




...สารจากบรรณาธิการ...

  วารสารส�านักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมฉบับนี้เป็นเล่มสุดท้ายของปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นส่ือในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารงานตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม กิจกรรมการตรวจราชการ 

และกิจกรรมส�านักผู้ตรวจราชการ กระทรวงยุติธรรมไปยังหน่วยรับตรวจในสังกัดกระทรวงยุติธรรม หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

และประชาชนทั่วไป และในเล่มนี้ได้มีการสอดแทรกสาระความรู้ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการสรุปผลการตรวจราชการ  

ของผู้ตรวจราชการ รอบที่ 1 การสัมภาษณ์พิเศษผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 ประกอบด้วย ท่านพรพิตร นรภูมิพิภัชน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และท่านไพฑูรย์ สว่างกมล  

ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม เกี่ยวกับประสบการณ์ในการท�างาน และสาระความรู้ หลักในการท�างานให้ประสบ 

ความส�าเร็จ สรุปผลการจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และที่ส�าคัญ 

ยังน�าเสนอการวิเคราะห์ทางบัญชีมาจับผู้ร้าย รายละเอียดเป็นอย่างไรขอได้ติดตาม และอ่ืนๆ อีกมากมายเพื่อให้ผู้อ่าน  

ได้รับประโยชน์จากวารสารฉบับนี้ อย่างเต็มที่ 

 พร้อมนี้ส�านักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ยินดีที่เป็นสื่อกลางเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยรับตรวจที่เห็นว่า 

จะเป็นประโยชน์ และขอน้อมรับค�าติชม และข้อคิดเห็นต่างๆ เพื่อปรับปรุงวารสาร ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป

ส�ารวม บุญเสริม
บรรณาธิการ
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ศาสตราจารย์พเิศษ วศิษิฏ์ วศิษิฏ์สรอรรถ
(หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุตธิรรม)

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่หน่วยรับตรวจราชการ

ส�านักงานกจิการยุตธิรรม โดยเน้นการตดิตามการด�าเนนิงาน

ของศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุตธิรรม (DXC) 

Data Exchange Center ณ ส�านักงานกจิการยุตธิรรม 

ศูนย์ราชการเฉลมิพระเกยีรติ อาคารรัฐประศาสนภักด ีชั้น 9

พ.ต.ท.พงษ์ธร ธัญญสริิ
(ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุตธิรรม)

พร้อมคณะ ได้เดนิทางมาประชุมหน่วยงาน

ในสังกัดกระทรวงยุตธิรรม เพื่อตรวจตดิตาม

ผลการด�าเนนิงานตามแผนการตรวจราชการ 

กรณปีกต ิ(รอบที่ 2) ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ณ เรอืนจ�ากลางนครพนม และเรอืนจ�าจังหวัดมุกดาหาร 

พร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อให้ก�าลังใจ

แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏบิัตงิาน และผู้ต้องขังภายในเรอืนจ�า

พันโทเอนก ยมจนิดา
(ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุตธิรรม)

พร้อมคณะ ได้เดนิทางไปตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กรณปีกต ิ

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ เขตตรวจราชการที่ 7 จังหวัดกระบี่ 

โดยการประชุมร่วมกับที่ปรกึษาผู้ตรวจราชการ ภาคประชาชน 

หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุตธิรรม 

เพื่อตดิตามผลการด�าเนนิงาน และมอบนโยบายกระทรวงยุตธิรรมเพิ่มเตมิ 

พร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานเพื่อให้ก�าลังใจ และรับฟังปัญหาอุปสรรค 

ให้ข้อแนะน�าในการปฏบิัตงิานแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ทั้งนี้ 

ได้รับเกยีรตจิากท่าน ทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ 

มาให้การต้อนรับ
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นางสาวพรพติร นรภูมพิภิัชน์
(ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุตธิรรม)

พร้อมคณะ ได้เดนิทางไปตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ 

กรณปีกต ิประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ สถานพนิจิและ

คุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร และศูนย์แรกรับเด็ก

และเยาวชนชายบ้านเมตตา กรุงเทพมหานคร โดยการประชุม

ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน พร้อมทั้ง

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานเพื่อมอบนโยบายกระทรวงยุตธิรรม 

รับฟังปัญหาอุปสรรค ให้ค�าแนะน�าในการปฏบิัตงิาน 

และให้ก�าลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

นางฉลอง อตกินษิฐ
(ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุตธิรรม)

ได้เดนิทางไปตรวจราชการหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุตธิรรม

ในพื้นที่จังหวัดเชยีงราย และจังหวัดพะเยา 

พร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้ก�าลังใจ

แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏบิัตงิาน

นายไพฑูรย์ สว่างกมล
(ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุตธิรรม)

พร้อมคณะ ได้เดนิทางไปตรวจราชการหน่วยงาน

สังกัดกระทรวงยุตธิรรมในพื้นที่จังหวัดอุตรดติถ์ 

ณ อาคารบูรณาการกระทรวงยุตธิรรม จังหวัดอุตรดติถ์ 

โดยมนีายเกดิโชค เกษมวงศ์จติร 

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสรมิการระงับข้อพพิาท 

กรมคุ้มครองสทิธแิละเสรภีาพร่วมตรวจราชการ

ในประเด็นการบูรณาการท�างานร่วมกันระหว่าง

ส�านักงานยุตธิรรมจังหวัด และกรมคุ้มครองสทิธแิละเสรภีาพ 

พร้อมทั้งได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้ก�าลังใจ

แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏบิัตงิาน
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โครงการ KM กับ สผต. สวัสดกิาร

และประโยชน์เกื้อกูล

ของเจ้าหน้าที่รัฐ
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	 ส�ำนักผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงยุติธรรมได้สรุปผลกำรตรวจรำชกำรกระทรวงยุติธรรม	 รอบที่	 1	 ประจ�ำปี 
งบประมำณ	พ.ศ.	2558	ดังนี้

ภาพรวมของการตรวจราชการ

	 ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงยุติธรรม	 ได้มีกำรลงพื้นที่ตรวจรำชกำรทั้งหมด	 28	 จังหวัด	 โดยมีกำรตรวจรำชกำร
ในประเด็นที่ส�ำคัญ	 ได้แก่	 กำรบริหำรจัดกำรองค์กร	 กำรปฏิบัติตำมนโยบำยเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม	 
กำรปฏิบัติตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำน	 กำรปฏิบัติตำมค�ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรประจ�ำปี	 กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ	 และ
ผลกำรด�ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงยุติธรรม	 ในรอบที่ผ่ำนมำ	 ซึ่งผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงยุติธรรม	 
ได้มีกำรรำยงำนผลกำรตรวจรำชกำรในแต่ละรอบให้ปลัดกระทรวงยุติธรรม	 และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม	 ได้รับทรำบ
อย่ำงต่อเนื่อง	สรุปได้ดังนี้

ข้อค้นพบส�าคัญ

2.1 หน่วยงานในกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาพฤตินิสัยขาดการเชื่อมโยงข้อมูลผู้กระท�าผิด

	 พบว่ำกรมรำชทัณฑ์	 กรมคุมประพฤติ	 และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน	 ต่ำงมีกำรเก็บรวบรวม 
และใช้ข้อมูลเก่ียวกับผู้กระท�ำควำมผิดในฐำนข้อมูลของแต่ละกรม	 แต่ขำดกำรเชื่อมโยงข้อมูลผู้กระท�ำผิดกับกรมอื่น	 และ 
กำรจะเช่ือมโยงข้อมูลระหว่ำงกรมนั้น	 ปัจจุบันสำมำรถด�ำเนินกำรได้โดยผ่ำนระบบศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนกำรยุติธรรม	
(Data	 Exchange	 Center	 :	 DXC)	 ซ่ึงส�ำนักงำนกิจกำรยุติธรรม	 เป็นผู้รับผิดชอบดูแลระบบ	 และจำกกำรตรวจสอบ 
พบว่ำหน่วยงำนในกลุ่มภำรกิจพัฒนำพฤตินิสัยสำมำรถเข้ำใช้งำนในระบบ	DXC	ได้แล้ว	แต่เนื่องจำกระบบดังกล่ำวยังไม่เป็น 
ที่รู้จัก	 และยังไม่มีกำรก�ำหนดกฎระเบียบหรือแนวทำงในกำรปฏิบัติให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนในแต่ละกรมเข้ำไปดูข้อมูล 
ของกรมอ่ืน	 ประกอบกับระบบ	 DXC	 ยังมีข้อจ�ำกัดไม่สำมำรถถ่ำยโอนข้อมูลจำกกรมหนึ่งไปยังอีกกรมหนึ่งได้	 ท�ำให ้
ยังไม่มีกำรใช้ประโยชน์จำกข้อมูลในระบบอย่ำงเป็นรูปธรรม	 ทั้งนี้	 หัวหน้ำผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงยุติธรรมได้เสนอให ้
ปลัดกระทรวงยุติธรรม	 พิจำรณำสั่งกำรให้กลุ่มภำรกิจด้ำนพัฒนำพฤตินิสัยด�ำเนินกำรร่วมกันกับส�ำนักงำนกิจกำรยุติธรรม	 
ในกำรก�ำหนดระเบียบปฏิบัติให้มีควำมชัดเจนให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนเข้ำไปดูข้อมูลและใช้ประโยชน์จำกข้อมูลผู้กระท�ำผิด
ที่อยู่ในฐำนข้อมูลในระบบDXCแล้ว	 ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงยุติธรรม	 เห็นควรก�ำชับกลุ่มภำรกิจด้ำนพัฒนำพฤตินิสัย	 และ
ส�ำนักงำนกิจกำรยุติธรรมเร่งรัดด�ำเนินกำรเกี่ยวกับระบบ	DXC	

