
รายงานการประชุม 

คณะหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเทา 

ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ 

วันศุกรท่ี ๕ มกราคม ๒๕๖๑ 

ณ หองประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ช้ัน ๙ กระทรวงยุติธรรม 

------------------------------------- 

ผูมาประชุม  

๑. พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ประธาน 

๒. พลเอก วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี  

๓. นางพัชราภรณ อินทรียงค ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  

๔. นายธีระพงษ วงศศิวะวิลาส เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  

๕. นายชูเกียรติ มาลินีรัตน ผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ  

๖. นายเดชาภิวัฒน ณ สงขลา ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ  

๗. พลเอก วัลลภ รักเสนาะ เลขาธิการสภาความม่ันคงแหงชาติ  

๘. นายดิสทัต โหตระกิตย เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  

๙. นายปรเมธ ี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

๑๐. นายทศพร ศิริสัมพันธ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

๑๑. นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

๑๒. พลเอก เทพพงศ ทิพยจันทร ปลัดกระทรวงกลาโหม 

๑๓. นายสมชัย สัจจพงษ ปลัดกระทรวงการคลัง  

๑๔. นายพงษภาณุ เศวตรุนทร ปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา  

๑๕. นายพุฒิพัฒน เลิศเชาวสิทธิ์ ปลดักระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 

๑๖. นายเลิศวิโรจน โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

๑๗. นายชาติชาย ทิพยสุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม 

๑๘. นางสาวอัจฉรินทร พัฒนพันธชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

๑๙. นายวิจารย สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๒๐. นายธรรมยศ ศรีชวย ปลัดกระทรวงพลังงาน  



๒ 

 

๒๑. นางนันทวัลย ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย  

๒๒. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย  

๒๓. ศาสตราจารยพิเศษ วิศิษฏ วิศิษฏสรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม  

๒๔. นายจรินทร จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน  

๒๕. นายกฤษศญพงษ ศิร ิ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  

๒๖. รองศาสตราจารย สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

๒๗. นายการุณ สกุลประดิษฐ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

๒๘. นายชัยพฤกษ เสรีรักษ เลขาธิการสภาการศึกษา  

๒๙. นายบุญรักษ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๓๐. นายสุเทพ ชิตยวงษ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

๓๑. นายสุภัทร จําปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๓๒. นายเจษฎา โชคดํารงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

๓๓. นายพส ุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

๓๔. นายดนุชา สินธวานนท เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ 

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

๓๕. พลตํารวจเอก จักรทิพย ชัยจินดา ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  

๓๖. พลตํารวจตรี รมยสิทธิ ์ วีริยาสรร รองเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน 

๓๗. พันโท กรทิพย ดาโรจน รองเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ในภาครัฐ 

รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

๓๘. นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต 

๓๙. นายภัทรุตม ทรรทรานนท ปลัดกรุงเทพมหานคร  

๔๐. นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน เลขานุการ 

 

 



๓ 

 

ผูแทนท่ีไดรับมอบหมายใหเขาประชุมแทน  

๑. นายวิทวัส ศรีวิหค รองปลัดกระทรวงการตางประเทศ 

 

ผูเขารวมประชุม 

กระทรวงยุติธรรม 

๑. นายธวชัชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม 

๒. พันตํารวจเอก ดุษฎี   อารยวุฒิ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม 

หัวหนากลุมภารกิจดานอํานวยความยุติธรรม 

๓. นางกรรณิการ แสงทอง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม 

หัวหนากลุมภารกิจดานบริหารความยุติธรรม 

๔. พันตํารวจโท พงษธร ธัญญสิริ หัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 

๕. นายประสาร   มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ 

๖. นางสาวปติกาญจน สิทธิเดช อธิบดีกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 

๗. นางสาวรื่นวดี   สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี 

๘. นายสหการณ   เพชรนรินทร อธิบดีกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 

๙. พันตํารวจเอก ณรัชต เศวตนันทน อธิบดีกรมราชทัณฑ 

๑๐. พันตํารวจเอก ไพสิฐ   วงศเมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

๑๑. นายวัลลภ   นาคบัว ผูอํานวยการสํานักงานกิจการยุติธรรม 

๑๒. นายสมณ   พรหมรส ผูอํานวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร 

