




...สารจากบรรณาธิการ...

 วารสาร OIJ NEWS ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารงานตรวจราชการกระทรวงยุตธิรรมและกจิกรรมของส�านกัผูต้รวจราชการกระทรวงยตุธิรรม ไปยงัหน่วยรบัตรวจ 

ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม รวมถึงหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปให้ได้รับทราบ ในเล่มนี้มีเรื่องราวสาระ 

ความรู้ต่าง ๆ ที่น่าสนใจมากมาย เนื่องจากผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมได้ลงพื้นที่ตรวจราชการรอบที่ 1/2559  

ครบทุกท่าน จึงได้น�าเรื่องราวท่ีพบจากการตรวจราชการมาให้ทุกท่านได้ติดตามอ่านกัน อาทิ ผลิตภัณฑ์จากเรือนจ�า  

Best Practice จากส�านักงานยุติธรรมจังหวัดอ�านาจเจริญ พร้อมเรื่องราวอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์อีกมากมาย เพื่อที ่

ผู้อ่านทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากวารสารฉบับนี้อย่างเต็มที่

 ทั้งน้ี ส�านักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นสื่อกลางในการเผยแพร ่

ข้อมูลข่าวสารของหน่วยรับตรวจที่มีประโยชน์ และขอน้อมรับค�าติชม พร้อมข้อคิดเห็นต่าง ๆ เพื่อน�ามาปรับปรุงและ

พัฒนาให้วารสารมีความสมบูรณ์ยิ่ง ๆ ขึ้นไป 

ส�ารวม บุญเสริม
บรรณาธิการ
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นายวรีะยุทธ สุขเจรญิ
(หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุตธิรรม)

ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดล�าปาง โดยได้ประชุม 
ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุตธิรรม  

ณ ห้องประชุมส�านักงานคุมประพฤตจิังหวัดล�าปาง  
เพื่อมอบนโยบายของกระทรวงยุตธิรรม และตดิตาม 

ผลการด�าเนนิงานพร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรค 
ในการปฏบิัตงิาน ตลอดจนให้ค�าแนะน�าในการปฏบิัติ

ราชการ ทั้งนี้ได้ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัด 
กระทรวงยุตธิรรม และตรวจเยี่ยมศูนย์ยุตธิรรมชุมชน 

ในพื้นที่จังหวัดล�าปาง

พ.ต.อ.สุชาต ิวงศ์อนันต์ชัย
(ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุตธิรรม)
พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ 

เขตตรวจราชการที่ 1 จังหวัดนนทบุร ีโดยประชุม
ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุตธิรรม 

เพื่อตดิตามผลการด�าเนนิงานตามนโยบาย
ของกระทรวงยุตธิรรม รับฟังปัญหาอุปสรรค

ในการปฏบิัตงิาน ตลอดจนให้ค�าแนะน�า
ในการปฏบิัตริาชการ

พ.ต.ท.พงษ์ธร ธัญญสริิ
(รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุตธิรรม)

ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสุโขทัย 
โดยได้ประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงยุตธิรรม เพื่อตดิตามผลการด�าเนนิงาน
ตามนโยบายของกระทรวงยุตธิรรม รับฟังปัญหา
อุปสรรคในการปฏบิัตงิาน ตลอดจนให้ค�าแนะน�า
ในการปฏบิัตริาชการ ทั้งนี้ได้ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงยุตธิรรม และลงพื้นที่ส�ารวจที่ดนิ

ราชพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารบูรณาการ
กระทรวงยุตธิรรม
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นางฉลอง อตกินษิฐ
(ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุตธิรรม)

พร้อมด้วยนางสาวปิตกิาญจน์ สทิธเิดช และนายศักยา ชูใหม่ 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุตธิรรม และคณะได้เดนิทางไปตรวจ
ราชการ ณ จังหวัดฉะเชงิเทรา โดยประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วน
ราชการในสังกัดกระทรวงยุตธิรรม เพื่อมอบนโยบายกระทรวง

ยุตธิรรม และตรวจตดิตามผลการด�าเนนิงาน 
ทั้งนี้ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้ก�าลังใจ 

และให้ข้อแนะน�าในการปฏบิัตงิานแก่เจ้าหน้าที่

พันโทเอนก ยมจนิดา
(ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุตธิรรม)

ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดนครราชสมีา โดยได้ประชุม
ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุตธิรรม
 ณ ห้องประชุมส�านักงานยุตธิรรมจังหวัดนครราชสมีา 
เพื่อมอบนโยบายของกระทรวงยุตธิรรม และตดิตามผล

การด�าเนนิงานพร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏบิัตงิาน 
ตลอดจนให้ค�าแนะน�าในการปฏบิัตริาชการ 

ในช่วงบ่ายได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การศกึษาดูงานของ
ผู้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนยีบัตรธรรมาภบิาลทางการแพทย์

ส�าหรับผู้บรหิารระดับสูง รุ่นที่ 4 (ปธพ.4) 
ณ โรงพยาบาลค่ายสุรนาร ีจังหวัดนครราชสมีา
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นายศักยา ชูใหม่
(ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุตธิรรม)

ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดเลย โดยได้ประชุม
ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุตธิรรม 

ณ ศาลากลางจังหวัดเลย เพื่อมอบนโยบาย
ของกระทรวงยุตธิรรม และตดิตามผลการด�าเนนิงาน 

พร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏบิัตงิาน 
ตลอดจนให้ค�าแนะน�าในการปฏบิัตริาชการ และได้
เข้าตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุตธิรรม

ในพื้นที่จังหวัดเลย

นางสาวปิตกิาญจน์ สทิธเิดช
(ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุตธิรรม)

พร้อมด้วยหัวหน้าส�านักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุตธิรรม และเจ้าหน้าที่
ส�านักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุตธิรรม ได้เดนิทางไปตรวจราชการกรมราชทัณฑ์ 

โดยเน้นนโยบายการตรวจด้านการใช้ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุตธิรรม (DXC) 
ทั้งนี้ นายดนุพล ชื่นอารมณ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ

กระบวนการยุตธิรรม ได้เข้าร่วมให้ข้อมูลของระบบแลกเปลี่ยนข้อมูล
กระบวนการยุตธิรรมด้วย ณ ห้องประชุมกรมราชทัณฑ์
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สวัสดปีีใหม่
2559
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e-Inspection
	 ระบบตรวจราชการอิเล็กทรอนิกส์

 จากการเปิดใช้งานระบบ e-inspection เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมภายใต้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และมีประสิทธิภาพ และ
เพือ่เพิม่ช่องทางในการรายงานข้อมลูและตดิตามผลการด�าเนนิงานของหน่วยรบัตรวจ
และลดการรายงานที่เป็นเอกสาร ปัจจุบันมีหน่วยงานที่มีข้อมูลพื้นฐานแล้ว จ�านวน  
536 หน่วยงาน และหน่วยงานที่ยังไม่มีข้อมูลพื้นฐานในระบบที่เป็นปัจจุบันอีก 4 หน่วยงาน

 ปัจจุบัน ระบบ e-inspection ได้อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลประกอบการ
ตรวจราชการ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล 3 ส่วน ดังนี้

 1. ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน (ซ่ึงมีอยู ่ในระบบอยู ่แล้ว แต่มีการเพิ่ม 
รายละเอยีดข้อมูลบางส่วนเข้าสูร่ะบบ ซึง่ทางหน่วยรบัตรวจสามารถเข้าไปกรอกข้อมูล
เพิ่มเติมในระบบได้แล้ว)

