




	 วารสาร	“สารจากส�านกัผูต้รวจราชการกระทรวงยตุธิรรม”	เป็นกลไกหนึง่ในการเผยแพร่	ข้อมลู

ข่าวสารงานตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมไปยังหน่วยรับตรวจ	บุคลากรกระทรวงยุติธรรม	และประชาชนทั่วไป	เพื่อได้

รับทราบถึงงานตรวจราชการโดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวง	 ในฐานะตัวแทนรัฐมนตรี	 และปลัดกระทรวง	 เป็นผู้มีบทบาท

ส�าคัญในการด�าเนินกิจกรรมการตรวจราชการ	ตั้งแต่การวางแผนการตรวจราชการ	การลงพื้นที่เพื่อรับทราบสภาพปัญหา

และให้ค�าแนะน�าแก่หน่วยรับตรวจ	ส�าหรับฉบับนี้มีบทความเกี่ยวกับการตรวจราชการจาก	คุณหญิงพรทิพย์	โรจนสุนันท์	 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม	 รวมทั้งยังสอดแทรกสาระต่างๆ	 เช่น	 นวัตกรรมของหน่วยรับตรวจ	 เรื่องวินัย	 

และภาษาองักฤษเพือ่การรองรบัการก้าวสูป่ระชาคมอาเซยีน	เพือ่ให้ผูอ่้านได้รบัประโยชน์จากวารสารเล่มนีอ้ย่างเตม็ที	่อกีทัง้ 

ขอแนะน�า	ผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์ให้หน่วยรับตรวจได้รับทราบด้วย

 พร้อมนีส้�านกัผูต้รวจราชการกระทรวงยตุธิรรม	ยนิดทีีเ่ป็นสือ่กลางเผยแพร่ข้อมลูของหน่วยรบัตรวจทีเ่หน็ว่า 

จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน	และขอน้อมรับค�าติชม	และข้อคิดเห็นต่างๆ	เพื่อปรับปรุงวารสาร	ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ต่อไป

ส�ารวม	บุญเสริม
บรรณาธิการ
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นายวีระยุทธ สุขเจริญ
(หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม)

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่หน่วยรับตรวจ

กิจกรรมการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม

พ.ต.ท.พงษ์ธร ธัญญสิริ
(ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม)

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่หน่วยรับตรวจ
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พันโทเอนก ยมจินดา
(ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม)

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่หน่วยรับตรวจ

นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ
(ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม)

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่หน่วยรับตรวจ
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KM
วินัยข้าราชการ

กิจกรรมสร้างความสามัคคี
โดย

คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์
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แผนการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
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กรมราชทัณฑ์
ผู้ตรวจราชการ

1

1

2

3

32

ชาตพล อาภาสัตย์

ธนัช หริการบัญชร

อ�านาจ ปรัชญาพันธ์
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ตรวจ(ราชการ)
เพื่อการพัฒนา
ตรวจ(ราชการ)
เพื่อการพัฒนา
บทความโดย คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์
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ง า น
ต ร ว จ

