4 แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงต่อประชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
ด้านกระบวนการยุติธรรม
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สรุปแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
รหัสBR

ชื่อกิจกรรมปฏิรปู
ที่ส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS)

4.ยุตธิ รรม
BR0401 การให้ประชาชนสามารถติดตามความคืบหน้า ขั้นตอนการ
ดาเนินงานต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรม

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1) ดาเนินการตราพระราชบัญญัติระยะเวลาในการดาเนินงานของกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. .... .ให้มีผลบังคับใช้
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2) จัดทาประกาศให้ประชาชนทราบถึงระยะเวลาในการดาเนินงานในแต่ละขั้นตอน
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3) จัดทา พัฒนาและเชื่อมโยง ระบบตรวจสอบและแจ้งความคืบหน้าให้ประชาชนทราบ
เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4) หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สารวจความพึงพอใจจากประชาชนผู้มาใช้บริการ
เป้าหมายย่อยที่ 5 (MS5) หน่วยงานรับผิดชอบหลักประชุมหน่วยงานร่วมดาเนินการผู้รับผิดชอบติดตามความคืบหน้าในการดาเนินการ

BR0402 การรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1) จัดเตรียมเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักเกณฑ์การดาเนินงาน คู่มือการดาเนินงาน (สทส./วจ.)
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2) รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ปฏิบตั ิเพือ่ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน(วจ.)
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3) มีการประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าของการร้องทุกข์ต่างท้องที่ (Infographic โฆษณา) (สท.)
เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4) ติดตามประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความพึงพอใจของประชาชน (วจ.)

BR0403 การจัดหาทนายความอาสาประจาสถานีตารวจให้ครบทุกสถานีทั่ว
ประเทศ

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1) มีทนายความให้คาปรึกษาในสถานีตารวจไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของสถานีตารวจทั่วประเทศ
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2) มีทนายความให้คาปรึกษาในสถานีตารวจครบทุกสถานีทั่วประเทศ
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3) มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตหรือประพฤติผิดมรรยาททนายความ
เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4) ประเมินผลการดาเนินโครงการ

BR0404 ปฏิรูประบบการปล่อยชั่วคราว

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1) มีระเบียบเกี่ยวกับการเปิดทาการศาลเพือ่ พิจารณาคาร้องขอปล่อยชั่วคราวในวันหยุดราชการ หรือคาแนะนาของประธานศาลฎีกา
เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจาเลย
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2) ดาเนินการเช่าและติดตั้งอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ พร้อมระบบที่เกี่ยวข้องสาหรับการตรวจสอบหรือจากัดการเดินทางของบุคคลใน
การปล่อยชั่วคราว
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3) ) มีการประชาสัมพันธ์การดาเนินโครงการ
เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4) ติดตามและประเมินผลการดาเนินโครงการ

BR0405 การบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น จับกุม และการสอบปากคา เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1) พัฒนาระบบการทางานที่ต้องการใช้เทคโนโลยีและประกาศให้สาธารณชนทราบ (กมค.)
ในการสอบสวน
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2) ประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงาน (สท)
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3) ) ติดตามประเมิณประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความพึงพอใจของประชาชน (วจ.)
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แผนขับเคลือ่ นกิจกรรมปฏิรูปทีจ่ ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรปู ประเทศด้าน

กระบวนการยุติธรรม

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 1
(Big Rock)

การให้ประชาชนสามารถติดตามความคืบหน้า ขั้นตอนการดาเนินงานต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรม

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมมีระบบให้ประชาชนตรวจสอบและหรือแจ้งความคืบหน้าให้ประชาชนทราบ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)

หน่วยงานร่วมดาเนินการ

- กระทรวงมหาดไทย

- สานักงานศาลปกครอง

- กระทรวงยุติธรรม

- สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

- สานักงานตารวจแห่งชาติ

- กรมพระธรรมนูญ

- สานักงานอัยการสูงสุด

- สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

- สานักงานศาลยุติธรรม

- สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

- หน่วยงานอื่นในกระบวนการยุติธรรม

- สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

BR0401

กาหนดเป้าหมายย่อยของขัน้ ตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาทีค่ าดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนัน้ ๆ
เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

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

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

ดาเนินการตราพระราชบัญญัติระยะเวลาในการดาเนินงานของกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. ....ให้มีผล
บังคับใช้

