


คํานํา 

เพ่ือใหแผนการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และผูตรวจราชการกรมใน
สังกัดกระทรวงยุติธรรม เปนมาตรการสําคัญในการบริหารราชการแผนดิน ใหสามารถเปนกลไกสําคัญในการ
กํากับดูแล ติดตามการดําเนินงาน การใหขอเสนอแนะการปองกันแกไขปญหาเพ่ือบริหารความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติงาน การบูรณาการ การการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพ่ือใหการบริหารงาน
ของกระทรวงยุติธรรมสามารถขับเคลื่อนไปสูผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาของ
กระทรวงยุติธรรม เปนไปตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ และเปนไปตามนโยบายของผูบริหารกระทรวงยุติธรรม
ไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยท่ีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการตรวจราชการ           
พ.ศ.2548 ขอ 8 การตรวจราชการตามระเบียบนี้ หรือตามท่ีไดรับคําสั่งจากผูบังคับบัญชา นายกรัฐมนตรี 
หรือคณะรัฐมนตรี แผนการตรวจราชการประจําปตามวรรคหนึ่ง ใหจัดทําตามรอบปงบประมาณโดยใหหัวหนา
หนวยงานของรัฐและผูตรวจราชการรวมกันจัดทําใหแลวเสร็จภายในเดือนตุลาคมของปงบประมาณนั้น ถาใน
กระทรวงใดมีผูตรวจราชการท้ังในระดับกระทรวงและระดับกรม แผนการตรวจราชการประจําปของกรม     
ตองสอดคลองกับแผนการตรวจราชการประจําปของกระทรวง 

  ในการนี้ รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมไดกําหนดนโยบายการปฏิบัติงานของกระทรวง
ยุติธรรม 5 ดานประกอบดวย 1. การอํานวยความเปนธรรมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา 2. การสรางความปลอดภัย
ในสังคม 3. การปองกันและปราบปรามยาเสพติด 4. การปองกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ            
5. การพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ประกอบกับปลัดกระทรวงยุติธรรมไดมีนโยบายในการใช
กลไกการตรวจราชการในการขับเคลื่อนงานของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด 
(กพยจ.) มาตรฐานการปฏิบัติงานของสํานักงานยุติธรรมจังหวัด และการบูรณาการการตรวจราชการระหวาง
ผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมและผูตรวจราชการกรมในสังกัดกระทรวงยุติธรรมดวยกันอยางเปนระบบ  

ดังนั้น เพ่ือใหการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
สอดคลองกับนโยบายดังกลาวขางตน จึงไดจัดทําแผนการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕61 โดยมีวัตถุประสงคใชเปนแนวทางหรือเครื่องมือในการตรวจราชการและกํากับติดตามของผูตรวจ
ราชการกระทรวงยุติธรรมและผูตรวจราชการกรม เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนางานในเชิงบริหารใหบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายท่ีกําหนดไว ตอไป  

สํานักผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ขอขอบคุณผูบริหารกระทรวงยุติธรรม ผูตรวจ
ราชการกระทรวงยุติธรรม หัวหนาสวนราชการกระทรวงยุติธรรมทุกทาน ท่ีสนับสนุนขอมูลการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรการตรวจราชการกระทรวงยุตธิรรมประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ฉบับนี้ จนสําเร็จลุลวงดวยดี  

       

พฤศจกิายน 2560 



สารบัญ 

  หนา 
บทท่ี ๑ ทิศทางการขับเคล่ือนการตรวจราชการกระทรวงยุตธิรรม 

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

 
๔ 
๕ 
๘ 

บทท่ี ๒ แผนการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
แผนการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม.....................................................................  
แผนปฏิบัติการออกตรวจราชการ................................................................................ 
 

 
๑๐ 
๒๒ 

บทท่ี ๓ แบบฟอรมการรายงานผลการตรวจราชการ 
แบบรายงานผลการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม……………………………………………. 
 
 

 
๓๐ 

ภาคผนวก ปฏิทินการปฏิบตัิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑............................................. 
คําสั่งการแบงเขตการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม.................................................  
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บทท่ี ๑ 
ทิศทางการขับเคลื่อนการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 

 



๔ 
 

สํานักผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 
 

วิสัยทัศน 
         เปนองคกรหลักการขับเคลื่อนการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมอยางมืออาชีพ 
 
 

คานิยมรวม 
 การตรวจราชการแบบมุงผลสัมฤทธิ์ ระดมความคิดแบบบูรณาการ 
 

พันธกิจ 
• ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 

• ตรวจราชการแบบบูรณาการ 

• พัฒนาระบบงานและบุคลากรการตรวจราชการ 

• บริหารจัดการงานตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 
 

ประเด็นยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาศักยภาพการตรวจราชการกระทรวงยตุิธรรม 
ยุทธศาสตรท่ี ๒ การสงเสริมและสนับสนุนการตรวจราชการแบบบูรณาการ 
ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาระบบงานและบุคลากรการตรวจราชการ 
ยุทธศาสตรท่ี ๔ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการการตรวจราชการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



วิสยัทศัน์

“หลกัประกนัความยตุิธรรมตามมาตรฐานสากล”ผลสมัฤทธิ์     กระทรวงยตุิธรรม

ลดความเหลื่อมล้ํา/เกิดความเป็นธรรม

ในสังคม/สังคมมีความสงบสข

ุ ฐ

อํานาจหนา้ที่

บริหารจดัการกระบวนการยตุิธรรม 

เสริมสรา้งและอํานวยความยติธรรมในสงัคม

        รฐัธรรมนูญฯ พ.ศ. 2560

แนวทางการปฏิรูปประเทศ

์
ในสงคม/สงคมมความสงบสุข เสรมสรางและอานวยความยตุธรรมในสงคม

และราชการอื่นตามทีม่ีกฎหมายกาํหนด

ใหเ้ป็นอํานาจหนา้ทีข่องกระทรวงยตุิธรรม

หรือส่วนราชการทีส่งักดักระทรวงยตุิธรรม

        ยุทธศาสตรช์าติ ระยะ 20 ปี

   การปรองดองสมานฉนัท์

         แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่12

1 2 3 4 5 6

พฒันาและบูรณาการ

กระบวนการยตุิธรรม

SDGs

Thailand 4.0

ความมัน่คง

1
การสรา้ง

ความสามารถ

ในการแข่งขนั

2

การพฒันาและ

เสริมสรา้งศกัยภาพคน

3
การสรา้งโอกาส 

ความเสมอภาค

และเท่าเทียมกนัทางสงัคม

4
การสรา้ง การเติบโต

บนคุณภาพชีวิต 

ทีเ่ป็นมิตรต่อสิง่แวดลอ้ม

5
การปรบัสมดุล

และพฒันาระบบ

การบริหารจดัการภาครฐั

6

ยทุธศาสตรก์ระทรวงยตุิธรรม 

ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)

1 3 1 3 4 1 2 3 4 5 6 1 42 3 4 6 1 4 
การป้องกนัและ

ปราบปรามยาเสพติด

1 3

การสรา้งความปลอดภยั

และความสงบสุขในสงัคม

1 3 4
การพฒันากฎหมาย

และกระบวนการยตุิธรรม

1 2 3 4 5 6
การป้องกนัและการปราบปราม

อาชญากรรมดา้นความมัน่คง

1 4
การอํานวย

ความยตุิธรรม

2 3 4 6
การเสริมสรา้งความ

ปรองดองสมานฉนัท์

1 4 



การป้องกนัและปราบปราม

ยาเสพติด

ยทุธศาสตรก์ระทรวงยตุิธรรม ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)

การสรา้งความปลอดภยั

และความสงบสุขในสงัคม
การอํานวยความยตุิธรรม

การพฒันากฎหมายและ

กระบวนการยุติธรรม

การป้องกนัและปราบปราม

อาชญากรรมดา้นความมัน่คง

การเสริมสรา้ง

ความปรองดองสมานฉนัท์

ผลสมัฤทธิ์

1. กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมมี

ความทนัสมัย สอดคล้องกบัมาตรฐานสากล

2. การบงัคับใช้กฎหมายมีประสทิธภิาพ 

3. ประชาชนมีการรับรู้กฎหมายและปฏบิตัิ

ผลสมัฤทธิ์

    สงัคมมีความปรองดองและ

สมานฉันท ์อยู่ร่วมกนัอย่างสนัติ

เป้าหมาย

ผลสมัฤทธิ์

สงัคมมีภมูิคุ้มกนั ปลอดภัยจาก

ยาเสพติด

เป้าหมาย

ผลสมัฤทธิ์

1. สงัคมเชื่อมั่นการแก้ไขฟื้นฟู

ผู้กระทาํความผดิ

2. ลดการกระทาํผดิซํา้

ผลสมัฤทธิ์

1. ลดความเหลื่อมลํา้ในการเข้าถงึกฎหมายและ

กระบวนการยุติธรรม

2. ประชาชนได้รับบริการงานยุติธรรมที่มี

ประสทิธภิาพ

ผลสมัฤทธิ์

1. ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการ

บงัคับใช้กฎหมายเกี่ยวกบัคดดี้าน

ความมั่นคง

2. คดีความมั่นคงมกีารบริหาร
ตามกฎหมาย

4. ขดีความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศเพิ่มขึ้น

เป้าหมาย

1  ประชาชนรับร้และใช้กระบวนการ

   1. มีศูนย์ประสานงานในการ

สร้างความปรองดองสมานฉันท์

2. นาํหลักนิติธรรมและ

ยุติธรรมเชิงสมานฉันทม์าใช้

ในการจัดการความขดัแย้ง

เปาหมาย

1. ลดระดับความรุนแรงของสถานการณ ์

ควบคุมปัญหา และลดผลกระทบของ

ปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง

2. บงัคับใช้กฎหมายให้มปีระสทิธภิาพ

สงูสดุ

เป้าหมาย 

1. ผู้พ้นโทษผ่านการแก้ไข ฟื้นฟู 

มกีารศกึษา  มีงานทาํ มีรายได้ 

พึ่งตนเองได้

2. ลดการกระทาํผดิซํา้ของผู้กระทาํผดิ

เป้าหมาย

1. อาํนวยความยุติธรรมเพื่อให้ประชาชนเข้าถงึ

ความยุติธรรม

2. กระบวนการยุติธรรมได้รับความเชื่อมั่น

และไม่ถูกนาํไปเป็นเงื่อนไขในการใช้ความรุนแรง

จัดการตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าหมาย

1. ระบบฐานข้อมูลอาชญากรรม

ด้านความมั่นคงได้รับการพัฒนา
1. ประชาชนรบรแูละใชกระบวนการ

ยุติธรรมทางเลือกมากขึ้น

2. กระบวนการยุติธรรมมมีาตรฐานตาม

หลักสากล

กลยทุธ์

กลยทุธ์

1. พัฒนาหลักนิติธรรมและ

ยุติธรรมเชิงสมานฉันทเ์พื่อการ

จัดการความขดัแย้ง

ั ั้ ป์

ู ุ

กลยทุธ์

1. สร้างภมูิคุ้มกนัและป้องกนัยาเสพตดิ

ในทุกกลุ่มเป้าหมาย

  2. พัฒนาและจัดทาํระบบงานแก้ไข

กลยทุธ์

1. ยกระดับการควบคุมดูแลและ

แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาํผดิตามมาตรฐาน 

สากล

่ ิ ี ่ ่ ่

ู ุ

ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

3. ประชาชนเข้าถงึบริการด้านนิติวิทยาศาสตร์

ได้ง่าย สะดวก รวดเรว็

4. นักลงทุนมีความเชื่อมั่นและเสริมการขยายตัว

ทางเศรษฐกจิของประเทศ

และใช้ประโยชน์ร่วมกนั

2. ป้องกนัและปราบปราม

อาชญากรรมด้านความมั่นคง

ด้วยงานนิติวิทยาศาสตร์

 ์
ุ

1. พัฒนากฎหมายและกระบวนการ

ยุติธรรมผ่าน กพยช.