 2. ประเด็นการตรวจราชการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

 3. ประเด็นการตรวจราชการทั่วไป ประกอบด้วย 4 ส่วนย่อย ดังนี้

  3.1 การบริหารงบประมาณและติดตามความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายเงิน 
   งบประมาณ

  3.2 การปฏิบัติตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ

  3.3 ผลการด�าเนินงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม

  3.4 ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและความต้องการของหน่วยงาน

 ซึ่งเมื่อมีการจัดท�าข้อมูลส่วนท่ีเหลือเสร็จสิ้นแล้วจะแจ้งให้ทางหน่วยรับตรวจ
ทราบในโอกาสต่อไป เพื่อท�าการอัพเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

 ในส่วนของหน่วยงานใดที่ไม่สามารถลงข้อมูลได้หรือมีข้อขัดข้องในการเข้าระบบ 
สามารถติดต่อได้ที่ 0 2141 5420, 0 2141 7536
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	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2559	กระทรวงยุติธรรม	ได้น�าผลการตรวจ
ราชการของผู้ตรวจราชการที่ตรวจพบจากหน่วยงานรับตรวจ	มาร่วมกัน
ก�าหนดแนวทางแก้ไข	เป็นครั้งแรกในปีงบประมาณ	เมื่อวันที่	8	กุมภาพันธ์	
2559	ซี่งปัญหาที่แก้ไขร่วมกันครั้งนี้	ประกอบด้วย	
	 1.	 การด�าเนินงานของกองทุนยุติธรรม	 ซึ่งกองทุนยุติธรรมเป็น 
กองทุนหนึ่งที่จัดตั้งภายในส�านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม	 โดยมีสถานะ 
เป็น	 ‘นิติบุคคล’	 มีสิทธิในการถือครองทรัพย์สินหรือตกลงท�านิติกรรม
สัญญาต่าง	 ๆ	 ได้	 ภายในขอบเขตวัตถุประสงค์ของกองทุน	 อาทิ	 เป็น 
แหล่งเงินทุนส�าหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนในการ 
ด�าเนินคดี	 การขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ�าเลยที่ถูกละเมิดสิทธิ
มนุษยชน	และการให้ความรู้ทางกฎหมาย
	 2.	 ผลการด�า เนินงานด ้านระบบศูนย ์แลกเปลี่ ยนข ้อมูล
กระบวนการยุติธรรม	(Data	Exchange	Center	:	DXC)	ของส�านักงาน
กิจการยุติธรรม	 (สกธ.)	 เพื่อท�าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเช่ือมโยง 
กระบวนงานในกระบวนการยุติธรรมแบบต่อเนื่องเป็นหนึ่งเดียวกัน	 
(Justice	Work	Flow	System)	ปัจจุบันมีฐานข้อมูลจ�านวน	18	ฐานข้อมูล

 รองปลดักระทรวงยตุธิรรม (นายธวชัชยั ไทยเขยีว) 
ได้มนีโยบายให้มกีารประสานการปฏบิตังิานของหน่วยงาน 
ด้านการตรวจสอบของกระทรวงยุติธรรม เพื่อรับทราบ
ปัญหาและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคจากการ
ตรวจพบของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งจะมีหน่วยงานหลัก 
ด้านการตรวจสอบ ประกอบด้วย กลุ่มตรวจสอบภายใน
ระดับกระทรวง (ตสน.) กลุ่มพัฒนาระบบบริหารกระทรวง
ยตุธิรรม (กพร.ยธ.) ส�านกัผูต้รวจราชการกระทรวงยตุธิรรม 
(สผต.) และส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สนย.) โดย 
สรปุผลการตรวจสอบของแต่ละหน่วยงานในช่วงทีผ่่านมา  
เพ่ือน�าปัญหาที่พบมาก�าหนดแนวในการแก้ไขปัญหา 
ร่วมกันให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม

การประสานงาน
หน่วยงานด้านการตรวจสอบ กระทรวงยุติธรรม
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	 ท้ังน้ี	การปฏบิตังิานร่วมกนัดงักล่าว	ก่อให้เกดิประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างเป็นระบบ	และก่อให้เกิด 
ประโยชน์กับการผลักดันงานของกระทรวงยุติธรรมผ่านกลไกของหน่วยงานด้านการตรวจสอบ	ท�าให้มีการต่อยอด 
ในการแก้ไขปัญหาต่าง	 ๆ	 อาทิ	 การด�าเนินการตรวจสอบภายในระดับกระทรวง	 การจัดท�าค�ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ	 และการด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรมให้เป็นไปตาม	 Road	map	 ในปีงบประมาณ	 
พ.ศ.	 2559	 หน่วยงานดังกล่าวข้างต้นมีก�าหนดการติดตามงานอีกครั้งในเดือน	พฤษภาคม	 2559	 โดยจะมีการเชิญ 
หน่วยงานที่เก่ียวข้องมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการแก้ไขปัญหาและเชิญคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล 
ภาคราชการ	(คตป.ยธ)	เข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย

	 3.	 ผลการด�าเนินงานตามนโยบาย	6	ด้าน	ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม	ประกอบด้วย	
	 	 3.1	 การอ�านวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล�้า
	 	 3.2	 การสร้างความปลอดภัยในสังคม
	 	 3.3	 การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
	 	 3.4	 การป้องกันและปราบปรามการทุจริต	
	 	 3.5	 การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ
	 	 3.6	 การพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
	 4.	 ผลการด�าเนินงานด้านศูนย์ยุติธรรมชุมชน	 เป็นศูนย์กลางการกระจายงานและขับเคลื่อนงานของ 
กระทรวงยุติธรรมตามภารกิจหลัก	ร่วมกับศูนย์ด�ารงธรรม	ลงไปถึงระดับต�าบลและท้องถิ่นทั่วประเทศ
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 ปี 1910 ในยุคอาณานิคม ญี่ปุ่นได้ด�าเนินการหาประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจในเกาหลีอย่างต่อเนื่อง ชีวิตของชาวเกาหลีถูกท�าลายลงภายใต้
การปกครองแบบอาณานิคม จนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงใน
ปี 1945 ประเทศเกิดการแบ่งแยก เนื่องจากความแตกต่างทางอุดมการณ์ 
ซึ่งมีเหตุมาจากการเกิดสงครามเย็น สภาพสังคมของสาธารณรัฐเกาหลี 
ภายหลังสงครามเกาหลี (ค.ศ. 1950 – 1953) เต็มไปด้วยความยากจน 
35 ปี ภายใต้การครอบครองของญี่ปุ ่น 3 ปีภายใต้การอารักขาของ
สหประชาชาติ และ 3 ปีภายใต้สภาวะสงครามความขัดแย้งระหว่าง 
ดินแดนเขตเหนือและเขตใต้ จากประเทศที่ยากจนสามารถพัฒนาตัวเอง
จนเป็นประเทศทีม่รีายได้สงูในเวลาต่อมาในปี 1995 (รายได้เฉลีย่ต่อหวัคอื  
12,403 ดอลลาร์สหรัฐ) ประเทศเกาหลใีต้ จงึเป็นอกีหนึง่ประเทศทีม่คีวาม
น่าสนใจ และถือว่าเป็นบทเรียนที่ดีให้กับประเทศไทยได้เป็นอย่างดี