ม.ค. 64 - ธ.ค. 64

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

จัดทาประกาศให้ประชาชนทราบถึงระยะเวลาในการดาเนินงานในแต่ละขั้นตอน

ม.ค. 65 - มิ.ย. 65

เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

หน่วยงานรับผิดชอบหลักจัดประชุมหน่วยงานร่วมดาเนินการ เพื่อกาหนดแนวทางจัดทาประกาศ

ม.ค. 65 - มี.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

หน่วยงานร่วมดาเนินการ จัดทาประกาศของแต่ละหน่วยงาน และประกาศให้ประชาชนทราบ

เม.ย. 65 - มิ.ย. 65

เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)

จัดทา พัฒนาและเชื่อมโยง ระบบตรวจสอบและแจ้งความคืบหน้าให้ประชาชนทราบ

ม.ค. 65 - ธ.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สารวจความพึงพอใจจากประชาชนผู้มาใช้บริการ

ทุกไตรมาสหลังระบบ เปิดให้บริการ

เป้าหมายย่อยที่ 5 (MS5)

หน่วยงานรับผิดชอบหลักประชุมหน่วยงานร่วมดาเนินการผู้รับผิดชอบติดตามความคืบหน้าในการ
ดาเนินการ

ทุก 6 เดือน ภายหลังร่าง
พระราชบัญญัติระยะเวลาในการ
ดาเนินงานของกระบวนการยุติธรรม
พ.ศ. .... .มีผลบังคับใช้

ลาดับ

ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาทีค่ าดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

MS2
MS1
MS3
** เพื่อให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อน
หน้า MSn แล้วเสร็จ
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กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลือ่ นกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
โครงการ

รหัสโครงการ โครงการ/การดาเนินงาน *** เป้าหมาย/
ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ
(BR0101Xnn)
ผลผลิต/
เริม่ ต้นและ
ผลลัพธ์
สิ้นสุดโครงการ
ของโครงการ

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ BR04001X01 การให้ประชาชนสามารถ
ด้านกระบวนการยุติธรรม
ติดตามความคืบหน้า
(สานักงานสภาพัฒนาการ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)
ต่าง ๆ ในกระบวนการ
ยุติธรรม

ม.ค. 64 - ธ.ค.
65

*** จัดทาข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ไม่ใช้งบประมาณ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ด
าเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิ
รูปประเทศ
(ได้มากกว่า 1)
(ฉบั
บ
เดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

MS 1-5
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แผนขับเคลือ่ นกิจกรรมปฏิรปู ทีจ่ ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

กระบวนการยุตธิ รรม

กิจกรรมปฏิรปู ประเทศที่ 2
(Big Rock)

การรับแจ้งความร้องทุกข์ตา่ งท้องที่

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการรับคาร้องทุกข์กล่าวโทษและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสถานีตารวจทั่วประเทศ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

สานักงานตารวจแห่งชาติ

หน่วยงานร่วมดาเนินการ

-

BR0402

-

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

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

ลาดับ

จัดเตรียมเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักเกณฑ์การดาเนินงาน คู่มอื การดาเนินงาน
(สทส./วจ.)

ม.ค.64 - ม.ค.65

เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนการปฏิบตั ิ การรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่ (กมค.กม.)/ปรับปรุง/ยกร่าง
ระเบียบ/กฎหมาย/แนวทางปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องกับการรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่ (กมค.) /มีคู่มือการดาเนินงาน
1. คู่มือการปฏิบตั ิ (กมค.)/2. คู่มือการใช้งานระบบ (สทส.)

ม.ค.64 - ม.ค.65

เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการรับคาร้องทุกข์กล่าวโทษและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสถานีตารวจทั่วประเทศ (สทส.)

ม.ค.64 - ม.ค.65

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ปฏิบตั เิ พื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ให้ตรงตามความต้องการ
ของผู้ใช้งาน(วจ.)

ม.ค. - มี.ค.64

เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)

มีการประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าของการร้องทุกข์ตา่ งท้องที่ (Infographic โฆษณา) (สท.)

ทุก 6 เดือน

เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)

ผติดตามประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความพึงพอใจของประชาชน (วจ.)

ก.ค. - ก.ย.64

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขัน้ ตอนและวิธกี าร เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาทีแ่ ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรปู ประเทศ ทัง้ นี้
จานวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขัน้ ตอนและวิธกี ารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏิรปู ประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึน้ อยู่กับความเหมาะสม

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

MS1
MS3
MS1.1, Ms1.2
** เพือ่ ให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสร็จ

MS4

MS2

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
โครงการ/
(BR0101Xnn) การดาเนินงาน
***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สานักงานตารวจแห่งชาติ

BR0402X01 การรับแจ้งความร้อง
ทุกข์ต่างท้องที่

*** จัดทาข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ม.ค.64 - ม.ค.65

ไม่ใช้งบประมาณ

MS 1-4
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แผนขับเคลือ่ นกิจกรรมปฏิรปู ทีจ่ ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