2. พัฒนาการวิจัย ศักยภาพบุคลากร และ

นโยบายการบริหารกระบวนการยุติธรรม

3. ส่งเสริมการอนุวัตกิารปฏบิตัติาม

้

2. จัดตังศูนย์ประสานและ

ข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจาก

ความขดัแย้ง

3. สร้างสภาวะที่เอื้อต่อการอยู่

ร่วมกนัในสงัคมและเร่งรัด

ผลักดันการอย่ร่วมกนัอย่างสนัติ

ปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดแนวใหม่

3. เสริมสร้างขีดความสามารถของ

กลไกและเครือข่ายในการดาํเนินงาน

ป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด

ทั้งในและระหว่างประเทศ

2. ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

ในการเปลี่ยนภาระให้เป็นพลัง กลยุทธ์

1. เสริมสร้างการรับรู้สทิธมินุษยชนของเจ้าหน้าที่

รัฐและประชาชน

2. เสริมสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการ

ยุติธรรมของประชาชน

กลยทุธ 

1. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ

ภาคีและภาคประชาชนในการ

เฝ้าระวังอาชญากรรมด้านความ

มั่นคง

2  พัฒนาประสทิธภิาพการข้อกาํหนดมาตรฐานระหว่างประเทศ

4. สร้างเครือข่ายและมีบทบาทนาํด้านการ

พัฒนามาตรฐานการบริหารงานยุติธรรม

ในเวทรีะหว่างประเทศ

5. พัฒนาระบบงานอนุญาโตตุลาการ

ให้เป็นมาตรฐานสากล

ผลกดนการอยูรวมกนอยางสนต

วิธี
3. สร้างการรับรู้ด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้แก่

ประชาชน

4. เสริมสร้างประสทิธิภาพงานยุติธรรมในจังหวัด

ชายแดนภาคใต้

5. นาํระบบเทคโนโลยีมาพัฒนากระบวนการ

ปฏบิัติงานและการให้บริการ

2. พฒนาประสทธภาพการ

รวบรวมพยานหลักฐานและ

ฐานข้อมูลเพื่อการป้องกนัและ

ปราบปรามและการสอบสวนคดี

ด้านความมั่นคง 

3. บรณาการความร่วมมอืกบัใหเปนมาตรฐานสากล

2

ปฏบตงานและการใหบรการ

6. พัฒนาระบบการบังคับคดี

3. บูรณาการความรวมมอกบ

หน่วยบงัคับใช้กฎหมาย



การป้องกนัและปราบปราม

ยาเสพติด

ยทุธศาสตรก์ระทรวงยตุิธรรม ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)

การสรา้งความปลอดภยั

และความสงบสุขในสงัคม
การอํานวยความยตุิธรรม

การพฒันากฎหมายและ

กระบวนการยุติธรรม

การป้องกนัและปราบปราม

อาชญากรรมดา้นความมัน่คง

การเสริมสรา้ง

ความปรองดองสมานฉนัท์

้1. แผนงานป้องกนัยาเสพติด

1.1 การป้องกนัยาเสพติดระหว่างประเทศ

- โครงการแม่นํา้โขงปลอดภยั (Safe Mekong) (ต่อเนื่อง)

- โครงการประชุม ICAD 2 (ต่อเนื่อง)

1.2 การป้องกนัยาเสพติดภายในประเทศ

- โครงการป้องกนักลุ่มเสี่ยงที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกบั

ยาเสพติดในกลุ่มเดก็ปฐมวัย เดก็และเยาวชน ผู้ใหญ่และวัย

แรงงาน (ต่อเนื่อง)

1. แผนงานดา้นการควบคุมดูแลและแกไ้ขฟื้นฟู

ผูก้ระทาํความผิด

1.1 การควบคุมดูแลผูก้ระทาํความผิดในทีค่วบคุม

1) งานพฒันาพฤตินิสยัเด็กและเยาวชน (ต่อเนื่อง)

2) งานคุม้ครองเด็ก เยาวชนและผูเ้ยาว ์

 - โครงการเพิ่มประสทิธภิาพการบาํบดัทางจิตวิทยา

ในเดก็และเยาวชนที่มีปัญหาสขุภาพจิตหรือปัญหาซับซ้อน

รุนแรง (ต่อเนื่อง)

่

1. แผนงานการใชห้ลกัยตุิธรรมและ

ยตุิธรรมเชิงสมานฉนัทเ์พือ่จดัการ

ความขดัแยง้

- ใช้หลักกฎหมายแยกแยะกลุ่มคดีและ

สถานะทางคดี เพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการ

ยุติธรรม (ริเริ่ม)

- สร้างความเชื่อมั่นในหลักนิติธรรมและ

การบังคับใช้กฎหมาย (ริเริ่ม)

1. แผนงานดา้นการช่วยเหลือประชาชนใหเ้ขา้ถึงความเป็นธรรม

- งานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมโดยกองทุนยุติธรรม 

(ต่อเนือ่ง/เร่งรัด)

- งานค่าตอบแทนผู้เสยีหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จาํเลยในคดีอาญา 

(ต่อเนือ่ง)

- การจัดหาทนายความและที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายให้กบัผู้ต้องหาและจาํเลย รวมทั้ง

เดก็และเยาวชนที่กระทาํความผิด (ต่อเนือ่ง)

- โครงการพัฒนาศกัยภาพการตรวจพิสจูน์ด้านนิติวิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการ

เพื่ออาํนวยการความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมลํา้ (ต่อเนือ่ง)

- โครงการเผยแพร่ประชาสมัพันธแ์ละสร้างความร้ความเข้าใจด้านนิติวิทยาศาสตร์

1. แผนงานปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของประเทศ

1.1 ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนยุติธรรมของประเทศ

1) ปฏริปูระบบทนายความอาสา ทนายขอแรง และที่ปรึกษา

กฎหมาย (เร่งรัด) 

2) ปฏริปูกจิการตาํรวจ (เร่งรัด) 

3) การปฏริปูประสทิธภิาพกระบวนการยุตธิรรมทางอาญาโดยใช้การ

ประเมนิเป็นตวัชี้วัด (เร่งรัด) 

1.2 ศึกษาวิจยัเพือ่การพฒันากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

 ิ ั ั ื่ ้ ปั  ิ ้

1. แผนงานป้องกนัอาชญากรรมดา้น

ความมัน่คง

- การจัดการคดีพิเศษแล้วเสรจ็ตาม

มาตรฐานที่กาํหนด (ต่อเนื่อง)

- โครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน

ในการเตือนภัยและแจ้งเบาะแสอาชญากรรม 

(ต่อเนื่อง)

 ป ป- โครงการ To be Number One ของหน่วยงานในสงักดั

(ต่อเนื่อง)

- โครงการเสริมสร้างหมู่บ้านชุมชุนเข้มแขง็ปลอด

ยาเสพติด (ต่อเนื่อง)

- โครงการบรูณาการด้านการปราบปรามยาเสพติดกบั

หน่วยงานด้านการตรวจสอบและยึดทรัพย์สนิ (ต่อเนื่อง)

2. แผนงานปราบปรามยาเสพติด

 - การสกดักั้นยาเสพติดและสารตั้งต้นบริเวณชายแดน

่

- การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศกึษา

ของเดก็และเยาวชนในสถานพินิจฯ (ริเริ่ม)

- โครงการพัฒนาความรู้และทกัษะในการดูแลเดก็

และเยาวชนให้แก่เจ้าหน้าที่ (ริเริ่ม)

3) ผูต้อ้งขงัไดร้บัการควบคุมดูแล

 - โครงการพัฒนาพฤตินิสยัผู้ต้องขงัเฉพาะทาง 

(เร่งรัด)

- การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย (ริเริ่ม/เร่งรัด)

ไ ไ ้

การบงคบใชกฎหมาย (รเรม)

2. แผนงานจดัตั้งศูนยป์ระสานงานและ

ขอ้มูลผูไ้ดร้บัผลกระทบจากความขดัแยง้

- ศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทาง

ด้านการสร้างความปรองดองสมานฉันท์

โดยให้หลักกฎหมายและภมูิปัญญาท้องถิ่น 

(ริเริ่ม)

- พัฒนา ปรับปรุง จัดทาํกฎหมายและ

ี ้ ั ั ใ ้ไ  ี  

โครงการเผยแพรประชาสมพนธและสรางความรูความเขาใจดานนตวทยาศาสตร

ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย (ต่อเนือ่ง)

- โครงการยกระดับบริการประชาชนสู่ระบบบริการดิจิทลั (ริเริ่ม)

- โครงการสร้างความรับรู้ ด้านอนุญาโตตุลาการผ่านสือ่ (ต่อเนือ่ง)

- การพัฒนาระบบการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายสู่ชุมชน (ต่อเนือ่ง)

- งานคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ต่อเนือ่ง)

2. แผนงานพฒันาระบบงานยตุิธรรมชุมชน

- โครงการพัฒนาและส่งเสริมยุติธรรมชุมชนเพื่อการเข้าถึงความยุติธรรมของประชาชน 

(ต่อเนือ่ง)

- การพัฒนาระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน (ต่อเนือ่ง)

3  ้ สิ ิ ช

- การวิจยและพฒนาเพือสร้างทุนปญญาของชาต ิสร้างความ

ร่วมมอืระหว่างนักวิจัยสถาบันการศกึษา สถาบันวิจัยทั้งในและต่างประเทศ

และหน่วยงานภาครัฐฯ (ต่อเนื่อง)

- โครงการวิจัยพัฒนากระบวนการยุตธิรรมทางแพ่ง พาณชิย์และ

อาญา (ต่อเนื่อง)

- การพัฒนากระบวนการและแก้ไขกฎหมายเพื่ออาํนวย

ความสะดวกในการใช้อนุญาโตตลุาการและการประนอม

ข้อพิพาทระหว่างประเทศ (ริเริ่ม)

- โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารและอาํนวย

2. แผนงานปราบปรามอาชญากรรม

ดา้นความมัน่คง

1) การสบืสวน สอบสวนและดาํเนินคดี

พิเศษ (เร่งรัด) 

- คดีค้ามนุษย์

- คดีบุกรุก และทาํลายทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

 คดีฉ้อโกงประชาชนและแชร์ลกโซ่(ต่อเนื่อง)

- โครงการปราบปรามเครือข่ายและผู้ค้ายาเสพติด

รายสาํคัญ(ต่อเนื่อง)

