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เวทีสาธารณะ

ว่าด้วยหลักนิติธรรม

และ การพัฒนา

ที่ยั่งยืน

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตยิ าภา เสด็จร่วมการประชุม
และประทานพระด�ำรัสปาฐกถาพิเศษ ในการจัดเวทีสาธารณะ
ว่ า ด้ ว ยหลั ก นิ ติ ธ รรมและการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ซึ่ ง สถาบั น
เพื่อการยุตธิ รรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) หรือ TIJ
จัดขึ้นในโอกาสการเปิดโครงการ RoLD Program (Rule of Law
and Development) เพือ่ ส่งเสริมหลักนิตธิ รรมและการพัฒนา
ทีย่ งั่ ยืน
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โดยถือเป็นพระภารกิจแรกในฐานะทูตสันถวไมตรี
ด้านหลักนิตธิ รรมและกระบวนการยุตธิ รรมของสำ�นักงาน
UNODC สำ�หรั บ ภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้
โดยมี ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้อำ�นวยการสถาบัน
เพื่ อ การยุ ติ ธ รรมแห่ ง ประเทศไทย กราบทู ล รายงาน
วัตถุประสงค์และความสำ�คัญของการจัดงาน พร้อมด้วย
นายลุค สตีเว่นส์ ผูป้ ระสานงานสหประชาชาติและผูแ้ ทน
สำ�นักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)
ประจำ�ประเทศไทย และนายเจเรมี ดั ก ลาส ผู้ แ ทน
สำ�นักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรม
แห่งสหประชาชาติ (UNODC) ประจำ�ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟกิ ร่วมกล่าวปาฐกถาเกีย่ วกับ
ความสำ�คัญของหลักนิตธิ รรมทีม่ ตี อ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ตลอดจนผู้ เข้ า ร่ ว มการประชุ ม และผู้ เข้ า ร่ ว มอบรม
หลักสูตร RoLD Program จากภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วมฯ
ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ  
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การ
มหาชน) ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการส่งเสริม
หลักนิตธิ รรมทัง้ ในระดับชาติและระหว่างประเทศ รวมถึง
สร้างหลักประกันแก่ประชาชนว่าจะเข้าถึงความยุตธิ รรม
ได้อย่างเท่าเทียม เชือ่ ว่าการส่งเสริมหลักนิตธิ รรมในสังคม
จำ�เป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โครงการ
RoLD Program จึ ง เป็ น โครงการที่ ส ถาบั น เพื่ อ การ
ยุติธรรมแห่งประเทศไทยริเริ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับวาระ

บนความเคลื่อนไหว

การพัฒนาของโลกทีค่ รอบคลุมไปถึงเรือ่ งการพัฒนาคน การดูแลสิง่ แวดล้อม
การส่งเสริมหลักนิติธรรมและความยุติธรรม เพื่อสร้างสภาพแวดล้อม
ทีป่ ราศจากความขัดแย้ง ตลอดจนเปิดโอกาสให้สมาชิกในสังคมได้เข้าถึง
และรับประโยชน์จากการพัฒนาทุกๆ ด้านไปพร้อมกัน
ในโอกาสนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตยิ าภา ทรงประทาน
พระดำ�รัสเรือ่ งความเชือ่ มโยงระหว่างหลักนิตธิ รรมและการพัฒนาทีเ่ ข้มแข็ง
และยัง่ ยืน โดยทรงยกตัวอย่างจากแนวทางการดำ�เนินโครงการในพระราชดำ�ริ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีใจความสำ�คัญ
ตอนหนึ่งว่า “สิ่งสำ�คัญที่ทำ�ให้การพัฒนาทางเลือกที่ยกตัวอย่างมานั้น
ประสบความสำ�เร็จ ก็เนื่องมาจากการที่ภาครัฐเข้าใจอย่างชัดเจนว่า
ก่อนใช้กฎหมายบังคับให้ชาวบ้านปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ควรต้อง
คำ�นึงถึงเงื่อนไขทางสังคม เศรษฐกิจ หรือแม้แต่เรื่องธรรมเนียมประเพณี
หากขาดการสนับสนุนเรือ่ งทีด่ นิ ทำ�กิน การบริหารจัดการนํา้ การคมนาคม
สาธารณสุขพื้นฐาน หรือการศึกษา กฎหมายที่เคร่งครัดก็ไร้ประโยชน์
คนเหล่านีต้ อ้ งได้รบั การสนับสนุน เสริมพลังจนถึงจุดทีส่ ามารถมีทางเลือก
ในการใช้ชีวิต ในจุดนั้นการบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายจึงจะเป็นไปได้
การจัดการเรือ่ งสถานะทางกฎหมายจึงจะมีผล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
รัชกาลที่ 9 ทรงวางเงือ่ นไขแวดล้อมทีจ่ ะทำ�ให้หลักนิตธิ รรมสามารถเกิดได้
ในสังคม โดยเริม่ จากการช่วยให้ชาวบ้านสามารถเลีย้ งชีพได้กอ่ นเป็นสำ�คัญ”
นอกจากนี้ ทรงเน้นยํา้ ว่า “หลักนิตธิ รรมนัน้ ไม่ได้สำ�คัญเฉพาะกับ
นักกฎหมายหรือใช้ในการมองบริบทงาน ด้านตุลาการหรือกระบวนการ
ยุตธิ รรมเท่านัน้ หากแต่หลักนิตธิ รรมเป็นส่วนสำ�คัญของชีวติ ประชาชน
และส่งผลต่อทุกคนแม้จะอยูใ่ นสถานทีห่ า่ งไกล ไม่วา่ ผูน้ น้ั จะเข้าถึงโอกาส
ทางเศรษฐกิจ บริการสาธารณะ หรือมีสถานะทางกฎหมายใด ความเชือ่ มโยง
ระหว่างหลักนิตธิ รรมและการพัฒนามีความซับซ้อนในหลายแนวทาง
ฉะนั้น จึงเป็นเรื่องที่ดีที่เราจะมาร่วมทำ�ความเข้าใจความสำ�คัญ
ของความเชื่อมโยงดังกล่าว”

