คํานํา
เพื่อใหแผนการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และผูตรวจราชการกรมใน
สังกัดกระทรวงยุติธรรม เปนมาตรการสําคัญในการบริหารราชการแผนดิน ใหสามารถเปนกลไกสําคัญในการ
กํา กั บ ดู แล ติ ดตามการดํ าเนิ นงาน การใหขอเสนอแนะการป องกั นแก ไขป ญหาเพื่ อบริ หารความเสี่ ยงในการ
ปฏิบัติงาน การบูรณาการ การการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อใหการบริหารงาน
ของกระทรวงยุ ติธ รรมสามารถขั บ เคลื่ อนไปสูผ ลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรการพัฒ นาของ
กระทรวงยุติธรรม เปนไปตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ และเปนไปตามนโยบายของผูบริหารกระทรวงยุติธรรม
ได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และประสิ ท ธิ ผ ล โดยที่ ร ะเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ยการตรวจราชการ
พ.ศ.2548 ขอ 8 การตรวจราชการตามระเบียบนี้ หรือตามที่ไดรับคําสั่งจากผูบังคับบัญชา นายกรัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรี แผนการตรวจราชการประจําปตามวรรคหนึ่ง ใหจัดทําตามรอบปงบประมาณโดยใหหัวหนา
หนวยงานของรัฐและผูตรวจราชการรวมกันจัดทําใหแลวเสร็จภายในเดือนตุลาคมของปงบประมาณนั้น ถาใน
กระทรวงใดมีผูตรวจราชการทั้ งในระดับกระทรวงและระดับกรม แผนการตรวจราชการประจําปของกรม
ตองสอดคลองกับแผนการตรวจราชการประจําปของกระทรวง
ในการนี้ รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมไดกําหนดนโยบายการปฏิบัติงานของกระทรวง
ยุติธรรม 5 ดานประกอบดวย 1. การอํานวยความเปนธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา 2. การสรางความปลอดภัย
ในสั งคม 3. การป อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด 4. การป อ งกั น และปราบปรามอาชญากรรมพิ เ ศษ
5. การพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ประกอบกับปลัดกระทรวงยุติธรรมไดมีนโยบายในการใช
กลไกการตรวจราชการในการขับเคลื่อนงานของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด
(กพยจ.) มาตรฐานการปฏิบัติงานของสํานักงานยุติธรรมจังหวัด และการบูรณาการการตรวจราชการระหวาง
ผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมและผูตรวจราชการกรมในสังกัดกระทรวงยุติธรรมดวยกันอยางเปนระบบ
ดังนั้น เพื่อใหการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
สอดคลองกับนโยบายดังกลาวขางตน จึงไดจัดทําแผนการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมประจําปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕61 โดยมีวัตถุประสงคใชเปนแนวทางหรือเครื่องมือในการตรวจราชการและกํากับติดตามของผูตรวจ
ราชการกระทรวงยุติธรรมและผูตรวจราชการกรม เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนางานในเชิงบริหารใหบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่กําหนดไว ตอไป
สํ า นั ก ผู ต รวจราชการกระทรวงยุ ติธ รรม ขอขอบคุณ ผูบ ริห ารกระทรวงยุติ ธ รรม ผู ตรวจ
ราชการกระทรวงยุติธรรม หัวหนาสวนราชการกระทรวงยุติธรรมทุกทาน ที่สนับสนุนขอมูลการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรการตรวจราชการกระทรวงยุตธิ รรมประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ฉบับนี้ จนสําเร็จลุลวงดวยดี
พฤศจิกายน 2560

สารบัญ
หนา

บทที่ ๑

ทิศทางการขับเคลื่อนการตรวจราชการกระทรวงยุตธิ รรม
วิสัยทัศน/พันธกิจ/ประเด็นยุทธศาสตร………………………………………………………………
ยุทธศาสตรกระทรวงยุติธรรม ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)………………………………
กรอบความเชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตรกระทรวงยุตธิ รรม.................................

บทที่ ๒

แผนการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
แผนการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม.....................................................................
แผนปฏิบัติการออกตรวจราชการ................................................................................

๑๐
๒๒

บทที่ ๓

แบบฟอรมการรายงานผลการตรวจราชการ
แบบรายงานผลการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม…………………………………………….

๓๐

ภาคผนวก ปฏิทินการปฏิบตั ิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑.............................................
คําสั่งการแบงเขตการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม.................................................

๓๓
๓๔

๔
๕
๘

บทที่ ๑

ทิศทางการขับเคลื่อนการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม

๔

สํานักผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
วิสัยทัศน

เปนองคกรหลักการขับเคลื่อนการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมอยางมืออาชีพ

คานิยมรวม

การตรวจราชการแบบมุงผลสัมฤทธิ์ ระดมความคิดแบบบูรณาการ

พันธกิจ
•
•
•
•

ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
ตรวจราชการแบบบูรณาการ
พัฒนาระบบงานและบุคลากรการตรวจราชการ
บริหารจัดการงานตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
ยุทธศาสตรที่ ๒ การสงเสริมและสนับสนุนการตรวจราชการแบบบูรณาการ
ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาระบบงานและบุคลากรการตรวจราชการ
ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการการตรวจราชการ

2

ความมันคง
่

3

การสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

อํานาจหน้าที่
บริหารจัดการกระบวนการยุติธรรม
เสริมสร้างและอํานวยความยติตธรรมในสงคม
เสรมสรางและอานวยความยุ
ธรรมในสังคม
และราชการอื่นตามทีม่ ีกฎหมายกําหนด
ให้เป็ นอํานาจหน้าทีข่ องกระทรวงยุติธรรม
หรือส่วนราชการทีส่ งั กัดกระทรวงยุติธรรม

รัฐธรรมนู ญฯ พ.ศ. 2560
แนวทางการปฏิรูปประเทศ
ยุทธศาสตร์ช์ าติ ระยะ 20 ปี
 การปรองดองสมานฉันท์
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
SDGs
Thailand 4.0

ลดความเหลื่อมล้ํา/เกิดความเป็นธรรม
ในสังคม/สังคมมีความสงบสขข
ในสงคม/สงคมมความสงบสุ

1

วิสยั ทัศน์
“หลักประกันความยุตุ ิธรรมตามมาตรฐานสากล”
ฐ

กระทรวงยุติธรรม

ผลสัมฤทธิ์

5

4

การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน

พัฒนาและบู รณาการ
กระบวนการยุติธรรม

การสร้างโอกาส
ความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทางสังคม

6

การสร้าง การเติบโต
บนคุณภาพชีวิต
ทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม

การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม
ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
1 3
การป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด

1 3 4
การสร้างความปลอดภัย
และความสงบสุขในสังคม

2 3 4 6

การอํานวย
ความยุติธรรม

1 2 3 4 5 6

การพัฒนากฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม

1 4
การป้องกันและการปราบปราม
อาชญากรรมด้านความมันคง
่

1 4
การเสริมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์

ยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
การป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด

การสร้างความปลอดภัย
และความสงบสุขในสังคม

ผลสัมฤทธิ์
สังคมมีภมู ิค้ มุ กัน ปลอดภัยจาก
ยาเสพติด

ผลสัมฤทธิ์
1. สังคมเชื่อมั่นการแก้ ไขฟื้ นฟู
ผู้กระทําความผิด
2. ลดการกระทําผิดซํา้

เปาหมาย
เป
้ าหมาย
1. ลดระดับความรุนแรงของสถานการณ์
ควบคุมปัญหา และลดผลกระทบของ
ปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง
2. บังคับใช้ กฎหมายให้ มปี ระสิทธิภาพ
สูงู สุดุ

เป้าหมาย
1. ผู้พ้นโทษผ่านการแก้ ไข ฟื้ นฟู
มีการศึกษา มีงานทํา มีรายได้
พึ่งตนเองได้
2. ลดการกระทําผิดซํา้ ของผู้กระทําผิด

กลยุทธ์
1. สร้ างภูมิค้ มุ กันและป้ องกันยาเสพติด
ในทุกกลุ่มเป้ าหมาย
2. พัฒนาและจัดทําระบบงานแก้ ไข
ปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดแนวใหม่
3. เสริมสร้ างขีดความสามารถของ
กลไกและเครือข่ายในการดําเนินงาน
ป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด
ทั้งในและระหว่างประเทศ

กลยุทธ์
1. ยกระดับการควบคุมดูแลและ
แก้ ไขฟื้ นฟูผ้ กู ระทําผิดตามมาตรฐาน
สากล
2. ส่่งเสริิมการมีสี ่วนร่่วมของทุกภาคส่่วน
ในการเปลี่ยนภาระให้ เป็ นพลัง

การอํานวยความยุติธรรม
ผลสัมฤทธิ์
1. ลดความเหลื่อมลํา้ ในการเข้ าถึงกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม
2. ประชาชนได้ รับบริการงานยุติธรรมที่มี
ประสิทธิภาพ
เป้าหมาย
1. อํานวยความยุติธรรมเพื่อให้ ประชาชนเข้ าถึง
ความยุติธรรม
2. กระบวนการยุติธรรมได้ รับความเชื่อมั่น
และไม่ถูกนําไปเป็ นเงื่อนไขในการใช้ ความรุนุ แรง
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
3. ประชาชนเข้ าถึงบริการด้ านนิติวิทยาศาสตร์
ได้ ง่าย สะดวก รวดเร็ว
4. นักลงทุนมีความเชื่อมั่นและเสริมการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจของประเทศ
กลยุทธ์
1. เสริมสร้ างการรับรู้สทิ ธิมนุษยชนของเจ้ าหน้ าที่
รัฐและประชาชน
2. เสริมสร้ างการรับรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมของประชาชน
3. สร้ างการรับรู้ด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้ แก่
ประชาชน
4. เสริมสร้ างประสิทธิภาพงานยุติธรรมในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
5. นําระบบเทคโนโลยีมาพัฒนากระบวนการ
ปฏิบัติงานและการให้ บริการ
ปฏบตงานและการใหบรการ
6. พัฒนาระบบการบังคับคดี

การพัฒนากฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม

การป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมด้านความมันคง
่

การเสริมสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์

ผลสัมฤทธิ์
1. กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมมี
ความทันสมัย สอดคล้ องกับมาตรฐานสากล
2. การบังคับใช้ กฎหมายมีประสิทธิภาพ
3. ประชาชนมีการรับรู้กฎหมายและปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย
4. ขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศเพิ่มขึ้น

ผลสัมฤทธิ์
1. ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการ
บังคับใช้ กฎหมายเกี่ยวกับคดีด้าน
ความมั่นคง
2. คดีความมั่นคงมีการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ผลสัมฤทธิ์
สังคมมีความปรองดองและ
สมานฉันท์ อยู่ร่วมกันอย่างสันติ

