
 

 

แผนการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   
 



 

บทสรุปผูบริหาร 

 

  แผนการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จัดทําข้ึน  
โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้ ๑) เพ่ือใชกําหนดขอบเขตการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม  
ใหเปนไปตามวัตถุประสงคการตรวจราชการ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๒) เพ่ือใชเปนแนวทางในการสนบัสนุนการตรวจราชการของหนวยรับการตรวจ เพ่ือใหการขับเคลื่อนการตรวจ
ราชการกระทรวงยุติธรรมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเปนไปในทิศทางเดียวกัน และ ๓) เพ่ือใชเปนแนวทาง 
การกํากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ใหสามารถขับเคลื่อนงาน
ตามนโยบายและยุทธศาสตรกระทรวงยุติธรรมบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไว   
 

  แผนการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีแนวคิดในการ
กําหนดกรอบประเด็นการตรวจราชการ โดยไดถอดประเด็นสําคัญมาจากนโยบายผูบริหารกระทรวงยุติธรรม 
ท่ีมุงเนน และนํามาเชื่อมโยงใหเขากับแผนปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ระยะ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)  
ท่ีมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป และนโยบายรัฐบาล ซ่ึงกรอบการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มี ๕ กรอบ ดังนี้   
  ๑) ยุติธรรม สรางสุข  
  ๒) การลดความแออัดของผูตองขังในเรือนจํา  
  ๓) การแกไขปญหายาเสพติด  
  ๔) ราชทัณฑปนสุข ทําความ ดี ดวยหัวใจ 
  ๕) ประเด็นตรวจติดตามตอเนื่องในปท่ีผานมา และประเด็นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

  โดยมุ ง เน นการนํ าหลั กการตรวจสอบและประเ มินผล ได แก  หลั กธรรมาภิ บาล  
(Good Governance) หลัก PDCA และการประเมินความเสี่ยงในเชิงปองกัน (risk reduction) มาปรับใช 
ในการวิเคราะหและประเมินผลแผนงาน/โครงการ ตามความเหมาะสมในแตละเรื่อง 

  ท้ังนี้ แผนการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไดกําหนด
กรอบการรายงานผลการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประกอบดวย  
  ๑) ขอมูลพ้ืนฐาน/สภาพปญหา (ขอคนพบ) 
  ๒) แนวทางการแกไข/ผลการดําเนินงานของหนวยรับการตรวจ 
  ๓) บทวิเคราะห/สังเคราะหภาพรวม 
  ๔) ขอเสนอแนะ/แนวทางการแกไข 
  ๕) ผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม (ถามี) 

  
 
 
 

 

 

ก แผนการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   
 



 

คํานํา 

  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๕)          
พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑ ไดกําหนดใหการบริหารราชการแผนดินตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน 
เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจภาครัฐ มีประสิทธิภาพ มีความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
ลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานท่ีไมจําเปน กระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถ่ิน กระจายอํานาจ 
การตัดสินใจ อํานวยความสะดวก และตอบสนองความตองการของประชาชน รวมท้ังในการปฏิบัติหนาท่ี 
ของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยเฉพาะอยางยิ่งใหคํานึงถึงความรับผิดชอบ 
ของผูปฏิบัติงาน การมีสวนรวมของประชาชน การเปดเผยขอมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผล 
การปฏิบัติงาน ตามความเหมาะสมในแตละภารกิจ มีหลักในการกําหนดแนวทางและทิศทางในการปฏิบัติ
ราชการ โดยกําหนดเปาหมายใหชัดเจนและให มี ข้ันตอนการปฏิบัติงานเทา ท่ีจําเปน และระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๘ กําหนดใหหัวหนาหนวยงานของรัฐ 
และผูตรวจราชการรวมกันจัดทําแผนการตรวจราชการประจําปใหแลวเสร็จ และถากระทรวงใด 
มีผูตรวจราชการ ท้ังในระดับกระทรวงและระดับกรม แผนการตรวจราชการประจําปของกรมตองสอดคลอง 
กับแผนการตรวจราชการประจําปของกระทรวง  

  ดังนั้น สํานักผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ซ่ึงเปนหนวยงานสนับสนุนการตรวจติดตาม
การขับเคลื่อนนโยบาย/แผนงาน/ขอสั่งการของรัฐบาลและกระทรวงยุติธรรม ใหสามารถดําเนินไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ จึงไดจัดทําแผนการตรวจราชการกระทรวง
ยุติธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ท่ีมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป นโยบายรัฐบาล 
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม และนโยบายผูบริหารกระทรวงยุติธรรม โดยดําเนินการพิจารณาคัดเลือก 
แผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ีเปนภารกิจท่ีสําคัญ และเปนนโยบายท่ีผูบริหารมุงเนน มากําหนดเปนกรอบ 
การตรวจราชการ เพ่ือใหการตรวจราชการของกระทรวงยุติธรรมสามารถขับเคลื่อนงานของกระทรวงยุติธรรม 
ไปสูการสรางสังคมแหงความเปนธรรมบนรากฐานของความเทาเทียมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  สํานักผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ขอขอบคุณผูบริหารกระทรวงยุติธรรม ผูตรวจราชการ

กระทรวงยุติธรรม ผูตรวจราชการกรม หัวหนาสวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และเจาหนาท่ี 

ท่ีเก่ียวของทุกทาน ท่ีใหความคิดเห็นและสนับสนุนขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการจัดทําแผนการตรวจราชการ

กระทรวงยุตธิรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จนสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 

 

 

สํานักผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 

ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 

 

 

ข แผนการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   
 



 

สารบัญ 

 

เรื่อง  หนา 
บทสรุปผูบริหาร ก 
คํานํา ข 
สวนท่ี ๑ ทิศทางการขับเคล่ือนการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ๑ - ๑๗ 
 ๑.๑ ทิศทางการดําเนินงานของสํานักผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ๒ 
 ๑.๒ แผนปฏิบัติราชการกระทรวงยตุิธรรม และนโยบายสําคัญท่ีมุงเนน  
  ของผูบริหารกระทรวงยุติธรรม 
 ๑.๓ ผังความสอดคลองของกรอบการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 

๓ 
  

๑๑  
  
สวนท่ี ๒ แผนการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม  ๑๘ - ๒๕ 
 ๒.๑ สาระสําคัญของแผนการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ๑๙  
  
สวนท่ี ๓ กรอบการรายงานผลการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ๒๖ - ๓๐ 
 ๓.๑ กรอบการรายงานผลการตรวจราชการภาพรวมรายไตรมาส ๒๗  
 ๓.๒ กรอบการรายงานผลการตรวจราชการรายรอบการตรวจราชการ ๒๙  
    
ภาคผนวก ๓๑ - ๔๙ 
 ๑. สําเนาคําสั่งกระทรวงยุติธรรม ท่ี  ๓๓๐/๒๕๖๒ เรื่องการแบงเขตตรวจราชการ ๓๒  
  กระทรวงยุติธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   
 ๒. สําเนาแผนการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๓๕  
 ๓. แผนการลงพ้ืนท่ีตรวจราชการ และประมาณการคาใชจายในการตรวจราชการ ๔๒  
  ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
  

 

 

 

 

 

 

 

แผนการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนที่ ๑ 

ทิศทางการขับเคลื่อนการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 

แผนการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   
 



ทิศทางการดําเนินงานของสํานักผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 
 

๒ แผนการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   
 



แผนปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม และนโยบายสําคัญที่มุงเนนของผูบริหารกระทรวงยุติธรรม 
 

แผนปฏิบัติราชการ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ของกระทรวงยุติธรรม 
 

