
โดยถือเป็นพระภารกิจแรกในฐานะทูตสันถวไมตรี 
ดา้นหลกันติิธรรมและกระบวนการยตุธิรรมของส�านักงาน	 
UNODC	 ส�าหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 
โดยมี	 ดร.กิตติพงษ์	 กิตยารักษ์	 ผู้อ�านวยการสถาบัน 
เพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย	 กราบทูลรายงาน
วัตถุประสงค์และความส�าคัญของการจัดงาน	พร้อมด้วย 
นายลุค	สตเีวน่ส์	ผู้ประสานงานสหประชาชาตแิละผูแ้ทน 
ส�านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ	 (UNDP)	 
ประจ�าประเทศไทย	 และนายเจเรมี	 ดักลาส	 ผู้แทน 
ส�านกังานปอ้งกนัยาเสพตดิและปราบปรามอาชญากรรม 
แห่งสหประชาชาติ	 (UNODC)	 ประจ�าภูมิภาคเอเชีย 
ตะวนัออกเฉยีงใตแ้ละแปซฟิกิ	รว่มกลา่วปาฐกถาเกีย่วกบั 
ความส�าคัญของหลักนิติธรรมท่ีมีต่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
ตลอดจนผู้ เข้าร่วมการประชุมและผู้ เข้าร่วมอบรม
หลักสูตร	RoLD	Program	จากภาคส่วนต่างๆ	เข้าร่วมฯ	
ณ	ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ	กรุงเทพฯ		

สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย	 (องค์การ 
มหาชน)	ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการส่งเสริม 
หลักนติธิรรมทัง้ในระดบัชาตแิละระหวา่งประเทศ	รวมถงึ 
สรา้งหลกัประกนัแกป่ระชาชนว่าจะเขา้ถงึความยตุธิรรม 
ไดอ้ยา่งเทา่เทยีม	เชือ่วา่การสง่เสรมิหลกันติธิรรมในสงัคม 
จ�าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน	โครงการ 
RoLD	 Program	 จึงเป็นโครงการที่สถาบันเพื่อการ 
ยุติธรรมแห่งประเทศไทยริเริ่มขึ้น	 ซึ่งสอดคล้องกับวาระ 

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพชัรกติิยาภา เสดจ็ร่วมการประชุม 
และประทานพระดำารัสปาฐกถาพิเศษ ในการจดัเวทสีาธารณะ 
ว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ ย่ังยืน ซ่ึงสถาบัน 
เพื่อการยุตธิรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) หรือ TIJ  
จดัข้ึนในโอกาสการเปิดโครงการ RoLD Program (Rule of Law 
and Development) เพือ่ส่งเสริมหลักนติิธรรมและการพฒันา 
ทีย่ัง่ยนื

เวทีสาธารณะ 
ว่าด้วยหลักนิติธรรม 
และ การพัฒนา 
ที่ยั่งยืน

บนคว�มเคลื่อนไหว กองบรรณาธิการ
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ดร.กิตติพงษ ์ กิตยารักษ ์ ผู ้อ�านวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรม 
แห่งประเทศไทย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน โดยมีผู้แทน 
UNDP ประจ�าประเทศไทย และผู้แทน UNODC ประจ�าภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉยีงใต้และแปซฟิิก พร้อมด้วยผูท้รงคณุวฒุ ิร่วมกล่าวปาฐกถา
เกี่ยวกับความส�าคัญของหลักนิติธรรมที่มีต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บนคว�มเคลื่อนไหว

โครงกำร RoLD Program (โรลด์ โปรแกรม) ประกอบด้วย
1. RoLD Executive Program (Executive  

Program on the Rule of Law and Development) 
หลักสูตรอบรมส�าหรับเครือข่ายผู้น�าและผู้บริหาร 
จากภาครฐั	ภาคเอกชน	และภาคประชาสงัคม	ในประเดน็ 
ความส�าคัญของหลักนิติธรรมต่อสาขาการพัฒนาต่างๆ					

2. TIJ Public Forum on the Rule of Law 
and Sustainable Development	 เวทีสาธารณะ 
ที่เปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้แลกเปลี่ยนมุมมอง 
และวเิคราะห์ความเชือ่มโยงระหวา่งหลกันติธิรรมกบัการ 
พัฒนาที่ยั่ งยืน	 ผ่านการบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
และผู้เช่ียวชาญในสาขาต่างๆที่เก่ียวข้อง	 โดยเป็นเวที 
ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

3. TIJ Workshop for Emerging Leaders  
on the Rule of Law and Policy	เปน็หลกัสตูรอบรม 
เชิงปฏิบัติการระยะส้ัน	 1	 สัปดาห์	 ซ่ึง	 TIJ	 ร่วมกับสถาบัน	
IGLP	ของคณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด	จัดขึ้น
เพือ่ใหก้ลุม่ผูน้�ารุน่ใหมท่ัง้จากประเทศไทยและนานาชาต	ิ
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเทคนิคการเรียนการสอน 
ที่ ได้มาตรฐานระดับโลกจากเครือข่ายคณาจารย์  
และผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