- โครงการช่องทางพิเศษ (Fast track) ดาํเนินการบงัคับคดดี

โทษปรับคดยีาเสพติด (ต่อเนื่อง)

3. แผนงานบาํบดัแกไ้ขฟื้นฟูและติดตามผูต้ิดยาเสพติด

- โครงการบาํบดัฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขงัติด

ยาเสพติดในรูปแบบชุมชนบาํบดัและววิัฒน์พลเมือง

่ ื่

4) ผูต้อ้งขงัไดร้บัการแกไ้ขฟื้นฟู และพฒันาพฤติ

นิสยั (ต่อเนือ่ง)

5) โครงการกําลงัใจฯ (ต่อเนื่อง)

1.2 การแกไ้ขฟื้นฟูผูก้ระทาํความผิดในชมุชน

1) ผู้กระทาํผดิได้รับการสบืเสาะและพินิจ ควบคุม

สอดส่องและแก้ไข (ต่อเนื่อง)

2) โครงการบ้านกึ่งวิถี (ต่อเนื่อง)

3) โครงการสร้างจิตสาํนึกของผู้กระทาํผดิโดยการ

ี ี ิ ิ่

ระเบียบข้อบังคับในการแก้ไข เยียวยา และ

ฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบ (ริเริ่ม)

- จัดทาํระบบฐานข้อมูลปัญหาความขัดแย้ง

(ริเริ่ม)

- เยียวยา ฟื้นฟู และดูแลผู้เกี่ยวข้องและ

ได้รับผลกระทบ (ริเริ่ม)

3. สรา้งสภาวะที่เอื้อต่อการอยู่ร่วมกนัใน

สงัคม

3. แผนงานดานสทธมนุษยชน

- การขบัเคลื่อนสทิธมินุษยชนของประเทศ (ต่อเนือ่ง)

- โครงการศนูย์ปฏบิัติการด้านสทิธมินุษยชนของประเทศ (ริเริ่ม) 

- โครงการพัฒนาระบบงานสทิธมินุษยชนกบัภาคธรุกจิเอกชน (ริเริ่ม) 

4. แผนงานการเสริมสรา้งประสิทธิภาพงานยตุิธรรมเพือ่การสรา้งความ

เป็นธรรมใหจ้งัหวดัชายแดนภาคใต้

- โครงการสร้างความเข้าใจเรื่องการอาํนวยความยุติธรรม (ต่อเนือ่ง)

- โครงการเพิ่มประสทิธภิาพคดีความมั่นคง (ต่อเนือ่ง)

- โครงการอาํนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน (ต่อเนือ่ง)

- งานเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ (ต่อเนือ่ง)

้

 โครงการพฒนาระบบเทคโนโลยเพอการบรหารและอานวย

ความยุตธิรรมทางอาญา (ต่อเนื่อง)

1.3 ปรบัปรุงและพฒันากฎหมายใหส้อดคลอ้งกบัความเปลี่ยนแปลง

- ปรับปรงุและพัฒนากฎหมายของกระทรวงยุตธิรรมด้าน

ยาเสพตดิ เดก็และเยาวชน ราชทณัฑ ์คุมประพฤต ิคดอีาญาและคดพีิเศษ 

นิตวิิทยาศาสตร์ แพ่งพาณชิย์ ล้มละลาย 

การบังคบัด ีและคุ้มครองสทิธเิสรีภาพ (เร่งรัด)

- ปรับปรงุและพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกบักระบวนการ

ยุตธิรรม (เร่งรัด)

- คดฉอโกงประชาชนและแชรลูกโซ

- คดีความมั่นคง

- คดีฮั้วประมูลและการทุจริตการจัดซื้อ

จัดจ้างการทุจริตภาครัฐ

- คดีเกี่ยวกบัภาษี การเงินการธนาคาร

3. แผนงานเพิม่ประสิทธิภาพในการป้องกนั

และปราบปรามอาชญากรรมดา้นความ

มัน่คง
(ต่อเนือง)

- ผู้เข้ารับการตรวจพิสจูน์ได้รับการควบคุม ดูแล

- เดก็และเยาวชนที่เกี่ยวข้องกบัยาเสพติดได้รับการบาํบัด 

แก้ไขและฟื้นฟูสมรรถภาพ (ต่อเนื่อง)

- โครงการบาํบัดรักษาผู้เสพ ผู้ติดยาเพสติด (ต่อเนื่อง)

- ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ

ในระบบบงัคบับาํบัด (ต่อเนื่อง)

- โครงการพัฒนาสถานที่เพื่อการฟื้นฟูในระบบบงัคบับาํบดั

ใ ้ ป็ ( ิ ิ่ )

เยียวยาความเสยีหาย (ริเริม)

4) โครงการนาํเครื่องมือตดิตามตัวอเิลก็ทรอนิกส์

มาใช้กบัผู้กระทาํผดิ (ต่อเนื่อง)

2. แผนงานป้องกนัอาชญากรรม

- โครงการสร้างปัญญา พัฒนาอาชีพ (เร่งรัด)

- การพัฒนาความรู้และทกัษะในการประกอบอาชีพ

ของผู้กระทาํความผดิที่เป็นผู้ใหญ่ เดก็และเยาวชน 

(เร่งรัด)

โ ้ ้ ไ ้ใ ้ ่ ็

3.1 เร่งรัดผลักดันการอยู่ร่วมกนัอย่างสนัติ

วิธี

- ส่งเสริมและพัฒนากลไกของรัฐในการ

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อจัดการความ

ขัดแย้งในระดับชาติ (ริเริ่ม) 

- โครงการผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อ

เสริมสร้างสนัติวิธแีละความสมานฉันทใ์น

สงัคม (ริเริ่ม)

5. แผนงานพฒันาระบบการบงัคบัคดีแพ่ง คดีลม้ละลาย และการฟื้นฟูกิจการของ

ลูกหนี้

- โครงการพัฒนาระบบบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย ฟื้นฟูกจิการของลูกหนี้ และเป็น

ช่องทางในการรับวางทรัพย์ (ต่อเนือ่ง)

- โครงการไกล่เกลี่ยหนี้ครัวเรือน หนี้รายย่อย หนี้เกษตรกร หนี้ กยศ. และ

หนี้ SMEs (ต่อเนือ่ง)

- เร่งรัดผลักดันทรัพย์สนิเข้าสู่ระบบเศรษฐกจิ (ต่อเนือ่ง)

- การพัฒนาประสทิธภิาพการบังคับคดี (ต่อเนือ่ง)

- โครงการเสริมสร้างศกัยภาพแก่ผู้ประกอบธรุกจิ รวมทั้งผู้ประกอบการขนาดกลางและ

ขนาดย่อม (SMEs) (ต่อเนือ่ง)

ุ

- ปรับปรงุมาตรการและกฎเกณฑ ์เพื่อส่งเสริมการใช้

อนุญาโตตลุาการ (ต่อเนื่อง)

2. แผนงานพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของกระทรวง

ยุตธิรรม

- โครงการพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารจัดการภาครัฐ

ด้านการคุ้มครองสทิธแิละเสรีภาพ

- โครงการประสานและพัฒนาระบบงานยุตธิรรม

- โครงการพัฒนาความรู้และส่งเสริมคุณธรรมแก่บุคลากรในงาน

- การจัดทาํฐานข้อมูลสนับสนุนการป้องกนั

อาชญากรรมพิเศษและคดีความมั่นคง 

(ต่อเนื่อง)

- โครงการตรวจพิสจูน์สารพันธุกรรม 

(DNA) เอกลักษณ์บุคคลวัตถุพยานเพื่อการ

สนับสนุนการสบืสวน สอบสวนอาชญากรรม

พิเศษและป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 

่ให้เป็นมาตรฐาน (ริเริม)

- โครงการจัดตั้งหน่วยงานกลางรับผดิชอบระบบการบาํบัด

ยาเสพติดของประเทศ (เร่งรัด)

- โครงการบรูณาการการบาํบดัฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

ในภมูิภาคอาเซียน (ริเริ่ม)

- โครงการพัฒนาฐานข้อมูลกลางด้านการบาํบัดรักษาผู้ติดยา

เสพติดของประเทศ (ริเริ่ม)

- โครงการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่เดก็และเยาวชน 

(Brand DJOB (ต่อเนื่อง)

- โครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย (เรือนจาํ

โครงสร้างเบา) (เร่งรัด)

- โครงการจ้างงานและสร้างอาชีพที่ครบวงจร (ริเริ่ม)

- โครงการพัฒนาผลิตภณัฑแ์ละช่องทางการจาํหน่าย

สนิค้าของผู้กระทาํความผดิ (ต่อเนื่อง/เร่งรัด)

- พัฒนากองทุนเพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพของ

้ ้ โ  ( ิ ิ่ )

สงคม (รเรม)

- สร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านความ

ปรองดองสมานฉันทใ์นชุมชนและสถานศึกษา

เพื่อปลูกฝงัสนัติวัฒนธรรมที่เข้มแขง็ (ริเริ่ม) 

- ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทและจัดการ

ความขัดแย้งโดยใช้กลไกยุติธรรมชุมชนด้วย

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท ์(ริเริ่ม)

3.2 ลดและขจัดความเหลื่อมลํา้ในสงัคมที่

่ ั ้

( ) ( )

6. แผนงานพฒันาโครงสรา้งและระบบบริหารจดัการเพือ่บริการประชาชนของ

กระทรวงยุติธรรม

- พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการหน่วยงานในสงักดักระทรวงยุติธรรมใน

การให้บริการประชาชน (ต่อเนือ่ง)

- โครงการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ ในเรื่องกระบวนการยุติธรรม

ทางเลือก (ต่อเนือ่ง)

- โครงการเสริมสร้างขดีความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการอนุญาโตตุลาการ(ต่อเนือ่ง)

- โครงการจัดตั้งศนูย์กลางการพัฒนาบุคลากรด้านนิติวิทยาศาสตร์ของอาเซียน (ริเริ่ม)

- โครงการจัดตั้งศนูย์ข้อมูลกลางด้านนิติวิทยาศาสตร์ของประเทศ (ริเริ่ม)

 โครงการส่งเสริมภาครัฐแล เอกชนในการให้บริการงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตาม

ยุตธิรรม

- โครงการพัฒนาช่องทางในการรับเรื่องขอระงบัข้อพิพาท

ทางเลือก

3. แผนงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการ

- โครงการยกระดบับริการประชาชนสู่ระบบบริการดจิิทลั

- โครงการพัฒนากระบวนการยุตธิรรมอเิลก็ทรอนกิส ์(NSWJ)

- โครงการพัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศกระบวนการ

ยุตธิรรม

4  แผนงานส่งเสริมบทบาทกระบวนการยตธิรรมไทยส่เวทสีากล

(ต่อเนื่อง)

- โครงการบูรณาการเครือข่ายการให้บริการ

งานด้านนิติวิทยาศาสตร์ (ต่อเนื่อง) 

ผูพนโทษ (รเรม)

- โครงการกระบวนการยุตธิรรมทางเลือกเพื่อสร้าง

ความสมานฉันทใ์นสงัคม/มาตรการพิเศษแทนการ

ดาํเนินคดีอาญาในเดก็และเยาวชน (ต่อเนื่อง)