เป้าหมาย
1 ประชาชนรบรู
1.
ประชาชนรับร้ และใชกระบวนการ
ละใช้ กระบวนการ
ยุติธรรมทางเลือกมากขึ้น
2. กระบวนการยุติธรรมมีมาตรฐานตาม
หลักสากล
กลยุทุ ธ์
1. พัฒนากฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมผ่าน กพยช.
2. พัฒนาการวิจัย ศักยภาพบุคลากร และ
นโยบายการบริหารกระบวนการยุติธรรม
3. ส่งเสริมการอนุวัตกิ ารปฏิบตั ติ าม
ข้้ อกําหนดมาตรฐานระหว่างประเทศ
4. สร้ างเครือข่ายและมีบทบาทนําด้ านการ
พัฒนามาตรฐานการบริหารงานยุติธรรม
ในเวทีระหว่างประเทศ
5. พัฒนาระบบงานอนุญาโตตุลาการ
ให้ เป็ นมาตรฐานสากล
ใหเปนมาตรฐานสากล

เป้าหมาย
1. ระบบฐานข้ อมูลอาชญากรรม
ด้ านความมั่นคงได้ รับการพัฒนา
และใช้ ประโยชน์ร่วมกัน
2. ป้ องกันและปราบปราม
อาชญากรรมด้ านความมั่นคง
ด้ วยงานนิติวิทยาศาสตร์
กลยุทธ ์
1. เสริมสร้ างการมีส่วนร่วมของ
ภาคีและภาคประชาชนในการ
เฝ้ าระวังอาชญากรรมด้ านความ
มั่นคง
2 พฒนาประสทธภาพการ
2.
พัฒนาประสิทธิภาพการ
รวบรวมพยานหลักฐานและ
ฐานข้ อมูลเพื่อการป้ องกันและ
ปราบปรามและการสอบสวนคดี
ด้ านความมั่นคง
3. บูบรณาการความร่
รณาการความรวมมอกบ
วมมือกับ
หน่วยบังคับใช้ กฎหมาย

เป้าหมาย
1. มีศูนย์ประสานงานในการ
สร้ างความปรองดองสมานฉันท์
2. นําหลักนิติธรรมและ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้
ในการจัดการความขัดแย้ ง
กลยุทธ์
1. พัฒนาหลักนิติธรรมและ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เพื่อการ
จัดการความขัดแย้ ง
2. จััดตั้งั ศูนย์ป์ ระสานและ
ข้ อมูลผู้ได้ รับผลกระทบจาก
ความขัดแย้ ง
3. สร้ างสภาวะที่เอื้อต่อการอยู่
ร่วมกันในสังคมและเร่งรัด
ผลักดันการอย่ร่วมกนอยางสนต
ผลกดนการอยู
วมกันอย่างสันติ
วิธี
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ยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
การป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด

การสร้างความปลอดภัย
และความสงบสุขในสังคม

1. แผนงานป้องกันยาเสพติด
1.1 การป้องกันยาเสพติดระหว่างประเทศ
- โครงการแม่นาํ้ โขงปลอดภัย (Safe Mekong) (ต่อเนื่อง)
- โครงการประชุม ICAD 2 (ต่อเนื่อง)
1.2 การป้องกันยาเสพติดภายในประเทศ
- โครงการป้ องกันกลุ่มเสี่ยงที่เข้ าไปมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับ
ยาเสพติดในกลุ่มเด็กปฐมวัย เด็กและเยาวชน ผู้ใหญ่และวัย
แรงงาน (ต่อเนื่อง)
- โครงการ To be Number One ของหน่วยงานในสังกัด
(ต่อเนื่อง)
- โครงการเสริมสร้ างหมู่บ้านชุมชุนเข้ มแข็งปลอด
ยาเสพติด (ต่อเนื่อง)
- โครงการบูรณาการด้ านการปราบปรามยาเสพติดกับ
หน่วยงานด้ านการตรวจสอบและยึดทรัพย์สนิ (ต่อเนื่อง)
2. แผนงานปราบปรามยาเสพติด
- การสกัดกั้นยาเสพติดและสารตั้งต้ นบริเวณชายแดน
(ต่อเนื่อง)
- โครงการปราบปรามเครือข่ายและผู้ค้ายาเสพติด
รายสําคัญ(ต่อเนื่อง)
- โครงการช่องทางพิเศษ (Fast track) ดําเนินการบังคับคดดี
โทษปรับคดียาเสพติด (ต่อเนื่อง)
3. แผนงานบําบัดแก้ไขฟื้ นฟูและติดตามผูต้ ิดยาเสพติด
- โครงการบําบัดฟื้ นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติด
ยาเสพติดในรูปแบบชุมชนบําบัดและวิวัฒน์พลเมือง
(ต่่อเนื่ ือง)
- ผู้เข้ ารับการตรวจพิสจู น์ได้ รับการควบคุม ดูแล
- เด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้ องกับยาเสพติดได้ รับการบําบัด
แก้ ไขและฟื้ นฟูสมรรถภาพ (ต่อเนื่อง)
- โครงการบําบัดรักษาผู้เสพ ผู้ติดยาเพสติด (ต่อเนื่อง)
- ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดได้ รับการฟื้ นฟูสมรรถภาพ
ในระบบบังคับบําบัด (ต่อเนื่อง)
- โครงการพัฒนาสถานที่เพื่อการฟื้ นฟูในระบบบังคับบําบัด
ใ ้ เป็ นมาตรฐาน (ริ
ให้
( ิเริ่ิม)
- โครงการจัดตั้งหน่วยงานกลางรับผิดชอบระบบการบําบัด
ยาเสพติดของประเทศ (เร่งรัด)
- โครงการบูรณาการการบําบัดฟื้ นฟูผ้ ูติดยาเสพติด
ในภูมิภาคอาเซียน (ริเริ่ม)
- โครงการพัฒนาฐานข้ อมูลกลางด้ านการบําบัดรักษาผู้ติดยา
เสพติดของประเทศ (ริเริ่ม)

1. แผนงานด้านการควบคุมดูแลและแก้ไขฟื้้ นฟู
ผูก้ ระทําความผิด
1.1 การควบคุมดูแลผูก้ ระทําความผิดในทีค่ วบคุม
1) งานพัฒนาพฤตินิสยั เด็กและเยาวชน (ต่อเนื่อง)
2) งานคุม้ ครองเด็ก เยาวชนและผูเ้ ยาว์
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบําบัดทางจิตวิทยา
ในเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาสุขภาพจิตหรือปัญหาซับซ้ อน
รุนแรง (ต่อเนื่อง)
- การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ (ริเริ่ม)
- โครงการพัฒนาความรู้และทักษะในการดูแลเด็ก
และเยาวชนให้ แก่เจ้ าหน้ าที่ (ริเริ่ม)
3) ผูต้ อ้ งขังได้รบั การควบคุมดูแล
- โครงการพัฒนาพฤตินิสยั ผู้ต้องขังเฉพาะทาง
(เร่งรัด)
- การเตรียมความพร้ อมก่อนปล่อย (ริเริ่ม/เร่งรัด)
4) ผูต้ อ้ งขังได้
ไ รบั การแก้ไขฟื้้ นฟู และพัฒนาพฤติ
นิสยั (ต่อเนือ่ ง)
5) โครงการกําลังใจฯ (ต่อเนื่อง)
1.2 การแก้ไขฟื้ นฟูผูก้ ระทําความผิดในชุมชน
1) ผู้กระทําผิดได้ รับการสืบเสาะและพินิจ ควบคุม
สอดส่องและแก้ ไข (ต่อเนื่อง)
2) โครงการบ้ านกึ่งวิถี (ต่อเนื่อง)
3) โครงการสร้ างจิตสํานึกของผู้กระทําผิดโดยการ
เยียี วยาความเสียี หาย (ริิเริ่ิม)
4) โครงการนําเครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์
มาใช้ กบั ผู้กระทําผิด (ต่อเนื่อง)
2. แผนงานป้องกันอาชญากรรม
- โครงการสร้ างปัญญา พัฒนาอาชีพ (เร่งรัด)
- การพัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ
ของผู้กระทําความผิดที่เป็ นผู้ใหญ่ เด็กและเยาวชน
(เร่งรัด)
- โครงการสร้
โ
้ างงาน สร้้ างรายได้
ไ ้ ให้้ แก่่เด็ก็ และเยาวชน
(Brand DJOB (ต่อเนื่อง)
- โครงการเตรียมความพร้ อมก่อนปล่อย (เรือนจํา
โครงสร้ างเบา) (เร่งรัด)
- โครงการจ้ างงานและสร้ างอาชีพที่ครบวงจร (ริเริ่ม)
- โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และช่องทางการจําหน่าย
สินค้ าของผู้กระทําความผิด (ต่อเนื่อง/เร่งรัด)
- พัฒนากองทุนเพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพของ
ผู้ พ้ นโทษ
โ (รเรม)
( ิ ่ิ )
- โครงการกระบวนการยุตธิ รรมทางเลือกเพื่อสร้ าง
ความสมานฉันท์ในสังคม/มาตรการพิเศษแทนการ
ดําเนินคดีอาญาในเด็กและเยาวชน (ต่อเนื่อง)

