสรจ็ตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรปูประเทศ
 ทั้งน้ี จ านวนเป้าหมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรปูประเทศ (ฉบับปรบัปรงุ)ขึ้นอยูกั่บความเหมาะสม

ติดตามประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความพึงพอใจของประชาชน (วจ.) (ม.ค. - ธ.ค.65)

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสรจ็ของแต่ละเป้าหมายย่อย

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรฐัธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสรจ็ในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสรจ็ในช่วงเวลาก่อนหน้า 
MSn แล้วเสรจ็

ก าหนดหลักเกณฑ์ วธิกีาร ขั้นตอนการปฏบิติัการบนัทึกภาพและเสียงในการตรวจค้นจบักุม และการสอบปากค าในการสอบสวน (กมค.(กม.))

การฝึกอบรมเจา้หน้าที่ต ารวจผู้ปฏบิติังานเกี่ยวกับการใช้งานวสัดุ อุปกรณ์และเทคโนโลยีการบนัทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น จบักุม และการ
สอบปากค าในการสอบสวน (บช.ศ.)

มีการใช้เทคโนโลยีการบนัทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น จบักุม และการสอบปากค าในการสอบสวน (กมค.,สยศ.ตร.,บช.ศ.)

แผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม

กระบวนการยตุธิรรม

มาตรการคุ้มครอง ผู้ตอ้งหาและจ าเลยเพ่ือเขา้ถึงกระบวนการยตุธิรรมไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ

BR0405

ก าหนดเป้าหมายย่อยของขัน้ตอนและวิธกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสรจ็ของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) * ชว่งระยะเวลา **
ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

พัฒนาระบบการท างานที่ต้องการใช้เทคโนโลยแีละประกาศให้สาธารณชนทราบ(กมค.) (ม.ค. - ม.ิย.64)

มีทรัพยากรด้านสถานที่ วสัดุ อุปกรณ์ที่ใช้บนัทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น จบักุม และการสอบปากค าในการสอบสวน (สกบ.)

MS1 MS2 MS3 



หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/
ผลผลิต/ผลลัพธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวข้อง

*** จัดท ำข้อเสนอโครงกำรตำมรำยละเอยีดแบบฟอร์มที่ก ำหนดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR)

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
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