




 “สารจากส�านกัผู้ตรวจราชการกระทรวงยตุธิรรม” เป็นเครือ่งมอืหนึง่ในการเผยแพร่ ข้อมลูข่าวสาร งาน

ตรวจราชการกระทรวงยุตธิรรม กิจกรรมของผูต้รวจราชการ และส�านกัผูต้รวจราชการกระทรวงยตุธิรรม รวมทัง้ยงัมี  

การสอดแทรกความรู้ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น นวัตกรรมของหน่วยรับตรวจ กฎระเบียบ เรื่องวินัย บทความภาคภาษา

องักฤษ เพ่ือรองรับการก้าวสูป่ระชาคมอาเซยีน อีกทัง้ฉบับนีย้งัมบีทสมัภาษณ์ทีน่่าสนใจเกีย่วกบัแนวทางการพัฒนา

งานด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจากท่าน พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 

เพื่อให้ผู้อ่านได้รับประโยชน์จากวารสารฉบับนี้อย่างเต็มที่

 พร้อมนีส้�านกัผูต้รวจราชการกระทรวงยตุธิรรม ยนิดทีีเ่ป็นสือ่กลางเผยแพร่ข้อมลูของหน่วยรบัตรวจทีเ่ห็นว่า  

จะเป็นประโยชน์ และขอน้อมรับค�าติชม และข้อคิดเห็นต่างๆ เพื่อปรับปรุงวารสาร ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป

ส�ารวม บุญเสริม
บรรณาธิการ

...สารจากบรรณาธิการ...
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ศาสตราจารย์พเิศษวศิษิฏ์ วศิษิฏ์สรอรรถ
(หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุตธิรรม)

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่หน่วยรับตรวจ

พ.ต.ท.พงษ์ธร ธัญญสริิ
(ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุตธิรรม)

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่หน่วยรับตรวจ

พันโทเอนก ยมจนิดา
(ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุตธิรรม)

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่หน่วยรับตรวจ
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โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
“ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงยุตธิรรม”

รุ่นที่  1

Happy New Year
2015
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Inspector Talk
บทสมัภาษณ์พเิศษหวัหน้าผูต้รวจราชการกระทรวงยตุธิรรม

แนวทางการตรวจราชการ

ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ
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ท�ำไมต้องตรวจรำชกำร

	 หากจะเปรียบเทียบระบบราชการกับร่างกาย	 
งานตรวจราชการกเ็ปรียบเสมอืนหน่วยควบคุมการท�างาน
ของร่างกาย	 ซ่ึงเปรียบได้กับต่อมไร้ท่อในร่างกาย	 หาก 
ต่อมไร้ท่อไม่ท�างาน	 ร่างกายก็จะอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อ 
การเกิดโรค	 หรือถ้าหากเป็นกรณีภายนอก	 งานตรวจ
ราชการก็เหมือนกับการตรวจสุขภาพ	 เป็นการตรวจ
ประเมินสภาพร่างกายของเราว่า	 สภาพร่างกายของเรา 
ยังแข็งแรงอยู ่หรือไม่	 ภายในร่างกายเราเป็นอย่างไร	 
มีความเสี่ยงในการเกิดโรคในอนาคตหรือไม่	 และหาก
ตรวจพบว่ามีอาการบางอย่างที่ส่อเค้าว่าอาจพบโรค 
บางโรคในระยะเริ่มต้น	 เราจะได้เตรียมดูแลและรักษา
สุขภาพให้ห่างไกลโรคแต่เนิ่นๆ	 เช่นเดียวกับการตรวจ
ราชการ	 มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบ	 ติดตาม	 และ
ประเมินผลการปฏิบัติหน ้าที่ตามภารกิจหลักของ 
หน่วยงาน	มุ่งลดความเสี่ยง	และให้ข้อเสนอแนะที่จ�าเป็น
ต่อการปฏิบัติงาน
	 ทัศนคติของผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการ	 โดยท่ัวไป	 
มักจะไม ่ค ่อยพึงพอใจผู ้ตรวจราชการ	 เนื่องจาก
กระบวนการตรวจราชการให ้ความรู ้ สึกเหมือนว ่า 
มีคนมาคอยจับผิด	 ถ้าเป็นเช่นนั้น	 ผมเห็นว่าผู ้ตรวจ

ราชการได้ปฏิบัติหน้าที่	 โดยท�าให้ผู ้ปฏิบัติราชการ 
เข้าใจว่า	เขานั้นท�างานอยู่ภายใต้การสอดส่อง	ในท�านอง
กลับกัน	 ถ้าหากว่าผู้ตรวจราชการมีแต่คนชื่นชอบ	 และ 
ได้รับความสนใจมากกว่าสนใจงานราชการ	 ผมเห็นว่า 
นั่นเป็นสื่อบอกว่า	 ระบบการตรวจราชการอาจจะ 
ไม่ประสบผลส�าเร็จ

	 ในระบบงานทุกระบบ	 นอกเหนือจาก 

ที่จะต้องมีส่วนปฏิบัติงานและส่วนพัฒนา 

งานแล้ว	 อีกส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลย	 คือ	 

ส่วนควบคุม	 ซึ่งมีหน้าที่หลักในการควบคุม

การท�างานของส ่วนปฏิบัติงานและส ่วน 

พัฒนางาน	 เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด 

ในการปฏิบัติงาน	 ในระบบราชการ	 เราเรียก

ส่วนนี้ว ่า	 งานตรวจราชการ	 เพราะฉะนั้น	 

หากผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านงานตรวจราชการ

ไม่ปฏิบัติหน้าที่	 ก็จะเกิดความเสี่ยงแก่ระบบ

ราชการได้	

OIJ News : Inspector Talk 7



ท่านมีแนวคิดในการตรวจราชการอย่างไร

	 คนส่วนใหญ่มองการตรวจราชการ	 เหมือนกับ
การมาเยี่ยมเยียน	 มาตรวจดูแลเป็นคร้ังคราว	 ถ้าหาก 
เราสามารถท�าให้ผู ้ปฏิบัติงานรู ้สึกว่า	 เขาอยู ่ภายใต้ 
การตรวจสอบ/สอดส่อง	 อยู ่ตลอดเวลา	 ผมเช่ือว่า 
น่าจะท�าให้ข ้อผิดพลาดในการปฏิบัติราชการลดลง	 
เพราะฉะน้ัน	 ผมเห็นว่า	 ถึงแม้ว่าระบบตรวจราชการ
ปัจจุบัน	 ที่ให้ผู้ตรวจราชการต้องออกไปตรวจราชการ	 
ไปเยี่ยมเยียน	 ทุกหน่วยรับการตรวจราชการ	 ปีละ	 