๑๓. นายศิรินทรยา สิทธิชัย เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม

ยาเสพติด 

๑๔. นายนัทธ ี จิตสวาง รองผูอํานวยการสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแหงประเทศไทย 

๑๕. นายพสิษฐ   อัศววัฒนาพร ผูอํานวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ 

๑๖. นางสาวนันทรัศม์ิ เทพดลไชย รองผูอํานวยการสํานักงานกิจการยุติธรรม 

๑๗. นายโกมล พรมเพ็ง ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร 

๑๘. นายอัสนีย สังขเนตร ผูอํานวยการกองการตางประเทศ 

๑๙. นางสาววราภรณ พรประสาทศิลป นักวิชาการยุติธรรมชํานาญการพิเศษ 

๒๐. นายมนินธ สุทธิวัฒนานิติ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
 

 

 



๔ 

 

สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

๑. พลเอก สกล ชื่นตระกูล ท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรี 

๒. พลเอก จีระศักดิ์ ชมประสพ ท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรี 

๓. นายรังสรรค ศรีวรศาสตร ท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรี 

๔. นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝายการเมือง 

๕. พลตร ีอภิชาต ไชยะดา คณะทํางานนายกรัฐมนตรี 

๖. พันเอก นิมิตต สุวรรณรัฐ คณะทํางานนายกรัฐมนตรี 

๗. พันเอก ณัฐวุฒิ ภาสุวณิชยพงศ คณะทํางานนายกรัฐมนตรี 

๘. พันโท ภาณุเดช บุญประสิทธิ์ คณะทํางานนายกรัฐมนตรี 

๙. นายพีรพิชญ วงศวัฒนศานต นักกฎหมายกฤษฎีกาชํานาญการ 

๑๐. นางสาววรนิทร โพนนอย คณะทํางานโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 

๑๑. นางสาวพวงพิงศ จุลพันธ นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
 

 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

๑. นางชุตินาฏ วงศสุบรรณ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ 

๒. นายวิชญายุทธ บุญชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ 

 

สํานักงาน ก.พ. 

๑. นายภาณุ สังขะวร รองเลขาธิการ ก.พ. 

๒. นายปยวัฒน ศิวรักษ รองเลขาธิการ ก.พ. 

๓. นางสาวสุลักขณา ธรรมานุสติ ท่ีปรึกษาระบบราชการ 

๔. นางสุทธิลักษณ เอ้ือจิตถาวร ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

๕. นางสาวกษิรัตน สุรวิชัย นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ 

๖. นายชินพันธุ ฤกษจํานง ผูอํานวยการกลุมแผนงาน 

๗. นายคเณศ ศิรินภากุล นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 

๘. นางสาวอัจฉรา สุชาติประเสริฐกุล นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 



๕ 

 

๙. นางสาวเปมิกา รักศิริพงษ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

๑๐. นางสาววรรณวรางค ทัพเสนีย นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

๑๑. นางสาวปาณพร สมบัติเปยม นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

๑๒. นายสิทธิพงษ ธนาศุภวัฒน นิติกรชํานาญการ 

๑๓. นางสาวนิชดา ปานสุข นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 

นายกรัฐมนตรี กลาวเปดการประชุม และท่ีประชุมไดพิจารณาเรื่องตาง ๆ ซ่ึงมีสาระสําคัญ สรุปได

ตามลําดับ ดังนี้ 

วาระท่ี ๑ เรื่องแจงใหท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ เลขาธิการ ก.พ. กลาวขอบคุณนายกรัฐมนตรีท่ีสละเวลาและใหเกียรติเปนประธาน 

การประชุมคณะหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเทา สําหรับการประชุมคณะหัวหนาสวนราชการฯ  

ในครั้งนี้เปนการประชุมครั้งแรกของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผูรวมประชุมจํานวน ๔๑ ทาน ประกอบดวย 

นายกรัฐมนตรี หัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเทาจํานวน ๓๙ ทาน และรองหัวหนาสวนราชการท่ี

ไดรับมอบหมายใหเขาประชุมแทนจํานวน ๑ ทาน และในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นี้มีหัวหนาสวนราชการ

