สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำ�เนินทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา”

กระทรวงยุติธรรมมีบทบาทในการพัฒนาผู้ต้องขัง
ให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าภายหลังพ้นโทษ
ด้วยการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ผ่านสื่อสารสนเทศ
และน้อมนำ�เอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปปรับใช้ในชีวิตประจำ�วัน

พลเอก นิวตั ร มีนะโยธิน ผูช้ ว่ ยรัฐมนตรีประจำ�กระทรวงยุตธิ รรม
ตลอดจนผูบ้ ริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เฝ้ารับเสด็จฯ
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สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
เสด็จพระราชดำ�เนินทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ณ เรือนจำ�
พิเศษมีนบุรี กรุงเทพมหานคร และทัณฑสถานบำ�บัดพิเศษขอนแก่น
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 และวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ตามลำ�ดับ
โดยมี พลเอก นิวัตร มีนะโยธิน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ�กระทรวง
ยุ ติ ธ รรม นายชาญเชาวน์ ไชยานุ กิ จ ปลั ด กระทรวงยุ ติ ธ รรม  
นายกอบเกียรติ กสิวิวัฒน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ตลอดจนผู้บริหาร
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เฝ้ารับเสด็จฯ

บนความเคลื่อนไหว

“ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ณ ทัณฑสถานบำ�บัดพิเศษ
ขอนแก่น

“ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ณ เรือนจำ�พิเศษมีนบุรี
กรุงเทพมหานคร

ตัง้ อยูบ่ ริเวณชัน้   2  อาคารฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ
เรือนจำ�พิเศษมีนบุร  ี มพี น้ื ที  ่ 560  ตารางวา  เป็นห้องสมุดกลาง
และมีหอ้ งสมุดสาขาประจำ�แดนต่าง ๆ เป็นแหล่งรวบรวม
สือ่ สารสนเทศรูปแบบต่าง  ๆ  กว่า  10,000  รายการ  โดยได้รบั
การสนับสนุนการดำ�เนินงานจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
นอกจากนี้ ยังมีการดำ�เนินโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามแนวพระราชดำ�ริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ กระดาษ
เขี ย นจดหมาย สมุ ด บั น ทึ ก การ์ ตู น ภาพเคลื่ อ นไหว
พร้อมทั้งได้จัดมุมเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพี ย ง และเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้ผู้ต้องขังได้ศึกษา
และเรียนรู้ เพื่อนำ�ไปปรับใช้ในชีวิตประจำ�วันภายหลัง
พ้นโทษ ซึ่งเรือนจำ�พิเศษมีนบุรีเป็นเรือนจำ�ที่ควบคุม
ผู้ต้องขังที่มีกำ�หนดโทษไม่เกิน 15 ปี ปัจจุบันมีผู้ต้องขัง
จำ�นวนทั้งสิ้น 5,005 คน มีภารกิจหลักในการควบคุม
ควบคู่ กั บ การแก้ ไ ขพั ฒ นาพฤติ นิ สั ย ให้ ก ลั บ ตน
เป็นพลเมืองดีและไม่เป็นภาระต่อสังคม

ก่อสร้าง ในปี  พ.ศ. 2548  มหี อ้ งสมุดกลางและห้องสมุด
สาขาประจำ�ในแต่ละแดน เป็นแหล่งเรียนรู้หลักในการ
ให้บริการผู้ต้องขังอย่างทั่วถึง โดยใช้ระบบโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ปรับปรุงระบบสืบค้นข้อมูลให้ได้มาตรฐาน
เช่นเดียวกับห้องสมุดภายนอก ซึ่งห้องสมุดเหล่านี้ได้รับ
การสนับสนุนสื่อสารสนเทศจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชนหลายแห่ง
นอกจากนี  ้ ทณ
ั ฑสถานฯ  ได้มกี ารจัดการศึกษาในทุกระดับ
อาทิ การศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย การฝึ ก ทั ก ษะอาชี พ
การพัฒนาจิตใจเพื่อส่งเสริมจริยธรรม และยังได้น้อมนำ�
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มาจัดเป็นมุมการเรียนรูใ้ ห้ผตู้ อ้ งขังได้ศกึ ษา เพือ่ พัฒนาตนเอง
ให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าต่อไป
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การประชุมอาเซียน