  ๓ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   
 



๔ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   
 



นโยบายสําคัญท่ีมุงเนนของผูบริหารกระทรวงยุติธรรม 
 

ยุติธรรม สรางสุข 
 

หลักการ :  ยุติธรรมสรางสุข เปนนโยบายของกระทรวงยุติธรรม เพ่ือใหความชวยเหลือในการแกไขปญหา
ความเดือดรอนของประชาชนในดานตาง ๆ โดยครอบคลุมทุกเรื่องในบทบาทภารกิจกระทรวงยุติธรรม  
เชน การชวยเหลือทางการเงินแกผูเสียหายและจําเลยในคดีอาญา เปนแหลงเงินทุนสําหรับใชจายเก่ียวกับ 
การใหความชวยเหลือประชาชนในการดําเนินคดี การขอปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลย การถูกละเมิดสิทธิ
มนุษยชน การใหความรูทางกฎหมายแกประชาชน  การปองกันและปราบปรามคดีสําคัญพิเศษตาง ๆ   
การพิสูจนความจริงทางนิติวิทยาศาสตร เปนตน รวมถึงสงตอการใหความชวยเหลือไปยังหนวยงาน 
ท่ีเก่ียวของ 
 ท้ังนี้ ไดมีการจัดตั้งศูนยยุติธรรมสรางสุข เพ่ือรับเรื่องรองเรียนรองทุกขแกประชาชนในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร สําหรับการชวยเหลือในตางจังหวัด กระทรวงยุติธรรมไดมอบหมายใหสํานักงานยุติธรรมจังหวัด
ซ่ึงมีอยูท่ัวประเทศ จํานวน ๘๑ แหง ครอบคลุมท้ัง ๗๖ จังหวัด ใหความชวยเหลือประชาชนในภารกิจ 
ของกระทรวงยุติธรรมและหนวยงานอ่ืน ซ่ึงจะใหบริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพ่ือใหรวดเร็วทันตอสถานการณ 
 
แนวทางการดําเนินงาน : 

๑. การไกลเกลี่ย 
๒. สรางการรับรูกฎหมาย/คุมครองสิทธิและเสรีภาพ 
๓. การใหคําปรึกษาดานกฎหมาย  
๔. การใหความชวยเหลือทางการเงินแกผูเสียหายและจําเลยในคดีอาญา (สชง.)  
๕. การคุมครองพยาน 
๖. การรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
๗. กองทุนยุติธรรม 
๘. การจัดหาทนายความผูตองหาคดีอาญา 
๙. การสงตอการใหความชวยเหลือไปยังหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 
  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

๕ แผนการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   
 



โครงสรางศูนยยุติธรรมสรางสุข 

๖ แผนการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   
 



การลดความแออัดของผูตองขังในเรือนจํา 
 

 
ท่ีมา : สํานักงานกิจการยุติธรรม 

๗ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   
 



ราชทัณฑปนสุข ทําความ ดี ดวยหัวใจ 
 
หลักการ : 
 ตามท่ีคําสั่งหนวยราชการในพระองค ๙๐๔ เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการโครงการราชทัณฑปนสุข
ทําความ ดี ดวยหัวใจ ลงวันท่ี ๒๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ระบุวา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอม
ใหประกาศวา โดยท่ีทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ เปนโรงพยาบาลแหงเดียวในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
ตองใหบริการแกผูตองขัง ในกรณีเจ็บไขไดปวยเปนจํานวนมาก ยังขาดแคลนบุคลากร เครื่องมือแพทย 
และเวชภัณฑ การดูแลสุขภาพของผูตองขังถือเปนหนาท่ีสําคัญของกรมราชทัณฑ ในการท่ีจะใหผูปวย  
เขาถึงการรับการรักษาพยาบาลอยางเทาเทียมตามหลักมนุษยธรรม 

 ท้ังนี้ ผูตองขังเม่ือพนโทษจะไดมีสุขภาพสมบูรณท้ังกายและใจ เพ่ือออกมาสูสังคมภายนอก 
และประกอบอาชีพสุจริตไดอยางมีคุณภาพ จึงทรงมีพระราชดําริ ท่ีจะพระราชทานความชวยเหลือ 
ในเรื่องการจัดหาอุปกรณ และเครื่องมือทางการแพทย ตลอดจนการใหจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.  
ไดเขาไปมีบทบาทในการชวยเหลือ ท้ังทางดานการแพทย การพยาบาล การอบรมใหความรูในเรื่องตาง ๆ  
เชน การปฐมพยาบาลเบื้องตน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม ใหแตงตั้งคณะกรรมการโครงการราชทัณฑ 
ปนสุข ทําความ ดี ดวยหัวใจ โดยมี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  
พระวชิรเกลาเจาอยูหัว เปนองคประธานท่ีปรึกษา และ สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี 
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เปนองคประธานกรรมการ 

สถานการณและสภาพปญหาในเรือนจํา : 
 ประเทศไทยมีผูตองขังเกินกวาความจุของเรือนจําโดยติดเปนอันดับ ๖ ของโลก อันดับ ๓  
ของเอเชีย และเปนอันดับ ๑ ของอาเซียน โดยหากพิจารณาสถิติผูตองราชทัณฑท่ัวประเทศของกรมราชทัณฑ 
ณ วันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ พบวาผูตองขังในเรือนจําท่ัวประเทศมีจํานวน ๓๖๖,๙๔๘ คน แบงเปนชาย 
๓๑๙,๕๓๙ คน หญิง ๔๗,๔๐๙ คน ในขณะท่ีเรือนจําสามารถรองรับผูตองขังไดตามมาตรฐานความจุ 
๑๒๑,๑๙๔ คน (มาตรฐานความจุของเรือนจํา ณ วันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๒) 
 และหากพิจารณาในรายละเอียดในเรื่องของพ้ืนท่ีของเรือนจํา จํานวน ๑๔๓ แหง ตามมาตรฐาน
ความจุผูตองขัง ๑ คนตอพ้ืนท่ี ๒.๒๕ ตารางเมตร พบวาเรือนจํา/ทัณฑสถานรองรับผูตองขังไดเพียง 
๑๐๙,๐๘๗ คนเทานั้น 
 นอกจากเรื่องปริมาณและความจุแลว เรือนจํา/ทัณฑสถาน ยังมีสถานการณท่ีเปนขอจํากัด 
ท่ีสงผลตอปญหาดานสุขภาพ ไดแก 
 ๑. โครงสรางทางกายภาพของเรือนจํา/ทัณฑสถาน ไมสอดคลองกับจํานวนผูตองขังท่ีเพ่ิมข้ึน
ตลอดเวลา โดยเฉพาะการจัดแยกพ้ืนท่ีสําหรับผูปวย หรือการจัดหองแยกโรค รวมท้ังในเรือนจําขนาดเล็ก  
ก็ไมสามารถจัดสรรพ้ืนท่ีหองแยกโรค สําหรับผูตองขังท่ีปวยได จึงสงผลตอการระบาดของโรคติดตอทางเดินหายใจ
และผิวหนังในเรือนจํา 
 ๒. เรือนจํา/ทัณฑสถาน ไมสามารถดําเนินการดูแลรักษาพยาบาลผูตองขังไดอยางเบ็ดเสร็จ 
ยังตองพ่ึงพาหนวยงานภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชน 
 ๓. การขาดแคลนอัตราบุคลากรทางการแพทย (ปจจุบันมีบุคลากรทางการแพทย จํานวน ๖๑๓ คน 
ท้ัง ๆ ท่ีควรจะมีบุคลากร จํานวน ๑,๔๑๒ คน)  
 

๘ แผนการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   
 



 
 ในสถานการณดานโรคตาง ๆ และความเจ็บปวยของผูตองขังในเรือนจํามีหลายประการ 
ท่ีสนับสนุนถึงความวิกฤตดานสุขภาพ ไดแก ในป พ.ศ. ๒๕๖๒ ผูตองขังปวยวัณโรค จํานวน ๓,๘๒๒ คน/
ผูตองขัง ๓๖๒,๙๘๕ คน ความชุก ๑,๐๕๓ /แสนประชากร ผูตองขังติดเชื้อ เอช ไอ วี มีแนวโนมสูงข้ึน 
จากรอยละ ๙๑.๐๓ ในป พ.ศ. ๒๕๖๑ เปนรอยละ ๙๔.๘๒ ในป พ.ศ. ๒๕๖๒ ผูตองขังปวยโรคไขหวัดใหญ 
มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนจากจํานวน ๔,๐๗๕ คน ในป พ.ศ. ๒๕๖๑ เปนจํานวน ๘,๘๙๗ คน ในป พ.ศ. ๒๕๖๒  
สาเหตุการเสียชีวิต ไดแก ปอดอักเสบการติดเชื้อในกระแสโลหิตเปนจํานวนมาก ติดอันดับ ๑ ใน ๑๐  
ของการเสียชีวิตท้ังหมด ทําใหสันนิษฐานไดวาผูตองขังบางสวนยังเขาถึงการรักษาไดชา จึงทําใหโรคลุกลาม 
เกิดปอดอักเสบและเกิดการติดเชื้อในกระแสโลหิต 