บ่มเพาะความขัดแย้ง

- ผลักดันการปฏริูปโครงสร้างทางสงัคม 

(Social-economic structure) เพื่อลดปัญหา

ความเหลื่อมลํา้อนัเป็นสาเหตุของความ

ขัดแย้ง (ริเริ่ม)

3

- โครงการสงเสรมภาครฐและเอกชนในการใหบรการงานดานนตวทยาศาสตรตาม

มาตรฐานสากล (ริเริ่ม)

- โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม (ริเริ่ม)

- โครงการปรับบทบาทและรูปแบบการให้บริการ (Business Model) ของกรม

บังคดีจากผู้ปฏบิัติงาน (Operator) เป็นผู้กาํกบัดูแล (Regulator) (ริเริ่ม)

- โครงการปรับปรุงพัฒนาเจ้าพนักงานพิทกัษ์ทรัพย์เอกชน (ริเริ่ม)

- โครงการจัดตั้งสาํนักฝึกอบรมผู้ทาํหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานบังคับคดีเอกชนและ

เจ้าพนักงานพิทกัษ์ทรัพย ์(Institute of Civil Enforcement Officer and Trustee) (ริเริ่ม)

4. แผนงานสงเสรมบทบาทกระบวนการยุตธรรมไทยสเูวทสากล

- การเสริมสร้างบทบาทองคก์รเพื่อขบัเคลื่อนการเป็นสถาบัน

สมทบแห่งองคก์ารสหประชาชาต ิ(ต่อเนื่อง)

- การเสริมสร้างขดีความสามารถและการสร้างเครือข่าย

ด้านกระบวนการยุตธิรรมในเวทรีะหว่างประเทศ (ต่อเนื่อง)

- พัฒนางานบังคบัคดเีพื่อเอื้อต่อการจัดอนัดบัความยาก-ง่าย

ในการประกอบธรุกจิ (Ease of Doing Business) (ต่อเนื่อง)





 
 
 
 
 

บทท่ี ๒ 
แผนการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 



 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 

๑.  หลักการและเหตุผล 
  เพ่ือใหการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และผูตรวจราชการกรม      
ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมเปนมาตรการสําคัญในการบริหารราชการแผนดินท่ีจะทําใหการปฏิบัติราชการหรือ
การจัดทําภารกิจของหนวยงานของรัฐบรรลุเปาหมาย สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 
-2579) แผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ( พ.ศ.2560 – 2564) นโยบายกระทรวง
ยุติธรรม ยุทธศาสตรกระทรวงยตุิธรรม ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560- 2579) แผนปฏิบัติการและแผนการใชจาย
งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม สามารถแกไข
ปญหาอุปสรรค รวมท้ังการใหขอเสนอแนะกอใหเกิดแระสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของสวน
ราชการ อันจะกอใหเดประโยชนสุขกับประชาชนดวยความเปนธรรมโปรงใส สามารถตรวจสอบได รวมท้ังให
เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.
๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑ ไดกําหนดใหการบริหารราชการแผนดินตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจภาครัฐ มีประสิทธิภาพ มีความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน ลด
ภารกิจและยุบเลิกหนวยงานท่ีไมจําเปน กระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถ่ิน กระจายอํานาจการ
ตัดสินใจ อํานวยความสะดวก และตอบสนองความตองการของประชาชน รวมท้ังในการปฏิบัติหนาท่ีของสวน
ราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยเฉพาะอยางยิ่งใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน 
การมีสวนรวมของประชาชน การเปดเผยขอมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามความ
เหมาะสมในแตละภารกิจ มีหลักในการกําหนดแนวทางและทิศทางในการปฏิบัติราชการ โดยกําหนดเปาหมาย
ใหชัดเจนและใหมีข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีจําเปน ประกอบกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการตรวจ
ราชการ พ.ศ.๒๕๔๘ ขอ ๘ การตรวจราชการตามระเบียบนี้กําหนดใหหัวหนาหนวยงานของรัฐและผูตรวจ
ราชการรวมกันจัดทําแผนการตรวจราชการประจําปใหแลวเสร็จภายในเดือนตุลาคมของปงบประมาณนั้น และ
ถากระทรวงใดมีผูตรวจราชการท้ังในระดับกระทรวงและระดับกรม แผนการตรวจราชการประจําปของกรม 
ตองสอดคลองกับแผนการตรวจราชการประจําปของกระทรวง ประกอบกับสํานักผูตรวจราชการกระทรวง
ยุติธรรม ซ่ึงเปนหนวยงานในการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรกระทรวงยุติธรรม โดยกลไก
การตรวจราชการใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนด ไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรของหนวยงานดังนี้ ๑) การพัฒนา
ศักยภาพการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ๒) การสงเสริมและสนับสนุนการตรวจราชการแบบบูรณาการ  
๓) การพัฒนาระบบงานและบุคลากรการตรวจราชการ และ ๔) การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการการ
ตรวจราชการ  

เพ่ือใหการบริหารจัดการงานตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
และสอดคลองกับนโยบายกระทรวงยุติธรรม และนโยบายผูบริหาร สํานักผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม   
จึงไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการตรวจราชการ ซ่ึงไดดําเนินการพิจารณาคัดเลือก แผนงาน โครงการกิจกรรม    
ท่ีเปนภารกิจท่ีสําคัญ และกําหนดประเด็นการตรวจราชการมาใชประกอบการตรวจราชการของกระทรวง
ยุติธรรม เพ่ือใหเปนไปตามความมุงหมายวัตถุประสงค เปาหมาย ผลสัมฤทธิ์ ตามนโยบายรัฐบาล แผนบริหาร
ราชการแผนดิน ยุทธศาสตรกระทรวงยุติธรรม 20 ป จึงไดจัดทําแผนการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕6๑  
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๒.  วัตถุประสงค 
  2.1 เพ่ือใชเปนกลไกในการตรวจราชการและนิเทศงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ของผูตรวจราชการ
กระทรวงยุตธิรรมใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงยุติธรรม  

2.2 เพ่ือใชเปนแนวทางกํากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีสําคัญท่ี
จะเรงรัดการดําเนินงานใหแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ.256๑ ใหมีประสิทธิภาพ  

2.3 เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาระบบงานตรวจราชการและนิเทศงานใหสอดคลอง
นโยบายรัฐบาลและนโยบายกระทรวง  
 
๓. กรอบการตรวจราชการท่ีมุงเนน 

๓.๑ ความกาวหนาของการดําเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม และ
นโยบายกระทรวงยตุิธรรม 

๓.๒ การมีสวนรวมของภาคประชาชนและหนวยงานในภาคราชการและภาคเอกชนท่ี
เก่ียวของ 

๓.๓ ผลสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรกระทรวงยุติธรรม 
๓.๔ ความคุมคาของการใชทรัพยากรสอดคลองกับปริมาณงาน 
๓.๕ การดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
๓.๖ ความคาดหวังตอการดําเนินงานตามเปาหมายท่ีกําหนด 
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) แผนในการพัฒนาเพ่ือเลื่อนระดับตามผลการประเมินศักยภาพศูนยยุติธรรม

ชุมชน ในแตละระดับ 
๔.๑.๒ การลดความเหลื่อมล้ํา  

1) กองทุนยุติธรรม  
2) การชวยเหลือทางการเงินแกผูเสียหายในคดีอาญา 

๔.๑.๓ มาตรฐานการปฏิบัติงานของสํานักงานยุติธรรมจังหวัด 
1) มีบุคลากรเพียงพอและมีความรูความสามารถตอการปฏิบัติงานหรือไม 
2) งบประมาณท่ีไดรับเพียงพอและเหมาะสมตอการดําเนินงานใหสอดคลองกับ

ภารกิจท่ีไดรับมอบหมายหรือไม 
3) วัสดุ ครุภัณฑ ยานพาหนะ เพียงพอและเหมาะสมตอการปฏิบัติงานให

บรรลุตามเปาหมายหรือไม 
4) แนวทางการบริหารจัดการ สยจ. ใหมีประสิทธิภาพ 

๔.๑.๔ การสรางการรับรูใหแกประชาชนท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค 
- แผนการสรางการรับรูแกประชาชน  
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๔.๑.๕ การใชประโยชนจากขอมูลผูกระทําผิดผานศูนยแลกเปลี่ยนขอมูล (Data 
Exchange Center : DXC) 
๑) หนวยงานสวนภูมิภาคเขาใชงานระบบ DXC หรือไม 
1) ปญหาอุปสรรคในการเขาใชงานระบบ DXC 

๔.๑.๖ การบูรณาการแกไขปญหายาเสพติดในระดับจังหวัด 
๑) สถานการณปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี 
๒) กรอบนโยบายท่ีสวนกลางถายทอดไปมีความชัดเจนหรือไม 
๓) นโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนกองทุนแมของแผนดิน 
๔) นโยบายจัดสรรงบประมาณและการกํากับติดตามการใชเงินประเภทเงิน

อุดหนุน  
๕) การเก็บรักษาทรัพยสินท่ียึดมาจากคดียาเสพติด 
๖) ปญหาการรองเรียนเจาหนาท่ี ปปส. /เจาหนาท่ีตามกฎหมายปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติด 
๔.๒ การตรวจขอคนพบเชิงพ้ืนท่ี (AREA BASE) 

๔.๒.๑ การดําเนินงานท่ีเปนเลิศ (Best Practice) และนวัตกรรม (Innovation) 
๑) การดําเนินงานท่ีเปนเลิศของหนวยงาน  
๒) การนําเทคโนโลยีมาใชในการปฏิบัติงาน 
๓) การทบทวน แกไข ปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพ  

๔.๒.๒ การขับเคลื่อนการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) 
๑) แผนในการจัดประชุม กพยจ.  
๒) แผนการขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมไปสูแผนยุทธศาสตร / แผนพัฒนา 

ระดับจังหวัด กลุมจังหวัด 
๓) การสงเสริมใหสวนราชการ/หนวยงาน/อปท.เขามามีสวนรวมในการ

ชวยเหลือประชาชนใหเขาถึงการบริการในกระบวนการยุติธรรม 
๔.๒.๓ การแกไขปญหายาเสพติดในระดับหมูบาน/ชุมชน 

๑) สถานการณปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี 
๒) กรอบนโยบายท่ีสวนกลางถายทอดไปมีความชัดเจนหรือไม 
๓) นโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนกองทุนแมของแผนดิน 
๔) นโยบายจัดสรรงบประมาณและการกํากับติดตามการใชเงินประเภทเงิน

อุดหนุน  
๕) การเก็บรักษาทรัพยสินท่ียึดมาจากคดียาเสพติด 
๖) ปญหาการรองเรียนเจาหนาท่ี ปปส. /เจาหนาท่ีตามกฎหมายปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติด 
๔.๒.๔ การลงพ้ืนท่ีพบประชาชน ยุติธรรมสูหมูบาน นําบริการรัฐสูประชาชน 

- การติดตามขอสั่งการของผูบริหารในการลงพ้ืนท่ีพบประชาชน (เฉพาะจังหวัด
ท่ีมีการลงพ้ืนท่ีของผูบริหารกระทรวงยุติธรรม)       

