
เร่ืองจากปก

กระทรวงยุติธรรม มีหน้าที่ในการบริหารจัดการกระบวนการยุติธรรม  
เสริมสร้างและอำานวยความยุตธิรรมสูส่งัคม ไม่ว่าจะเป็นมิตดิา้นการป้องกนั 
ปราบปรามยาเสพติด การแก้ ไขฟื้นฟูผู้กระทำาผิด การบังคับใช้กฎหมาย 
หรือการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือประชาชน ล้วนเป็นภารกิจสำาคัญ 
ในการสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นกับสังคม

กองบรรณาธิการ

ติดตามการดำาเนินงานอำานวยความ 
ยุติธรรมจังหวัดชายแดนใต้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
นำาคณะลงพื้นทีน่ราธิวาส
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ด้วยตระหนักถึงความส�าคัญในประเด็นดังกล่าว 
กระทรวงยตุธิรรมจงึต้องด�าเนนิการเชิกรุก เพือ่ลดช่องว่าง 
ของประชาชนที่เข ้าไม่ถึงการอ�านวยความยุติธรรม  
โดยการลงพื้นที่พูดคุยกับประชาชนและผู ้ปฏิบัติงาน 
ระดับพื้นที่  ภายใต้โครงการ “ยุติธรรมสู ่หมู ่บ ้าน  
น�าบริการรัฐสู่ประชาชน” เป็นการท�างานเชิงบูรณาการ 
ของกระทรวงยุติธรรม ในการอ�านวยความยุติธรรม 
แก่ประชาชนในระดับพื้นท่ี พร้อมท้ังสร้างการรับรู ้
ให้เจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงานและประชาชนให้มีความรู ้  
ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อการปฏิบัติงานของภาครัฐ  
เพื่อให้เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยมุ่งหวังให้ 
ข ้าราชการและผู ้เ ก่ียวข้องมีส ่วนร ่วมแก้ไขปัญหา 
ของประชาชนในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ

ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน ท่ีผ่านมา นายสุวพันธุ์ 
ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงยุ ติธรรม  
ได้น�าคณะผูบ้ริหารระดบัสงูของกระทรวงยตุธิรรมลงพ้ืนที ่
จังหวัดนราธิวาส ตรวจเยี่ยมการท�างานของหน่วยงาน 
ในสังกัด พบปะพี่น้องประชาชน พร้อมมอบนโยบาย 
การขับเคลื่อนการท�างานของกระทรวงยุติธรรมในพื้นที ่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้โครงการ “ยุติธรรม 
สู่หมู่บ้าน น�าบริการรัฐสู่ประชาชน” ครั้งที่ 4 ประจ�าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูง  
และหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมในจังหวัด 
ชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา ปัตตานี  
นราธิวาส และ ยะลา เข้าร่วม ณ โรงแรม ดิ อิมพีเรียล  
จังหวัดนราธิวาส พร้อมตรวจเยี่ยมหน่วยงานสังกัด 
กระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยตุธิรรม  กล่าวว่า  การลงพืน้ที่ 
จงัหวดันราธิวาสในครัง้นี ้ นอกจากมาตรวจเยีย่มการท�างาน 
ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมแล้ว 
ยงัต้องการขบัเคลือ่นกลไกการอ�านวยความยตุธิรรมในพืน้ที ่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ท้ังในส่วนท่ีเป็นยุทธศาสตร ์
การท�างานของกระทรวงยุติธรรม และนโยบายที่ส�าคัญ 
ของรัฐบาล โดยจะต้องให้ความรู ้ทางด้านกฎหมาย 
แก่ประชาชนสร้างการรบัรูใ้ห้ประชาชนได้รู้ถงึสทิธทิีพ่งึได้ 
รบัจนน�าไปสูก่ารเข้าถงึงานบรกิารของกระทรวงยตุธิรรม 
การให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  
ตลอดจนการอ�านวยความยตุธิรรมให้กบัประชาชนตัง้แต่ 
ต้นทาง กลางทาง และปลายทางอย่างเป็นธรรม รวดเร็ว 
และเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด นอกจากนี้ จะต้องท�างาน 
ในมิติของการบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อให้ 
การด�าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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อย่างเท่าเทียม ทั่วถึง รวดเร็ว และเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด ซึ่งจะต้อง 
อาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน หากพี่น้องประชาชนท่ีได้รับ 
ความเดือดร้อน หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม 
พร้อมให้ความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ทีส่�านกังานยติุธรรมจงัหวดั 
ในพื้นที่