ร า ช ก า ร  
มักถูกมองว่าเป็นงาน 

น่า เบื่ อ  ทั้ ง ผู ้ ต รวจและ 

ผู้ถูกตรวจ ด้วยเพราะต�าแหน่ง 

ผู้ตรวจโดยทั่วไปเป็นต�าแหน่งลอย  

มีทั้งคนที่ถูกโยกมา เพื่อรอเลื่อนขั้น หรือ

ถูกย้ายมาแขวน ส่วนผู ้รับการตรวจเองก็

มักจะรู้สึกว่าการตรวจคือการจับผิด คนที่ท�าผิด 

ย่อมไม่อยากให้ตรวจสอบ หรือคนที่ปฏิบัติงาน

ธรรมดาย่อมไม่อยากถูกตรวจพบความผิดพลาด 

รวมทั้ งมีการตรวจสอบจากหลายหน่วยงาน  

แต่ไม่เคยได้รับการแก้ไข จึงไม่เห็นประโยชน์ของ

การตรวจสอบ

 ในความเป็นจริงการตรวจราชการของส�านัก

ผู ้ตรวจราชการ สามารถน�าข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์ 

หาแนวทางการแก้ปัญหาหรือพัฒนางานได้ แทนการ 

ลงไปตรวจในประเด็นซ�้าๆ กับการตรวจราชการของ 

กรมต่างๆ จากการตรวจราชการ พบว่าข้าราชการ 

ในส ่วนภูมิภาคส ่วนใหญ่ประสบปัญหาหลายด ้าน  

เริ่มจากความไม่เข้าใจในนโยบายต่างๆ ของการบริหาร

บ ้านเมือง เนื่องจากขาดระบบการถ ่ายทอดข ้อมูล 

ที่มีประสิทธิภาพจากส ่วนกลาง หน่วยงานเหล ่านี ้

มักมีภาระงานที่หนักกว่าหน่วยงานในส่วนกลาง แต ่

กลับได้การสนับสนุนและการพัฒนาน้อยกว่าหน่วยงาน 

ในส่วนกลาง ย่อมมีโอกาสเกิดความผิดพลาดในงานได้

 นอกจากนั้น ผู ้ตรวจราชการส่วนใหญ่  

มักจะมีโอกาสได้ลงไปไม่บ่อย จึงน่าจะใช้โอกาสในการ

ประมวลข้อมูล มาเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อหาทางแก้ไข
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 แนวทางการตรวจราชการของผู ้ตรวจราชการ ควรเป็นไปใน 

ลักษณะของการน�านโยบายส�าคัญ ลงไปสื่อสารกับหน่วยงานในพื้นที่ให้ได้ทราบ  

ประมวลปัญหาที่พบเพื่อน�ามาหาทางแก้ไข ในเชิงระบบ เช่น ปัญหาเรื่องสถานที ่

ท�างานควรรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ทางกระทรวงเป็นผู ้ด�าเนินการประสานกับ 

กรมธนารักษ์ หรือกรมการปกครอง เพื่อประสานกับผู้ว่าราชการ

 ปัญหาส�าคัญที่สุดที่กระทบต่อขวัญก�าลังใจคนท�างานในพื้นที่ คือ 

ขาดการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ส่วนใหญ่บุคลากรในส่วนกลางมักจะเข้าถึง 

การฝึกอบรมต่างๆ ได้มากกว่าข้าราชการในภูมิภาค ซึ่งอาจส่งผลต่อการเติบโต 

ในหน้าที่การงาน หน่วยงานที่น่าเห็นใจอย่างยิ่งคือ ข้าราชการกรมราชทัณฑ์ 

ที่ต้องแบกภาระหนักอึ้งมากกว่าข้าราชการหน่วยอื่น

 ส่วนสิ่งดีๆ ที่พบในการตรวจราชการ คือ ผลงานที่เกิดจากการ 

มุ ่งผลสัมฤทธิ์ของงานโดยไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค คือ ข้อจ�ากัดเรื่องคนและ 

งบประมาณ หลายหน่วยงานสามารถด�าเนินงานส�าเร็จเป็นประโยชน์ต่อสังคม  

แต่ส่วนกลางไม่ได้รับรู้และไม่ได้รับการชื่นชมในผลงานซึ่งถือเป็นขวัญและก�าลังใจ

ในการปฏิบัติงาน จากการได้มีโอกาสตรวจราชการมาหนึ่งปี ท�าให้มองเห็นงาน 

ผู้ตรวจราชการที่อาจดูน่าเบื่อ แต่แท้ที่จริงแล้วเป็นเสมือนแหล่งข้อมูลที่มีประโยชน ์

ในการพัฒนางานของหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม บุคลากรในส�านักผู้ตรวจ

ราชการควรปรับระบบการท�างาน เพื่อประมวลสิ่งที่ได้ตรวจพบจากการตรวจให้ได้

เป็นสาระส�าคัญ เพื่อให้ผู้บริหารสามารถด�าเนินการแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

อันจะน�าไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรมได้

คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ�านวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
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จากที่ได้เคยน�าเสนอเรื่องการกระท�าผิดวินัยฐานละทิ้ง

หรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วนั้น 

ฉบับนี้เราขอเสนอแนวทางการลงโทษที่ส�านักงาน  

ก.พ. ได้เรียบเรียงไว้จากกรณีการลงโทษที่ส่วน

ราชการต่าง ๆ ได้รายงานมายังส�านักงาน ก.พ.  