ระหว่างผู้ตรวจราชการและผู้รับการตรวจราชการอย่าง
สม�่าเสมอ	 ซึ่งในการด�าเนินการดังกล่าว	 สามารถท�าได	้
เนื่องจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคปัจจุบัน	 
มีความเจริญก้าวหน้ามาก	 ระบบการตรวจราชการ 
สมัยใหม่จึงควรน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเหล่าน้ี 
มาสนับสนุนการตรวจราชการ	 ท�าให้การตรวจราชการ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

แนวทางในการพัฒนาระบบการตรวจราชการ

	 อย่างที่กล่าวไปแล้วว่า	ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถจะน�าเข้ามาสนับสนุนการตรวจราชการได	้ 
ซึ่งขณะนี้ผมได ้มอบหมายให้ส�านักผู ้ตรวจราชการ

2	 รอบนั้น	 ก็เป็นเรื่องที่ดี	 ท�าให้เราเห็นถึงสภาพการ 
ปฏิบัติงานตามจริง	 แต ่การตรวจราชการเพียงแค่	 
2	 รอบต่อปี	 ไม่มีผลจริงจังในการลดนัยยะของความ 
ผิดพลาดได้	 เพราะฉะนั้น	 การตรวจราชการที่ดี	 คือการ
ตรวจราชการที่เราสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ	 สามารถ 
ดูได้ทั้ง	ประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล	ดูได้ทั้งการด�าเนินการ
ทางกฎหมายต่างๆ	ของหน่วยรบัการตรวจราชการได้บ่อย
ขึ้นและถี่ขึ้น	 โดยไม่จ�าเป็นต้องเดินทางไปยังท้องถิ่นหรือ
ท้องที่นั้น	 ผมเห็นว่าผู้ตรวจราชการต้องสามารถเข้าใช้
ระบบและเข้าถึงข้อมูลทุกด้าน	 แล้วก็ควรมีการโต้ตอบกัน 

กระทรวงยุติธรรมด�าเนินการพัฒนาระบบตรวจราชการ
แบบ	electronic	เรียกว่า	ระบบ	e	–	inspection	โดยได้รับ
ความร่วมมือจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในส่วนของการเขียนโปรแกรม	ระบบ	e	–	inspection	นี้	
เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อลดขั้นตอนการประสานข้อมูล
ระหว่างส�านักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมกับหน่วย 
รับการตรวจท่ัวประเทศ	 นอกจากนั้น	 ระบบนี้ยังถูก 
ออกแบบมาให้สามารถเก็บและเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้	 
อีกทั้งยังมีส่วนประมวลผล	 ช่วยลดขั้นตอนการท�างาน	
ประหยัดเวลา	และเพิ่มประสิทธิภาพของงานอีกด้วย	
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ผมยังมองต่อไปอีกว่า	 ระบบ	 e	 –	 inspection	 นี้	 
ถ้าหากมีการเชื่อมโยงการท�างานของผู ้ตรวจราชการ
กระทรวง	 ผู้ตรวจราชการกรม	 และหน่วยรับตรวจต่างๆ	
จะท�าให้เกิดข้อมูลที่เราสามารถมาประมวลผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ	 ที่จะแสดงภาพความเป็นไปใน 
แต่ละห้วงเวลา	ไม่ว่าจะเป็น	การท�างานที่มีประสิทธิภาพ	
บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	 รวมไปถึง	 สามารถมองเห็นได้ว่า	
หน่วยงานใดมีข้อจ�ากัดไม่สามารถท�างานในส่วนนั้นๆ	 ได้	 

เข้าใจในระบบงานนั้นๆ	 ด้วย	 เพราะฉะนั้น	 เจ้าหน้าท่ี
ในส�านักผู้ตรวจฯ	 ควรเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ	์
สามารถตรวจสอบได้ในหลายๆ	 เรื่อง	 เช่น	การจัดซื้อจัดจ้าง 
การด�าเนินการทางกฎหมาย	และด้านงบประมาณ	เป็นต้น	

ซึ่งจะน�ามาสู ่การแก้ปัญหาอย่างทันท่วงที	 ซึ่งในส่วน 
ของระบบ	e	–	inspection	นี้	ทางส�านักผู้ตรวจฯ	คาดว่า 
ระบบดังกล่าว	 จะสามารถน�ามาใช้ได้จริงในรอบการ
ตรวจราชการรอบที่	 2	 ของการตรวจราชการประจ�าป ี
งบประมาณ	พ.ศ.	2558
	 การพัฒนาบุคลากรก็ เป ็นอีกหนึ่ ง เรื่ องที่มี 
ความส�าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน	 ปัจจุบันทางส�านัก 
ผู ้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม	 ได้จัดให้มีการฝึก 
อบรมเจ้าหน้าที่ เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการสนับสนุน 
งานตรวจราชการ	 เช่น	 ทักษะด้านการคิด	 วิเคราะห์	 
และทักษะด้านภาษา	 รวมทั้งการสร้างจิตส�านึกและ
จริยธรรมด้วย	 ด้วยเล็งเห็นว่า	 การที่เราจะไปตรวจ 
และให้ความเห็นส�าคัญๆ	 ได้	 เราจะต้องมีทักษะ	 และ 

	 ซ่ึงหลายคนก็มีทักษะ 
บางประการอยู่	 แต่ผมเห็นว่า	
เราควรจะท�าให้เกิดมาตรฐาน
ขึ้นมา	 โดยควรจะมีหลักเกณฑ์
ก�าหนดว่า	 เจ้าหน้าที่แต่ละคน
ควรมีทักษะอย่างน้อยกี่เรื่อง	