วัตถุประสงคโครงการ : 
 ๑. เพ่ือยกระดับการดูแลสุขภาพผูตองขังใหไดรับการรักษาพยาบาลเทาเทียมกับบุคคลภายนอก
ใหเปนไปตามหลักสิทธิมนุษยชน 
 ๒. เพ่ือจัดระบบการรักษาพยาบาลสําหรับผูตองขังใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจน
ปรับปรุงอนามัยสิ่งแวดลอม การปองกันโรคและการสงเสริมสุขภาพ 
 ๓. จัดหาอุปกรณทางการแพทยสําหรับสถานพยาบาลในเรือนจํา ทัณฑสถานโรงพยาบาล
ราชทัณฑและโรงพยาบาลแมขาย 
 ๔. พัฒนาบุคลากรทางการแพทยของกรมราชทัณฑใหมีความเหมาะสมและมีความกาวหนา 
ในสายงาน รวมท้ังสรางขวัญและกําลังใจ 
 ๕. พัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจํา (อสรจ.) ใหไดมาตรฐานและสามารถตอบสนองการดูแล
สุขภาพผูตองขังในเรือนจําได 
 

โดยมีกรอบแนวคิดและแผนการดําเนินงานดังนี้ 

 

๙ แผนการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   
 



 

 
 
 
 
ท่ีมา : รางแผนปฏิบัติการโครงการราชทัณฑปนสุข ทําความ ดี ดวยหัวใจ 
 
 
 

 

๑๐ แผนการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   
 



ผังความสอดคลองของกรอบการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 
 

 ๑๑ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   
 



กรอบการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

นโยบาย/แผนงาน/
โครงการ 

แนวทางการดําเนินงานตามนโยบาย ประเด็นการตรวจติดตาม หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

ยุติธรรม สรางสุข 
 

๑. การไกลเกลี่ย 
๒. สรางการรับรูกฎหมาย/คุมครองสิทธิ
และเสรีภาพ 
๓. การใหคําปรึกษาดานกฎหมาย  
๔. การใหความชวยเหลือทางการเงินแก
ผูเสียหายและจําเลยในคดีอาญา (สชง.)  
๕. การคุมครองพยาน 
๖. การรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
๗. กองทุนยุติธรรม 
๘. การจัดหาทนายความผูตองหาคดีอาญา 
๙. การสงตอการใหความชวยเหลือไปยัง
หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 

แนวทางการดําเนินงาน และผลการดําเนินงานในเรื่อง ดังตอไปนี้ 
 - สรางการรับรูกฎหมาย 
 - กองทุนยุติธรรม 
 - การรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
 
 

สํานักงานกิจการยุติธรรม/
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

แนวทางและผลการดําเนินงานในเรื่อง ดังตอไปนี ้
 - การใหคําปรึกษาดานกฎหมาย 
 - การจัดหาทนายความผูตองหาคดีอาญา 
 - การใหความชวยเหลือทางการเงินแกผูเสียหายและจําเลย
ในคดีอาญา (สชง.) 
 - การคุมครองพยาน   
 - การไกลเกลี่ย 
 
 
 
 

กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 
 

 

๑๒ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   
 



นโยบาย/แผนงาน/
โครงการ 

แนวทางการดําเนินงานตามนโยบาย ประเด็นการตรวจติดตาม หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

การลดความแออัดของ 
ผูตองขังในเรือนจํา 

 
 
 
 

๑. กฎหมาย - การพัฒนากฎหมาย สํานักงานกิจการยุติธรรม 
๒. พักโทษ ลดโทษ และการใช EM ๒.๑ การใช EM 

 - ความคืบหนาของการจัดหา EM มาใชกับผูถูกคุมความประพฤต ิ
 - แนวทางการนํา EM มาใชกับผูตองขัง 

กรมคุมประพฤติ/กรมราชทัณฑ 
 

๒.๒ การพักโทษ/ลดโทษ 
 - การเพ่ิมเง่ือนไขหรือกลุมเปาหมายในการพักโทษ/ลดโทษ 

กรมราชทัณฑ 
 

๓. อาชีพ และการสรางเรือนจํารูปแบบใหม ๓.๑ การสรางงานท่ีเหมาะสม 
 - มาตรการแกไขฟนฟูและสงเคราะหผูกระทําผิด 
 - การเตรียมความพรอมกอนปลอย ภายหลังปลอยและการสงตอ 
 - สงเสริมการฝกอาชีพท่ีหลากหลาย หรือก่ึงบําบัดผูตองขัง 

กรมราชทัณฑ 
 

๓.๒ เรือนจําโครงสรางเบา/เรือนจําเฉพาะทาง/การสรางศูนย
ฝกอาชีพครบวงจร 

กรมราชทัณฑ 
 

๔. การบําบัดฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ๔.๑ การบําบัดรักษาในระบบบังคับบําบัด 
๔.๒ การปรับลดระยะเวลาการตรวจพิสูจน (เดิม ๔๕ วัน เปน 
๓๐ วัน) 
๔.๓ พัฒนาหลักสูตรการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
และการติดตามประเมินผล รวมท้ังกําหนดงบประมาณ และ
หนวยงานรับผิดชอบ 

กรมคุมประพฤติ 
 

๔.๔ การบําบัดรักษาในระบบตองโทษ 
๔.๕ พัฒนาหลักสูตรการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
และการติดตามประเมินผล 

กรมราชทัณฑ/กรมพินิจและ
คุมครองเด็กและเยาวชน 

๑๓ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   
 



นโยบาย/แผนงาน/
โครงการ 

แนวทางการดําเนินงานตามนโยบาย ประเด็นการตรวจติดตาม หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

๕. การปองกันยาเสพติด ๕.๑ กองทุนแมของแผนดิน 
๕.๒ โรงเรียนสีขาว 
๕.๓ หมูบานปองกันยาเสพติด (กองทุนปองกันและปราบปราม
ยาเสพติด) 
แนวทางการดําเนินงาน 
๑) กําหนดแนวทาง กลไกสนับสนุน 
การปองกันยาเสพติดระดับชุมชน/หมูบาน 
๒) บูรณาการความรวมมือ และขับเคลื่อนการทํางานรวมกันใน
เชิงพ้ืนท่ี ระหวางผูตรวจการกระทรวงยุติธรรม สํานักงาน 
ป.ป.ส. และสํานักงานยุติธรรมจังหวัด ท้ังในดานงบประมาณ 
และบุคลากร เปนตน 
๓) จัดทําชุดความรูดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
สําหรับใชในการอบรมหรือเผยแพรใหความรู 
๔) สรางกระบวนการสงตอขอมูล/การจับกุม รวมกันระหวาง
สํานักงาน ป.ป.ส., ปค. และ ตร. 

สํานักงาน ป.ป.ส. 

 

 

 

 

 

 

๑๔ แผนการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   
 



นโยบาย/แผนงาน/
โครงการ 

แนวทางการดําเนินงาน 
ตามนโยบาย 

ประเด็นการตรวจติดตาม หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

การแกไขปญหา 
ยาเสพติด 

๑. การปองกัน ๑.๑ การปองกันยาเสพติดในภาพรวม 
 

สํานักงาน ป.ป.ส. 

๑.๒ การสรางภูมิคุมกันและปองกันแกไขปญหายาเสพติด 
ในเรือนจํา 

กรมราชทัณฑ 

๑.๓ เรือนจําปลอดยาเสพติด 
 
๑.๔ การสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติดในสถานพินิจ 
 

กรมพินิจและคุมครองเด็ก 
และเยาวชน 

๒. การปราบปราม 
 

- การปราบปรามยาเสพติดในภาพรวม 
 

สํานักงาน ป.ป.ส. 

