๔ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
ด้านกระบวนการยุติธรรม

สรุปแผนขับเคลือ่ นกิจกรรม Big Rock
โครงกำรขับเคลือ่ นกิจกรรม Big Rock
รหัสBR

ชื่อกิจกรรมปฏิรูป
ที่ส่งผลต่อประชำชนอย่ำงมีนัยสำคัญ (Big
Rock)

เป้ำหมำยย่อย (Milestone : MS)

โครงกำรปีงบประมำณ 2564
จำนวนโครงกำร /
หน่วยงำน

วงเงินรวม

โครงกำรปีงบประมำณ 2565
(คำขอรับงบประมำณ)
จำนวนโครงกำร /
วงเงินรวม
หน่วยงำน

4.ยุติธรรม
BR0401

การให้ประชาชนสามารถติดตามความ
คืบหน้า ขั้นตอนการดาเนินงานต่าง ๆ ใน
กระบวนการยุติธรรม

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1) ดาเนินการตราพระราชบัญญัติระยะเวลาในการดาเนินงานของ
กระบวนการยุติธรรม พ.ศ. .... .ให้มีผลบังคับใช้
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2) จัดทาประกาศให้ประชาชนทราบถึงระยะเวลาในการดาเนินงาน
ในแต่ละขั้นตอน
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3) จัดทา พัฒนาและเชื่อมโยง ระบบตรวจสอบและแจ้งความ
คืบหน้าให้ประชาชนทราบ
เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4) หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สารวจความพึงพอใจจากประชาชนผู้มา
ใช้บริการ
เป้าหมายย่อยที่ 5 (MS5) หน่วยงานรับผิดชอบหลักประชุมหน่วยงานร่วมดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบติดตามความคืบหน้าในการดาเนินการ

1 โครงการ
จาก 1 หน่วยงาน

BR0402

การรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1) จัดเตรียมเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักเกณฑ์การดาเนินงาน คู่มือ
การดาเนินงาน (สทส./วจ.)
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2) รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ปฏิบัติเพื่อพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน(วจ.)
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3) มีการประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าของการร้องทุกข์ต่างท้องที่
(Infographic โฆษณา) (สท.)
เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4) ติดตามประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความพึงพอใจ
ของประชาชน (วจ.)

1 โครงการ
จาก 1 หน่วยงาน

ไม่ใช้งบประมาณ

-

BR0403

การจัดหาทนายความอาสาประจาสถานี
ตารวจให้ครบทุกสถานีทั่วประเทศ

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1) มีทนายความให้คาปรึกษาในสถานีตารวจไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ของสถานีตารวจทั่วประเทศ
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2) มีทนายความให้คาปรึกษาในสถานีตารวจครบทุกสถานีทั่ว
ประเทศ
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3) มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตหรือ
ประพฤติผิดมรรยาททนายความ
เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4) ประเมินผลการดาเนินโครงการ

1 โครงการ
จาก 1 หน่วยงาน

127,709,300

BR0404

ปฏิรูประบบการปล่อยชั่วคราว

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1) มีระเบียบเกีย่ วกับการเปิดทาการศาลเพื่อพิจารณาคาร้องขอ
ปล่อยชั่วคราวในวันหยุดราชการ หรือคาแนะนาของประธานศาลฎีกาเกีย่ วกับการปล่อย
ชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจาเลย
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2) ดาเนินการเช่าและติดตั้งอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ พร้อมระบบที่
เกีย่ วข้องสาหรับการตรวจสอบหรือจากัดการเดินทางของบุคคลในการปล่อยชั่วคราว
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3) ) มีการประชาสัมพันธ์การดาเนินโครงการ
เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4) ติดตามและประเมินผลการดาเนินโครงการ

1 โครงการ
จาก 1 หน่วยงาน

168,000,000

BR0405

การบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น
จับกุม และการสอบปากคาในการสอบสวน

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1) พัฒนาระบบการทางานที่ต้องการใช้เทคโนโลยีและประกาศให้
สาธารณชนทราบ (กมค.)
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2) ประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงาน (สท)
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3) ) ติดตามประเมิณประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความพึงพอใจ
ของประชาชน (วจ.)