4. RoLD in Action โครงการน�าร่องเพื่อสร้าง
ประโยชน์แก่สังคมและชุมชนด้วยหลักนิติธรรม	 ซึ่งเป็น 
ผลผลิตจากความคิดริ เริ่มของกลุ่มเครือข่ายผู้น�า 
และผู้บริหารใน	RoLD	Executive	Program

การพัฒนาของโลกทีค่รอบคลมุไปถึงเร่ืองการพัฒนาคน	การดูแลส่ิงแวดล้อม	
การส่งเสริมหลักนิติธรรมและความยุติธรรม	 เพื่อสร้างสภาพแวดล้อม 
ทีป่ราศจากความขดัแยง้	ตลอดจนเปดิโอกาสใหส้มาชิกในสงัคมไดเ้ข้าถงึ
และรับประโยชน์จากการพัฒนาทุกๆ	ด้านไปพร้อมกัน

ในโอกาสนี	้พระเจา้หลานเธอ	พระองค์เจา้พชัรกติยิาภา	ทรงประทาน 
พระด�ารัสเร่ืองความเช่ือมโยงระหว่างหลักนิติธรรมและการพัฒนาท่ีเข้มแข็ง 
และย่ังยืน	โดยทรงยกตัวอย่างจากแนวทางการด�าเนินโครงการในพระราชด�าริ 
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	มีใจความส�าคัญ 
ตอนหนึ่งว่า	 “สิ่งส�าคัญที่ท�าให้การพัฒนาทางเลือกที่ยกตัวอย่างมานั้น 
ประสบความส�าเร็จ ก็เนื่องมาจากการที่ภาครัฐเข้าใจอย่างชัดเจนว่า  
ก่อนใช้กฎหมายบังคับให้ชาวบ้านปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ควรต้อง 
ค�านึงถึงเงื่อนไขทางสังคม เศรษฐกิจ หรือแม้แต่เรื่องธรรมเนียมประเพณี   
หากขาดการสนบัสนนุเรือ่งทีด่นิท�ากนิ การบรหิารจัดการน�า้ การคมนาคม 
สาธารณสุขพื้นฐาน หรือการศึกษา กฎหมายที่เคร่งครัดก็ไร้ประโยชน์ 
คนเหลา่นีต้อ้งไดรั้บการสนบัสนนุ เสรมิพลงัจนถงึจดุทีส่ามารถมทีางเลอืก 
ในการใช้ชีวิต  ในจุดนั้นการบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายจึงจะเป็นไปได้  
การจดัการเร่ืองสถานะทางกฎหมายจึงจะมีผล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลท่ี 9 ทรงวางเง่ือนไขแวดล้อมท่ีจะท�าให้หลักนิติธรรมสามารถเกิดได้ 
ในสังคม โดยเร่ิมจากการช่วยให้ชาวบ้านสามารถเล้ียงชีพได้ก่อนเป็นส�าคัญ” 

นอกจากน้ี ทรงเน้นย�า้ว่า “หลักนิติธรรมน้ันไม่ได้ส�าคัญเฉพาะกับ 
นักกฎหมายหรอืใชใ้นการมองบรบิทงาน ดา้นตลุาการหรอืกระบวนการ 
ยตุธิรรมเท่านัน้ หากแตห่ลกันติธิรรมเปน็สว่นส�าคญัของชวีติประชาชน 
และส่งผลต่อทุกคนแม้จะอยู่ในสถานท่ีห่างไกล ไม่ว่าผู้น้ันจะเข้าถึงโอกาส 
ทางเศรษฐกิจ บริการสาธารณะ หรือมีสถานะทางกฎหมายใด ความเช่ือมโยง 
ระหว่างหลกันติธิรรมและการพฒันามีความซับซอ้นในหลายแนวทาง 
ฉะนั้น จึงเป็นเรื่องที่ดีที่เราจะมาร่วมท�าความเข้าใจความส�าคัญ 
ของความเชื่อมโยงดังกล่าว” 
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ยาเสพติดคือปัญหาระดับสากล การขจัดยาเสพติด 
ให้หมดสิ้นไป จำาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกัน 
ของนานาชาต ิเพื่อกำาหนดแผนปฏบัิตกิารให้ครอบคลมุ
และเป็นรูปธรรม 

การประชุมระดับรัฐมนตรี 
ว่าด้วยแผนความช่วยเหลือ
สำาหรับแผนปฏิบัติการ 

แก้ไขปัญหายาเสพติด 
ในพ้ืนท่ีสามเหล่ียม
ทองค�า

พื้นที่สามเหลี่ยมทองค�า	ถือเป็นแหล่งผลิตยาเสพติด 
และลักลอบค้ายาเสพติดท่ีส�าคัญแห่งหน่ึงของโลก	 
โดยเฉพาะยาเสพติดประเภทฝ่ิน	เฮโรอีน	และเมทแอมเฟตามีน	 
ที่ถูก ลักลอบล�า เ ลียงจ�าหน่ายในภูมิภาคอาเซียน 
และภมูภิาคอืน่ๆ	แถบเอเชยี	ยโุรป	อเมรกิาและโอเชยีเนยี 
มาเป็นระยะเวลาหลายสิบปี	จึงเป็นเร่ืองส�าคัญท่ีนานาประเทศ 
ต้องร่วมมือกันขจัดยาเสพติดให้หมดส้ินไปจากพื้นท่ี
สามเหลี่ยมทองค�า