กระบวนการยุตธิ รรม

กิจกรรมปฏิรปู ประเทศที่ 3
(Big Rock)

กาจัดหาทนายความอาสาประจาสถานีตารวจให้ครบทุกสถานีทั่วประเทศ

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

ประชาชนได้รบั ความคุ้มครอง ได้รบั การช่วยเหลือ คาแนะนาด้านกฎหมาย ในการดาเนินคดี การดาเนินการในชั้นพนักงานสอบสวนสะดวกและรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์

หน่วยงานร่วมดาเนินการ

- กระทรวงยุติธรรม
- สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ

BR0403

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

ลาดับ
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

มีทนายความให้คาปรึกษาในสถานีตารวจไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของสถานีตารวจทั่วประเทศ

ช่วงระยะเวลา **
ดาเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
ดาเนินการเมื่อได้รบั จัดสรร
งบประมาณ (งบกลาง)

เป้ำหมำยย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

เก็บสถิติประชำชนและควำมพึงพอใจประชำชนผู้มำใช้บริกำร

1 ปี (2564) (ทุกครั้งที่ประชำชนมำใช้
บริกำร)

เป้ำหมำยย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

ฝึกอบรมพัฒนำคุณภำพทนำยควำมอำสำ

ไตรมำสที่ 4 ของปีงบประมำณ พ.ศ.
2564

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

มีทนายความให้คาปรึกษาในสถานีตารวจครบทุกสถานีทั่วประเทศ

ดาเนินการเมื่อได้รบั จัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

เป้ำหมำยย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

เก็บสถิติประชำชนและควำมพึงพอใจประชำชนผู้มำใช้บริกำร

1 ปี (2565) (ทุกครั้งที่ประชำชนมำใช้
บริกำร)

เป้ำหมำยย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

ฝึกอบรมพัฒนำคุณภำพทนำยควำมอำสำ

ไตรมำสที่ 4 ของปีงบประมำณ พ.ศ.
2565

มีชอ่ งทางการรับเรือ่ งร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตหรือประพฤติผิดมรรยาททนายความ

ไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ.
2564

เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)

เป้ำหมำยย่อยที่ 3.1 (MS3.1)

- ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ที่ทำกำรสภำทนำยควำม, ทำงโทรศัพท์หมำยเลข 091-791 2790, โทรสำร. 02-5227104,
ทำง E-mail : president@lawyerscouncil.or.th, ทำงไปรษณีย์ ตู้ ป.ณ. 19 ปณฝ. รำมอินทรำ

ตลอดระยะเวลำดำเนินโครงกำร

เป้ำหมำยย่อยที่ 3.2 (MS3.2)

- กระบวนกำรแสวงหำข้อเท็จจริงและกำรลงโทษ

ตลอดระยะเวลำดำเนินโครงกำร

เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)

ประเมินผลการดาเนินโครงการ

1 ครัง้ ต่อปี

เป้ำหมำยย่อยที่ 4.1 (MS4.1)

ประเมินผลกำรดำเนินโครงกำร ปี 2564

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

เป้ำหมำยย่อยที่ 4.2 (MS4.2)

ประเมินผลกำรดำเนินโครงกำร ปี 2565

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

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขัน้ ตอนและวิธกี าร เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาทีแ่ ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรปู ประเทศ ทัง้ นี้
จานวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขัน้ ตอนและวิธกี ารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏิรปู ประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึน้ อยู่กับความเหมาะสม
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เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

MS3

MS4.1

MS3.1, MS3.2

MS1

MS4

MS1.1, MS1.2

MS4.2

MS2

MS2.1, MS2.2

** เพือ่ ให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสร็จ

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***

สภำทนำยควำม ในพระบรม
รำชูปถัมภ์

BR0403X01 โครงกำร
ทนำยควำมอำสำ
ประจำสถำนี
ตำรวจ (ได้รับกำร
จัดสรร
งบประมำณตำม
พระรำชบัญญัติ
งบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปี
งบประมำณ พ.ศ.
2564 ดำเนิน
โครงกำร ฯ
จำนวน 150
สถำนี/ 1 ช่วงเวลำ
เป็นเงินจำนวน
58,423,700 บำท)
โครงกำร
ทนำยควำมอำสำ
ประจำสถำนี
ตำรวจ (อยู่
ระหว่ำงเตรียม
ขอรับกำรจัดสรร
งบประมำณ งบ
กลำง เพื่อดำเนิน
โครงกำรเพิ่มเติม
จำนวน 591
สถำนี/ 1 ช่วงเวลำ
กรณีเริ่มดำเนินได้
ในเดือนมีนำคม
2564 ใช้
งบประมำณ
จำนวน
127,709,300
บำท)