ว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรม
และความยุติธรรมทางอาญา
ครั้งที่ 1 (ACCPCJ)
พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน

เพื่อก้าวสูค่ วามเป็นผูน้ �ำด้านกระบวนการยุตธิ รรมในระดับนานาชาติ
ประเทศไทยได้จดั เวทีการประชุมแลกเปลีย่ นประสบการณ์และความคิดเห็น
เกีย่ วกับกระบวนการยุตธิ รรมระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
เพื่อประสิทธิภาพและศักยภาพในการต่อสูก้ บั ปัญหาข้ามชาติรว่ มกันอย่างยัง่ ยืน

อี ก หนึ่ ง ความสำ�เร็ จ ในการก้ า วสู่ ค วามเป็ น ผู้ นำ�
ด้านกระบวนการยุติธรรมของอาเซียน หลังจากสถาบัน
เพือ่ การยุตธิ รรมแห่งประเทศไทย (TIJ) กระทรวงยุตธิ รรม
ได้จดั การประชุมอาเซียนว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรม
และความยุตธิ รรมทางอาญา ครัง้ ที่ 1 (The 1st ASEAN
Conference on Crime Prevention and Criminal
Justice) หรือ ACCPCJ เมือ่ วันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2559
เพือ่ เป็นเวทีแลกเปลีย่ นความคิดเห็นและแนวทางการปฏิบตั ิ
ที่ ดี ร ะหว่ า งประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นในการป้ อ งกั น
อาชญากรรมข้ า มชาติ แ ละการส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ
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ทางกฎหมาย โดยเฉพาะด้านความยุติธรรมทางอาญา
เพือ่ ยกระดับมาตรการป้องกันให้มปี ระสิทธิภาพ และนำ�ไปสู่
การพั ฒ นาอย่ า งยั่ง ยื น ของประชาคมอาเซี ย น โดยมี
ผูบ้ ริหารกระทรวงยุตธิ รรม พร้อมด้วยผูแ้ ทนจากหน่วยงาน
ด้ า นกระบวนการยุ ติ ธ รรมในอาเซี ย น ผู้ เชี่ ย วชาญ
และนั ก วิ ช าการตลอดจนผู้ แ ทนสถาบั น เครื อ ข่ า ย
สหประชาชาติดา้ นอาชญากรรมและความยุตธิ รรมทางอาญา
รวมกว่า 200 คน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องนภาลัยบอลลูม
โรงแรมดุ สิ ต ธานี โดยมี พ ลเอก ไพบู ล ย์ คุ้ ม ฉายา
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงยุตธิ รรม เป็นประธานเปิดการประชุมฯ

บนความเคลื่อนไหว

พลเอก ไพบู ล ย์ คุ้ม ฉายา กล่ า วว่ า การประชุ ม
ครัง้ นี้ สืบเนือ่ งมาจากการเข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าทีอ่ าวุโส
อาเซียนด้านกฎหมาย ครัง้ ที่ 16 และ การประชุมรัฐมนตรี
กฎหมายอาเซียน ครัง้ ที่ 9 ทีจ่ ดั ขึน้ เมือ่ เดือนตุลาคม 2558
ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งที่ประชุมมีมติให้กระทรวง
ยุติธรรม โดยสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
(TIJ) เป็ น เจ้ า ภาพจั ด การประชุ ม อาเซี ย นว่ า ด้ ว ย
การป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา
ครัง้ ที่ 1 เพือ่ เป็นเวทีสำ�คัญในการเสริมสร้างความร่วมมือ
ด้านการป้องกันอาชญากรรมและการพัฒนากระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ถือเป็นการก้าวสู่บทบาท
ผู้ นำ�ด้ า นกระบวนการยุ ติ ธ รรมในระดั บ นานาชาติ
ของประเทศไทย
ดร.กิ ต ติ พ งษ์ กิ ต ยารั ก ษ์ ผู้ อำ�นวยการสถาบั น
เพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า รัฐบาลไทย
ได้ เ สนอให้ มีเวที ก ลางระดั บ อาเซี ย นเพื่อ แลกเปลี่ย น
ประสบการณ์และความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการ
ยุ ติธ รรมทั้ง ระบบ เนื่อ งจากการประชุ ม ครั้ง ที่ผ่า นมา
ไม่ ส ามารถบู ร ณาการงานด้ า นกระบวนการยุ ติ ธ รรม
ได้ท้ังหมดเพราะอาเซียนมีหน่วยงานด้านกฎหมายและ
กระบวนการยุตธิ รรมต่างกัน จึงนำ�ไปสูก่ ารจัดการประชุม
คล้ายกับการประชุมของสหประชาชาติท่ีเปิดโอกาสให้
นักวิชาการและเอ็นจีโอ เข้ามามีส่วนร่วมแสดงแนวคิด
ที่เป็นแนวปฏิบัติท่ีดีในเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง
ในกระบวนการยุตธิ รรมสามารถเข้ามารับฟังและนำ�ไปปรับ
ใช้ตามความเหมาะสม
หั ว ข้ อ การประชุ ม ในครั้ง นี้ป ระกอบด้ ว ยประเด็ น
ทีอ่ าเซียนให้ความสนใจ ได้แก่ 1. มาตรการรองรับภัยคุกคามใหม่
ด้ านการลั ก ลอบการค้าสัต ว์ป่าและค้าไม้ผิด กฎหมาย
ในภูมภิ าคอาเซียน 2. ยุทธศาสตร์การป้องกันอาชญากรรม
ในกลุม่ เด็กและเยาวชนในเขตเมือง และ 3. มาตรการฟืน้ ฟู
ผู้กระทำ�ผิดและการปฏิรูประบบราชทัณฑ์ให้ตอบสนอง
ต่ อ กลุ่ ม เปราะบาง โดยได้ รั บ พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ

จากพระเจ้ า หลานเธอ พระองค์ เ จ้ า พั ช รกิ ติ ย าภา
องค์ประธานคณะทีป่ รึกษาพิเศษสถาบันเพือ่ การยุตธิ รรม
แห่ ง ประเทศไทย เสด็ จ เข้ า ร่ ว มประชุ ม และประทาน
พระดำ�รัสในประเด็นดังกล่าวด้วย
นอกเหนือจากการพูดคุยและแลกเปลีย่ นประสบการณ์
ในหัวข้อทัง้ 3 ทีป่ ระชุมยังจัดให้มเี วทีวชิ าการเพือ่ นำ�เสนอ
ผลการศึกษาวิจัยในประเด็นเกี่ยวข้อง อาทิ บทบาท
ของผูห้ ญิงในกระบวนการยุตธิ รรม และ การแนะนำ�ผลงาน
ของสถาบันในเครือข่ายแผนงานสหประชาชาติ ด้านการ
ป้องกันอาชญากรรมและความยุตธิ รรมทางอาญา(UN-PNI)
นอกจากนี้ ได้จัดเวทีค่ขู นาน “TIJ Youth Forum
on Justice and the Rule of Law 2016” ระหว่าง
วันที่ 6-12 พฤศจิกายน 2559 เพื่อให้ตัวแทนเยาวชน
จากประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
จำ�นวน 42 คน ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์
และระดมความคิดเห็น ในด้านการป้องกันอาชญากรรม
ภายใต้หัวข้อ “การป้องกันอาชญากรรมเพื่อการพัฒนา
ทีย่ ง่ั ยืน” พร้อมทัง้ นำ�เสนอผลการประชุมของเวทีเยาวชน
เพื่อให้ท่ีประชุมใหญ่รับทราบความคิดเห็นของเยาวชน
รุ่นใหม่ อันเป็นการวางรากฐานกระบวนการยุติธรรม
ของอาเซียนให้มน่ั คงและยัง่ ยืน
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การประชุมระดับ รมว. ด้านยาเสพติด 3 ประเทศ ไทย ลาว
กัมพูชา ณ จ.อุบลราชธานี ป.ป.ส. สานต่อความส�ำเร็จ!