ในปี	 2556	 จีนได้ริเริ่มโครงการแม่น�้าโขงปลอดภัย 
และในปี	 2558	 ประเทศไทยได้จัดตั้งศูนย์ประสานงาน 
แมน่�า้โขงปลอดภัย	และรบัเปน็เจา้ภาพในการด�าเนนิงาน 
ซ่ึงถือเป็นตัวอย่างของการปฏิบัติการร่วมกันของ	6	ประเทศ 
ในลุ่มแม่น�้าโขง	 ได้แก่	 ไทย	 จีน	 เมียนมา	 ลาว	 กัมพูชา	 
และเวียดนาม	 เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นท่ี 
สามเหล่ียมทองค�า	 ซึ่งผลการด�าเนินงานสามารถจับกุม 
และตรวจยึดยาเสพติดและสารตั้งต้นที่ใช้ในการผลิต 
ยาเสพตดิไดเ้ปน็จ�านวนมาก	ทัง้นี	้เพือ่ให้บรรลุผลดยีิง่ขึน้	 
ทัง้	6	ประเทศตา่งเหน็พอ้งกนัวา่จะก�าหนดเปา้หมายในการ 
ด�าเนินงานให้ชัดเจน	 โดยมุ่งไปที่การทลายแหล่งผลิต 
ยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองค�า	ซึ่งเป็นต้นตอส�าคัญ 
ของปญัหา	โดยเรยีกแผนปฏิบตักิารนีว้า่	“แผนปฏิบตักิาร
สามเหลี่ยมทองค�า”

บนคว�มเคลื่อนไหว กองบรรณาธิการ
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บนคว�มเคลื่อนไหว

ประเทศสมาชิกลุ่มน�า้แม่โขงได้ขยายความร่วมมือไปยัง 
ประเทศอื่นๆ	 ท่ีได้รับผลกระทบจากปัญหายาเสพติด	 
เ พ่ือเปิดโอกาสให้ เข้ามาร่วมสนับสนุนและจัดท�า 
แผนความช่วยเหลือส�าหรับแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ในพื้นที่สามเหลี่ยมทองค�า	 ร่วมกับประเทศ/องค์กรผู้ให้	 
โดยมปีระเทศไทยเปน็ผูป้ระสานงานหลกั	ในการรวบรวม 
และประเมินความต้องการของประเทศเพื่อนบ้าน	 
และจัดท�าร่างแผนฯ	 น�าเสนอต่อประเทศ/องค์กร 
ระหว่างประเทศ	เพ่ือให้พิจารณาสนับสนุนอย่างเป็นทางการ	

ล่าสุดส�านักงาน	 ป.ป.ส.	 ได้จัดการประชุมระดับ 
รัฐมนตรีว่าด้วยแผนความช่วยเหลือส�าหรับแผนปฏิบัติการ 
แก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้น ท่ีสามเหลี่ยมทองค�า	 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 2	 มีนาคม	 2560	 โดยมีนายสุวพันธุ์	 
ตันยุวรรธนะ	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม	เป็นประธาน 
และได้รับเกยีรตจิาก	พลเอก	ไพบลูย	์คุม้ฉายา	องคมนตร	ี
กลา่วปาฐกถาเรือ่ง	“ยทุธศาสตรแ์ละแนวคดิความรว่มมอื 
ระหวา่งประเทศในการแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ”	พรอ้มดว้ย 
นายศิรินทร์ยา	สิทธิชัย	เลขาธิการ	ป.ป.ส.	ผู้บริหารระดับ 
รัฐมนตรี	 ตลอดจนเอกอัครราชทูต	 ผู้บริหารหน่วยงาน 
ท่ีเก่ียวข้องในประเทศไทย	ผู้แทนจากองค์กรระหว่างประเทศ 
ผู้แทนจากประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง	ส�านักงาน 
ป้อง กันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรม 
แหง่สหประชาชาต	ิ(UNODC)	และองค์กรระดบัชาตอิืน่ๆ	
เข้าร่วม	ณ	โรงแรมแชงกรีลา	จังหวัดเชียงใหม่	