	 บทความนี้	 ผู ้เขียนได้ท�าการวิเคราะห์ปัจจัยที่ช่วยให้ประเทศ
เกาหลีใต้ประสบความส�าเร็จ	 ในการพัฒนาประเทศ	 เพื่อสะท้อนภาพการ
พัฒนาของประเทศไทยในยุคปัจจุบัน	 อุปสรรคและความท้าทาย	 ในการ
พัฒนาประเทศไทย	 และข้อเสนอแนะส�าหรับผู้บริหารเพ่ือวางแผนพัฒนา
ศักยภาพของประเทศได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพต่อไป
 มุ่งเน้นพัฒนาการศึกษา (Education as priority)
	 The	World	 Top	 20	 Education	 Poll	 เผยผลส�ารวจระบบ 
การศึกษาจากทั่วโลกกว่า	 200	 ประเทศ	 เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้าน 
การศึกษาของนักเรียนอายุตั้งแต่	3-25	ปี	
	 การส�ารวจในครั้งนี้เป็นการรวบรวมสถิติจาก	 6	 องค์กรระหว่าง
ประเทศ	 คือ	 องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา	 (OECD),	 
โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ	 (PISA),	 องค์การการศึกษา	

เกาหลีใต้
: ผู้ชนะสงครามแห่งการพัฒนา

วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาต	ิ
หรือ	 ยูเนสโก	 (UNESCO),	 หน่วยข่าวกรอง
เศรษฐศาสตร์	 (EIU),	 โครงการศึกษาแนวโน้ม
การจัดการศึกษาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์	
(TIMSS)	 และความคืบหน้าในระหว่างการอ่าน
และการเรียนรู้	 (PIRLS)	 ส่งไปยังกระทรวง
ศึกษาธิการของแต่ละประเทศเพื่อยืนยันความ
ถูกต้องของข้อมูล	 ผลจากการเก็บรวบรวม
สถิติ	ปรากฏว่า	สาธารณรัฐเกาหลีหรือประเทศ
เกาหลีใต้ได้คะแนนเป็นอันดับ	1	ของโลก	
	 เกาหลีเป็นชาติที่ขาดแคลนทรัพยากร 
ธรรมชาติ	 ทรัพยากรบุคคลจึงถือเป็นทางเลือก
แห่งการอยู่รอดเดียวของประเทศ	 จากงานวิจัย	 
Making	 the	 Transition	 from	 Middle-
income	 to	 Advanced	 Economies	 โดย	
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Alejandro	Foxley	และ	Fernando	Sossdor	
ได้ระบถึุงปัจจยัทีส่�าคญัทีท่�าให้เกาหลใีต้ประสบ
ความส�าเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาว 
คือ	คุณภาพทางการศึกษาและงานวิจัยและพัฒนา	 
เกาหลีใต้ได้รับอิสรภาพจากญ่ีปุ่นในปี	 1945	 
ในช่วงนั้นมีชาวเกาหลีเหนือเข ้ามาอาศัยที่
เกาหลีใต้เป็นจ�านวนมาก	ท�าให้จ�านวนประชากร
ในเกาหลีใต้เพ่ิมข้ึนอย่างมาก	 และอยู่กันอย่าง
หนาแน่นประกอบกับสงครามเกาหลีในช่วงป	ี
1950-1953	 การศึกษาและทรัพยากรบุคคล 
ที่มีคุณภาพจึงเป็นสิ่งเดียวที่ท�าให้เกาหลีพัฒนาได	้ 
ประชากรเกาหลีพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้บุตร 
มีการศึกษาท่ีดี	 โดยมองว่า	 การศึกษาที่ดีเป็น 
การสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพมาพัฒนาเศรษฐกิจ
ของชาติ	 เป็นทัศนคติที่ฝังรากลึกลงในวัฒนธรรม
ของประชาชนชาวเกาหลีใต้	
	 วัฒนธรรมเกาหลี	 ได้รับอิทธิพลจาก
แนวคิดของขงจ้ือ	 ค�าสอนและแนวปฏิบัติของ
ขงจื้อนี้เอง	 ส่งผลให้ชาวเกาหลีให้ความส�าคัญต่อ
การศกึษาและให้การเคารพยกย่องผูม้กีารศกึษา	
ภายหลังสงครามโลกครั้งที่	2	สิ้นสุดลง	การศึกษา
ในเกาหลีได้ขยายขอบข่ายไปอย่างโดดเด่น	ต่อมา 
ในช่วง	 1980	 ประเทศเกาหลีโดยการน�าของ 
ภาครัฐ	 ได้หันมามุ่งเน้นการพัฒนาการศึกษาใน
เชงิคุณภาพ	วสัิยทศัน์ในระบบการศกึษาใหม่อยูท่ี ่
การสรรค์สร้าง	 “การศึกษาในอุดมคติ”	 ซึ่งมุ่งเน้น 
ความเท่าเทียมของการเข้าถึงการศึกษา	 โดย 
ผู้เรียนสามารถก�าหนดเวลาและสถานที่เรียน 
ได้ด้วยตัวเอง	 ระบบการศึกษาในลักษณะนี	้ 
เอื้อให้มีการย้ายโอนระหว่างนักเรียนนักศึกษา 
ต่างสถานศึกษา	 รวมทั้งการย้ายโอนระหว่าง
แผนการเรียนหรือการศึกษาเฉพาะทางภายใน
สถานศึกษาเดิม	ทั้งนี้เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถ
เข้ารับการศึกษา	ตามแผนการเรียนที่เหมาะสม 
และสอดคล้องที่สุดกับความสามารถและความถนัด	
 