การอํานวยความยุติธรรม

การพัฒนากฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม

การป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมด้านความมันคง
่

การเสริมสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์

1. แผนงานด้านการช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความเป็ นธรรม
- งานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมโดยกองทุนยุติธรรม
(ต่อเนือ่ ง/เร่ งรัด)
- งานค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่ าทดแทนและค่าใช้ จ่ายแก่จาํ เลยในคดีอาญา
(ต่อเนือ่ ง)
- การจัดหาทนายความและที่ปรึกษาทางด้ านกฎหมายให้ กบั ผู้ต้องหาและจําเลย รวมทั้ง
เด็กและเยาวชนที่กระทําความผิด (ต่อเนือ่ ง)
- โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจพิสจู น์ด้านนิติวิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการ
เพื่ออํานวยการความเป็ นธรรมและลดความเหลื่อมลํา้ (ต่อเนือ่ ง)
โครงการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้ างความร้ ความเข้
วามเขาใจดานนตวทยาศาสตร
าใจด้ านนิติวิทยาศาสตร์
- โครงการเผยแพรประชาสมพนธและสรางความรู
ให้ แก่กลุ่มเป้ าหมาย (ต่อเนือ่ ง)
- โครงการยกระดับบริการประชาชนสู่ระบบบริการดิจิทลั (ริเริ่ม)
- โครงการสร้ างความรับรู้ด้านอนุญาโตตุลาการผ่านสือ่ (ต่อเนือ่ ง)
- การพัฒนาระบบการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายสู่ชุมชน (ต่อเนือ่ ง)
- งานคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ต่อเนือ่ ง)
2. แผนงานพัฒนาระบบงานยุติธรรมชุมชน
- โครงการพัฒนาและส่งเสริมยุติธรรมชุมชนเพื่อการเข้ าถึงความยุติธรรมของประชาชน
(ต่อเนือ่ ง)
- การพัฒนาระบบไกล่ เกลี่ยข้ อพิพาทในชุมชน (ต่อเนือ่ ง)
3 แผนงานดานสทธมนุ
3.
้ สิ ิ ษยชน
ช
- การขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนของประเทศ (ต่อเนือ่ ง)
- โครงการศูนย์ปฏิบัติการด้ านสิทธิมนุษยชนของประเทศ (ริเริ่ม)
- โครงการพัฒนาระบบงานสิทธิมนุษยชนกับภาคธุรกิจเอกชน (ริเริ่ม)
4. แผนงานการเสริมสร้างประสิทธิภาพงานยุติธรรมเพือ่ การสร้างความ
เป็ นธรรมให้จงั หวัดชายแดนภาคใต้
- โครงการสร้ างความเข้ าใจเรื่องการอํานวยความยุติธรรม (ต่อเนือ่ ง)
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคดีความมั่นคง (ต่อเนือ่ ง)
- โครงการอํานวยความยุติธรรมให้ แก่ประชาชน (ต่อเนือ่ ง)
- งานเยียวยาผู้ได้ รับผลกระทบ (ต่อเนือ่ ง)
5. แผนงานพัฒนาระบบการบังคับคดีแพ่ง คดีลม้ ละลาย และการฟื้้ นฟูกิจการของ
ลูกหนี้
- โครงการพัฒนาระบบบังคับคดีแพ่ ง คดีล้มละลาย ฟื้ นฟูกจิ การของลูกหนี้ และเป็ น
ช่องทางในการรับวางทรัพย์ (ต่อเนือ่ ง)
- โครงการไกล่ เกลี่ยหนี้ครัวเรือน หนี้รายย่อย หนี้เกษตรกร หนี้ กยศ. และ
หนี้ SMEs (ต่อเนือ่ ง)
- เร่ งรัดผลักดันทรัพย์สนิ เข้ าสู่ระบบเศรษฐกิจ (ต่อเนือ่ ง)
- การพัฒนาประสิทธิภาพการบังคับคดี (ต่อเนือ่ ง)
- โครงการเสริมสร้ างศักยภาพแก่ผ้ ปู ระกอบธุรกิจ รวมทั้งผู้ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ((SMEs)) ((ต่อเนือ่ ง))
6. แผนงานพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารจัดการเพือ่ บริการประชาชนของ
กระทรวงยุติธรรม
- พัฒนาโครงสร้ างและระบบการบริหารจัดการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมใน
การให้ บริการประชาชน (ต่อเนือ่ ง)
- โครงการเสริมสร้ างและพัฒนาบุคลากรให้ มอี งค์ความรู้ในเรื่องกระบวนการยุติธรรม
ทางเลือก (ต่อเนือ่ ง)
- โครงการเสริมสร้ างขีดความสามารถของเจ้ าหน้ าที่ในการอนุญาโตตุลาการ(ต่อเนือ่ ง)
- โครงการจัดตั้งศูนย์กลางการพัฒนาบุคลากรด้ านนิติวิทยาศาสตร์ของอาเซียน (ริเริ่ม)
- โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลกลางด้ านนิติวิทยาศาสตร์ของประเทศ (ริเริ่ม)
- โครงการสงเสรมภาครฐและเอกชนในการใหบรการงานดานนตวทยาศาสตรตาม
โครงการส่งเสริมภาครัฐแล เอกชนในการให้ บริการงานด้ านนิติวิทยาศาสตร์ตาม
มาตรฐานสากล (ริเริ่ม)
- โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม (ริเริ่ม)
- โครงการปรับบทบาทและรูปแบบการให้ บริการ (Business Model) ของกรม
บังคดีจากผู้ปฏิบัติงาน (Operator) เป็ นผู้กาํ กับดูแล (Regulator) (ริเริ่ม)
- โครงการปรับปรุงพัฒนาเจ้ าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์เอกชน (ริเริ่ม)
- โครงการจัดตั้งสํานักฝึ กอบรมผู้ทาํ หน้ าที่เป็ นเจ้ าพนักงานบังคับคดีเอกชนและ
เจ้ าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ (Institute of Civil Enforcement Officer and Trustee) (ริเริ่ม)

1. แผนงานปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของประเทศ
1.1 ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนยุติธรรมของประเทศ
1) ปฏิรปู ระบบทนายความอาสา ทนายขอแรง และที่ปรึกษา
กฎหมาย (เร่งรัด)
2) ปฏิรปู กิจการตํารวจ (เร่งรัด)
3) การปฏิรปู ประสิทธิภาพกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาโดยใช้ การ
ประเมินเป็ นตัวชี้วัด (เร่งรัด)
1.2 ศึกษาวิจยั เพือ่ การพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
- การวิจิ ัยและพฒนาเพื
ั
่ อื สร้้ างทุนปัปญญาของชาติิ สร้้ างความ
ร่วมมือระหว่างนักวิจัยสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยทั้งในและต่างประเทศ
และหน่วยงานภาครัฐฯ (ต่อเนื่อง)
- โครงการวิจัยพัฒนากระบวนการยุตธิ รรมทางแพ่ง พาณิชย์และ
อาญา (ต่อเนื่อง)
- การพัฒนากระบวนการและแก้ ไขกฎหมายเพื่ออํานวย
ความสะดวกในการใช้ อนุญาโตตุลาการและการประนอม
ข้ อพิพาทระหว่างประเทศ (ริเริ่ม)
- โครงการพฒนาระบบเทคโนโลยเพอการบรหารและอานวย
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารและอํานวย
ความยุตธิ รรมทางอาญา (ต่อเนื่อง)
1.3 ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง
- ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายของกระทรวงยุตธิ รรมด้ าน
ยาเสพติด เด็กและเยาวชน ราชทัณฑ์ คุมประพฤติ คดีอาญาและคดีพิเศษ
นิตวิ ิทยาศาสตร์ แพ่งพาณิชย์ ล้ มละลาย
การบังคับดี และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ (เร่งรัด)
- ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับกระบวนการ
ยุุตธิ รรม (เร่งรัด)
- ปรับปรุงมาตรการและกฎเกณฑ์ เพื่อส่งเสริมการใช้
อนุญาโตตุลาการ (ต่อเนื่อง)
2. แผนงานพัฒนาโครงสร้ างและระบบบริหารจัดการของกระทรวง
ยุตธิ รรม
- โครงการพัฒนาโครงสร้ างและระบบบริหารจัดการภาครัฐ
ด้ านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
- โครงการประสานและพัฒนาระบบงานยุตธิ รรม
- โครงการพัฒนาความรู้และส่งเสริมคุณธรรมแก่บุคลากรในงาน
ยุตธิ รรม
- โครงการพัฒนาช่องทางในการรับเรื่องขอระงับข้ อพิพาท
ทางเลือก
3. แผนงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการ
- โครงการยกระดับบริการประชาชนสู่ระบบบริการดิจิทลั
- โครงการพัฒนากระบวนการยุตธิ รรมอิเล็กทรอนิกส์ (NSWJ)
- โครงการพัฒนาฐานข้ อมูลและระบบสารสนเทศกระบวนการ
ยุตธิ รรม
4 แผนงานสงเสรมบทบาทกระบวนการยุ
4.
แผนงานส่งเสริมบทบาทกระบวนการยติตธรรมไทยสู
ธรรมไทยส่เวที
วทสากล
สากล
- การเสริมสร้ างบทบาทองค์กรเพื่อขับเคลื่อนการเป็ นสถาบัน
สมทบแห่งองค์การสหประชาชาติ (ต่อเนื่อง)
- การเสริมสร้ างขีดความสามารถและการสร้ างเครือข่าย
ด้ านกระบวนการยุตธิ รรมในเวทีระหว่างประเทศ (ต่อเนื่อง)
- พัฒนางานบังคับคดีเพื่อเอื้อต่อการจัดอันดับความยาก-ง่าย
ในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) (ต่อเนื่อง)

1. แผนงานป้องกันอาชญากรรมด้าน
ความมันคง
่
- การจัดการคดีพิเศษแล้ วเสร็จตาม
มาตรฐานที่กาํ หนด (ต่อเนื่อง)
- โครงการสร้ างเครือข่ายภาคประชาชน
ในการเตือนภัยและแจ้ งเบาะแสอาชญากรรม
(ต่อเนื่อง)
2. แผนงานปราบปรามอาชญากรรม
ป ป
ด้านความมันคง
่
1) การสืบสวน สอบสวนและดําเนินคดี
พิเศษ (เร่ งรัด)
- คดีค้ามนุษย์
- คดีบุกรุก และทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้ อม
- คดฉอโกงประชาชนและแชรลู
คดีฉ้อโกงประชาชนและแชร์ลกโซ่
กโซ
- คดีความมั่นคง
- คดีฮ้ัวประมูลและการทุจริตการจัดซื้อ
จัดจ้ างการทุจริตภาครัฐ
- คดีเกี่ยวกับภาษี การเงินการธนาคาร
3. แผนงานเพิม่ ประสิทธิภาพในการป้องกัน
และปราบปรามอาชญากรรมด้านความ
มันคง
่
- การจัดทําฐานข้ อมูลสนับสนุนการป้ องกัน
อาชญากรรมพิเศษและคดีความมั่นคง
(ต่อเนื่อง)
- โครงการตรวจพิสจู น์สารพันธุกรรม
(DNA) เอกลักษณ์บุคคลวัตถุพยานเพื่อการ
สนับสนุนการสืบสวน สอบสวนอาชญากรรม
พิเศษและป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด
(ต่อเนื่อง)
- โครงการบูรณาการเครือข่ายการให้ บริการ
งานด้ านนิติวิทยาศาสตร์ (ต่อเนื่อง)

1. แผนงานการใช้หลักยุติธรรมและ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เพือ่ จัดการ
ความขัดแย้ง
- ใช้ หลักกฎหมายแยกแยะกลุ่มคดีและ
สถานะทางคดี เพื่อให้ เป็ นไปตามกระบวนการ
ยุติธรรม (ริเริ่ม)
- สร้ างความเชื่อมั่นในหลักนิติธรรมและ
การบังคับใช้ กฎหมาย (รเรม)
การบงคบใชกฎหมาย
(ริเริ่ม)
2. แผนงานจัดตั้งศู นย์ประสานงานและ
ข้อมูลผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากความขัดแย้ง
- ศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทาง
ด้ านการสร้ างความปรองดองสมานฉันท์
โดยให้ หลักกฎหมายและภูมิปัญญาท้ องถิ่น
(ริเริ่ม)
- พัฒนา ปรับปรุง จัดทํากฎหมายและ
ระเบียี บข้้ อบังั คับั ในการแก้
ใ
้ ไข เยียี วยา และ
ฟื้ นฟูผ้ ูได้ รับผลกระทบ (ริเริ่ม)
- จัดทําระบบฐานข้ อมูลปัญหาความขัดแย้ ง
(ริเริ่ม)
- เยียวยา ฟื้ นฟู และดูแลผู้เกี่ยวข้ องและ
ได้ รับผลกระทบ (ริเริ่ม)
3. สร้างสภาวะที่เอื้ อต่อการอยู่ร่วมกันใน
สังคม
3.1 เร่งรัดผลักดันการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
วิธี
- ส่งเสริมและพัฒนากลไกของรัฐในการ
เสริมสร้ างความรู้ความเข้ าใจเพื่อจัดการความ
ขัดแย้ งในระดับชาติ (ริเริ่ม)
- โครงการผลิตสื่อสร้ างสรรค์เพื่อ
เสริมสร้ างสันติวิธแี ละความสมานฉันท์ใน
สังคม (รเรม)
สงคม
(ริเริ่ม)
- สร้ างและพัฒนาเครือข่ายด้ านความ
ปรองดองสมานฉันท์ในชุมชนและสถานศึกษา
เพื่อปลูกฝังสันติวัฒนธรรมที่เข้ มแข็ง (ริเริ่ม)
- ไกล่เกลี่ยระงับข้ อพิพาทและจัดการ
ความขัดแย้ งโดยใช้ กลไกยุติธรรมชุมชนด้ วย
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (ริเริ่ม)
3.2 ลดและขจัดความเหลื่อมลํา้ ในสังคมที่
บ่่มเพาะความขัดั แย้้ ง
- ผลักดันการปฏิรูปโครงสร้ างทางสังคม
(Social-economic structure) เพื่อลดปัญหา
ความเหลื่อมลํา้ อันเป็ นสาเหตุของความ
ขัดแย้ ง (ริเริ่ม)