โครงการ RoLD Program (โรลด์ โปรแกรม) ประกอบด้วย
1. RoLD Executive Program (Executive
Program on the Rule of Law and Development)
หลั ก สู ต รอบรมสำ�หรั บ เครื อ ข่ า ยผู้ นำ�และผู้ บ ริ ห าร
จากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในประเด็น
ความสำ�คัญของหลักนิติธรรมต่อสาขาการพัฒนาต่างๆ     
2. TIJ Public Forum on the Rule of Law
and Sustainable Development เวทีสาธารณะ
ที่เปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้แลกเปลี่ยนมุมมอง
และวิเคราะห์ความเชือ่ มโยงระหว่างหลักนิตธิ รรมกับการ
พั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ผ่ า นการบรรยายโดยผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
และผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นเวที
ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี
3. TIJ Workshop for Emerging Leaders
on the Rule of Law and Policy เป็นหลักสูตรอบรม
เชิงปฏิบตั กิ ารระยะสัน้ 1 สัปดาห์ ซึง่ TIJ ร่วมกับสถาบัน
IGLP ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด จัดขึ้น
เพือ่ ให้กลุม่ ผูน้ ำ�รุน่ ใหม่ทงั้ จากประเทศไทยและนานาชาติ
ร่ ว มแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ผ่ า นเทคนิ ค การเรี ย นการสอน
ที่ ไ ด้ ม าตรฐานระดั บ โลกจากเครื อ ข่ า ยคณาจารย์
และผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
4. RoLD in Action โครงการนำ�ร่องเพื่อสร้าง
ประโยชน์แก่สังคมและชุมชนด้วยหลักนิติธรรม ซึ่งเป็น
ผลผลิ ต จากความคิ ด ริ เ ริ่ ม ของกลุ่ ม เครื อ ข่ า ยผู้ นำ�
และผู้บริหารใน RoLD Executive Program

ดร.กิ ต ติ พ งษ์ กิ ต ยารั ก ษ์ ผู ้ อ� ำ นวยการสถาบั น เพื่ อ การยุ ติ ธ รรม
แห่งประเทศไทย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน โดยมีผู้แทน
UNDP ประจ�ำประเทศไทย และผู้แทน UNODC ประจ�ำภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟกิ พร้อมด้วยผูท้ รงคุณวุฒิ ร่วมกล่าวปาฐกถา
เกี่ยวกับความส�ำคัญของหลักนิติธรรมที่มีต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
Justice Magazine Ministry of Justice
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การประชุมระดับรัฐมนตรี
ว่าด้วยแผนความช่วยเหลือ
สำ�หรับแผนปฏิบัติการ