แล้วก็ท�าให้ส�านักผู ้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 
มีโอกาสในการหมุนเวียนเปลี่ยนหน้าที่	 เพื่อเป็นการ 
เพิ่มทักษะจากการปฏิบัติงานนอกเหนือจากการอบรม
แบบปกติ	

ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรออรรถ 
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
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ประวัติการศึกษา ปริญญาตร	ี -	 นิติศาสตร์บัณฑิต	เกียรตินิยมอันดับสอง	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  -	 LL.B.	(Second	Class	Honours,	Upper	Division)	University	of	Wales,	UK

	 	 -	 เนติบัณฑิตไทย

 ปริญญาโท	 -	 Barrister-at-Law	of	Grey’s	Inn	(เนติบัณฑิตอังกฤษ)

ประวัติการท�างาน
 2557 – ปัจจุบัน	 ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม

 2553 – 2557	 อธิบดีกรมบังคับคดี	กระทรวงยุติธรรม

 2551 – 2553	 รองปลัดกระทรวงยุติธรรม

 2546 – 2551	 ผู้อ�านวยการส�านักงานกิจการยุติธรรม

 2543 - 2546	 รองอธิบดีกรมบังคับคดี	กระทรวงยุติธรรม

 2542 – 2543	 ผู้อ�านวยการส�านักฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้กระทรวงยุติธรรม	กรมบังคับคดี

 2541 – 2542	 ผู้พิพากษาประจ�ากระทรวง	ท�างานธุรการในต�าแหน่งรองอธิบดีกรมบังคับคดี

ต�าแหน่งงานอื่นปัจจุบัน
	 -	 กรรมการกฤษฎีกา

	 -	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิข้าราชการอัยการ

	 -	 กรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการ

	 -	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	ด้านนิติศาสตร์

	 -	 กรรมการบริหารกองทุนประกันวินาศภัย

Prof.WisitWisitsora-at
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พันต�ำรวจเอกสุชำติ  วงศ์อนันต์ชัย
ประวัตกิารศกึษา :
 โรงเรยีนนายร้อยต�ารวจ รุ่นที่ 39

ประวัตกิารรับราชการ :
 - ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุตธิรรม
 - อธบิดกีรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุตธิรรม
 - ผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร
 - รองอธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ
 - ผู้บัญชาการส�านักกจิการต่างประเทศและคดอีาชญากรรมระหว่างประเทศ กรมสอบสวนคดพีเิศษ
 - ผู้อ�านวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุตธิรรม ส�านักงานกจิการยุตธิรรม กระทรวงยุตธิรรม
 - ผู้บัญชาการส�านักกจิการต่างประเทศและคดอีาชญากรรมระหว่างประเทศ กรมสอบสวนคดพีเิศษ
 - ผู้บัญชาการส�านักคดอีาญาพเิศษ กรมสอบสวนคดพีเิศษ
 - ผู้ก�ากับการสถานตี�ารวจภูธร อ.ลาดบัวหลวง
 - สารวัตรปราบปราม สถานตี�ารวจนครบาลมักกะสัน
 - ผู้ช่วยนายเวรอธบิดกีรมต�ารวจ
 - สารวัตรประจ�ากองปราบปราม
 - รองสารวัตรสอบสวน สถานตี�ารวจนครบาลพญาไท

OIJ News : แนะน�าผู้ตรวจราชการ 11



พันโทเอนก  ยมจินดำ
ประวัตกิารศกึษา :
 - วุฒบิัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขานติเิวชศาสตร์ โรงพยาบาลศริริาช
 - นติศิาสตร์บัณฑติ (เกยีรตนิยิม อันดับ 2) มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์
 - วทิยาศาสตร์มหาบัณฑติ (การแพทย์คลนีคิ) คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล มหาวทิยาลัยมหดิล
 - แพทยศาสตร์บัณฑติ (เกยีรตนิยิม อันดับ 2) วทิยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ประวัตกิารรับราชการ :
 - ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุตธิรรม
 - ผู้อ�านวยการสถาบันนติวิทิยาศาสตร์ 
 - รองเลขาธกิารศูนย์อ�านวยการบรหิารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 - รองอธบิดกีรมพนิจิและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
 - รองผู้อ�านวยการสถาบันนติวิทิยาศาสตร์ 
 - รองผู้อ�านวยการ ศูนย์กฎหมายสุขภาพและจรยิศาสตร์ คณะนติศิาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์
 - ผู้อ�านวยการส�านักมาตรฐาน (9 บส.) สถาบันนติวิทิยาศาสตร์
 - ผู้ช่วยคณะบดี ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล
 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 ภาควชิานติเิวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล
 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันโท ภาควชิาพยาธวิทิยา กองการศกึษา วทิยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
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“คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ
 สร้างวิถีชีวิต
 แห่งควำมเป็นธรรม”

OIJ News : Special Interview 13



Q: ภารกิจหลักของกรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ?
	 กรมคุ ้มครองสิทธิและเสรีภำพมีภำรกิจหลัก 
ในกำรส่งเสริม	 คุ้มครอง	 และสร้ำงหลักประกันสิทธิ
มนุษยชน	
 ในด ้านการส ่งเสริมความรู ้สิทธิมนุษยชน  
ได้มีการส่งเสริมความรู ้หลักการด้านสิทธิมนุษยชน 
ให้กับภาคส่วน	 โดยผ่านการประชุม/สัมมนา/อบรม	 
สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ	
 ในด้านการคุ ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มีการ 
ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
แก่บุคคลทุกคนทั้งที่เป็นคนไทย	 และต่างชาติ	 รวมถึง
แรงงานท่ีเข้าเมืองอย่างถูกกฎหมายและไม่ถูกกฎหมาย	
อาทิ	การให้ค�าปรึกษาแนะน�าด้านกฎหมายและคดีความ
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	 การรับเร่ืองร้องทุกข์	 ร้องเรียน	 
หรือการสนับสนุนเงินหรือค ่าใช ้จ ่ายตามระเบียบ 
กระทรวงยุติธรรมว่าด้วยกองทุนยุติธรรม	 พ.ศ.	 2553	 
ซึ่งสามารถให้การสนับสนุนรวม	8	กรณีด้วยกัน	ได้แก่
	 1.	 การวางเงินประกันตัว
	 2.	 การจ้างทนายความ
	 3.	 การช�าระค่าธรรมเนียมศาล
	 4.	 การด�าเนินคดีเกี่ยวกับการพิสูจน์เพื่อแสวงหา
ข้อเท็จจริงและหลักฐาน
	 5.	 การสนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ	 ได้แก	่ 
ค่าพาหนะ	ค่าเดินทาง	ค่าที่พัก
	 6.	 การคุ้มครองช่วยเหลือให้ได้รับความปลอดภัย
จากการก่ออาชญากรรมหรือการปองร้าย	 และได้เข้า 
ช่วยเหลือภารกิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือประชาชน
	 7.	 การสนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายอันเนื่องมา
จากความเสยีหายทีเ่กดิจากการกระท�าความผิดทางอาญา	
การกระท�าที่มิชอบทางการปกครอง	 หรือการละเมิด 