พอสังเขป ดังนี้

 ตวัอย่างที ่๑ นกัวชิาการสาธารณสขุ ๕ ใช้เวลาราชการ

ไปท�าธุระส่วนตัวบ่อยครั้ง ท�าให้งานประกันสังคมที่ได้รับ 

มอบหมายคั่งค้างจ�านวนมาก เมื่อผู้บังคับบัญชาติดตามเร่งรัดก็

ไม่รีบปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ พฤติการณ์เป็นการกระท�าผิดวินัย

ตามมาตรา ๘๓ และมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ

ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ (๓/๒๕๔๒)

 โทษ ภาคทัณฑ์

วินัยข้าราชการ
ตอนที่ ๒
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 ตัวอย่างที่ ๒ พยาบาลเทคนิค ๓ ได้รับค�าสั่งจาก 

ผู ้บังคับบัญชาให้เข ้ารับการสัมมนาโครงการเพื่อพัฒนา 

บุคลากรทางการพยาบาล แต่ตลอดระยะเวลาสัมมนา 

เจ้าหน้าที่ผู้นี้ไม่ได้เข้าร่วมสัมมนาตามก�าหนดการแต่อย่างใด  

พฤติการณ์เป็นการกระท�าผิดวินัยตามมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง  

แห่งพระราชบัญญัติข ้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕  

(๔/๒๕๔๔)

 โทษ ภาคทัณฑ์

 ตัวอย่างที่ ๓ เจ้าหน้าที่ขนส่ง ๔ ไม่มาปฏิบัติ 

ราชการติดต่อกันรวมเป็นเวลา ๑๓ วัน และได้ยื่นใบลาป่วย

เนื่องจากปอดอักเสบความดันโลหิตต�่าและไข้หวัด แต่ไม่ม ี

ใบรบัรองแพทย์มาแสดง โดยอ้างว่าได้ซือ้ยามารบัประทานเอง

ไม่ได้ไปพบแพทย์ ผู้บังคับบัญชาเห็นว่าหากป่วยหลายวันปกติ

จะต้องไปพบแพทย์เพือ่รกัษา ประกอบกบัมพีฤตกิารณ์ลาป่วย

ในลักษณะเช่นเดียวกันนี้หลายครั้ง จนไม่น่าเชื่อว่าจะป่วยจริง 

ท�าให้ขาดราชการรวม ๑๓ วัน พฤติการณ์เป็นการกระท�าผิด

วนิยัตามมาตรา ๙๒ วรรคหนึง่ แห่งพระราชบญัญตัข้ิาราชการ 

พลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ (๒/๒๕๔๕)

 โทษ ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน

 ตัวอย่างที่ ๔ เจ้าหน้าที่ปกครอง ๓ (หญิง) ไม่มา 

ปฏิบัติราชการตั้งแต่วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑ เป็นต้นมา  

ต่อมาวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๑ ได้กลับมาปฏิบัติหน้าที ่

ราชการตามปกติ และได้ยื่นใบลาป่วยต่อนายอ�าเภอขอลาป่วย 

รวม ๒๑ วันท�าการ โดยมีใบรับรองแพทย์ ซึ่งแพทย์ผู้ตรวจ

รักษารับรองว่า เจ้าหน้าที่ผู้นี้ได้ป่วยเป็นโรคตับอักเสบและ 

ความดันโลหิตต�่าควรพักรักษาตัวเป็นเวลา ๑๕ วัน มายื่น

ประกอบ และอ้างว่าอีก ๑๕ วันที่อ่อนเพลีย จึงได้พักรักษาตัว 

ต่อไป โดยมิได้ไปพบแพทย์ และไม่ได้แจ้งให้ผู้บังคับบัญชา

ทราบ แต่นายอ�าเภออนุมัติให้ลาป่วยได้เพียงเท่าที่แพทย์ให้

ความเห็นเท่านั้น คือ ๑๕ วัน จึงเป็นการละทิ้งหน้าที่ราชการ

ไป ๑๕ วัน พฤติการณ์เป็นการกระท�าผิดวินัยตามมาตรา ๙๒  

วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ.  