แก้ ไขปัญหายาเสพติด

ในพืน้ ทีส่ ามเหลีย่ ม
ทองคำ�
ยาเสพติดคือปัญหาระดับสากล การขจัดยาเสพติด
ให้ ห มดสิ้น ไป จ�ำเป็ น ต้ อ งอาศั ย ความร่ ว มมื อ กั น
ของนานาชาติ เพื่อก�ำหนดแผนปฏิบตั กิ ารให้ครอบคลุม
และเป็นรูปธรรม
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พื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ� ถือเป็นแหล่งผลิตยาเสพติด
และลั ก ลอบค้ า ยาเสพติ ด ที่ สำ�คั ญ แห่ ง หนึ่ ง ของโลก
โดยเฉพาะยาเสพติดประเภทฝิน่ เฮโรอีน และเมทแอมเฟตามีน
ที่ ถู ก ลั ก ลอบลำ�เลี ย งจำ�หน่ า ยในภู มิ ภ าคอาเซี ย น
และภูมภิ าคอืน่ ๆ แถบเอเชีย ยุโรป อเมริกาและโอเชียเนีย
มาเป็นระยะเวลาหลายสิบปี จึงเป็นเรือ่ งสำ�คัญทีน่ านาประเทศ
ต้ อ งร่ ว มมื อ กั น ขจั ด ยาเสพติ ด ให้ ห มดสิ้ น ไปจากพื้ น ที่
สามเหลี่ยมทองคำ�
ในปี 2556 จีนได้ริเริ่มโครงการแม่นํ้าโขงปลอดภัย
และในปี 2558 ประเทศไทยได้จัดตั้งศูนย์ประสานงาน
แม่นาํ้ โขงปลอดภัย และรับเป็นเจ้าภาพในการดำ�เนินงาน
ซึง่ ถือเป็นตัวอย่างของการปฏิบตั กิ ารร่วมกันของ 6 ประเทศ
ในลุ่มแม่นํ้าโขง ได้แก่ ไทย จีน เมียนมา ลาว กัมพูชา
และเวี ย ดนาม เพื่ อ แก้ ไขปั ญ หายาเสพติ ด ในพื้ น ที่
สามเหลี่ยมทองคำ�  ซึ่งผลการดำ�เนินงานสามารถจับกุม
และตรวจยึดยาเสพติดและสารตั้งต้นที่ใช้ในการผลิต
ยาเสพติดได้เป็นจำ�นวนมาก ทัง้ นี้ เพือ่ ให้บรรลุผลดียงิ่ ขึน้
ทัง้ 6 ประเทศต่างเห็นพ้องกันว่าจะกำ�หนดเป้าหมายในการ
ดำ�เนินงานให้ชัดเจน โดยมุ่งไปที่การทลายแหล่งผลิต
ยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ� ซึ่งเป็นต้นตอสำ�คัญ
ของปัญหา โดยเรียกแผนปฏิบตั กิ ารนีว้ า่ “แผนปฏิบตั กิ าร
สามเหลี่ยมทองคำ�”
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ประเทศสมาชิกลุม่ นํา้ แม่โขงได้ขยายความร่วมมือไปยัง
ประเทศอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหายาเสพติด
เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ เ ข้ า มาร่ ว มสนั บ สนุ น และจั ด ทำ�
แผนความช่วยเหลือสำ�หรับแผนปฏิบตั กิ ารแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ�  ร่วมกับประเทศ/องค์กรผู้ให้
โดยมีประเทศไทยเป็นผูป้ ระสานงานหลัก ในการรวบรวม
และประเมิ น ความต้ อ งการของประเทศเพื่ อ นบ้ า น
และจั ด ทำ�ร่ า งแผนฯ นำ�เสนอต่ อ ประเทศ/องค์ ก ร
ระหว่างประเทศ เพือ่ ให้พจิ ารณาสนับสนุนอย่างเป็นทางการ
ล่าสุดสำ�นักงาน ป.ป.ส. ได้จัดการประชุมระดับ
รัฐมนตรีวา่ ด้วยแผนความช่วยเหลือสำ�หรับแผนปฏิบตั กิ าร
แก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ในพื้ น ที่ ส ามเหลี่ ย มทองคำ� 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 โดยมีนายสุวพันธุ์
ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงยุตธิ รรม เป็นประธาน
และได้รบั เกียรติจาก พลเอก ไพบูลย์ คุม้ ฉายา องคมนตรี
กล่าวปาฐกถาเรือ่ ง “ยุทธศาสตร์และแนวคิดความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในการแก้ไขปัญหายาเสพติด” พร้อมด้วย
นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. ผู้บริหารระดับ
รัฐมนตรี ตลอดจนเอกอัครราชทูต ผู้บริหารหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องในประเทศไทย ผูแ้ ทนจากองค์กรระหว่างประเทศ
ผู้แทนจากประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง สำ�นักงาน
ป้ อ งกั น ยาเสพติ ด และปราบปรามอาชญากรรม
แห่งสหประชาชาติ (UNODC) และองค์กรระดับชาติอนื่ ๆ
เข้าร่วม ณ โรงแรมแชงกรีลา จังหวัดเชียงใหม่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า “นับเป็น
ครั้งแรกที่ผู้แทนจากประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง
และผู้แทนจากประเทศ/องค์กรผู้ให้ จะเข้ามาร่วมหารือ
และกำ�หนดแผนความช่วยเหลือ สำ�หรับแผนปฏิบัติการ
แก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ในพื้ น ที่ ส ามเหลี่ ย มทองคำ� 
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โดยประเทศ/องค์กรผูใ้ ห้ได้แสดงเจตจำ�นง ร่วมสนับสนุน
การดำ�เนิ น งานโครงการต่ า งๆ ของประเทศไทย
และประเทศเพือ่ นบ้านเพือ่ แก้ไขปัญหายาเสพติด ทัง้ ด้าน
การฝึกอบรมทักษะ การสนับสนุนการทำ�งานด้านต่างๆ
เช่น การต่อต้านการก่อการร้าย การสืบสวนสอบสวน
การวิเคราะห์ดา้ นนิตวิ ทิ ยาศาสตร์ การวิเคราะห์ขา่ วกรอง
รวมถึงการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์อนื่ ๆ เช่น เรือลาดตระเวน
เพื่อใช้ในภารกิจโครงการแม่นํ้าโขงปลอดภัย และใช้ใน
แผนปฏิบตั กิ ารแก้ไขปัญหายาเสพติดในพืน้ ทีส่ ามเหลีย่ ม
ทองคำ� เพื่อให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดในอนุภูมิภาคนี้
มีประสิทธิภาพและยั่งยืนมากยิ่งขึ้น”
ทัง้ นี้ การประชุมดังกล่าวประกอบด้วยกิจกรรม 2 ส่วน
ส่วนแรก เป็นการศึกษาการปฏิบตั กิ ารโครงการแม่นาํ้ โขง
ปลอดภัย การบรรยายสรุปสภาพภูมศิ าสตร์และเศรษฐกิจ
ตามลำ�นํ้าโขง ส่วนที่สอง เป็นการหารือร่วมกันในระดับ
รัฐมนตรีและผูแ้ ทนจากหน่วยงานและประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง
โดยมีวาระสำ�คัญของการประชุม ได้แก่ การนำ�เสนอ
แผนความช่วยเหลือสำ�หรับแผนปฏิบตั กิ ารเพือ่ แก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ�  และความต้องการ
การสนับสนุนของ เมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม
การหารือการสนับสนุนของประเทศ/องค์กรผูใ้ ห้ การสรุปผล
ความต้ อ งการการสนั บ สนุ น และความร่ ว มมื อ ในการ
ให้ความช่วยเหลือในอนาคต
นั บ เป็ น วาระสำ�คั ญ และเป็ น เรื่ อ งที่ น่ า ยิ น ดี
ทีป่ ระเทศไทยได้กา้ วเข้าสูก่ ารเป็นหนึง่ ในผูน้ ำ�เพือ่ แก้ไข
ปัญหายาเสพติดของโลก
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“1 คน 1 ทักษะ”
งานนิทรรศการ
ผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์
ประจำ�ปี 2560

