
 
 
 
 
 
 

4 แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) 

ด้านกระบวนการยุติธรรม 



BR0401 การใหป้ระชาชนสามารถติดตามความคืบหน้า ขั้นตอนการ
ด าเนินงานต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรม

เปา้หมายย่อยที่ 1 (MS1) ด าเนินการตราพระราชบญัญัติระยะเวลาในการด าเนินงานของกระบวนการยุติธรรม พ .ศ. .... .ใหม้ีผลบงัคับใช้
เปา้หมายย่อยที่ 2 (MS2) จดัท าประกาศใหป้ระชาชนทราบถึงระยะเวลาในการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน
เปา้หมายย่อยที่ 3 (MS3) จดัท า พัฒนาและเชื่อมโยง ระบบตรวจสอบและแจง้ความคืบหน้าใหป้ระชาชนทราบ
เปา้หมายย่อยที่ 4 (MS4) หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ส ารวจความพึงพอใจจากประชาชนผู้มาใช้บริการ
เปา้หมายย่อยที่ 5 (MS5) หน่วยงานรับผิดชอบหลักประชุมหน่วยงานร่วมด าเนินการผู้รับผิดชอบติดตามความคืบหน้าในการด าเนินการ

BR0402 การรับแจง้ความร้องทุกข์ต่างท้องที่ เปา้หมายย่อยที่ 1 (MS1) จดัเตรียมเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักเกณฑ์การด าเนินงาน คู่มือการด าเนินงาน (สทส./วจ.)
เปา้หมายย่อยที่ 2 (MS2) รับฟังความคิดเหน็ของประชาชนและผู้ปฏบิติัเพือ่พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ใหต้รงตามความต้องการของผู้ใช้งาน(วจ.)  
  
เปา้หมายย่อยที่ 3 (MS3) มีการประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าของการร้องทุกข์ต่างท้องที่ (Infographic โฆษณา) (สท.)    
เปา้หมายย่อยที่ 4 (MS4) ติดตามประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความพึงพอใจของประชาชน (วจ.)

BR0403 การจดัหาทนายความอาสาประจ าสถานีต ารวจใหค้รบทุกสถานีทั่ว
ประเทศ

เปา้หมายย่อยที่ 1 (MS1) มีทนายความใหค้ าปรึกษาในสถานีต ารวจไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของสถานีต ารวจทั่วประเทศ
เปา้หมายย่อยที่ 2 (MS2) มีทนายความใหค้ าปรึกษาในสถานีต ารวจครบทุกสถานีทั่วประเทศ
เปา้หมายย่อยที่ 3 (MS3) มีช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน กรณีเกดิการทุจริตหรือประพฤติผิดมรรยาททนายความ
เปา้หมายย่อยที่ 4 (MS4) ประเมินผลการด าเนินโครงการ

BR0404 ปฏรูิประบบการปล่อยชั่วคราว เปา้หมายย่อยที่ 1 (MS1) มีระเบยีบเกี่ยวกบัการเปดิท าการศาลเพือ่พิจารณาค าร้องขอปล่อยชั่วคราวในวันหยุดราชการ หรือค าแนะน าของประธานศาลฎกีา
เกี่ยวกบัการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย
เปา้หมายย่อยที่ 2 (MS2) ด าเนินการเช่าและติดต้ังอปุกรณ์อเิล็กทรอนิกส์ พร้อมระบบที่เกี่ยวข้องส าหรับการตรวจสอบหรือจ ากดัการเดินทางของบคุคลใน
การปล่อยชั่วคราว
เปา้หมายย่อยที่ 3 (MS3) ) มีการประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ   
เปา้หมายย่อยที่ 4 (MS4) ติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ

BR0405 การบนัทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น จบักมุ และการสอบปากค า
ในการสอบสวน

เปา้หมายย่อยที่ 1 (MS1) พัฒนาระบบการท างานที่ต้องการใช้เทคโนโลยีและประกาศใหส้าธารณชนทราบ (กมค.)
เปา้หมายย่อยที่ 2 (MS2) ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงาน (สท)
เปา้หมายย่อยที่ 3 (MS3) ) ติดตามประเมิณประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความพึงพอใจของประชาชน (วจ.)