ในลักษณะที่มีผลกระทบต่อความเช่ือมั่นในกระบวนการ
ยุติธรรม	
	 8.	 สนับสนุนเงินและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	 เพื่อให้ 
เป็นไปตามวัตถุประสงค์
 ส�าหรับการเยียวยาผู ้ได ้รับผลกระทบจาก
กระบวนการยุติธรรม	 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
ได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจ�าเลย
ในคดีอาญา	 โดยไม่เลือกปฏิบัติแก่บุคคลทุกคนทั้งที่เป็น
คนไทย	 และต่างชาติ	 รวมถึงแรงงานท่ีเข้าเมืองอย่าง
ถูกกฎหมายและไม่ถูกกฎหมาย	 ตามพระราชบัญญัต ิ
ค่าตอบแทนผู ้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย 
แก่จ�าเลยในคดีอาญา	 พ.ศ.	 2544	 เพื่อรับรองสิทธ ิ
ในการได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐของบุคคลซึ่ง 
ได้รับความเสียหาย	 เนื่องจากการกระท�าความผิดอาญา
ของผู้อื่นโดยตนมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท�าผิดนั้น	
รวมทั้งการรับรองสิทธิในการรับค่าตอบแทนและค่าใช้จ่าย 
ในกรณีของบุคคลซึ่งตกเป็นจ�าเลยในคดีอาญา	 และ 
ถูกด�าเนินคดีโดยพนักงานอัยการ	 ถูกคุมขังระหว่าง
พิจารณาคดี	และปรากฏค�าพิพากษาอันถึงที่สุดว่าจ�าเลย
มิได้เป็นผู้กระท�าความผิด
 ในด้านการสร้างหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชน  
ได้จัดท�าแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขึ้น	 เพื่อให้ส่วน
ราชการของกระทรวงต่างๆ	 น�าไปใช้เป็นแนวทางเพื่อ 
การส่งเสริม	 ปกป้อง	 คุ ้มครองสิทธิมนุษยชนภายใต ้
ภารกิจของตน	
 นอกจากนี้กรมคุ้มครองสิทธิยังได้จัดตั้งศูนย์
คุ ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อให้ความช่วยเหลือ 
ผู้ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน อีกทั้งยัง 
จัดให ้มีสายด ่วนกรมคุ ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  
โทร. 1111 กด 77 เพื่อปรึกษาปัญหาทางกฎหมาย  
ร้องเรียน ร้องทุกข์ และบริการข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

อธบิดกีรมคุม้ครองสิทธแิละเสรภีาพ
พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์
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Q: การเตรียมความพร้อมต่อการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้จัดท�าร่างแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
(ปี พ.ศ. 2557-2661) โดยรวบรวมประเด็นปัญหาจากผู้ปฏิบัติงาน ในกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เพื่อน�ามา
วเิคราะห์แนวทางการปฏบิตังิานในการเตรยีมความพร้อมส�าหรับการเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน จงึได้ทราบว่าภารกจิ
ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจ�าเป็นที่จะต้องด�าเนินการอย่างเร่งด่วนมี 5 ด้านด้วยกัน คือ

	 1.	 ด้านการส่งเสริมให้ความรู ้สิทธิทางกฎหมายและหน้าที่ผู ้รับบริการและผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 โดย 
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู ้เป็นภาษาของประเทศสมาชิกทั้ง	 10	 ประเทศ	 ส่งเสริมการระงับข้อพิพาทนอกศาล	 
ส่งเสริมความร่วมมือแลกเปลี่ยนทางวิชาการด้านสิทธิมนุษยชน	 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครื่องมือในท�างาน 
เพื่อรองรับการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ

	 2.	 ด้านการคุ้มครองผู้ถูกละเมิด	(เหยื่อ	พยานที่ถูกคุกคาม	ผู้ยากไร้)	ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม	ให้ครอบคลุม
กับคนต่างชาติในอาเซียนได้แก่	 การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	 การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย	 การให้ 
ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ	

	 3.	 ด้านการสร้างหลักประกันสิทธิมนุษยชนโดยการบูรณาการแผนสิทธิมนุษยชนร่วมกันระหว่างประเทศ

	 4.	 ปรับระบบการท�างานภายในองค์กร	เน้นการท�างานเชิกรุก	

	 5.	 ศึกษากฎหมายประเทศต่างๆ	ที่มีความสอดคล้องกับกฎหมายของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

Q: ผลกระทบที่เกิดขึ้นหากประชาคมอาเซียนเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและมีผลต่อการปฏิบัติงานของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ คือ

	 1.	 ภัยคุกคามรูปแบบใหม่	 (non-traditional-threat)	 ไม่ว่าจะเป็นอาชญากรรมข้ามชาติ	 อาชญากรรมองค์กร	
การคอร์รัปชั่น	การก่อการร้าย	เป็นต้น

	 2.	 การเข้ามาของแรงงานที่ผิดกฎหมายผิดพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง	เป็นต้น