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม	กล่าวว่า	“นับเป็น 
ครั้งแรกท่ีผู้แทนจากประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง	 
และผู้แทนจากประเทศ/องค์กรผู้ให้	 จะเข้ามาร่วมหารือ 
และก�าหนดแผนความช่วยเหลือ	 ส�าหรับแผนปฏิบัติการ 
แก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้น ท่ีสามเหลี่ยมทองค�า	 
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โดยประเทศ/องคก์รผูใ้หไ้ดแ้สดงเจตจ�านง	รว่มสนบัสนนุ 
การด�าเนินงานโครงการต่างๆ	 ของประเทศไทย 
และประเทศเพือ่นบา้นเพือ่แก้ไขปญัหายาเสพตดิ	ทัง้ดา้น 
การฝึกอบรมทักษะ	 การสนับสนุนการท�างานด้านต่างๆ	 
เช่น	 การต่อต้านการก่อการร้าย	 การสืบสวนสอบสวน	 
การวเิคราะหด์า้นนติิวทิยาศาสตร	์การวเิคราะหข์า่วกรอง 
รวมถงึการสนบัสนนุวสัด	ุอปุกรณอ์ืน่ๆ	เชน่	เรอืลาดตระเวน 
เพื่อใช้ในภารกิจโครงการแม่น�้าโขงปลอดภัย	 และใช้ใน 
แผนปฏบิตักิารแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในพืน้ทีส่ามเหลีย่ม 
ทองค�า	 เพื่อให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดในอนุภูมิภาคนี้
มีประสิทธิภาพและยั่งยืนมากยิ่งขึ้น”

ทัง้นี	้การประชมุดังกลา่วประกอบดว้ยกิจกรรม	2	สว่น 
สว่นแรก	เปน็การศกึษาการปฏบัิตกิารโครงการแมน่�า้โขง 
ปลอดภยั	การบรรยายสรปุสภาพภมูศิาสตรแ์ละเศรษฐกจิ 
ตามล�าน�้าโขง	 ส่วนที่สอง	 เป็นการหารือร่วมกันในระดับ 
รฐัมนตรีและผูแ้ทนจากหนว่ยงานและประเทศทีเ่กีย่วข้อง	 
โดยมีวาระส�าคัญของการประชุม	 ได้แก่	 การน�าเสนอ 
แผนความช่วยเหลือส�าหรับแผนปฏิบัติการเพ่ือแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองค�า	 และความต้องการ 
การสนับสนุนของ	เมียนมา	ลาว	กัมพูชา	และเวียดนาม	 
การหารือการสนับสนุนของประเทศ/องค์กรผู้ให้	การสรุปผล 
ความต้องการการสนับสนุนและความร่วมมือในการ 
ให้ความช่วยเหลือในอนาคต

นับเ ป็นวาระส�าคัญและเป็น เรื่ องที่น่ ายินดี  
ทีป่ระเทศไทยไดก้้าวเขา้สูก่ารเปน็หนึง่ในผูน้�าเพือ่แกไ้ข
ปัญหายาเสพติดของโลก 

บนคว�มเคลื่อนไหว
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การพฒันาผูต้อ้งขงักอ่นกลับคืนสูส่งัคม เป็นนโยบายสำาคัญ 
ของกรมราชทัณฑ์ ซ่ึงวิธีการหนึ่งคือการพัฒนาผู้ต้องขัง 
ให้มีทักษะอาชีพ มีความรู้ความสามารถเพียงพอท่ีจะ 
ประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษ และได้รับโอกาสจ้างงาน 
จากผู้ประกอบการเพิม่มากข้ึน โดยมีเปา้หมายเพือ่ลดอตัรา 
การกระทำาผิดซ้ำาหลังไดรั้บการปล่อยตัว และช่วยใหส้ามารถ 
อยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข

กระทรวงยุติธรรม	 โดยกรมราชทัณฑ์	 ริเริ่มจัดงาน 
นิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์มาตั้งแต่ปี  พ.ศ.	 2514	 
เพื่อเป็นพื้นที่แสดงผลงานของผู้ต้องขังท่ีได้รับการฝึกฝน 
ทักษะอาชีพจากผู้เช่ียวชาญ	 ตลอดจนจัดจ�าหน่าย 
ให้กับประชาชนท่ัวไป	 ช่วยให้ผู้ต้องขังมีรายได้และสร้าง
ก�าลังใจในการกลับตัวเป็นคนดีของสังคมหลังจากพ้นโทษ 
โดยในแต่ละปีมียอดจ�าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ปีละ 
หลายสิบล้านบาท	 กล่าวได้ว่าเป็นงานส�าคัญท่ีเรือนจ�า 
และทัณฑสถานทั่วประเทศจะได้มีโอกาสแสดงศักยภาพ 
และผลงานของผู้ต้องขังในความดูแล	อันเป็นการร่วมกัน 
เปลี่ยนแปลงสังคม	ให้คนที่เคยหลงผิดได้กลับคืนสู่สังคม 
อย่างยั่งยืน

ในปี	 2560	 งานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ 
จดัขึน้	ระหวา่งวนัที	่17	–	26	มีนาคม	2560	ภายใตแ้นวคดิ	 
“1	คน	1	ทักษะ”	โดยได้รับเกียรติจากนายสุวพันธ์ุ			ตันยุวรรธนะ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม	เป็นประธานเปิดงาน	