1 โครงการ
จาก 1 หน่วยงาน

1 โครงการ
จาก 1 หน่วยงาน

551,418,800

โครงกำรที่จะขอรับจัดสรรงบกลำงรำยจ่ำย
ฉุกเฉิน
ระบุชื่อโครงกำร และ
วงเงิน
ชื่อหน่วยงำน
ที่ขอรับจัดสรร

แผนขับเคลือ่ นกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

กระบวนการยุตธิ รรม

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 1
(Big Rock)

การให้ประชาชนสามารถติดตามความคืบหน้า ขั้นตอนการดาเนินงานต่างๆ ในกระบวนการยุตธิ รรม

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุตธิ รรมมีระบบให้ประชาชนตรวจสอบและหรือแจ้งความคืบหน้าให้ประชาชนทราบ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุตธิ รรม (สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)

หน่วยงานร่วมดาเนินการ

- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงยุตธิ รรม
- สานักงานตารวจแห่งชาติ
- สานักงานอัยการสูงสุด
- สานักงานศาลยุตธิ รรม
- หน่วยงานอื่นในกระบวนการยุตธิ รรม

BR0401

- สานักงานศาลปกครอง
- สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
- กรมพระธรรมนูญ
- สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
- สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
- สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธกี ารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

ช่วงระยะเวลา **
ดาเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ดาเนินการตราพระราชบัญญัตริ ะยะเวลาในการดาเนินงานของกระบวนการยุตธิ รรม พ.ศ. .... .ให้มีผลบังคับใช้

ม.ค. 64 - ธ.ค. 64

จัดทาประกาศให้ประชาชนทราบถึงระยะเวลาในการดาเนินงานในแต่ละขัน้ ตอน

ม.ค. 65 - มิ.ย. 65

เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

หน่วยงานรับผิดชอบหลักจัดประชุมหน่วยงานร่วมดาเนินการ เพือ่ กาหนดแนวทางจัดทาประกาศ

ม.ค. 65 - มี.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

หน่วยงานร่วมดาเนินการ จัดทาประกาศของแต่ละหน่วยงาน และประกาศให้ประชาชนทราบ

เม.ย. 65 - มิ.ย. 65

จัดทา พัฒนาและเชือ่ มโยง ระบบตรวจสอบและแจ้งความคืบหน้าให้ประชาชนทราบ

ม.ค. 65 - ธ.ค. 65

ลาดับ
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)
เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)
เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)
เป้าหมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)
เป้าหมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)
เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)

หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบ สารวจความพึงพอใจจากประชาชนผูม้ าใช้บริการ

ทุกไตรมาสหลังระบบ เปิดให้บริการ

หน่วยงานรับผิดชอบหลักประชุมหน่วยงานร่วมดาเนินการผูร้ ับผิดชอบติดตามความคืบหน้าในการดาเนินการ

ทุก ๖ เดือน ภายหลังร่าง
พระราชบัญญัตริ ะยะเวลาในการ
ดาเนินงานของกระบวนการยุตธิ รรม
พ.ศ. .... .มีผลบังคับใช้

เป้าหมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)
เป้าหมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2)
เป้าหมายย่อยที่ 5 (MS5)
เป้าหมายย่อยที่ 5.1 (MS5.1)
เป้าหมายย่อยที่ 5.2 (MS5.2)

ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

ตัวอย่าง
MSn.n

MSn.n

MSn.n

MSn

** เพื่อให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ตอ้ งแล้วเสร็จใน
ช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการ โครงการ/การดาเนินงาน *** เป้าหมาย/
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
(BR0101Xnn)
ผลผลิต/ผลลัพธ์ เริ่มต้นและสิน้ สุด

ของโครงการ

โครงการ

*** จัดทาข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการดาเนินการ
ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย ตามแผนการปฏิรปู
(ได้มากกว่า 1) ประเทศ (ฉบับเดิม)
โปรดระบุด้านที่เกี่ยวข้อง
MS x.x

แผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

กระบวนการยุตธิ รรม

กิจกรรมปฏิรปู ประเทศที่ 1
(Big Rock)

การรับแจ้งความร้องทุกข์ตา่ งท้องที่

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการรับคาร้องทุกข์กล่าวโทษและเชือ่ มโยงข้อมูลระหว่างสถานีตารวจทัว่ ประเทศ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

สานักงานตารวจแห่งชาติ

หน่วยงานร่วมดาเนินการ

-

BR0402

-

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

ลาดับ
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

จัดเตรียมเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักเกณฑ์การดาเนินงาน คู่มือการดาเนินงาน
(สทส./วจ.)

เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

กาหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร ขั้นตอนการปฏิบัติ การรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่ (กมค.กม.)/ปรับปรุง/ยกร่าง ระเบียบ/
กฎหมาย/แนวทางปฏิบัติทเี่ กีย่ วข้องกับการรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่ (กมค.) /มีคู่มือการดาเนินงาน
1. คู่มือการปฏิบัติ (กมค.)/2. คู่มือการใช้งานระบบ (สทส.)

เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการรับคาร้องทุกข์กล่าวโทษและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสถานีตารวจทัว่ ประเทศ (สทส.)

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

ช่วงระยะเวลา **
ดาเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูป้ ฏิบตั ิเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ให้ตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้งาน(วจ.)

(ม.ค.64 - ม.ค.65)

(ม.ค. - มี.ค.64)

เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)

มีการประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าของการร้องทุกข์ต่างท้องที่ (Infographic โฆษณา) (สท.)

ทุก 6 เดือน

เป้าหมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)
เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)

ผติดตามประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความพึงพอใจของประชาชน (วจ.)

(ก.ค. - ก.ย.64)

เป้าหมายย่อยที่ 4.1 (MS3.1)
* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขัน้ ตอนและวิธกี าร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาทีแ่ ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ
ทัง้ นี้ จานวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขัน้ ตอนและวิธกี ารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึน้ อยูก่ ับความเหมาะสม

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย
ม.ค.

MS3
MS4
MS3
MS3 MS1
MS2
MS3
** เพื่อให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า
MSn แล้วเสร็จ

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/
ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

*** จัดทำข้อเสนอโครงกำรตำมรำยละเอียดแบบฟอร์มทีก่ ำหนดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR)

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการดาเนินการ
ส่งผลต่อ
ตามแผนการปฏิรปู
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) ประเทศ (ฉบับเดิม)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง
MS x.x

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ(Big Rock)
1 แผนขับเคลือ่ นฯ : 1 กิจกรรม Big Rock
แผนการปฏิรปู ประเทศด้าน

กระบวนการยุตธิ รรม

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 1
(Big Rock)

กาจัดหาทนายความอาสาประจาสถานีตารวจให้ครบทุกสถานีทวั่ ประเทศ

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

ประชาชนได้รับความคุม้ ครอง ได้รับการช่วยเหลือ คาแนะนาด้านกฎหมาย ในการดาเนินคดี การดาเนินการในชัน้ พนักงานสอบสวนสะดวกและรวดเร็วยิง่ ขึน้

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์

หน่วยงานร่วมดาเนินการ

- กระทรวงยุตธิ รรม
- สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ

BR0403

กาหนดเป้าหมายย่อยของขัน้ ตอนและวิธกี ารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาทีค่ าดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
ช่วงระยะเวลา **
ดาเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

ลาดับ

มีทนายความให้คาปรึกษาในสถานีตารวจไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของสถานีตารวจทั่วประเทศ

ดำเนินกำรเมื่อได้รบั จัดสรรงบประมำณ
(งบกลำง)

เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

เก็บสถิติประชาชนและความพึงพอใจประชาชนผู้มาใช้บริการ

1 ปี (2564) (ทุกครั้งที่ประชาชนมาใช้บริการ)

เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

ฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพทนายความอาสา

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

มีทนายความให้คาปรึกษาในสถานีตารวจครบทุกสถานีทั่วประเทศ

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

ไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ดำเนินกำรเมื่อได้รบั จัดสรรงบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
2565

เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

เก็บสถิติประชาชนและความพึงพอใจประชาชนผู้มาใช้บริการ

เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

ฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพทนายความอาสา

ไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตหรือประพฤติผิดมรรยาททนายความ

ไตรมำสที่ 2 ของปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)
เป้าหมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)
เป้าหมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)

1 ปี (2565) (ทุกครั้งที่ประชาชนมาใช้บริการ)

- ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ที่ทาการสภาทนายความ, ทางโทรศัพท์หมายเลข 091-791 2790, โทรสาร. 02-5227104, ทาง
E-mail : president@lawyerscouncil.or.th, ทางไปรษณีย์ ตู้ ป.ณ. 19 ปณฝ. รามอินทรา

ตลอดระยะเวลาดาเนินโครงการ

- กระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริงและการลงโทษ

ตลอดระยะเวลาดาเนินโครงการ

ประเมินผลการดาเนินโครงการ

เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)

1 ครั้ง ต่อปี

เป้าหมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)

ประเมินผลการดาเนินโครงการ ปี 2564

ต.ค. 64 (1 เดือน หลังสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

เป้าหมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2)

ประเมินผลการดาเนินโครงการ ปี 2565

ต.ค. 65 (1 เดือน หลังสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

เป้าหมายย่อยที่ n (MSn)
เป้าหมายย่อยที่ n.n (MSn.n)
เป้าหมายย่อยที่ n.n (MSn.n)
* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรปู ประเทศ
ทั้งนี้ จานวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่กาหนดไว้ในแผนการปฏิรปู ประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึ้นอยูก่ ับความเหมาะสม

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาทีค่ าดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

MS3

MS1.2

MS4.1MS1

MS4

MS2.2

MS4.2 MS2

MS4

MS1.1, MS2.1
MS3.1, MS3.2
** เพื่อให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า
MSn แล้วเสร็จ

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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โครงการทนายความอาสาประจาสถานี
ตารวจ (ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ตามพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาเนิน
โครงการ ฯ จานวน 150 สถานี/ 1
ช่วงเวลา เป็นเงินจานวน 58,423,700
บาท)

เป้าหมาย : ประชาชน
ได้รับความคุ้มครอง
ได้รับการช่วยเหลือ
คาแนะนาด้าน
กฎหมายในการ
ดาเนินคดี การ
ดาเนินการในชั้น
พนักงานสอบสวน
สะดวกและรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น
ผลผลิต : มี
ทนายความให้
คาปรึกษาประจา
สถานีตารวจทุกสถานี
ทั่วประเทศ
ผลลัพธ์ : ประชาชน
ได้สิทธิเข้าถึง
กระบวนการยุตธิ รรม
ในเบือ้ งต้น

2564 - 2565

1,070,000,000 บาท

โครงการที่ได้รับ MS1.1, MS1.2,MS3,MS4
แผนการปฏิรูปประเทศ
จัดสรรตาม พรบ. 64
ด้านกระบวนการ
ยุตธิ รรม ประเด็นปฏิรูปที่
2 การพัฒนากลไก
ช่วยเหลือและเพิ่ม
ศักยภาพเพื่อให้
ประชาชนเข้าถึง
กระบวนการยุตธิ รรม

สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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โครงการทนายความอาสาประจาสถานี
ตารวจ (อยู่ระหว่างเตรียมขอรับการ
จัดสรรงบประมาณ งบกลาง เพื่อดาเนิน
โครงการเพิ่มเติมจานวน 591 สถานี/ 1
ช่วงเวลา กรณีเริ่มดาเนินได้ในเดือน
มีนาคม 2564 ใช้งบประมาณจานวน
127,709,300 บาท)

เป้าหมาย : ประชาชน
ได้รับความคุ้มครอง
ได้รับการช่วยเหลือ
คาแนะนาด้าน
กฎหมายในการ
ดาเนินคดี การ
ดาเนินการในชั้น
พนักงานสอบสวน
สะดวกและรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น
ผลผลิต : มี
ทนายความให้
คาปรึกษาประจา
สถานีตารวจทุกสถานี
ทั่วประเทศ
ผลลัพธ์ : ประชาชน
ได้สิทธิเข้าถึง
กระบวนการยุตธิ รรม
ในเบือ้ งต้น