๓. การบําบัดรักษา ๓.๑ การบําบัดรักษาผูเสพ/ผูติดยาเสพติดในภาพรวม 
 

สํานักงาน ป.ป.ส. 

๓.๒ การบําบัดฟนฟูผูตองขังติดยาเสพติด 
 

กรมราชทัณฑ 

๓.๓ การฟนฟูสมรรถภาพผูถูกคุมความประพฤติในคดียาเสพติด กรมคุมประพฤติ 
 

๓.๔ การบําบัดรักษาผูเสพ/ผูติดยาเสพติดในสถานพินิจฯ/ 
ศูนยฝกฯ 

กรมพินิจและคุมครองเด็ก 
และเยาวชน 

 
 
 

๑๕ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   
 



นโยบาย/แผนงาน/
โครงการ 

แนวทางการดําเนินงาน 
ตามนโยบาย 

ประเด็นการตรวจติดตาม หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

ราชทัณฑปนสุข  
ทําความ ดี ดวยหัวใจ 

๑. การยกระดับการดูแลสุขภาพผูตองขังให
ได รั บการรั กษาพยาบาลเท า เ ทียมกับ
บุ คคลภายนอก เป น ไปตามหลั กสิ ท ธิ
มนุษยชน  
๒. การจัดระบบการรักษาพยาบาลสําหรับ
ผูตองขังใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ตลอดจนปรับปรุงอนามัยสิ่งแวดลอม การ
ปองกันโรคและการสงเสริมสุขภาพ 
๓. การจัดหาอุปกรณทางการแพทยสําหรับ
สถานพยาบาลในเรื อนจํ า  ทัณฑสถาน
โรงพยาบาลราชทัณฑและโรงพยาบาลแมขาย 
๔. การพัฒนาบุคลากรทางการแพทยของ
กรมราชทัณฑ ให มี คว าม เหมาะสมและ 
มีความกาวหนาในสายงาน รวมท้ังสรางขวัญ
และกําลังใจ 
๕. การพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจํา 
(อสรจ.) ใหไดมาตรฐานและสามารถตอบสนอง
การดูแลสุขภาพผูตองขังในเรือนจําได 

๑. ดานบุคลากร 
 ๑.๑ การพัฒนาบุคลากรทางการแพทย ของกรมราชทัณฑ 
 ๑.๒ การผลิตอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจํา (อสรจ.) ใหได
มาตรฐานและพอเพียง 
 ๑.๓ การสนับสนุนบุคลากรจากโรงพยาบาลแมขาย และ
หนวยงานอ่ืน 
๒. ดานเครื่องมือแพทย 
 - การใชงานเครื่องมือและครุภัณฑทางการแพทยท่ีไดรับ
การสนับสนุนเปนไปตามวัตถุประสงค และเพียงพอตอการ
ปฏิบัติงาน  
๓. ดานการบริการแพทย 
 ๓.๑ การพัฒนาสถานพยาบาลเรือนจําให เ ทียบเทา 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) 
 ๓.๒ การใหบริการดานการตรวจรักษาโดยแพทย ณ 
สถานพยาบาลเรือนจําจากโรงพยาบาลแมขายและหนวยงาน
อ่ืน เปนไปตามท่ีกําหนด  
๔. โรคติดตอ 
 ๔.๑ การคัดกรอง 
 ๔.๒ การตรวจสุขภาพตามระยะเวลา 
 ๔.๓ การแยกผูปวยโรคติดตอ 
 ๔.๔ การปรับปรุงสภาพแวดลอม 
 

กรมราชทัณฑ 

๑๖ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   
 



นโยบาย/แผนงาน/
โครงการ 

แนวทางการดําเนินงาน 
ตามนโยบาย 

ประเด็นการตรวจติดตาม หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

ประเด็นตรวจติดตาม 
ตอเนื่องในปท่ีผานมา  
และประเด็นอ่ืน ๆ  
ท่ีเก่ียวของ 
 

๑. การติดตามผลการใชงานระบบ DXC - การใชงานระบบ DXC  
(ใชเปนขอมูลสนับสนุนหนวยงาน) 

สํานักงานกิจการยุติธรรม 

๒. การติ ดตามผลการดํ า เนิ นงานของ
คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรม
ระดับจังหวัด (กพยจ.) 

- การขับเคลื่อนการดําเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาการ
บริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) 
 

สํานักงานกิจการยุติธรรม 

๓. การติ ดตามผลการดํ าเนิ นงานขอ ง 
ศูนยยุติธรรมชุมชน (ศยช.) 

- การขับเคลื่อนการดําเนินงานของศูนยยุติธรรมชุมชน (ศยช.) 
 

สวนนโยบายและยุทธศาสตร
ยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมจังหวัด 

๔. การติ ดตามผลการแก ไขฟ นฟู พัฒนา 
พฤตินิสัยของเด็กและเยาวชน  

๔.๑ การแกไขฟนฟูพัฒนาพฤตินิสัย 
๔.๒ การจัดการศึกษา 

กรมพินิจและคุมครองเด็ก 
และเยาวชน 

๕. งานตามภารกิจของหนวยงาน 

๕.๑ การผลักดันทรัพยสิน 
๕.๒ การวางทรัพย 
๕.๓ การไกลเกลี่ย 
๕.๔ การแกไขหนี้นอกระบบ 

กรมบังคับคดี 

๕.๕ การปองกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ 
๕.๖ การดําเนินงานดานการเพ่ิมประสิทธิภาพงานขาวกรอง
และบูรณาการฐานขอมูลความม่ันคงพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน
ภาคใต 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

๕.๗ การดําเนินงานดานการเพ่ิมประสิทธิภาพงานขาวกรอง
และบูรณาการฐานขอมูลความม่ันคงพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน
ภาคใต 

สถาบันนิติวิทยาศาสตร 

๑๗ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนที่ ๒ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 

แผนการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   
 



สาระสําคัญของแผนการตรวจราชการกระทรวงยุตธิรรม 
 

๑.  หลักการและเหตุผล 

  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๕)  
พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑ ไดกําหนดใหการบริหารราชการแผนดินตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน  
เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจภาครัฐ มีประสิทธิภาพ มีความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
ลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานท่ีไมจําเปน กระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถ่ิน กระจายอํานาจ 
การตัดสินใจ อํานวยความสะดวก และตอบสนองความตองการของประชาชน รวมท้ังในการปฏิบัติหนาท่ี 
ของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยเฉพาะอยางยิ่งใหคํานึงถึงความรับผิดชอบ 
ของผูปฏิบัติงาน การมีสวนรวมของประชาชน การเปดเผยขอมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผล 
การปฏิบัติงาน ตามความเหมาะสมในแตละภารกิจ มีหลักในการกําหนดแนวทางและทิศทางในการปฏิบัติราชการ 
โดยกําหนดเปาหมายใหชัดเจนและใหมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเทาท่ีจําเปน และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๘ กําหนดใหหัวหนาหนวยงานของรัฐ และผูตรวจราชการรวมกัน 
จัดทําแผนการตรวจราชการประจําปใหแลวเสร็จ และถากระทรวงใดมีผูตรวจราชการ ท้ังในระดับกระทรวง
และระดับกรม แผนการตรวจราชการประจําปของกรมตองสอดคลองกับแผนการตรวจราชการประจําป 
ของกระทรวง  

  ดังนั้น สํานักผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ซ่ึงเปนหนวยงานสนับสนุนการตรวจติดตาม
การขับเคลื่อนนโยบาย/แผนงาน/ขอสั่งการของรัฐบาลและกระทรวงยุติธรรม ใหสามารถดําเนินไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ จึงไดจัดทําแผนการตรวจราชการกระทรวง
ยุติธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ท่ีมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป นโยบายรัฐบาล 
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม และนโยบายผูบริหารกระทรวงยุติธรรม โดยดําเนินการพิจารณาคัดเลือก 
แผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ีเปนภารกิจท่ีสําคัญ และเปนนโยบายท่ีผูบริหารมุงเนน มากําหนดเปนกรอบ 
การตรวจราชการ เพ่ือใหการตรวจราชการของกระทรวงยุติธรรมสามารถขับเคลื่อนงานของกระทรวงยุติธรรม 
ไปสูการสรางสังคมแหงความเปนธรรมบนรากฐานของความเทาเทียมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
๒.  วัตถุประสงค 

  แผนการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีวัตถุประสงค ดังนี้ 
  ๒.๑ เพ่ือใชกําหนดขอบเขตการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ใหเปนไป
ตามวัตถุประสงคการตรวจราชการ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘
  ๒.๒ เพ่ือใชเปนแนวทางในการสนับสนุนการตรวจราชการของหนวยรับการตรวจ เพ่ือใหการ
ขับเคลื่อนการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
  ๒.๓ เพ่ือใชเปนแนวทางการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน 
ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ใหสามารถขับเคลื่อนงานตามนโยบายและยุทธศาสตรกระทรวงยุติธรรมบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไว  
 
 
 

๑๙ แผนการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   
 



๓.  ขอบเขตการตรวจราชการ 
 
 ๓.๑ การตรวจราชการกรณีปกติ 
 

 ๓.๑.๑ ขอบเขตเชิงพ้ืนท่ี   
  ตรวจราชการหนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค 
 ๓.๑.๒ ขอบเขตดานเนื้อหาการตรวจราชการ 
 ๓.๑.๒.๑ แนวทางการตรวจราชการท่ีมุงเนน การตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไดใหความสําคัญและมุงเนนในการนําหลักการตรวจสอบและประเมินผล 
มาปรับใชในการวิเคราะหและประเมินผลแผนงาน/โครงการ ตามความเหมาะสมในแตละเรื่อง ดังนี้ 
 ๑) หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ไดแก 
  ๑.๑) ประสิทธิผล (Effectiveness) 

          (การประเมินทรัพยากรท่ีใชเทียบกับการบรรลุผลตามวัตถุประสงค) 
 ๑.๒) ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
        (การประเมินทรัพยากรท่ีใชเทียบกับผลผลิต) 
 ๑.๓) ความโปรงใส (Transparency) 

    (การเปดเผยและเขาถึงขอมูลขาวสารท่ีจําเปนและเชื่อถือไดตอประชาชน) 
 ๑.๔) การมีสวนรวม (Participation) 
        (ผูมีสวนไดสวนเสีย และประชาชน มีสวนในการรับรู เขาใจ ใหความเห็น
        รวมกระบวนการตัดสินใจ และรวมตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน) 
 ๑.๕) ความคุมคา 
        (การประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจของรัฐ) 
 ๒) หลัก PDCA ไดแก 
 ๒.๑) การวางแผน (Plan) 
        (กําหนดเปาหมายและกระบวนการตาง ๆ ท่ีจําเปน เพ่ือใหไดผลลัพธ 
        ตามความตองการ) 
  ๒.๒) การนําไปปฏิบัติ (Do) 
        (ปฏิบัติ/ดําเนินการตามกระบวนการตาง ๆ ท่ีกําหนดไว) 
  ๒.๓) การติดตาม (Check) 
        (ตรวจติดตาม ตรวจสอบ และวัดผลกระบวนการทํางานวาเปนไปตาม 
        แผนการทํางานและเปาหมาย) 
  ๒.๔) การดําเนินการ (Act) 
        (ดําเนินการปรับปรงุสมรรถนะของกระบวนการอยางตอเนือ่ง) 
 ๓) การประเมินความเส่ียงในเชิงปองกัน (risk reduction) ไดแก 
 ๓.๑) ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk)  
        เชน ความไมพรอมและความหลากหลายของงาน ทําใหขาดจุดมุงหมาย 
        ในการดําเนินงาน 
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 ๓.๒) ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน/ปฏิบัติการ (Operational Risk) 
        เชน ระบบงบประมาณไมเอ้ืออํานวยตอการดําเนินโครงการ 
        ปญหาการบูรณาการงานดานตาง ๆ ความเชื่อมโยงของโครงการ 
        ภายใตแผนงานการบริหาร/บุคลากร 
 ๓.๓) ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk) 
        เชน การไดรับงบประมาณไมทันตอการดําเนินโครงการ  
 ๓.๔) ความเสี่ยงดานกฎหมาย (Compliance Risk) 
        เชน ความไมคลองตัวในการปฏิบัติตามกฎหมาย เชน พ.ร.บ. จัดซ้ือจัดจาง  
        พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลัง เปนตน 
 ๓.๕) ความเสี่ยงดานการตลาด (Market Risk) 
        เชน การคัดคานโครงการ การสรางความรวมมือของประชาชน 
        หรือผูมีสวนไดสวนเสีย 
 ๓.๑.๒.๒ กรอบการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 
 กรอบการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบดวย 
 ๑) การตรวจติดตามนโยบายท่ีผูบริหารมุงเนน 
 ๑.๑) ยุติธรรม สรางสุข (ศูนยยุติธรรม สรางสุข/สํานักงานยุติธรรมจังหวัด 
        ภารกิจของกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ) 
 ๑.๑.๑) การไกลเกลี่ย 

๑.๑.๒) สรางการรับรูกฎหมาย/คุมครองสิทธิและเสรีภาพ 
๑.๑.๓) การใหคําปรึกษาดานกฎหมาย  
๑.๑.๔) การใหความชวยเหลือทางการเงินแกผูเสียหายและจําเลย 
 ในคดีอาญา (สชง.)  
๑.๑.๕) การคุมครองพยาน 
๑.๑.๖) การรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
๑.๑.๗) กองทุนยุติธรรม 
๑.๑.๘) การจัดหาทนายความผูตองหาคดีอาญา 
๑.๑.๙) การสงตอการใหความชวยเหลือไปยังหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 ๑.๒) การลดความแออัดของผูตองขังในเรือนจํา 
 ๑.๒.๑) หนวยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ 
  - การพักโทษ ลดโทษ  
 (การเพ่ิมเง่ือนไขหรือกลุมเปาหมายในการพักโทษ/ลดโทษ) 
 - อาชีพและการสรางเรือนจํารูปแบบใหม 
 (การสรางงานท่ีเหมาะสม, เรือนจําโครงสรางเบา, เรือนจําเฉพาะทาง, 
 การสรางศูนยฝกอาชีพครบวงจร) 
 - การบําบัดฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
     (การบําบัดรักษาในระบบตองโทษ, การพัฒนาหลักสูตรการบําบัด
     ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดและการติดตามประเมินผล) 
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 ๑.๒.๒) หนวยงานในสังกัดกรมคุมประพฤติ 
 - การใชอุปกรณ EM 
     (การจัดหาอุปกรณ EM ใหเพียงพอตอการใชงาน) 
 - การบําบัดฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
 (การบําบัดรักษาในระบบบังคับบําบัด, การปรับลดระยะเวลา 
 การตรวจพิสูจน เดิม ๔๕ วัน เปน ๓๐ วัน, การพัฒนาหลักสูตร 
 การบําบัดฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดและการติดตาม
 ประเมินผล รวมท้ังกําหนดงบประมาณ และหนวยงานรับผิดชอบ) 
 ๑.๒.๓) สํานักงาน ป.ป.ส. 
 - การปองกันยาเสพติด 
 (กองทุนหมูบานของแผนดิน, โรงเรียนสีขาว, หมูบานปองกัน 
 ยาเสพติด) 
 ๑.๒.๔) สํานักงานกิจการยุติธรรม 
 - การพัฒนากฎหมาย 
 ๑.๓) การแกไขปญหายาเสพติด 
 ๑.๓.๑) สํานักงาน ป.ป.ส. 
 - การปองกัน 
 - การปราบปราม 
 - การบําบัดรักษา 
 ๑.๓.๒) หนวยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ 
 - การบําบัดฟนฟูผูตองขังติดยาเสพติด 
 - การสรางภูมิคุมกันและปองกันแกไขปญหายาเสพติดในเรือนจํา 
 - เรือนจําปลอดยาเสพติด 
 ๑.๓.๓) หนวยงานในสังกัดกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 
 - การสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติดในสถานพินิจ 
 - การบําบัดรักษาผูเสพ/ผูติดยาเสพติดในสถานพินิจฯ/ศูนยฝกฯ 
 ๑.๔) ราชทัณฑปนสุข ทําความ ดี ดวยหัวใจ (หนวยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ) 