นิสัยและทัศนคติพื้นฐานของคนในชาติ
	 คนเกาหลีเป็นคนท่ีผูกพันฝังใจกับเรื่องราวในอดีต	 (tenacious)	 
หากแต่ก็สามารถปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลงได้ดี	 มีวินัยในตัวเองสูง	 
(disciplined)	ไม่ยอมแพ้ต่อสิ่งใดง่าย	ๆ	แข่งขันสูง	(competitive)	ดันทุรัง	
และไม่เกรงกลัวต่อสิ่งใด	 (defiant)	 และที่ส�าคัญอยู่ภายใต้กฎระเบียบ 
ทางจริยธรรม	เน้นความสูงต�่าทางสังคม	(hierarchical	social	 relationship)	
รักชาติบ้านเมือง	(patriotism)	
	 คนเกาหลีเน้นการท�างานหนัก	 เอาจริงเอาจัง	 หนักเอาเบาสู้	 ถ้า
ลองได้คนเกาหลีลงมือท�าสิ่งใดแล้ว	 จะไม่มีการยอมแพ้หรือยกเลิกกลางคัน	 
จึงมีการเรียกจริยธรรมในการท�างานแบบนี้ว่า	 “จิตวิญญาณเราท�าได้”	 
(can-do	 spirit)	 นักวิชาการเกาหลีถึงกับกล่าวอ้างว่า	 ความส�าเร็จในการ
พัฒนาประเทศเกาหลีใต้จากประเทศด้อยพัฒนาและยากจนสู่ประเทศที่
ร�่ารวยเป็นอันดับต้น	 ๆ	 ของโลกในช่วงระยะเวลาไม่ก่ีสิบปีนั้น	 มีผลมาจาก
จริยธรรมในการท�างานและความมีวินัยของคนในชาติ	
	 ข ้อสังเกตท่ีได ้จากการศึกษาอุปนิสัยของคนเกาหลีคือ	 การ 
มีจริยธรรมในการท�างานและความมีวินัยในตัวเองสูง	 เป็นปัจจัยหลักที่ 
ท�าให้ประเทศเกาหลีใต้ประสบความส�าเร็จในการพัฒนาประเทศ	 คนเกาหลี
เริ่มมีอุปนิสัยเช่นนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่และอะไรคือแรงขับเคลื่อนท่ีส�าคัญต่อ 
การเปลี่ยนแปลงนี้	
	 ในช่วงปี	 1960	 ก่อนการเลือกตั้งสมัยท่ี	 2	 ของประธานาธิบดี 
อีซึงมัน	 (이승만)	 เกิดการประท้วงใหญ่	 อันเนื่องมาจากความไม่พอใจ 
การโกงเลือกตั้ง	 ท้ังการซ้ือเสียงและการใช้ก�าลังข่มขู่	 นายพลปาร์ค	 จองฮ	ี 
(박정희)	 จึงเข้ายึดอ�านาจการปกครองในปี	 1961	 และเป็นผู้ปลุกจิตส�านึก
ให้คนในชาติลุกขึ้นมาต่อสู้	 สอนให้คนในชาติตระหนักถึงการใช้ชีวิตในโลก
ปัจจุบันที่เต็มไปด้วยการแข่งขันและการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดในยุควัตถุนิยม	
รัฐบาลเรียกร้องให้คนทุกคนร่วมมือกัน	เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน	จนกลายเป็น 
จริยธรรม/วัฒนธรรมในการท�างานที่ขยันขันแข็ง	 เน้นการมองไปข้างหน้า	
(forward	 looking)	 และการพัฒนาอุตสาหกรรมเป็นหลัก	 นับตั้งแต่นั้นมา
ลักษณะนิสัยของคนเกาหลีใต้ได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง	
	 นายพลปาร์ค	 จองฮี	 ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู ้น�าท่ีมีวิสัยทัศน์	 
โดยเฉพาะเรือ่งการพฒันาบคุลากรนัน้	นายพลปาร์ค	จองฮี	ให้ความส�าคญัมาก	 
โดยให้มีการฝึกอบรมข้าราชการ	 ประชาชนให้มีความรู้และทักษะในการ
ประกอบอาชีพ	ท�าให้การด�าเนินการพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างรวดเร็ว
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อุปสรรค 
และความท้าทายในการพัฒนาประเทศไทย 
	 เร่ืองราวของเกาหลใีต้มส่ีวนคล้ายคลงึกบัประเทศไทยเป็นอย่างมาก 
ในช่วงหลังปี	 ค.ศ.	 1960	 เป็นต้นมา	 หากแต่เพราะเหตุใดประเทศไทย 
จึงไม่ประสบความส�าเร็จเช่นเดียวกับเกาหลีใต้

นิสัยและทัศนคติพื้นฐานของคนไทย
	 นิยมยกย่องเฉพาะผู้ที่มีอาวุโสกว่าตนเป็นส่วนมาก	 (seniority)	 
ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศในแง่ที่ก�าลังความคิดและก�าลังกาย 
ของทรัพยากรมนุษย์ส่วนหนึ่งไม่ได้เอามาใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างเต็มที	่ 
ความมีอาวุโสน้อยจะถูกน�ามากล่าวอ้างและถูกกีดกันโดยผู้มีอาวุโสมากกว่า	
ต่อมาคือเร่ืองของหน้าตา	 คนไทยมีนิสัยไม่รู้จักประมาณตน	 ต้องการมีหน้ามีตา	 
และพยายามรักษาหน้าตาหรือชื่อเสียงเกียรติยศไว้	 เข้าท�านอง	 "หน้าใหญ่
ใจโต"	 ไม่ต้องการให้	 "เสียหน้า"	 และนิยม	 "รักษาหน้า"	 ความรักอิสระเสรี 
ก็เช่นกัน	 ท�าให้คนไทยขาดระเบียบวินัย	 ไม่ยึดถือระเบียบวินัย	 ส่งผลให ้
การพัฒนาประเทศขาดประสิทธิภาพด้วย	 การท�างานเป็นทีม	 (teamwork)	
เป็นสิ่งที่คนไทยไม่ฉนัด	 เน่ืองจากคนไทยมีความสามารถเฉพาะตัวสูงมาก	 
เมื่อต้องท�างานร่วมกับผู้อื่น	 ความสามารถจะลดลงเหลือเพียงครึ่งเดียว	
อุปนิสัยลืมง่าย	ให้อภัยง่าย	และเห็นอกเห็นใจ	เป็นอุปนิสัยเชิงบวก	หากแต่
เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศในแง่ที่เมื่อมีผู้กระท�าความผิด	 คนไทย 
ก็ไม่จดจ�าและไม่น�ามาเป็นบทเรียน	ไม่ต่อต้านอย่างจริงจังและต่อเนื่อง	
	 ทัศนคติที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศของไทยที่ส�าคัญที่สุด	
คอื	การมุง่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม	เป็นลกัษณะอปุนสิยัของคนไทย 
ที่คิดเฉพาะความอยู ่รอดของตนเองเท่านั้นโดยไม่คิดถึงชาติบ้านเมือง	 
โดยคิดอยู่เสมอว่า	 "ประเทศชาติ	 ไม่ใช่ของเขาคนเดียว"	 เมื่อท�ากิจการใด 
จะคิด	"มุ่งแสวงหาก�าไรเกินควร"	หรือก�าไรสูงสุดเสมอ	ซึ่งต่างจากคนเกาหลี	
ซึ่งมีคนรักชาติ	 มุ่งผลประโยชน์ของชาติ	 เพราะมองว่าเมื่อใดท่ีประเทศชาติ
ประสบความส�าเร็จในด้านเศรษฐกิจ	ทุกคนในชาติก็จะอยู่ดีมีสุขตามไปด้วย	

ระบบการศึกษาไทย
	 ในระดับนโยบาย	 จะเห็นได้ว่า	 ภาครัฐ 
ให้ความส�าคัญกับเรื่องการศึกษาในระดับรองลงมา 
เมื่อเทียบกับปัญหาด้านอื่น	 ๆ	 ทั้งที่เป็นปัญหาท่ี
ส�าคัญและเร่งด่วนของประเทศ	อีกทั้งผู้รับผิดชอบ 
ก�ากับดูแลนโยบายด้านการศึกษาของชาติ	 ไม่ได้
เป็นบุคคลท่ีมีความรู้มีความเข้าใจงานด้านการ 
ศึกษา	 ส่งผลกระทบต่อการปฏิรูปการศึกษาและ 
แนวทางการปฏิบัติกับบุคลากรทางการศึกษา	
ท้ัง	 ๆ	 ท่ีในวงการศึกษามีบุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถอย่างมากมาย	 ในทางกลับกัน	
ประเทศไทยได้มีการพยายามปฏิรูประบบการ
ศึกษามาแล้วหลายครั้ง	 ซ่ึงล้วนแล้วแต่ไม่ประสบ
ความส�าเร็จตามเป้าหมาย	 อันเนื่องมาจากปัจจัย
ด้านคุณภาพและด้านบุคลากร	
	 ด ้านคุณภาพการศึกษาที่ เด็กได ้รับ 
ในประเทศไทยนั้นเป็นเรื่องท่ีน่ากังวลอย่างยิ่ง	 
สถิติต่าง	 ๆ	 ชี้ให้เห็นว่าระดับการเรียนรู ้ของ 
เด็กไทยในวิชาหลักลดต�่าลงในรอบสิบปีที่ผ่านมา	
การรายงานของคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติปี	2551	ชี้ให้เห็นว่าผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับชาติอยู ่ในระดับที่น่ากังวล	
โดยที่คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี	 6	 และมัธยมศึกษาปีท่ี	 6	 ในวิชาหลัก	 ๆ	 
อยู่ในระดับต�่ากว่าร้อยละ	50