2564 - 2565

1,070,000,000 บาท

ไม่มีงบประมาณ MS1,MS2,MS3,MS4แผนการปฏิรูปประเทศ
รองรับ (พิจารณา
ด้านกระบวนการ
ขอรับจัดสรร
ยุตธิ รรม ประเด็นปฏิรูปที่
งบกลางตามความ
2 การพัฒนากลไก
จาเป็น)
ช่วยเหลือและเพิ่ม
ศักยภาพเพื่อให้
ประชาชนเข้าถึง
กระบวนการยุตธิ รรม

สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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โครงการทนายความอาสาประจาสถานี
ตารวจ (ยื่นคาขอรับจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จานวน 1,482 สถานี/1 ช่วงเวลา เป็น
เงินจานวน 551,418,800 บาท)

เป้าหมาย : ประชาชน
ได้รับความคุ้มครอง
ได้รับการช่วยเหลือ
คาแนะนาด้าน
กฎหมายในการ
ดาเนินคดี การ
ดาเนินการในชั้น
พนักงานสอบสวน
สะดวกและรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น
ผลผลิต : มี
ทนายความให้
คาปรึกษาประจา
สถานีตารวจทุกสถานี
ทั่วประเทศ
ผลลัพธ์ : ประชาชน
ได้สิทธิเข้าถึง
กระบวนการยุตธิ รรม
ในเบือ้ งต้น

2564 - 2565

1,070,000,000 บาท

เสนอขอตั้ง
MS1,MS2,MS3,MS4แผนการปฏิรูปประเทศ
งบประมาณในปี 65
ด้านกระบวนการ
ยุตธิ รรม ประเด็นปฏิรูปที่
2 การพัฒนากลไก
ช่วยเหลือและเพิ่ม
ศักยภาพเพื่อให้
ประชาชนเข้าถึง
กระบวนการยุตธิ รรม

โครงการ/การดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/
ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

*** จัดทำข้อเสนอโครงกำรตำมรำยละเอียดแบบฟอร์มที่กำหนดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR)

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการดาเนินการ
ส่งผลต่อ
ตามแผนการปฏิรูป
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) ประเทศ (ฉบับเดิม)
โปรดระบุดำ้ นที่เกี่ยวข้อง
MS x.x

แผนขับเคลือ่ นกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

กระบวนการยุตธิ รรม

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 1
(Big Rock)

ปฏิรูประบบการปล่อยชั่วคราว

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

มาตรการคุ้มครองผู้ตอ้ งหาและจาเลยเพื่อให้เข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

สานักงานยุตธิ รรม
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หน่วยงานร่วมดาเนินการ

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธกี ารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
ช่วงระยะเวลา **
ดาเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

ลาดับ
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

มีระเบียบเกีย่ วกับการเปิดทาการศาลเพื่อพิจารณาคาร้องขอปล่อยชัว่ คราวในวันหยุดราชการ หรือคาแนะนาของประธานศาลฎีกาเกีย่ วกั
ม.ค.-63
บการปล่อยชัว่ คราวผูต้ อ้ งหาห

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

ดาเนินการเช่าและติดตัง้ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมระบบทีเ่ กีย่ วข้องสาหรับตรวจสอบหรือจากัดการเดินทาง
ของบุคคลในการปล่อยชัว่ คราว

เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)

มีการประชาสัมพันธ์การดาเนินโครงการ

2 ครั้ง ต่อปี

เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)

ติดตามและประเมินผลการดาเนินโครงการ

1 ครั้ง ต่อปี

2 ปี (2564 - 2565)

เป้าหมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)

ประเมินผลการดาเนินโครงการ ปี 2564

ธ.ค. 64
(ภายในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ
2565)

เป้าหมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2)

ประเมินผลการดาเนินโครงการ ปี 2565

ธ.ค. 64
(ภายในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ
2565)

ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

MS2
MS1
MS3

MS2
MS3

MS4.1

MS3

MS4.2

MS3

** เพื่อให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ตอ้ งแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อน
หน้า MSn แล้วเสร็จ