2.2 การจัดท�าตัวชี้วัดตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีความล่าช้า

	 2.2.1	 ตัวชี้วัดที่กรมก�ำหนดขึ้นเอง	 กรมจะมีกำรแจ้งตัวชี้ วัดให้หน่วยงำนในสังกัดรับทรำบระหว่ำง 
เดือนพฤศจิกำยน	–	มกรำคม	ซึ่งหัวหน้ำผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงยุติธรรม	ได้มีกำรประชุมหำรือกับกรมต่ำงๆ	และมีข้อสรุป
ให้ทุกกรมจัดท�ำตัวชี้วัดของกรมและแจ้งให้หน่วยงำนในสังกัดทรำบเร็วขึ้นโดยมีก�ำหนดเวลำกำรด�ำเนินกำรให้แล้วเสร็จ 
ภำยในเดือนพฤศจิกำยน

ผลการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
รอบที่ 1 ประจ�าปีงบประมาณ 2558

OIJ News : สรุปผลการตรวจฯ 7



	 2.2.2	 ตัวช้ีวัดตำมค�ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรประจ�ำปีที่ก�ำหนดโดยกลุ่มพัฒนำระบบบริหำรของกรมกับ 
กลุ่มพัฒนำระบบบริหำรกระทรวงยุติธรรม	 และส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร	 (ก.พ.ร.)	 มีควำมล่ำช้ำ	 
เนื่องจำกกำรด�ำเนินกำร	 เจรจำตัวชี้วัด	 วิธีกำรประเมินผล	 และหลักเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร	 มีควำมเกี่ยวข้องกับ 
หลำยหน่วยงำนและอยู่นอกเหนือกำรควบคุมที่จะท�ำให้แล้วเสร็จตำมกรอบเวลำได้	 ซึ่งในระหว่ำงท่ียังจัดท�ำตัวชี้วัดไม่แล้วเสร็จ	
เพื่อให้หน่วยงำนมีเป้ำหมำยในกำรปฏิบัติงำน	 หัวหน้ำผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงยุติธรรม	 ได้เสนอให้	 ปลัดกระทรวงยุติธรรม	
พิจำรณำสั่งกำรให้หน่วยงำนใช้ตัวชี้วัดตำมค�ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำเป็นกรอบในกำรท�ำงำน

2.3 ผู้ต้องขังมีจ�านวนมากเกินกว่าอัตราก�าลังของเจ้าหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์

	 พบว่ำ	 เนื่องจำกมีผู้ต้องขังจ�ำนวนมำก	 ท�ำให้กรมรำชทัณฑ์มีปัญหำควำมไม่สอดคล้องของอัตรำส่วนของ 
เจ้ำหน้ำที่ต่อปริมำณผู้ต้องขัง	 โดยมีอัตรำส่วนเจ้ำหน้ำที่	 1	 คน	 ต่อผู้ต้องขัง	 30	 คน	 ซึ่งกรมรำชทัณฑ์ได้ให้ข้อมูลว่ำมีแผน 
ในกำรแก้ไขปัญหำ	 คือ	 กำรลดจ�ำนวนผู้ต้องขังและบรรเทำสภำวะผู้ต้องขังล้นเรือนจ�ำของกรมรำชทัณฑ์	 ในปีงบประมำณ	 
พ.ศ.	2558	ที่ผ่ำนมำ	กรมรำชทัณฑ์รำยงำนสถิติผู้ต้องขังพ้นโทษในปีงบประมำณ	พ.ศ.	2558	ซึ่งจำกกำรด�ำเนินกำรตำมแนวทำง
ในเรื่องกำรอภัยโทษ	พบว่ำ	มีจ�ำนวนผู้ต้องขังลดลงในช่วงเดือนพฤษภำคม	และมิถุนำยน	จ�ำนวน	22,591	คน	
	 แม้จะมีจ�ำนวนผู้ต้องขังลดลง	 แต่เมื่อพิจำรณำจำกจ�ำนวนผู้ต้องขังที่เข้ำและออกในเดือนมิถุนำยน	 2558	 
ก็ยังพบว่ำ	 จ�ำนวนผู้ต้องขังที่รับตัวไว้มีจ�ำนวนสูงกวำ่จ�ำนวนผู้ต้องขังที่พ้นโทษ	 ซึ่งจะท�ำให้เกิดควำมเสี่ยงที่แผนลดจ�ำนวน 
ผู้ต้องขัง	อำจไม่บรรลุเป้ำหมำย	เห็นควรที่กรมรำชทัณฑ์พิจำรณำปรังปรุงแผนในกำรด�ำเนินกำร

2.4 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมยังไม่มีอาคารที่ท�าการเป็นของตนเอง

	 พบว่ำ	 หน่วยงำนส่วนใหญ่ยังไม่มีอำคำรที่ท�ำกำรเป็นของตนเอง	 เป็นอำคำรเช่ำ	 และอำศัยพื้นที่อำคำรของ 
หน่วยงำนอื่นเป็นสถำนที่ท�ำกำร	 ซ่ึงจำกกำรสอบทำนข้อมูลกับกองออกแบบและก่อสร้ำงซึ่งเป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
ได้ให้ข้อมูลว่ำ	 ปัจจุบันคณะกรรมกำรบูรณำกำรกำรใช้พื้นที่และอำคำรที่ท�ำกำรของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงยุติธรรม	 
(กบท.ยธ.)	 ได้มีค�ำสั่งแต่งต้ังคณะท�ำงำนเพื่อขับเคลื่อนกำรบูรณำกำรกำรใช้พื้นที่และอำคำรที่ท�ำกำรของหน่วยงำนในสังกัด
กระทรวงยุติธรรม	ซึ่ง	กบท.ยธ.	ได้มีกำรประชุมร่วมกับหน่วยรำชกำรและก�ำหนดแผนงำนในกำรด�ำเนินกำรแล้ว	

2.5 การจัดการงบประมาณของส�านักงานยุติธรรมจังหวัด (สยจ.)

	 พบว่ำ	ในปีงบประมำณ	พ.ศ.	2558	กองพฒันำยตุธิรรมชมุชน	(กยช.)	ไม่ได้จดัสรรงบประมำณทีเ่ป็นงบโครงกำร 
ให้แก่	สยจ.	แต่ได้จัดสรรงบประมำณที่เป็นงบประชำสัมพันธ์	และงบรำยจ่ำยประจ�ำที่เป็นงบด�ำเนินงำน	ซึ่งได้มีกำรโอนงบประมำณ
ให้กับ	 สยจ.	 ทั้งหมดแล้วตั้งแต่เดือนพฤศจิกำยน	 2557	 ซึ่งในปีงบประมำณต่อไป	 กยช.	 ควรมีกำรจัดกำรด้ำนงบประมำณของ	 
สยจ.	ให้มีควำมรวดเร็วยิ่งขึ้น	เพื่อท�ำให้	สยจ.	สำมำรถด�ำเนินกำรจัดโครงกำรได้ตำมระยะเวลำที่ก�ำหนดอย่ำงมีประสิทธิภำพ

2.6 การด�าเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

	 พบว่ำ	หน่วยงำนมีควำมตื่นตัว	และให้ควำมส�ำคัญ	โดยมีกำรก�ำหนดแผนงำน/โครงกำรในด้ำนต่ำงๆ	ได้สอดคล้อง
ตำมนโยบำยของกระทรวงยุติธรรม	 ได้แก่	 ด้ำนกำรอ�ำนวยควำมยุติธรรมเพื่อลดควำมเหลื่อมล�้ำ	 ด้ำนกำรพัฒนำพฤตินิสัยแก้ไข
ฟื้นฟูผู้กระท�ำผิดและป้องกันกำรกระท�ำผิด	 ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด	 และด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตในภำครัฐ	
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2.7 การให้บริการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจ�าเลยในคดีอาญา

	 พบว่ำ	 เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนซึ่งเป็นผู้ที่รับเรื่อง	 จะไม่สำมำรถตรวจสอบผลกำรพิจำรณำอนุมัติที่ได้มีกำรส่งเรื่อง
ให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพในส่วนกลำงพิจำรณำได้	 เนื่องจำกส่วนกลำงมีกำรแจ้งผลกำรอนุมัติไปยังผู้ขอรับบริกำรโดยตรง	
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ	 ควรมีกำรเชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนในส่วนกลำงและหน่วยงำนในพื้นท่ี	 เห็นควรแจ้ง 
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพถึงข้อค้นพบ	และให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพจัดเจ้ำหน้ำที่ร่วมตรวจรำชกำรในประเด็นนี้