นางสาวสินีนาฎ มะปรางทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ส�านักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
อ้างอิง :	บทความรายงานจากการอบรม
หลักสูตรการเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคล
และทักษะการท�างานส�าหรับข้าราชการ
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง	ณ	สาธารณรัฐเกาหลี	
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ประเด็นการตรวจกรม

ประเด็นการตรวจกรม

กรมคุมประพฤติ

กรมพินิจฯ

ประเด็นการตรวจกระทรวง 

ประเด็นการตรวจกระทรวง 

1.	 ตรวจผลการด�าเนินงานตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ	 ตามที่กรมก�าหนดหรือตาม 
ค�ารับรองที่	กพร.ก�าหนดหากยังมิได้ก�าหนดให้ใช้ข้อมูลของปีงบประมาณเดิม	

2.	 ก�าหนดหลักเกณฑ์เพื่อตรวจในประเด็นเงินกลางประกันตัวที่ค้างอยู่	 ซึ่งจะไม่ตรวจใน
ประเด็นข้อกฎหมาย	

3.	 ตรวจประสิทธิภาพโครงการ	การน�าสายรัดข้อมือ	(EM	:	Electronic	Monitoring)	
4.	 การตรวจติดตามผลการด�าเนินงานของสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	ในระบบ

บังคับบ�าบัด	
5.	 การตรวจในเรื่องปัญหาอุปสรรค	 โดยเน้นตรวจในเร่ืองของจ�านวนคอมพิวเตอร์ที่ 

พอเพียงต่อการปฏิบัติงาน	
6.	 การน�าข้อมูลของระบบของศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม	 (ระบบ	DXC)	

มาใช้ในการปฏิบัติงาน	

1. การตรวจในประเด็นความถูกต้องตามกฎหมายมีประเด็นที่ต้องตรวจ คือ 
	 1)	 ภารกจิหลกัด้านคดอีาญา	เป็นการตรวจในเรือ่งการด�าเนนิการทัง้หมด	เช่น	จ�านวน

คดี	วิธีปฏิบัติและการด�าเนินการต่าง	ๆ	ถูกต้องหรือไม่	โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการ	
ขั้นตอนการจับกุม	และมีการสุ่มตรวจส�านวนคดีต่าง	ๆ	รวมไปถึงการให้ค�าปรึกษา
ค�าแนะน�า	ในกรณีที่มีข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นในบางคดี

	 2)	 เงินกลางประกันตัว	เป็นการตรวจในเรื่องเงินประกันตัวที่ยังไม่มีการเบิกถอนคืน	
	 3)	 ด้านคดีครอบครัว	 มีการสุ่มตรวจส�านวนคดีรวมไปถึงการให้ค�าแนะน�าในกรณีที ่

เกิดปัญหาในบางคดี	
	 4)	 ด้านคดีก�ากับการปกครอง	 เป็นประเด็นส�าคัญที่จะต้องเน้นในการตรวจ	 โดยจะ 

สุ่มตรวจส�านวนคดี	 การตรวจสอบบัญชีธนาคาร	 ว่ามีการเบิกจ่ายถูกต้อง	 และ 
จ�านวนตรงกันตามส�านวนหรือไม่	

1.	 การเข้าใช้งานระบบศูนย ์
แลกเปลี่ยนข้อมูล
กระบวนการยุติธรรม	(Data	
Exchange	Center	:	DXC)	

2.	 การลงข้อมูลในระบบ 
การตรวจราชการแบบ 
อิเล็กทรอนิกส์	 
(E-Inspection	)	

1.	 ตัวชี้วัดในระดับกระทรวง	
(กลุ่มภารกิจพัฒนา 
ด้านพฤตินิสัย)

2.	 การเข้าใช้งานระบบศูนย ์
แลกเปลี่ยนข้อมูล
กระบวนการยุติธรรม	(Data	
Exchange	Center	:	DXC)

	3.	การลงข้อมูลในระบบ
การตรวจราชการแบบ
อิเล็กทรอนิกส์	 
(E-Inspection)

แนวทางการตรวจราชการ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ และกรม

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 OIJ News : แนวทางการตรวจฯ 14



ประเด็นการตรวจกรม

ประเด็นการตรวจกรม

กรมราชทัณฑ์

กรมบังคับคดี

ประเด็นการตรวจกระทรวง 

ประเด็นการตรวจกรม

1. การด�าเนินการเกี่ยวกับตัวชี้วัดตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ
2. การตรวจสิ่งของต้องห้าม ดังนี้
	 -	 ตรวจตามค�าสั่งหรือแนวทางที่กรมก�าหนดให้
	 -	 ตรวจตามมาตรฐานของกรม	เช่น	มาตรฐานเรือนจ�า	10	ด้าน	และมาตรฐาน 

	 เรือนจ�า	5	ด้าน	

1. การตรวจราชการของกรมบังคับคดีจะตรวจในประเด็นดังต่อไปนี้
	 1.1	 การตรวจในประเด็นความถูกต้องตามกฎหมาย	
	 1.2	 การตรวจในประเด็นเรื่องประสิทธิภาพ	
	 	 -	 ตัวชี้วัดด้านการก�าหนดมาตรการประหยัดพลังงานและสาธารณูปโภค
	 	 -	 ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	(PMQA)	
2. การตรวจราชการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรม 
	 	 -	 การด�าเนินงานตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับ 

	 	 กระทรวงยุติธรรมในเรื่องการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีและ 
	 	 การวางทรัพย์

	 	 -	 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ทางกฎหมาย
	 	 -	 ตรวจการด�าเนินงานโครงการตามแผนการด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ	

1.	 ตัวชี้วัดในระดับกระทรวง	
(กลุ่มภารกิจด้านพัฒนา 
พฤตินิสัย)

2.	 มาตรฐานราคาสินค้าที่
จ�าหน่ายให้แก่ผู้ต้องขังและ
ประชาชน	

3.	 การเข้าใช้งานระบบศูนย ์
แลกเปลี่ยนข้อมูล
กระบวนการยุติธรรม	(Data	
Exchange	Center	:	DXC)	

4.	 การลงข้อมูลในระบบ
การตรวจราชการแบบ
อิเล็กทรอนิกส์	 
(E-Inspection)	

1.	 การย้ายภูมิล�าเนาของ	 
เจ้าหน้าที่	

2.	 เป้าหมายในการจัดการคดี	
3.	 แผนการจัดการความ

มั่นคงปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ	

4.	 การลงข้อมูลในระบบ 
การตรวจราชการแบบ 
อิเล็กทรอนิกส์	 
(E-Inspection	)	

2. การตรวจในประเด็นเรื่องประสิทธิภาพ
	 1)	 การตรวจตามมาตรฐานของกรม
	 2)	 การป้องกันการกระท�าผิด	ทั้งทางอาญาและยาเสพติดในเชิงรุกร่วมกับโรงเรียน	ชุมชน	และส�านักงานยุติธรรมจังหวัด	
3. การตรวจตามมาตรฐานแผนจัดการความเสี่ยง 
4. การตรวจตามนโยบายของกรม
5. การบ�าบัดแก้ไขฟื้นฟู ในภารกิจของศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน และสถานแรกรับ จะตรวจในเรื่อง ดังนี้ 
	 1)	 โปรแกรมบ�าบัดของศูนย์ฯ	และสถานแรกรับ
	 2)	 กระบวนการปรับพฤตินิสัยให้กับเด็กและเยาวชนโดยการให้เด็กและเยาวชนได้รับการฝึกอาชีพ	
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ระดับ