ระดับกระทรวงหรือเทียบเทาท่ีไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใหม จํานวน ๑๖ ทาน ดังนี ้

๑. นางพัชราภรณ อินทรียงค ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

๒. นายชูเกียรติ มาลินีรัตน ผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ 

๓. นายเดชาภิวัฒน ณ สงขลา ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ 

๔. พลเอก วัลลภ รักเสนาะ เลขาธิการสภาความม่ันคงแหงชาติ 

๕. นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

๖. พลเอก เทพพงศ ทิพยจันทร ปลัดกระทรวงกลาโหม 

๗. นายพุฒพัิฒน เลิศเชาวสิทธิ์ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 

๘. นายเลิศวิโรจน โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

๙. นางสาวอัจฉรินทร พัฒนพันธชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

๑๐. นายธรรมยศ ศรีชวย ปลัดกระทรวงพลังงาน 

๑๑. นางนันทวัลย ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย 



๖ 

 

๑๒. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

๑๓. นายจรินทร จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน 

๑๔. นายบุญรักษ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๑๕. นายเจษฎา โชคดํารงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

๑๖. นายพส ุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

 

๑.๒ นายกรัฐมนตรี กลาวขอบคุณปลัดกระทรวงยุติธรรมท่ีเปนเจาภาพจัดการประชุมในครั้งนี้ และ

แสดงความยินดีกับหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเทาท่ีไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ท้ังนี้ นายกรัฐมนตรีไดมอบแนวทางในการปฏิบัติราชการโดยใหทุกกระทรวง

ดําเนินงานใหสอดคลองกันท้ังการปฏิบัติ การขับเคลื่อน และการติดตามประเมินผล รวมถึงการบริหารราชการ

แผนดินท่ีตองขับเคลื่อนไปดวยกันท้ังสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน นอกจากนี้ยังไดกลาวขอบคุณ

หัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเทาทุกคนท่ีไดตั้งใจปฏิบัติหนาท่ีเปนอยางดีในปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่ีผานมา 

วาระท่ี ๒  เรื่องเพ่ือพิจารณา 

 ปลัดกระทรวงยุติธรรม นําเสนอวีดิทัศนแนะนํากระทรวงยุติธรรม รายงานภารกิจและการดําเนินงาน

ท่ีสําคัญของกระทรวงยุตธิรรม สรุปไดดังนี้ 

 ๒.๑  โครงสรางหนวยงานของกระทรวงยุติธรรม   

  กระทรวงยุติธรรมไดแบงหนวยงานภายใตสังกัดตามภารกิจและการบังคับบัญชาออกเปน  

๖ กลุม ดังนี้  

  ๑) หนวยงานอํานวยการ ไดแก สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และสํานักงานกิจการ

ยุติธรรม  

  ๒) กลุมภารกิจอํานวยความยุติธรรม ไดแก กรมสอบสวนคดีพิเศษ และสถาบันนิติวิทยาศาสตร  

  ๓) กลุมภารกิจบริหารความยุติธรรม ไดแก กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ และกรมบังคับคดี  

  ๔) กลุมภารกิจพัฒนาพฤตินิสัย ไดแก กรมคุมประพฤติ กรมพินิจและคุมครองเด็กและ

เยาวชน และกรมราชทัณฑ  

  ๕) หนวยงานภายใต รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติ ธรรม ไดแก  สํานักงานรัฐมนตรี 

คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแหงประเทศไทย (องคการมหาชน) 

สถาบันอนุญาโตตุลาการ เนติบัณฑิตยสภา และสภาทนายความ  



๗ 

 

  ๖) สวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม แตข้ึนตรงตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม คือ 

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพตดิ  

 ๒.๒  Justice Big Data    

  กระทรวงยุติธรรมมีความมุงม่ันท่ีจะสรางสังคมท่ีประชาชนสามารถใชชีวิตอยางสงบสุข และมี

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินเพ่ือตอบสนองเปาหมายในการขับเคลื่อนและปฏิรูปประเทศของรัฐบาล คือ 

การทําใหประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีความม่ันคง เศรษฐกิจม่ังค่ัง และมีการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยวิธีการหนึ่งในการ

สรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินใหกับประชาชนนั้น คือ การลดการกระทําผิดซํ้าของผูกระทําความผิด 

  กระทรวงยุติธรรมไดจัดสรางศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลในกระบวนการยุติธรรม (Data Exchange 

Center – DXC) ข้ึนและดําเนินการเชื่อมโยงขอมูลของกระบวนการยุติธรรมจากหนวยงานท่ีเก่ียวของซ่ึง 

ระบบ DXC จะมีการแสดงขอมูลในระบบหนาตางเดียว และเปนระบบท่ีมีการนําขอมูลขนาดใหญ (Big Data)  

มาใชเพ่ือสรางเครื่องมือสําหรับวิเคราะหเพ่ือประเมินความเสี่ยงในการกระทําผิดซํ้าของผูกระทําผิด ดังนี้  

๑) การวิเคราะหสาเหตุของการกระทําผิดซํ้าเพ่ือนํามาออกแบบวิธีการปรับพฤตินิสัยท่ีเหมาะสม ๒) การคัดแยก

ผูกระทําผิดตามกลุมความเสี่ยง (Risk Assessment Credit Scoring) โดยใชหลักสถิติในการคัดแยก ประเมิน และ

เสนอบทลงโทษ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดงบประมาณในการคุมประพฤติ และ ๓) การสรางโมเดลคณิตศาสตร

เพ่ือใชแนะนํากระบวนการแกไขฟนฟู ท่ีเหมาะสมใหกับผูกระทําผิดแตละคน ซ่ึงระบบ DXC จะใชเครื่องมือท้ัง  

๓ สวนท่ีกลาวมาในการวิเคราะหเชิงทํานายเพ่ือการตัดสินใจเลือกมาตรการบําบัดแกไขผูกระทําผิดแบบอัตโนมัติ 

เพ่ิมความรวดเร็ว และความถูกตองในการทํางานเพ่ือการบริการประชาชนและสังคมท่ีดีข้ึน 

  ท้ังนี้ กระทรวงยุติธรรมไดกําหนดเปาหมายของการลดสถิติการกระทําผิดซํ้าลงรอยละ ๑๐ 

ภายใน ๓ ปขางหนา ซ่ึงสอดคลองกับแผนเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษขององคการสหประชาชาติ เปาหมาย

ท่ี ๑๖ (Goal 16: Peace, Justice and Strong Institutions) 

 ๒.๓  การลดความเหล่ือมลํ้าในกระบวนการยุติธรรม    

  กระทรวงยุติธรรมไดมีการจัดเก็บสถิติการเขาถึงบริการของกระทรวงยุติธรรมของประชาชน

ท่ัวประเทศ ซ่ึงจากขอมูลสถิติท่ีผานมา กระทรวงยุติธรรมพบวา ประชาชนท่ีอยูในพ้ืนท่ีท่ีมีความยากจนจะเขาถึง

บริการของกระทรวงยุติธรรมไดนอยกวาประชาชนท่ัวไป ดังนั้น เพ่ือแกไขปญหาดังกลาวและใหประชาชนไดมี

โอกาสเขาถึงบริการของกระทรวงยุติธรรมไดอยางเทาเทียม กระทรวงยุติธรรมจึงไดดําเนินการโครงการยุติธรรมสู

หมูบาน นําบริการของรัฐสูประชาชน  

  “โครงการยุติธรรมสูหมูบาน นําบริการของรัฐสูประชาชน” เปนโครงการท่ีกระทรวงยุติธรรม

จัดทําข้ึนเพ่ือสรางภูมิคุมกันทางกฎหมายใหกับประชาชน ใหสามารถดูแลตนเองใหไดรับความยุติธรรมในเบื้องตน 

และนําบริการของกระทรวงยุติธรรมไปสูประชาชน โดยโครงการจะประกอบดวยกิจกรรมตาง ๆ เชน การให



๘ 

 

ความรูทางกฎหมาย การใหคําปรึกษาดานกระบวนการยุติธรรม รวมถึงการพัฒนาเครือขายยุติธรรมชุมชน  

ซ่ึงกระทรวงยุติธรรมไดดําเนินการโครงการดังกลาวรวมกับกระทรวงมหาดไทยท้ังในระดับนโยบาย และระดับพ้ืนท่ี  