	 3.	 ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนมีแนวโน้มสูงขึ้น	จากการเคลื่อนย้ายของประชากรในภูมิภาคอาเซียน
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 ในเดือนมิถุนายนปี 2558 จะมีการประชุมระดับภูมิภาค 
อาเซียนเรื่องสิทธิการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม โดยมีวัตถุประสงค ์
เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู ้  เกี่ยวกับการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 
ของประชาชน ทั้งในประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน ในการ 
ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหาย และจ�าเลย ในคดีอาญา การรับเรื่องราว 
ร้องทุกข์ การคุ้มครองพยาน และกองทุนยุติธรรม เป็นต้น เพื่อหา 
แนวทางการปฏิบัติร่วมกัน เพื่อให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิ 
มนุษยชนตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้ในอนาคตทางกรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพอยากเห็นประชาคมอาเซียน ได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ 
ในประเด็นต่างๆ ดังนี้

1. ประชาชนทุกคนได้รับความคุ้มครองสิทธิอย่างเป็นธรรม เท่าเทียม  
 และเข้าถึงการบริการของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
 ด้วยความสะดวกรวดเร็ว

2. ประชาชนเข้าใจถึงสิทธิมนุษยชนพื้นฐาน

3. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพมีมาตรฐานเป็นสากลและ 
 ไม่เลือกปฏิบัติ

4. ทุกประเทศในภูมิภาคอาเซียนร่วมมือกันคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  
 แลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันและช่วยเหลือเยียวยาประชาชน 
 โดยไม่เลือกปฏิบัติภายใต้กฎหมายเดียวกัน

5. ส่งเสริมให้ประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนมีแนวทางปฏิบัต ิ
 ในกรณีเกิดข้อพิพาทระหว่างกัน

6. มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรในด้านต่างๆ ร่วมกัน

Q: การด�าเนินงานของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในอนาคต
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 Although Thailand has the legal framework and a range of institutions to effectively counter  
corruption, Thai society continue to suffer from endemic corruption. Despite nationwide campaigns  
that have been set up to fight against corruption within the procurement and contracting sector aimed  
to improve transparency in the bidding processes and rewarding of contracts, former prime minister  
Yingluck Shinatwatra’s government itself became implicated in a corruption-plagued rice-pledging  
scheme, significantly undermining its anti-corruption claims. Thailand’s anti-graft body has indicted  
the former PM, who was forced to step-down over the allegations; Ms. Yingluck may face criminal 
charges over the scheme’s failures, as reported in a May 2014 BBC News article. Thailand is currently 
under the rule of the military, which says it has taken control of the country to restore order and to  
enact political reforms.

 GAN Integrity Solutions has mentioned in their reports that Bribery and conflicts of interest  
are common within Thailand’s private and public sectors. Moreover, facilitation payments are common 
in most sectors but are particularly widespread in the intersection between business and government.  
Indeed, the main source of corruption in Thailand is considered to be money politics (the flow of  
money within the political scene), stemming from the high degree of interconnectedness between  
the business sector and the political system. The government has effectively implemented  
anti-corruption laws to mitigate these obstacles; however, the country still suffers from an ineffective 
government bureaucracy.

Political Corruption
 In term of Political Corruption, the aforementioned organization added that the Investment  
Climate Statement 2013 reports that in 2011, large amounts of cash were discovered in the home 
of the then Permanent Secretary in the Ministry of Transportation. The Secretary resigned after  
allegations suggested that the sums were accumulated through transportation contract kickbacks.  
According to Countries at the Crossroads 2011, a scandal revealed that the military was involved  
in a corrupt procurement deal. The case concerned the large-scale purchase of GT 200  
‘bomb-detectors’, which turned out to be empty plastic containers. The report notes that the military  
is often involved in corrupt procurement cases. 

ENDEMIC เฉพาะถิ่น ท้องถิ่น PROCUREMENT จัดซ้ือจัดจ้าง TRANSPARENCY ความโปร่งใส IMPLICATED เก่ียวข้อง  

เกี่ยวพัน ติดร่างแห INDICT ฟ้องร้อง กล่าวหา ALLEGATION ข้อกล่าวหา RESTORE ฟื้นฟู ซ่อมแซม WIDESPREAD  

แพร่หลาย แพร่กระจาย IMPLEMENT ลงมือท�าให้เป็นผล MITIGATE บรรเทา OBSTACLE อุปสรรค INVESTMENT การลงทุน  

PERMANENT SECRETARY ปลัดกระทรวง RESIGN ลาออก ACCUMULATE เก็บสะสม เพิ่มพูน SCANDAL  

เรื่องอื้อฉาว ข้อครหา REVEAL เปิดเผย MILITARY ทหาร PURCHASE การซื้อ INVOLVE เกี่ยวพัน พัวพัน 
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	 วัตถุประสงค์ของกำรตรวจรำชกำร	 
ตำมระเบียบส�ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำร 
ตรวจรำชกำร	พ.ศ.	2548	ซึ่งประกอบด้วย

	 1.	 ช้ีแจงแนะน�าหรือท�าความเข้าใจกับหน่วยงาน 
ของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับแนวทางและการ
ปฏิบัติงานหรือการจัดท�าภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล
และแผนต่างๆ	ของชาติและของหน่วยงานของรัฐ
	 2.	 ตรวจติดตามว่าหน่วยงานของรัฐได้ปฏิบัติ 
ถูกต้องตามกฎหมาย	 กฎ	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 ประกาศ	 
มติของคณะรัฐมนตรี	 และค�าสั่งของนายกรัฐมนตรี 
ให้เป็นไปตามความมุ่งหมายวัตถุประสงค์	เป้าหมาย	และ
ผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล	แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ	แผนบริหารราชการผ่านดิน	แผนหรือ
ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
	 3.	 ติดตามความก้าวหน้า	 ป ัญหาอุปสรรค	 
รวมท้ังประเมินประสิทธิภาพ	 ประสิทธิผล	 และความ 
คุ้มค่าในการปฏิบัติงานหรือการจัดท�าภารกิจของรัฐ
	 4.	 สดับตรับฟังทุกข์สุข	 ความคิดเห็น	 และ 
ความต้องการของเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน
	 5.	 แสวงหาข้อเท็จจริงและสืบสวนสอบสวน 
เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในพื้นที่	