๑.๔.๑) การยกระดับการดูแลสุขภาพผูตองขังใหไดรับการรักษาพยาบาล 
  เทาเทียมกับบุคคลภายนอกเปนไปตามหลักสิทธิมนุษยชน  
 ๑.๔.๒) การจัดระบบการรักษาพยาบาลสําหรับผูตองขังใหมีประสิทธิภาพ 
 และประสิทธิผล ตลอดจนปรับปรุงอนามัยสิ่งแวดลอม  
 การปองกันโรคและการสงเสริมสุขภาพ 
 ๑.๔.๓) การจัดหาอุปกรณทางการแพทยสําหรับสถานพยาบาลในเรือนจํา  
 ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑและโรงพยาบาลแมขาย 
 ๑.๔.๔) การพัฒนาบุคลากรทางการแพทยของกรมราชทัณฑใหมี 
  ความเหมาะสมและมีความกาวหนาในสายงาน รวมท้ังสรางขวัญ
  และกําลังใจ 
 ๑.๔.๕) การพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจํา (อสรจ.) ใหไดมาตรฐาน
  และสามารถตอบสนองการดูแลสุขภาพผูตองขังในเรือนจําได 
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 ๑.๕) ประเด็นการตรวจติดตามตอเนื่องในปท่ีผานมา และประเด็นอ่ืน ๆ  
  ท่ีเกี่ยวของ 

๑.๕.๑)  สํานักงานกิจการยุติธรรม หนวยงานในสังกัดกลุมภารกิจพัฒนา
พฤตินิสัย และสํานักงานยุติธรรมจังหวัด 

 - การใชประโยชนจากขอมูลผูกระทําผิดผานศูนยแลกเปลี่ยนขอมูล 
 กระบวนการยตุิธรรม (Data Exchange Center : DXC) 
 ๑.๕.๒) สวนนโยบายและยุทธศาสตรยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมจังหวัด 
  และสํานักงานยุติธรรมจังหวัด 
 - การขับเคลื่อนการดําเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาการบริหาร 
  งานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) 
 - การขับเคลื่อนการดําเนินงานของศูนยยุติธรรมชุมชน (ศยช.) 
 ๑.๕.๓) หนวยงานในสังกัดกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 
  - การแกไขฟนฟูพัฒนาพฤตินิสัยของเด็กและเยาวชน 
 ๑.๕.๔) หนวยงานในสังกัดกรมบังคับคดี 
  - การผลักดันทรัพยสิน 
  - การวางทรัพย 
  - การไกลเกลี่ย 
  - การแกไขหนี้นอกระบบ 
 ๑.๕.๕) หนวยงานในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 - การปองกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ 
 - การดําเนินงานดานการเพ่ิมประสิทธิภาพงานขาวกรองและ 
 บูรณาการฐานขอมูลความม่ันคงพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต 
 ๑.๕.๖) หนวยงานในสังกัดสถาบันนิติวิทยาศาสตร 
 - การดําเนินงานดานการเพ่ิมประสิทธิภาพงานขาวกรองและ
  บูรณาการฐานขอมูลความม่ันคงพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต 
 ๑.๖) การตรวจติดตามในประเด็นท่ัวไป 
 ๑.๖.๑) การเบิกจายงบประมาณ 
 ๑.๖.๒) การติดตามผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของผูตรวจราชการ 
 กระทรวงยุติธรรมในรอบท่ีผานมา 
 ๑.๖.๓) ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ/ความตองการขอรับ 
  การสนับสนุนจากกระทรวง 
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 ๓.๒ การตรวจราชการบูรณาการ 

  การตรวจราชการแบบบูรณาการเพ่ือมุงผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามท่ีสํานักนายกรัฐมนตรีกําหนด เพ่ือผลักดันใหเกิดความรวมมือในดานตาง ๆ ของกระทรวง 
และพ้ืนท่ีท่ีเก่ียวของ ท้ังในดานประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพการใหบริการ นําไปสูการบรรลุผล
สําเร็จตามประเด็นนโยบายท่ีกําหนดตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
 
 ๓.๓ การดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน รองทุกข 
  

  การดําเนินการเรื่องรองเรียน รองทุกข และขอความเปนธรรม ท่ีเก่ียวกับสวนราชการในสังกัด
กระทรวงยุตธิรรม เพ่ือคลี่คลายหรือแกไขความทุกขยากเดือดรอน 
 
 ๓.๔ การดําเนินการเกี่ยวกับสถานการณ หรือเหตุการณสําคัญ 
 

   การดําเนินการเรื่องเก่ียวกับสถานการณ หรือเหตุการณสําคัญ หรือสาธารณภัย อันจําเปน 
ท่ีรัฐบาล และหนวยงานในสังกัดตองเขาไปดําเนินการชวยเหลือและแกไขใหทันการณ 
 
 ๓.๕ การดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องอ่ืน ๆ 
 

   การดําเนินการเรื่องอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 
 
๔.  แผนการลงพ้ืนท่ีตรวจราชการและแผนการใชจายงบประมาณ 
 

  สํานักผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ไดจัดทําแผนการลงพ้ืนท่ีตรวจราชการ และแผนการใชจาย 
งบประมาณในการลงพ้ืนท่ีตรวจราชการหนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ตามงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร ดังนี้ 
  รอบท่ี ๑ ระหวาง เดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓  
  ตามงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร 
  รอบท่ี ๒ ระหวาง เดือน เมษายน - กันยายน ๒๕๖๓ 
  ตามงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร 
 
๕.  วิธีการดําเนินการ 
 

  การจัดทําแผนการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม มีข้ันตอนการดําเนินงาน ดังนี้ 
๕.๑ รวบรวมขอมูลจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ ประกอบดวย ยุทธศาสตรชาติ นโยบายรัฐบาล

ยุทธศาสตร/แผนปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม นโยบายกระทรวงยุติธรรม เอกสารงบประมาณรายจาย
ประจาํป และสรปุการประชุมผูบริหารกระทรวงยุตธิรรม 

๕.๒ ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห ประมวลผลขอมูล 
๕.๓ จัดทํารางกรอบการตรวจราชการ 
๕.๔ นํารางกรอบการตรวจราชการสูการรับฟงความคิดเห็นจากผูท่ีเก่ียวของ ประกอบดวย 

ผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ผูชวยผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และเจาหนาท่ีสนับสนุนการตรวจราชการ 
 ๕.๕ แกไข/เพ่ิมเติมรางกรอบการตรวจราชการตามความคิดเห็นของผูท่ีเก่ียวของ ตาม ขอ ๕.๔ 

๒๔ แผนการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   
 



  ๕.๖ นํารางกรอบการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม รวมประชุมหารือกับผูท่ีเก่ียวของ เชน 
ผูตรวจราชการกรม และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของตามกรอบการตรวจราชการ 
  ๕.๗ แกไข/เพ่ิมเติมรางกรอบการตรวจราชการตามมติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม ตาม ขอ ๕.๖ 
และจัดทํารางแผนการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 
  ๕.๘ นําเสนอรางแผนการตรวจราชการกระทรวงยตุิธรรมตอปลัดกระทรวงยุติธรรม เพ่ือโปรดพิจารณา
ใหความเห็นชอบและอนุมัติ 
  ๕.๙ แจงแผนการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมตอผูบริหารหนวยงานในสังกัดกระทรวง
ยุติธรรมและหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ 
  ๕.๑๐ ดําเนินการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 
  ๕.๑๑ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามแผน ในรอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน 
 
๖.  การรายงานผลการตรวจราชการ 
 

  การรายงานผลการตรวจราชการใหรายงานผล ดังนี้ 
  ๖.๑ เม่ือเสร็จสิ้นการตรวจราชการในแตละไตรมาส 
  ๖.๒ กรณีมีขอคนพบในประเด็นท่ีสําคัญตองไดรับการแกไขโดยเรงดวน หากมีการแกไขลาชา 
จะสงผลเสียหายตอราชการ 
  ๖.๓ รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ ตามกรอบระยะเวลาท่ีสํานักนายกรัฐมนตรีกําหนด 
 