การแก้ไขปัญหาที่พบจากการตรวจราชการ

	 3.1	 หัวหน้ำผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงยุติธรรม	 ได้มีกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อตรวจสอบ 
และสอบทำนข้อค้นพบ	และรับทรำบแผนและแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำ	
	 3.2	 หัวหน้ำผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงยุติธรรม	 ได้เสนอแผนและแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำที่พบจำกกำรตรวจ
รำชกำรให้	 ปลัดกระทรวงยุติธรรมพิจำรณำ	 โดยปลัดกระทรวงยุติธรรมได้เห็นชอบ	และน�ำเรียนให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
ยุติธรรมทรำบ	ซึ่งรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรมได้สั่งกำรให้มีกำรรำยงำนผลควำมคืบหน้ำในกำรด�ำเนินกำรต่อไป
	 3.3	 หัวหน้ำผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงยุติธรรม	 ได้มีหนังสือแจ้งข้อสั่งกำรของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม	
และปลัดกระทรวงยุติธรรมให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องรับทรำบแล้ว	 โดยให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมีกำรรำยงำนควำมคืบหน้ำ 
ในกำรด�ำเนินกำรเมื่อสิ้นไตรมำส	
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Q: ประวัติการรับราชการ

ก่อนที่ผมจะมาปฏิบัติราชการท่ีกระทรวงยุติธรรม ผมรับราชการที่ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จนกระทั่งในปี  

พ.ศ. 2547 ได้ขอโอนย้ายมารับราชการที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยที่ในช่วงเวลานั้น ผมเองก็ไม่ได้มีความรู ้

ด้านกฎหมายมากนัก คิดแต่เพียงว่าประสบการณ์ในสมัยที่รับราชการที่ท�าเนียบรัฐบาลน่าจะน�ามาใช้ประโยชน์กับ 

งานใหม่ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้ แต่ในข้อเท็จจริง ผมต้องมาท�างานเกี่ยวกับกฎหมาย และจัดตั้งหน่วยงานใหม ่

ตามกฎหมาย ซึ่งต้องใช้ความพยายามพอสมควร อย่างไรก็ตาม ภารกิจหลักของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพส่วนใหญ่

เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งเป็นงานที่ ผมพอมีประสบการณ์อยู่บ้างสมัยท�างาน

อยู่ท่ีท�าเนียบรัฐบาล ผมได้มีโอกาสปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ ซึ่งเป็นงาน 

ช่วยเหลือประชาชน ต้องค�านึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลัก เมื่อมาปฏิบัติหน้าที่ที่กรมคุ้มครองสิทธิ 

และเสรีภาพ ผมมักจะบอกกับเพื่อนร่วมงาน และน้องๆ ทุกคนเสมอว่า เราท�างานเพื่อประชาชน เราต้องนึกถึงประชาชน

เป็นหลัก ผมอยากให้ทุกคนคิดแบบนี้ 

Q: แนวคิดในการรับราชการ

เมือ่ครัง้รับราชการทีท่�าเนยีบรฐับาล ทกุเช้าทีม่าท�างาน ผมมกัจะพบกบัชาวบ้านทีม่ารอขอรบัความช่วยเหลอื ชาวบ้าน 

เหล่านี้ออกจากบ้านมาด้วยความหวังว่าเราจะสามารถช่วยเหลือเขาได้ บางคนมาจากต่างจังหวัด มีเงินติดตัวมาเพียง 

ร้อยบาท ซึ่งเงินจ�านวนนี้เป็นเงินทั้งหมด ทีค่รอบครวัเขาม ีถ้าเราละเลย ไม่ใส่ใจ  

ผมว่าเขาคงจะผดิหวงัและเสยีความรูส้กึ ผมมักจะบอกกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานว่า  

ต้องเอาใจใส่เขา ถึงแม้ในบางเรื่อง       เราจะไม่สามารถแก้ปัญหาให้เขาได้ 

แต่การแสดงน�้าใจ ให้ความช่วยเหลือ       เท่าที่เราพอจะท�าได้ แค่นี้เขาจะกลับไป

ด้วยรอยยิ้ม เพียงแต่ขอให้เราปฏิบัติ งานด้วยความตั้งใจ ใส่ใจ และนึกถึง 

อกเขาอกเรา

การท�างานในกระทรวงยุติธรรมยุคนี้ ถ้าใครท�างานสบาย ควรตั้งค�าถามกับ

ตัวเองว่าเราท�าอะไรอยู่ ท�าไมถึงสบาย เพราะภาระกิจของกระทรวงยุติธรรม 

มีมากมาย ในขณะ ท่ี อัตราก� าลั ง                 ไม่เพียงพอ การท�างานของข้าราชการ

และเจ้าหน้าที่ทุกคนในยุคนี้สมัยนี้ ต้องอุทิศตน อุทิศเวลาให้กับทางราชการ ซึ่งผมเปรียบเทียบอยู่เสมอว่า ข้าราชการยุคนี ้

ต้องมีชั่วโมงท่ี 25 เพราะความเดือดร้อนของประชาชน ในบางครั้งต้องใช้ความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา ความล่าช้า

สัมภาษณ์พเิศษผูบ้ริหารกระทรวงยตุธิรรมในฉบบันี ้ทางวารสารส�านกั 

ผู ้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ได้รับเกียรติจากนายไพฑูรย์  

สว่างกมล อดีตรองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ซึ่งปัจจุบันด�ารง

ต�าแหน่งผูต้รวจราชการกระทรวงยุตธิรรม ในการเล่าถงึประสบการณ์

การท�างานที่ผ่านมา พร้อมทั้งได้ให้แนวทางการรับราชการให้ประสบ

ความส�าเร็จ รวมไปถึงเกร็ดน้อยใหญ่ที่น่าสนใจอีกมากมาย

essons
from the
   eader

“ในการจะท�าอะไร
ก็แล้วแต่ให้ยึดหลัก

น.ข.ต.
หมายถึง 

หน่วยขึ้นตรง”
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อาจท�าให้เกิดความเสียหาย ถ้าแก้ไขปัญหาให้เขาได้ เขามีความสุข เราก็

รู้สึกดีไปด้วย

หลักการท�างานที่ผมยึดถือมาเสมอ คือการให้ความส�าคัญกับสายงานการ

บังคับบัญชา ในการจะท�าอะไรก็แล้วแต่ให้ยึดหลัก น.ข.ต. หมายถึง  

หน่วยขึ้นตรง คือการพึงระลึกอยู่เสมอว่าต้องให้เกียรติผู้บังคับบัญชา ผมเน้นว่า 

หน่วยขึ้นตรงนั้นส�าคัญมาก เราก็ไม่ถูกต�าหนิ นายก็ไม่ปวดหัว การท�างานก ็

จะเป็นระบบ ความขัดแย้งในที่ท�างานก็จะไม่เกิด แต่ส่ิงหนึ่งที่อยากฝากไว ้

ในการท�างาน คืออย่าหยุดท่ีจะศึกษาหาความรู้เพราะปัจจุบันทุกอย่าง

เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว หาองค์ความรู้มาใส่ตัวเองอยู่เสมอ เรื่องไหน 

ที่ไม่รู้ ก็ต้องขวนขวายหาความรู้นั้นมาใส่ตัว ผมยกตัวอย่างงานใหม่ของผม 

คือ งานตรวจราชการ เราจะไปตรวจเขา แต่ไม่รู้อะไรเลย มันคงไม่ใช่ 

Q: งานตรวจราชการ

ตัวผมนั้น เพิ่งเข้ามารับต�าแหน่งได้ไม่นาน แต่ก็ทราบดีถึงความส�าคัญของ

งานตรวจราชการ และเห็นว่างานตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมมีการ

พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง เป็นมือเป็นไม้ที่ส�าคัญของผู้บริหาร และผมเห็นถึง

ความตัง้ใจจรงิ และความมุง่มัน่ของหวัหน้าผูต้รวจราชการ และเจ้าหน้าที ่

ของส�านักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมทุกคน ที่พยายามทุ่มเทที่จะ

พัฒนามาตรฐานและกลไกการตรวจราชการ เพื่อให้งานตรวจราชการเป็น

เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการบริหารงานของท่านปลัดกระทรวงและ

ท่านรัฐมนตรี ซึ่งผมเชื่อมั่นว่า จะมีส่วนท�าให้ข้อสั่งการ และการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรม มีความชัดเจน และมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น

การรับราชการ เป็นอาชีพที่ต้องเสียสละ เป็นอาชีพที่ต้องทุ่มเท และอุทิศ

ตนเพื่อส่วนรวม ท่านไพฑูรย์ สว่างกมล ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 

ได้ให้แง่คิดอันเป็นประโยชน์ ต่อการท�างานและการด�าเนินชีวิต แก่ท่านผู้

อ่านวารสารฉบับนี้ ทางส�านักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม หวังเป็น

อย่างยิ่งว่า จะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านทุกท่าน

ภำพ:	พศวีร์	พุดชู

เรียบเรียง:	สินีนำฎ	มะปรำงทอง
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สัมภาษณ์พิเศษผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมในฉบับนี้ นอกจากจะได้

รับเกียรติจากนายไพฑูรย์ สว่างกมล แล้ว ทางวารสารส�านักผู้ตรวจ

ราชการกระทรวงยุติธรรม ก็ยังได้รับเกียรติจากนางสาวพรพิตร  

นรภูมิพิภัชน์ อดีตรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ซึ่งปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ในการเล่าถึงประสบการณ์การ