เดินหน้าปฏิบัติการแม่น�้ำโขงปลอดภัย
ตอนล่าง จับมือลาว กัมพูชา สแกนเข้ม
ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่บั่นทอนความมั่นคง
ที่ยากต่อการแก้ ไข เนื่องจากสาเหตุของปัญหาไม่ ได้
อยู่ภายในรัฐใดรัฐหนึ่งเท่านั้น ทั้งกระบวนการผลิต
แหล่งวัตถุดิบและการค้า มีลักษณะเป็นปัญหา
ข้ามชาติ ดังนั้น ความร่วมมือระหว่างประเทศ
จึงเป็นปัจจัยส�ำคัญในการแก้ ไขอย่างมีประสิทธิภาพ
วันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2559  ณ  จงั หวัดอุบลราชธานี สำ�นักงาน  ป.ป.ส.
จัดการประชุมระดับรัฐมนตรีวา่ ด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดระหว่างกัมพูชา ลาวและไทย เพือ่ เดินหน้าปฏิบตั กิ ารแม่นา้ํ โขง
ปลอดภัยตอนล่าง 3 ประเทศ โดยหัวหน้าคณะผูแ้ ทนไทย พลเอก นิวตั ร
มีนะโยธิน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ�กระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน
การประชุมระดับรัฐมนตรี  นายศิรนิ ทร์ยา สิทธิชยั เลขาธิการ ป.ป.ส.
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เป็ น ประธานการประชุ ม เจ้ า หน้ า ที่ ร ะดั บ อาวุ โ ส
คณะผู้แทนจากกัมพูชา นำ�โดย ฯพณฯ เกา คอนดารา
รองประธานคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปราม
ยาเสพติดกัมพูชา (NACD) หรือรองประธานคณะกรรมการ
ป.ป.ส.กัมพูชา และพลตำ�รวจเอก เมียะส์ วิฤทธิ์ เลขาธิการ
ป.ป.ส.กัมพูชา พร้อมทัง้ พลเอก ชุม โสเจียต รัฐมนตรีชว่ ยว่าการ
กระทรวงกลาโหมกัมพูชา และคณะผูแ้ ทนจากลาว นำ�โดย
ฯพณฯ กุ จันสินา ประธานสำ�นักงานคณะกรรมการแห่งชาติ
เพื่อตรวจตราและควบคุมยาเสพติด (LCDC) พร้อมด้วย
ท่านพุดสะหวาด สูนทะลา รองเลขาธิการ ป.ป.ส.ลาว
การประชุมฯ ดังกล่าว มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้เจ้าหน้าที่
ระดับอาวุโสและรัฐมนตรีทก่ี ำ�กับดูแลงานการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดพิจารณาและรับรองแผนปฏิบัติการแม่น้าํ โขง
ปลอดภัยตอนล่าง 3 ประเทศ เพือ่ ใช้เป็นกรอบการดำ�เนินงาน
และแนวทางในการปฏิบตั ิ เพือ่ การปราบปรามและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงตอนล่าง ทั้งยัง
ได้พิจารณาและรับรองแนวทางการดำ�เนินงานโครงการ
หมู่บ้า นคู่ข นานแนวพื้น ที่ช ายแดนไทย-กั ม พู ช า-ลาว
เพือ่ เป็นแนวปฏิบตั ใิ นการเสริมสร้างความเข้มแข็งต่อต้าน
การแพร่ระบาดของยาเสพติด  ทง้ั นี  ้ แผนปฏิบตั กิ ารฯ ดังกล่าว
เป็นส่วนหนึง่ ของแนวคิดในการปิดล้อมสามเหลีย่ มทองคำ�
ของพลเอก ไพบูลย์ คุม้ ฉายา องคมนตรี (อดีตรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงยุตธิ รรม) ทีม่ งุ่ เน้นการสกัดกัน้ ยาเสพติด
จากแหล่ ง ผลิ ต ในพื้ น ที่ ส ามเหลี่ ย มทองคำ�  สกั ด กั้ น
เคมีภัณฑ์และสารตั้งต้นที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดไม่ให้
ลักลอบลำ�เลียงไปสูแ่ หล่งผลิตในพืน้ ทีส่ ามเหลีย่ มทองคำ�

ผลการประชุม

ที่ประชุมเห็นชอบกับแผนปฏิบัติการแม่น้าํ โขงปลอดภัย
ตอนล่าง 3 ประเทศ ระยะเวลา 2 ปี (2560-2561) ระหว่าง
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
และราชอาณาจักรไทย โดยทั้งสามประเทศเห็นพ้องกัน
ที่จะผนึกกำ�ลังการทำ�งานร่วมกันแบบบูรณาการตามแผน
ปฏิบตั กิ ารแม่นา้ํ โขงปลอดภัยตอนล่าง 3 ประเทศ ฯ ดังกล่าว
และกำ�หนด 8 เมืองที่เชื่อมต่อกันเป็นเป้าหมายที่สำ�คัญ
เพือ่ สกัดกัน้ เคมีภณ
ั ฑ์และสารตัง้ ต้นทีใ่ ช้ในการผลิตยาเสพติด
รวมทั้งยาเสพติดทั้งทางบกและทางน้ํา ซึ่งอยู่ภายใต้แผน
ปฏิบตั กิ ารแม่นา้ ํ โขงปลอดภัย 6 ประเทศ ระยะเวลา 3 ปี   (2559-2561)
ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ราชอาณาจักร
กัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและราชอาณาจักรไทย

มาตรการสำ � คั ญ ที่ จ ะดำ � เนิ น การภายใต้ แ ผน
ปฏิบัติการแม่น้ำ�โขงปลอดภัยตอนล่าง 3 ประเทศ

ประกอบด้วย 4 มาตรการสำ�คัญ คือ การปราบปราม
ความร่วมมือพัฒนาหมูบ่ า้ นคูข่ นาน การประสานงานโดยใช้กลไก
สำ�นักงานประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดน (BLO)
และการบริหารจัดการโครงการ  โดยจะเน้นหนักทีก่ ารปราบปราม
โดยใช้กลไกที่มีอยู่ให้เข้มข้นยิ่งขึ้น เช่น การตั้งด่าน/จุดตรวจ
ในพืน้ ทีท่ ร่ี ว่ มกันกำ�หนด และความร่วมมือพัฒนาหมูบ่ า้ นคูข่ นาน
เพือ่ ให้มคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี องประชาชน พร้อมทัง้ เพิม่ กิจกรรมต่าง ๆ
ทีเ่ กีย่ วกับยาเสพติด เช่น การเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในชุมชน
หมูบ่ า้ นและการบำ�บัดรักษาผูต้ ดิ ยาเสพติดในชุมชน เป็นต้น
Justice Magazine Ministry of Justice
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กองบรรณาธิการ

ปลัดยธ. ลงพื้นที่สงขลา

“โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน
น�ำบริการรัฐสู่ประชาชน”
ประชาชนทุกคนจะต้องสามารถเข้าถึงการอ�ำนวยความยุตธิ รรม
อย่างเท่าเทียม ภาครัฐต้องสามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็ว
ทั่วถึง และเป็นธรรม เสริมสร้างให้ประชาชน มีความรู้ความเข้าใจ
เรื่องกฎหมายเพิ่มขึ้น เปลี่ยนแนวคิดและการด�ำเนินงาน
สู่การเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน
หลังจากกระทรวงยุติธรรมได้ลงพื้นที่รับฟังปัญหา
และตรวจเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ ที่จังหวัด
เชียงใหม่และจังหวัดลำ�ปางเมื่อเดือนกันยายน 2559
และในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดอุดรธานี
และขอนแก่นเมื่อเดือนตุลาคม 2559 ก็ได้เร่งดำ�เนิน
โครงการอย่ า งต่ อ เนื่ อ งในพื้ น ที่ ภ าคใต้ โดยเมื่ อ วั น ที่
18 พฤศจิกายน 2559 กระทรวงยุติธรรมได้จัดโครงการ
“ยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำ�บริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 2”
ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำ�เภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
เพื่อส่งเสริมให้ภาคประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วม
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ในกระบวนการยุตธิ รรมของชุมชนหรือ “ยุตธิ รรมชุมชน”
ซึ่ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ ห้ ป ระชาชนทุ ก คนสามารถ
เข้ า ถึ ง การอำ�นวยความยุ ติ ธ รรมอย่ า งเท่ า เที ย ม
รวมถึงการพัฒนาเครือข่ายยุติธรรมชุมชนให้มีศักยภาพ
เพื่ อ ให้ ส ามารถช่ ว ยเหลื อ ประชาชนได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว
ทั่วถึงและเป็นธรรม โดยมีนายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ
ปลัดกระทรวงยุตธิ รรม เป็นประธานในพิธเี ปิด พร้อมด้วย
นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ เครือข่ายยุติธรรมชุมชน
ในพืน้ ที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้และผูท้ เี่ กีย่ วข้องเข้าร่วม
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บริการเชิงรุกสู่ประชาชน

ปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า การพัฒนาประเทศ
มีสงิ่ สำ�คัญอยู่ 2 ประการ ได้แก่ การดำ�เนินงานนัน้ จะต้อง
นำ�บริการไปให้ถงึ มือประชาชน และประชาชนต้องได้รบั ผล
ของการใช้ จ่ า ยงบประมาณอย่ า งคุ้ ม ค่ า ซึ่ ง ที่ ผ่ า นมา
กระทรวงยุตธิ รรม ได้ดำ�เนินการตามนโยบายของรัฐบาล
และยึดหลักการดำ�เนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ใน 4 ประเด็น ได้แก่ 1. รัฐและประชาชนต้องทำ�งานร่วมกัน
และต้องตอบสนองต่อประชาชนหรือเรียกว่า “ประชารัฐ”
2. แนวทางการพัฒนาในยุคใหม่หรือประเทศไทย 4.0
ที่ เ น้ น คำ�ว่ า “ยั่ ง ยื น ” กระทรวงยุ ติ ธ รรมเห็ น ว่ า
การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ได้ นั้ น จะต้ อ งมาจากรากฐานก็ คื อ
“ชุมชน” โดยแนวคิดดังกล่าวเป็นแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียงที่กระทรวงยุติธรรมได้ดำ�เนินการมากว่าสิบปี
และยึ ด หลั ก การสร้ า งให้ ชุ ม ชนเกิ ด ความเข้ ม แข็ ง
3. ส่วนราชการจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดจากเดิมที่เคยทำ�งาน
ตามกฎหมายและอำ�นาจหน้าที่เพียงอย่างเดียวก็จะต้อง
คิดใหม่โดยการแปลงอำ�นาจหน้าที่มาเป็นงานบริการ
และนำ�งานบริการนัน้ ไปสูป่ ระชาชนให้ได้ และ 4. หน่วยงาน
จะต้ อ งมี เ ป้ า หมายการทำ�งานที่ ชั ด เจนและต่ อ เนื่ อ ง
ในระยะยาว โดยต้องมุ่งให้เกิดผลสำ�เร็จ ทั้งนี้เพื่อมุ่งสู่
การทำ�งานทีเ่ ข้าถึงประชาชนได้อย่างแท้จริง อันจะก่อให้เกิด
ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนในประเทศ

แนวทางการดำ�เนิ น งานของกระทรวงยุ ติ ธ รรม
ในอนาคต จะเน้ น การสร้ า งโอกาสในการเข้ า ถึ ง
ความยุติธรรมให้แก่ประชาชน โดยการผลักดันการนำ�
บริ ก ารเชิ ง รุ ก ไปสู่ ป ระชาชนของศู น ย์ ยุ ติ ธ รรมชุ ม ชน
และให้ภาคประชาชน/ชุมชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการแก้ไข
ปัญหาของชุมชนเอง ทั้งนี้กระทรวงยุติธรรม มีเป้าหมาย
ในการมุง่ ผลสัมฤทธิใ์ น 3 ประเด็น ประเด็นแรก ประชาชน
ต้องสามารถปกป้องคุ้มครองสิทธิของตัวเองได้ ประเด็น
ที่สอง ชุมชน/หมู่บ้านในตำ�บล จะต้องปลอดภัยจาก
อาชญากรรมและปัญหายาเสพติด และประเด็นที่สาม
ข้อพิพาท หรือข้อขัดแย้งในชุมชน ประชาชนจะต้อง
สามารถจัดการและแก้ไขได้ดว้ ยตนเอง โดยภาครัฐจะต้อง
เสริมสร้างให้ประชาชนมีความรูค้ วามเข้าใจเรือ่ งกฎหมาย
เพิม่ ขึน้ และจะต้องคัดเลือกกฎหมายทีจ่ ำ�เป็นต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องประชาชน มาเน้นยา้ํ ให้เกิดความเข้าใจ
มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การดำ�เนินงานของกระทรวงยุติธรรม
จะมี สำ�นั ก งานยุ ติ ธ รรมจั ง หวั ด เป็ น หน่ ว ยงานผู้ แทน
ระดับกระทรวงในพื้นที่ ทำ�หน้าที่บูรณาการหน่วยงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งตามแผนบู ร ณาการของจั ง หวั ด เพื่ อ ลด
ความเหลื่อมลํ้าให้แก่ประชาชน โดยใช้เครือข่ายยุติธรรม
ชุมชน หรือผูน้ ำ�ชุมชนในตำ�บล/หมูบ่ า้ น เข้ามามีสว่ นร่วม
ในกลไกของศู น ย์ ดำ�รงธรรมระดั บอำ�เภอ และระดั บ
จังหวัด ซึ่งการทำ�งานจะไม่เน้นการบริหารจากระดับ
บนลงมาระดับล่างเพียงอย่างเดียว แต่จะให้ข้าราชการ
และประชาชนในพื้นที่ร่วมกำ�หนดความต้องการด้วยกัน
จึงขอให้ข้าราชการเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีทำ�งานโดยการ
ทำ�งานในชุ ม ชน ข้ า ราชการจะต้ อ งเป็ น นั ก วางแผน
และนักบริหารจัดการในชุมชน และต้องไม่แค่ทำ�ตามอำ�นาจ
หน้าที่หรือตามกฎหมาย แต่จะต้องทำ�งานในการอำ�นวย
ความยุติธรรมเพื่อให้บริการแก่ประชาชนอย่างแท้จริง
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“ยุติธรรม”