โดยการดําเนินการครอบคลุม ๔ กรณี ดังนี้ 

  ๑) กรณีประชาชนไมสามารถเขาถึงกระบวนการยุติธรรมได เพราะขาดทุนทรัพย และไมไดรับ

ความเปนธรรม โครงการฯ จะทําหนาท่ีสนับสนุนคาใชจายเก่ียวกับการฟองรองและดําเนินคดีเพ่ือใหผูมีรายไดนอย

มีโอกาสในการตอสูคดีความอยางเพียงพอ 

  ๒) กรณีประชาชนไมไดรับความเปนธรรม จากการตกเปนผูเสียหายหรือจําเลยในคดีอาญา 

โครงการฯ จะดําเนินการเก่ียวกับการชดเชยคาเสียหายแกผูไดรับบาดเจ็บ เชน คารักษาพยาบาล คาฟนฟู

สมรรถภาพ คาขาดประโยชนทํามาหาไดในระหวางท่ีไมสามารถประกอบการงานไดตามปกติ คาใชจายท่ีจําเปน  

และคาตอบแทนการถูกจําคุก หรือเสียชีวิตจากการกระทําผิดอาญาของผู อ่ืน เชน คาทดแทนคาตอบแทน  

คาจัดการศพ คาขาดอุปการะเลี้ยงดู และคาเสียหายอ่ืน และการใหคาทดแทนแกผูท่ีตกเปนจําเลยในคดีอาญาแต

ภายหลังไดมีคําพิพากษาอันถึงท่ีสุดวา มิไดเปนผูกระทําความผิด โดยไดกําหนดใหพนักงานสอบสวนแจงให

ผูเสียหายทราบถึงสิทธิในการไดรับการเยียวยา 

  ๓) กรณีประชาชนขาดความรูทางกฎหมาย ทําให ถูกเอารัดเอาเปรียบ โครงการฯ  

จะดําเนินการในลักษณะของคลินิกยุติธรรม (Justice Clinic) ท้ังในสวนกลาง และ สวนภูมิภาค เพ่ือใหประชาชน

สามารถเขารับคําปรึกษาทางกฎหมายได   

  ๔) กรณีท่ีประชาชนตองการไกลเกลี่ยขอพิพาท ในกรณีความขัดแยงตาง ๆ เพ่ือไกลเกลี่ย 

ขอพิพาทระดับชุมชนโดยเจาหนาท่ียุติธรรมชุมชน ยุติธรรมจังหวัด หรือ ผูผานการอบรมหลักสูตรดาน 

การไกลเกลี่ยขอพิพาทท่ีเก่ียวของกับการบังคับคดี ท้ังกอนและหลังพิพากษา และการไกลเกลี่ยขอพิพาทโดยใช

อนุญาโตตุลาการ โดยไมตองเขาสูกระบวนการยุติธรรม  

  นอกจากนี้ กระทรวงยุติธรรมยังไดสรางกลไกท่ีนําความยุติธรรมไปสูประชาชนในทุกพ้ืนท่ีของ

ประเทศโดยการตั้งคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) ซ่ึงประกอบดวย อัยการ

จังหวัดเปนท่ีปรึกษาคณะกรรมการฯ ผูวาราชการจังหวัดเปนประธานกรรมการ ปลัดจังหวัด ทองถ่ินจังหวัด  

ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด รองผู อํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัด ฝายทหาร ประธานสภา

ทนายความจังหวัด นายกองคการบริหารสวนจังหวัด ผูบัญชาการเรือนจําจังหวัด ผูอํานวยการสถานพินิจและ

คุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัด ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัด คณบดีคณะนิติศาสตร หรือหัวหนา

ภาควิชานิติศาสตร ผูแทนอาสาสมัครในพ้ืนท่ี ๔ คน รวมเปนกรรมการ โดยมี ยุติธรรมจังหวัดเปนเลขานุการ 

คณะกรรมการฯ  

 



๙ 

 

  คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัดจะทําหนาท่ีเปนเครื่องมือสําคัญ

ใหกับผูวาราชการจังหวัดในการแกไขความไมเปนธรรมในจังหวัดและพ้ืนท่ี เปนตัวกลางในการประสานกับ