“1	คน	1 ทักษะ” 
งานนิทรรศการ
ผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์	
ประจำาปี 2560
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พร้อมด้วยนายถาวร	พรหมมีชัย	เลขานุการรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงยุติธรรม	 นายกอบเกียรติ	 กสิวิวัฒน์	 
อธิบดีกรมราชทัณฑ์	 ตลอดจนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
เรือนจ�าและทัณฑสถาน	จ�านวนกว่า	 50	 แห่งท่ัวประเทศ	 
ร่วมน�าสินค้าอาทิ	งานแกะสลัก	งานเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้าน 
งานปั้น	 ภาพวาด	 งานจักสาน	 งานประดิษฐ์	 และงาน
หตัถกรรมตา่งๆ	มาจ�าหน่ายในราคาพิเศษ	ณ	บริเวณสนาม
หน้าเรือนจ�ากลางคลองเปรม	กรุงเทพฯ

รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงยุติ ธรรม	 กล่าวว่ า	 
กรมราชทัณฑ์ได้ริเร่ิมจัดงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ 
ราชทัณฑ์รวมเป็นระยะเวลานานกว่า	 40	 ปี	 สินค้า 
และผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ถือได้ว่าเป็นท่ีรู้จัก	 ได้รับการ 
ยอมรับจากประชาชน	 สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจ 
ของกระทรวงยตุธิรรมและกรมราชทณัฑ	์ทีมุ่ง่มัน่สง่เสรมิ 
ให้ผู้ต้องขังในเรือนจ�าได้รับการฝึกทักษะการผลิตสินค้า 
ทีส่ามารถจ�าหนา่ยในทอ้งตลาดได	้และยงัช่วยสรา้งรายได ้
ใหแ้กผู่ต้อ้งขังเพ่ือเปน็เงนิทุนส�าหรบัน�าไปประกอบอาชพี 
ภายหลังพ้นโทษ	 ซึ่งกระทรวงยุติธรรมพร้อมสนับสนุน 
ให้ผู้ ต้องขังกลับคืนสู่สังคมและใช้ชีวิตหลังพ้นโทษ 
ได้อย่างปกติสุข	 อันเป็นการ	 “เปลี่ยนภาระเป็นพลัง”	 
คืนคนดีสู่สังคมได้อย่างแท้จริง

อธบิดกีรมราชทณัฑ	์กลา่ววา่	การจดังานนทิรรศการฯ 
ประจ�าปี	2560	จัดขึ้นภายใต้แนวคิด	“1	คน	1	ทักษะ”	 
เพื่อให้ผู้ต้องขังได้ฝึกวิชาชีพ	ได้แก่	วิชาชีพช่าง	งานฝีมือ	 
งานประดิษฐ์	และงานบริการ	อาทิ	การประกอบอาหาร 
และเครื่องดื่ม	การนวดแผนไทย	การเสริมสวย	คาร์แคร์	
เป็นต้น	โดยนอกจากจะช่วยสร้างความรู้และพัฒนาฝีมือ 
ผูต้อ้งขงั	ยงัชว่ยฝกึนสัิยการท�างาน	สรา้งความรบัผดิชอบ	 
ความมีระเบียบวินัย	ความเอาใจใส่	ความขยันหมั่นเพียร	 
และความอดทนให้กับผู้ต้องขัง	 เพิ่มโอกาสในการได้รับ 
การจ้างงานจากผู้ประกอบการเมื่อได้รับการปล่อยตัว 
จากเรือนจ�า

ส�าหรับความพิเศษของการจัดงานนิทรรศการ 
ผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ครั้ งนี้ 	 คือการเปิดตัวช่องทาง 
การจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์	 ผ่านระบบ	 E	 –	 commerce	 
ภายใต้แบรนด์	 “Good	 Products,	 Good	 People”	 
เพื่อสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการก้าวเข้าสู่ยุค	 
Thailand	 4.0	 โดยประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้า 
ไดส้ะดวกมากขึน้ดว้ยชอ่งทางทีห่ลากหลาย	ไดแ้ก	่เวบ็ไซต ์
www.gpgpthai.com แอปพลเิคชนัไลน	์(ไอด	ีgpgpthai)	 
เฟซบุก๊	(E-Commerce	ราชทณัฑ)์ และหมายเลขโทรศพัท ์
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09	 8827	 3562	 ซึ่งจะช่วยน�าสินค้าและผลิตภัณฑ์ไปสู่ 
ผู้บริโภคได้มากข้ึน	อีกท้ังเป็นการแนะน�าสินค้าให้เป็นท่ีรู้จัก 
ไปสู่สากล 