๒๕๓๕ (๒/๒๕๔๓)

 โทษ ลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น

 ตัวอย่างที่ ๕ เจ้าหน้าที่พัสดุ ๒ ได้ละทิ้งหน้าที ่

ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า ๑๕ วัน โดย

ไม่แจ้งเหตุผลต่อผู้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาได้ติดตามและ 

แจ้งให้มาปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือยื่นใบลาออกให้ถูกต้อง แต่

เจ้าหน้าที่ผู้นี้ก็เพิกเฉยไม่ได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ละ 

ทิง้หน้าทีร่าชการได้พกัอยูบ้่านพกัตลอดมาแต่ไม่มาปฏบิตังิาน

เพราะไม่อยากเดินทางจากบ้านพักมาปฏิบัติงาน พฤติการณ์

เป็นการกระท�าผิดวินัยตามมาตรา ๙๒ วรรคสอง แห่ง 

พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ (๓/๒๕๔๐)

 โทษ ไล่ออก

 ตัวอย่างที่ ๖ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ ๔ ได้ละทิ้ง

หน้าที่ราชการไปโดยไม่กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการอีกเลย 

สาเหตุเนื่องจากต้องหาคดีอาญาในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดย

เจตนา พฤติการณ์เป็นการกระท�าผิดวินัยตามมาตรา ๙๒  

วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ.  

๒๕๓๕ (๖/๒๕๔๐)

 โทษ ไล่ออก

 ตัวอย่างที่ ๗ เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ ๑ อยู่ในระหว่าง

ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ และถูกด�าเนินการทางวินัย ได้ยื่น 

หนังสือขอลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ 

๒๕๔๐ ในระหว่างรอค�าสั่งอนุญาตให้ลาออก เจ้าหน้าที่ผู้นี้ได้

ละทิ้งหน้าที่ราชการไปตั้งแต่วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ โดย 

ไม่กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการอีกเลย เป็นเวลาเกินกว่า ๑๕ วัน 

พฤติการณ์เป็นการกระท�าผิดวินัยตามมาตรา ๙๒ วรรคสอง  

แห่งพระราชบัญญัติข ้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕  

(๓/๒๕๔๑)

 โทษ ไล่ออก

 จากตัวอย่างที่ได้น�าเสนอมา หวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าจะเกิดประโยชน์กับทุกท่าน ในการระมัดระวังตน 
ในการปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ มใิห้เกดิความผดิพลาดโดย
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ จนกลายเป็นการกระท�าที่เข้าข่ายเป็น
ความผิดวินัย แล้วพบกันฉบับหน้าค่ะ ^^
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 A crime, also called an offence or a criminal offence, is an act harmful not only to  

individuals, but also to the community or the state. Such acts are forbidden and  

punishable by law.

Mugger ผู้กระท�ำควำมผิดฐำนชิงทรัพย์ Murderer ฆำตรกร Robber 
ผู้กระท�ำควำมผิดฐำนกรรโชกทรัพย์ Shoplifter ผู้ขโมยของในร้ำนค้ำ
Smuggler ผู้น�ำเข้ำและส่งออกสินค้ำโดยไม่เสียภำษี Terrorist 
ผู้ก่อกำรร้ำย Thief ผู้ลักทรัพย์ Vandal ผู้ท�ำลำยทรัพย์สำธำรณะหรือ 
ทรัพย์ส่วนบุคคล

a person who commits robbery with violence, 

especially in the street.