3

บทที่ ๒

แผนการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

แผนการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕61

๑. หลักการและเหตุผล
เพื่ อให การตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงยุติธ รรม และผู ตรวจราชการกรม
ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมเปนมาตรการสําคัญในการบริหารราชการแผนดินที่จะทําใหการปฏิบัติราชการหรือ
การจัดทําภารกิจของหนวยงานของรัฐบรรลุเปาหมาย สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560
-2579) แผนพัฒ นาสังคมและเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับที่ 12 ( พ.ศ.2560 – 2564) นโยบายกระทรวง
ยุติธรรม ยุทธศาสตรกระทรวงยุติธรรม ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560- 2579) แผนปฏิบัติการและแผนการใชจาย
งบประมาณ ประจํ าปงบประมาณ พ.ศ.2561 ของส วนราชการในสังกั ดกระทรวงยุติธรรม สามารถแกไข
ปญหาอุปสรรค รวมทั้งการใหขอเสนอแนะกอใหเกิดแระสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของสวน
ราชการ อันจะกอใหเดประโยชนสุขกับประชาชนดวยความเปนธรรมโปรงใส สามารถตรวจสอบได รวมทั้งให
เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.
๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑ ไดกําหนดใหการบริหารราชการแผนดินตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจภาครัฐ มีประสิทธิภาพ มีความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลด
ภารกิ จและยุ บเลิกหน วยงานที่ไมจํ า เป น กระจายภารกิจ และทรัพยากรใหแกทองถิ่น กระจายอํานาจการ
ตัดสินใจ อํานวยความสะดวก และตอบสนองความตองการของประชาชน รวมทั้งในการปฏิบัติหนาที่ของสวน
ราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยเฉพาะอยางยิ่งใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน
การมีสวนรวมของประชาชน การเปดเผยขอมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามความ
เหมาะสมในแตละภารกิจ มีหลักในการกําหนดแนวทางและทิศทางในการปฏิบัติราชการ โดยกําหนดเปาหมาย
ใหชัดเจนและใหมีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่จําเปน ประกอบกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการตรวจ
ราชการ พ.ศ.๒๕๔๘ ขอ ๘ การตรวจราชการตามระเบียบนี้กําหนดใหหัวหนาหนวยงานของรัฐและผูตรวจ
ราชการรวมกันจัดทําแผนการตรวจราชการประจําปใหแลวเสร็จภายในเดือนตุลาคมของปงบประมาณนั้น และ
ถากระทรวงใดมีผูตรวจราชการทั้งในระดับกระทรวงและระดับกรม แผนการตรวจราชการประจําปของกรม
ตองสอดคลองกับแผนการตรวจราชการประจําปของกระทรวง ประกอบกับสํานักผูตรวจราชการกระทรวง
ยุติธรรม ซึ่งเปนหนวยงานในการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรกระทรวงยุติธรรม โดยกลไก
การตรวจราชการใหบรรลุเปาหมายที่กําหนด ไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรของหนวยงานดังนี้ ๑) การพัฒนา
ศักยภาพการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ๒) การสงเสริมและสนับสนุนการตรวจราชการแบบบูรณาการ
๓) การพัฒนาระบบงานและบุคลากรการตรวจราชการ และ ๔) การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการการ
ตรวจราชการ
เพื่อใหการบริหารจัดการงานตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
และสอดคลองกับนโยบายกระทรวงยุติธรรม และนโยบายผูบริหาร สํานักผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
จึงไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการตรวจราชการ ซึ่งไดดําเนินการพิจารณาคัดเลือก แผนงาน โครงการกิจกรรม
ที่เปนภารกิจที่สําคัญ และกําหนดประเด็นการตรวจราชการมาใชประกอบการตรวจราชการของกระทรวง
ยุติธรรม เพื่อใหเปนไปตามความมุงหมายวัตถุประสงค เปาหมาย ผลสัมฤทธิ์ ตามนโยบายรัฐบาล แผนบริหาร
ราชการแผนดิน ยุทธศาสตรกระทรวงยุติธรรม 20 ป จึงไดจัดทําแผนการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕6๑

๑๑
๒. วัตถุประสงค

2.1 เพื่อใชเปนกลไกในการตรวจราชการและนิเทศงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ของผูตรวจราชการ
กระทรวงยุตธิ รรมใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงยุติธรรม
2.2 เพื่อใชเปนแนวทางกํากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่สําคัญที่
จะเรงรัดการดําเนินงานใหแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ.256๑ ใหมีประสิทธิภาพ
2.3 เพื่อใชเปน แนวทางในการพั ฒนาระบบงานตรวจราชการและนิเทศงานใหสอดคลอง
นโยบายรัฐบาลและนโยบายกระทรวง
๓. กรอบการตรวจราชการที่มุงเนน
๓.๑ ความกาวหนาของการดําเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม และ
นโยบายกระทรวงยุติธรรม
๓.๒ การมี ส ว นร ว มของภาคประชาชนและหน ว ยงานในภาคราชการและภาคเอกชนที่
เกี่ยวของ
๓.๓ ผลสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรกระทรวงยุติธรรม
๓.๔ ความคุมคาของการใชทรัพยากรสอดคลองกับปริมาณงาน
๓.๕ การดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
๓.๖ ความคาดหวังตอการดําเนินงานตามเปาหมายที่กําหนด
๓.๗ แนวทางการพัฒนาตอยอดการดําเนินงานในปจจุบันและอนาคต
๔. ประเด็นการตรวจราชการ
ประเด็นการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 ประกอบดวย
๔.๑ การตรวจติดตามนโยบาย (AGENDA BASE)
๔.1.๑ การอํานวยความยุติธรรม โดยการขับเคลื่อนศูนยยุติธรรมชุมชน
1) ผลการขับเคลื่อน ศยช.
2) แผนในการพัฒนาเพื่อเลื่อนระดับตามผลการประเมินศักยภาพศูนยยุติธรรม
ชุมชน ในแตละระดับ
๔.๑.๒ การลดความเหลื่อมล้ํา
1) กองทุนยุติธรรม
2) การชวยเหลือทางการเงินแกผูเสียหายในคดีอาญา
๔.๑.๓ มาตรฐานการปฏิบัติงานของสํานักงานยุติธรรมจังหวัด
1) มีบุคลากรเพียงพอและมีความรูความสามารถตอการปฏิบัติงานหรือไม
2) งบประมาณที่ไดรับเพียงพอและเหมาะสมตอการดําเนินงานใหสอดคลองกับ
ภารกิจที่ไดรับมอบหมายหรือไม
3) วั ส ดุ ครุ ภัณฑ ยานพาหนะ เพีย งพอและเหมาะสมต อการปฏิ บัติงานให
บรรลุตามเปาหมายหรือไม
4) แนวทางการบริหารจัดการ สยจ. ใหมีประสิทธิภาพ
๔.๑.๔ การสรางการรับรูใหแกประชาชนทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค
- แผนการสรางการรับรูแกประชาชน

๑๒
๔.๑.๕ การใช ป ระโยชน จ ากข อ มู ล ผู ก ระทํ า ผิ ด ผ า นศู น ย แ ลกเปลี่ ย นข อ มู ล (Data
Exchange Center : DXC)
๑) หนวยงานสวนภูมิภาคเขาใชงานระบบ DXC หรือไม
1) ปญหาอุปสรรคในการเขาใชงานระบบ DXC
๔.๑.๖ การบูรณาการแกไขปญหายาเสพติดในระดับจังหวัด
๑) สถานการณปญหายาเสพติดในพื้นที่
๒) กรอบนโยบายที่สวนกลางถายทอดไปมีความชัดเจนหรือไม
๓) นโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนกองทุนแมของแผนดิน
๔) นโยบายจัดสรรงบประมาณและการกํากับ ติดตามการใชเงินประเภทเงิน
อุดหนุน
๕) การเก็บรักษาทรัพยสินที่ยึดมาจากคดียาเสพติด
๖) ปญหาการรองเรียนเจาหนาที่ ปปส. /เจาหนาที่ตามกฎหมายปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
๔.๒ การตรวจขอคนพบเชิงพื้นที่ (AREA BASE)
๔.๒.๑ การดําเนินงานที่เปนเลิศ (Best Practice) และนวัตกรรม (Innovation)
๑) การดําเนินงานที่เปนเลิศของหนวยงาน
๒) การนําเทคโนโลยีมาใชในการปฏิบัติงาน
๓) การทบทวน แกไข ปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพ
๔.๒.๒ การขับเคลื่อนการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.)
๑) แผนในการจัดประชุม กพยจ.
๒) แผนการขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมไปสูแผนยุทธศาสตร / แผนพัฒนา
ระดับจังหวัด กลุมจังหวัด
๓) การส ง เสริ ม ให ส ว นราชการ/หน ว ยงาน/อปท.เข า มามี ส ว นร ว มในการ
ชวยเหลือประชาชนใหเขาถึงการบริการในกระบวนการยุติธรรม
๔.๒.๓ การแกไขปญหายาเสพติดในระดับหมูบาน/ชุมชน
๑) สถานการณปญหายาเสพติดในพื้นที่
๒) กรอบนโยบายที่สวนกลางถายทอดไปมีความชัดเจนหรือไม
๓) นโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนกองทุนแมของแผนดิน
๔) นโยบายจั ดสรรงบประมาณและการกํ ากับ ติดตามการใชเงินประเภทเงิ น
อุดหนุน
๕) การเก็บรักษาทรัพยสินที่ยึดมาจากคดียาเสพติด
๖) ปญหาการรองเรียนเจาหนาที่ ปปส. /เจาหนาที่ตามกฎหมายปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
๔.๒.๔ การลงพื้นที่พบประชาชน ยุติธรรมสูหมูบาน นําบริการรัฐสูประชาชน
- การติดตามขอสั่งการของผูบริหารในการลงพื้นที่พบประชาชน (เฉพาะจังหวัด
ที่มีการลงพื้นที่ของผูบริหารกระทรวงยุติธรรม)
๔.๒.๕ การพัฒนาและบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐานองคการ
๑) ความพรอมในการกอสรางอาคารบูรณาการ (ที่ดิน)