4.ยุตธิรรม

สรปุแผนขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

รหสัBR
ชื่อกิจกรรมปฏริปู

ที่ส่งผลตอ่ประชาชนอย่างมนัียส าคัญ (Big Rock)
เปา้หมายย่อย (Milestone : MS)

2/12



1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรปูประเทศด้าน

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 1
(Big Rock)

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  - กระทรวงมหาดไทย  - ส านักงานศาลปกครอง

 - กระทรวงยุติธรรม  - ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ

 - ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  - กรมพระธรรมนูญ

 - ส านักงานอัยการสูงสุด  - ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

 - ส านักงานศาลยุติธรรม  - ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

 - หน่วยงานอื่นในกระบวนการยุติธรรม  - ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ล าดับ

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)

เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)

เป้าหมายย่อยที่ 5 (MS5)

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อน
หน้า MSn แล้วเสร็จ

การให้ประชาชนสามารถติดตามความคืบหน้า ขั้นตอนการด าเนินงานต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรม

หน่วยงานรับผิดชอบหลักประชุมหน่วยงานร่วมด าเนินการผู้รับผิดชอบติดตามความคืบหน้าในการ
ด าเนินการ

ทุก 6 เดือน ภายหลังร่าง
พระราชบัญญัติระยะเวลาในการ

ด าเนินงานของกระบวนการยุติธรรม
 พ.ศ. .... .มีผลบังคับใช้

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ส ารวจความพึงพอใจจากประชาชนผู้มาใช้บริการ ทุกไตรมาสหลังระบบ เปิดให้บริการ

จัดท า พัฒนาและเชื่อมโยง ระบบตรวจสอบและแจ้งความคืบหน้าให้ประชาชนทราบ ม.ค. 65 - ธ.ค. 65

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสรจ็ของแต่ละเป้าหมายย่อย

จัดท าประกาศให้ประชาชนทราบถึงระยะเวลาในการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน ม.ค. 65 - ม.ิย. 65

หน่วยงานรับผิดชอบหลักจดัประชุมหน่วยงานร่วมด าเนินการ เพื่อก าหนดแนวทางจดัท าประกาศ ม.ค. 65 - มี.ค. 65

หน่วยงานร่วมด าเนินการ จดัท าประกาศของแต่ละหน่วยงาน และประกาศให้ประชาชนทราบ เม.ย. 65 - มิ.ย. 65

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *
ช่วงระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ด าเนินการตราพระราชบัญญัติระยะเวลาในการด าเนินงานของกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. ....ให้มีผล
บังคับใช้

ม.ค. 64 - ธ.ค. 64

ก าหนดเป้าหมายย่อยของขัน้ตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสรจ็ของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรูปทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

กระบวนการยุติธรรม

BR0401
หน่วยงานที่เก่ียวข้องในกระบวนการยุติธรรมมีระบบให้ประชาชนตรวจสอบและหรือแจ้งความคืบหน้าให้ประชาชนทราบ

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) 

MS1 MS2 MS3 
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
โครงการ

รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ต้นและ

สิ้นสุดโครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรูปประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวข้อง

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านกระบวนการยุติธรรม 
(ส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)

BR04001X01 การให้ประชาชนสามารถ
ติดตามความคืบหน้า
ขั้นตอนการด าเนินงาน
ต่าง ๆ ในกระบวนการ
ยุติธรรม

ม.ค. 64 - ธ.ค. 
65

 ไม่ใช้งบประมาณ MS 1-5

*** จดัท าข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลือ่นกิจกรรม Big Rock
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1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริปูประเทศที่ 2
(Big Rock)

การรบัแจ้งความรอ้งทกุขต์า่งทอ้งที่

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ  -  - 

 -  -

 -  -

ล าดบั

เปา้หมายย่อยที่ 1 (MS1)

เปา้หมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

เปา้หมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

เปา้หมายย่อยที่ 2 (MS2)

เปา้หมายย่อยที่ 3 (MS3)

เปา้หมายย่อยที่ 4 (MS4)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน

 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส านักงานต ารวจแหง่ชาติ BR0402X01 การรับแจง้ความร้อง
ทุกข์ต่างท้องที่