Probation Officer - พนักงานคุมประพฤติ

Special case Officer - เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ

Human Resource Office - นักทรัพยากรบุคคล

Legal Officer - นิติกร

Special Case Inquiry Officer - พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ

Plan and Policy Analyst - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

Penologist - นักทัณฑวิทยา

Justice Officer - นักวิชาการยุติธรรม

Internal Auditor - นักวิชาการตรวจสอบภายใน

Clinical Psychologist - นักจิตวิทยาคลีนิค

Correctional Officer - เจ้าพนักงานราชทัณฑ์

Operational Level - ปฏิบัติงาน

Practitioner Level - ปฏิบัติการ

Experienced Level - ช�านาญงาน

Professional Level - ช�านาญการ

Senior Level - อาวุโส

Senoir Professional Level - ช�านาญการพิเศษ

ต�ำแหน่ง
ยธใน

ต�าแหน่ง
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	 ผู้ต้องขังถือเป็นผู้ด้อยโอกาสทางสังคมกลุ่มหนึ่งหลายคนมีพ้ืนฐานการด�ารงชีวิตที่ยังไม่สามารถเรียกได้ว่า 
มีคุณภาพชีวิตที่ดี	 เพราะยังขาดความรู้	 ความสามารถด้านวิชาชีพ	 ที่จะช่วยเหลือตนเองและครอบครัว	 
ส่งผลให้เป็นภาระสังคม	มีการว่างงาน	เรือนจ�าจังหวัดเลย	จึงได้จัดท�า	“โครงการฝึกทักษะวิชาชีพการท�าเบเกอรี่  
ขนมไทยและชงกาแฟโบราณ”	 ซึ่งการท�าเบเกอรี่	 ขนมไทยและชงกาแฟโบราณมีต้นทุนในการด�าเนินการต�่า	 
ผู้ต้องขังเมื่อพ้นโทษไปแล้ว	สามารถยึดเป็นอาชีพหารายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้
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ของฝากยุติธรรม
ตอน...ของฝาก

จากเรือนจ�าจังหวัดเลย

ข้อมูล : เรือนจ�าจังหวัดเลย

JUSTICE GIFT



 ประเทศไทยซึ่งมีภูมิประเทศตั้งอยู่กึ่งกลางของภูมิภาค	
และมีพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่มั่นคงระดับต้น	ๆ	ของกลุ่มประเทศ
สมาชิก	 จึงมีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบส�าหรับปริมาณความ
เคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจซึ่งก่อให้เกิดภาระหน้าที่และโอกาส 
แก่ประเทศไทยอย่างมหาศาลส่งผลให้มีการเคล่ือนย้ายสินค้า	
บริการ	 การลงทุน	 แรงงานฝีมือ	 ตลอดจนการติดต่อสื่อสารใน 
แง่มุมต่าง	 ๆ	 ของประชากรภายในกลุ่มประเทศสมาชิกอย่าง 
หลีกเลี่ยงไม่ได้
	 ตามกฎบัตรอาเซียนก�าหนดให้ใช้ภาษาอังกฤษเป็น 
ภาษาทางการของอาเซียน	 แต่ด้วยบริบททางภาษาของประเทศ
สมาชิกมีความหลากหลายแตกต่างกัน	 ประเทศไทยได้มีการ
ก�าหนดให้ภาษาไทยเป็นภาษาราชการ	 อีกทั้งกฎหมายภายใน
ประเทศยังก�าหนดหลักเกณฑ์การยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ต้อง
จัดท�าเป็นภาษาไทย	 กล่าวคือ	 การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ 
จะต้องยึดถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ วิ ธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง	 พ.ศ.	 2539	 เป็นกฎหมายแม่บทก�าหนดมาตรฐาน
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง	 ซึ่งมาตรา	 3	 บัญญัติให้วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองตามกฎหมายต่าง	ๆ	ให้เป็นไปตามที่ก�าหนด
ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง	 พ.ศ.	 2539	 
เว้นแต่ในกรณทีีก่ฎหมายใดก�าหนดวธิปีฏบิติัราชการทางปกครอง
เรื่องใดไว้โดยเฉพาะและมีหลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็นธรรมหรือ 
มีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการไม่ต�่ากว่าหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด 
ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง	พ.ศ.	2539

AEC
กับการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่

ตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
เป็นจุดเริ่มต้นการรวมตัวอย่าง 
เป็นทางการของ 10 ประเทศ 

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
ภายใต้ชื่อ “ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (AEC)” ซึ่งประกอบด้วย 
ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ 

ฟิลิปปินส์ เวียดนาม บูรไน ลาว พม่า 
และกัมพูชา โดยมีจุดมุ่งหมาย 
เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ  

การเมือง สังคมและวัฒนธรรม
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	 กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง	 พ.ศ.	 2539	 ลงวันที	่ 
21	 พฤษภาคม	 2540	 ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับรองความถูกต้องของค�าแปลเป็นภาษาไทยไว ้
ในข้อ	 1	 (1)	 -	 (4)	 และก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้เจ้าหน้าที่จะยอมรับเอกสารที่ท�าขึ้นเป็นภาษา 
ต่างประเทศโดยไม่ต้องให้จัดท�าค�าแปลเป็นภาษาไทยไว้ในข้อ	2	(1)	-	(2)	ดังนี้

 “ข้อ 1 การรับรองความถูกต้องของค�าแปลเป็นภาษาไทย ให้กระท�าโดย
	 	 (1)	 คนไทยที่จบการศึกษาในระดับท่ีไม่ต�่ากว่าปริญญาตรีในหลักสูตรที่ใช้ภาษาที่ปรากฏ 
ในเอกสารนั้นเป็นภาษาในการเรียนการสอน
	 	 (2)	 อาจารย์ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาและเป็นผู้สอนภาษาที่ปรากฏในเอกสารนั้น 
ในสถาบันการศึกษาดังกล่าว
	 	 (3)	 สถานทูตหรือสถานกงสุลต่างประเทศท่ีตั้งในประเทศไทย	 โดยประเทศนั้นใช้ภาษา 
ที่ปรากฏในเอกสารนั้นเป็นภาษาราชการ
	 	 (4)	 สถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ”

 “ข้อ 2 เจ ้าหน ้าที่จะยอมรับเอกสารที่ท�าขึ้นเป ็นภาษา 
ต่างประเทศโดยไม่ต้องให้จัดท�าค�าแปลเป็นภาษาไทยได้ในกรณี  
ดังต่อไปนี้
	 	 (1)	 เจ้าหน้าที่นั้นเห็นว่าตนสามารถเข้าใจภาษาดังกล่าวได้
	 	 (2)	 เจ้าหน้าทีน่ัน้มผู้ีร่วมงานทีมี่ความรูใ้นภาษาดงักล่าว”

 หลักเกณฑ์การยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่รัฐ ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539

	 “มาตรา	 26	 เอกสารที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ให้จัดท�าเป็นภาษาไทย	ถ้าเป็นเอกสาร 
ท่ีท�าขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศ	 ให้คู่กรณีจัดท�าค�าแปลเป็นภาษาไทยท่ีมีการรับรอง
ความถูกต้องมาให้ภายในระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่ก�าหนด	 ในกรณีนี้ถือว่าเอกสาร 
ดังกล่าวได้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่เจ้าหน้าที่ได้รับค�าแปลนั้น	 เว้นแต่เจ้าหน้าที่จะ
ยอมรบัเอกสารทีท่�าขึน้เป็นภาษาต่างประเทศ	และในกรณนีีใ้ห้ถอืว่าวนัทีไ่ด้ยืน่เอกสาร
ฉบับที่ท�าขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศเป็นวันที่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารดังกล่าว