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)
MS x.x

กรณีเป็นการดาเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดิม)
โปรดระบุดา้ นที่เกี่ยวข้อง

เป้ำหมำย : ประชำชนได้รับควำม
คุ้มครอง ได้รับกำรช่วยเหลือ
คำแนะนำด้ำนกฎหมำยในกำร
ดำเนินคดี กำรดำเนินกำรในชั้น
พนักงำนสอบสวนสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น
ผลผลิต : มีทนำยควำมให้
คำปรึกษำประจำสถำนีตำรวจทุก
สถำนีทั่วประเทศ
ผลลัพธ์ : ประชำชนได้สิทธิเข้ำถึง
กระบวนกำรยุติธรรมในเบื้องต้น

2564 - 2565

1,070,000,000 โครงกำรที่ได้รับ
MS1.1,
แผนกำรปฏิรูป
บำท
จัดสรรตำม พรบ. MS1.2,MS3,MS ประเทศด้ำน
64
4
กระบวนกำรยุติธรรม
ประเด็นปฏิรูปที่ 2
กำรพัฒนำกลไก
ช่วยเหลือและเพิ่ม
ศักยภำพเพื่อให้
ประชำชนเข้ำถึง
กระบวนกำรยุติธรรม

เป้ำหมำย : ประชำชนได้รับควำม
คุ้มครอง ได้รับกำรช่วยเหลือ
คำแนะนำด้ำนกฎหมำยในกำร
ดำเนินคดี กำรดำเนินกำรในชั้น
พนักงำนสอบสวนสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น
ผลผลิต : มีทนำยควำมให้
คำปรึกษำประจำสถำนีตำรวจทุก
สถำนีทั่วประเทศ
ผลลัพธ์
: ประชำชนได้สิทธิเข้ำถึง
กระบวนกำรยุติธรรมในเบื้องต้น

2564 - 2565

1,070,000,000 ไม่มีงบประมำณ MS1,MS2,MS3, แผนกำรปฏิรูป
บำท
รองรับ (พิจำรณำ
MS4
ประเทศด้ำน
ขอรับจัดสรร
กระบวนกำรยุติธรรม
งบกลำงตำมควำม
ประเด็นปฏิรูปที่ 2
จำเป็น)
กำรพัฒนำกลไก
ช่วยเหลือและเพิ่ม
ศักยภำพเพื่อให้
ประชำชนเข้ำถึง
กระบวนกำรยุติธรรม
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หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***

โครงกำร
ทนำยควำมอำสำ
ประจำสถำนี
ตำรวจ (ยื่นคำ
ขอรับจัดสรร
งบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปี
งบประมำณ พ.ศ.
2565 จำนวน
1,482 สถำนี/1
ช่วงเวลำ เป็นเงิน
จำนวน
551,418,800
บำท)

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

เป้ำหมำย : ประชำชนได้รับควำม
คุ้มครอง ได้รับกำรช่วยเหลือ
คำแนะนำด้ำนกฎหมำยในกำร
ดำเนินคดี กำรดำเนินกำรในชั้น
พนักงำนสอบสวนสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น
ผลผลิต : มีทนำยควำมให้
คำปรึกษำประจำสถำนีตำรวจทุก
สถำนีทั่วประเทศ
ผลลัพธ์
: ประชำชนได้สิทธิเข้ำถึง
กระบวนกำรยุติธรรมในเบื้องต้น

*** จัดทาข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

2564 - 2565

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)
MS x.x

กรณีเป็นการดาเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดิม)
โปรดระบุดา้ นที่เกี่ยวข้อง

1,070,000,000
เสนอขอตั้ง MS1,MS2,MS3, แผนกำรปฏิรูป
บำท
งบประมำณในปี 65
MS4
ประเทศด้ำน
กระบวนกำรยุติธรรม
ประเด็นปฏิรูปที่ 2
กำรพัฒนำกลไก
ช่วยเหลือและเพิ่ม
ศักยภำพเพื่อให้
ประชำชนเข้ำถึง
กระบวนกำรยุติธรรม
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แผนขับเคลือ่ นกิจกรรมปฏิรูปทีจ่ ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรปู ประเทศด้าน
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 4
(Big Rock)
เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หน่วยงานร่วมดาเนินการ

กระบวนการยุติธรรม

BR0404

ปฏิรูประบบการปล่อยชั่วคราว
มาตรการคุ้มครองผู้ต้องหาและจาเลยเพื่อให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
สานักงานยุติธรรม