๗.  การติดตามผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 
   

  หนวยรับการตรวจรายงานผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 
ภายใน ๑๕ วัน 
 
๘.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

  ๘.๑ ผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และผูตรวจราชการกรมในสังกัดกระทรวงยุติธรรม  
สามารถใชแผนการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม เปนแนวทางหรือเครื่องมือในการกํากับ และติดตามใหหนวยงาน
ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมนํานโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงยุติธรรมไปสูการปฏิบัติอันกอใหเกิดประโยชน
แกประชาชนไดอยางเปนรูปธรรม  
  ๘.๒ หนวยรับการตรวจสามารถสนับสนุนขอมูลประกอบการตรวจราชการท่ีเปนประโยชน 
ไดครบถวนตรงตามประเด็นการตรวจราชการ 
  ๘.๓ ผูบริหารกระทรวงยุติธรรมสามารถนําผลการตรวจราชการไปใชเปนขอมูลประกอบการ
ตัดสินใจในการบริหารงาน และขับเคลื่อนงานตามภารกิจของกระทรวงยุติธรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
๙.  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
 

  ๙.๑ รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 
  ๙.๒ รอยละความสําเร็จของรายงานการตรวจราชการท่ีไดรับความเห็นชอบจากผูบริหาร
กระทรวงยุตธิรรม 

๒๕ แผนการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   
 



 

 

 

 

 

 

 

สวนที่ ๓ 

กรอบการรายงานผลการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 

แผนการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   
 



กรอบการรายงานผลการตรวจราชการภาพรวมรายไตรมาส 
  รายงานผลการตรวจราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ประเด็น..................................... 
             

 ขอมูลพ้ืนฐาน/สภาพปญหา (ขอคนพบ) 

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

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

 แนวทางการแกไข/ผลการดําเนินงาน (ระดับกรม และหนวยงานสวนภูมิภาค) 

 กรมราชทัณฑ  

 แนวทางการแกไข 

 เชน การปรับเปลี่ยนโปรแกรมการบําบัดฟนฟู 
 ......................................................................................................................................................... 

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

  ผลการดําเนินงาน (สวนกลาง+ภูมิภาค) 

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

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

  ปญหาอุปสรรค (สวนกลาง+ภูมิภาค) 

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

กรมคุมประพฤติ 

 แนวทางการแกไข 

 เชน แนวทางการใชงาน EM 

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

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

  ผลการดําเนินงาน (สวนกลาง+ภูมิภาค) 

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

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

  ปญหาอุปสรรค (สวนกลาง+ภูมิภาค) 

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

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

 

๒๗ แผนการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   
 



สํานักงานกิจการยุติธรรม 

 แนวทางการแกไข 

 เชน การแกไขกฎหมาย 

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

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

  ผลการดําเนินงาน (สวนกลาง+ภูมิภาค) 

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

  ปญหาอุปสรรค (สวนกลาง+ภูมิภาค) 

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

สํานักงานกองทุนยุติธรรม  

  แนวทางการแกไข 

 เชน การประกันตัวชั่วคราว 

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

  ผลการดําเนินงาน (สวนกลาง+ภูมิภาค) 

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

  ปญหาอุปสรรค (สวนกลาง+ภูมิภาค) 

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

 

บทวิเคราะห/สังเคราะหภาพรวม 

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

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

 ขอเสนอแนะ/แนวทางการแกไข 

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

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

 ผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม (ถามี)  

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

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

 

๒๘ แผนการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   
 



กรอบการรายงานผลการตรวจราชการรายรอบการตรวจราชการ 
รายงานผลการตรวจราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

พ้ืนท่ีจังหวัด.................................................. 
ประเด็น.......................................... 

             

 ขอมูลพ้ืนฐาน/สภาพปญหา (ขอคนพบ) 

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

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

 แนวทางการแกไข/ผลการดําเนินงาน 

 กรมราชทัณฑ  

 แนวทางการแกไข 

 เชน การปรับเปลี่ยนโปรแกรมการบําบัดฟนฟู 
 ......................................................................................................................................................... 

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

  ผลการดําเนินงาน (สวนกลาง+ภูมิภาค) 

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

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

  ปญหาอุปสรรค (สวนกลาง+ภูมิภาค) 

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

กรมคุมประพฤติ 

 แนวทางการแกไข 

 เชน แนวทางการใชงาน EM 

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

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

  ผลการดําเนินงาน (สวนกลาง+ภูมิภาค)  

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

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

  ปญหาอุปสรรค (สวนกลาง+ภูมิภาค) 

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

๒๙ แผนการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   
 



 สํานักงานกิจการยุติธรรม 

 แนวทางการแกไข 

 เชน การแกไขกฎหมาย 

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

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

  ผลการดําเนินงาน (สวนกลาง+ภูมิภาค) 

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

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

  ปญหาอุปสรรค (สวนกลาง+ภูมิภาค) 

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

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

สํานักงานกองทุนยุติธรรม  

  แนวทางการแกไข 

 เชน การประกันตัวชั่วคราว 

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

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

  ผลการดําเนินงาน (สวนกลาง+ภูมิภาค) 

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

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

  ปญหาอุปสรรค (สวนกลาง+ภูมิภาค) 

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

บทวิเคราะห/สังเคราะหภาพรวม 

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

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

 ขอเสนอแนะ/แนวทางการแกไข
 ................................................................................................................................................................. 

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

 ผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม (ถามี)  

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

๓๐ แผนการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

ภาคผนวก 

แผนการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   
 



สําเนาคําสั่งกระทรวงยุติธรรม ที่ ๓๓๐/๒๕๖๒  
เรื่อง การแบงเขตตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 

๓๒ แผนการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   
 



 

 

๓๓ แผนการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   
 



 

 

 

 

๓๔ แผนการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   
 



สําเนาแผนการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

๓๕ แผนการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   
 



 

 

 

๓๖ แผนการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   
 



 

 

๓๗ แผนการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   
 



 

 

 

๓๘ แผนการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   
 



 

 

 

๓๙ แผนการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   
 



 

 

 

๔๐ แผนการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   
 



 

 

 

๔๑ แผนการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

แผนการลงพ้ืนที่ตรวจราชการ 
และประมาณการคาใชจายในการตรวจราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๔๒ แผนการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   
 



แผนการลงพ้ืนท่ีตรวจราชการและประมาณการคาใชจายในการตรวจราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 

พ.ต.อ.สุชาติ  วงศอนันตชัย  หัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 
 

เขต/จังหวัด 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

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

รอบท่ี 1-2 (ตุลาคม 2562-กันยายน 2563) 
             รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 

เขตตรวจราชการท่ี ๒ 
จังหวัดปทุมธาน ี

    ๔     ๑๔   1,493 1,493 

เขตตรวจราชการท่ี ๒ 
จังหวัดนนทบุรี 

    ๑๓     ๒๓   ๘๑๖ ๘๑๖ 

เขตตรวจราชการท่ี  ๒  
จังหวัดสมุทรปราการ 

    ๑๘     ๓๐   2,841 2,841 

เขตตรวจราชการท่ี ๒ 
จังหวัดนครปฐม 

    27      4  4,463 4,463 

เขตตรวจราชการท่ี ๘ 
จังหวัดชลบุรี และระยอง 

     4-6     20-21  23,737 16,597 

เขตตรวจราชการท่ี ๘ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

     12     27  4,242 4,242 

รวม กําหนดการลงพ้ืนท่ี รวม ๗ จังหวัด 37,592 30,452 
รวมเปนเงินท้ังส้ิน   (หกหม่ืนแปดพันส่ีสิบสี่บาทถวน) 68,044 

 
 ๔๓ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   
 



แผนการลงพ้ืนท่ีตรวจราชการและประมาณการคาใชจายในการตรวจราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 

พ.ต.อ.ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล  ผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 
 

เขต/จังหวัด 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

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

รอบท่ี 1-2 (ตุลาคม 2562-กันยายน 2563) 
             รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 