การพัฒนาผูต้ อ้ งขังก่อนกลับคืนสูส่ งั คม เป็นนโยบายสำ�คัญ
ของกรมราชทัณฑ์ ซึ่งวิธีการหนึ่งคือการพัฒนาผู้ต้องขัง
ให้ มี ทั ก ษะอาชี พ มี ค วามรู้ ค วามสามารถเพี ย งพอที่ จ ะ
ประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษ และได้รับโอกาสจ้างงาน
จากผูป้ ระกอบการเพิม่ มากขึน้ โดยมีเป้าหมายเพือ่ ลดอัตรา
การกระทำ�ผิดซ้�ำ หลังได้รบั การปล่อยตัว และช่วยให้สามารถ
อยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข

กระทรวงยุติธรรม โดยกรมราชทัณฑ์ ริเริ่มจัดงาน
นิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514
เพื่อเป็นพื้นที่แสดงผลงานของผู้ต้องขังที่ได้รับการฝึกฝน
ทั ก ษะอาชี พ จากผู้ เชี่ ย วชาญ ตลอดจนจั ด จำ�หน่ า ย
ให้กับประชาชนทั่วไป ช่วยให้ผ้ตู ้องขังมีรายได้และสร้าง
กำ�ลังใจในการกลับตัวเป็นคนดีของสังคมหลังจากพ้นโทษ
โดยในแต่ละปีมียอดจำ�หน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ปีละ
หลายสิบล้านบาท กล่าวได้ว่าเป็นงานสำ�คัญที่เรือนจำ�
และทัณฑสถานทั่วประเทศจะได้มีโอกาสแสดงศักยภาพ
และผลงานของผู้ต้องขังในความดูแล อันเป็นการร่วมกัน
เปลี่ยนแปลงสังคม ให้คนที่เคยหลงผิดได้กลับคืนสู่สังคม
อย่างยั่งยืน
ในปี 2560 งานนิ ท รรศการผลิ ต ภั ณ ฑ์ ร าชทั ณ ฑ์
จัดขึน้ ระหว่างวันที่ 17 – 26 มีนาคม 2560 ภายใต้แนวคิด
“1 คน 1 ทักษะ” โดยได้รบั เกียรติจากนายสุวพันธุ   ์ ตนั ยุวรรธนะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดงาน
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พร้อมด้วยนายถาวร พรหมมีชัย เลขานุการรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงยุติธรรม นายกอบเกียรติ กสิวิวัฒน์
อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ตลอดจนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
เรือนจำ�และทัณฑสถาน จำ�นวนกว่า 50 แห่งทัว่ ประเทศ
ร่วมนำ�สินค้าอาทิ งานแกะสลัก งานเฟอร์นเิ จอร์ตกแต่งบ้าน
งานปั้น ภาพวาด งานจักสาน งานประดิษฐ์ และงาน
หัตถกรรมต่างๆ มาจำ�หน่ายในราคาพิเศษ ณ บริเวณสนาม
หน้าเรือนจำ�กลางคลองเปรม กรุงเทพฯ
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงยุ ติ ธ รรม กล่ า วว่ า
กรมราชทั ณ ฑ์ ไ ด้ ริ เริ่ ม จั ด งานนิ ท รรศการผลิ ต ภั ณ ฑ์
ราชทั ณ ฑ์ ร วมเป็ น ระยะเวลานานกว่ า 40 ปี สิ น ค้ า
และผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ถือได้ว่าเป็นที่รู้จัก ได้รับการ
ยอมรั บ จากประชาชน สะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง ความตั้ ง ใจ
ของกระทรวงยุตธิ รรมและกรมราชทัณฑ์ ทีม่ งุ่ มัน่ ส่งเสริม
ให้ผู้ต้องขังในเรือนจำ�ได้รับการฝึกทักษะการผลิตสินค้า
ทีส่ ามารถจำ�หน่ายในท้องตลาดได้ และยังช่วยสร้างรายได้
ให้แก่ผตู้ อ้ งขังเพือ่ เป็นเงินทุนสำ�หรับนำ�ไปประกอบอาชีพ
ภายหลังพ้นโทษ ซึ่งกระทรวงยุติธรรมพร้อมสนับสนุน
ให้ ผู้ ต้ อ งขั ง กลั บ คื น สู่ สั ง คมและใช้ ชี วิ ต หลั ง พ้ น โทษ
ได้อย่างปกติสุข อันเป็นการ “เปลี่ยนภาระเป็นพลัง”
คืนคนดีสู่สังคมได้อย่างแท้จริง
อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวว่า การจัดงานนิทรรศการฯ