หนวยงานราชการ และภาคประชาชนระดับพ้ืนท่ี เชน กระทรวงมหาดไทย นอกจากนี้ ยังไดสนับสนุนใหมี 

การจัดตั้งศูนยยุติธรรมชุมชนข้ึนในรูปแบบท่ีหลากหลายท้ังจากการรวมตัวกันเองของประชาชนในชุมชน และ 

จากการจัดตั้งข้ึนในสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลทุกแหงท่ัวประเทศ โดยปจจุบันไดมีการจัดตั้ง

ศูนยยุติธรรมชุมชนครอบคลุมท่ัวประเทศแลว จํานวน ๗,๒๘๖ แหง  

๒.๔ นโยบายและขอส่ังการของนายกรัฐมนตรี 

นายกรัฐมนตรีกลาวขอบคุณกระทรวงยุติธรรมท่ีไดสรางผลงานไดอยางดีเยี่ยมในปท่ีผานมา 

และไดมอบนโยบาย และขอสั่งการเพ่ิมเติมแกหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเทาเพ่ือเปนแนวทาง 

ในการปฏิบัติราชการในป พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้ 

 ๑)  การทบทวน และเรงรัดการแกไขปรับปรุงกฎหมาย  

  ใหทุกสวนราชการพิจารณาทบทวน และเรงรัดการแกไขปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวของ

กับการปฏิบัติราชการ ใหสอดคลองกับบริบททางสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เปนประโยชนและเปนธรรม

ตอประชาชน รวมถึงสามารถบังคับใชไดตรงตามเจตนารมณของกฎหมาย  

 ๒) การปรับปรุงโครงสรางของกระทรวง 

  ใหทุกสวนราชการปรับปรุงโครงสรางของกระทรวง โดยใหมีหนวยงานทําหนาท่ีบูรณาการ 

ขับเคลื่อน และประสานแผนงาน/โครงการของกระทรวงและระหวางกระทรวง ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ และทิศทางการปฏิรูปประเทศ ท้ังนี้ มอบหมายใหสํานักงาน ก.พ.ร. 

และสํานักงาน ก.พ. รวมกันพิจารณาแนวทางการดําเนินการดังกลาวแลวแจงใหกระทรวงปฏิบัติตอไป  

 ๓) การส่ือสารสรางการรับรูและความเขาใจท่ีถูกตองแกประชาชน  

  ใหทุกสวนราชการพิจารณาใหความสําคัญกับการสื่อสารสรางการรับรูและความเขาใจท่ี

ถูกตองแกประชาชน โดยขอใหกระทรวงท่ีมีหนวยงานในภูมิภาครวมมือกันในการถายทอดนโยบายตาง ๆ ของรัฐบาล 

ไปยังพ้ืนท่ีอยางถูกตอง 

 ๔) การจัดทําสถิติขอมูลและผลการดําเนินการของสวนราชการ   

  ใหทุกสวนราชการจัดทําสถิติขอมูลผลการดําเนินการเชิงเปรียบเทียบชวงกอนป พ.ศ. ๒๕๕๗ 

กับชวงตั้งแตป  พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงปจจุบัน เพ่ือเผยแพรสูสาธารณชนในการสรางความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับ 

การดําเนินการของกระทรวงตาง ๆ   

 

 



๑๐ 

 

 ๕) การพัฒนาระบบขอมูลเพ่ือการบริหารราชการแผนดินและการบริการประชาชน 

  ใหกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมสนับสนุนและรวมกับสวนราชการในการพัฒนา

ระบบขอมูลเพ่ือการบริหารราชการแผนดินและการบริการประชาชน โดยใหจําแนกลําดับชั้นของขอมูล ดังนี้ 

  (๑) ขอมูลพ้ืนฐานของสวนราชการท่ีสามารถเผยแพรใหประชาชนเขาถึงได  

  (๒) ขอมูลเฉพาะของสวนราชการ  

  (๓) ขอมูลชั้นความลับ  

 ๖)  การใชประโยชนจากโครงขายเน็ตประชารัฐเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน  

  ใหกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมรวมกับทุกสวนราชการเริ่มการใชประโยชนจาก