	 การรับรองความถูกต้องของค�าแปลเป็นภาษาไทยหรือการยอมรับเอกสาร
ที่ท�าขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�าหนดใน 
กฎกระทรวง”
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 การเคลื่อนย้ายทางเศรษฐกิจและการติดต่อสื่อสารในแง่มุมต่าง	ๆ	ของประชากรภายในกลุ่มประเทศสมาชิก
ที่ต้องมีการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่รัฐของประเทศไทยจะต้องด�าเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายไทย	 โดยยื่นเอกสาร 
ดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทางปกครองที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านเป็นผู ้พิจารณาด�าเนินการต่อไป	 เช่น	 
งานตรวจคนเข้าเมือง	 งานทะเบียนราษฎร์	 งานขออนุญาตต่าง	 ๆ	 ตลอดจนงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการร้องเรียน 
การปฏิบัติหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ	 ซ่ึงเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอ�านาจหน้าที่ในการด�าเนินการในเรื่องดังกล่าว 
จ�าเป็นจะต้องยึดถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง	พ.ศ.	2539	มาตรา	26	ที่บัญญัติก�าหนด
ให้	“เอกสารที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ให้ท�าเป็นภาษาไทย ถ้าเป็นเอกสารที่ท�าขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศให้จัดท�าค�าแปล 
เป็นภาษาไทยที่มีการรับรองความถูกต้อง เว้นแต่เจ้าหน้าที่จะยอมรับเอกสารที่ท�าขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศ โดย 
ไม่ต้องให้จัดท�าค�าแปลเป็นภาษาไทยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�าหนดในกฎกระทรวง”

	 ดังนั้น	 เจ้าหน้าที่และหน่วยงานทางปกครองของประเทศไทย	 จึงต้องเตรียมความพร้อมที่จะจัดให้มีการรับรอง 
ความถูกต้องของค�าแปลเป็นภาษาไทย	หรือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่สามารถยอมรับเอกสารที่ท�าขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศ
โดยไม่ต้องให้จัดท�าค�าแปลเป็นภาษาไทย	 ตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวงออกตามความในพระราชพระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง	พ.ศ.	2539	ข้อ	1	(1)	-	(4)	และข้อ	2	(1)	-	(2)	ต่อไป

บทความโดย
เฉลิมพงศ์ สุดไกรไทย

ส�านักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม

	 “ดังนั้น	 เจ้าหน้าที่และหน่วยงาน

ทางปกครองของประเทศไทย	 จึงต้อง 

เตรียมความพร ้อมที่จะจัดให ้มีการ 

รับรองความถูกต้องของค�าแปลเป็น

ภาษาไทย	 หรือจัดให ้มี เจ ้ าหน ้าที ่

ที่ สามารถยอมรับ เอกสารที่ ท� า ข้ึน 

เป็นภาษาต่างประเทศโดยไม่ต้องให้ 

จัดท�าค�าแปลเป็นภาษาไทย”	
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	 เมื่อกล่าวถึง	 “ความยุติธรรม”	 มนุษย์ทุกคน 
ย่อมปรารถนาที่จะได้เห็นหรือได้รับความยุติธรรม	
เพราะมนุษย์ทุกคนมีความปรารถนาไม่อยากให้คนอื่น
ละเมิดสิทธิทั้งทางด้านร่างกาย	 ชีวิต	 จิตใจ	 ชื่อเสียงและ 
ทรัพย์สิน	 รวมทั้งได้รับการจัดสรรแบ่งปันทรัพยากร 
อย่างเป็นธรรม	 อริสโตเติลนักปรัชญาชาวกรีก	 ได้ 
กล่าวว ่า	 “ความยุติธรรมจะบังเกิดขึ้นเมื่อบุคคล 
มีความเท่าเทียมกัน ได้รับในสิ่งที่ก�าหนดให้เป็น 
แบบเดียวกัน ส่วนความอยุติธรรมคนที่ไม่เท่ากัน 
ได้รับการปฏิบัติเท่าเทียมกัน”	 นอกจากนี้ศาสตราจารย์
พิเศษโสภณ	 รัตนากร	 อดีตประธานศาลฎีกากล่าวว่า	
“ความยุติธรรม”	หมายถึง	ความสุจริต	ความเป็นธรรม 
ความชอบธรรม ความชอบด้วยกฎหมาย ความถูกต้อง 
ตามกฎหมาย สิทธิตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม
ระเบียบแบบแผนประเพณีและการ
ปฏิบัติตามหน้าท่ี”	 ดังนั้น	 ความ
ยุติธรรมจึงเป็นสิ่งที่ประเสริฐ	
เป ็นสิ่ง ท่ี สูงส ่ง ท่ีมนุษย ์ทุกคนต่าง
ปรารถนา	 เม่ือถูกละเมิดสิทธิหรือเมื่อรู้ว่า 
ตัวเองไม่ได้รับการจัดสรรแบ่งปันทรัพยากร
อย่างไม่เป็นธรรม	 ตามที่ต้องการความเสมอภาคในการ
ด�ารงชีวิต
	 แม้ว่ากระทรวงยุติรรม	 จะเป็นหน่วยงานภาครัฐ
ที่มีบทบาท	 อ�านาจหน้าที่ในการอ�านวยความยุติธรรม 
แก่ประชาชนมาเป็นระยะเวลานานกว่า	 100	 ปี	 แต่ก็ต้อง
ยอมรับว่ายังมีประชาชนอีกส่วนหนึ่งท่ีอยู่ตามต่างจังหวัด
หรือชนบทยังไม่สามารถเข้าถึงความยุติธรรมอย่างทั่วถึง	
จนเกดิความเหลือ่มล�า้ในด้านกระบวนการยตุธิรรมข้ึน	ท้ังนี้	
เพราะในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาหรือกระบวนการ
ยุติธรรมทางแพ่ง	ที่เรียกว่า	“กระบวนการยุติธรรมกระแส
หลกัน้ัน”จะใช้ระบบกล่าวหาในการท่ีจะพสิจูน์เพ่ือแสวงหา
ความยุติธรรม	 ผู้ที่จะเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้นั้น	 
จะเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านนิติศาสตร์หรือเป็น
นักกฎหมายเป็นส่วนใหญ่	 ดังนั้น	 ประชาชนธรรมดาหรือ 

 
ผู้มีฐานะยากจนจึงเป็นเรื่องยากที่จะ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย	

สะดวก	รวดเร็วและเป็นธรรม	เพราะไม่มี
ความรู้ด้านกฎหมายหรือไม่มีเงินค่าทนายความ	

นอกจากน้ี	 แต่เดิมน้ันกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
ของไทย	 เน้นการปฏิบัติต่อผู ้กระท�าผิดเป็นส่วนใหญ่	 
โดยการลงโทษผู้กระท�าผิด	 5	 สถาน	 (ประหารชีวิต	 จ�าคุก	
กักขัง	 ปรับ	 ริบทรัพย์สิน)	 แต่ไม่ได้มองถึงความเสียหาย
หรือการเยียวยาผู้เสียหายในคดีอาญามากนัก	 จนกระทั่ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พ.ศ.	 2540	 ได้วาง 
หลกัเกณฑ์ทีจ่ะให้จ�าเลย(ทีเ่ป็นแพะรบับาป)	หรอืผูเ้สียหาย
ในคดีอาญาได้รับค่าทดแทนและค่าเสียหายในคดีอาญา	
ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน 
และค่าใช้จ่ายแก่จ�าเลยในคดีอาญา	พ.ศ.	2544	กระทรวง
ยุติธรรมจึงได้พยายามหามาตรการและเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้รับความเป็นธรรมเข้าถึงความยุติธรรมได ้
โดยง่าย	 สะดวก	 รวดเร็วและเป็นธรรม	 โดยการจัดตั้ง
ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ

โดย สุทิน ไชยวัฒน์
ยุติธรรมจังหวัดอ�านาจเจริญ

หมอล�า...กับการเข้าถึง
ความยตุธิรรมของประชาชน
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>>หมอล�า “ยตุธิรรมและกฎหมายกบัศลีธรรม” สือ่ในการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรม 
	 เมือ่ครัง้ทีผู่เ้ขยีนได้ปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นยตุธิรรมจงัหวัด
อ�านาจเจริญ	ตั้งแต่	พ.ศ.	2544	ได้พยายามศึกษาหาต้นทุน 
ทางสังคม	 ต้นทุนทางวัฒนธรรมและประเพณี	 และต้นทุน
มนุษย์ในสังคมจังหวัดอ�านาจเจริญ	 และมองว่าสังคมมนุษย์
ย่อมมีความสุนทรยีศาสตร์ทางด้านการแสดงออกของมนษุย์
ในรูปแบบต่าง	 ๆ	 ด้านประเพณีวัฒนธรรม	 ได้แก่	 ฮีต	 12	
ครอง	 14	 ที่สังคมชาวอิสานหรือจังหวัดอ�านาจเจริญยึดถือ
ปฏบิตักินัมาตัง้แต่โบราณ	ด้านศิลปินและศิลปะการแสดงคอื
หมอล�า	ทัง้หมอล�าคู	่หมอล�ากลอน	หมอล�าตงัหวายและอืน่	ๆ 	
นอกจากนี	้พบว่ามศิีลปินทีมี่ช่ือเสยีงของจังหวัดอ�านาจเจรญิ	

คือหมอล�าอังคนางค์	คุณไชย	ซึ่งเป็นหมอล�าที่มีชื่อเสียงโด่งดัง 
ท่ัวภาคอีสาน	 และมีหมอล�าหนุ่มซึ่งเป็นศิลปินจากจังหวัดยโสธร	 
ที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักอีกคนหนึ่งคือสมจิตร	 บ่อทอง	 
ซ่ึงทั้งสองคนได ้รับความนิยมชมชอบจากชาวจังหวัด
อ�านาจเจริญและชาวอีสานเป็นอย่างมาก	 โดยในระยะแรก  
ระหว่างปี	 พ.ศ.	 2554-2556	 ส�านักงานยุติธรรมจังหวัด
อ�านาจเจริญได้ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่บทบาท
ภารกจิของส�านกังานยตุธิรรมจังหวัดเป็นบทกลอนล�าทัง้หมด	
5	 กลอน	 โดยการล�าของหมอล�าอังคนางค์	 คุณไชย	 ซึ่งม ี
เนื้อหาแบ่งเป็น	5	กลอนล�า	ตอนที่	1	ยุติธรรมอ�านาจเจริญ	
ตอนที่	2	กฎหมายกับศีลธรรม	ตอนที่	3	การเยียวยาผู้เสียหาย

และจ�าเลยในคดีอาญา	ตอนที่	4	กองทุนยุติธรรม	ตอนที่	5	 
คุ ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ	 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ  ์
ทางสถานีวิทยุชุมชนและหอกระจายข่าวกว่า	80	แห่งทั่วทั้ง 
จังหวัดอ�านาจเจริญ	 รวมทั้งผลิตสื่อเผยแพร่แจกจ่ายแก่
อาสาสมัครคุมประพฤติ	 เครือข่ายยุติธรรมชุมชน	 ก�านัน	
ผู้ใหญ่บ้านและผู้น�าชุมชนกว่า	 1,000	 แผ่น	 ซึ่งได้รับการ 
ตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี	ท�าให้ประชาชนได้รับทราบ
และเข้าถึงความยุติธรรมได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	
 ระยะท่ีสอง	 ระหว่างปี	 พ.ศ.	 2557-2558	 เมื่อ
ประชาชนเริ่มรู ้จักบทบาทภารกิจของส�านักงานยุติธรรม
จังหวัดจากการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มากข้ึน	 ส�านักงาน
ยุติธรรมจังหวัดอ�านาจเจริญจึงมีแนวคิดท่ีจะให้ประชาชน	
 

	 ได้เรยีนรูก้ฎหมายกับศลีธรรมในเชงิป้องกัน	เยยีวยา	 
ประกอบกับการสร้างสรรค์ความบันเทิงแบบ	มีสาระในรูปแบบ 
หมอล�า	โดยเฉพาะศีล	5	ข้อกับกฎหมายอาญาต่าง	ๆ	จึงได ้
ผลิตเป็นแผ่นซีดีหมอล�าโดยการล�าของหมอล�าสมจิตร	 บ่อทอง	 
โดยมีเนื้อหาแบ่งเป็น	 6	 กลอนล�า	 ตอนที่	 1	 กฎหมายกับ
ศีลธรรม	ตอนที่	2	ยุติธรรมอ�านาจเจริญ	ตอนที่	3	บทบาท
และภารกิจ	 ตอนที่	 4	 คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ	 ตอนท่ี	 5	 
ผูเ้สยีหายและจ�าเลยในคดอีาญา	ตอนที	่6	การอ�านวยความยุตธิรรม	 
โดยด�าเนินการแจกจ่ายและเผยแพร่ตามสถานีวิทยุชุมชน 
และหอกระจายข่าวต่าง	ๆ 	ในหมู่บ้านอีกจ�านวน	1,000	แผ่น	 
พร้อมทั้งแจกจ่ายแก่อาสาสมัครคุมประพฤติ	 เครือข่าย
ยุติธรรมชุมชน	ก�านัน	ผู้ใหญ่บ้านและผู้น�าชุมชน	เป็นต้น



 “แม้ว่ารูปแบบในการที่จะสื่อประชาสัมพันธ์ในปัจจุบันนี้จะได้รับอิทธิพลจากสื่อ

ออนไลน์ ได้แก่โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต ไลน์ โทรศัพท์มือถือ แต่ในสังคมชนบทโดยเฉพาะ

จังหวัดอ�านาจเจริญ ยังเป็นสังคมแบบชนบทเดิม ๆ ความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม

แบบสังคมเมืองยังไม่กระทบมากนัก การใช้สื่อทางวิทยุกระจายเสียง หอกระจายข่าว

ประจ�าหมูบ้่าน ยงัเป็นทีไ่ด้รบัความนิยมเป็นอย่างมาก ประกอบกับสงัคมภาคอสีานจะมี 

ประเพณีต่าง ๆ ตลอด 12 เดือน ตามฮีต 12 ครอง 14 และงานมงคลต่าง ๆ ไม่ว่าจะ

เป็นงานแต่งงาน งานข้ึนบ้านใหม่ งานบวชนาค ก็เปิดเพลงหมอล�าในการสร้างความ

บันเทิงจึงเป็นส่ืออีกอย่างหนึ่งที่จะให้ประชาชนได้เข้าถึงความยุติธรรมได้โดยง่าย  

สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม” 

“ยุติธรรมถ้วนหน้า”
“ประชามีส่วนร่วม”