๔.๒.๕ การพัฒนาและบริหารจัดการโครงสรางพ้ืนฐานองคการ 
๑) ความพรอมในการกอสรางอาคารบูรณาการ (ท่ีดิน) 
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๒) การบริหารจัดการพ้ืนท่ีสวนกลางในอาคารบูรณาการ 
๔.3 การตรวจตามภารกิจ/หนาท่ีรับผิดชอบ (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 การปฏิบัติตามแผนการเรงรัดการใชจายงบประมาณประจําป 
- ผลการเบิกจายงบประมาณรายไตรมาส 

๔.๓.๔ การบูรณาการการเชื่อมโยงกับหนวยงานอ่ืนๆ 
๑) การบูรณาการดานงบประมาณของหนวยงานในพ้ืนท่ี 
๒) การบูรณาการการปฏิบัติงานของหนวยงานในพ้ืนท่ี 

  ๔.4 การตรวจราชการแบบบูรณาการเพ่ือมุงผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาลประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 ตามท่ีสํานักนายกรัฐมนตรีกําหนด เพ่ือผลักดันใหเกิดการรวมมือในดานตางๆของ
กระทรวงและพ้ืนท่ีท่ีเก่ียวของท้ังในดานประสิทธิผล ประสิทธิภาพ คุณภาพการใหบริการไปสูบรรลุผลสําเร็จ
ตามประเด็นนโยบายท่ีกําหนดตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  
  ๔.5 เรื่องรองเรียน รองทุกข และขอความเปนธรรม ท่ีเก่ียวกับสวนราชการในสังกัดกระทรวง
ยุติธรรม เพ่ือคลี่คลายหรือแกไขความทุกขยากเดือดรอน 
 ๔.6  เรื่องเก่ียวกับสถานการณ หรือเหตุการณสําคัญ หรือสาธารณภัย อันจําเปนท่ีรัฐบาล 
และหนวยงานในสังกัดตองเขาไปดําเนินการชวยเหลือและแกไขใหทันการ 
 ๔.7 เรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 

๕. แผนปฏิบัติการออกตรวจราชการและแผนการใชจายงบประมาณ 
  สํานักผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ไดจัดทําแผนปฏิบัติการออกตรวจราชการและ
แผนการใชจายงบประมาณในการลงพ้ืนท่ีตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เปนเงินจํานวน ๒,๘๐๙,๖๕๒ บาทถวน โดยแบงออกเปน 

รอบท่ี 1 ระหวาง เดือน ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561  
ใชงบประมาณในการลงพ้ืนท่ีตรวจราชการ จํานวน ๑,๔๐๔,๘๒๖ บาทถวน 

  รอบท่ี 2 ระหวาง เดือน เมษายน – กันยายน 2561  
ใชงบประมาณในการลงพ้ืนท่ีตรวจราชการ จํานวน ๑,๔๐๔,๘๒๖ บาทถวน 

 
๖.  วิธีการดําเนินการ 

ในการจัดทําแผนการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม มีข้ันตอนการดําเนินงาน ดังนี้ 
๖.1 จัดเตรียม รวบรวม ขอมูลท่ีสําคัญจากหนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม แผน

ยุทธศาสตรกระทรวงยุติธรรม นโยบายผูบริหารกระทรวงยุติธรรม  
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๖.๒ ศึกษา วิเคราะห ขอมูล โดยมุงเนนความเชื่อมโยงสอดคลองกันกับวิสัยทัศน พันธกิจ 
และยุทธศาสตรของกระทรวงยุติธรรม 

๖.๓ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพรอมการพัฒนางานตรวจราชการกระทรวง
ยุติธรรมประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือรับนโยบายการตรวจราชการจากผูบริหารกระทรวงยตุิธรรม         

 ๖.4 จัดประชุมหารือนโยบายหรือแนวทางการตรวจราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
ภายหลังไดขอสรุปจากการประชุมตามขอ 5.3 ไดสรุปผลการประชุมเสนอคณะทํางานรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ยุติธรรม โดยไดมอบหมายใหท่ีปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม เปนประธานในการมอบนโยบายการ
ตรวจราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561  

  ๖.5 สํานักผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะเปนหนวยงานสนับสนุนการตรวจ
ราชการไดดําเนินการจัดทําแผนการตรวจราชการ ดังนี้  

๑) เก็บรวบรวมขอมูลจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ ผลการดําเนินงานท่ีผานมา ความ
ตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ประกอบดวย ยุทธศาสตรชาติ 
นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรกระทรวง นโยบายผูบริหารกระทรวง แผนงบประมาณ
ประจาํป   

๒) ศึกษา วิเคราะห สังเคราะหประมวลผลขอมูล 
๓) สรางความรูความเขาใจคณะทํางานจัดทําแผนการตรวจราชการ 
๔) รางแผนการตรวจราชการ 
๕) นําแผนสูการรับฟงความคิดเห็นจากผูท่ีเก่ียวของ ประกอบดวย ผูตรวจราชการ

กระทรวงยุติธรรม ผูชวยผูตรวจราชการ เจาหนาท่ีสนับสนุนการตรวจราชการ 
๖) ทบทวนและปรับปรุงแผนการตรวจราชการ  

๖.6 นําเสนอแผนการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ตอ
ปลัดกระทรวงยุติธรรม พิจารณาใหความเห็น เพ่ือเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม เห็นชอบและอนุมัติ 

๖.๗ แจงแผนการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมตอผูบริหารในหนวยงานในสังกัดกระทรวง
ยุติธรรมและหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
  ๖.๘ ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนรอบ 6 เดือนและรอบ 12 เดือน 

๗. การรายงานผลการตรวจราชการ 
   ๗.๑ เม่ือเสร็จสิ้นการตรวจราชการในแตละไตรมาส  

๗.๒ รายงานผลการตรวจราชการภาพรวมท้ังประเทศรอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน 
๗.๓ รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการรอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน  

๘. การติดตามผลการดําเนินการตามขอเสนอแนะของผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 
  หนวยรับการตรวจรายงานผลการ ดําเนินการตามขอเสนอแนะของผูตรวจราชการกระทรวง
ยุติธรรม ภายใน 15 วัน 

๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
  ๙.1 หนวยงานในสังกัดกระทรวงยตุิธรรมนํานโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงยุติธรรมไป
ดําเนินการอยางครบถวนและมีความกาวหนาในการดําเนินงานกอใหเกิดประโยชนแกประชาชนไดอยางเปน
รูปธรรม 





กรอบแนวทางการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การตรวจราชการระดับกระทรวงยุติธรรม 

ติดตามนโยบาย 
(AGENDA BASE) 

 มาตรฐานการปฏิบัติงานของ  
 ส านักงานยุติธรรมจังหวัด 

แผนการสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนท้ัง
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

การใช้ประโยชน์จากข้อมูลผู้กระท าผดิผา่น
ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุตธิรรม 

(Data Exchange Center :DXC) 

การบูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับ
จังหวัด 

-การลดความเหลื่อมล้ า (กองทุนยุติธรรม) 
-การช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายใน

คดีอาญา (สชง.) 

การอ านวยความยุติธรรม โดยการขับเคลื่อน
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน  

ข้อค้นพบเชิงพื้นที ่
(AREA BASE) 

การด าเนินงานท่ีเป็นเลิศ (best practice )
และนวัตกรรม (Innovation) 

การขับเคลื่อนการพัฒนาการบริหารงาน
ยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) 

การแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับหมู่บ้าน/
ชุมชน 

การพัฒนาและบริหารจัดการโครงสร้าง
พื้นฐานองค์การ 

การลงพ้ืนท่ีพบ ปชช. ยุติธรรมสู่หมู่บ้าน     
น าบริการรัฐสู่ ปชช. (Mobile Clinic)  

ตามภารกิจ/หน้าท่ีรับผดิชอบ 
(FUNCTION BASE) 

มาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ (ม.44) 

การปฏิบัติตามแผนปฏิบัตริาชการประจ าปี
กระทรวงยุติธรรม 

การปฏิบัติตามแผนการเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี 

การบูรณาการการเชื่อมโยงกับหน่วยงาน
อื่นๆ 



กรอบแนวทางการตรวจราชการและรูปแบบการรายงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

การตรวจราชการระดับกระทรวง : ติดตามนโยบาย (Agenda Base) 

หัวขอการตรวจ ประเด็นการตรวจติดตาม ขอคนพบ / ผลการดําเนินงาน ขอเสนอแนะของผูตรวจราชการ 

การอํานวยความยุติธรรมโดยการ
ขับเคลื่อนศูนยยุติธรรมชุมชน (ศยช.) 

1. ผลการขับเคลื่อน ศยช.  
-  ดานการบริหาร ศยช. 

• สถานท่ีตั้ง / รูปแบบศูนย 
-  ดานการดําเนินงานตามกรอบภารกิจ 5 ดาน 

• ดานการเฝาระวังและปองกันปญหาอาชญากรรม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบและการกระทําผิด
กฎหมายตาง ๆ ในชุมชน 

• ดานการรับเรื่องรองเรียนหรือรองทุกขปญหา
ความไม เปนธรรมของประชาชน และรับแจง
เบาะแสขอมูลการกระทําผิดกฎหมายตาง ๆ 

• ดานการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทหรือความขัดแยง
ในชุมชน 

• ดานการใหความชวยเหลือ ดูแล ผูท่ีไดรับความ
เสียหายหรือไดรับผลกระทบจากอาชญากรรม 

• ดานการใหความชวยเหลือ สงเคราะห และบําบัด
แกไขฟนฟูผูกระทําความผิดและผูพนโทษ 

-  ดานการใหบริการประชาชน 
-  ปญหา/อุปสรรค 

2. แผนในการพัฒนาเพ่ือเลื่อนระดับตามผลการประเมิน
ศักยภาพศูนยยุติธรรมชุมชน ในแตละระดับ 

 

  

๑๗ 
 



กรอบแนวทางการตรวจราชการและรูปแบบการรายงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

การตรวจราชการระดับกระทรวง : ติดตามนโยบาย (Agenda Base) 

หัวขอการตรวจ ประเด็นการตรวจติดตาม ขอคนพบ / ผลการดําเนินงาน ขอเสนอแนะของผูตรวจราชการ 

การลดความเหลื่อมล้ํา 
(กองทุนยุติธรรม) 

1. การใหความชวยเหลือเปนไปตามกรอบระยะเวลา 
ท่ีกําหนดหรือไม 

2. ประเภทคดีท่ีขอรับความชวยเหลือ 
3. กรณีปลอยตัวชั่วคราว ผูกระทําผิดมีการหลบหนีหรือไม 
4. ปญหาอุปสรรคในการติดตามเงินคืนกองทุนยุติธรรม 

(เงินคาปลอยตัวชั่วคราว , เงินคาทนายความ , เงิน
คาธรรมเนียมศาล) 

  

การลดความเหลื่อมล้ํา 
(สชง.) 