กาหนดเป้าหมายย่อยของขัน้ ตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาทีค่ าดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนัน้ ๆ
ลาดับ

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

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

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

มีระเบียบเกี่ยวกับการเปิดทาการศาลเพื่อพิจารณาคาร้องขอปล่อยชั่วคราวในวันหยุดราชการ หรือ
คาแนะนาของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจาเลย

ม.ค. 63

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

ดาเนินการเช่าและติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมระบบที่เกี่ยวข้องสาหรับตรวจสอบหรือจากัด
การเดินทางของบุคคลในการปล่อยชั่วคราว

2 ปี (2564 - 2565)

เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)
เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)

มีการประชาสัมพันธ์การดาเนินโครงการ
ติดตามและประเมินผลการดาเนินโครงการ

2 ครัง้ ต่อปี
1 ครัง้ ต่อปี

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. 65
(ภายในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ
2565)

ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาทีค่ าดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

MS1

MS4.1

MS4.2
MS2, MS3, MS4

** เพื่อให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อน
หน้า MSn แล้วเสร็จ
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กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลือ่ นกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
โครงการ

สานักงานศาลยุติธรรม

รหัสโครงการ โครงการ/การดาเนินงาน
(BR0101Xnn)
***

BR0404X01 โครงการส่งเสริมการนา
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
สาหรับตรวจสอบหรือ
จากัดการเดินทางของ
บุคคลมาใช้ในการปล่อย
ชั่วคราว

เป้าหมาย/
ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ
ผลผลิต/
เริม่ ต้นและ
ผลลัพธ์
สิ้นสุดโครงการ
ของโครงการ
2564 - 2565

*** จัดทาข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

168,000,000

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรูปประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

โครงการที่ได้รับ MS1, MS2,
จัดสรรตาม พรบ. MS3, MS4
64 และเสนอตั้ง
งบประมาณในปี 65

แผนการปฏิรูป
ประเทศด้าน
กระบวนการยุติธรรม
ประเด็นปฏิรูปที่ 3
การพัฒนากลไกการ
บังคับตามกฎหมาย
อย่างเคร่งครัด เพื่อ
ลดความเหลื่อมล้า
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แผนขับเคลือ่ นกิจกรรมปฏิรปู ทีจ่ ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

กระบวนการยุตธิ รรม

กิจกรรมปฏิรปู ประเทศที่ 5
(Big Rock)

การบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น จับกุม และการสอบปากคาในการสอบสวน

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

มาตรการคุ้มครอง ผู้ตอ้ งหาและจาเลยเพื่อเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

สานักงานตารวจแห่งชาติ

หน่วยงานร่วมดาเนินการ

กองอาสารักษาดินแดน (อส.)
ศาลยุติธรรม (ศย.)
กระทรวงยุติธรรม (ยธ.)
กรมพระธรรมนูญ (ธน.)
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

BR0405

- สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
-

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

ลาดับ
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

พัฒนาระบบการทางานที่ตอ้ งการใช้เทคโนโลยีและประกาศให้สาธารณชนทราบ(กมค.)

เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนการปฏิบตั ิการบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้นจับกุม และการสอบปากคาในการ
สอบสวน (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 และการสอบปากคาในการ
สอบสวน (สกบ.)

เป้าหมายย่อยที่ 1.4 (MS1.4)

การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตารวจผู้ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการใช้งานวัสดุ อุปกรณ์และเทคโนโลยีการบันทึกภาพและเสียงใน
การตรวจค้น จับกุม และการสอบปากคาในการสอบสวน (บช.ศ.)

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

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

ประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงาน (สท.)

(ก.ค. - ก.ย.64)

เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)

ติดตามประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความพึงพอใจของประชาชน (วจ.)

(ม.ค. - ธ.ค.65)

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขัน้ ตอนและวิธกี าร เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาทีแ่ ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรปู ประเทศ ทัง้ นี้
จานวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขัน้ ตอนและวิธกี ารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏิรปู ประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึน้ อยู่กับความเหมาะสม

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

MS1.1, MS1.2, MS1.3, MS1.4
MS1

MS2

MS3

** เพือ่ ให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสร็จ
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กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
ผลผลิต/ผลลัพธ์ เริม่ ต้นและสิ้นสุด
ของโครงการ
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สานักงานตารวจแห่งชาติ

BR0405X01 การบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น
จับกุม และการสอบปากคาในการ
สอบสวน

*** จัดทาข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ม.ค. 54 - ธ.ค. 65

ไม่ใช้งบประมาณ

MS 1-3