ท�างานท่ีผ่านมา พร้อมทั้งได้ให้แนวทางการรับราชการให้ประสบ 

ความส�าเร็จ รวมไปถึงเกร็ดน้อยใหญ่ที่น่าสนใจอีกมากมาย

Q: แนวคิดในการรับราชการ

หลักในการท�างานของพี่ พี่ยึดอยู่ 3 ข้อ คือ การซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ มีความรับผิดชอบ และอุทิศเวลาให้กับราชการ 

ความซื่อสัตย์สุจริตนั้นเป็นสิ่งส�าคัญ เป็นสิ่งท่ีถูกปลูกฝังมาโดยตลอด ความซื่อสัตย์สุจริตนี้ ถือได้ว่าเป็นหลักในการ

ด�าเนินชีวิตของครอบครัวพี่ก็ว่าได้ โดยเฉพาะคุณพ่อของพี่ ท่านให้ความส�าคัญกับชื่อเสียงของวงศ์ตระกูล ท่านยึดถือ

สัจจะวาจาและความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่เหนือสิ่งอื่นใด ตัวพี่จึงได้รับการปลูกฝังผ่านคุณพ่อที่ปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่าง  

มีคนเคยพูดกับพี่ว่า รับราชการเงินเดือนนิดเดียว ท�าอะไรกันเยอะแยะ ท�าไปท�าไม พี่เกลียดคนแบบนี้มาก พี่ก็บอกเขา 

ให้ลาออกไปเถอะ อย่าไปท�าเลยงานราชการ คนที่เขาอยากรับราชการมีอีกมาก เราเป็นข้าราชการมีหน้าที่ท�างาน 

ให้หลวง เราต้องท�างานของเราอย่างเต็มความสามารถ อย่ารังเกียจงาน งานทุกอย่างล้วนแล้วแต่ส�าคัญทั้งนั้น ยิ่งเรา

ท�ามาก เราก็ยิ่งรู้มาก ที่ส�าคัญคือต้องศึกษา จะท�างานอะไรก็ตาม จะต้องศึกษาระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

จุดแข็งของพี่คือ ถ้าพี่ไม่มั่นใจในเรื่องใด พี่จะไม่พูด แต่เมื่อพูดออกมานั้น พี่จะมีกฎระเบียบอ้างอิงเสมอ พอมันสั่งสม

จนเป็นตัวเราแล้ว ทุกคนจะให้ความเชื่อถือในค�าพูดของเรา 

ประการต่อมา คือ ความรับผิดชอบ เวลาเราได้รับมอบหมายให้ท�าอะไร  

เราต้องท�าหน้าที่ของเราให้ดีท่ีสุด ช่วงหน่ึงของชีวิตการรับราชการของพี่  

พี่เคยท�างานท้ังปีโดยที่ไม่มีวันหยุด แต่พี่ก็โชคดีมากๆ ที่มีลูกน้องพร้อมที่จะ

ทุ่มเทไปกับพี่ ทีมพี่ไม่มีการแบ่งหน้าที่กัน ทุกคนต้องช่วยกัน สามารถท�างาน

แทนกันได้หมด เพราะอัตราก�าลังมันน้อย พี่จะคอยบอกน้องๆ ในทีมว่า ทุกคน 

มีมือ มีเท้า มีสมองเหมือนกัน ฉะนั้น ถ้าคนหนึ่งท�าได้ อีกคนก็ต้องท�าได ้

เหมือนกัน นอกจากมีความรับผิดชอบ ทุ่มเทให้กับงานแล้ว ก็ต้องเป็นคนที ่

ใฝ่รู้ใฝ่เรียน องค์ความรู้ทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่รับผิดชอบของตัวเอง 

ต้องศึกษาให้เข้าใจอย่างครบถ้วนชัดเจน 

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามที่พี่อยากจะสอนน้องๆ ในทีม พี่จะท�าให้ดูเป็นแบบอย่าง พี่เชื่อว่าวิธีการสอนที่ดีที่สุด คือ  

ต้องลงมือท�าเป็นตัวอย่างให้เห็น เหมือนกับท่ีคุณพ่อพี่สอนเรื่องความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่และสัจจะวาจาให้กับพี่  

คุณพ่อก็จะท�าให้พี่ดู จนพี่ซึมซับเอาแนวคิดแนวปฏิบัติของคุณพ่อเข้ามาในตัวพี่จนหมด น้องๆ ที่เคยท�างานกับพี ่

หลายคน ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการบ้าง หัวหน้ากลุ่มงานบ้าง เวลาที่พี่เจอเขา พี่จะเห็นสิ่งที่พี่เคยสอนเขา  

ถูกส่งต่อไปยังลูกน้องเขาอีกที มันเป็นอะไรที่น่าภูมิใจ 

ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่
มีความรับผิดชอบ 

และอุทิศเวลา
ให้กับราชการ
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มีคนเคยบอกกับพี่ว่า คนตรงอย่างพ่ี คงก้าวหน้ายาก แต่พี่คิดว่าถ้าคน

ซื่อสัตย์ ซื่อตรงต่อหน้าที่ มันจะไม่ก้าวหน้าในหน้าที่การงานก็ให้มันรู้กันไป  

พี่จะเป็นของพี่อย่างนี้แหละ จะท�างานในหน้าที่ให้ดีที่สุดเหมือนเดิม  

ก่อนจะได้รับทราบค�าส่ังแต่งตั้งเป็นรองอธิบดี พี่ก็ได้รับโทรศัพท์จากอดีต

ท่านปลัด กิตติพงษ์ โทรมาแสดงความยินดีที่พี่ได้รับเลือกขึ้นด�ารงต�าแหน่ง

รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ โดยมีค�าพูดประโยคหนึ่งของท่านที่ประทับในใจพี ่

จนปัจจุบัน ท่านบอกกับพี่ว่า “ผอ.พรพิตรครับ ความซื่อสัตย์สุจริตของท่าน 

เป็นที่ประจักษ์ในหมู่ผู้บริหารกระทรวง ผมขอแสดงความยินดีด้วยครับ” 

ตอนนั้นพี่ยังคิดว่ามีใครโทรศัพท์มาแกล้งพี่เสียอีก จนเมื่อได้รับค�าสั่งแต่งตั้ง  

พี่ถึงแน่ใจว่าเป็นเรื่องจริง ค�าพูดของท่านในวันนั้นยังคงติดอยู่ในหูพี ่

จนทุกวันนี้ มันเป็นความภาคภูมิใจ ฉะนั้นพี่จึงขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนยึดถือ

ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักในการท�างาน

ข้อสุดท้าย คือ การอุทิศเวลาให้กับราชการ พี่ขอเล่าก่อนว่า ตลอด

ชีวิตราชการที่ผ่านมา งานส่วนใหญ่ท่ีอยู ่ความรับผิดชอบของพ่ีมันม ี

ก�าหนดเวลา โดยเฉพาะ ช่วงที่เป็นผู้บริหารระดับกลาง ทีมพี่มีคนน้อย 

ท�าให้เวลากลับบ้านปกติของพี่คือ 6 โมงเย็นไปแล้ว แต่ทีมพี่ไม่เคยเบิก 

ค่าล่วงเวลา นอกเสียจากว่าวันนั้น เรากลับบ้านหลัง 3-4 ทุ่ม แม้เรา 

จะต้องกลับบ้านช้าหน่อย แต่เราก็ได้ชิ้นงานเพิ่ม ตลอดการรับราชการ  

พี่นึกถึงผลของงานเป็นหลัก ไม่ว่าจะอยู ่ในต�าแหน่งไหน พี่ท�างาน 

หนักตลอด ฉะนั้นพี่ก็อยากให้น้องๆ ทุกคนทุ่มเท และอุทิศเวลาให้แก ่

การท�างานราชการอย่างเต็มที่

Q: งานตรวจราชการ

พี่มองว่าผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจราชการไม่ว่าจะระดับกรมหรือกระทรวง 

ควรมีความเข้าใจในเรื่องของนโยบาย ทิศทางของงาน และยุทธศาสตร์

ของหน่วยงานของตนเองเป็นอย่างดี การที่ผู้ตรวจราชการออกไปตรวจ  

ไม ่ใช ่เป ็นการไปจับผิดหน่วยงาน แต่เป ็นการออกไปเพื่อสื่อสาร  

ไปท�าความเข้าใจ ไปสอบทานว่ามีความเข้าใจตรงกันไหม เข้าใจอย่างไร 

เข้าใจถูกต้องไหม หน่วยงานมีปัญหาอะไร ถ้ามีปัญหา หน่วยงานแก้ไข

อย่างไร แก้ไขถูกต้องหรือเปล่า ในขณะเดียวกัน ถ้าหน่วยงานไหนแก้ไข

ปัญหาได้ดี ผู้ตรวจราชการก็ควรจะเก็บข้อมูล เพื่อน�าไปถ่ายทอดให้กับ

หน่วยงานอื่นท่ีการท�างานยังคงมีปัญหา ในกรณีปัญหาท่ีหน่วยรับตรวจ 

มีปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้เองเนื่องจากเป็นปัญหาระดับบริหาร  

ผู้ตรวจราชการก็มีหน้าที่น�าปัญหากลับมาหาทางแก้ไขให้เขา
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นอกจากนัน้ พีม่องว่าหัวหน้าหน่วยงานส�าคญัมาก ผูด้�ารงต�าแหน่งหวัหน้าหน่วยงานมหีน้าทีห่ลกัในการถ่ายทอดนโยบาย