ม.ค.64 - ม.ค.65 ไม่ใช้งบประมาณ MS 1-4

*** จัดท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอรม์ทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

มกีารประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าของการรอ้งทกุขต์า่งทอ้งที่ (Infographic โฆษณา) (สท.) ทกุ 6 เดอืน

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรฐัธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสรจ็ในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสรจ็ในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสรจ็

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

ผตดิตามประเมนิประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความพึงพอใจของประชาชน (วจ.) ก.ค. - ก.ย.64

* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธกีาร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสรจ็ตามชว่งเวลาของแผนการปฏริปูประเทศ ทัง้น้ี 
จ านวนเป้าหมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธกีารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏริปูประเทศ (ฉบับปรบัปรงุ)ขึน้อยู่กับความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการรับค าร้องทกุข์กล่าวโทษและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสถานีต ารวจทั่วประเทศ (สทส.) ม.ค.64 - ม.ค.65

รบัฟังความคิดเหน็ของประชาชนและผู้ปฏบิตัเิพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ใหต้รงตามความตอ้งการ
ของผู้ใชง้าน(วจ.)

ม.ค. - ม.ีค.64

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

จัดเตรยีมเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักเกณฑ์การด าเนินงาน คู่มอืการด าเนินงาน
 (สทส./วจ.)

ม.ค.64 - ม.ค.65

ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนการปฏบิติั การรับแจ้งความร้องทกุข์ต่างทอ้งที่ (กมค.กม.)/ปรับปรุง/ยกร่าง 
ระเบยีบ/กฎหมาย/แนวทางปฏบิติัที่เกี่ยวข้องกับการรับแจ้งความร้องทกุข์ต่างทอ้งที่ (กมค.)  /มีคู่มือการด าเนินงาน 
1. คู่มือการปฏบิติั (กมค.)/2. คู่มือการใช้งานระบบ (สทส.)

ม.ค.64 - ม.ค.65

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรปูทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

กระบวนการยตุธิรรม

BR0402
มรีะบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการรบัค ารอ้งทกุขก์ล่าวโทษและเชื่อมโยงขอ้มลูระหว่างสถานีต ารวจทั่วประเทศ

ส านักงานต ารวจแหง่ชาติ

MS1 MS2 
MS1.1, Ms1.2 

MS4 MS3 
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1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริปูประเทศที่ 3
(Big Rock)

กาจัดหาทนายความอาสาประจ าสถานีต ารวจใหค้รบทกุสถานีทั่วประเทศ

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ  - กระทรวงยุติธรรม  

 - ส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ  

 
 

ล าดบั

เปา้หมายย่อยที่ 1 (MS1)

เปำ้หมำยย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

เปำ้หมำยย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

เปา้หมายย่อยที่ 2 (MS2)

เปำ้หมำยย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

เปำ้หมำยย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

เปา้หมายย่อยที่ 3 (MS3)

เปำ้หมำยย่อยที่ 3.1 (MS3.1)

เปำ้หมำยย่อยที่ 3.2 (MS3.2)

เปา้หมายย่อยที่ 4 (MS4)

เปำ้หมำยย่อยที่ 4.1 (MS4.1)

เปำ้หมำยย่อยที่ 4.2 (MS4.2) ประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำร ป ี2565
ต.ค. 65 (1 เดือน หลังส้ินปงีบประมำณ

 พ.ศ. 2565)

* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธกีาร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสรจ็ตามชว่งเวลาของแผนการปฏริปูประเทศ ทัง้น้ี 
จ านวนเป้าหมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธกีารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏริปูประเทศ (ฉบับปรบัปรงุ)ขึน้อยู่กับความเหมาะสม

 - กระบวนกำรแสวงหำข้อเทจ็จริงและกำรลงโทษ ตลอดระยะเวลำด ำเนินโครงกำร

ประเมนิผลการด าเนินโครงการ  1 ครัง้ ตอ่ปี

ประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำร ป ี2564
ต.ค. 64 (1 เดือน หลังส้ินปงีบประมำณ

 พ.ศ. 2564)

ฝึกอบรมพฒันำคุณภำพทนำยควำมอำสำ
ไตรมำสที่ 4 ของปงีบประมำณ พ.ศ. 