- การใหความชวยเหลือเปนไปตามกรอบระยะเวลา 
ท่ีกําหนดหรือไม 

  

การสรางการรับรูแกประชาชน 
- แผนการสรางการรับรูแกประชาชน (ชองทาง /กิจกรรม /

โครงการ / การบรูณาการกับหนวยงานอ่ืน) 
  

การใชประโยชนขอมูลผูกระทํา
ความผิดผานระบบ DXC 

1. หนวยงานสวนภูมิภาคเขาใชงานระบบ DXC หรือไม 
2. ปญหาอุปสรรคในการเขาใชงานระบบ DXC 

  

การบูรณการแกไขปญหายาเสพติด 
 

1. สถานการณปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี 
2. กรอบนโยบายท่ีสวนกลางถายทอดไปมีความชัดเจน 
3. นโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนกองทุนแมของ

แผนดิน (การแกไขปญหายาเสพติดในหมูบาน/ชุมชน) 
4. นโยบายจัดสรรงบประมาณและการกํากับติดตาม 

การใชเงินประเภทเงินอุดหนุน  
5. การเก็บรักษาทรัพยสินท่ียึดมาจากคดียาเสพติด 
6. ปญหาการรองเรียนเจาหนาท่ี ปปส. /เจาหนาท่ีตาม

กฎหมายปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

  

๑๘ 
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การตรวจราชการระดับกระทรวง : ติดตามนโยบาย (Agenda Base) 

หัวขอการตรวจ ประเด็นการตรวจติดตาม ขอคนพบ / ผลการดําเนินงาน ขอเสนอแนะของผูตรวจราชการ 

มาตรฐานการปฏิบัติงานของ
สํานักงานยุติธรรมจังหวัด 

1. มีบุคลากรเพียงพอและมีความรูความสามารถ 
ตอการปฏิบัติงานหรือไม 

2. งบ ปร ะ มา ณ ท่ี ไ ด รั บ เ พี ย งพ อ แล ะ เห ม าะ ส ม 
ตอการดําเนินงานใหสอดคลองกับภารกิจท่ีไดรับ
มอบหมายหรือไม 

3. วัสดุ ครุภัณฑ ยานพาหนะ เพียงพอและเหมาะสม 
ตอการปฏิบัติงานใหบรรลุตามเปาหมายหรือไม 

4. แนวทางการบริหารจัดการ สยจ. ใหมีประสิทธิภาพ  
 

  

 

๑๙ 
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การตรวจราชการระดับกระทรวง : ขอคนพบเชิงพ้ืนที่ (Area Base) 

หัวขอการตรวจ ประเด็นการตรวจติดตาม ขอคนพบ / ผลการดําเนินงาน ขอเสนอแนะของผูตรวจราชการ 

การขับเคลื่อนการพัฒนาการ
บริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด 

(กพยจ.) 

1. แผนในการจัดประชุม กพยจ.  
2. แผนการขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมไปสูแผน

ยุทธศาสตร / แผนพัฒนา ระดับจังหวัด กลุมจังหวัด 
3. การสงเสริมใหสวนราชการ/หนวยงาน/อปท.เขามา 

มีส วนร วมในการชวยเหลือประชาชนให เข า ถึ ง 
การบริการในกระบวนการยุติธรรม 
 

 

 

การลงพ้ืนท่ีพบประชาชนตามนโยบาย 
“ยุติธรรมสูหมูบาน นําบริการรฐั 
สูประชาชน” (Mobile Clinic) 

- การติดตามขอสั่ งการของผูบริหารในการลงพ้ืนท่ี 
พบประชาชน (เฉพาะจังหวัดท่ีมีการลงพ้ืนท่ีของ
ผูบริหารกระทรวงยุติธรรม) 
 

 

 

การพัฒนาและบริหารจัดการ
โครงสรางพ้ืนฐานองคการ  

- ความพรอมในการกอสรางอาคารบูรณาการ (ท่ีดิน) 
- การบริหารจัดการพ้ืนท่ีสวนกลางในอาคารบูรณาการ  

 

 
 

การดําเนินงานท่ีเปนเลิศ  
(best practice) และนวัตกรรม 

(innovation)  

- การดําเนินงานท่ีเปนเลิศของหนวยงาน  
- การนําเทคโนโลยีมาใชในการปฏิบัติงาน 
- การทบทวน แกไข ปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพ 
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การตรวจราชการระดับกระทรวง : ตามภารกิจ / หนาที่รับผิดชอบ (Function Base) 

หัวขอการตรวจ ประเด็นการตรวจติดตาม ขอคนพบ / ผลการดําเนินงาน ขอเสนอแนะของผูตรวจราชการ 

มาตรการปรบัปรุงประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติราชการ  - ตัวชี้วัด  

(ม.44) 

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

 

 

 

การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงยุตธิรรม 

1. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกระทรวง
ยุติธรรม 

2. ปญหา/อุปสรรค ในการดําเนินงาน 
3. ขอเสนอแนะในการพัฒนาองคการ 

 

 

 

การปฏิบัติตามแผนการเรงรัดการใช
จายงบประมาณประจําป 

- ผลการเบิกจายงบประมาณรายไตรมาส  

• ไตรมาสท่ี 1 รอยละ 30 

• ไตรมาสท่ี 2 รอยละ 52 

• ไตรมาสท่ี 3 รอยละ 73 

• ไตรมาสท่ี 4 รอยละ 96 
 

 

 

การบูรณาการการเชื่อมโยงกับ
หนวยงานอ่ืน ๆ 

- การบูรณาการดานงบประมาณของหนวยงานในพ้ืนท่ี 
- การบูรณาการการปฏิบัติงานของหนวยงานในพ้ืนท่ี 
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เขตตรวจราชการที่ 3

ฉะเชิงเทรา
23 17 10,200.00 ฉะเชิงเทรา  5หนวย

เขตตรวจราชการที่ 3

นครนายก
7 31 10,200.00 นครนายก 5 หนวย

เขตตรวจราชการที่ 2

ชัยนาท
๑๔ 9 10,200.00 ชัยนาท 5 หนวย

เขตตรวจราชการที่ 2

ลพบุรี
16 21 11,500.00 ลพบุรี 8 หนวย

เขตตรวจราชการที่ 3

สมุทรปราการ
25 3,225.00 สมุทรปราการ 6 หนวย

เขตตรวจราชการที่ 2

สิงหบุรี
19 12 10,200.00 สิงหบุรี 5 หนวย

เขตตรวจราชการที่ 2

อางทอง
21 26 10,200.00 อางทอง 5 หนวย

เขตตรวจราชการที่ 3

ปราจีนบุรี - สระแกว
14 - 15 14,425.00

ปราจีนบุรี 9 หนวย 

สระแกว 5 หนวย

รวม 80,150.00กําหนดลงพื้นที่รอบที่ 1 รวม 9 จังหวัด / กําหนดลงพื้นที่ตามแผนรอบที่ 2 รวม 6 จังหวัด

รอบที่ 1 - 2  (ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561)

แผนการตรวจราชการ กรณีปกติ ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2561

พันตํารวจโทพงษธร  ธัญญสิริ

เขต / จังหวัด
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 ประมาณการ

คาใชจาย
หมายเหตุ



 

 

 

 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เขตตรวจราชการที่ 5

สมุทรสาคร
๑๓ ๑๖ ๒๔ ๑๐ 7,000.00 สมุทรสาคร 5 หนวย

เขตตรวจราชการที่ 5

สมุทรสงคราม
๑๔ ๑๘ ๒๖ ๑๗ 8,000.00 สมุทรสงคราม 5 หนวย

เขตตรวจราชการที่ 4

สุพรรณบุรี
๒๕ ๖ ๒๒ ๗ 8,400.00 สุพรรณบุรี 5 หนวย

เขตตรวจราชการที่ 4

 นครปฐม
๒๓ ๑ ๑๕ ๑๒ 7,800.00 นครปฐม 10 หนวย

เขตตรวจราชการที่ 4

ราชบุรี กาญจนบุรี
๑๓ - ๑๖ 4 - ๗ 45,000.00

ราชบุรี 8 หนวย

กาญจนบุรี 7 หนวย

เขตตรวจราชการที่ 5

ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี
๑๓ - ๑๖ 24,700.00

ประจวบคีรีขันธ 7 หนวย

เพชรบุรี 5 หนวย

เขตตรวจราชการที่ 9

ตราด จันทบุรี
๒๗ - ๓๐

๗ - 10

(จันทบุร)ี
40,600.00

ตราด 6 หนวย

จันทบุรี 6 หนวย

เขตตรวจราชการที่ 9

ระยอง ชลบุรี
๒๑ - ๒๔ 47,400.00

ระยอง 8 หนวย

ชลบุรี 11 หนวย

รวม 188,900.00

รอบที่ 1 - 2 (ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561)

กําหนดลงพื้นที่รอบที่ 1 รวม 12 จังหวัด / กําหนดลงพื้นที่ตามแผนรอบที่ 2 รวม 9 จังหวัด

แผนการตรวจราชการ กรณีปกติ ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2561

พันตํารวจเอกสุชาติ  วงศอนันตชัย

เขต / จังหวัด
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

ประมาณการคาใชจาย หมายเหตุ

27 - 2

๓๑ - ๑



 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เขตตรวจราชการที่ 17

ตาก
20 - 24 58,170.00 ตาก 10 หนวย

เขตตรวจราชการที่ 17

สุโขทัย

20 - 

23
14 - 17 56,170.00 สุโขทัย 8 หนวย

เขตตรวจราชการที่ 15

ลําปาง ลําพูน

18 - 

22
18 - 22 78,550.00

ลําปาง 7 หนวย

ลําพูน 7 หนวย

เขตตรวจราชการที่ 15

เชียงใหม
8 - 12 74,850.00 เชียงใหม 17 หนวย

เขตตรวจราชการที่ 15 

เชียงราย

15 - 

18
14 - 18 75,150.00 เชียงราย 9 หนวย

เขตตรวจราชการที่ 15 

แมฮองสอน
2 - 6 73,150.00 แมฮองสอน 7 หนวย

เขตตรวจราชการที่ 16

นาน พะเยา
5 - 9 4 - 8 74,700.00

นาน 5 หนวย

พะเยา 5 หนวย

เขตตรวจราชการที่ 17

เพชรบูรณ
19 - 23

16 - 

20
71,150.00 เพชรบูรณ 10 หนวย

เขตตรวจราชการที่ 16 , 17

แพร อุตรดิตถ
5 - 9 74,700.00

แพร 5 หนวย

อุตรดิตถ 5 หนวย

เขตตรวจราชการที่ 17 

พิษณุโลก
19 - 23 21 - 25 74,150.00 พิษณุโลก 10 หนวย

รวม 710,740.00กําหนดลงพื้นที่รอบที่ 1 รวม 13 จังหวัด / กําหนดลงพื้นที่ตามแผนรอบที่ 2 รวม 13 จังหวัด

รอบที่ 1 - 2  (ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561)

31 - 3

28 - 1

แผนการตรวจราชการ กรณีปกติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

พันโทเอนก  ยมจินดา

เขต / จังหวัด
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

ประมาณการคาใชจาย หมายเหตุ

29 - 2

30 - 4



 

 

 

 