ลงสู่การปฏิบัติ การสื่อสารภายในองค์กรเป็นสิ่งส�าคัญ การท�าความเข้าใจยุทธศาสตร์ของหน่วยงานก็เป็นสิ่งส�าคัญ  

การมุ่งมั่นตั้งใจในการน�านโยบายไปปฏิบัติยิ่งเป็นส่ิงส�าคัญ จากการไปตรวจราชการในรอบที่ผ่านมา พี่พบปัญหา

ว่าหัวหน้าหน่วยงานบางหน่วยงานไม่เข้าใจนโยบายกระทรวงและผู้บริหาร ท�าให้การแปลงนโยบายลงสู่การปฏิบัติ 

ผิดเพี้ยนไป ท�าให้หน่วยงานไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของกระทรวง พี่จึงถือว่าการคัดเลือกหัวหน้า

หน่วยงานเป็นสิ่งส�าคัญมาก ต้องคัดเลือกคนที่มีความเข้าใจนโยบายอย่างถ่องแท้และพร้อมถ่ายทอดนโยบายไปสู ่

การปฏิบัติอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ประการต่อมาคือการก�าหนดแผนปฏิบัติการ หน่วยงานใดก็ตามไม่มีแผนปฏิบัติ  

ก็เปรียบเสมือนไม่มีเข็มทิศน�าทาง พี่เน้นเรื่องการสื่อสารในองค์กรค่อนข้างมาก รวมทั้งการจัดท�าแผนปฏิบัติงานและ

การก�าหนดตัวชี้วัด หากไม่มีแผน ไม่มีตัวชี้วัดด้วยแล้ว หน่วยงานก็ไม่สามารถเดินต่อไปได้

เป้าหมายสงูสดุของการบรหิารงานแผ่นดนิ คอื ประโยชน์สขุของประชาชน ทางส�านกัผูต้รวจราชการกระทรวงยตุธิรรม 

ขออัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท่ีได้พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือนเนื่องในวัน

ข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช 2550 อันมีความว่า

 “งานของแผ่นดนินัน้ เป็นงานส่วนรวม มผีลเก่ียวเนือ่งถึงความเจรญิขึน้ หรอืเสือ่มลงของบ้านเมอืง 

และสุขทุกข์ของประชาชนทุกคน ข้าราชการผู้ปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดิน จึงต้องตระหนักในความ 

รับผิดชอบที่มีอยู่ และตั้งใจพยายามปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มก�าลังความสามารถ ด้วยความเข้มแข็งสุจริต  

และด้วยปัญญารู้คิดพิจารณา ว่าสิ่งใดเป็นความเจริญสิ่งใดเป็นความเสื่อม อะไรเป็นสิ่งท่ีต้องท�าอะไร 

เป็นสิ่งที่ต้องละเว้นและก�าจัด อย่างชัดเจน ถูก ตรง”

พระบรมราโชวาทองค์นี ้สอดคล้องกบัแนวทางการรบัราชการของท่านพรพติร นรภมูพิภิชัน์ อนัมหีลกัอยู ่3 ประการ คอื  

ความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการอุทิศเวลาให้กับราชการ

ภาพ: ยศเดช ศีลเตชะ

Norapoompipat
PornpitrMiss
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การตรวจราชการ เป็นกลไกการตรวจสอบตดิตามความก้าวหน้า

ในการปฏิบัติราชการ ตามนโยบายรัฐบาลหรือของกระทรวง 

ภารกิจดังกล่าวส่งผลโดยตรงต่อความส�าเร็จในการบริหารตาม

ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงยุติธรรม

ผู้ตรวจราชการกระทรวง ผู้ตรวจราชการระดับกรม ผู้ปฏิบัติ

หน้าท่ีผู้ตรวจราชการกรม เจ้าหน้าที่ผู ้ช่วยผู้ตรวจราชการ 

และเจ้าหน้าที่ผู้สนับสนุนงานตรวจราชการในสังกัดกระทรวง

ยตุธิรรม ต่างมีส่วนส�าคญัยิง่ในการผลกัดนัการตรวจราชการให้ 

มีประสิทธิภาพ จึงสมควรได้รับการพัฒนา และเสริมสร้างความรู้ 

ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ�าเป็นส�าหรับงานตรวจ

ราชการ และสอดคล้องกับการบริหารงานสมัยใหม่ เพื่อเตรียม

ความพร้อมและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติภารกิจ 

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ส�านักผู ้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม จึงได้จัดโครงการ  

“เพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม”  

เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายการตรวจราชการในกระทรวง

ยุติธรรม เพื่อให้ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง และผู้ช่วย

ผู้ตรวจราชการระดับกรม ได้รับทราบกลไกการตรวจราชการ 

และการปฏิบัติงานของผู้ตรวจราชการของกระทรวงยุติธรรม 

และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการตรวจราชการให้สอดคล้อง

กับนโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรม

อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
เครือข่ายการตรวจราชการ
กระทรวงยุติธรรม
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วัตถุประสงค์

•	 เพื่อสร้ำงเครือข่ำยกำรตรวจรำชกำรในกระทรวงยุติธรรมระหว่ำงผู้ตรวจรำชกำรกระทรวง	 ผู้ตรวจรำชกำรกรม	 
ผู้ช่วยผู้ตรวจรำชกำร	และเจ้ำหน้ำที่สนับสนุนกำรตรวจรำชกำรในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

•	 เพ่ือเป็นกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นระหว่ำงผู้ตรวจรำชกำร	 และผู้ช่วยผู้ตรวจรำชกำรในสังกัดกระทรวงยุติธรรม	 
น�ำไปสู่กำรศึกษำ	วิเครำะห์	สังเครำะห์	วิจัย	ติดตำม	และประเมินผลระดับนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติ	

ขอบเขตโครงการ

	 โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพเครือข่ำยกำรตรวจรำชกำรกระทรวงยุติธรรมมีจุดมุ่งหมำยเพ่ือสร้ำงเครือข่ำย  
กำรตรวจรำชกำรในกระทรวงยุติธรรมระหว่ำงผู้ตรวจรำชกำรกระทรวง	 ผู้ตรวจรำชกำรกรม	 ผู้ช่วยผู้ตรวจรำชกำร	 และ 
เจ้ำหน้ำที่สนับสนุนกำรตรวจรำชกำรในสังกัดกระทรวงยุติธรรม	 เพื่อให้เกิดกระบวนกำรเรียนรู้แนวทำงกำรตรวจรำชกำร 
ให้สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำล	 และยุทธศำสตร์ของกระทรวงยุติธรรม	 โดยฟังกำรบรรยำยจำกผู้เชี่ยวชำญ	 
กำรสัมมนำแลกเปลี่ยน	ควำมคิดเห็นระหว่ำงกัน	และกำรศึกษำดูงำน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

•	 เกิดกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรตรวจรำชกำรในกระทรวงยุติธรรมระหว่ำงผู้ตรวจรำชกำรกระทรวง	 ผู้ตรวจรำชกำรกรม	
และผู้ช่วยผู้ตรวจรำชกำรในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

•	 เกิดกำรแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นระหว่ำงผู้ตรวจรำชกำร	 และผู้ช่วยผู้ตรวจรำชกำร	 ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม	 
เพื่อน�ำไปสู่กำรพัฒนำปรับปรุงระบบกำรตรวจรำชกำรกำรศึกษำ	 วิเครำะห์	 สังเครำะห์	 วิจัย	 ติดตำม	 และประเมินผล
ระดับนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติ

ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาระบบการตรวจราชการของกระทรวงยุติธรรม

	 จำกกำรจัดโครงกำรฝึกอบรมดังกล่ำว	ระหว่ำงวันที่	21	 -	24	กรกฎำคม	2558	ณ	กระทรวงยุติธรรม	 
และไอธำรำ	รีสอร์ทแอนด์สปำ	จังหวัดเพชรบุรี	ผู้เข้ำร่วมอบรม	มีข้อคิดเห็น	และข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำ
ระบบกำรตรวจรำชกำรของกระทรวงยุติธรรม	ดังนี้

 ด้านการเชื่อมโยงข้อมูลการตรวจราชการ

	 1.	 เสนอให้มีกำรจัดกำรเชื่อมโยงข้อมูลของแต่ละหน่วยงำนไว้ที่ส่วนกลำง	เพื่อประโยชน์ต่อกำรติดต่อ	
ประสำนงำน

	 2.	 เสนอให้มีกำรประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำนอย่ำงต่อเนื่อง	เพื่อควำมถูกต้อง	ครบถ้วน	ของข้อมูล	

	 3.	ขณะนี้กำรเชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำงกรม	และกรมกับกระทรวงยังล่ำช้ำ	เสนอให้มีกำรพัฒนำ	โดยน�ำเข้ำไป 
ในระบบ	E-Inspection	เพื่อให้เป็นข้อมูลกลำงที่ทุกหน่วยงำนสำมำรถเข้ำดูหรือน�ำมำใช้ได้	
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 ด้านระบบการตรวจราชการอิเล็กทรอนิกส์ E-Inspection