ประจำ�ปี 2560 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “1 คน 1 ทักษะ”
เพื่อให้ผู้ต้องขังได้ฝึกวิชาชีพ ได้แก่ วิชาชีพช่าง งานฝีมือ
งานประดิษฐ์ และงานบริการ อาทิ การประกอบอาหาร
และเครื่องดื่ม การนวดแผนไทย การเสริมสวย คาร์แคร์
เป็นต้น โดยนอกจากจะช่วยสร้างความรู้และพัฒนาฝีมือ
ผูต้ อ้ งขัง ยังช่วยฝึกนิสยั การทำ�งาน สร้างความรับผิดชอบ
ความมีระเบียบวินัย ความเอาใจใส่ ความขยันหมั่นเพียร
และความอดทนให้กับผู้ต้องขัง เพิ่มโอกาสในการได้รับ
การจ้างงานจากผู้ประกอบการเมื่อได้รับการปล่อยตัว
จากเรือนจำ�
สำ�หรั บ ความพิ เ ศษของการจั ด งานนิ ท รรศการ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ร าชทั ณ ฑ์ ค รั้ ง นี้ คื อ การเปิ ด ตั ว ช่ อ งทาง
การจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ ผ่านระบบ E – commerce
ภายใต้แบรนด์ “Good Products, Good People”
เพื่อสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการก้าวเข้าสู่ยุค
Thailand 4.0 โดยประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้า
ได้สะดวกมากขึน้ ด้วยช่องทางทีห่ ลากหลาย ได้แก่ เว็บไซต์
www.gpgpthai.com แอปพลิเคชันไลน์ (ไอดี gpgpthai)
เฟซบุก๊ (E-Commerce ราชทัณฑ์) และหมายเลขโทรศัพท์
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09 8827 3562 ซึ่งจะช่วยนำ�สินค้าและผลิตภัณฑ์ไปสู่
ผูบ้ ริโภคได้มากขึน้ อีกทัง้ เป็นการแนะนำ�สินค้าให้เป็นทีร่ จู้ กั
ไปสู่สากล
นอกจากนี้ ภายในงานได้นอ้ มนำ�ผลิตภัณฑ์ตามแนวคิด
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งจากโครงการกำ�ลั ง ใจในพระดำ�ริ
พระเจ้ า หลานเธอ พระองค์ เ จ้ า พั ช รกิ ติ ย าภา
มาร่ ว มจั ด จำ�หน่ า ย และจั ด นิ ท รรศการแสดงผล
การพั ฒ นาพฤติ นิ สั ย ผู้ ต้ อ งขั ง ตามแนวคิ ด “ประชา
ร่วมรัฐพัฒนาคนดีสู่สังคม” พร้อมทั้งการมอบโล่รางวัล
การแข่งขันทักษะฝีมือผู้ต้องขัง 7 สาขา ได้แก่ 1.สาขา
ช่ า งประกอบเครื่ อ งเรื อ นไม้ 2.สาขาช่ า งก่ อ สร้ า ง
(งานก่ออิฐ-ฉาบปูน)  3.สาขาช่างก่อสร้าง  (งานปูกระเบือ้ ง)
4.สาขาช่ า งไฟฟ้ า ภายในอาคาร 5.สาขาผู้ป ระกอบ
อาหาร 6.สาขาผูใ้ ห้บริการอาหารและงานจัดเลีย้ ง 7.สาขา
ช่างเสริมสวยและจัดแต่งทรงผม และการมอบรางวัล
การประกวดการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ร าชทั ณ ฑ์ แ นวใหม่
5 สาขา ได้แก่ 1.สาขางานโลหะ 2.สาขางานโลหะ
เฟอร์นิเจอร์ 3.สาขางานวัสดุธรรมชาติ ประเภทของใช้
ตกแต่งบ้าน 4.สาขางานวัสดุธรรมชาติ ประเภทเครือ่ งเรือน
และ 5.สาขางานผ้า โดยตลอดการจัดงานมีกิจกรรม
การแสดงของผู้ ต้ อ งขั ง บนเวที ซึ่ ง ช่ ว ยสร้ า งสี สั น
และความสนุกสนานให้กับผู้ร่วมงานได้เป็นอย่างยิ่ง
ถือว่าเป็นงานสำ�คัญทีป่ ระกาศให้รวู้ า่ กรมราชทัณฑ์
ยังคงยึดมั่นแนวทางพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่ผู้ต้องขัง
อย่ า งต่ อเนื่ อง ด้ ว ยวิ สั ย ทั ศ น์ อัน กว้ า งไกล เล็งเห็น
ถึงความสำ�คัญของชีวิตผู้หลงผิด ให้มีโอกาสแสดง
ศักยภาพพร้อมกับพัฒนาตนเองเพื่อกลับตัวกลับใจ
เป็นคนดี อันเป็นการร่วมกันรวมพลังเปลีย่ นแปลงสังคม
ให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