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ

สานักงานศาลยุตธิ รรม

รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การดาเนินงาน ***

โครงการส่งเสริมการนา
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
สาหรับตรวจสอบหรือจากัด
การเดินทางของบุคคลมาใช้
ในการปล่อยชัว่ คราว

เป้าหมาย/
ระยะเวลา
ผลผลิต/ผลลัพธ์ เริ่มต้นและสิน้ สุด
ของโครงการ
โครงการ
2564 - 2565

*** จัดท้าข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มทีก่ ้าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

วงเงินงบประมาณ ทีม่ าของงบประมาณ

168,000,000

โครงการที่ได้รบั จัดสรรตาม
พรบ. 64 และเสนอตั้ง
งบประมาณในปี 65

กรณีเป็นการดาเนินการ
ส่งผลต่อ
ตามแผนการปฏิรปู
เป้าหมายย่อย
ประเทศ (ฉบับเดิม)
(ได้มากกว่า 1)
โปรดระบุด้านที่เกี่ยวข้อง
MS x.x

MS1, MS2,
MS3, MS4

แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านกระบวนการยุติธรรม
ประเด็นปฏิรูปที่ 3 การ
พัฒนากลไกการบังคับตาม
กฎหมายอย่างเคร่งครัด
เพื่อลดความเหลื่อมล้า

แผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม
1 แผนขับเคลือ่ นฯ : 1 กิจกรรม Big Rock
แผนการปฏิรปู ประเทศด้าน

กระบวนการยุตธิ รรม

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 1
(Big Rock)

การบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น จับกุม และการสอบปากคาในการสอบสวน

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

มาตรการคุม้ ครอง ผูต้ อ้ งหาและจาเลยเพื่อเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

สานักงานตารวจแห่งชาติ

หน่วยงานร่วมดาเนินการ

อส.
ศย.
ยธ.
ธน.
ปปช.

BR0405

- ปปง.
-

กาหนดเป้าหมายย่อยของขัน้ ตอนและวิธกี ารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาทีค่ าดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

ลาดับ
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

พัฒนาระบบการทางานที่ต้องการใช้เทคโนโลยีและประกาศให้สาธารณชนทราบ(กมค.)

เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

กาหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร ขั้นตอนการปฏิบตั ิการบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้นจับกุม และการสอบปากคาในการสอบสวน (กมค.(กม.))

เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

มีการใช้เทคโนโลยีการบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น จับกุม และการสอบปากคาในการสอบสวน (กมค.,สยศ.ตร.,บช.ศ.)

เป้าหมายย่อยที่ 1.3 (MS1.3)

มีทรัพยากรด้านสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้บนั ทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น จับกุม และการสอบปากคาในการสอบสวน (สกบ.)

เป้าหมายย่อยที่ 1.4 (MS1.4)

การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตารวจผู้ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการใช้งานวัสดุ อุปกรณ์และเทคโนโลยีการบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น จับกุม และการ
สอบปากคาในการสอบสวน (บช.ศ.)

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

ช่วงระยะเวลา **
ดาเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
(ม.ค. - มิ.ย.64)

ประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงาน (สท.)

(ก.ค. - ก.ย.64)

ติดตามประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความพึงพอใจของประชาชน (วจ.)

(ม.ค. - ธ.ค.65)

เป้าหมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)
เป้าหมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)
เป้าหมายย่อยที่ 4.1 (MS3.1)
เป้าหมายย่อยที่ 4.2 (MS3.2)
* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรปู ประเทศ
ทั้งนี้ จานวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่กาหนดไว้ในแผนการปฏิรปู ประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึ้นอยูก่ ับความเหมาะสม

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาทีค่ าดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

MS3
MS2
MS1
** เพื่อให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า
MSn แล้วเสร็จ

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/
ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

*** จัดทำข้อเสนอโครงกำรตำมรำยละเอียดแบบฟอร์มที่กำหนดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR)

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการดาเนินการ
ส่งผลต่อ
ตามแผนการปฏิรูป
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) ประเทศ (ฉบับเดิม)
โปรดระบุดา้ นที่เกี่ยวข้อง
MS x.x

