




 วารสารส�านักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม เป็นสื่อในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารงานตรวจราชการ

กระทรวงยุติธรรม กิจกรรมการตรวจราชการ และกิจกรรมส�านักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมไปยังหน่วยรับตรวจ 

ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และประชาชนทั่วไป และในเล่มนี้ได้มีการสอดแทรกสาระความรู้ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการน�าเสนอ 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ที่ได้รับโปรดเกล้าจ�านวน 3 ท่าน เรื่องหลักการแนวคิด และการท�างานของระบบ DXC  

ซ่ึงเป็นศนูย์บริการสารสนเทศกระบวนการยุตธิรรมทีผู่ต้รวจราชการ กระทรวงยตุธิรรมได้ให้ข้อเสนอแนะให้มกีารใช้ข้อมลู

ประกอบการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้นอีกเป็นการตรวจราชการในประเด็นของศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม  

ซึ่งเป็นระบบที่สร้างขึ้นเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งมีกระทรวงยุติธรรมอยู่ด้วย จะมีเซิร์ฟเวอร์ 

ของแต่ละหน่วยงาน เช่น กรมคุมประพฤติ กรมราชทัณฑ์ กรมพินิจฯ ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ รวมทั้งการน�าเสนอ  

เรือนจ�าที่เน้นการฝึกวิชาชีพ ให้ผู้ต้องขังก่อนปล่อยคือ เรือนจ�าเขากลิ้ง ซึ่งเป็นศูนย์การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย 

ผู้ต้องขัง และยังสามารถลบภาพความน่ากลัว ของเรือนจ�าในจินตนาการของใครหลายคน และพ.ร.บ.การอ�านวย 

ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ และอื่นอีกมากมาย เพื่อให้ผู้อ่านได้รับประโยชน์จากวารสาร 

ฉบับนี้อย่างเต็มที่

 พร้อมนี้ส�านักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ยินดีที่เป็นสื่อกลางเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยรับตรวจที่เห็นว่า 

จะเป็นประโยชน์ และขอน้อมรับค�าติชม และข้อคิดเห็นต่างๆ เพื่อปรับปรุงวารสาร ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป

ส�ำรวม บุญเสริม
บรรณำธิกำร

...สำรจำกบรรณำธิกำร...
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ศาสตราจารย์พเิศษวศิษิฏ์ วศิษิฏ์สรอรรถ
(หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุตธิรรม)

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่หน่วยรับตรวจ
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KM
พ.ร.บ.อ�านวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ
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 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ�าวันของมนุษย์และทุกคนยินยอมปรับการ 

ด�าเนินชีวิตให้เข้ากับมันอย่างไม่ยากล�าบากเพราะเหตุด้วยมันท�าให้คุณภาพชีวิตของเรามีความสะดวกสบายข้ึน

แบบสัมผัสได้ แต่ในขณะเดียวกันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เราพัฒนาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ี

ในหน่วยงาน กลับไม่ได้รับการปรับเข้าไปใช้ในกระบวนการท�างานอย่างจริงจัง ทั้ง ๆ ที่มันจะส่งผลให้เจ้าหน้าที่

ท�างานสะดวกสบายข้ึนและงานก็จะมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นแบบสัมผัสได้เช่นกัน ทั้งนี้ ในยุคสมัยที่รัฐบาล 

ให้ความส�าคัญกับเรื่องการมีและใช้ข้อมูลของภาครัฐและประกาศใช้นโยบาย Digital Economy ให้เป็นส่วนหนึ่ง 

ของการขับเคลื่อนประเทศท�าให้หน่วยงานภาครัฐจะต้องกลับมาทบทวนตรวจสอบความพร้อมของข้อมูลท่ี 

เป็นอยู่ในปัจจุบันว่า ข้อมูลหน่วยงานมีความ ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย มากน้อยแค่ไหน? มีสภาพ พร้อมใช้  

พร้อมให้บริการ เพียงใด? และท่ีควรตระหนักอีกอย่างหนึ่งก็คือ ความคุ้มค่าของการลงทุนเพราะการพัฒนา 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานมีค่าใช้จ่ายท่ีค่อนข้างสูง หากระบบที่พัฒนาขึ้นไม่ถูกน�ามาใช้ให้เกิด

ประโยชน์สมกับการลงทุนแล้วค�าว่า ความคุ้มค่า ก็คงไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน 

	 ดังนั้น	 การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วมกับกระบวนการท�างานของหน่วยงาน	 จึงเป็นค�าตอบให้กับ

ค�าถามดังกล่าวข้างต้น	 พร้อมกับเป็นทางออกของความคุ้มค่าทางด้านงบประมาณอีกทางหนึ่งด้วย	 รวมทั้งในกรณ ี

การตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม	 โดยท่านหัวหน้าผู้ตรวจราชการศาสตราจารย์พิเศษ	 วิศิษฏ์	 วิศิษฏ์สรอรรถ	 

ได้เดินทางไปตรวจราชการที่ภาคเหนือและภาคอีสานและตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการใช้งานระบบของศูนย์แลกเปลี่ยน

ข้อมูลกระบวนการยุติธรรม	 (Data	 Exchange	 Center	 :	 DXC)	 ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของส�านักงานกิจการยุติธรรม 

ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	
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 เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2550 
กระทรวงยุติ ธรรมได ้มอบหมาย 
ให้ส�านักงานกิจการยุติธรรม เป็น 
ผู้รับผิดชอบด�าเนินการบริหารจัดการ
ศูนย์ดังกล่าว เพื่อให้ศูนย์ DXC ท�า
หน้าทีเ่ป็นศนูย์กลางในการแลกเปลีย่น
และใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกัน ซึ่งใน
ปัจจุบันมีหน่วยงานเข้าร่วมโครงการ  
19  หน ่ วยงานและมี ฐ านข ้ อมู ล  
18 ฐานข้อมูลในการสืบค้น โดยมีจ�านวน 
ผู้ใช้งาน (User) 1,593 คน มีการเข้าใช้งาน 
ระบบตั้งแต่ ม.ค. 2558 – ปัจจุบัน ประมาณ 200,000 
Transactions	 ประกอบด้วย	 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
ส�านักงานอัยการสูงสุด	กรมราชทัณฑ์	ส�านักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม	 กรมคุมประพฤติ	 กรมสอบสวนคดีพิเศษ	 ส�านักงาน 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	 ส�านักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน	 กรมการปกครอง	 กรมขนส่งทางบก	 
สถาบันนิติวิทยาศาตร์	 กรมบังคับคดี	 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	
ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	 
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	 ส�านักงานกิจการยุติธรรม	
กองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	ภาค	4	 
ส่วนหน้า	 ศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต	้ 
และส�านักงานประกันสังคม	

	 ในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
ในกระบวนการยุติธรรมดังกล่าว	 เป็นไปตามข้อตกลงความร่วมมือ 
ที่ส�านักงานกิจการยุติธรรมเป็นผู้ประสานและจัดท�าขึ้น	 ซึ่งสามารถ
สืบค้นข้อมูลโดยใช้	ชื่อ-นามสกุล	หรือ	 ID	13	หลัก	 เป็น	Key	 ในการค้นหา	
ผ่านทาง	 www.thaidxc.org	 ส่วนการรายงานผลแบ่งเป็น	 2	 แบบด้วยกัน 
คือ	 แบบ	 Local	 data	 sources	 แสดงผลการสืบค้นข้อมูลแยกตามหน่วยงาน 
ผู ้ให้ข้อมูล	 และแบบ	 Single	 Report	 แสดงผลการสืบค้นข้อมูลบุคคลแบบ 
เบ็ดเสร็จ	 เป็นการรวบรวมข้อมูลบุคคลท่ีสืบค้นได้จากทุกหน่วยงานทุกฐานข้อมูล	 
ประกอบด้วย	

ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม
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การแก้ไขปัญหาและการก้าวข้ามอุปสรรคเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย

	 ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม	 (DXC)	 เป็นนวัตกรรมเชิงระบบที่มุ่งพัฒนาให้เกิด	 กระบวนการ 
ยุติธรรมอิเล็กทรอนิกส์	 (National	 Single	Window	 on	 Justice)	 ที่จะสนับสนุนให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้ใช ้
ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 และมีความมุ่งหวังที่จะผลักดันให้ศูนย์	 DXC	 เป็นศูนย์กลางในการ 
เชื่อมโยงกระบวนงานในกระบวนการยุติธรรมแบบต่อเนื่องเป็นหนึ่งเดียวกัน	(Justice	Work	Flow	System)

	 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม	 (DXC)	 เป็น 
การเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ภายใต้กระบวนการยุติธรรมที่มีความหลากหลายของระบบสารสนเทศและ 
เพื่อตอบสนองการปฏิบัติงานตามภารกิจด้านงานยุติธรรม	 การบริหารราชการ	 การบริการประชาชน	 และการบูรณาการ
ข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันในกระบวนการยุติธรรมที่ผ่านมานั้นมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง	 ผ่านคณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม	ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ	 
ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานโดยมีคณะท�างานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรมเป็นผู้รับนโยบาย
มาปฏิบัติอย่างเหมาะสมทั้งด้านนโยบาย	 ความต้องการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและความก้าวหน้าทางเทคโนโลย ี
ของโลกในยุคปัจจุบัน

	 ความส�าเร็จหรือการบรรลุเป้าหมายของศูนย์	 DXC	 คือ	 กระบวนการยุติธรรมสามารถมีและใช้ข้อมูล 
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานที่ทุกหน่วยต้องมีฐานข้อมูลเป็น	 Digital	 ที่ถูกต้อง	 ครบถ้วน	 ทันสมัย	 
และพร้อมใช้	 (ประโยชน์)	 พร้อมให้บริการ	 แต่ในความเป็นจริงหน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่ยังไม่พร้อมสรรพในระดับที่ 

1.ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร	 2.ฐานข้อมูลประกาศสืบจับ	 3.ฐานข้อมูลผู้กระท�าผิดกฎหมาย	 4.ฐานข้อมูลคดีรถหาย	 
5.ฐานข้อมูลบุคคลสูญหาย	 6.ฐานข้อมูลเด็กหรือเยาวชนผู้กระท�าความผิด	 7.ฐานข้อมูลผู้ต้องขัง	 8.ฐานข้อมูล 
ผู้ถูกคุมประพฤติ	 9.ฐานข้อมูลทะเบียนยานพาหนะ	 10.ฐานข้อมูลใบอนุญาตขับขี่	 11.ฐานข้อมูลประวัติคดียาเสพติด	 
12.ฐานข้อมูลคดีปปง.	 13.ฐานข้อมูลบุคคลล้มละลาย	 14.ฐานข้อมูลผู้ประกันตน	 15.ฐานข้อมูลกองทุนยุติธรรม	 
16.ฐานข้อมูลผู้ร้องทุกข์	 17.ฐานข้อมูลความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่ผู้เสียหาย	 18.ฐานข้อมูลความช่วยเหลือ 
ทางด้านการเงินแก่จ�าเลยในคดีอาญา

	 ณ	 ปัจจุบัน	 ส�านักงานกิจการยุติธรรมได้เตรียมการยกระดับศูนย์	 DXC	 ให้เป็นศูนย์บริการสารสนเทศ 
กระบวนการยุติธรรม	 (Justice	 Information	 Service	 Center)	 ทั้งข้อมูลและสถิติในลักษณะเว็บเซอร์วิส	 
(Web	 Service)	 เพ่ือขับเคล่ือนให้เกิดกระบวนการยุติธรรมอิเล็กทรอนิกส์	 และเป็นการรองรับนโยบาย	 Digital	 
Economy	และโครงการ	Connected	Government	ของภาครัฐต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้	
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น่าพอใจ	 โดยในหลาย	 ๆ	 เวทีทางวิชาการด้าน	 IT	 มีการกล่าวกัน
เสมอว่า	 หากหน่วยงานภาครัฐไม่ปรับกฎระเบียบการท�างานเพื่อ 
เปิดโอกาสให้ระบบ	 IT	 เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานของ 
เจ้าหน้าท่ี	 โอกาสที่หน่วยงานจะมีข้อมูลที่สมบูรณ์พร้อมในการก้าว
เข้าสู่ยุค	Digital	Economy	นั้นคงยากล�าบากเป็นแน่	