“กระทรวงยุตธิ รรม

พร้อมสนับสนุนให้ผตู้ อ้ งขัง
กลับคืนสูส่ งั คม และใช้ชวี ติ
หลังพ้นโทษได้อย่างปกติสขุ
อันเป็นการ “เปลีย่ นภาระ
เป็นพลัง” คืนคนดีสสู่ งั คม

ได้อย่างแท้จริง”
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ผลการประเมิน คุณธรรม
และ ความโปร่งใส (ITA)
ประจำ�ปี 2559
กระทรวงยุตธิ รรม ยึดมัน่ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันทุกรูปแบบ
พร้อมประกาศเจตจ�ำนงในการบริหารงาน ด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริต
และมุ่งด�ำเนินนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใส
และตรวจสอบได้
การทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น เป็ น ปั ญ หาใหญ่ ท่ี เ กิ ด ขึ้ น ในสั ง คมไทยมายาวนาน
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบสังคม เศรษฐกิจ  การเมือง และความมัน่ คงของประเทศ
ก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาความเหลื่ อ มล้ํ า ในสั ง คม และเกิ ด อุ ป สรรคต่ อ การพั ฒ นา
ขีดความสามารถของประเทศในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการทุจริต
ภายในหน่วยงานภาครัฐ เพราะจะส่งผลต่อภาพลักษณ์และความเชือ่ มัน่ ในสายตา
ของประชาคมโลก
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กองบรรณาธิการ