 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เขตตรวจราชการที่ 7

กระบี่
21 - 22 26 - 27 56,400.00 กระบี่ 5 หนวย

เขตตรวจราชการที่ 7

ภูเก็ต พังงา
10 - 12 16 - 18 71,950.00

ภูเก็ต 5 หนวย

พังงา 7 หนวย

เขตตรวจราชการที่ 7 , 8

ตรัง สตูล
24 - 26 6 - 8 71,950.00

ตรัง 5 หนวย

สตูล 7 หนวย

เขตตรวจราชการที่ 7

ระนอง
8 - 9 21 - 22 56,400.00 ระนอง 5 หนวย

เขตตรวจราชการที่ 8

สงขลา ยะลา
21 - 23 18 - 20 76,700.00

สงขลา 14 หนวย

ยะลา 8 หนวย

เขตตรวจราชการที่ 8 

นราธิวาส ปตตานี
14 - 16 15 - 17 79,550.00

นราธิวาส 5 หนวย

ปตตานี 6 หนวย

รวม 412,950.00

รอบที่ 1 - 2  (ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561)

กําหนดลงพื้นที่รอบที่ 1 รวม 10 จังหวัด / กําหนดลงพื้นที่ตามแผนรอบที่ 2 รวม 10 จังหวัด

แผนการตรวจราชการ กรณีปกติ ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2561

นายเพิ่มพูน  พึ่งประสิทธิ์

เขต / จังหวัด
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 ประมาณการ

คาใชจาย
หมายเหตุ



 

 

 

 

 

 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เขตตรวจราชการที่ 12

ขอนแกน กาฬสินธุ
73,000.00

ขอนแกน 14 หนวย

กาฬสินธุ 5 หนวย

เขตตรวจราชการที่ 10

 อุดรธานี หนองคาย
11 - 16 14 - 19 93,460.00

อุดรธานี 5 หนวย

หนองคาย 5 หนวย

เขตตรวจราชการที่ 12

รอยเอ็ด มหาสารคาม
24 - 29 4 - 9 87,600.00

รอยเอ็ด 6 หนวย

มหาสารคาม 5 หนวย

เขตตรวจราชการที่ 10

เลย หนองบัวลําภู
8 - 13 18 - 23 92,460.00

เลย 5 หนวย

หนองบัวลําภู 5 หนวย

เขตตรวจราชการที่ 10 , 11

บึงกาฬ นครพนม
22 - 27 9 - 14 95,460.00

บึงกาฬ 5 หนวย

นครพนม 5 หนวย

เขตตรวจราชการที่ 10

สกลนคร มุกดาหาร
5 - 10 6 - 11 95,310.00

สกลนคร 7 หนวย

มุกดาหาร 5 หนวย

รวม 537,290.00

รอบที่ 1 - 2  (ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561)

กําหนดลงพื้นที่รอบที่ 1 รวม 12 จังหวัด / กําหนดลงพื้นที่ตามแผนรอบที่ 2 รวม 12 จังหวัด

27 - 2

แผนการตรวจราชการ กรณีปกติ ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2561

นายวสันต  สิงคเสลิต

เขต / จังหวัด
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 ประมาณการ

คาใชจาย
หมายเหตุ

30 - 5



 

 

 

 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เขตตรวจราชการที่ 14

สุรินทร
13 - 16 53,812.00 สุรินทร 8 หนวย

เขตตรวจราชการที่ 14

บุรีรัมย
10 - 13 53,708.00 บุรีรัมย 8 หนวย

เขตตรวจราชการที่ 14

นครราชสีมา ชัยภูมิ
22 - 27 21 - 26 93,334.00

นครราชสีมา 18 หนวย

ชัยภูมิ 8 หนวย

เขตตรวจราชการที่ 18

กําแพงเพชร พิจิตร
5 - 10 4 - 9 89,958.00

กําแพงเพชร 5 หนวย

พิจิตร 5 หนวย

เขตตรวจราชการที่ 18

นครสวรรค อุทัยธานี
19 - 24 18 - 23 85,940.00

นครสวรรค 7 หนวย

อุทัยธานี 5 หนวย

เขตตรวจราชการที่ 13

อุบลราชธานี ศรีสะเกษ

อํานาจเจริญ ยโสธร

5 - 16 9 - 20 146,600.00

อุบลราชธานี 8 หนวย

ศรีสะเกษ 8 หนวย

อํานาจเจริญ 5 หนวย

ยโสธร 5 หนวย

รวม 523,352.00

รอบที่ 1 - 2  (ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561)

7 - 12

กําหนดลงพื้นที่รอบที่ 1 รวม 12 จังหวัด / กําหนดลงพื้นที่ตามแผนรอบที่ 2 รวม 12 จังหวัด

แผนการตรวจราชการ กรณีปกติ ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2561 

นายวิตถวัลย  สุนทรขจิต

เขต / จังหวัด
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 ประมาณการ

คาใชจาย
หมายเหตุ



 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เขตตรวจราชการที่ 1

สระบุรี
30 3 9,600.00 สระบุรี 5 หนวย

เขตตรวจราชการที่ 1

นนทบุรี
29 17 5,300.00 นนทบุรี 6 หนวย

เขตตรวจราชการที่ 1

พระนครศรีอยุธยา
6 - 7 6 - 7 27,530.00 พระนครศรีอยุธยา 11 หนวย

เขตตรวจราชการที่ 1

ปทุมธานี
9 10 - 11 20 - 21 10,790.00 ปทุมธานี 13 หนวย

เขตตรวจราชการที่ 6

สุราษฎรธานี
21 - 26 8 - 13 127,340.00

สุราษฎรธานี 12 หนวย

เกาะสมุย 4 หนวย

เขตตรวจราชการที่ 6

ชุมพร
7 - 9 24 - 26 52,660.00 ชุมพร 8 หนวย

เขตตรวจราชการที่ 6

พัทลุง นครศรีธรรมราช
18 - 23 5 - 10 123,050.00

พัทลุง 6 หนวย

นครศรีธรรมราช 12 หนวย

รวม 356,270.00

รอบที่ 1 - 2  (ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561)

กําหนดลงพื้นที่รอบที่ 1 รวม 8 จังหวัด / กําหนดลงพื้นที่ตามแผนรอบที่ 2 รวม 8 จังหวัด

แผนการตรวจราชการ กรณีปกติ ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2561

นายเรืองศักดิ์  สุวารี

เขต / จังหวัด
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 ประมาณการ

คาใชจาย
หมายเหตุ



 
 
 
 
 

บทท่ี ๓ 
แบบฟอรมการรายงานผลการตรวจราชการ 

 

 
 
 
 
 

 



แบบรายงานผลการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 

เขตตรวจราชการ ท่ี ........................จงัหวัด ................................................... 

วันท่ีตรวจราชการ........................................................... 

๑. ผลการตรวจราชการ 

ประเด็นการตรวจราชการ ขอคนพบ ขอเสนอแนะ 
๑.๑ การตรวจติดตามนโยบาย 
(AGENDA BASE) 
 
 

 ขอเสนอแนะท่ีใหแกหนวยรับตรวจ 

 
 
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 
 

๑.๒ การตรวจขอคนพบเชิง
พ้ืนท่ี (AREA BASE) 

 

 ขอเสนอแนะท่ีใหแกหนวยรับตรวจ 

 
 
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 
 

๑.๓ การตรวจตามภารกิจ/
หนาท่ีรับผิดชอบ (FUNCTION 
BASE) 
 

 ขอเสนอแนะท่ีใหแกหนวยรับตรวจ 

 
 
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 
 

 

๓๐ 
 



๒. ผลการตรวจราชการรวมกับผูตรวจราชการกรม  
                                                                                                                                                                                                . 
                                                                                                                                                                                                . 
                                                                                                                                                                                                . 
                                                                                                                                                                                                . 
 
๓. การดําเนินงานท่ีเปนเลิศ (Best Practice) 
                                                                                                                                                                                                . 
                                                                                                                                                                                                . 
                                                                                                                                                                                                . 
                                                                                                                                                                                                . 
 
๔. ขอเสนอแนะของท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน 
                                                                                                                                                                                                . 
                                                                                                                                                                                                . 
                                                                                                                                                                                                . 
                                                                                                                                                                                                . 
 

 

๓๑ 
 



 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 

 
 



ชื่อหนวยงาน : สํานักผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม

ลําดับ ขั้นตอนการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.

1 ศึกษารวบรวมข้อมูลประกอบการจัดทําแผน กลุมพัฒนาระบบฯ

2 แต่งตั�งคณะทํางานจัดทําแผน กลุมพัฒนาระบบฯ

3 ประชุมร่วมกับคณะทํางานจัดทําแผน กลุมพัฒนาระบบฯ

๔ จัดทําประเด็นการตรวจราชการ กลุมพัฒนาระบบฯ

๕ ยกร่างแผนการตรวจราชการ กลุมพัฒนาระบบฯ

๖ จัดทําแผนการตรวจราชการ กลุมพัฒนาระบบฯ

๗ เสนอแผนให้ ปยธ. เห็นชอบ กลุมพัฒนาระบบฯ

๘ ประชุมชี�แจงแผน ผู้บริหารกระทรวง/กรม/หน่วยรับตรวจ กลุมพัฒนาระบบฯ

9 แจ้งเวียนแผนให้หน่วยรับตรวจ/หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง กลุมพัฒนาระบบฯ

10 ตรวจราชการกรณีปกติ และแบบบูรณาการ รอบที� ๑ กลุมตรวจราชการ

11 รายงานผลการตรวจราชการรอบ ๖ เดือน กลุมตรวจราชการ

12 ตรวจราชการกรณีปกติ และแบบบูรณาการ รอบที� ๒ กลุมตรวจราชการ

13 รายงานผลการตรวจราชการรอบ ๑๒ เดือน กลุมตรวจราชการ

14 ประเมินผลการดําเนินงานตามแผน ครั�งที� ๑ กลุมพัฒนาระบบฯ

15 ประเมินผลการดําเนินงานตามแผน ครั�งที� ๒ กลุมพัฒนาระบบฯ

พ.ศ.2561

ปฏิทินการปฏิบัติงานดานการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

พ.ศ.2560



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(สําเนา) 
คําสั่งกระทรวงยุติธรรม 
ท่ี      305 / ๒๕60 

             เรื่อง  การแบงเขตการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61  
 
 

 ตามคําสั่งกระทรวงยุติธรรม ท่ี 485/2559 ลงวันท่ี 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เรื่อง การ
แบงเขตการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2560 นั้น  

  เนื่องจากวาระการตรวจราชการปงบประมาณ พ.ศ.2560 ไดสิ้นสุดลง และมีการเปลี่ยนแปลง 
ผูดํารงตําแหนงผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ดังนั้น เพ่ือใหการตรวจราชการของกระทรวงยุติธรรม เปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ขอ 11 ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ และ คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีท่ี 97/2554 ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 
เรื่องการกําหนดพ้ืนท่ีการตรวจราชการของผูตรวจราชการ จึงใหยกเลิกคําสั่งกระทรวงยุติธรรม ท่ี ๓๔/๒๕60 วันท่ี         
๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕60 เรื่อง การตรวจราชการในการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงยุติธรรม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 และคําสั่งกระทรวงยุติธรรมท่ี 485/2559 ลงวันท่ี 13 ตุลาคม 2559 เรื่อง การแบงเขต
การตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยใหแบงเขตการตรวจราชการของผูตรวจ
ราชการกระทรวงยุติธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ดังนี ้    