- a person who kills others

- a person who steals goods

from a shop during shopping hours

- a person who defaces or destroys public or 

private property 

- a person who steals from someone by threatening 

violence 

- someone who imports or exports without paying 

duties

- a criminal who takes property belonging to someone else 

with the intention of keeping it or selling it

- a person who employs terror as a political weapon 
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 ก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณพี่ๆ ที่ท�างานที่ให้โอกาส

ดิฉันได้มาฝึกงานในส�านักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม

และดูแลดิฉันอย่างดีค่ะ ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มา

ฝึกงานในสถานที่ราชการอันเป็นที่รู้จักของทุกคน 

 จากการที่ได้มาฝึกงานในส�านักผู้ตรวจราชการ
กระทรวงยุติธรรม ดิฉันได้เรียนรู้ในหลากหลายด้านค่ะ 

สิ่งแรกที่ได้เรียนรู้ คือ วิธีการเข้าสังคม วิธีการปฏิบัติตน  

ต่อผู ้ใหญ่ ผู ้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน โดยมีพี่ๆ 

ที่ท�างานเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ตัวดิฉัน ประการต่อมา ดิฉัน

ได้เรียนรู้วิธีการท�างานภายในหน่วยงานราชการ ถึงแม้ว่า

ระยะเวลาที่มาฝึกงานจะเป็นแค่ช่วงเวลาเพียง ๒ เดือน 

แต่ประสบการณ์ที่ได้นั้นมากมาย และสามารถน�ามา

ใช้ได้จริงในการด�าเนินชีวิต และในการท�างานต่อไป อาทิ

การได้เข้าร่วมอบรมในโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ ดิฉัน 

ได้รับความรู้ในด้านการแต่งกายให้เหมาะสมกับสถานที่และ

โอกาส มารยาทการร่วมโต๊ะอาหารแบบสากล หลักการพูด

ในที่สาธารณะ ฯลฯ 

 อกีทัง้ยงัได้มโีอกาสตดิตามผูต้รวจราชการกระทรวง

ยุติธรรม ออกตรวจราชการ ณ หน่วยงานรับการตรวจใน

สังกัดกระทรวงยุติธรรม เช่น เรือนจ�า สถานบ�าบัด สถานพินิจ  

สถานแรกรับ ส�านักงานคุมประพฤติ ส�านักงานบังคับคดี 

และส�านักงานยุติธรรมจังหวัด ประสบการณ์ที่ได้รับคือ 

องค์ความรู้ในด้านการจัดการ การวางแนวทางในการ

แก้ไขปัญหา และการน�ายุทธศาสตร์กระทรวงมาปรับใช ้

ในเหตุการณ์จริง 

 สุดท้ายนี้ ดิฉันขอกราบขอบพระคุณผู้ตรวจราชการ 

หัวหน้าส�านักผู้ตรวจราชการ และพี่ๆ ในส�านักฯทุกคน

วิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
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สถานการณ์ยาเสพติดภายในเรือนจ�า
นับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น 
เช่นเดียวกับสภาพปัญหายาเสพติดที่
เกิดขึ้นในสังคมภายนอกเรือนจ�าการ
เร่งรัดปราบปรามบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับยาเสพติดส่งเข้าคุมขังภายใน
เรือนจ�า ท�าให้เรือนจ�าเป็นสถานที่พบกัน
ของผู้ต้องขังที่เป็นผู้ซื้อกับ
ผู้ต้องขังที่เป็นผู้ขายหรืออาจเป็นคู่ค้า
กันมาก่อน 

	 ระบบการบริหารงานเรือนจ�าไม่สามารถบอก

สถานการณ์การควบคุมผู้ต้องขัง	 การจ�าแนกลักษณะ

ผู้ต้องขังของเรือนจ�า	 ยังไม่สามารถจ�าแนกผู้ต้องขัง 

นกัค้าตวัจรงิออกจากผูต้้องขงัทัว่ไป	การใช้มาตรการต่างๆ 

เพื่อป้องกันมิให้ผู้ต้องขังใช้เรือนจ�าเป็นสถานที่สั่งการ

ท�าผิดกฎหมายจึงไม่มีผลต่อนักค้าตัวจริง ในโครงสร้าง

การบริหารงานไม่มีเจ้าหน้าที่ท�างานข่าวกรองอย่างเป็น

ระบบ ซึ่งงานการข่าวภายในเรือนจ�าเป็นหัวใจส�าคัญ 

ในการก�าหนดมาตรการในการควบคุมผู้ต้องขังอย่าง 

มีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่เรือนจ�าขาดความรู้และทักษะ 