๑๓
๒) การบริหารจัดการพื้นที่สวนกลางในอาคารบูรณาการ
๔.3 การตรวจตามภารกิจ/หนาที่รับผิดชอบ (FUNCTION BASE)
๔.๓.๑ มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (ม.44)
๑) ผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
๒) ปญหา/อุปสรรค ในการดําเนินงาน
๓) ขอเสนอแนะในการพัฒนาองคการ
๔.๓.๒ การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการประจําปกระทรวงยุติธรรม
๑) ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม
๒) ปญหา/อุปสรรค ในการดําเนินงาน
๓) ขอเสนอแนะในการพัฒนาองคการ
๔.๓.๓ การปฏิบัติตามแผนการเรงรัดการใชจา ยงบประมาณประจําป
- ผลการเบิกจายงบประมาณรายไตรมาส
๔.๓.๔ การบูรณาการการเชื่อมโยงกับหนวยงานอื่นๆ
๑) การบูรณาการดานงบประมาณของหนวยงานในพื้นที่
๒) การบูรณาการการปฏิบัติงานของหนวยงานในพื้นที่
๔.4 การตรวจราชการแบบบูร ณาการเพื่อมุ งผลสัมฤทธิ์ต ามนโยบายของรั ฐบาลประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 ตามที่สํานักนายกรัฐมนตรีกําหนด เพื่อผลักดันใหเกิดการรวมมือในดานตางๆของ
กระทรวงและพื้นที่ที่เกี่ยวของทั้งในดานประสิทธิผล ประสิทธิภาพ คุณภาพการใหบริการไปสูบรรลุผลสําเร็จ
ตามประเด็นนโยบายที่กําหนดตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
๔.5 เรื่องรองเรียน รองทุกข และขอความเปนธรรม ที่เกี่ยวกับสวนราชการในสังกัดกระทรวง
ยุติธรรม เพื่อคลี่คลายหรือแกไขความทุกขยากเดือดรอน
๔.6 เรื่องเกี่ยวกับสถานการณ หรือเหตุการณสําคัญ หรือสาธารณภัย อันจําเปนที่รัฐบาล
และหนวยงานในสังกัดตองเขาไปดําเนินการชวยเหลือและแกไขใหทันการ
๔.7 เรื่องอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
๕. แผนปฏิบัติการออกตรวจราชการและแผนการใชจายงบประมาณ
สํ า นั กผู ตรวจราชการกระทรวงยุติ ธ รรม ไดจัด ทํา แผนปฏิ บัติ การออกตรวจราชการและ
แผนการใชจายงบประมาณในการลงพื้นที่ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เปนเงินจํานวน ๒,๘๐๙,๖๕๒ บาทถวน โดยแบงออกเปน
รอบที่ 1 ระหวาง เดือน ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561
ใชงบประมาณในการลงพื้นที่ตรวจราชการ จํานวน ๑,๔๐๔,๘๒๖ บาทถวน
รอบที่ 2 ระหวาง เดือน เมษายน – กันยายน 2561
ใชงบประมาณในการลงพื้นที่ตรวจราชการ จํานวน ๑,๔๐๔,๘๒๖ บาทถวน
๖. วิธีการดําเนินการ
ในการจัดทําแผนการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม มีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้
๖.1 จั ด เตรี ย ม รวบรวม ข อ มู ล ที่ สํ า คั ญ จากหน ว ยงานในสั ง กั ด กระทรวงยุ ติ ธ รรม แผน
ยุทธศาสตรกระทรวงยุติธรรม นโยบายผูบริหารกระทรวงยุติธรรม

๑๔
๖.๒ ศึกษา วิเคราะห ขอมูล โดยมุงเนนความเชื่อมโยงสอดคลองกันกับวิสัยทัศน พันธกิจ
และยุทธศาสตรของกระทรวงยุติธรรม
๖.๓ จั ด ประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติ การเตรี ย มความพรอ มการพัฒ นางานตรวจราชการกระทรวง
ยุติธรรมประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อรับนโยบายการตรวจราชการจากผูบริหารกระทรวงยุติธรรม
๖.4 จัดประชุมหารือนโยบายหรือแนวทางการตรวจราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
ภายหลังไดขอสรุปจากการประชุมตามขอ 5.3 ไดสรุปผลการประชุมเสนอคณะทํางานรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ยุติธรรม โดยไดมอบหมายใหที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม เปนประธานในการมอบนโยบายการ
ตรวจราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
๖.5 สํ า นั กผู ตรวจราชการกระทรวงยุติธ รรม ในฐานะเปน หนว ยงานสนั บ สนุ น การตรวจ
ราชการไดดําเนินการจัดทําแผนการตรวจราชการ ดังนี้
๑) เก็บ รวบรวมข อมูล จากหน วยงานที่เ กี่ยวของ ผลการดําเนินงานที่ผานมา ความ
ตองการของผูรับ บริการและผูมีสว นไดสว นเสีย ประกอบดว ย ยุทธศาสตรช าติ
นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรกระทรวง นโยบายผูบริหารกระทรวง แผนงบประมาณ
ประจําป
๒) ศึกษา วิเคราะห สังเคราะหประมวลผลขอมูล
๓) สรางความรูความเขาใจคณะทํางานจัดทําแผนการตรวจราชการ
๔) รางแผนการตรวจราชการ
๕) นําแผนสูการรับฟงความคิดเห็นจากผูที่เกี่ยวของ ประกอบดวย ผูตรวจราชการ
กระทรวงยุติธรรม ผูชวยผูตรวจราชการ เจาหนาที่สนับสนุนการตรวจราชการ
๖) ทบทวนและปรับปรุงแผนการตรวจราชการ
๖.6 นําเสนอแผนการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ตอ
ปลัดกระทรวงยุติธรรม พิจารณาใหความเห็น เพื่อเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม เห็นชอบและอนุมัติ
๖.๗ แจงแผนการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมตอผูบริหารในหนวยงานในสังกัดกระทรวง
ยุติธรรมและหนวยงานที่เกี่ยวของ
๖.๘ ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนรอบ 6 เดือนและรอบ 12 เดือน
๗. การรายงานผลการตรวจราชการ
๗.๑ เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจราชการในแตละไตรมาส
๗.๒ รายงานผลการตรวจราชการภาพรวมทั้งประเทศรอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน
๗.๓ รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการรอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน
๘. การติดตามผลการดําเนินการตามขอเสนอแนะของผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
หนวยรับการตรวจรายงานผลการ ดําเนินการตามขอเสนอแนะของผูตรวจราชการกระทรวง
ยุติธรรม ภายใน 15 วัน
๙. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๙.1 หนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมนํานโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงยุติธรรมไป
ดําเนินการอยางครบถวนและมีความกาวหนาในการดําเนินงานกอใหเกิดประโยชนแกประชาชนไดอยางเปน
รูปธรรม

กรอบแนวทางการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
การตรวจราชการระดับกระทรวงยุติธรรม
ติดตามนโยบาย
(AGENDA BASE)
การอานวยความยุติธรรม โดยการขับเคลื่อน
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ข้อค้นพบเชิงพื้นที่
(AREA BASE)

การดาเนินงานที่เป็นเลิศ (best practice )
และนวัตกรรม (Innovation)

-การลดความเหลื่อมล้า (กองทุนยุติธรรม)
-การช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายใน
คดีอาญา (สชง.)

การขับเคลื่อนการพัฒนาการบริหารงาน
ยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.)

มาตรฐานการปฏิบัติงานของ
สานักงานยุติธรรมจังหวัด

การแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับหมู่บ้าน/
ชุมชน

แผนการสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนทั้ง
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

การลงพื้นที่พบ ปชช. ยุติธรรมสู่หมู่บ้าน
นาบริการรัฐสู่ ปชช. (Mobile Clinic)

การใช้ประโยชน์จากข้อมูลผู้กระทาผิดผ่าน
ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุตธิ รรม
(Data Exchange Center :DXC)

การพัฒนาและบริหารจัดการโครงสร้าง
พื้นฐานองค์การ

การบูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับ
จังหวัด

ตามภารกิจ/หน้าที่รับผิดชอบ
(FUNCTION BASE)

มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ (ม.44)
การปฏิบัติตามแผนปฏิบัตริ าชการประจาปี
กระทรวงยุติธรรม
การปฏิบัติตามแผนการเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณประจาปี
การบูรณาการการเชื่อมโยงกับหน่วยงาน
อื่นๆ

กรอบแนวทางการตรวจราชการและรูปแบบการรายงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
การตรวจราชการระดับกระทรวง : ติดตามนโยบาย (Agenda Base)
หัวขอการตรวจ

การอํานวยความยุติธรรมโดยการ
ขับเคลื่อนศูนยยุติธรรมชุมชน (ศยช.)

ประเด็นการตรวจติดตาม
1. ผลการขับเคลื่อน ศยช.
- ดานการบริหาร ศยช.
• สถานที่ตั้ง / รูปแบบศูนย
- ดานการดําเนินงานตามกรอบภารกิจ 5 ดาน
• ดานการเฝาระวังและปองกันปญหาอาชญากรรม
การทุจริตและประพฤติมิชอบและการกระทําผิด
กฎหมายตาง ๆ ในชุมชน
• ด านการรั บเรื่ องร องเรี ยนหรื อร องทุ กข ป ญหา
ความไม เ ป น ธรรมของประชาชน และรั บ แจ ง
เบาะแสขอมูลการกระทําผิดกฎหมายตาง ๆ
• ดานการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทหรือความขัดแยง
ในชุมชน
• ดานการให ความชวยเหลื อ ดูแล ผูที่ไดรับความ
เสียหายหรือไดรับผลกระทบจากอาชญากรรม
• ดานการใหความชวยเหลือ สงเคราะห และบําบัด
แกไขฟนฟูผูกระทําความผิดและผูพนโทษ
- ดานการใหบริการประชาชน
- ปญหา/อุปสรรค

ขอคนพบ / ผลการดําเนินงาน

ขอเสนอแนะของผูตรวจราชการ

2. แผนในการพัฒนาเพื่อเลื่อนระดับตามผลการประเมิน
ศักยภาพศูนยยุติธรรมชุมชน ในแตละระดับ

๑๗

กรอบแนวทางการตรวจราชการและรูปแบบการรายงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
การตรวจราชการระดับกระทรวง : ติดตามนโยบาย (Agenda Base)
หัวขอการตรวจ

การลดความเหลื่อมล้ํา
(กองทุนยุติธรรม)

การลดความเหลื่อมล้ํา
(สชง.)
การสรางการรับรูแกประชาชน
การใชประโยชนขอมูลผูกระทํา
ความผิดผานระบบ DXC

การบูรณการแกไขปญหายาเสพติด

ประเด็นการตรวจติดตาม
1. การให ความช ว ยเหลื อเป น ไปตามกรอบระยะเวลา
ที่กําหนดหรือไม
2. ประเภทคดีที่ขอรับความชวยเหลือ
3. กรณีปลอยตัวชั่วคราว ผูกระทําผิดมีการหลบหนีหรือไม
4. ป ญหาอุ ปสรรคในการติ ดตามเงินคื นกองทุ นยุ ติธรรม
(เงิ นค าปล อยตั วชั่ วคราว , เงิ นค าทนายความ , เงิ น
คาธรรมเนียมศาล)
- การให ค วามช ว ยเหลื อ เป น ไปตามกรอบระยะเวลา
ที่กําหนดหรือไม
- แผนการสรางการรับรูแกประชาชน (ชองทาง /กิจกรรม /
โครงการ / การบูรณาการกับหนวยงานอื่น)