2565

มชีอ่งทางการรบัเรือ่งรอ้งเรยีน กรณีเกิดการทจุรติหรอืประพฤตผิิดมรรยาททนายความ
ไตรมาสที่ 2 ของปงีบประมาณ พ.ศ. 

2564

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

ตลอดระยะเวลำด ำเนินโครงกำร

ไตรมำสที่ 4 ของปงีบประมำณ พ.ศ. 
2564

มทีนายความใหค้ าปรกึษาในสถานีต ารวจครบทกุสถานีทั่วประเทศ
ด าเนินการเมื่อไดร้บัจัดสรร

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

เก็บสถิติประชำชนและควำมพงึพอใจประชำชนผู้มำใช้บริกำร
1 ป ี(2565) (ทกุคร้ังที่ประชำชนมำใช้

บริกำร)

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรปูทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

กระบวนการยตุธิรรม

BR0403
ประชาชนไดร้บัความคุ้มครอง ไดร้บัการชว่ยเหลือ ค าแนะน าดา้นกฎหมาย ในการด าเนินคด ีการด าเนินการในชั้นพนักงานสอบสวนสะดวกและรวดเรว็
ยิ่งขึ้น

สภาทนายความ ในพระบรมราชปูถัมภ์

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

มทีนายความใหค้ าปรกึษาในสถานีต ารวจไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 50 ของสถานีต ารวจทั่วประเทศ
ด าเนินการเมื่อไดร้บัจัดสรร
งบประมาณ   (งบกลาง)

เก็บสถิติประชำชนและควำมพงึพอใจประชำชนผู้มำใช้บริกำร
1 ป ี(2564) (ทกุคร้ังที่ประชำชนมำใช้

บริกำร)

ฝึกอบรมพฒันำคุณภำพทนำยควำมอำสำ
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เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นที่เก่ียวข้อง

สภำทนำยควำม ในพระบรม
รำชูปถัมภ์

BR0403X01 โครงกำร
ทนำยควำมอำสำ
ประจ ำสถำนี
ต ำรวจ (ได้รับกำร
จัดสรร
งบประมำณตำม
พระรำชบญัญัติ
งบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.
 2564 ด ำเนิน
โครงกำร ฯ 
จ ำนวน 150 
สถำน/ี 1 ช่วงเวลำ
 เปน็เงินจ ำนวน 
58,423,700 บำท)

เปำ้หมำย : ประชำชนได้รับควำม
คุ้มครอง ได้รับกำรช่วยเหลือ
ค ำแนะน ำด้ำนกฎหมำยในกำร
ด ำเนินคดี กำรด ำเนินกำรในชั้น
พนักงำนสอบสวนสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น 
 ผลผลิต : มีทนำยควำมให้
ค ำปรึกษำประจ ำสถำนีต ำรวจทกุ
สถำนีทั่วประเทศ            
ผลลัพธ์ : ประชำชนได้สิทธิเข้ำถึง
กระบวนกำรยุติธรรมในเบื้องต้น

2564 - 2565  1,070,000,000
 บำท

โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS1.1, 
MS1.2,MS3,MS

4

แผนกำรปฏรูิป
ประเทศด้ำน
กระบวนกำรยุติธรรม
 ประเด็นปฏรูิปที่ 2 
กำรพฒันำกลไก
ช่วยเหลือและเพิ่ม
ศักยภำพเพื่อให้
ประชำชนเข้ำถึง
กระบวนกำรยุติธรรม

โครงกำร
ทนำยควำมอำสำ
ประจ ำสถำนี
ต ำรวจ  (อยู่
ระหว่ำงเตรียม
ขอรับกำรจัดสรร
งบประมำณ งบ
กลำง เพื่อด ำเนิน
โครงกำรเพิ่มเติม
จ ำนวน 591 
สถำน/ี 1 ช่วงเวลำ
 กรณีเร่ิมด ำเนินได้
ในเดือนมีนำคม 
2564 ใช้
งบประมำณ
จ ำนวน 
127,709,300 
บำท)