รวมพลังคุณธรรม
ยับยั้งการทุจริต

กระทรวงยุติธรรมมีภารกิจหลัก
ในการสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้น
ในสังคม และปราบปรามการทุจริต
คอร์รัปชั่นจะส�ำเร็จได้ต้องอาศัย
ความร่วมมือจากหน่วยงานในทุกภาคส่วน

กองบรรณาธิการ

กระทรวงยุ ติธ รรมและภาคี ท่ีเ กี่ย วข้ อ ง เพื่อ ประกาศ
เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมีผ้แู ทนจาก
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และตัวแทนจาก
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จำ�นวน 35 หน่วยงาน
ณ โรงแรมเบสท์ เวสเทิ ร์น พลั ส แวนด้ า แกรนด์
จังหวัดนนทบุรี กิจกรรมในงานประกอบด้วย การเสวนา
ทางวิชาการหัวข้อ “ทิศทางการส่งเสริมคุณธรรม เพือ่ ต่อต้าน
การทุจริต” การนำ�เสนอแนวทางการส่งเสริมคุณธรรม
และป้องกันการปราบปรามการทุจริต การจัดนิทรรศการเผยแพร่
องค์ความรู้และแสดงผลงานด้านการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม การเปิดเวทีแลกเปลีย่ นความคิดเห็น เพือ่ ส่งเสริม
กระบวนการพัฒนาการมีสว่ นร่วมในการรณรงค์การต่อต้าน
การทุจริตคอร์รปั ชัน่ และประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้าน
การทุจริตของหน่วยงานของกระทรวงยุตธิ รรม

แนวทางปฏิบตั สิ �ำ คัญของกระทรวงยุตธิ รรมในปี 2560

วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 กระทรวงยุตธิ รรมเปิดโครงการ
มหกรรมพลังคุณธรรมยับยั้งการทุจริต ภายใต้แนวคิด
“สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำ�ดีเพื่อแผ่นดิน” โดยมุ่งเน้น
การรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม โดยนายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัด
กระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการฯ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
ในการปฏิบตั ริ าชการ การแสดงพลังของหน่วยงานในสังกัด
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วารสารยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

1) การให้หวั หน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
กระทรวงยุตธิ รรม หลีกเลีย่ งการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
ไม่รบั หรือถามถึงการให้หรือรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อน่ื ใด
จากบุคคล เว้นแต่ประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมายหรือ
กฎข้อบังคับทีอ่ อกโดยอาศัยอำ�นาจตามกฎหมาย
2) การต้ อ นรั บ ข้ า ราชการชั้ น ผู้ ใ หญ่ ผู้ บ ริ ห าร
ของกระทรวงยุตธิ รรม ให้ตอ้ นรับโดยสมควร การจัดทีพ่ กั
การเลี้ยงรับรองให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการเดินทางไปราชการ
3) งดให้ของขวัญแก่ขา้ ราชการชัน้ ผูใ้ หญ่ ผูบ้ งั คับบัญชา
นอกเหนื อ จากกรณี ป กติ ห รื อ ประเพณี นิ ย มที่ จ ะให้
ของขวัญแก่กัน และควรใช้บัตรอวยพรหรือบัตรแสดง
ความยินดีในการลงนามอวยพร