ขอคนพบ / ผลการดําเนินงาน

ขอเสนอแนะของผูตรวจราชการ

1. หนวยงานสวนภูมิภาคเขาใชงานระบบ DXC หรือไม
2. ปญหาอุปสรรคในการเขาใชงานระบบ DXC
1. สถานการณปญหายาเสพติดในพื้นที่
2. กรอบนโยบายที่สวนกลางถายทอดไปมีความชัดเจน
3. นโยบายและแนวทางการขั บเคลื่ อนกองทุ นแม ของ
แผนดิน (การแกไขปญหายาเสพติดในหมูบาน/ชุมชน)
4. นโยบายจั ด สรรงบประมาณและการกํ ากั บ ติ ดตาม
การใชเงินประเภทเงินอุดหนุน
5. การเก็บรักษาทรัพยสินที่ยึดมาจากคดียาเสพติด
6. ปญหาการร องเรี ยนเจ าหน าที่ ปปส. /เจ าหน าที่ ตาม
กฎหมายปองกันและปราบปรามยาเสพติด

๑๘

กรอบแนวทางการตรวจราชการและรูปแบบการรายงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
การตรวจราชการระดับกระทรวง : ติดตามนโยบาย (Agenda Base)
หัวขอการตรวจ

มาตรฐานการปฏิบัติงานของ
สํานักงานยุติธรรมจังหวัด

ประเด็นการตรวจติดตาม
1. มี บุ ค ลากรเพี ย งพอและมี ค วามรู ค วามสามารถ
ตอการปฏิบัติงานหรือไม
2. ง บ ป ร ะ ม า ณ ที่ ไ ด รั บ เ พี ย ง พ อ แ ล ะ เ ห ม า ะ ส ม
ต อ การดํ า เนิ น งานให ส อดคล อ งกั บ ภารกิ จ ที่ ไ ด รั บ
มอบหมายหรือไม
3. วัส ดุ ครุภัณฑ ยานพาหนะ เพีย งพอและเหมาะสม
ตอการปฏิบัติงานใหบรรลุตามเปาหมายหรือไม
4. แนวทางการบริหารจัดการ สยจ. ใหมีประสิทธิภาพ

ขอคนพบ / ผลการดําเนินงาน

ขอเสนอแนะของผูตรวจราชการ

๑๙

กรอบแนวทางการตรวจราชการและรูปแบบการรายงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
การตรวจราชการระดับกระทรวง : ขอคนพบเชิงพื้นที่ (Area Base)
หัวขอการตรวจ
การขับเคลื่อนการพัฒนาการ
บริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด
(กพยจ.)

การลงพื้นที่พบประชาชนตามนโยบาย
“ยุติธรรมสูหมูบาน นําบริการรัฐ
สูประชาชน” (Mobile Clinic)
การพัฒนาและบริหารจัดการ
โครงสรางพื้นฐานองคการ
การดําเนินงานที่เปนเลิศ
(best practice) และนวัตกรรม
(innovation)

ประเด็นการตรวจติดตาม
1. แผนในการจัดประชุม กพยจ.
2. แผนการขั บ เคลื่ อ นกระบวนการยุ ติ ธ รรมไปสู แ ผน
ยุทธศาสตร / แผนพัฒนา ระดับจังหวัด กลุมจังหวัด
3. การสงเสริมใหสว นราชการ/หนว ยงาน/อปท.เขามา
มี ส ว นร ว มในการช ว ยเหลื อ ประชาชนให เ ข า ถึ ง
การบริการในกระบวนการยุติธรรม

ขอคนพบ / ผลการดําเนินงาน

ขอเสนอแนะของผูตรวจราชการ

- การติ ด ตามข อ สั่ ง การของผู บ ริ ห ารในการลงพื้ น ที่
พบประชาชน (เฉพาะจั ง หวั ด ที่ มี ก ารลงพื้ น ที่ ข อง
ผูบ ริหารกระทรวงยุติธรรม)
- ความพรอมในการกอสรางอาคารบูรณาการ (ที่ดิน)
- การบริหารจัดการพื้นที่สวนกลางในอาคารบูรณาการ
- การดําเนินงานที่เปนเลิศของหนวยงาน
- การนําเทคโนโลยีมาใชในการปฏิบัติงาน
- การทบทวน แกไข ปรับปรุงงานใหมปี ระสิทธิภาพ
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กรอบแนวทางการตรวจราชการและรูปแบบการรายงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
การตรวจราชการระดับกระทรวง : ตามภารกิจ / หนาที่รับผิดชอบ (Function Base)
หัวขอการตรวจ
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ - ตัวชี้วัด
(ม.44)
การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงยุตธิ รรม

การปฏิบัติตามแผนการเรงรัดการใช
จายงบประมาณประจําป

การบูรณาการการเชื่อมโยงกับ
หนวยงานอื่น ๆ

ประเด็นการตรวจติดตาม
1. ผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
2. ปญหา/อุปสรรค ในการดําเนินงาน
3. ขอเสนอแนะในการพัฒนาองคการ

ขอคนพบ / ผลการดําเนินงาน

ขอเสนอแนะของผูตรวจราชการ

1. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกระทรวง
ยุติธรรม
2. ปญหา/อุปสรรค ในการดําเนินงาน
3. ขอเสนอแนะในการพัฒนาองคการ
- ผลการเบิกจายงบประมาณรายไตรมาส
• ไตรมาสที่ 1 รอยละ 30
• ไตรมาสที่ 2 รอยละ 52
• ไตรมาสที่ 3 รอยละ 73
• ไตรมาสที่ 4 รอยละ 96
- การบูรณาการดานงบประมาณของหนวยงานในพื้นที่
- การบูรณาการการปฏิบัติงานของหนวยงานในพื้นที่

21

แผนการตรวจราชการ กรณีปกติ ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2561
พันตํารวจโทพงษธร ธัญญสิริ
เขต / จังหวัด

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

ไตรมาสที่ 3
มี.ค.

ไตรมาสที่ 4

ประมาณการ
คาใชจาย

หมายเหตุ

17

10,200.00

ฉะเชิงเทรา 5หนวย

31

10,200.00

นครนายก 5 หนวย

10,200.00

ชัยนาท 5 หนวย

11,500.00

ลพบุรี 8 หนวย

3,225.00

สมุทรปราการ 6 หนวย

เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

รอบที่ 1 - 2 (ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561)
เขตตรวจราชการที่ 3
ฉะเชิงเทรา
เขตตรวจราชการที่ 3
นครนายก
เขตตรวจราชการที่ 2
ชัยนาท
เขตตรวจราชการที่ 2
ลพบุรี
เขตตรวจราชการที่ 3
สมุทรปราการ
เขตตรวจราชการที่ 2
สิงหบุรี
เขตตรวจราชการที่ 2
อางทอง
เขตตรวจราชการที่ 3
ปราจีนบุรี - สระแกว

รวม

23
7
๑๔

9

16

21
25
19

12

10,200.00

สิงหบุรี 5 หนวย

21

26

10,200.00

อางทอง 5 หนวย

14,425.00

ปราจีนบุรี 9 หนวย
สระแกว 5 หนวย

14 - 15

กําหนดลงพื้นที่รอบที่1 รวม 9 จังหวัด / กําหนดลงพื้นที่ตามแผนรอบที2่ รวม 6 จังหวัด

80,150.00

แผนการตรวจราชการ กรณีปกติ ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2561
พันตํารวจเอกสุชาติ วงศอนันตชัย
เขต / จังหวัด

ไตรมาสที่ 1
ต.ค. พ.ย.

ธ.ค.

ไตรมาสที่ 2
ม.ค.

ก.พ.

ไตรมาสที่ 3
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาสที่ 4
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ประมาณการคาใชจาย

หมายเหตุ

รอบที่ 1 - 2 (ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561)
เขตตรวจราชการที่ 5
สมุทรสาคร
เขตตรวจราชการที่ 5
สมุทรสงคราม
เขตตรวจราชการที่ 4
สุพรรณบุรี
เขตตรวจราชการที่ 4
นครปฐม
เขตตรวจราชการที่ 4
ราชบุรี กาญจนบุรี
เขตตรวจราชการที่ 5
ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี
เขตตรวจราชการที่ 9
ตราด จันทบุรี
เขตตรวจราชการที่ 9
ระยอง ชลบุรี

รวม

๑๓

๑๖

๒๔

๑๐

7,000.00

สมุทรสาคร 5 หนวย

๑๔

๑๘

๒๖

๑๗

8,000.00

สมุทรสงคราม 5 หนวย

๒๕

๖

๒๒

๗

8,400.00

สุพรรณบุรี 5 หนวย

๒๓

๑

๑๕

๑๒

7,800.00

นครปฐม 10 หนวย

45,000.00

ราชบุรี 8 หนวย
กาญจนบุรี 7 หนวย

24,700.00

ประจวบคีรีขันธ 7 หนวย
เพชรบุรี 5 หนวย

๑๓ - ๑๖

4-๗
๑๓ - ๑๖
๒๗ - ๓๐

27 - 2

๓๑ - ๑
๗ - 10

(จันทบุร)ี

๒๑ - ๒๔

กําหนดลงพื้นที่รอบที่1 รวม 12 จังหวัด / กําหนดลงพื้นที่ตามแผนรอบที2่ รวม 9 จังหวัด

40,600.00
47,400.00

188,900.00

ตราด 6 หนวย
จันทบุรี 6 หนวย
ระยอง 8 หนวย
ชลบุรี 11 หนวย

แผนการตรวจราชการ กรณีปกติ ประจําปงบประมาณ .พศ. 2561
พันโทเอนก ยมจินดา
เขต / จังหวัด

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.

พ.ย.

ไตรมาสที่ 2
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

ไตรมาสที่ 4

ไตรมาสที่ 3
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ประมาณการคาใชจาย

หมายเหตุ

20 - 24

58,170.00

ตาก 10 หนวย

14 - 17

56,170.00

สุโขทัย 8 หนวย

78,550.00

ลําปาง 7 หนวย
ลําพูน 7 หนวย

74,850.00

เชียงใหม 17 หนวย

75,150.00

เชียงราย 9 หนวย

73,150.00

แมฮองสอน 7 หนวย

74,700.00

นาน 5 หนวย
พะเยา 5 หนวย

71,150.00

เพชรบูรณ 10 หนวย

74,700.00

แพร 5 หนวย
อุตรดิตถ 5 หนวย

74,150.00

พิษณุโลก 10 หนวย

ส.ค.

ก.ย.