เปำ้หมำย : ประชำชนได้รับควำม
คุ้มครอง ได้รับกำรช่วยเหลือ
ค ำแนะน ำด้ำนกฎหมำยในกำร
ด ำเนินคดี กำรด ำเนินกำรในชั้น
พนักงำนสอบสวนสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น
ผลผลิต : มีทนำยควำมให้
ค ำปรึกษำประจ ำสถำนีต ำรวจทกุ
สถำนีทั่วประเทศ            ผลลัพธ์
 : ประชำชนได้สิทธิเข้ำถึง
กระบวนกำรยุติธรรมในเบื้องต้น

2564 - 2565  1,070,000,000
 บำท

ไม่มีงบประมำณ
รองรับ (พจิำรณำ

ขอรับจัดสรร
งบกลำงตำมควำม

จ ำเปน็)

MS1,MS2,MS3,
MS4

แผนกำรปฏรูิป
ประเทศด้ำน
กระบวนกำรยุติธรรม
 ประเด็นปฏรูิปที่ 2 
กำรพฒันำกลไก
ช่วยเหลือและเพิ่ม
ศักยภำพเพื่อให้
ประชำชนเข้ำถึง
กระบวนกำรยุติธรรม

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรฐัธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสรจ็ในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสรจ็ในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสรจ็

MS3.1, MS3.2 
MS3  

MS4.1  
MS1 

MS1.1, MS1.2  
MS4 MS2 

MS4.2  MS2.1, MS2.2 
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นที่เก่ียวข้อง

โครงกำร
ทนำยควำมอำสำ
ประจ ำสถำนี
ต ำรวจ  (ยื่นค ำ
ขอรับจัดสรร
งบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.
 2565  จ ำนวน 
1,482 สถำนี/1 
ช่วงเวลำ เปน็เงิน
จ ำนวน 
551,418,800 
บำท)

เปำ้หมำย : ประชำชนได้รับควำม
คุ้มครอง ได้รับกำรช่วยเหลือ
ค ำแนะน ำด้ำนกฎหมำยในกำร
ด ำเนินคดี กำรด ำเนินกำรในชั้น
พนักงำนสอบสวนสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น
ผลผลิต : มีทนำยควำมให้
ค ำปรึกษำประจ ำสถำนีต ำรวจทกุ
สถำนีทั่วประเทศ            ผลลัพธ์
 : ประชำชนได้สิทธิเข้ำถึง
กระบวนกำรยุติธรรมในเบื้องต้น

2564 - 2565  1,070,000,000
 บำท

เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS1,MS2,MS3,
MS4

แผนกำรปฏรูิป
ประเทศด้ำน
กระบวนกำรยุติธรรม
 ประเด็นปฏรูิปที่ 2 
กำรพฒันำกลไก
ช่วยเหลือและเพิ่ม
ศักยภำพเพื่อให้
ประชำชนเข้ำถึง
กระบวนกำรยุติธรรม

*** จัดท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอรม์ทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
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1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรปูประเทศด้าน

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 4
(Big Rock)

ปฏิรูประบบการปล่อยชั่วคราว

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หน่วยงานร่วมด าเนินการ

ล าดับ

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)
เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)

เป้าหมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)

เป้าหมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2) ประเมินผลการด าเนินโครงการ ปี 2565
ธ.ค. 65

(ภายในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ
 2565)

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสรจ็ของแต่ละเป้าหมายย่อย

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อน
หน้า MSn แล้วเสร็จ

มีการประชาสัมพันธก์ารด าเนินโครงการ 2 ครัง้ ต่อปี
ติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ 1 ครัง้ ต่อปี

ประเมินผลการด าเนินโครงการ ปี 2564
ธ.ค. 64

(ภายในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ
 2565)

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *
ช่วงระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

มีระเบียบเก่ียวกับการเปิดท าการศาลเพ่ือพิจารณาค าร้องขอปล่อยชั่วคราวในวันหยุดราชการ หรือ
ค าแนะน าของประธานศาลฎีกาเก่ียวกับการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย

ม.ค. 63

ด าเนินการเช่าและติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมระบบที่เก่ียวข้องส าหรับตรวจสอบหรือจ ากัด
การเดินทางของบุคคลในการปล่อยชั่วคราว

2 ปี (2564 - 2565)

ก าหนดเป้าหมายย่อยของขัน้ตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสรจ็ของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรูปทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