	 1.	 ควรมีกำรฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบให้กับหน่วยงำนต่ำงๆ	ที่เกี่ยวข้อง

	 2.	 ควรมีระบบตรวจสอบข้อมูลซ�้ำซ้อน

	 3.	 ระบบควรที่จะพิมพ์เป็นรูปแบบรำยงำนได้ในทันที

	 4.	 ควรเพิ่มระบบเชื่อมโยงข้อมูลจำกระบบหลักในกำรใช้งำน	เช่น	ระบบ	GFMIs	เพื่อลดกำรท�ำงำนซ�้ำซ้อน

	 5.	 ควรให้สิทธิ์ผู้ตรวจรำชกำรและผู้ดูแลระบบเข้ำตรวจสอบหรือแสดงควำมคิดเห็นต่อข้อมูลที่มีกำรรำยงำน

	 6.	 เสนอให้มีกำรพัฒนำระบบควำมปลอดภัยของระบบ	เพื่อป้องกันกำรรั่วไหลของข้อมูล

 ด้านการเขียนรายงานการตรวจราชการ

	 1.	 เสนอให้ก�ำหนดให้ใช้แบบฟอร์มกำรตรวจรำชกำรเดียวกันทุกหน่วยงำน

	 2.	 ควรมีบันทึกข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะของผู้ตรวจรำชกำร

	 3.	 เขียนรำยงำนให้ตรงตำมข้อเท็จจริงและสรุปให้ผู้ตรวจรำชกำรตรวจสอบ

	 4.	 เสนอให้มีกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงตำมปัญหำที่พบ	โดยอำจน�ำข้อมูลย้อนไป	5	ปีน�ำมำวิเครำะห์ร่วมด้วย	 

เพื่อก�ำหนดกรอบแนวโน้มในอนำคต

	 5.	 เสนอให้มีกำรจัดฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนำกำรเขียนให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบกำรเขียนรำยงำน 

กำรตรวจรำชกำร	เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพในกำรท�ำงำน

 ด้านการพัฒนาเครือข่าย

	 1.	เสนอให้มีกำรจัดอบรมสัมมนำระหว่ำงหน่วยงำนอย่ำงน้อย	1	-	2	ครั้งต่อปีงบประมำณ	

	 2.	เสนอให้มีกำรส่งเสริมกำรสร้ำงเครือข่ำยเจ้ำหน้ำที่ด้ำนกำรตรวจรำชกำร	โดยอำจสร้ำงระบบ	webboard	

ส�ำหรับเครือข่ำยกำรตรวจรำชกำร	เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและขอข้อมูลร่วมกัน	

 จากการประเมินผลโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม  

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 พบว่าภาพรวมของการจัดโครงการมีความสัมฤทธิ์ผลของโครงการอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  

โดยมีผลผลิต คือ ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะที่เกี่ยวข้อง จ�าเป็นต่องานด้านการตรวจราชการ 

โดยสามารถสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

บทควำม:	กพร.สผต.ยธ

ภำพ:	วีรวัฒน์	ชีวศุภกร
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 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน มีภารกิจในการด�าเนินการพิทักษ ์

 และคุ้มครองเด็กและเยาวชน ที่กระท�าความผิด ส่งเสริมความมั่นคงของสถาบัน 

ครอบครัวและชุมชน โดยใช้ กระบวนการยุติธรรมทางเลือกกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ การหันเหคดี 

ออกจากกระบวนการยุติธรรม และมาตรการอื่นๆ ด�าเนินการด้าน คดีอาญา คดีครอบครัว ก�ากับการปกครอง

และการบ�าบัดแก้ไขฟื้นฟู ป้องกัน พัฒนาและสงเคราะห์ตลอดจนติดตามประเมินผลเด็กและเยาวชน 

 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก

และเยาวชน เป็นหน่วยงานที่ให้การดูแล บ�าบัด แก้ไขและฟื้นฟูเด็กและเยาวชนหญิงตามค�าสั่งของศาลเยาวชน

และครอบครัว มีการจัดการเรียนและการสอนทั้งสายสามัญและสายอาชีพให้แก่เด็กและเยาวชนตามความถนัด  

รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมทักษะในด้านต่างๆ ซึ่งมีหน่วยวิชาชีพ ได้แก่ วิชาชีพเกษตร วิชาชีพเสริมสวย วิชาชีพ

ศิลปะประดิษฐ์ วิชาชีพคหกรรม วิชาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า วิชาคอมพิวเตอร์ วิชาชีพศิลปะภาพนูนต�่า (โอชิเอะ)  

วิชาชีพหัตถศาสตร์ (นวดแผนไทย) โดยผู้ที่สนใจสามารถสนับสนุนผลิตภัณฑ์ฝีมือของเด็กและเยาวชนได้ท่ี  

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี เลขที่ 21 หมู่ 6 ต�าบลสามพราน อ�าเภอสามพราน จังหวัด

นครปฐม 73110 โทรศัพท์ 0 3438 5566

ของฝากยุติธรรม
ตอน...ของฝำกจำกกรมพินิจฯ
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 ETA ย่อมาจาก Estimated Time of Arrival  

  หมายถงึ การประมาณการเวลาทีจ่ะถึงก�าหนด 

 เช่น the ETA is around 2 pm. Please pick me up  

 at the airport.

TTYL ย่อมาจาก Talk To You Later หมายถึง แล้วไว้คุยกันอีกนะ ใช้แทนการบอกลา เช่น  

 I got to go now because my class starts in 5 minutes. TTYL

BTW ย่อมาจาก By The Way หมายถึง อย่างไรก็ตาม ซึ่งแท้จริงแล้วค�านี้เป็นค�าที่ไม่มีความหมาย

ตายตัว เป็นค�าที่นิยมใช้ในการเปลี่ยนเรื่องสนทนา เช่น I’m so hungry. Let’s go eat! BTW, has anyone 

seen Jane today?

DIY ย่อมาจาก Do It Yourself หมายถึง การสร้างสรรค์หรือประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ด้วยตัวเอง  

เช่น Hey guys, what do you think of my new top? It’s a chic DIY, isn’t it? 

LMAO ย่อมาจาก Laugh My A** Off หมายถึง ข�าเป็นบ้าเป็นหลังเลย แสดงอาการว่า 

เรื่องนั้นตลกมาก เช่น James told me the story of Jessica and her destructive bean fart  

this morning. It was so funny I lmao. 

ASAP  ย่อมาจาก As Soon As Possible หมายถึง เร็วที่สุดเท่าที่จะท�าได้ เช่น Mom,  

I forgot my wallet at home. I have no money for the bus home. Please pick me up  

ASAP because it’s freezing out here. 

RSVP ค�านี้มาจากภาษาฝรั่งเศส Repondez s’il vous plait (อ่านว่า เรปงเด้ ซิลวูเพล)  

หมายถึง กรุณาตอบกลับด้วย ว่าจะมาหรือไม่มา เพื่อความสะดวกในการจัดงาน ถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษก็คือ 

Please reply นั่นเอง ตัวอย่างการใช้ เช่น RSVP to John by Friday so that he could reserve you a seat! 

 TBD ย่อมาจาก To Be Determined หมายถึง เรื่องนั้น 

 จะถูกก�าหนดหรือระบุในภายหน้า เช่น การแจ้งก�าหนดการ/ตารางสอน  

 ที่ยังไม่ระบุอาจารย์ผู้สอน

 OTP ย่อมาจาก One Time Password หมายถึง รหัสผ่าน 

 ที่ใช้งานได้เพียงครั้งเดียว

 FAQ ย่อมาจาก Frequently Asked Questions หมายถึง  

 ค�าถามที่พบได้บ่อยหรือค�าถามยอดฮิต

10ค�าย่อ
ที่ควรรู้
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การตกเป็น “บุคคลล้มละลาย” 

พระรำชบัญญัติล้มละลำย	พุทธศักรำช	2483	ได้บัญญัติถึงกำรเป็นบุคคลล้มละลำยไว้	ซึ่งสรุปได้	ดังนี้
	 1.	 เจ้ำหนี้จะฟ้องลูกหนี้ให้ล้มละลำยได้ก็ต่อเมื่อ	
	 	 1.1	 ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว	
	 	 1.2	 ลูกหนี้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดำเป็นหนี้จ�ำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งล้ำนบำท	
	 2.	 ถ้ำศำลพิจำรณำได้ควำมจริงตำมข้ำงต้น	ศำลจะมีค�ำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขำด	
	 3.	 หำกศำลได้มีค�ำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขำดแล้ว	 ต่อมำเจ้ำพนักงำนพิทักษ์ทรัพย์รำยงำนว่ำไม่มีกำร 
ประนอมหนี้	ศำลก็จะพิพำกษำให้ลูกหนี้ล้มละลำย	

ข้าราชการกับการตกเป็น “บุคคลล้มละลาย”