รอบที่ 1 - 2 (ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561)
เขตตรวจราชการที่ 17
ตาก
เขตตรวจราชการที่ 17
สุโขทัย
เขตตรวจราชการที่ 15
ลําปาง ลําพูน
เขตตรวจราชการที่ 15
เชียงใหม
เขตตรวจราชการที่ 15
เชียงราย
เขตตรวจราชการที่ 15
แมฮองสอน
เขตตรวจราชการที่ 16
นาน พะเยา
เขตตรวจราชการที่ 17
เพชรบูรณ

28 - 1
20 23
18 22

18 - 22
30 - 4

8 - 12
15 18

14 - 18

29 - 2

2-6

5-9

4-8
16 20

19 - 23

เขตตรวจราชการที่ 16 , 17
แพร อุตรดิตถ

5-9

เขตตรวจราชการที่ 17
พิษณุโลก

19 - 23

รวม

31 - 3
21 - 25

กําหนดลงพื้นที่รอบที่ 1 รวม 13 จังหวัด / กําหนดลงพื้นที่ตามแผนรอบที่2 รวม 13 จังหวัด

710,740.00

แผนการตรวจราชการ กรณีปกติ ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2561
นายเพิ่มพูน พึ่งประสิทธิ์
เขต / จังหวัด

ไตรมาสที่ 1
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ไตรมาสที่ 2
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.

ไตรมาสที่ 3
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.

ไตรมาสที่ 4
ก.ค.
ส.ค. ก.ย.

ประมาณการ
คาใชจาย

หมายเหตุ

56,400.00

กระบี่ 5 หนวย

รอบที่ 1 - 2 (ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561)
เขตตรวจราชการที่ 7
กระบี่
เขตตรวจราชการที่ 7
ภูเก็ต พังงา
เขตตรวจราชการที่ 7 , 8
ตรัง สตูล
เขตตรวจราชการที่ 7
ระนอง
เขตตรวจราชการที่ 8
สงขลา ยะลา
เขตตรวจราชการที่ 8
นราธิวาส ปตตานี
รวม

21 - 22

26 - 27
10 - 12

16 - 18

24 - 26
8-9
21 - 23
14 - 16

71,950.00
6-8

71,950.00

21 - 22

56,400.00
18 - 20

76,700.00
15 - 17

กําหนดลงพื้นที่รอบที่ 1 รวม 10 จังหวัด / กําหนดลงพื้นที่ตามแผนรอบที่ 2 รวม 10 จังหวัด

79,550.00
412,950.00

ภูเก็ต 5 หนวย
พังงา 7 หนวย
ตรัง 5 หนวย
สตูล 7 หนวย
ระนอง 5 หนวย
สงขลา 14 หนวย
ยะลา 8 หนวย
นราธิวาส 5 หนวย
ปตตานี 6 หนวย

แผนการตรวจราชการ กรณีปกติ ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2561
นายวสันต สิงคเสลิต
เขต / จังหวัด

ไตรมาสที่ 1
ต.ค. พ.ย.

ธ.ค.

ไตรมาสที่ 2
ม.ค.

ก.พ.

ไตรมาสที่ 3
มี.ค. เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาสที่ 4
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ประมาณการ
คาใชจาย

หมายเหตุ

รอบที่ 1 - 2 (ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561)
เขตตรวจราชการที่ 12
ขอนแกน กาฬสินธุ
เขตตรวจราชการที่ 10
อุดรธานี หนองคาย
เขตตรวจราชการที่ 12
รอยเอ็ด มหาสารคาม
เขตตรวจราชการที่ 10
เลย หนองบัวลําภู
เขตตรวจราชการที่ 10 , 11
บึงกาฬ นครพนม
เขตตรวจราชการที่ 10
สกลนคร มุกดาหาร

รวม

27 - 2

30 - 5

11 - 16

73,000.00

14 - 19

24 - 29
8 - 13
22 - 27
5 - 10

93,460.00
4-9

87,600.00

18 - 23

92,460.00
9 - 14

95,460.00

6 - 11

95,310.00

กําหนดลงพื้นที่รอบที่1 รวม 12 จังหวัด / กําหนดลงพื้นที่ตามแผนรอบที2่ รวม 12 จังหวัด

537,290.00

ขอนแกน 14 หนวย
กาฬสินธุ 5 หนวย
อุดรธานี 5 หนวย
หนองคาย 5 หนวย
รอยเอ็ด 6 หนวย
มหาสารคาม 5 หนวย
เลย 5 หนวย
หนองบัวลําภู 5 หนวย
บึงกาฬ 5 หนวย
นครพนม 5 หนวย
สกลนคร 7 หนวย
มุกดาหาร 5 หนวย

แผนการตรวจราชการ กรณีปกติ ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2561
นายวิตถวัลย สุนทรขจิต
เขต / จังหวัด

ไตรมาสที่ 1
ต.ค. พ.ย.

ธ.ค.

ไตรมาสที่ 2
ม.ค.

ก.พ.

ไตรมาสที่ 3
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาสที่ 4
ก.ค.

มิ.ย.

ส.ค.

ก.ย.

ประมาณการ
คาใชจาย

หมายเหตุ

53,812.00

สุรินทร 8 หนวย

53,708.00

บุรีรัมย 8 หนวย

รอบที่ 1 - 2 (ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561)
เขตตรวจราชการที่ 14
สุรินทร
เขตตรวจราชการที่ 14
บุรีรัมย
เขตตรวจราชการที่ 14
นครราชสีมา ชัยภูมิ
เขตตรวจราชการที่ 18
กําแพงเพชร พิจิตร
เขตตรวจราชการที่ 18
นครสวรรค อุทัยธานี
เขตตรวจราชการที่ 13
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ
อํานาจเจริญ ยโสธร

รวม

13 - 16

7 - 12
10 - 13
21 - 26

22 - 27
5 - 10

4-9

19 - 24

18 - 23

5 - 16

นครราชสีมา 18 หนวย
ชัยภูมิ 8 หนวย
กําแพงเพชร 5 หนวย
89,958.00
พิจิตร 5 หนวย
นครสวรรค 7 หนวย
85,940.00
อุทัยธานี 5 หนวย
อุบลราชธานี 8 หนวย
ศรีสะเกษ 8 หนวย
146,600.00
อํานาจเจริญ 5 หนวย
ยโสธร 5 หนวย
93,334.00

9 - 20

กําหนดลงพื้นที่รอบที่1 รวม 12 จังหวัด / กําหนดลงพื้นที่ตามแผนรอบที2่ รวม 12 จังหวัด

523,352.00

แผนการตรวจราชการ กรณีปกติ ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2561
นายเรืองศักดิ์ สุวารี
เขต / จังหวัด

ไตรมาสที่ 1
ต.ค. พ.ย.

ธ.ค.

ไตรมาสที่ 2
ม.ค.

ก.พ.

ไตรมาสที่ 3
มี.ค. เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ไตรมาสที่ 4
ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ประมาณการ
คาใชจาย

หมายเหตุ

รอบที่ 1 - 2 (ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561)
เขตตรวจราชการที่ 1
สระบุรี
เขตตรวจราชการที่ 1
นนทบุรี
เขตตรวจราชการที่ 1
พระนครศรีอยุธยา
เขตตรวจราชการที่ 1
ปทุมธานี
เขตตรวจราชการที่ 6
สุราษฎรธานี
เขตตรวจราชการที่ 6
ชุมพร
เขตตรวจราชการที่ 6
พัทลุง นครศรีธรรมราช

รวม

30

3

9,600.00

สระบุรี 5 หนวย

29

17

5,300.00

นนทบุรี 6 หนวย

6-7

27,530.00

พระนครศรีอยุธยา 11 หนวย

20 - 21

10,790.00

ปทุมธานี 13 หนวย

8 - 13

127,340.00

สุราษฎรธานี 12 หนวย
เกาะสมุย 4 หนวย

24 - 26

52,660.00

ชุมพร 8 หนวย

123,050.00

พัทลุง 6 หนวย
นครศรีธรรมราช 12 หนวย

6-7
9

10 - 11
21 - 26
7-9
18 - 23

5 - 10

กําหนดลงพื้นที่รอบที่1 รวม 8 จังหวัด / กําหนดลงพื้นที่ตามแผนรอบที2่ รวม 8 จังหวัด

356,270.00

บทที่ ๓

แบบฟอรมการรายงานผลการตรวจราชการ

๑. ผลการตรวจราชการ
ประเด็นการตรวจราชการ
๑.๑ การตรวจติดตามนโยบาย
(AGENDA BASE)

แบบรายงานผลการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
เขตตรวจราชการ ที่ ........................จังหวัด ...................................................
วันที่ตรวจราชการ...........................................................
ขอคนพบ

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะที่ใหแกหนวยรับตรวจ
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย

๑.๒ การตรวจข อ ค น พบเชิ ง
พื้นที่ (AREA BASE)

ขอเสนอแนะที่ใหแกหนวยรับตรวจ
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย

๑.๓ การตรวจตามภารกิ จ /
หน าที่ รั บผิ ดชอบ (FUNCTION
BASE)

ขอเสนอแนะที่ใหแกหนวยรับตรวจ
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย

๓๐

๒. ผลการตรวจราชการรวมกับผูตรวจราชการกรม

๓. การดําเนินงานที่เปนเลิศ (Best Practice)

๔. ขอเสนอแนะของที่ปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

๓๑

ภาคผนวก

ปฏิทินการปฏิบัติงานดานการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
ชื่อหนวยงาน : สํานักผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
ลําดับ
1
2
3
๔
๕
๖
๗
๘
9

ขั้นตอนการดําเนินงาน
ศึกษารวบรวมข้อมูลประกอบการจัดทําแผน
แต่งตั�งคณะทํางานจัดทําแผน
ประชุมร่วมกับคณะทํางานจัดทําแผน
จัดทําประเด็นการตรวจราชการ
ยกร่างแผนการตรวจราชการ
จัดทําแผนการตรวจราชการ
เสนอแผนให้ ปยธ. เห็นชอบ
ประชุมชี�แจงแผน ผู้บริหารกระทรวง/กรม/หน่วยรับตรวจ
แจ้งเวียนแผนให้หน่วยรับตรวจ/หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

10 ตรวจราชการกรณีปกติ และแบบบูรณาการ รอบที� ๑
11 รายงานผลการตรวจราชการรอบ ๖ เดือน

12 ตรวจราชการกรณีปกติ และแบบบูรณาการ รอบที� ๒
13 รายงานผลการตรวจราชการรอบ ๑๒ เดือน
14 ประเมินผลการดําเนินงานตามแผน ครั�งที� ๑
15 ประเมินผลการดําเนินงานตามแผน ครั�งที� ๒
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ผูรับผิดชอบ
กลุมพัฒนาระบบฯ
กลุมพัฒนาระบบฯ
กลุมพัฒนาระบบฯ
กลุมพัฒนาระบบฯ
กลุมพัฒนาระบบฯ
กลุมพัฒนาระบบฯ
กลุมพัฒนาระบบฯ
กลุมพัฒนาระบบฯ
กลุมพัฒนาระบบฯ
กลุมตรวจราชการ
กลุมตรวจราชการ
กลุมตรวจราชการ
กลุมตรวจราชการ
กลุมพัฒนาระบบฯ
กลุมพัฒนาระบบฯ

หมายเหตุ

(สําเนา)