	 ด้วยเหตุนี้	 ศูนย์	 DXC	ที่มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูล
บุคคลมาจัดท�าเป็นรายงานส�าเร็จรูปให้กับหน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมได้ใช้ประโยชน์	 ซึ่งหน่วยงานกลุ่มพัฒนาพฤตินิสัยในสังกัด
กระทรวงยุติธรรมก็เป็นส่วนหน่ึงด้วยน้ัน	 ยังไม่มีการน�าเอาระบบ	 
DXC	 ไปใช้ประโยชน์ในกระบวนท�างาน	 ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะ
ระเบียบปฏิบัติมิได้ก�าหนดเอาไว้	 ทั้งน้ี	 ส�านักงานกิจการยุติธรรม	 
คงต้องเร่งประสานและด�าเนินการในเรื่องนี้เป็นการด่วนต่อไป

	 ดังนั้น	การมุ่งสู่เป้าหมายของศูนย์	DXC	จ�าเป็นจะต้องอาศัย
การประสานและบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
อย่างจริงจัง	 เพราะการพัฒนาศูนย์	 DXC	 จะต้องเกี่ยวข้องกับ 
ความหลากหลายของระบบ	 ตลอดจนกฎระเบียบและกฎหมาย
มากมาย	 โดยเฉพาะภารกิจหน้าที่และความพร้อมของหน่วยงานที ่
เกี่ยวข้องทั้งหมด	 ทั้งนี้	 ที่ผ่านมาส�านักงานกิจการยุติธรรมในฐานะ 
เป็นศูนย์กลางในการพัฒนายังคงยึดมั่นในแนวทางที่ว่า	“	รู้เท่า	ก้าวไป
ด้วยกัน	 แบบไม่ทันเรารอ	 ก�าลังไม่พอเราผลัก”	 ซึ่งส่งผลให้หน่วยงาน 
ในเครือข่าย	DXC	ยอมรับ	สนับสนุน	และให้ความร่วมมือมาโดยตลอด	 
แต่เมื่อเป้าหมายยังไม่บรรลุผล	ศูนย์	DXC	คงยังต้องก้าวต่อไป	บนปัญหา 
และอุปสรรคมากมายในหลาย	 ๆ	 ด้าน	 ที่รอการปรับปรุงแก้ไขให้ 
ขับเคลื่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องงบประมาณ	อัตราก�าลังเจ้าหน้าที่	โดยเฉพาะ
ความพร้อมด้านข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่เกร่ินน�า 
ไว้ในตอนต้นเรื่องคือ	“ระบบ กับ กระบวน ควรคู่ไปด้วยกัน”

บทความโดย:

นายดนุพล ชื่นอารมณ์
ผอ.ส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระบวนการยุติธรรม
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ประวัติการศึกษา
	 ครุศาสตร์บัณฑิต	เกียรตินิยมอันดับ	2	(สัมคมศาสตร์)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต	(นโยบายและแผน)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม
	 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง	(นบส.)	รุ่นที่	52	

	 หลักสูตร	Australian	Correctional	Leadership	Program	2010	ประเทศออสเตรเลีย

	 หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง	(Chief	Information	Officer)	รุ่นที่	23	

	 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง	(นบส.2)	รุ่นที่	3

	 หลักสูตร	ICRC—ICPS	Management	Development	Course	ประเทศสวิสเซอร์แลนด์	

ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม

MissPornpitr

Norapoompipat

ประวัติการท�างาน
	 ผู้อ�านวยการกองแผนงาน	กรมราชทัณฑ์

	 ผู้อ�านวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์

	 ผู้อ�านวยการกองการเจ้าหน้าที่

	 ผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์

	 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผนงานราชทัณฑ์

	 ผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์

	 ผู้อ�านวยการส�านักทัณฑวิทยา

	 รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์

พรพิตร
นรภูมิพิภัชน์

 OIJ News : แนะน�าผู้ตรวจราชการ 10



ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม

ฉลอง
อติกนิษฐ ประวัติการศึกษา 

นิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เนติบัญฑิตไทย	ส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัญฑิตยสภา

Chalong

ประวัติการท�างาน
	 หัวหน้าส�านักงานคุมประพฤติประจ�าศาลแขวงพระนครเหนือ

	 หัวหน้าส�านักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี

	 หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่	ส�านักเลขานุการกรม

	 ผู้อ�านวยการส�านักงานคุมประพฤติภาค	2

	 ผู้อ�านวยการส�านักงานคุมประพฤติภาค	1

	 ผู้อ�านวยการกองวิชาการและแผนงาน

	 ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ

	 รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ

AtikanitMrs.
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ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม

ไพฑูรย์
สว่างกมล

Mr.Paitoon

Sawangkamol

ประวัติการศึกษา 
	 ปริญญาตรีทางด้านนิติศาสตร์	และรัฐศาสตร์	

	 ปริญญาโททางด้านพัฒนาสังคม

ประวัติการอบรม 
	 หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง	ศาลปกครอง

	 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง	ส�านักงาน	ก.พ.