	 	 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน	 พ.ศ.	 2551	 ได้ก�ำหนดคุณสมบัติทั่วไปและลักษณะต้องห้ำมของ
บคุคลท่ีจะเข้ำรบัรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรพลเรอืนไว้	ในมำตรำ	36	ซึง่กำรเป็น	“บคุคลล้มละลาย”	นัน้	ถอืเป็นหนึง่ในลกัษณะ 
ต้องห้ำม	ของบุคคลที่จะเป็นข้ำรำชกำรพลเรือน
	 	 กำรพจิำรณำลกัษณะต้องห้ำมของบคุคลทีจ่ะเป็นข้ำรำชกำรพลเรอืนทีเ่กีย่วข้องกบักำรเป็นบคุคลล้มละลำยนัน้	 
อำจแยกพิจำรณำเป็นสองกรณี	คือ
	 	 กำรพจิำรณำลกัษณะต้องห้ำมของบคุคลทีจ่ะเป็นข้ำรำชกำรพลเรอืนทีเ่กีย่วข้องกบักำรเป็นบคุคลล้มละลำยนัน้	 
อำจแยกพิจำรณำเป็นสองกรณี	คือ	

 1. การตกเป็นบุคคลล้มละลายก่อนบรรจุเข้ารับราชการ 

	 	 กรณีนี้ย่อมถือว่ำบุคคลดังกล่ำวเป็นผู้ขำดคุณสมบัติที่จะเข้ำรับรำชกำรอยู่แล้ว	ซึ่งหำกปรำกฏภำยหลังว่ำบุคคล
ดังกล่ำวมีลักษณะต้องห้ำมเนื่องจำกเป็นบุคคลล้มละลำย	 ผู้บังคับบัญชำผู้มีอ�ำนำจสั่งบรรุและแต่งตั้งตำม 
มำตรำ	57	จะต้องสั่งให้ผู้นั้นออกจำกรำชกำรโดยพลัน

 2. การตกเป็นบุคคลล้มละลายในขณะรับราชการ 

	 	 กรณีนี้ย่อมถือว่ำบุคคลดังกล่ำวกลำยเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ำมเนื่องจำกเป็นบุคคลล้มละลำย	 ผู้บังคับบัญชำ 
ผู้มีอ�ำนำจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตำมมำตรำ	 57	 มีอ�ำนำจส่ังให้ออกจำกรำชกำรเพื่อรับบ�ำเหน็จบ�ำนำญเหตุทดแทน	
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยบ�ำเหน็จบ�ำนำญข้ำรำชกำรได้	 โดยผู้บังคับบัญชำจะต้องเปิดโอกำสให้ผู้นั้นได้ทรำบข้อเท็จจริง 

ระเบียบน่ารู้ ตอน...

ล้มละลาย!!!
เสียหาย!!!
เสียงาน!!!

จากกรณีที่มีข่าวปรากฏตามหน้าหนังสือพิมพ์

เก่ียวกับข้าราชการกลุ่มหนึ่ง ประสบปัญหาภาวะ 

หนี้สินล้นพ้นตัว จนไม่อาจช�าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้  

จึงถูกพิพากษาให้เป ็นบุคคลล้มละลาย และ 

หน่วยงานต้นสังกัดต้องด�าเนินการให้ออกจาก

ราชการ ท�าให้เห็นว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นน่าสนใจ

ท่ีทุกคนควรใส่ใจและให้ความส�าคัญกับสภาวะ

ทางการเงิน
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อันเป็นเหตุแห่งกำรให้ออกจำกรำชกำรอย่ำงเพียงพอ	 ท้ังต้องให้โอกำสโต้แย้งแสดงหลักฐำนของตนอย่ำงเพียงพอ	 
และหำกผู้บังคับบัญชำพิจำรณำแล้วเห็นว่ำมีเหตุให้ออกจำกรำชกำร	 ก็ให้สั่งให้ผู้นั้นออกจำกรำชกำรเพรำะ 
เหตุดังกล่ำว	 ทั้งนี้	 กำรสั่งให้ออกจำกรำชกำร	 เพรำะตกเป็นบุคคลล้มละลำยนี้	 ให้สั่งให้ออกจำกรำชกำรใน 
วันที่ออกค�าสั่ง	มิใช่วันที่ศำลพิพำกษำให้ล้มละลำย

พนักงานราชการ/ลูกจ้าง กับการตกเป็น “บุคคลล้มละลาย”

	 	 เช่นเดียวกันกับข้ำรำชกำร	 กำรตกเป็นบุคคลล้มละลำยถือเป็นลักษณะต้องห้ำมประกำรหนึ่งของกำรเป็นพนักงำน
รำชกำรหรือลูกจ้ำงในหน่วยงำนของรัฐ	ดังนั้น	หำกปรำกฏข้อเท็จจริงว่ำ	พนักงำนรำชกำรหรือลูกจ้ำงคนใด	ตกเป็นบุคคล
ล้มละลำย	ย่อมมีผลดังต่อไปนี้

  กรณีพนักงานราชการ	 หำกปรำกฏข้อเท็จจริงว่ำพนักงำนรำชกำรคนใดตกเป็นบุคคลล้มละลำย	 ย่อมถือว่ำ 
สัญญำจ้ำงสิ้นสุดลง	เนื่องจำกบุคคลดังกล่ำวมีลักษณะต้องห้ำม	

  กรณีลูกจ้างประจ�า	แม้จะมีกำรก�ำหนดคุณสมบัติทั่วไปของบุคคลที่จะเข้ำรับรำชกำรเป็นลูกจ้ำงประจ�ำ	ว่ำต้อง
ไม่เป็นบคุคลล้มละลำย	แต่กระทรวงกำรคลงัอำจพจิำรณำยกเว้นผูท้ีข่ำดคณุสมบติัดังกล่ำว	ให้เข้ำรบัรำชกำรได้	
อย่ำงไรก็ตำม	หำกลูกจ้ำงประจ�ำคนใดขำดคุณสมบัติข้อนี้ภำยหลังจำกที่เข้ำรับรำชกำรกำร	ผู้มีอ�ำนำจสั่งบรรจ ุ
ก็มีอ�ำนำจสั่งให้ออกจำกรำชกำรเพื่อรับบ�ำเหน็จตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยบเหน็จลูกจ้ำงได้	

กรณีที่พ้นจากการเป็น “บุคคลล้มละลาย”

	 ในกรณีที่ข้ำรำชกำรถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำร	 เนื่องจำกมีลักษณะต้องห้ำม	 คือ	 ตกเป็นบุคคลล้มละลำย	 หำกภำย
หลงัปรำกฏว่ำ	ศำลยกเลกิกำรล้มละลำย	หรอืศำลปลดจำกกำรล้มละลำย	ซึง่จะท�ำให้บคุคลพ้นจำกกำรเป็นบคุคลล้มละลำย	 
เช่นนี้ก็ไม่กระทบต่อค�ำสั่งให้ออกจำกรำชกำรในขณะที่บุคคลนั้นล้มละลำยแต่อย่ำงใด	 และหน่วยงำนต้นสังกัดก็ไม่มีหน้ำที ่
ต้องยกเลิกค�ำสั่งดังกล่ำว	 แต่อย่ำงไรก็ตำม	 หำกบุคคลที่พ้นจำกกำรเป็นบุคคลล้มละลำยมีควำมประสงค์จะกลับเข้ำรับ
รำชกำรดังเดิมก็อำจกระท�ำได้	 โดยอำศัยกระบวนกำรขอบรรจุกลับเข้ำรับรำชกำร	 ซึ่งทำงรำชกำรก็มีอ�ำนำจและหน้ำที่ 
ในกำรพิจำรณำค�ำขอบรรจุกลับไปตำมขั้นตอนปกติ	แต่ทั้งนี้	กำรบรรจุกลับดังกล่ำวก็ไม่อำจสั่งบรรจุย้อนหลังไปจนถึงวันที่
ผู้นั้นถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำรได้

บทความ: นางสาวพรภัทรา ตันตยานนท์
นิติกรปฏิบัติการ ส�านักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม

พนักงานราชการคนใด
ตกเป็นบุคคลล้มละลาย 

ย่อมถือว่า 
สัญญาจ้างสิ้นสุดลง 

เนื่องจากบุคคลดังกล่าว 
มีลักษณะต้องห้าม 

“

”
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เมื่อประเทศไทยเป ็นประชาคม
อาเซียนการเปิดเสรีด้านการลงทุน

ในแถบภูมิภาคนี้ จะส่งผลต่อการลงทุน
ในประเทศไทยอย่างมาก เพราะอนาคต
อาจมีธุรกิจหรือบริการรูปแบบใหม่ๆ  
ที่จะกระทบความมั่นคงของชาติและ

เพื่อปัองกันธุรกิจของคนไทย ที่ยังไม่พร้อมแข่งขัน
มีการแลกเปลี่ยนการค้ากันอย่าง
เป ็นธรรมระหว ่างไทยกับคน
ต่างด้าว พ.ร.บ.การประกอบ
ธุรกิจคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
จึงเป็นกฎหมายที่ส�าคัญใช้
ในการควบคุมการประกอบ 
ธรุกจิของคนต่างด้าวในไทย 
โ ด ย มี บ ท นิ ย า ม ค� า ว ่ า  
“คนต ่ างด ้ าว”และใช ้ 
หลั ก ก า รที่ ว ่ า ห ้ า ม คน
ต่างด้าวประกอบธุรกิจตาม
บัญชีท้ายกฎหมาย เว้นแต่
ได ้รับอนุญาต ดังนั้น 
นกัลงทนุต่างชาตทิีก่�าลงั
คิดจะมาลงทุนย่อมเกิด
ความรู ้ สึกไม ่สบายใจ 
เพราะต ้องถูกแยกเป ็น 
คนต่างด้าวอาจตื่นตระหนกการ 
ท�าธุรกิจต่างๆ อาจไม่ได้รับการปฏิบัติเหมือน 
คนไทยจึงเกิดความพยายามท�าให้บริษัทเป็น “นิติบุคคล
ไทยไม่แท้” ด้วยการให้คนไทยถอืหุ้นแทนเป็น “ตวัแทนเชดิ  
หรือ นอมินี” 