นอกจากน้ี	ภายในงานได้น้อมน�าผลิตภัณฑ์ตามแนวคิด 
เศรษฐกิจพอเพียงจากโครงการก�าลังใจในพระด�าริ 
พระ เจ้าหลาน เธอ 	 พระองค์ เจ้ าพั ช รกิ ติ ย าภา 
มาร่วมจัดจ�าหน่าย	 และจัดนิทรรศการแสดงผล 
การพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง	 ตามแนวคิด	 “ประชา 
ร่วมรัฐพัฒนาคนดีสู่สังคม”	 พร้อมทั้งการมอบโล่รางวัล 
การแข่งขันทักษะฝีมือผู้ต้องขัง  7	 สาขา	 ได้แก่  1.สาขา 
ช่างประกอบเครื่องเรือนไม้ 	 2.สาขาช่างก่อสร้าง	 
(งานกอ่อฐิ-ฉาบปนู)		3.สาขาชา่งกอ่สรา้ง		(งานปกูระเบือ้ง) 
4.สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร	 5.สาขาผู้ประกอบ 
อาหาร	6.สาขาผู้ให้บริการอาหารและงานจัดเล้ียง	7.สาขา 
ช่างเสริมสวยและจัดแต่งทรงผม  และการมอบรางวัล 
การประกวดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์แนวใหม่	 
5	 สาขา  ได้แก่  1.สาขางานโลหะ	 2.สาขางานโลหะ 
เฟอร์นิเจอร์  3.สาขางานวัสดุธรรมชาติ  ประเภทของใช้ 
ตกแตง่บา้น	4.สาขางานวสัดธุรรมชาต	ิประเภทเครือ่งเรอืน 
และ  5.สาขางานผ้า  โดยตลอดการจัดงานมีกิจกรรม 
การแสดงของผู้ต้องขังบนเวที   ซ่ึง ช่วยสร้างสีสัน 
และความสนุกสนานให้กับผู้ร่วมงานได้เป็นอย่างยิ่ง

ถือว่าเป็นงานส�าคัญท่ีประกาศให้รู้ว่ากรมราชทัณฑ์ 
ยังคงยึดม่ันแนวทางพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่ผู้ต้องขัง 
อย่างต่อเน่ือง ด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกล เล็งเห็น 
ถึงความส�าคัญของชีวิตผู้หลงผิด ให้มีโอกาสแสดง 
ศักยภาพพร้อมกับพัฒนาตนเองเพื่อกลับตัวกลับใจ 
เปน็คนด ีอนัเปน็การร่วมกันรวมพลงัเปลีย่นแปลงสงัคม 
ให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน 

“กระทรวงยุติธรรม  
พร้อมสนับสนุนให้ผู้ต้องขัง 
กลับคืนสู่สังคม และใช้ชีวิต 
หลังพ้นโทษได้อย่างปกติสุข 
อันเป็นการ “เปล่ียนภาระ 
เป็นพลัง” คืนคนดีสู่สังคม 
ได้อย่างแท้จริง” 
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ผลการประเมิน	คุณธรรม 
และ	ความโปร่งใส	(ITA)  
ประจำาปี 2559

กระทรวงยุติธรรม ยึดม่ันในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ 
พร้อมประกาศเจตจำานงในการบริหารงาน ด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต 
และมุ่งดำาเนินนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใส 
และตรวจสอบได้

การทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยมายาวนาน	 
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบสังคม	เศรษฐกิจ		การเมือง	และความม่ันคงของประเทศ 
ก่อให้เกิดปัญหาความเหล่ือมล�้าในสังคม	 และเกิดอุปสรรคต่อการพัฒนา 
ขีดความสามารถของประเทศในระยะยาว	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการทุจริต 
ภายในหนว่ยงานภาครฐั	เพราะจะสง่ผลตอ่ภาพลกัษณแ์ละความเชือ่มัน่ในสายตา 
ของประชาคมโลก	

รัฐบาลไทยจึงประกาศให้นโยบายด้านการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตของภาครัฐเป็นวาระส�าคัญ 
ท่ีทุกหน่วยงานต้องเร่งด�าเนินการ	เพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้ 
การทุจริต	 (Corruption	 Percepting	 Index	 :	 CPI)	 
ของประเทศไทย	 ซ่ึงเป็นตัวช้ีวัดที่สะท้อนภาพลักษณ์ 
ระดบัการคอรร์ปัชันของประเทศตา่ง	ๆ 	ทัว่โลก	ให้มคีา่ดชัน ี
สูงกว่าร้อยละ	50	เพื่อให้เป็นที่ยอมรับจากนานาชาติ

ประเทศไทยจึงมีการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรม 
และความโปรง่ใสในการด�าเนนิงานของหนว่ยงานภาครฐั 
(Integrity	 and	 Transparency	 Assessment	 -	 ITA) 
โดยมแีนวคดิมาจากการประเมนิคณุธรรมการด�าเนนิงาน 
(Integrity	Assessment)	ขององค์การต่อต้านการทุจริต 
(Anti-Corruption	 and	 Civil	 Rights	 Commission	 
:	 ACRC)	 จากสาธารณรัฐเกาหลี	 และบูรณาการกับ 
ดัชนีวัดความโปร่งใสของส�านักงาน	 ป.ป.ช.	 โดยก�าหนด 
ให้เป็นดัชนีช้ีวัดความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ 
ของประเทศไทย	