ในการควบคุมผู ้ ต ้องขั งที่ มีลักษณะขององค ์กร

อาชญากรรมจะต้องใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือเพื่อจ�ากัด

สิทธิ ในการซื้อหรือครอบครองสิ่งของเพื่อป ้องกัน 

ผู ้ต ้องขังขยายอิทธิพล ผู ้ต ้องขังที่ถูกคุมขังในแดน 

ความมั่นคงสูงสุดจะหาวิธีต ่อสู ้กับเจ ้าหน ้าที่ทั้ ง ใน 

ข้อกฎหมายต่างๆ รวมทั้งผู้ต้องขังจะหาวิธีขอสิ่งอ�านวย

ความสะดวกจากปัญหาสุขภาพ การพัฒนาเจ้าหน้าที่

ให้มีความรู ้ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง มีการจัด

ระบบสวัสดิการให้เหมาะสมกับภาระงานและส่งเสริม 

ให ้ข ้ าราชการที่ดี และมีความรู ้ ได ้ เจริญก ้ าวหน ้ า  

อีกประการ คือ โครงสร ้างหรือลักษณะกายภาพ 

ของเรือนจ�าบางแห่งเอื้ออ�านวยต่อการค้ายาเสพติด 



ข้อเสนอแนวทางแก้ไข

	 ๑.	 การจ�าแนกผูต้้องขงัทีม่พีฤตกิารณ์เกีย่วข้อง

กับการค้ายาเสพติดกรณีไม่ชัดเจนต้องมีสถานที่คัด

กรองก่อนส่งเข้าคมุขงัในแดนความมัน่คงสงูสดุ	มรีะบบ 

การประเมินลักษณะความเป ็นอาชญากรทั้งด ้าน

ความคิดและพฤติกรรมที่เป็นอาชญากรประกอบการ

พิจารณาคัดเข้า-ออกจากแดนความมั่นคงสูงสุด

	 ๒.	 การวิ เคราะห ์พฤติกรรมผู ้ต ้องขังคด ี

ยาเสพติดรายใหญ่และตัวการส�าคัญในคดีจาก

พฤติการณ์ในการกระท�าผิด	 ประสานหน่วยงานที ่

ด�าเนนิการเกีย่วกบัการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ	 

เช่น	 ป.ป.ส.	 และกองบัญชาการต�ารวจปราบปราม 

ยาเสพติด	 และส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	 ตรวจสอบ 

ผู้ต้องหาคดียาเสพติดที่มีพฤติการณ์ต้องเฝ้าระวัง

ดร.มนตรี บุนนาค 
ผู้บัญชาการเรือนจ�าอ�าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

	 ๓.	 ปรับปรุง	กฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคับ	ต่างๆ

ให้สามารถควบคุมผู้ต้องขังที่เป็นองค์กรอาชญากรรม

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 ๔.	 เรือนจ�าต้องมีฝ่ายข่าวกรอง	 เพื่อรวบรวม

ข้อมูลพฤติการณ์ผู ้ต ้องขัง	 วิเคราะห์สถานการณ์	

ก�าหนดมาตรการในการควบคุมให้เหมาะสม

	 ๕.	 บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในแดนความมั่นคง

สูงสุด	 จะต้องมีความพร้อมทั้งความรู้ความสามารถ 

ในการควบคุมผู้ต้องขังกลุ่มนี้	 มีความซื่อสัตย์	 ได้รับ 

ค่าตอบแทนแตกต่างจากเจ้าหน้าที่กลุ่มอื่น
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