	 หลักสูตรเสริมสร้างสังคมสันติสุข	สถาบันพระปกเกล้า

	 หลักสูตรกฎหมายมหาชน	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

	 หลักสูตรคุ้มครองพยาน	รุ่นที่	1	กระทรวงยุติธรรม

ประวัติการท�างาน
	 ผู้อ�านวยการส�านักงานคุ้มครองพยาน

	 ผู้อ�านวยการศูนย์รับแจ้งข้อมูลการทุจริตคอร์รัปชั่นและยาเสพติด

	 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารและการจัดการใน	อ.ก.พ.	ส�านักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
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ระบบตรวจราชการอิเล็กทรอนิกส์

ปัญหาและอุปสรรคของระบบการตรวจราชการในปัจจุบัน
 1. ไม่มีการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน

 2. ข้อมลูไม่ทันต่อการใช้งาน เนือ่งจากต้องเสยีเวลาในการส่งข้อมลูเป็นหนงัสอืราชการ

 3. ไม่มีระบบตรวจสอบข้อมูล

 4. ขาดช่องทางในการติดต่อ สอบถามข้อมูลที่สะดวก รวดเร็ว

 5. เอกสารสูญหายระหว่างทาง

 6. กระบวนการท�างานล่าช้า เนื่องจากต้องรอการส่งข้อมูลผ่านทางหนังสือราชการเท่านั้น

 ระบบตรวจราชการอิเล็กทรอนิกส์จึงถูกสร้างขึ้น เพื่อแก้ปัญหาของระบบการตรวจ

ราชการที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

ขั้นตอนการท�างานของระบบ e-inspection
	 รวบรวมความต้องการในด้านต่าง	 ๆ	 และน�ามาวิเคราะห์เพื่อสรุปเป็นข้อก�าหนดที่ชัดเจน	 

ซึ่งจากการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้ระบบ	 ซึ่งได้น�ามาวิเคราะห์ความต้องการ	 จะค�านึงถึง	 2	 ส่วน	

หลัก	ๆ	คือ	Functional	Requirement	และ	Non-Functional	Requirement	มีรายละเอียดดังนี้	

Functional Requirement 

 ผู้ตรวจราชการ และผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ

	 	 1.	 ต้องมี	Username	และ	Password	เพื่อใช้ในการก�าหนดสิทธิการเข้าใช้งาน

	 	 2.	 สามารถลงข้อมูลในระบบและส่งข้อมูลผ่านระบบไปยังหน่วยรับตรวจ

	 	 3.	 สามารถติดตามและสืบค้นข้อมูลในระบบได้

 หน่วยรับตรวจ

	 	 1.	 ต้องมี	Username	และ	Password	เพื่อใช้ในการก�าหนดสิทธิการเข้าใช้งาน

	 	 2.	 สามารถลงข้อมูลในระบบและส่งข้อมูลผ่านระบบไปยังผู้ตรวจราชการ	และผู้ช่วย

	 	 	 ผู้ตรวจราชการ
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	 	 3.	 สามารถแนบเอกสารต่าง	ๆ	ได้

	 	 4.	 สามารถสืบค้นข้อมูลได้	

 ผู้บริหารจัดการระบบ

	 	 1.	 สามารถบริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน	และก�าหนดสิทธิการใช้งานได้	

	 	 2.	 สามารถบริหารจดัการข้อมลูหลักได้	เช่น	ข้อมูลหน่วยรบัตรวจ	ข้อมูลผู้ตรวจราชการ	

ข้อมูลผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ	

Non-Functional Requirement

 Performance

	 	 1.	 สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

	 	 2.	 เก็บข้อมูลโดยท�าการส�ารองข้อมูลเพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล

 Information

	 	 สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันภายในระบบ

 Economic

	 	 ลดค่าใช้จ่ายในการเก็บรวบรวมข้อมูล	และต้นทุนเอกสารต่าง	ๆ	

 Control

	 	 1.	 มีการยืนยันตัวตน	(Authentication)	การเข้าใช้ระบบ

	 	 2.	 มีการตรวจสอบสิทธิการใช้งาน	(Authorization)

	 	 3.	 มีการส�ารองข้อมูล

 Efficiency

	 	 1.	 แสดงผลที่ถูกต้องและสอดคล้องกับความเป็นจริง

	 	 2.	 สามารถแสดงผลได้ในทุก	ๆ	Browser

	 	 3.	 ง่ายต่อการเรียนรู้และใช้งาน

 Services

	 	 เอกสารการปฏิบัติงานผู้ใช้
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ประโยชน์ของระบบ e – inspection

	 1.	 เป็นช่องทางในการสือ่สารของหน่วยงานส่วนกลางกบัหน่วยงานในสงักดักระทรวงยตุธิรรม	

โดยการด�าเนินการดังกล่าวจะช่วยลดการใช้กระดาษ	 และเพ่ิมประสิทธิภาพในการสื่อสารระหว่าง 

ผู้ตรวจราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

	 2.	 สนับสนุนการท�างานของผู้ตรวจราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม	 ให้สามารถ

ติดต่อ	ประสานงาน	และตรวจสอบการด�าเนินงานอย่างเป็นระบบ

การสนับสนุนงานของผู้ใช้ ( Users Support)

	 เมื่อระบบใช้งานและมีการฝึกอบรมผู้ใช้งานแล้ว	 จะมีการแจกคู่มือการใช้งานระบบ	 ให้เป็น

แนวทางในการใช้งานระบบ	 ในกรณีผู้ใช้งานต้องการข้อมูลเพิ่มเติม	 เพื่อความชัดเจนและประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัติงาน	 สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ส�านักผู ้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม	 

ผ่านทางโทรศัพท์	อีเมล์	หรือเข้าติดต่อสอบถามด้วยตัวเอง

การพัฒนาระบบ e – inspection ในอนาคต

	 1.	 เมื่อระบบได้ติดตั้งและใช้งานจริงแล้ว	ก็จะมีการติดตามประเมินผลการใช้งานระบบทุก	ๆ	ปี	 

เพ่ือหาข้อผิดพลาดหรือความต้องการเพิ่มเติม	 เพ่ือน�าผลที่ได้มาปรับปรุงระบบให้ตอบสนองต่อ 

ความต้องการของผู้ใช้

	 2.	 ลดขั้นตอนการท�างานและท�าให้การค้นหาข้อมูลสะดวกและรวดเร็วขึ้น

	 3.	 พัฒนาระบบเพิ่มเติมให้ระบบ	e	–	inspection	สามารถท�างานได้บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้