คําสั่งกระทรวงยุติธรรม
ที่ 305 / ๒๕60
เรื่อง การแบงเขตการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
ตามคําสั่งกระทรวงยุติธรรม ที่ 485/2559 ลงวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เรื่อง การ
แบงเขตการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 นั้น
เนื่องจากวาระการตรวจราชการปงบประมาณ พ.ศ.2560 ไดสิ้นสุดลง และมีการเปลี่ยนแปลง
ผูดํารงตําแหนงผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ดังนั้น เพื่อใหการตรวจราชการของกระทรวงยุติธรรม เปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติร ะเบีย บบริห ารราชการ
แผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ขอ 11 ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ และ คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 97/2554 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
เรื่องการกําหนดพื้นที่การตรวจราชการของผูตรวจราชการ จึงใหยกเลิกคําสั่งกระทรวงยุติธรรม ที่ ๓๔/๒๕60 วันที่
๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕60 เรื่ อง การตรวจราชการในการขั บ เคลื่ อนนโยบายกระทรวงยุ ติ ธรรม ประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 และคําสั่งกระทรวงยุติธรรมที่ 485/2559 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 เรื่อง การแบงเขต
การตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยใหแบงเขตการตรวจราชการของผูตรวจ
ราชการกระทรวงยุติธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ดังนี้
1. พันตํารวจโทพงษธร ธัญญสิริ หัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม รับผิดชอบตรวจราชการ
ในภาพรวมของกระทรวงยุติธรรม และหนวยงานสวนกลาง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตลอดจนหนวยงานสังกัด
กระทรวงยุติธรรม ในเขตจังหวัด ดังตอไปนี้
1.1 เขตตรวจราชการที่ ๒ จังหวัดชัยนาท ลพบุรี สิงหบุรี อางทอง
1.2 เขตตรวจราชการที่ 3 จังหวัดฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแกว
นครนายก สมุทรปราการ
2. พันตํารวจเอกสุชาติ วงศอนันตชัย ผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม รับผิดชอบตรวจราชการ
กรมในสังกัดกลุมภารกิจดานบริหารความยุติธรรม (กรมบังคับคดี กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ) และหนวยงาน
ในสั งกั ดกรมดั งกล าว ในพื้ นที่ กรุ งเทพมหานคร ตลอดจนหน วยงานสั งกั ดกระทรวงยุ ติ ธรรม ในเขตจั งหวั ด
ดังตอไปนี้
2.1 เขตตรวจราชการที่ 4 จังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี
2.2 เขตตรวจราชการที่ ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม
2.3 เขตตรวจราชการที่ ๙ จังหวัดจันทบุรี ชลบุรี ระยอง ตราด
/3. พันโทเอนก…

-23. พันโทเอนก ยมจินดา ผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม รับผิดชอบตรวจราชการกลุม
ภารกิ จ ด า นพั ฒ นาพฤติ นิ สั ย (กรมราชทั ณ ฑ กรมคุ มประพฤติ กรมพิ นิ จ และคุ ม ครองเด็ ก และเยาวชน)
และหนวยงานในสังกัดกรมดังกลาว ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมทั้งหนวยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม ในเขต
จังหวัด ดังตอไปนี้
3.1 เขตตรวจราชการที่ 15 จังหวัดเชียงใหม แมฮองสอน ลําปาง ลําพูน
3.2 เขตตรวจราชการที่ 16 จังหวัดนาน พะเยา เชียงราย แพร
3.3 เขตตรวจราชการที่ 17 จังหวัดตาก พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ อุตรดิตถ
4. นายเพิ่มพูน พึ่งประสิทธิ์ ผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม รับผิดชอบตรวจราชการกรมใน
สังกัดกลุมภารกิจดานอํานวยความยุติธรรม ( กรมสอบสวนคดีพิเศษ สถาบันนิติวิทยาศาสตร) และหนวยงานใน
สังกัดดังกลาวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมทั้งหนวยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม ในเขตจังหวัด ดังตอไปนี้
4.1 เขตตรวจราชการที่ ๗ จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง
4.2 เขตตรวจราชการที่ ๘ จังหวัดสงขลา สตูล ปตตานี ยะลา นราธิวาส
5. นายวสั น ต สิ งคเสลิ ต ผู ตรวจราชการกระทรวงยุ ติธ รรม รับ ผิดชอบตรวจราชการ
สํ านั กงานคณะกรรมการป อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด และหน ว ยงานในสั ง กั ด ดั ง กล า วในพื้ น ที่
กรุงเทพมหานคร รวมทั้งหนวยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม ในเขตจังหวัด ดังตอไปนี้
5.๑ เขตตรวจราชการที่ ๑๐ จังหวัดหนองคาย บึงกาฬ เลย อุดรธานี หนองบัวลําภู
5.๒ เขตตรวจราชการที่ ๑๑ จังหวัดนครพนม มุกดาหาร สกลนคร
5.๓ เขตตรวจราชการที่ ๑๒ จังหวัดรอยเอ็ด ขอนแกน มหาสารคาม กาฬสินธุ
6. นายวิตถวัลย สุนทรขจิต ผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม รับผิดชอบตรวจราชการ
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแหงประเทศไทย สถาบันอนุญาโตตุลาการ รวมทั้งหนวยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม ในเขต
จังหวัด ดังตอไปนี้
6.1 เขตตรวจราชการที่ ๑๓ จังหวัดอํานาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร อุบลราชธานี
6.2 เขตตรวจราชการที่ ๑๔ จังหวัดสุรินทร นครราชสีมา บุรีรัมย ชัยภูมิ
6.3 เขตตรวจราชการที่ 18 จังหวัดกําแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค อุทัยธานี
7. นายเรืองศักดิ์ สุวารี ผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม รับผิดชอบตรวจราชการ สํานักงาน
กิ จการยุ ติ ธรรม สํ านั กงานปลั ดกระทรวงยุ ติธรรม ตลอดจนหน วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม ในเขตจั งหวั ด
ดังตอไปนี้
7.๑ เขตตรวจราชการที่ ๑ จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี
7.2 เขตตรวจราชการที่ ๖ จังหวัดชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง
นอกจากนี้ใหผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมรับผิดชอบตรวจราชการ ในหนวยงานหรือ
เรื่องอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมายเปนการเฉพาะ จากรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม หรือปลัดกระทรวงยุติธรรม
กรณีมีตําแหนงผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมวางลง ใหผูที่มาดํารงตําแหนงแทนผูตรวจ
ราชการกระทรวงยุติธรรมทานนั้น รับผิดชอบการตรวจราชการในเขตตรวจราชการดังกลาวตอไป
/ใหผูตรวจราชการ…

-3ใหผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม มีอํานาจและหนาที่ปฏิบัติราชการใหเปนไปตามที่กําหนด
ไว ในระเบี ยบสํ านั กนายกรัฐมนตรีว าด วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมทั้ งบทบัญญัติ แห งกฎหมาย และ
ระเบียบที่เกี่ยวของ และใหหนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในฐานะผูรับการตรวจ อํานวยความสะดวกและ
สนับสนุนการปฏิบัติราชการของผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม โดยใหปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมทั้งบทบัญญัติแหงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2560 เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60

สุวพันธุ ตันยุวรรธนะ
( นายสุวพันธุ ตันยุวรรธนะ )
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม

สําเนาถูกตอง

(นายวิเชียร ไชยสอน)
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ

ยศเดช คัด/ทาน

การแบงเขตการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
แนบทายคําสั่งกระทรวงยุติธรรม ที่ 305 /2560

กลุมที่ 1

กลุมที่ 2

กลุมที่ 3

กลุมที่ 4

กลุมที่ 5

กลุมที่ 6

กลุมที่ 7

พ.ต.ท.พงษธร ธัญญสิริ
ตําแหนงเลขที่ 228
(หัวหนาผูตรวจ)
ภาพรวมกระทรวงยุติธรรม

พ.ท.เอนก ยมจินดา
ตําแหนงเลขที่ 6

นายวิตถวัลย สุนทรขจิต
ตําแหนงเลขที่ 7

นายเพิ่มพูน พึ่งประสิทธิ์
ตําแหนงเลขที่ 8

นายวสันต สิงคเสลิต
ตําแหนงเลขที่ 287

นายเรืองศักดิ์ สุวารี
ตําแหนงเลขที่ 289

พ.ต.อ.สุชาติ วงศอนันตชัย
ตําแหนงเลขที่ 532

กลุ มภารกิ จด านพั ฒนาพฤติ 1. สถาบั นเพื่ อการยุ ติ ธรรม กลุ ม ภารกิ จ ด า นอํ า นวย ป.ป.ส.
นิสัย
แหงประเทศไทย
ความยุติธรรม
2. สถาบันอนุญาโตตุลาการ

1.สํานักงานกิจการยุติธรรม กลุ ม ภารกิ จ ด า นบริ ห าร
2.สํานักงานปลัดกระทรวง ความยุติธรรม
ยุติธรรม

เขตตรวจราชการที่ 2
ชัยนาท ลพบุรี สิงหบุรี
อางทอง

เขตตรวจราชการที่ 15
เชียงใหม ลําปาง
แมฮองสอน ลําพูน

เขตตรวจราชการที่ 13
ยโสธร ศรีสะเกษ
อํานาจเจริญ อุบลราชธานี

เขตตรวจราชการที่ 7
กระบี่ พังงา ภูเก็ต
ระนอง ตรัง

เขตตรวจราชการที่ 10
เลย หนองคาย
หนองบัวลําภู อุดรธานี
บึงกาฬ

เขตตรวจราชการที่ 1
นนทบุรี ปทุมธานี
พระนครศรีอยุธยา
สระบุรี

เขตตรวจราชการที่ 4
กาญจนบุรี นครปฐม
ราชบุรี สุพรรณบุรี

เขตตรวจราชการที่ 3
ฉะเชิงเทรา นครนายก
ปราจีนบุรี สมุทรปราการ
สระแกว

เขตตรวจราชการที่ 16
นาน พะเยา
เชียงราย แพร

เขตตรวจราชการที่ 14
ชัยภูมิ นครราชสีมา
บุรีรัมย สุรินทร

เขตตรวจราชการที่ 8
สงขลา สตูล ปตตานี
ยะลา นราธิวาส

เขตตรวจราชการที่ 11
นครพนม มุกดาหาร
สกลนคร

เขตตรวจราชการที่ 6
นครศรีธรรมราช พัทลุง
ชุมพร สุราษฎรธานี

เขตตรวจราชการที่ 5
ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร

เขตตรวจราชการที่ 17
ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ
สุโขทัย อุตรดิตถ

เขตตรวจราชการที่ 18
กําแพงเพชร นครสวรรค
พิจิตร อุทัยธานี

รวม 9 จังหวัด

รวม 13 จังหวัด

รวม 12 จังหวัด

เขตตรวจราชการที่ 12
ขอนแกน มหาสารคาม
รอยเอ็ด กาฬสินธุ
รวม 10 จังหวัด

รวม 12 จังหวัด

เขตตรวจราชการที่ 9
จันทบุรี ชลบุรี
ตราด ระยอง
รวม 8 จังหวัด

รวม 12 จังหวัด