 

 จากวัตถุประสงค์และเหตุผลดังกล่าว  
ส�านักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม	 จึงได้ตระหนัก 
ถึงความจ�าเป็นในการพัฒนาบุคลากรที่สนับสนุนการ 
ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการทั้งในระดับกระทรวง
ยุติธรรมและระดับกรม	 ให้มีองค์ความรู้	 ความสามารถ	
ทักษะ	 และสมรรถนะท่ีจ�าเป็นส�าหรับงานตรวจราชการ
ของกระทรวงยุติธรรมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	
จึงได ้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร	 ผู ้ช ่วยผู ้ตรวจ
ราชการกระทรวงยุติธรรม	 รุ่นที่	 1	 ระหว่างวันที่	 12-16	
มกราคม	 2558	ณ	 โรงแรมทีเค	 พาเลช	 ถนนแจ้งวัฒนะ	
กรุงเทพมหานคร	 โดยเน้นวิธีการพัฒนาความรู ้ ใน 
ด้านต่างๆ	 ที่จ�าเป็นส�าหรับการปฏิบัติงานด้านการ 
ตรวจราชการ	 และการลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติการสนับสนุน 
การตรวจราชการ

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม รุ่นที่ 1
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	 กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยผู้ช่วย
ผู้ตรวจราชการของส�านักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม	 
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการของหน่วยงานระดับกรมในสังกัดกระทรวง
ยุติธรรม	 และเจ้าหน้าที่ของส�านักงานยุติธรรมจังหวัดน�าร่อง	
จ�านวน	12	แห่ง	รวม	55	คน	
	 ทั้งนี้วิทยากรที่มาให้ความรู้ประกอบด้วย	ศาสตราจารย์
พิเศษวิศิษฏ์	 วิศิษฏ์สรอรรถ	 หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง
ยุติธรรม	นายวีระยุทธ	 สุขเจริญ	อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครอง
เด็กและเยาวชน	 พ.ต.ท.ดร.พงษ์ธร	 ธัญญสิริ	 ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงยุติธรรม	 อาจารย์กมล	 เอี่ยมศรี	 นางสาวสวาท	 
อินทวังโส	 หัวหน้ากลุ ่มตรวจสอบภายใน	 ดร.อภิรัชศักดิ	์ 
รัชนีวงศ์	 หัวหน้ากลุ ่มติดตามประเมินผล	 ส�านักนโยบาย 
และยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม	 นางสาวพัชรศรี	 ศรีเมือง	 
นักวิชาการยุติธรรมช�านาญการพิเศษ	 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กระทรวงยุติธรรม

	 ผู ้เข ้ำรับกำรฝึกอบรม	 มีข้อคิดเห็นและ 
ข้อเสนอแนะ	ดังนี้	:
	 ควรจัดการฝึกอบรมนอกสถานท่ี	 ณ	 จังหวัดไกลๆ	 
หรือต่างประเทศ	 เพิ่มเวลาในการจัดโครงการให้มากขึ้น	 
เพิ่มเวลาในการศึกษาดูงานให้มากขึ้น	 ควรมีการฝึกปฏิบัติ 
ในการเขียนรายงานการตรวจราชการ	 ให้มีการจัดอบรม 
อย่างต่อเนื่อง	 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้	ความเข้าใจ	ทัศนคติที่ดี
ด้านการตรวจราชการ	 ให้สามารถไปใช้ในงานด้านการตรวจ
ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างเครือข่ายการตรวจ
ราชการกระทรวงยุติธรรมให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลมาใช ้
ในการตรวจราชการต่อไป
	 จากการประเมินผลโครงการฝึกอบรมและข้อเสนอแนะ
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมพบว่าภาพรวมของการจัดโครงการ
ฝึกอบรม	 มีความสัมฤทธ์ิผลของโครงการอยู ่ในเกณฑ์ที่ด	ี 
โดยมีผลผลิต	 คือ	 บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะ	 และ
สมรรถนะเก่ียวกับงานตรวจราชการ	 โดยสามารถสนับสนุน
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
ส�าหรับข้อเสนอแนะจะน�าไปปรับปรุงเพื่อพัฒนาโครงการ 
ฝึกอบรมในครั้งต่อไป