บทความ:	วีระวัฒน์	ชีวศุภกร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	ส�านักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
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	 รับผิดชอบตรวจราชการ	กรมราชทัณฑ์	หน่วยงานส่วนกลาง

ของกรมราชทัณฑ์	และหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมในเขตจังหวัดดังต่อไปนี้

 เขตตรวจราชการที่ 6	จังหวัดนครศรีธรรมราช	พัทลุง	ชุมพร	สุราษฎร์ธานี

 เขตตรวจราชการที่ 7	จังหวัดกระบี่	พังงา	ภูเก็ต	ระนอง	ตรัง	

 เขตตรวจราชการที่ 8	จังหวัดสงขลา	สตูล	ปัตตานี	ยะลา	นราธิวาส	

การแบ่งเขตการตรวจราชการ 
2558

ตามค�าสั่งกระทรวงยุติธรรม	ที่	383/2557	ลงวันที่	13	ตุลาคม	พ.ศ.	2557	เรื่อง	การแบ่งเขตตรวจราชการ	 

ประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2558	 นั้น	 เพ่ือให้การตรวจราชการของกระทรวงยุติธรรม	 เป็นไปอย่าง 

มีประสิทธิภาพ	จึงอาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	20	แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	

พ.ศ.	 2534	แก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 5)	พ.ศ.	 2545	ข้อ	 11	ของระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ

ตรวจราชการ	พ.ศ.	2548	และ	ค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรีที่	97/2554	ลงวันที่	12	พฤษภาคม	พ.ศ.	2554	 

ให้ยกเลิกค�าสั่งกระทรวงยุติธรรมที่	 383/2557	 ลงวันที่	 13	 ตุลาคม	 พ.ศ.	 2557	 เรื่อง	 การแบ่งเขต 

ตรวจราชการ	 ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2558	 และให้แบ่งเขตการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ

กระทรวงยุติธรรม	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2558	ดังนี้

ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม

รับผิดชอบตรวจราชการ	ส�านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม	ส�านักงานกิจการยุติธรรม	และ

หน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมในเขตจังหวัดดังต่อไปนี้

 เขตตรวจราชการที่ 13	จังหวัดยโสธร	ศรีสะเกษ	อ�านาจเจริญ	อุบลราชธานี

 เขตตรวจราชการที่ 15	จังหวัดเชียงใหม่	แม่ฮ่องสอน	ล�าปาง	ล�าพูน

รับผิดชอบตรวจราชการ	กรมคุมประพฤติ	หน่วยงานส่วนกลางของกรมคุมประพฤติ	และหน่วยงาน

สังกัดกระทรวงยุติธรรมในเขตจังหวัดดังต่อไปนี้

 เขตตรวจราชการที่ 10	จังหวัดเลย	หนองคาย	หนองบัวล�าภู	อุดรธานี	บึงกาฬ

 เขตตรวจราชการที่ 11	จังหวัดนครพนม	มุกดาหาร	สกลนคร

 เขตตรวจราชการที่ 12	จังหวัดขอนแก่น	มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	กาฬสินธุ์

พันต�ารวจโทพงษ์ธร ธัญญสิติ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม

พันโทเอนก ยมจินดา
ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
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พันต�ารวจเอกสุชาติ วงศ์อนันต์ชัย
ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม

นางสาวพรพิตร นรภูมิพิภัชน์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม

นางฉลอง อติกนิษฐ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม

นายไพฑูรย์ สว่างกมล
ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม

รับผิดชอบตรวจราชการ	กรมบังคับคดี	หน่วยงานส่วนกลางของกรมบังคับคดี	

และหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมในเขตจังหวัดดังต่อไปนี้

 เขตตรวจราชการที่ 3	จังหวัดฉะเชิงเทรา	นครนายก	ปราจีนบุรี	

	 	 สมุทรปราการ	สระแก้ว	

 เขตตรวจราชการที่ 4	จังหวัดกาญจนบุรี	นครปฐม	ราชบุรี	

	 	 สุพรรณบุรี	

 เขตตรวจราชการที่ 5	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	เพชรบุรี	

	 	 สมุทรสงคราม	สมุทรสาคร

รับผิดชอบตรวจราชการ	 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	 หน่วยงานส่วนกลาง

ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	 และหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม 

ในเขตจังหวัดดังต่อไปนี้

เขตตรวจราชการที่ 1	จังหวัดนนทบุรี	ปทุมธานี	พระนครศรีอยุธยา	สระบุรี

เขตตรวจราชการที่ 2	จังหวัดชัยนาท	ลพบุรี	สิงห์บุรี	อ่างทอง

เขตตรวจราชการที่ 9	จังหวัดจันทบุรี	ชลบุรี	ตราด	ระยอง	

รับผิดชอบตรวจราชการ	กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	สถาบันนิติวิทยาศาสตร์	และหน่วยงานสังกัด

กระทรวงยุติธรรม	ในเขตจังหวัดดังต่อไปนี้

 เขตตรวจราชการที่ 14	จังหวัดชัยภูมิ	นครราชสีมา	บุรีรัมย์	สุรินทร์

 เขตตรวจราชการที่ 16	จังหวัดน่าน	พะเยา	เชียงราย	แพร่

รับผิดชอบตรวจราชการ	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	และหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม	

ในเขตจังหวัดดังต่อไปนี้

 เขตตรวจราชการที่ 17	จังหวัดตาก	พิษณุโลก	เพชรบูรณ์	สุโขทัย	อุตรดิตถ์

 เขตตรวจราชการที่ 18	จังหวัดก�าแพงเพชร	นครสวรรค์	พิจิตร	อุทัยธานี	
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	 นอกจากนี้ให้ผู ้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมรับผิดชอบตรวจราชการใน 

	 หน่วยงานหรือเรื่องอื่น	ๆ	ที่ได้รับมอบหมายเป็นการเฉพาะจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงยุติธรรมหรือปลัดกระทรวงยุติธรรม