บคุคลทีมี่หน้าทีค่วบคมุการประกอบธรุกจิของคนต่างด้าว
นั้นควรมีความรู้ด้านการบัญชี การเงิน เพื่อน�าความรู้ 
ดงักล่าวมาท�าการวเิคราะห์วางแผนการสบืสวนสอบสวน
หาตัวผู้กระท�าความผิดซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม เพราะจะปัองกันนิติบุคคลไทยไม่แท้ 
เข้ามาเป็นเจ้าของธุรกิจของคนไทยที่ไม่พร้อมจะแข่งขัน 

ตัวอย่างที่ผู ้ เขียนเคยใช้การวิเคราะห์ทางบัญชีและ 
การเงินในทางสืบสวนสอบสวนกรณีหน่ึง เป็นกรณ ี
ไฟไหม้ผับดังแห่งหนึ่งเมื่อหลายปีก่อน ซึ่งผับดังกล่าว 
คนทั่วไปรู ้ กันว่าใครเป็นเจ้าของ แต่หนังสือรับรอง
นิติบุคคลไปปรากฏชื่อบุคคลอื่นเป็นกรรมการผู้จัดการ  
วันนั้นผู้เขียนมีงบการเงินของผับแห่งนี้เป็นหลักฐาน 
ชิ้นเดียว จึงน�า งบก�าไรขาดทุนมาวิเคราะห์ พบว่า  

ผับดังกล่าวมีรายได้จากการขาย
อาหารและเครื่องด่ืมในแต่ละปี

อยู่ในระหว่าง 35 – 50 ล้าน 
มีต ้นทุนขายประมาณ 95 
เปอร์เซ็นต์ของรายได้เฉพาะ
ค ่าอาหารและเคร่ืองดื่ม 
ก�าไรสุทธิแต่ละปีประมาณ 
3-5 เปอร์เซน็ต์ ถ้าดผูวิเผนิ
ก็ไม่น่าแปลก แต่ปรากฏว่า 
ในปีสุดท้ายก่อนไฟไหม้  
ผับแห ่งนี้มีรายได ้อื่นอีก 

ชนิดหนึ่งจ�านวน 20 กว่า
ล้านบาท ที่แปลกก็คือ
เป็นรายได้ที่ไม่ใช่รายได้ 
จากการขายอาหาร
และเครื่องดื่มเพิ่มเข้า

มาจ�านวนมากถึง 20 กว่า 
ล้านบาท แต่ท�าไมต้นทุนขายยัง

เท่าปีก่อนๆ เกิดประเด็นข้อสงสัย และเพื่อให้ 
หายสงสยัผูเ้ขยีนจงึสอบถามไปยังหน่วยงานของรฐัทีต้่อง
เกี่ยวข้องกับการก�ากับดูแลกิจการค้า ท�าให้ทราบว่าเงิน
จ�านวนดังกล่าวผับแห่งนี้ได้มาจากบริษัทแห่งหนึ่งให้เพ่ือ 
ส่งเสริมการขายสินค้าของบริษัทนั้น ทีนี้มาคิดต่อว่าถ้าเป็นเรา 
จะจ่ายเงิน 20 กว่าล้านบาทนั้นหรือไม่ เนื่องจากผับแห่งนี้ 
สามารถท�าก�าไรสุทธิต่อปีประมาณ 4 เปอร์เซ็นต์ เป็นเงิน
ประมาณ 1.6 ล้านบาทเท่านั้น และมีรายได้ต่อปีเฉลี่ย 45 
ล้านบาท วิเคราะห์มาถึงตรงนี้ตอบว่าไม่จ่ายแน่นอนเพราะ
ไม่รู้เมื่อไหร่ผับแห่งนี้จะขายสินค้าเราได้คุ้มทุน 

การวิเคราะห์ทางบัญชี การเงิน
เพื่อการสืบสวนสอบสวน



ดังนั้นตัวเลข 20 กว่าล้านดังกล่าวจึงน่าสนใจที่จะน�าไป
ท�าการสืบสวนต่อ มีหลักอยู่ว่า “อ�านาจการตัดสินใจและ
เงินจะวิ่งไปหาเจ้าของตัวจริงเสมอ” ผู้เขียนจึงตามไปหา
ผู้จ่ายเงินเพื่อขอตรวจสอบเช็คสั่งจ่าย โดยอยากทราบ
ว่าเช็คนั้นสั่งจ่ายให้ใครหรือไปเข้าบัญชีใคร แต่ได้รับการ
ปฏิเสธที่จะให้ดูเช็คนั้นโดยบริษัทให้เหตุผลว่าผู้รักษาเช็ค
ไปต่างประเทศ แต่บรษิทัยนิดจีะให้ดหูลกัฐานอืน่แทนก่อน 
ได้หรือไม่ มีค�าพูดของนักสืบสวนสอบสวนอีกว่า “ถ้าใคร 
จะให้พยานหลักฐานอะไรจะมีประโยชน์หรือไม่ให้รับ 
ไว้ก่อน” ปรากฏว่าสิ่งที่บริษัทให้ดูคือสัญญาตกลงส่งเสริม
การขายระหว่างบริษัทกับผับดังกล่าวจ�านวน 3 ฉบับ  
พอผู้เขียนได้รับคิดต่อเลยว่าสัญญาจะบอกถึงอ�านาจการ
ตัดสินใจของเจ้าของผับตัวจริง ดังนั้นผู้เขียนรีบเปิดหน้า
สดุท้ายทีม่กีารลงลายมอืชือ่ในสญัญาทนัทแีล้วพบชือ่เสีย่
เจ้าของผับตัวจริงลงนามในฐานะกรรมการผู้จัดการ

จากตัวอย่างผู้เขียนช้ีให้เห็นถึงการใช้ศาสตร์การบัญชี

พิจารณาประกอบการกระท�าความผิด และข้อมูลทางบัญชี 
การเงิน เป็นพยานเอกสารที่ส�าคัญ มีน�้าหนักในการช้ีตัว
ผู้กระท�าความผิด

มาถึงตรงนี้เมื่อเอ่ยถึง “บัญชี การเงิน” ดูเหมือนว่า 
การใช้ พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
มาควบคุมการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในไทยจะ
ไม่ง่ายซะแล้ว เพราะคนส่วนใหญ่บอกว่าเรื่องการบัญชี
เป็นเรื่องยาก น่าปวดหัว แต่ “รายได้” ก็เป็นข้อมูล 

การเงินเพื่อสืบสวนสอบสวน ทีนี้ขอกลับมาเรื่องการใช้
พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็น
เครือ่งมือในการควบคมุการประกอบธุรกจิของคนต่างด้าว
ในไทย โดยมาตรา 37 บอกถึงการกระท�าความผิดตาม  
พ.ร.บ. นี้ มี 2 องค์ประกอบคือ 1. เป็นบุคคลต่างด้าว  
2. มีการประกอบธุรกิจที่ฝ่าฝืนมาตรา 6 มาตรา 7 หรือ
มาตรา 8 ดั้งนั้น บุคคลที่มีหน้าที่นั้นต้องใช้แนวทาง
การตรวจสอบแขนงใหม่ที่เรียกว่า การบัญชีสืบสวน  
(Forensic Accounting) โดยผู้ปฎิบัติ คือ “นักบัญชี
สืบสวน” คุณสมบัติที่จ�าเป็นซึ่งนอกจากจะมีความรู ้ 
ทางด้านนิติศาสตร์เพื่อการสืบสวนแล้วควรท่ีจะศึกษา
ความรู้เกี่ยวกับ การบัญชี การเงินด้วย เพราะ “การ
ประกอบธุรกิจ” เป็นองค์ประกอบความผิดท่ีส�าคัญ 
ซึ่งต้องน�ารายได้ของกิจการที่เป็นข้อมูลทางบัญชีมา

ทางบัญชีเป็นพยานหลักฐานอันส�าคัญของการพิจารณา
ถึงการประกอบธุรกิจตาม พ.ร.บ.นี้ เพื่อการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อชาติ ถ้าผู้เขียน 
จะบอกว่า “บัญชีไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่ คิด” บัญช ี
เป็นเพียงการบันทึกประวัติศาสตร์หรือบันทึกเรื่องราว 
ที่เกิดข้ึนรูปแบบหนึ่งเท่านั้น ทุกคนเกี่ยวข้องกับบัญช ี
ทุกวัน สามารถเรียนรู้ได้อย่างง่ายๆ แบบนี้น่าสนใจไหม  
ถ้าน่าสนใจขอให้ติดตามต่อแล้วทุกท่านจะบอกว่าบัญชี
ไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิดจริงๆ.....สวัสดี

นำงสำวรัศมี	สีตลวรำงค์
พนักงำนสอบสวนคดีพิเศษช�ำนำญกำรพิเศษ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ	(DSI)	กระทรวงยุติธรรม