บทความ: กลุ่มพัฒนาระบบการตรวจราชการ
ส�านักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
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	 การจัดซ้ือจัดจ้างเป็นกิจกรรมที่มีความส�าคัญต่อการด�าเนินงานของหน่วยงานราชการ	 ในการเป็นส่วน 
ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานให้บรรลุผลส�าเร็จตามวัตถุประสงค์	 เป้าหมายที่ก�าหนดไว้	 และการปฏิบัติงานด้าน 
การจัดซื้อจัดจ้างยังมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับงานงบประมาณ	 งานการเงินและบัญชี	 เพราะการได้มาซึ่งวัสด	ุ 
ครุภัณฑ์ของหน่วยงานราชการส่วนใหญ่	 ได้มาจากการจัดซื้อจัดจ้างแทบทั้งสิ้น	 ซึ่งการด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของ 
หน่วยงานราชการในปัจจบุนั	อยูใ่นบงัคบัทีต้่องปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์	วธิกีารทีก่�าหนดไว้ในระเบยีบส�านกันายกรัฐมนตรี	
ว่าด้วยการพัสดุ	พ.ศ.	2535	และที่แก้ไขเพิ่มเติม
	 ตามท่ีได้กล่าวมาข้างต้น	 เมื่อการจัดซื้อจัดจ้างเป็นกิจกรรมส�าคัญของหน่วยงานราชการ	ที่ต้องปฏิบัติตาม
กฎหมาย	 กฎ	 ระเบียบแบบแผนที่ทางราชการก�าหนดไว้	 เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างจึงจ�าเป็นต้องรู ้
และปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่ก�าหนดไว้อย่างเคร่งครัด	 การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย	 ระเบียบ 
แบบแผนของทางราชการ	จึงเป็นความผิดทางวินัย	ดังเช่นกรณีศึกษาต่อไปนี้
	 นาย	 ก.	 ด�ารงต�าแหน่งเภสัชกรช�านาญการพิเศษ	 สังกัดส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด	 ได้รับแต่งตั้งให้เป็น 
เจ้าหน้าที่พัสดุ	 มีหน้าที่ด�าเนินการจัดหา	 จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์	 ตกลงซื้อยาและเวชภัณฑ์กับบริษัท	 ข.	 ในลักษณะ 
แบ่งซื้อ	 โดยแยกใบสั่งซ้ือยาและเวชภัณฑ์ที่เป็นชนิดเดียวกันจากผู้ขายรายเดียวกัน	 ให้มีวงเงินในใบสั่งซื้อแต่ละฉบับ 
ไม่เกินวงเงินส�าหรับการจัดซื้อโดยวิธีตกลงราคา	 (ไม่เกิน	 100,000	 บาท	 )	 ทั้งๆ	 ที่การจัดซ้ือดังกล่าวสามารถจัดซื้อ 
โดยวิธีสอบราคาหรือประกวดราคา	 รวมถึงไม่เป็นกรณีเร่งด่วน	 หากล่าช้าอาจจะเสียหายแก่ทางราชการแต่อย่างใด	 
นอกจากนี้	 นาย	 ก.	 ยังได้ท�าหลักฐานอันเป็นเท็จด้วยการลงลายมือชื่อ	 ในใบส่งยาและเวชภัณฑ์	 ว่าเป็นผู้รับโดยที ่
ยังไม่มียาและเวชภัณฑ์ให้ตรวจนับ	 และได้รวบรวมเอกสารเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน	 ส่งให้งานการเงินเพื่อเบิกจ่ายเงิน 
ให้แก่บริษัท	 ข.	 ผู้ขายไปก่อนที่จะได้รับสินค้าครบถ้วน	 ซึ่งการเบิกจ่ายเงินให้แก่บริษัท	 ข.	 ผู ้ขายนั้น	 นาย	 ก.	 
ได้ปรับเปลี่ยนราคาสิ่งของโดยได้ออกใบส่งของใหม่	และเปลี่ยนราคารายการยาและเวชภัณฑ์ต่างๆ	ให้สูงขึ้น
	 พฤติการณ์ของนาย	ก.	ตามกรณีศึกษา	แยกพิจารณาได้	2	ประเด็น	กล่าวคือ
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 1) การซื้อยาและเวชภัณฑ์กับบริษัท ข. โดย
แยกใบส่ังซ้ือยาและเวชภัณฑ์ ให้มีวงเงินในใบสั่งซื้อ
แต่ละฉบับไม่เกินวงเงินส�าหรับการจัดซื้อโดยวิธีตกลง
ราคา กรณีถือเป็นการจัดซื้อจากผู้ขายรายเดียวกัน และ
มีลักษณะเป็นการแบ่งซื้อเพื่อให้อยู่ในวงเงินการจัดซื้อ 
โดยวิธีตกลงราคา จึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ  
ส�านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และ 
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
 2) การท�าหลักฐานอันเป ็นเท็จด ้วยการลง 
ลายมือชื่อในใบส่งยาและเวชภัณฑ์ว่าเป็นผู ้รับโดยท่ี 
ยงัไม่มยีาและเวชภณัฑ์ให้ตรวจนบั และรวบรวมเอกสาร
เก่ียวกบัการเบิกจ่ายเงนิส่งให้งานการเงนิเพ่ือเบกิจ่ายเงนิ
ให้แก่บริษัท ข. ผู้ขายไปก่อนท่ีจะได้รับสินค้าครบถ้วน  
ทั้งยังได้ปรับเปลี่ยนราคาส่ิงของโดยการออกใบส่งของใหม่  
และเปลี่ยนราคารายการยาและเวชภัณฑ์ต่างๆ ให้สูงขึ้น 
ซึ่งพฤติการณ์ดังกล่าวเป็นการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ขาย
ไปก่อน ทั้งๆ ที่การจัดส่งยาและเวชภัณฑ์ยังไม่ครบถ้วน 
มีการจัดท�าหลักฐานอันเป็นเท็จออกใบส่งของใหม่โดย
เปลี่ยนราคารายการยาและเวชภัณฑ์ต่างๆ ให้สูงขึ้นแล้ว
น�าไปเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ขาย อันแสดงถึงการปฏิบัติหน้าที่
ราชการเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้
 พฤติการณ์ของนาย ก. จึงเป็นการกระท�าผดิวนิยั
อย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้
ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อ
หน้าที่ราชการ 

 และฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ อันเป็นเหตุ
ให้เสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 
82 (2) และมาตรา 85 (1), (7) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ลงโทษไล่ออก
จากราชการ
 จากกรณีศึกษาข้างต้น ที่แสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ 
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างจ�าเป็นต้องรู้และปฏิบัติ
ตามระเบียบ กฎหมายที่ก�าหนดไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อ
หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดกรณีการกระท�าผิดทางวินัย และ
ความรับผิดทางอาญาที่อาจเกิดมีข้ึนเนื่องจากการ 
ปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งปัจจุบัน พบว่าในช่วงไตรมาสแรก
ของปีงบประมาณ 2558 (ต.ค. - ธ.ค. 2557) เกิดความ 
เสียหายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ผ่านการพิจารณา
ของคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง ในด้าน
ความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตหรือการไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือระเบียบ จ�านวน 57 ส�านวน มูลค่าความ
เสียหายกว่า 131 ล้านบาท ด้วยสภาพปัญหาดังกล่าว 
จึงเป็นเหตุให้กรมบัญชีกลาง เร่งผลักดันร่างพระราชบัญญัต ิ
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. ......... โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดซื้อ 
จัดจ้างภาครัฐ มีการก�าหนดมาตรฐานกลางขั้นต�่า 
ที่หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติตามให้สอดคล้องและ 
เป็นไปตามแนวทางที่บัญญัติไว้ ทั้งน้ี เพื่อลดปัญหา 
การทุจริตคอร์รัปชั่น โดยให้มีคณะกรรมกลางก�ากับ 
ดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ในภาพรวมเพื่อให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน 