กรณีมีต�าแหน่งผู ้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมว่างลง	 ให้ผู ้ที่มาด�ารงต�าแหน่งผู ้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมนั้น	 

รับผิดชอบตรวจราชการในเขตตรวจราชการที่ก�าหนดต่อไป	 ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม	 มีอ�านาจและหน้าที่ปฏิบัติ

ราชการให้เป็นไปตามที่ก�าหนดไว้ในระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ	 พ.ศ.	 2548	 รวมทั้งบทบัญญัติ 

แห่งกฎหมาย	 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง	 และให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในฐานะหน่วยรับตรวจ	 อ�านวยความสะดวก

และสนับสนุนการปฏิบัติราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม	 โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย

การตรวจราชการ	พ.ศ.	2548	รวมทั้งบทบัญญัติแห่งกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง	
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In linguistics, a homonym is a word 
that has different meanings. A homo-
nym is of a group of words that share 
the same spelling and pronunciation 
but have different meanings. Thus 
homonyms are simultaneously homo-
graphs (words that share the same 
spelling, regardless of their pronuncia- 
tion) and homophones (words that 
share the same pronunciation, regard-
less of their spelling). A homonym is a  
word that looks and/or sounds like an- 
other word with a different meaning, so  
it’s really important to keep an eye out. 
Homonyms are pretty easy if you’re 
paying attention. Remain vigilant, and 
you will quickly earn your black belt  
and become the envy of everyone you  
meet. 

Homonyms	(โฮโมนิมส์)	คืออะไร	หลายคนอาจงงกับค�านี้	

Homonyms	ภาษาไทยเรียกว่า	ค�าพ้องเสียง	แปลง่าย	ๆ	
คือ	 ค�าที่มีการออกเสียงเหมือนกัน	 แต่ว่าสะกดไม่เหมือนกัน	 
ความหมายก็ต่างกันด้วย	 (พ้องหรือเหมือนกันแค่เสียง
อย่างเดียว)	 ตัวอย่าง	 ค�าพ้องเสียง	 หรือ	 Homonyms	 
ในภาษาอังกฤษที่พบบ่อย	เช่น	

➯ AIR (แอร์)– HEIR (แอร์) อากาศ—ทายาท

➯ BARE (แบร์)– BEAR (แบร์) เปล่า—หมี

➯ DIE (ดาย) – DYE (ดาย) ตาย—ย้อม

Synonyms 
are words 
that have the same or very similar  
meaning. All words can have a  
synonym. Nouns, verbs, adjectives, 
adverbs and prepositions can have a 
synonym as long as both words are  
the same part of speech. In other  
words, A synonym is a word or phrase 
that can be substituted for another  
word or phrase in a particular  
context . There is a certain skill in-
volved in choosing the most appropri-
ate synonym, as not all are created  
equal. It is important to consider the 
connotation of the word because some 
synonyms can inject a different mean-
ing than the one intended 

Synonyms	ก็คือ	ค�าที่มีความหมายเหมือนกันนั่นเอง	เป็นที่ 
ทราบกันดีแล้วว่าค�าศัพท์ภาษาอังกฤษ	 1	 ค�า	 สามารถมีได้
หลายความหมาย	และในทางกลับกันความหมายหนึ่ง	ๆ	ใน
ภาษาอังกฤษก็สามารถเกิดจากค�าศัพท์หลาย	ๆ	ค�าเช่นกัน	

ตัวอย่าง	synonyms	ทีพ่บเหน็บ่อยในชวีติประจ�าวนั	เช่น

➯ baby and infant(เด็กทารก)

➯ sick and ill (ป่วย ไม่สบาย)

➯ quickly and speedily (อย่างรวดเร็ว) 

ดังนั้นการจะเลือกใช้ค�าศัพท์ในแต่ละครั้ง	 เราก็ควรจะต้อง

ศึกษาความหมายของค�านั้น	ๆ	ให้เข้าใจเสียก่อนว่า	ค�านั้น 

มีความหมายเช่นเดียวกับที่เราต้องการจะสื่อหรือไม	่ 

เพื่อความถูกต้องแม่นย�าในการสื่อสารนั่นเอง
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  นการติดต ่อหน ่วยงานราชการเพื่อขอ
อนุญาตด�าเนินการต่าง ๆ มักจะต้องมีการติดต่อ 
กับส่วนราชการหลายแห่ง อีกทั้งยังมีกฎหมายว่าด้วย
การอนุญาตจ�านวนมากและบางฉบับยังมิได้มีการ 
ก�าหนดระยะเวลา เอกสารและหลักฐานที่จ�าเป็น 
ต้องใช้ และขั้นตอนในการพิจารณาไว้อย่างชัดเจน
และน�าไปสู่การสร้างภาระแก่ประชาชน
	 ดังนั้น	จึงควรก�าหนดให้มีกฎหมายกลางที่จะก�าหนด

ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต	 รวมทั้ง 

จัดให้มีช่องทางในการรับค�าขอ	ณ	 จุดเดียว	 และมีการให ้

ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับการขออนุญาตกับประชาชน	 โดยใน

การพิจารณาจัดท�าร่างกฎหมายนั้น	 ได้น�าหลักการของการ

Licensingพ.ร.บ.การอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

บทความ: ยุทธพล รัชวรพงศ์

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาเป็นหลักการส�าคัญ	 ไม่ว่าจะ 

เป็นการลดต้นทุนของประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพ 

ในการให้บริการของภาครัฐ	 การสร้างให้เกิดความโปร่งใส

ในการปฏิบัติราชการ	 โดยการลดการใช้ดุลยพินิจของ 

เจ้าหน้าท่ี	 เปิดเผยขั้นตอน	 ระยะเวลา	 ให้ประชาชนทราบ	 

เพื่อเป ้าหมายอันเป ็นหัวใจส�าคัญของกฎหมาย	 ก็ คือ	 

การอ�านวยความสะดวกให ้กับประชาชนเพื่ออ�านวย 

ความสะดวกและลดภาระให้แก่ประชาชน	 จึงได้มีการตรา 

พระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวกในการพิจารณา

อนุญาตของทางราชการ	 พ.ศ.	 2558	 ขึ้น	 เป็นเสมือน 

กฎหมายกลาง	 ท่ีก�าหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการ

พิจารณาอนุญาต	 การจัดให้มีช ่องทางในการรับค�าขอ	 

ณ	 จุดเดียว	 และให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับการขออนุญาต 