โครงขายเน็ตประชารัฐเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอยางตอเนื่อง 

 ๗) การใชประโยชนจากกองทุนยุติธรรม   

  ใหกระทรวงยุติธรรม กระทรวงกลาโหม และสํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติรวมกัน

พิจารณาแนวทางการใชประโยชนจากกองทุนยุติธรรมในการเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากการดําเนินคดี และสราง

โอกาสในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม เพ่ือสงเสริมกระบวนการปรองดองตามนโยบายรัฐบาล 

 ๘) การบังคับใชกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการจราจร 

  ใหสํานักงานตํารวจแหงชาติ รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของพิจารณาแนวทางการบังคับใช

กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการจราจรใหมีความเขมงวดข้ึน เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

 ๙) การบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ และงบประมาณของสวนราชการ  

  ใหทุกสวนราชการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ และงบประมาณตามภารกิจของหนวยงาน 

โดยใหบูรณาการสรางความเชื่อมโยงท้ังในระดับภาค กลุมจังหวัด และจังหวัด 

 ๑๐) การกําหนดตัวช้ีวัดในการปฏิบัติงานของหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงและกรม 

  ใหทุกสวนราชการปฏิบัติงานในป พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใตแนวคิด “ปแหงการเปล่ียนแปลง 

ปรับปรุงการบริหารราชการแผนดินและการพัฒนาบุคลากร เพ่ือรองรับการขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติและ 

การปฏิรูปประเทศ” โดยใหกําหนดตัวชี้วัดในการปฏิบัติงานของหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงและกรมให

ครอบคลุมประเด็นตาง ๆ  ดังนี้  

  (๑) การบริหารงานอยางมีวิสัยทัศน สามารถคิดนอกกรอบไดโดยไมผิดระเบียบราชการและ

กฎหมาย  

  (๒) การใชผลผลิตทางการเกษตรในประเทศใหมากยิ่งข้ึน 

  (๓) การสรางผลงานวิจัยในเชิงคุณภาพและนําไปสูการผลิตเพ่ือใชงาน และใหมีการจด

ทะเบียนลิขสิทธิ์ของผลงาน 

  (๔) การแกปญหาความยากจน  



๑๑ 

 

  (๕) การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและสรางการเรียนรูภายในสวนราชการ  

  (๖) การสรางความโปรงใสและความชัดเจนในการปฏบิัติงานภาครัฐและการใชจายงบประมาณ  

ท้ังนี้ จะมีการประเมินตามตัวชี้วัดการปฏิบัติงานในชวงสิ้นเดือนมีนาคม 

วาระท่ี ๓ เรื่องอ่ืน ๆ 

  ๓.๑ เลขาธิการ ก.พ. แจงใหท่ีประชุมทราบวา สํานักงาน ก.พ. ไดจัดการสัมมนานักบริหาร

ระดับสูงเพ่ือการบูรณาการการพัฒนาประเทศไทย ๔.๐ ในวันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทอง

ธานี โดยนายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนวิทยากรผูทรงคุณวุฒิในหัวขอ “ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team” และขอเรียนเชิญหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงหรือ

เทียบเทาทุกทานเขารวมการสัมมนาในวันดังกลาว 

  ๓.๒ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสั งคมแห งชาติ  ไดประสาน 

ขอความรวมมือจากหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเทาใน ๓ ประเด็น ดังนี้  

   ๑) การมอบหมายผูรับผิดชอบ และคณะทํางานดานการปฏิรูปของแตละกระทรวงท่ีจะมา

ทําหนาท่ีรวมกับคณะทํางานยุทธศาสตรชาติของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

(สศช.)  

   ๒) การบริหารและบูรณาการแบบภาคภายใตคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค 

ซ่ึงจังหวัด กลุมจังหวัด และกรม กระทรวงตองบูรณาการและเสนอแผนงาน/โครงการสําคัญท่ีสอดรับกับ 

แนวทางการพัฒนาภาคของแตละภาคใหรองนายกรัฐมนตรีท่ีรับผิดชอบกลั่นกรองภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๑ 

เพ่ือนําสงใหสํานักงบประมาณตอไป 

   ๓) แนวทางการเสนอแผนเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ซ่ึง สศช. ไดดําเนินการ

ประชุมชี้แจงผูแทนกระทรวงตาง ๆ เรียบรอยแลว และขอความรวมมือจากสวนราชการท่ีจะเสนอแผนเขาสู 

การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีใหดําเนินการตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/ 

ว ๖๐๐ ลงวันท่ี ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ และแนวทางการเสนอแผนเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีท่ี สศช.  