บทความ: ประวิทย์ ทองดิษฐ์
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Best Practice

กองทุนยุติธรรม
	 กระทรวงยุติธรรมได้จัดตั้งกองทุนยุติธรรมในปี	 พ.ศ.	 2553	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำรสนับสนุนเงิน 
หรือค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรให้ควำมช่วยเหลือประชำชนในด้ำนกฎหมำย	 กำรฟ้องร้อง	 กำรด�ำเนินคดี	 หรือ 
กำรบังคับคดี	 กำรคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพของผู้ได้รับควำมเดือดร้อนหรือไม่ได้รับควำมเป็นธรรม	หรือประชำชน 
ตำมที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ	 รวมถึงผู้ที่กระท�ำกำรใดๆ	 เพ่ือปกป้องคุ้มครอง	 หรือรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ	 
หรือสิ่งแวดล้อม	โดยมีกำรออก	ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่ำด้วยกองทุนยุติธรรม	พ.ศ.	2553	ขึ้น	

♦ การสนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ รวม 8 กรณี ดังนี้ 

	 (1)	การวางเงินประกันการปล่อยตัวชั่วคราว

	 (2)	การจ้างทนายความว่าความในคดีอาญา	คดีแพ่ง	คดีปกครอง	หรือการบังคับคดี

	 (3)	การช�าระค่าธรรมเนียมขึ้นศาลและค่าธรรมเนียมอื่นๆ	ในคดีแพ่ง	และคดีปกครอง

	 (4)	การด�าเนินคดีเกี่ยวกับการพิสูจน์ทางคดีฯ

	 (5)	การสนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายที่จ�าเป็น	ได้แก่	ค่าพาหนะเดินทาง	ค่าที่พัก	

	 (6)	การคุ้มครองช่วยเหลือให้ได้รับความปลอดภัยจากการก่ออาชญากรรม

	 (7)	ความเสียหายที่เกิดจากการกระท�าความผิดทางอาญาหรือกลุ่มบุคคลตั้งแต่สิบรายขึ้นไป

	 (8)	สนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ	เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์	

♦  กลไกการพิจารณาจ่ายเงินของกองทุนยุติธรรม 

 1. คณะกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรม ประกอบด้วย 

	 	 (1)	 องค์ประกอบ	 จ�านวน	 16	 คน	 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธาน	 ปลัดกระทรวง
ยุติธรรมเป็นรองประธาน	 รองปลัดกระทรวงยุติธรรม	 หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารความยุติธรรม	 ผู้แทนหน่วยงาน
ต่างๆ	เป็นเลขานุการ	

	 	 (2)	 อ�านาจหน้าที่	 ก�าหนดนโยบาย	 แนวทาง	 มาตรการด้านการบริหารงานกองทุน	 อนุมัติค�าขอรับ 
การสนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายกองทุนยุติธรรม	 (กรณีท่ีความยุ่งยากซับซ้อน	 ประโยชน์สาธารณะ	 ความเสียหายที่ม ี
ผลกระทบต่อคนจ�านวนมาก	และมผีลต่อความเช่ือมัน่ต่อกระบวนการยติุธรรม)	และการพจิารณาอทุธรณ์ผลการวนิจิฉัย
หากคณะอนุกรรมการฯ	หรืออธิบดีฯ	พิจารณาไม่อนุมัติจ่าย	ให้อุทธรณ์มายังคณะกรรมการฯ	
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 2. คณะอนุกรรมการพิจารณาค�าขอรับการสนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายกองทุนยุติธรรม จ�านวน 4 คณะ ประกอบด้วย

	 	 คณะที่	1	(กรมบังคับคดี)	

	 	 คณะที่	2	(กรมสอบสวนคดีพิเศษ)	

	 	 คณะที่	3	(ป.ป.ท.)	

	 	 คณะท่ี	 4	 สนับสนุนหลักประกันในการปล่อยชั่วคราวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	 โดยมีอ�านาจหน้าที่
พิจารณาค�าขอ	และจ่ายเงินกองทุนยุติธรรม	และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรม

 3. เลขานกุารคณะกรรมการบรหิารกองทนุยตุธิรรม โดยอธบิดกีรมคุม้ครองสิทธิและเสรภีาพ	มอี�านาจหน้าที่
พิจารณาค�าขอและจ่ายเงินกองทุนยุติธรรม	และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรม

 4. กระจายอ�านาจการพิจารณาและการจ่ายเงินในภูมิภาค ไปที่ 17 จังหวัดน�าร่อง ได้แก่

  ภาคเหนือ	จังหวัดเชียงใหม่	พิษณุโลก	นครสวรรค์	พะเยา	

  ภาคกลาง	ฉะเชิงเทรา	ชลบุรี	นครปฐม	พระนครศรีอยุธยา

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น	ชัยภูมิ	นครราชสีมา	บุรีรัมย์	สุรินทร์	อุดรธานี	

  ภาคใต้ สงขลา	สุราษฎร์ธานี	ปัตตานี	

	 	 อ�านาจหน้าที่	 พิจารณารับค�าขอและจ่ายเงินกองทุนยุติธรรมภายในวงเงินที่ก�าหนด	 อาทิ	 ค่าประกันตัว 
ไม่เกิน	100,000	บาทต่อราย	สนับสนุนค่าจ้างทนายความและค่าธรรมเนียมศาล	ไม่เกิน	10,000	บาทต่อราย	เป็นต้น	

สถิติการช่วยเหลือกองทุนยุติธรรม 

	 ผลการช่วยเหลือกองทุนยุติธรรม	 ตั้งแต่ที่มีการจัดตั้งกองทุนยุติธรรมตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2549	 -	 2558	 ปัจจุบัน	 
(วันที่	 31	 ธันวาคม	 2557)	 มีผู้ย่ืนค�าขอรับความช่วยเหลือจ�านวนทั้งสิ้น	 14,541	 ราย	 ด�าเนินการแล้วเสร็จ	 จ�านวน	 
13,424	ราย	อยู่ระหว่างการพิจารณา	จ�านวน	1,117	ราย	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	จ�านวน	304,741,054.77	บาท	
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