เขตตรวจราชการท่ี 4 
จังหวัดสมุทรสงคราม 
และสมุทรสาคร 

   16-17    21-22     17,300 17,300 

เขตตรวจราชการท่ี 4  
จังหวัดเพชรบุรี 
และประจวบคีรีขันธ 

    25-28    16-19    32,100 32,100 

เขตตรวจราชการท่ี  6  
จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต  
และระนอง 

     8-13    12-17   62,770 62,770 

เขตตรวจราชการท่ี 6  
จังหวัดตรัง และสตูล 

     17-20     4-7  41,870 41,870 

รวม กําหนดการลงพ้ืนท่ี รวม 1๐ จังหวัด 154,040 154,040 
รวมเปนเงินท้ังส้ิน   (สามแสนแปดพันแปดสิบบาทถวน) 308,080 

 

 

๔๔ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   
 



แผนการลงพ้ืนท่ีตรวจราชการและประมาณการคาใชจายในการตรวจราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 

นายนิมิต ทัพวนานต  ผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 
 

เขต/จังหวัด 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

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

รอบท่ี 1-2 (ตุลาคม 2562-กันยายน 2563) 
             รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 

เขตตรวจราชการท่ี ๑๖ 
จังหวัดเชียงราย และพะเยา 

   6-9    11-14     34,170 32,570 

เขตตรวจราชการท่ี 16 
จังหวัดนาน และแพร 

   27-30     8-11    32,220 32,220 

เขตตรวจราชการท่ี  17  
จังหวัดตาก และสุโขทัย 

    11-14    22-25    21,040 22,900 

เขตตรวจราชการท่ี 17 
จังหวัดอุตรดิตถ พิษณุโลก และเพชรบูรณ 

     2-6       27,796 - 

เขตตรวจราชการท่ี ๑๗ 
จังหวัดอุตรดิตถ และพิษณุโลก 

         13-16   - 21,696 

เขตตรวจราชการท่ี 17 
จังหวัดเพชรบูรณ 

          4-6  - 15,494 

เขตตรวจราชการท่ี 3 
จังหวัดสุพรรณบุรี ราชบุรี และกาญจนบุร ี

     16-19     17-20  23,582 21,982 

รวม กําหนดการลงพ้ืนท่ี รวม 12 จังหวัด 138,808 146,862 
รวมเปนเงินท้ังส้ิน   (สองแสนแปดหม่ืนหาพันหกรอยเจ็ดสิบบาทถวน) 285,670 

๔๕ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   
 



แผนการลงพ้ืนท่ีตรวจราชการและประมาณการคาใชจายในการตรวจราชการ 
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๓  

นายอายุตม สินธพพันธุ  ผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม  
 

เขต/จังหวัด 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

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

รอบท่ี 1-2 (ตุลาคม 2562-กันยายน 2563) 
             รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 

เขตตรวจราชการท่ี ๗ 
จังหวัดปตตานี ยะลา  
และนราธิวาส 

     ๒-๖   8-12    53,025 53,025 

เขตตรวจราชการท่ี 14 
จังหวัดอุบลราชธานี  
และศรีสะเกษ 

   2๐-๒๔    18-22     45,906 45,906 

เขตตรวจราชการท่ี ๑๔  
จังหวัดยโสธร  
และอํานาจเจริญ 

    25-28    23-26    33,966 33,966 

เขตตรวจราชการท่ี ๑๓ 
จังหวัดสุรินทร และบุรีรัมย 

     16-20    13-17   45,886 45,886 

เขตตรวจราชการท่ี 13 
จังหวัดนครราชสีมา และชัยภูมิ 

     23-27     17-21  38,500 38,500 

รวม กําหนดการลงพ้ืนท่ี รวม ๑๑ จังหวัด 217,283 217,283 
รวมเปนเงินท้ังส้ิน   (ส่ีแสนสามหม่ืนส่ีพันหารอยหกสิบหกบาทถวน) 434,566 

 ๔๖ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   
 



แผนการลงพ้ืนท่ีตรวจราชการและประมาณการคาใชจายในการตรวจราชการ 
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๓  

พ.ต.ท.กรวัชร ปานประภากร  ผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม  
 

เขต/จังหวัด 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

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

รอบท่ี 1-2 (ตุลาคม 2562-กันยายน 2563) 
             รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 

เขตตรวจราชการท่ี ๑ 
จังหวัดสระบุรี และลพบุรี 

   8-10   29-30 1     18,425 18,425 

เขตตรวจราชการท่ี 1 
จังหวัดสิงหบุรี และชัยนาท 

   23-24    21-22     12,320 12,320 

เขตตรวจราชการท่ี ๑  
จังหวัดอางทอง  
และพระนครศรีอยุธยา 

    5-6    18-19    6,930 6,930 

เขตตรวจราชการท่ี 9 
จังหวัดสระแกว ปราจีนบุรี  
และนครนายก 

    18-21     21-24   25,645 25,645 

เขตตรวจราชการท่ี ๙ 
จังหวัดตราด และจันทบุรี 

     4-6     19-21  37,790 37,790 

รวม กําหนดการลงพ้ืนท่ี รวม ๑๑ จังหวัด 101,110 101,110 
รวมเปนเงินท้ังส้ิน   (สองแสนสองพันสองรอยย่ีสิบบาทถวน) 202,220 

 
 ๔๗ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   
 



แผนการลงพ้ืนท่ีตรวจราชการและประมาณการคาใชจายในการตรวจราชการ 
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๓  

นายพยนต สินธุนาวา  ผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม  
 

เขต/จังหวัด 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

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

รอบท่ี 1-2 (ตุลาคม 2562-กันยายน 2563) 
             รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 

เขตตรวจราชการท่ี 10 
จังหวัดเลย  
และหนองบัวลําภู 

  
23-26    27-30   

   
28,000 29,200 

เขตตรวจราชการท่ี 10 
จังหวัดอุดรธานี บึงกาฬ และ
หนองคาย 

  
 13-17    11-15  

   
33,850 33,850 

เขตตรวจราชการท่ี 15 
จังหวัดเชียงใหม ลําปาง ลําพูน  
และแมฮองสอน 

  
  2๙ ก.พ. - ๖ มี.ค.  24-30  

   
51,250 51,250 

เขตตรวจราชการท่ี 18 
จังหวัดกําแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค 
และอุทัยธาน ี

  
  1๗-21    14-19 

   
36,070 36,070 

รวม กําหนดการลงพ้ืนท่ี รวม 13 จังหวัด 149,170 150,370 
รวมเปนเงินท้ังส้ิน   (สองแสนเกาหม่ืนเกาพันหารอยส่ีสิบบาทถวน) 299,540 

 
 ๔๘ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   
 



แผนการลงพ้ืนท่ีตรวจราชการและประมาณการคาใชจายในการตรวจราชการ 
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๓  

นายมณฑล  แกวเกา  ผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม  
 

เขต/จังหวัด 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

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

รอบท่ี 1-2 (ตุลาคม 2562-กันยายน 2563) 
             รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 

เขตตรวจราชการท่ี ๑1 
จังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร 

   13-16    12-15     34,965 34,965 

เขตตรวจราชการท่ี 1๒ 
จังหวัดขอนแกน รอยเอ็ด 
มหาสารคาม และกาฬสินธุ 

   20-24    25-29     44,015 44,015 

เขตตรวจราชการท่ี 5  
จังหวัดสงขลา 

    6-7    1-2    23,555 23,555 

เขตตรวจราชการท่ี ๕ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช และพัทลุง 

    1๑-1๓    15-17    28,145 28,145 

เขตตรวจราชการท่ี ๕ 
จังหวัดสุราษฎรธานี และชุมพร 

    25-28    29 มิ.ย. - 2 ก.ค.   34,510 34,510 

เขตตรวจราชการท่ี ๕ 
เกาะสมุย 

     12    8   24,750 24,750 

รวม กําหนดการลงพ้ืนท่ี รวม ๑๒ จังหวัด 189,940 189,940 
รวมเปนเงินท้ังส้ิน   (สามแสนเจ็ดหม่ืนเกาพันแปดรอยแปดสิบบาทถวน) 379,880 

๔๙ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   
 



 

 

 

 
แผนการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   
 