กับประชาชนส�าหรับกฎหมายฉบับนี้	

	 กฎหมายดังกล่าวมีประเด็นที่จะต้องพิจารณาที่

เกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรม	3	ประเด็นได้แก่

หน้าทีข่องผู้อนุญาต และการพจิารณาอนุญาต
	 1.	 จัดท�าคู่มือส�าหรับประชาชนให้เสร็จสิ้นภายใน	

180	วันนับตั้งแต่วันที่	พ.ร.บ.	ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	

โดยอย่างน้อยต้องมี	 หลักเกณฑ์	 วิธีการและเงื่อนไข	 (ถ้ามี)	

ในการขออนุญาต,	 ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณา

อนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบ

การขออนุญาต

	 2.	 พิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่ให้อ�านาจในการ

อนุญาตทุก	 5	 ปี	 เพื่อพิจารณาว่าสมควรยกเลิกการอนุญาต

หรือจัดให้มีมาตรการอื่นแทนการอนุญาตหรือไม	่ และเสนอ

ผลการพิจารณานั้นต่อคณะรัฐมนตรี	(ม.	6)

	 3.	 หน้าที่ในขั้นตอนการขออนุญาต

	 	 3.1	 ตรวจสอบค�าขอและรายการเอกสารหรือ 

หลักฐาน	หากไม่ถูกต้องครบถ้วนต้องแจ้งผู้ขออนุญาตทันที	(ม.8)

	 	 3.2	 เม่ือผูข้ออนญุาตยืน่ค�าขอและรายการเอกสาร

หรือหลักฐานถูกต้องครบถ้วนตามที่ก�าหนดไว้ในคู่มือส�าหรับ

ประชาชนแล้ว	เจ้าหน้าที่ต้องรับค�าขอนั้น	(ม.8)

	 	 3.3	 ต้องด�าเนินการอนุญาตตามก�าหนดเวลา

ที่ระบุไว้ในคู่มือส�าหรับประชาชน	 และแจ้งให้ผู้ขออนุญาต

ทราบภายใน	 7	 วันนับแต่พิจารณาแล้วเสร็จ	 หากครบตาม 

ก�าหนดเวลายังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ	 ต้องแจ้งเป็นหนังสือ 

ให้ผู้ขออนุญาต	และคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการทราบ

ทุก	7	วัน	(ม.	10)	

ศูนย์รับค�าขออนุญาต
	 1.	เป็นหน่วยงานใหม่ที่ออกแบบมาเพื่ออ�านวยความ

สะดวกแก่ประชาชนในการขออนญุาตจากหน่วยงานราชการ

	 2.	 คณะรัฐมนตรีสามารถออกพระราชกฤษฎีกาเพื่อ

จัดตั้งศูนย์รับค�าขออนุญาต	(ม.	14)

	 3.	 มีหน้าที่รับค�าขออนุญาตและค่าธรรมเนียม	 ให้

ข้อมูล	 และแนะน�าเกี่ยวกับหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไข

ในการอนุญาต	เป็นต้น	(ม.16)

ใ
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แนวทางการก�าหนดอ�านาจหน้าทีข่อง ศนูย์รบัค�าขออนุญาต กระทรวงยุติธรรม ตาม พ.ร.บ.การอ�านวยความสะดวกในการ 
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
	 โดยภารกิจของกระทรวงยุติธรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขอทราบข้อมูล	ขออนุญาต	และขออนุมัตินั้น	สามารถจ�าแนก
ตามส่วนราชการได้ดังนี้	

ส่วนราชการ งานบริการ

กรมคุมประพฤติ การขอรับการสงเคราะห์ผู้กระท�าผิดหลังปล่อย

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ การขอรบัค่าตอบแทนผูเ้สยีหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ�าเลยในคดอีาญา
การขอรับความช่วยเหลือทางกฎหมายและให้ค�าปรึกษาทางกฎหมาย
การขอรับการสนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายจากกองทุนยุติธรรม
การจัดหาทนายความให้แก่ผู้ต้องหาในการสอบสวนคดีอาญา
การร้องขอคุ้มครองความปลอดภัยพยานในคดีอาญา
การรับเรื่องราวร้องทุกข์

กรมบังคับคดี การยื่นค�าร้องขอวางทรัพย์
การขึ้นทะเบียนผู้ท�าแผนฟื้นฟูกิจการและผู้บริหารแผน

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน การขอปล่อยตัวชั่วคราว

กรมราชทัณฑ์ การขออนุญาตวิจัย
การพบญาติแบบใกล้ชิด
การขออนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าชมกิจการเรือนจ�า/ทัณฑสถาน
การขออนุญาตเผยแพร่กิจกรรมในเรือนจ�า/ทัณฑสถาน
การช่วยเหลือ	สนับสนุนด้านสวัสดิการและการสงเคราะห์ผู้ต้องขัง

กรมสอบสวนคดีพิเศษ รับแจ้งข้อมูลเบาะแสของผู้กระท�าความผิดทางอาญาที่เป็นคดีพิเศษตาม	 พ.ร.บ. 
การสอบสวนคดีพิเศษ	พ.ศ.	2547

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ การรับแจ้งบุคคลสูญหาย
การขอเปลี่ยนชื่อ-สกุลศพ
การขอรับศพคืนจากมูลนิธิสว่างอริยะธรรมสถาน
การขอรับใบรายงานการชันสูตรศพ

ส�านักงาน	ป.ป.ส. การรับแจ้งข้อมูลเบาะแสผู้ค้า	 แหล่งมั่วสุม	 พื้นท่ีแพร่ระบาด	 แหล่งผลิต	 และ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
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การสร้างความศรัทธาด้านเศรษฐกิจพอเพียง