บนความเคลื่อนไหว

สถาบันนิตวิ ิทยาศาสตร์
และกรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ
ลงนาม MOU แก้ ไขปัญหา
สถานะบุคคลแก่คนไร้ที่พึ่ง

การให้ความช่วยเหลือและจัดระเบียบบุคคล
ไร้ที่พึ่งอย่างเป็นระบบจะช่วยเสริมสร้าง
ความมั่นคงด้านการพัฒนาสังคม
สวัสดิการรัฐ เศรษฐกิจ และมนุษยธรรม
ซึ่งน�ำไปสู่ความมั่นคงของชาติในที่สุด
8 ธันวาคม 2559 นายสมณ์ พรหมรส ผู้อำ�นวยการ
สถาบันนิตวิ ทิ ยาศาสตร์ และนายพุฒพิ ฒ
ั น์ เลิศเชาวสิทธิ์
อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมลงนามบันทึก
ข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการให้บริการ
ตรวจทางนิตวิ ทิ ยาศาสตร์อำ�นวยความยุตธิ รรม ช่วยเหลือ
สังคมและมนุษยธรรม ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กรุงเทพฯ เพื่อประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา
สถานะบุ ค คลของผู้ ไ ม่ มี ส ถานะทางทะเบี ย นราษฎร
หรือบุคคลที่ถูกทอดทิ้ง  เร่ร่อน พลัดหลงในที่สาธารณะ
และไม่สามารถให้ขอ้ มูลตนเองได้  รวมทัง้ บุคคลทีน่ ำ�เด็กมา
เร่ร่อนหรือขอทาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิทธิในการรักษา
พยาบาล การประกอบอาชีพ สิทธิการได้รบั ความช่วยเหลือ
จากรัฐ โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ กรมพัฒนา

สังคมและสวัสดิการ จะดำ�เนินการคัดกรองคนไร้ที่พึ่ง
เพือ่ ให้ความช่วยเหลือตามกระบวนการของสถานคุม้ ครอง
คนไร้ที่พึ่ง หากพบว่ามีบุคคลที่จำ�เป็นต้องดำ�เนินการ
ตรวจทางนิ ติ วิ ท ยาศาสตร์ จ ะแจ้ ง รายชื่ อ ให้ ส ถาบั น
นิ ติ วิ ท ยาศาสตร์ เ พื่ อ เข้ า สู่ ก ระบวนการพิ สู จ น์ บุ ค คล
การยืนยันความสัมพันธ์ทางสายโลหิต สำ�หรับใช้เป็นหลักฐาน
ประกอบการจั ด ทำ�ฐานข้ อ มู ล ทะเบี ย นประวั ติ บุ ค คล
ในการติดตามครอบครัว โดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
จะตรวจสอบสถานะบุ ค คลจากการพิ ม พ์ ล ายนิ้ ว มื อ
หรือฝ่ามือ เพื่อให้การช่วยเหลือ คุ้มครองกลุ่มเป้าหมาย
ให้ มี ห ลั ก ฐานประกอบการจั ด ทำ�ฐานข้ อ มู ล บุ ค คล
การติดตามญาติ เพื่อการวางแผนให้การคุ้มครองอย่าง
เหมาะสม รวมถึงการช่วยเหลือให้รบั สิทธิสวัสดิการทีพ่ ง่ึ ได้
นายสมณ์ พรหมรส กล่ า วตอนหนึ่ ง ว่ า สถาบั น
นิติวิทยาศาสตร์ ได้สานต่อนโยบายของรัฐบาลด้วยการ
ประสานความร่วมมือกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นคนไร้ที่พึ่ง และยินดีที่กฎหมาย
ของเรามีการขยายขอบเขตไปกว้างขวาง หากกรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการร้องขอจะให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ดำ�เนินการอืน่ ใดนอกเหนือจากการจัดทำ�บันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือครัง้ นี้ อันจะเกิดประโยชน์ตอ่ การดำ�เนินการ
ในภาพรวม ทั้ ง เรื่ อ งการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ หรื อ ด้ า น
มนุษยธรรม ซึ่งจะส่งผลต่อความมั่นคงของชาติ สถาบัน
นิติวิทยาศาสตร์พร้อมที่จะช่วยกันพัฒนาสังคมให้ไปสู่
เป้าหมายร่วมกันต่อไป
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