ทั้งน้ี	 เพื่อให้ทุกหน่วยงานตระหนักถึงเรื่องคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการด�าเนินงาน	 ตลอดจนเจ้าหน้าที่ 
ทุกภาคส่วนให้ความส�าคัญในการถือปฏิบัติตามระเบียบ	 
กฎหมาย	จรรยาบรรณ	และจริยธรรมเพิ่มขึ้น	พร้อมทั้ง 
ให้หน่วยงานภาครัฐสามารถน�าข้อมูลผลการประเมิน 
ไปพัฒนาศักยภาพองค์กร	 เพื่อยกระดับคุณธรรม 
และความโปร่งใสภายในหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม	 
ซ่ึงองค์ประกอบของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	 ประกอบด้วย 
5	องค์ประกอบ	ดังนี้
	ความโปร่งใส (Transparency) ประเมินจาก 

ความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ	 หรือผู้มีส่วนได้ 
สว่นเสยีตามประสบการณใ์นการรบับรกิารจากหน่วยงาน 
ภาครัฐ	 และจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์	 
(Evidence	 Base)	 บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในการ 
ด�าเนินงานของหน่วยงาน

บนคว�มเคลื่อนไหว กองบรรณาธิการ
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กำรป้องกัน 
และปรำบปรำม 

กำรทุจริต 
ในประเทศไทย 

(พ.ศ. 2560 – 2564)

ประชาชนและสังคม 
ต่ืนตัวและไม่ทันต่อการ

ทุจริตทุกรูปแบบ

เจตจำานงทางการเมือง 
(Political Will) ในการ 

ต่อต้านการทุจริตดำารงอยู่ 
อย่างต่อเน่ือง

กระบวนการ
นโยบายมีความ
โปร่งใส เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล 
และเกิดผลประโยชน์
ต่อประชาชน

กลไกและกระบวนการป้องกัน
การทุจริตมีความเข้มแข็ง 
และเท่าทันต่อสถานการณ์

การทุจริต

กลไกและกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต 

มีความรวดเร็ว 
มีประสิทธิภาพ

และทรงพลัง

ดัชนีการรับรู้
การทุจริตของประเทศไทย

มีแนวโน้มท่ีดีข้ึน

วงล้ออนาคตของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2560 – 2564

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ร่วมแสดงนิทรรศการผลงานด้านการปราบปราม 
การทุจริตในงานมหกรรมพลังคุณธรรม ยับยั้งการทุจริต กระทรวงยุติธรรม เมื่อวันที่  
7 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ จังหวัดนนทบุรี

บนคว�มเคลื่อนไหว

	ความรับผิดชอบ (Accountability) ประเมินจาก 
ความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ
	การทุจรติคอรร์ปัชนั (Corruption) ประเมนิจาก 

การรับรู้และประสบการณ์โดยตรงของประชาชน 
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีต่อการให้บริการ 
ของหน่วยงานภาครัฐ
	วัฒนธรรมคุณธรรม (Integrity Culture) 

ประเมนิจากความคดิเหน็ของเจ้าหน้าทีภ่ายในหนว่ยงาน 
ภาครัฐ	 และจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์	
(Evidence	 Base)	 บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในการ 
ด�าเนินงานของหน่วยงาน
	คุณธรรมในการท�างาน (Work Integrity) 

ประเมนิจากความคดิเหน็ของเจ้าหน้าทีภ่ายในหนว่ยงาน
ภาครัฐที่มีต่อการด�าเนินงานของหน่วยงาน

ส�าหรับผลการประเมิน	 ITA	 ของหน่วยงานในสังกัด 
กระทรวงยุติธรรม	 ประจ�าปี	 2559	 ที่อยู่ในเกณฑ์ระดับ 
สูงมาก	 มีจ�านวนท้ังสิ้น	 6	 หน่วยงาน	 ประกอบด้วย	 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ	86.14	คะแนน	ส�านักงานกิจการ 
ยุติธรรม	 83.83	คะแนน	กรมบังคับคดี	 83.30	คะแนน	 
ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
82.65	 คะแนน	 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
81.79	คะแนน	กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	80.05	คะแนน 
และอยู่ในเกณฑ์ระดับสูง	 จ�านวนทั้งสิ้น	 4	 หน่วยงาน	
ประกอบด้วย	 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์	 79.95	 คะแนน 
ส�านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม	 79.37	 คะแนน	 
กรมคุมประพฤติ	79.08	คะแนน	กรมราชทัณฑ์	72.80	คะแนน 
					ทั้งนี้	กรมสอบสวนคดีพิเศษถือเป็นหน่วยงานภาครัฐ 
ระดับกรมที่ มี ผลคะแนนการประ เ มินคุณธรรม 
และความโปรง่ใสในการด�าเนนิงานของหนว่ยงานภาครฐั 
( ITA)	 ระดับสูงมาก	 เป็นอันดับที่ 	 9	 ของประเทศ	 
จากจ�านวนหน่วยงานภาครัฐระดับกรมท้ังส้ิน	148	หน่วยงาน 
โดยหากเทียบกับผลคะแนนเม่ือปี	2558	ซ่ึงได้	75.47	คะแนน 
จัดอยู่ในอันดับที่	118	