ไดชี้แจงไปเม่ือวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ดวย 

  ๓.๓ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แจงใหท่ีประชุมทราบ

เก่ียวกับแผนการดําเนินงานการปฏิรูปยุทธศาสตรชาติ โดยแผนปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๑ ดาน จะเสนอคณะรัฐมนตรี

ในเดือนเมษายน ๒๕๖๑ และแผนยุทธศาสตรชาติท้ัง ๖ ดาน จะเสนอเขาสภานิติบัญญัติแหงชาติในเดือน

กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

  ๓.๔ ปลัดกระทรวงมหาดไทย รายงานเรื่อง การสรางความรับรูใหแกประชาชนในแตละพ้ืนท่ี 

กระทรวงมหาดไทยจะมีโครงการการสรางความรับรูใหแกประชาชนในพ้ืนท่ีโดยจัดใหมีทีมงานสรางความรับรู  



๑๒ 

 

ซ่ึงประกอบดวยทีมประชารัฐ กลุมจิตอาสา และขาราชการจากหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังฝายปกครอง เกษตร ทหาร 

และปราชญชาวบาน เพ่ือสํารวจความตองการและปญหาของประชาชนในแตละพ้ืนท่ี รวมถึงชี้แจงใหประชาชน 

มีความรูความเขาใจในนโยบายของรัฐบาล และจะเริ่มดําเนินการในเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๑ ใชระยะเวลา

ดําเนินงานประมาณ ๔ เดือน 

  ๓.๕ ปลัดกระทรวงมหาดไทย แจงในท่ีประชุมเพ่ือขอความรวมมือจากสวนราชการตาง ๆ 

เก่ียวกับการดําเนินงานโครงการตาง ๆ ในพ้ืนท่ีจังหวัด โดยใหสวนราชการท่ีจะลงพ้ืนท่ีจังหวัดประสานงานและ 

แจงใหกระทรวงมหาดไทยทราบลวงหนาเพ่ือเจาหนาท่ีของกระทรวงมหาดไทยจะไดชวยสรางการรับรูกับ

ประชาชนใหกอน สําหรับประเด็นปญหาของโครงการ กระทรวงมหาดไทยจะมอบหมายใหกํานัน ผูใหญบาน และ

ผูนําทองถ่ินเขาไปรวมในการชี้แจงพรอมกับเจาหนาท่ีโครงการของสวนราชการตอไป 

  ๓.๖ ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ ขอความรวมมือจากท่ีประชุมเก่ียวกับคําของบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยขอใหสวนราชการตาง ๆ จัดสงคําของบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาใหสํานักงบประมาณภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ท้ังนี้ ขอใหสวนราชการจัดลําดับ

ความสําคัญของแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตรชาติ นโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และควรพิจารณาถึงความพรอมในการใชจายงบประมาณ 

ของโครงการ โดยเฉพาะรายการงบลงทุน 

  ๓.๗ เลขาธิการ ก.พ. แจงใหท่ีประชุมทราบวา การประชุมคณะหัวหนาสวนราชการระดับ

กระทรวงหรือเทียบเทาครั้งตอไป กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมใหเกียรติเปนเจาภาพจัดการประชุม 

สําหรับกําหนดวันประชุม จะแจงใหทราบภายหลัง  

นายกรัฐมนตรีกลาวปดการประชมุ 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 

-------------------------------------------------------- 

นางสาววรรณวรางค  ทัพเสนีย  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

นางสาวอัจฉรา สุชาติประเสริฐกุล นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

นายคเณศ  ศิรินภากุล นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 

จดรายงานการประชุม 

นายชินพันธุ  ฤกษจํานง ผูอํานวยการกลุมแผนงาน 

ตรวจรายงานการประชุม 
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