  1. พันตํารวจโทพงษธร ธัญญสิริ หัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม รับผิดชอบตรวจราชการ
ในภาพรวมของกระทรวงยุติธรรม และหนวยงานสวนกลาง ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ตลอดจนหนวยงานสังกัด
กระทรวงยุติธรรม ในเขตจังหวัด ดังตอไปนี้      
                  1.1 เขตตรวจราชการท่ี ๒ จังหวัดชัยนาท ลพบุรี สิงหบุรี อางทอง 

          1.2 เขตตรวจราชการท่ี 3 จังหวัดฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแกว 
     นครนายก สมุทรปราการ  
  

 2. พันตํารวจเอกสุชาติ วงศอนันตชัย ผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม รับผิดชอบตรวจราชการ
กรมในสังกัดกลุมภารกิจดานบริหารความยุติธรรม (กรมบังคับคดี กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ) และหนวยงาน
ในสังกัดกรมดังกลาว ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ตลอดจนหนวยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม ในเขตจังหวัด 
ดังตอไปนี้ 

  2.1 เขตตรวจราชการท่ี 4 จงัหวัดกาญจนบรุี นครปฐม ราชบุรี  สุพรรณบรุี  
  2.2 เขตตรวจราชการท่ี ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี สมุทรสาคร    

สมุทรสงคราม                                            
   2.3 เขตตรวจราชการท่ี ๙ จังหวัดจันทบุรี ชลบุรี ระยอง ตราด 

 
/3. พันโทเอนก… 



-2- 

3. พันโทเอนก ยมจินดา ผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม รับผิดชอบตรวจราชการกลุม
ภารกิจดานพัฒนาพฤตินิสัย (กรมราชทัณฑ กรมคุมประพฤติ กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน)           
และหนวยงานในสังกัดกรมดังกลาว ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร รวมท้ังหนวยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม ในเขต
จังหวัด ดังตอไปนี้ 

3.1 เขตตรวจราชการท่ี 15 จังหวัดเชียงใหม แมฮองสอน ลําปาง ลําพูน 
         3.2 เขตตรวจราชการท่ี 16 จังหวัดนาน พะเยา เชียงราย แพร 

3.3 เขตตรวจราชการท่ี 17 จังหวัดตาก พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ อุตรดิตถ 

 4. นายเพ่ิมพูน พ่ึงประสิทธิ์ ผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม รับผิดชอบตรวจราชการกรมใน
สังกัดกลุมภารกิจดานอํานวยความยุติธรรม ( กรมสอบสวนคดีพิเศษ สถาบันนิติวิทยาศาสตร) และหนวยงานใน
สังกัดดังกลาวในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร รวมท้ังหนวยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม ในเขตจังหวัด ดังตอไปนี้ 

4.1 เขตตรวจราชการท่ี ๗ จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง                                    
4.2 เขตตรวจราชการท่ี ๘ จังหวัดสงขลา สตูล ปตตานี ยะลา นราธิวาส 

 5. นายวสันต สิงคเสลิต ผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม รับผิดชอบตรวจราชการ
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด และหนวยงานในสังกัดดังกลาวในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร รวมท้ังหนวยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม ในเขตจังหวัด ดังตอไปนี้ 
   5.๑ เขตตรวจราชการท่ี ๑๐ จังหวัดหนองคาย บึงกาฬ เลย อุดรธานี หนองบัวลําภู  
   5.๒ เขตตรวจราชการท่ี ๑๑ จังหวัดนครพนม มุกดาหาร สกลนคร 

 5.๓ เขตตรวจราชการท่ี ๑๒ จังหวัดรอยเอ็ด ขอนแกน มหาสารคาม กาฬสินธุ 

 6. นายวิตถวัลย สุนทรขจิต ผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม รับผิดชอบตรวจราชการ
สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแหงประเทศไทย สถาบันอนุญาโตตลุาการ รวมท้ังหนวยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม ในเขต
จังหวัด ดังตอไปนี้  

 6.1 เขตตรวจราชการท่ี ๑๓ จังหวัดอํานาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร อุบลราชธาน ี
          6.2 เขตตรวจราชการท่ี  ๑๔ จังหวัดสุรินทร นครราชสีมา บุรีรัมย ชัยภูมิ 

                        6.3 เขตตรวจราชการท่ี 18 จังหวัดกําแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค อุทัยธานี 

7. นายเรืองศักดิ์  สุวารี ผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม รับผิดชอบตรวจราชการ สํานักงาน
กิจการยุติธรรม สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ตลอดจนหนวยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม ในเขตจังหวัด 
ดังตอไปนี้ 
  7.๑ เขตตรวจราชการท่ี ๑ จงัหวัดนนทบุรี ปทุมธาน ีพระนครศรีอยุธยา สระบุรี 
   7.2 เขตตรวจราชการท่ี ๖ จังหวัดชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง 

  นอกจากนี้ใหผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมรับผิดชอบตรวจราชการ ในหนวยงานหรือ
เรื่องอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมายเปนการเฉพาะ จากรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม หรือปลัดกระทรวงยุติธรรม 

 กรณีมีตําแหนงผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมวางลง ใหผูท่ีมาดํารงตําแหนงแทนผูตรวจ
ราชการกระทรวงยุติธรรมทานนั้น รับผิดชอบการตรวจราชการในเขตตรวจราชการดังกลาวตอไป  

 

/ใหผูตรวจราชการ… 



-3- 

 ใหผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม มีอํานาจและหนาท่ีปฏิบัติราชการใหเปนไปตามท่ีกําหนด
ไวในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมท้ังบทบัญญัติแหงกฎหมาย และ
ระเบียบท่ีเก่ียวของ และใหหนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในฐานะผูรับการตรวจ อํานวยความสะดวกและ
สนับสนุนการปฏิบัติราชการของผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม โดยใหปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมท้ังบทบัญญัติแหงกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ  

  ท้ังนี้  ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.2560 เปนตนไป 

    สั่ง ณ วันท่ี    12  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 

 
 
 
     สุวพันธุ ตันยุวรรธนะ 

( นายสุวพันธุ ตันยุวรรธนะ ) 
                      รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สําเนาถูกตอง 

 

 
     (นายวิเชียร  ไชยสอน) 

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ     ยศเดช  คัด/ทาน  
 
 
 
 
 
 

  



 
 

การแบงเขตการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
แนบทายคําส่ังกระทรวงยุติธรรม ท่ี  305 /2560 

 

กลุมท่ี 1 กลุมท่ี 2 กลุมท่ี 3 กลุมท่ี 4 กลุมท่ี 5 กลุมท่ี 6 
 

กลุมท่ี 7 
 

พ.ต.ท.พงษธร ธัญญสิร ิ
ตําแหนงเลขท่ี 228  

(หัวหนาผูตรวจ) 

พ.ท.เอนก ยมจินดา 
ตําแหนงเลขท่ี 6 

นายวิตถวัลย สุนทรขจิต 
ตําแหนงเลขท่ี 7 

นายเพ่ิมพูน พ่ึงประสิทธิ์ 
ตําแหนงเลขท่ี 8 

 

นายวสันต  สิงคเสลิต 
ตําแหนงเลขท่ี 287 

นายเรืองศักด์ิ สุวารี  
ตําแหนงเลขท่ี 289 

พ.ต.อ.สชุาติ วงศอนันตชัย 
ตําแหนงเลขท่ี 532 

ภาพรวมกระทรวงยตุิธรรม 
 

กลุมภารกิจดานพัฒนาพฤติ
นิสัย 
 

1. สถาบันเพ่ือการยุติธรรม
แหงประเทศไทย 
2. สถาบันอนุญาโตตุลาการ 

กลุ มภารกิจด านอํานวย
ความยุติธรรม 

ป.ป.ส. 1.สํานักงานกิจการยุติธรรม 
2.สํานักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม  
 

กลุ มภารกิจด านบริหาร
ความยุติธรรม 
 

เขตตรวจราชการท่ี  2 
ชัยนาท  ลพบุรี  สิงหบุรี  
อางทอง 
 

เขตตรวจราชการท่ี  15 
เชียงใหม  ลําปาง
แมฮองสอน ลําพูน 

เขตตรวจราชการท่ี  13 
ยโสธร  ศรีสะเกษ 
อํานาจเจรญิ  อุบลราชธานี 

เขตตรวจราชการท่ี  7 
กระบ่ี  พังงา  ภูเก็ต   
ระนอง  ตรัง 
 

เขตตรวจราชการท่ี  10 
เลย  หนองคาย  
หนองบัวลําภู  อุดรธานี   
บึงกาฬ 

เขตตรวจราชการท่ี  1 
นนทบุรี ปทุมธานี 
พระนครศรีอยุธยา  
สระบุร ี
 

 

เขตตรวจราชการท่ี  4 
กาญจนบุรี  นครปฐม 
ราชบุรี  สุพรรณบุร ี
 

เขตตรวจราชการท่ี  3 
ฉะเชิงเทรา  นครนายก  
ปราจีนบุรี  สมุทรปราการ  
สระแกว 
 

เขตตรวจราชการท่ี 16 
นาน   พะเยา   
เชียงราย  แพร 

เขตตรวจราชการท่ี  14 
ชัยภูมิ  นครราชสีมา 
บุรีรัมย  สุรินทร 

เขตตรวจราชการท่ี  8 
สงขลา  สตลู  ปตตานี  
ยะลา  นราธิวาส 
 

เขตตรวจราชการท่ี  11 
นครพนม  มุกดาหาร  
สกลนคร 

เขตตรวจราชการท่ี  6 
นครศรีธรรมราช พัทลุง 
ชุมพร  สุราษฎรธานี 

เขตตรวจราชการท่ี  5 
ประจวบครีีขันธ  เพชรบุร ี
สมุทรสงคราม  
สมุทรสาคร 

 
 

เขตตรวจราชการท่ี  17 
ตาก  พิษณุโลก  เพชรบูรณ 
สุโขทัย  อุตรดิตถ 

เขตตรวจราชการท่ี  18 
กําแพงเพชร  นครสวรรค 
พิจิตร  อุทัยธานี 
 

 เขตตรวจราชการท่ี  12 
ขอนแกน  มหาสารคาม 
รอยเอ็ด  กาฬสินธุ 

 เขตตรวจราชการท่ี  9 
จันทบุรี  ชลบุร ี
ตราด  ระยอง 
 

รวม 9 จังหวัด รวม   13 จังหวัด รวม   12  จังหวัด รวม    10 จังหวัด รวม  12  จังหวัด รวม    8 จังหวัด รวม    12 จังหวัด 

 
 


	00 ปกแผน61
	01 คำนำ
	02 สารบัญ
	03 บทที่ 1
	04 วิสัยทัศน์
	05 - 07 ยุทธศาสตร์
	08 ตัวเชื่อม
	09 บทที่ 2
	10 - 14 แผนการตรวจราชการ unsigned
	15
	16 กรอบ diagram
	17 - 21 กรอบแนวทางการตรวจราชการและรูปแบบรายงาน
	22 - 28 ปฏิทินการตรวจราชการ ปี 2561
	29 บทที่ 3
	30 - 31 แบบรายงานผลการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
	32 ภาคผนวก
	33 action plan
	Sheet1

	34 - 36 คำสั่งแบ่งเขต 2561
	เรื่อง  การแบ่งเขตการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61

	37 ตารางแบ่งเขต60