	 ในปี	 2550	 กรมราชทัณฑ์ได้จัดต้ังศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อน้อมน�าแนวพระราชด�าริ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการด�าเนินงานเรือนจ�าและพัฒนาผู้ต้องขัง	 ให้ผู้ต้องขัง

รู้จักพึ่งพาตนเอง	 กิจกรรมการฝึกวิชาชีพการเกษตร	 การปลูกสร้างบ้านดินของเรือนจ�าชั่วคราวเขากลิ้ง

ประสบความส�าเร็จเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน	 เป็นที่ยอมรับของบุคคล	 หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนใน 

จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดอื่น	ๆ	ในแต่ละปี	มีการจัดบุคลากรเข้ามาศึกษาดูงานและฝึกทักษะวิชาชีพในศูนย ์

เป็นจ�านวนมาก	 เรือนจ�าชั่วคราวเขากลิ้งมีรายได้จากการท�าเกษตรผสมผสานและการประกอบอาชีพ 

ที่หลากหลาย	 เช่น	 การปลูกทุกอย่างที่กิน	 การปลูกมะลิ	 ไม้ดอกที่สร้างรายได้อย่างงาม	 การท�าน�้ามัน 

ไบโอดีเซล	 เตาหุงต้ม	 น�้าส้ม	 ควันไม้	 การเลี้ยงสัตว์เพ่ือจ�าหน่าย	 และขยายพันธุ์สัตว์	 ตั้งแต่	 ปลา	 

กระต่าย	หมู	แพะ	เป็ด	ไก่	นอกจากนั้น	มีการสร้างบ้าน	อาคารในเรือนจ�าจากดินที่มีราคาถูก	แต่สามารถ 

เป็นเรือนนอนได้อย่างถาวร	 จนสามารถลดการพ่ึงพางบประมาณแผ่นดินได้	 มีการท�าบัญชีครัวเรือน	 

ปฏิบัติงานโดยยึดธรรมาภิบาล	เหมาะส�าหรับการศึกษาดูงาน

วิสัยทัศน์

	 เป็นเรือนจ�าชั่วคราวต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อคนดีมีคุณค่าสู่สังคม

พันธกิจ

	 1.	 ควบคุมผู้ต้องขังอย่างมืออาชีพ

	 2.	 แก้ไข	พัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อคืนคนดีมีคุณค่า

	 	 สู่สังคม

 เมื่อวันท่ี 24 ตุลาคม 2505 กระทรวงมหาดไทยได้ก�าหนดอาณาเขตท่ีดิน 

บริเวณเชิงเขากลิ้ง ต�าบลวังไคร้ อ�าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ประมาณ 600 ไร่ ขึ้น

เป็นเรอืนจ�าชัว่คราวเขากลิง้ โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ด�าเนนิการฝึกอบรมและฝึกวชิาชพี

ให้กับผู้ต้องขังในด้านการปลูกสร้างสวนป่า ด้านการเกษตรกรรม และการเลี้ยงสัตว์  

เรือนจ�าชั่วคราวเขากลิ้งเป็นศูนย์เตรียมความพร้อมก่อนปล่อยควบคุมผู้ต้องขังท่ี 

ต้องโทษครั้งแรกใกล้พ้นโทษ (เหลือโทษจ�าไม่เกิน 5 ปี) หรือจ�าคุกมาแล้ว 1 ใน 4 



เรือนจ�าแห่งคุณธรรม

	 เรือนจ�าชั่วคราวเขากลิ้ง	 เป็นตัวอย่างหน่วยงานหนึ่งในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง	 ให้ตระหนักในคุณธรรม	 
ใช้สติปัญญาในการด�าเนินชีวิต	มีความขยัน	อดทน	หมั่นเพียร	ซื่อสัตย์สุจริต	ไม่โลภ	ไม่ตระหนี่รู้จักแบ่งปัน	ซึ่งเรือนจ�า 
ได้ก�าหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมที่ชัดเจน	 ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา	 “เรือนจ�าเรือนธรรม”	 
ที่เป็นรูปธรรมเป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้ต้องขัง	 โดยให้มีการนั่งสมาธิ	 ตักบาตร	 ฟังธรรมเทศนาจาก 
พระภิกษุสงฆ์

การสร้างโอกาสในการศึกษา

	 เรือนจ�าชั่วคราวเขากลิ้งมีนโยบายในการสร้างโอกาสในการศึกษาหาความรู้จากที่ต่าง	 ๆ	
มาถ่ายทอดแก่ผู้ต้องขัง	 ในปี	 2552	 นายนัทธี	 จิตสว่าง	 อดีตผู้บริหารระดับสูงของกรมราชทัณฑ์	
มอบนโยบายการก่อสร้าง	 “ห้องสมุดพร้อมปัญญา	 เรือนจ�าชั่วคราวเขากล้ิง”	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
เรือนจ�าชั่วคราวเขากลิ้งให้เป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่ครบวงจรทั้งในด้านวิชาการและ 
ภาคปฏิบัติ	และให้บริการข่าวสารสาระความรู้เพิ่มเติมให้กับเจ้าหน้าที่	ผู้ต้องขังในเรือนจ�า	รวมถึง
ชุมชนรอบ	ๆ	เรือนจ�าและผู้สนใจทั่วไป

ผลการปฏิบัติงานของเรือนจ�าชั่วคราวเขากลิ้ง

ผู้ต้องขังได้รับการยอมรับจากสังคม	
เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อประชาชน	เกิดประสิทธิภาพต่อการควบคุมผู้ต้องขัง
เรือนจ�าสามารถพึ่งพาตนเองในการด�าเนินงานโดยไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
ชุมชนเป็นแหล่งศึกษาดูงาน	และเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรต่าง	ๆ	ที่ทางเรือนจ�าจัดขึ้น
ชุมชนเป็นแหล่งรวบรวมความรู้และการพัฒนานวัตกรรมใหม่	ๆ	