ถือว่ากระทรวงยุติธรรมประสบความส�าเร็จ 
เป็นอย่างยิ่งในการยกระดับคุณภาพการด�าเนินงาน 
ของหน่วยงานภายใต้หลักคุณธรรม ความโปร่งใส 
และสามารถตรวจสอบได้ น�ามาซึ่งความภาคภูมิใจ 
ให้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานพร้อมเดินหน้าพัฒนา 
อย่างต่อเน่ือง เพ่ือน�าบริการท่ีมีประสิทธิภาพสู่ประชาชน 
ให้มากยิ่งขึ้นต่อไป 
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บนคว�มเคลื่อนไหว

ศูนย์บริการร่วม กระทรวงยุติธรรม 
“สะดวก	รวดเร็ว	เสมอภาค”

ปัจจุบนัประชาชนสามารถขอรับบริการจากหน่วยงานภาครฐัได้สะดวก 
ครบทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะขอทราบข้อมูล ขออนุญาต ขออนุมัติ  
หรือขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานใด ก็สามารถติดต่อผ่าน 
ศูนย์บริการร่วมของหน่วยงานน้ันเพียงแห่งเดียว โดยเจ้าหน้าที่ 
จะรับเร่ืองราวและพิจารณาส่งต่อข้อมูลให้กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
พร้อมประสานให้ผู้รับบริการติดต่อกบัหน่วยงานโดยตรงต่อไป

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม	 มุ่งเน้นการด�าเนินงานภายใต้มาตรฐาน 
“สะดวก รวดเร็ว เสมอภาค”	ซ่ึงนอกจากจะเป็นจุดรวมงานบริการของส่วนราชการ 
ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม	 และเป็นหน่วยงานท่ีรับเร่ืองราวด้านกระบวนการ 
ยุติธรรมจากประชาชนแล้ว	 ยังมีบทบาทในการให้บริการค�าปรึกษาทางกฎหมาย	 
การรับเร่ืองราวร้องเรียน	 ร้องทุกข์	 แจ้งเบาะแสสังคม	 โดยมีเจ้าหน้าท่ีผู้เช่ียวชาญ 
ทางกฎหมายประจ�าอยู่ท่ีส�านักงาน	 ถ้าหากประชาชนได้รับความเดือดร้อน	 ไร้ท่ีพ่ึง 
หรือพบเห็นความไม่ยุติธรรม	สามารถติดต่อผ่านศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม 
ได้ท่ีอาคารราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ	 ช้ัน	2  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ	ถนนแจ้งวัฒนะ	 
เขตหลักส่ี	กรุงเทพฯ	โทรศัพท์	0	2141	5100

มุมมองของประชำชนผู้รับบริกำร 
จำกศูนย์บริกำรร่วมกระทรวงยุติธรรม

นางวันเพ็ญ	 (นามสมมติ)	 พร้อมบุตรชาย	 
ชาวจังหวัดเพชรบุรี	เดินทางมาขอรับความช่วยเหลือ 
จากกระทรวงยุติธรรม	 หลังจากท่ีบุตรชาย 
ถูกกลุ่มวัยรุ่นในพ้ืนท่ีท�าร้ายร่างกายจนได้รับ 
บาดเจ็บสาหัส	 เม่ือปี	 2552	 แต่เจ้าหน้าท่ีต�ารวจ 
ละเว้นข้อกล่าวหากับผู้ต้องหาบางส่วน	 โดยอ้าง 
เหตุผลว่าผู้ต้องหาเป็นเยาวชน	 ท�าให้ไม่ม่ันใจว่า 
จะได้รับความยุติธรรมและความปลอดภัย		จึงขอให้ 
กระทรวงยุติธรรมช่วยติดตามคดีและตรวจสอบ 
การท�างานของเจ้าหน้าท่ีต�ารวจ	

นางวันเพ็ญเล่าถึงความต้ังใจในการเดินทาง 
มาศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรมคร้ังน้ีว่า	 
“มีความเช่ือม่ันว่ากระทรวงยุติธรรมจะให้ 
ความเป็นธรรมกับประชาชนได้จริง เราต้องการ 
ให้เร่ืองเข้าสู่หน่วยงานกลาง เพราะท่ีผ่านมา 
ได้เดินทางไปร้องเรียนกับหน่วยงานอ่ืนๆ แต่ไม่ได้ 
รับความช่วยเหลือเท่าท่ีควร ประชาชนส่วนใหญ่ 
ท่ีไม่รู้กฎหมาย เม่ือเดือดร้อนก็ไม่รู้ว่าจะหันไปพ่ึงพาใคร 
จึงรู้สึกดีท่ีกระทรวงยุติธรรม จัดต้ังหน่วยงาน 
ช่วยเหลือประชาชนโดยตรง ท�าให้รู้สึกอุ่นใจ 
ว่ายังมีหนทางได้รับความช่วยเหลือ”

ส�าหรับการให้ความช่วยเหลือเบ้ืองต้น 
กระทรวงยุติธรรมจะใช้เงินกองทุนยุติธรรม 
เพ่ือช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการด�าเนินคดีและเป็น 
หน่วยงานกลางประสานเร่ืองราวไปยังทุกฝ่าย 
ท่ีเก่ียวข้อง	เพ่ือเร่งด�าเนินการช่วยเหลือต่อไป
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