รัฐบาลไทยจึงประกาศให้นโยบายด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของภาครัฐเป็นวาระสำ�คัญ
ทีท่ กุ หน่วยงานต้องเร่งดำ�เนินการ เพือ่ ยกระดับดัชนีการรับรู้
การทุจริต (Corruption Percepting Index : CPI)
ของประเทศไทย ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนภาพลักษณ์
ระดับการคอร์รปั ชันของประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลก ให้มคี า่ ดัชนี
สูงกว่าร้อยละ 50 เพื่อให้เป็นที่ยอมรับจากนานาชาติ
ประเทศไทยจึงมีการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำ�เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment - ITA)
โดยมีแนวคิดมาจากการประเมินคุณธรรมการดาํ เนินงาน
(Integrity Assessment) ขององค์การต่อต้านการทุจริต
(Anti-Corruption and Civil Rights Commission
: ACRC) จากสาธารณรั ฐเกาหลี และบู ร ณาการกับ
ดัชนีวัดความโปร่งใสของสํานักงาน ป.ป.ช. โดยกำ�หนด
ให้ เ ป็ น ดั ช นี ชี้ วั ด ความโปร่ ง ใสในหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ของประเทศไทย
ทั้งนี้ เพื่อให้ทุกหน่วยงานตระหนักถึงเรื่องคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำ�เนินงาน ตลอดจนเจ้าหน้าที่
ทุกภาคส่วนให้ความสำ�คัญในการถือปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมาย จรรยาบรรณ และจริยธรรมเพิ่มขึ้น พร้อมทั้ง
ให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำ�ข้อมูลผลการประเมิน
ไปพั ฒ นาศั ก ยภาพองค์ ก ร เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม
ซึง่ องค์ประกอบของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย
5 องค์ประกอบ ดังนี้
 ความโปร่งใส (Transparency) ประเมินจาก
ความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงาน
ภาครัฐ และจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์
(Evidence Base) บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในการ
ดําเนินงานของหน่วยงาน
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 ความรับผิดชอบ (Accountability) ประเมินจาก
ความคิดเห็นของประชาชนผูร้ บั บริการหรือผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ
 การทุจริตคอร์รปั ชัน (Corruption) ประเมินจาก
การรั บ รู้ แ ละประสบการณ์ โ ดยตรงของประชาชน
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการ
ของหน่วยงานภาครัฐ
 วัฒนธรรมคุณธรรม (Integrity Culture)
ประเมินจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าทีภ่ ายในหน่วยงาน
ภาครัฐ และจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์
(Evidence Base) บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในการ
ดําเนินงานของหน่วยงาน
 คุณธรรมในการทํางาน (Work Integrity)
ประเมินจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าทีภ่ ายในหน่วยงาน
ภาครัฐที่มีต่อการดําเนินงานของหน่วยงาน
สำ�หรับผลการประเมิน ITA ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงยุติธรรม ประจำ�ปี 2559 ที่อยู่ในเกณฑ์ระดับ
สู ง มาก มี จำ�นวนทั้ ง สิ้ น 6 หน่ ว ยงาน ประกอบด้ ว ย
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 86.14 คะแนน สำ�นักงานกิจการ
ยุติธรรม 83.83 คะแนน กรมบังคับคดี 83.30 คะแนน
สำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
82.65 คะแนน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
81.79 คะแนน กรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ 80.05 คะแนน
และอยู่ในเกณฑ์ระดับสูง จำ�นวนทั้งสิ้น 4 หน่วยงาน
ประกอบด้วย สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 79.95 คะแนน
สำ�นั ก งานปลั ด กระทรวงยุ ติ ธ รรม 79.37 คะแนน
กรมคุมประพฤติ 79.08 คะแนน กรมราชทัณฑ์ 72.80 คะแนน
     ทั้งนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษถือเป็นหน่วยงานภาครัฐ
ระดั บ กรมที่ มี ผ ลคะแนนการประเมิ น คุ ณ ธรรม
และความโปร่งใสในการดำ�เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(ITA) ระดั บ สู ง มาก เป็ น อั น ดั บ ที่ 9 ของประเทศ
จากจำ�นวนหน่วยงานภาครัฐระดับกรมทัง้ สิน้ 148 หน่วยงาน
โดยหากเทียบกับผลคะแนนเมือ่ ปี 2558 ซึง่ ได้ 75.47 คะแนน
จัดอยู่ในอันดับที่ 118
ถื อ ว่ า กระทรวงยุ ติ ธ รรมประสบความสำ�เร็ จ
เป็นอย่างยิ่งในการยกระดับคุณภาพการดำ�เนินงาน
ของหน่ ว ยงานภายใต้ ห ลั ก คุ ณ ธรรม ความโปร่ ง ใส
และสามารถตรวจสอบได้ นำ�มาซึ่งความภาคภูมิใจ
ให้ แ ก่ เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านพร้ อ มเดิ น หน้ า พั ฒ นา
อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ นำ�บริการทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูป่ ระชาชน
ให้มากยิ่งขึ้นต่อไป

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

ประชาชนและสังคม
ตืน่ ตัวและไม่ทนั ต่อการ
ทุจริตทุกรูปแบบ

กระบวนการ
นโยบายมีความ
โปร่งใส เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล
และเกิดผลประโยชน์
ต่อประชาชน

ดัชนีการรับรู้
การทุจริตของประเทศไทย
มีแนวโน้มทีด่ ขี น้ึ

การป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริต
ในประเทศไทย

(พ.ศ. 2560 – 2564)

เจตจำ�นงทางการเมือง
(Political Will) ในการ
ต่อต้านการทุจริตดำ�รงอยู่
อย่างต่อเนือ่ ง

กลไกและกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต
มีความรวดเร็ว
มีประสิทธิภาพ
และทรงพลัง

กลไกและกระบวนการป้องกัน
การทุจริตมีความเข้มแข็ง
และเท่าทันต่อสถานการณ์
การทุจริต

วงล้ออนาคตของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2560 – 2564
Justice Magazine Ministry of Justice
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ศูนย์บริการร่วม กระทรวงยุติธรรม

“สะดวก รวดเร็ว เสมอภาค”

มุมมองของประชาชนผูร้ บั บริการ
จากศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุตธิ รรม

ปัจจุบนั ประชาชนสามารถขอรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐได้สะดวก
ครบทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะขอทราบข้อมูล ขออนุญาต ขออนุมัติ
หรือขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานใด ก็สามารถติดต่อผ่าน
ศูนย์บริการร่วมของหน่วยงานนั้นเพียงแห่งเดียว โดยเจ้าหน้าที่
จะรับเรื่องราวและพิจารณาส่งต่อข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พร้อมประสานให้ผรู้ บั บริการติดต่อกับหน่วยงานโดยตรงต่อไป
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม มุ่งเน้นการดำ�เนินงานภายใต้มาตรฐาน
“สะดวก รวดเร็ว เสมอภาค” ซึง่ นอกจากจะเป็นจุดรวมงานบริการของส่วนราชการ
ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และเป็นหน่วยงานที่รับเรื่องราวด้านกระบวนการ
ยุตธิ รรมจากประชาชนแล้ว ยังมีบทบาทในการให้บริการคำ�ปรึกษาทางกฎหมาย
การรับเรือ่ งราวร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสสังคม โดยมีเจ้าหน้าทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญ
ทางกฎหมายประจำ�อยูท่ ส่ี ำ�นักงาน ถ้าหากประชาชนได้รบั ความเดือดร้อน ไร้ทพ่ี ง่ึ
หรือพบเห็นความไม่ยตุ ธิ รรม สามารถติดต่อผ่านศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุตธิ รรม
ได้ทอ่ี าคารราชบุรดี เิ รกฤทธิ์ ชัน้ 2 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0 2141 5100

26

วารสารยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

นางวันเพ็ญ (นามสมมติ) พร้อมบุตรชาย
ชาวจังหวัดเพชรบุรี เดินทางมาขอรับความช่วยเหลือ
จากกระทรวงยุ ติ ธ รรม หลั ง จากที่ บุ ต รชาย
ถู ก กลุ่ม วั ย รุ่น ในพื้น ที่ทำ�ร้ า ยร่ า งกายจนได้ รับ
บาดเจ็บสาหัส เมือ่ ปี 2552 แต่เจ้าหน้าทีต่ ำ�รวจ
ละเว้นข้อกล่าวหากับผู้ต้องหาบางส่วน โดยอ้าง
เหตุผลว่าผู้ต้องหาเป็นเยาวชน ทำ�ให้ไม่ม่นั ใจว่า
จะได้รบั ความยุตธิ รรมและความปลอดภัย  จงึ ขอให้
กระทรวงยุติธรรมช่วยติดตามคดีและตรวจสอบ
การทำ�งานของเจ้าหน้าทีต่ ำ�รวจ
นางวันเพ็ญเล่าถึงความตั้งใจในการเดินทาง
มาศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรมครั้งนี้ว่า
“มี ค วามเชื่ อ มั่ น ว่ า กระทรวงยุ ติ ธ รรมจะให้
ความเป็นธรรมกับประชาชนได้จริง เราต้องการ
ให้เรื่องเข้าสู่หน่วยงานกลาง เพราะที่ผ่านมา
ได้เดินทางไปร้องเรียนกับหน่วยงานอืน่ ๆ แต่ไม่ได้
รับความช่วยเหลือเท่าทีค่ วร ประชาชนส่วนใหญ่
ทีไ่ ม่รกู้ ฎหมาย เมือ่ เดือดร้อนก็ไม่รวู้ า่ จะหันไปพึง่ พาใคร
จึงรู้สึกดีท่ีกระทรวงยุติธรรม จัดตั้งหน่วยงาน
ช่วยเหลือประชาชนโดยตรง ทำ�ให้รู้สึกอุ่นใจ
ว่ายังมีหนทางได้รบั ความช่วยเหลือ”
สำ�หรั บ การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ เบื้ อ งต้ น
กระทรวงยุ ติ ธ รรมจะใช้ เ งิ น กองทุ น ยุ ติ ธ รรม
เพือ่ ช่วยเหลือค่าใช้จา่ ยในการดำ�เนินคดีและเป็น
หน่วยงานกลางประสานเรื่องราวไปยังทุกฝ่าย
ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ เร่งดำ�เนินการช่วยเหลือต่อไป