กระบวนการยุติธรรม

BR0404
มาตรการคุ้มครองผู้ต้องหาและจ าเลยเพ่ือให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น

ส านักงานยุติธรรม

MS1 MS4.1 MS2, MS3, MS4 
MS4.2 
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
โครงการ

รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน
 ***

เป้าหมาย/
ผลผลิต/
ผลลัพธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ต้นและ

สิ้นสุดโครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรูปประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวข้อง

ส านักงานศาลยุติธรรม BR0404X01 โครงการส่งเสริมการน า
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ส าหรับตรวจสอบหรือ
จ ากัดการเดินทางของ
บุคคลมาใช้ในการปล่อย
ชั่วคราว

2564 - 2565 168,000,000     โครงการที่ได้รับ
จดัสรรตาม พรบ. 
64 และเสนอต้ัง

งบประมาณในปี 65

MS1, MS2, 
MS3, MS4

แผนการปฏิรูป
ประเทศด้าน

กระบวนการยุติธรรม
 ประเด็นปฏิรูปที่ 3 
การพัฒนากลไกการ
บังคับตามกฎหมาย
อย่างเคร่งครัด เพื่อ
ลดความเหล่ือมล้ า

*** จดัท าข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลือ่นกิจกรรม Big Rock
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1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริปูประเทศที่ 5
(Big Rock)

การบนัทกึภาพและเสียงในการตรวจค้น จับกุม และการสอบปากค าในการสอบสวน

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ กองอาสารักษาดินแดน (อส.)  - ส านักงานปอ้งกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

ศาลยุติธรรม (ศย.)  -

กระทรวงยุติธรรม (ยธ.)  - 

กรมพระธรรมนูญ (ธน.)  - 

คณะกรรมการปอ้งกันและปราบปรามการทจุริตแหง่ชาติ (ป.ป.ช.)  -

ล าดบั

เปา้หมายย่อยที่ 1 (MS1)

เปา้หมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

เปา้หมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

เปา้หมายย่อยที่ 1.3 (MS1.3)

เปา้หมายย่อยที่ 1.4 (MS1.4)

เปา้หมายย่อยที่ 2 (MS2)

เปา้หมายย่อยที่ 3 (MS3)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

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

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรฐัธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสรจ็ในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสรจ็ในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสรจ็

* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธกีาร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสรจ็ตามชว่งเวลาของแผนการปฏริปูประเทศ ทัง้น้ี 
จ านวนเป้าหมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธกีารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏริปูประเทศ (ฉบับปรบัปรงุ)ขึน้อยู่กับความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

มีทรัพยากรด้านสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้บนัทกึภาพและเสียงในการตรวจค้น จับกุม และการสอบปากค าในการ
สอบสวน (สกบ.)

การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ต ารวจผู้ปฏบิติังานเกี่ยวกับการใช้งานวัสดุ อุปกรณ์และเทคโนโลยีการบนัทกึภาพและเสียงใน
การตรวจค้น จับกุม และการสอบปากค าในการสอบสวน (บช.ศ.)

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

มีการใช้เทคโนโลยีการบนัทกึภาพและเสียงในการตรวจค้น จับกุม และการสอบปากค าในการสอบสวน (กมค.,สยศ.ตร.
,บช.ศ.)

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรปูทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

กระบวนการยตุธิรรม

BR0405
มาตรการคุ้มครอง ผู้ตอ้งหาและจ าเลยเพ่ือเขา้ถึงกระบวนการยุตธิรรมไดอ้ย่างมปีระสิทธิภาพ

ส านักงานต ารวจแหง่ชาติ

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

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

ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนการปฏบิติัการบนัทกึภาพและเสียงในการตรวจค้นจับกุม และการสอบปากค าในการ
สอบสวน (กมค.(กม.))

MS1 MS2 MS3 
MS1.1, MS1.2, MS1.3, MS1.4 
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส านักงานต ารวจแหง่ชาติ BR0405X01 การบนัทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น
 จบักมุ และการสอบปากค าในการ
สอบสวน

ม.ค. 54 - ธ.ค. 65 ไม่ใช้งบประมาณ MS 1-3

*** จัดท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอรม์ทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
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