โอกาสนี ้รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงยติุธรรม พร้อมคณะ ได้เดนิทาง 
ไปทีว่ดัประชาภริมย์ ถนนระแงะมรรคา อ�าเภอเมอืง จงัหวดันราธวิาส  
เนือ่งจากได้ให้ความส�าคญักบัพระสงฆ์ในพ้ืนที ่โดยสร้างความเชือ่มัน่ว่า
รัฐบาลจะไม่ทอดทิ้งพระสงฆ์และประชาชนในพื้นท่ีทั้งในการใช้ชีวิต 
และการประกอบศาสนกิจ โดยมอบให้ส�านักงานพระพุทธศาสนา 
แห่งชาติ เข ้ามาดูแลเรื่องกิจการของพระสงฆ์ทั้ง 3 จังหวัด  
เพื่อให้พระและวัดสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ พร้อมกล่าวย�้าว่า  
ถ้าหากส่ิงใดทีก่ระทรวงยตุธิรรมช่วยเหลอืได้กพ็ร้อมจะด�าเนนิการทนัที

การอ�านวยความยติุธรรมในพืน้ที ่3 จงัหวดัชายแดน 
ภาคใต ้นั้น จะต ้องดู ให ้สอดคล ้องกับพื้นที่พิ เศษ  
เช่น การท�างานร่วมกบัคณะกรรมการอสิลามประจ�าจงัหวดั 
และศูนย์ยุติธรรมชุมชน เป็นต้น ทั้งนี้  เจ ้าหน้าท่ี 
ของกระทรวงยุติธรรมที่อยู ่ในพื้นที่ต้องมีความเข้าใจ 
สภาพความเป็นไปของสงัคม และของเหตกุารณ์ท่ีเกดิข้ึน  
เพราะฉะนั้นจะต้องมีการท�างานเชิกรุก การเข้าถึงพื้นท่ี 
การเข ้าถึงเครือข ่ายภาคประชาชนท่ีเ พ่ิมมากขึ้น  
จ ะ ส า ม า ร ถ ล ด ค ว า ม เ ห ลื่ อ ม ล�้ า ใ ห ้ ป ร ะ ช า ช น 
สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ กระบวนการ 
ยุติธรรมจะต ้องเป ็นฝ ่ายเดินเข ้าไปหาประชาชน  
ไม่ใช่ให้ประชาชนเดินเข้ามาหากระบวนการยุติธรรม  
ซึ่ ง เขาอาจจะเดินมาไม ่ถึ ง  ไม ่ว ่ าจะด ้วยเหตุผล 
การคมนาคม สถานการณ์  ความยากล�าบาก เพราะฉะนัน้ 
เป็นหน้าที่ของกระทรวงยุติรรมที่จะต้องเดินไปให้ถึง 
พี่น ้องประชาชน ผ ่านการท�างานเป ็นเครือข ่าย  
เช่น เครือข่ายยุติธรรมชุมชน เครือข่ายประชาชน 
ที่อยู ่ตามหมู่บ้าน เครือข่ายศูนย์ด�ารงธรรม เป็นต้น  
สิ่ ง เหล ่านี้ถือเป ็นป ัจจัยส�าคัญที่จะท�าให ้สามารถ 
ลดความเหลื่อมล�้าในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ 

ความยุติ ธรรมเป ็นพื้ นฐานที่ จะท� า ให ้ สั งคม 
เกิดความสามัคคีปรองดองในอนาคตได้ การที่มีจิตอาสา 
เข้ามาท�างานแบบนีม้าก ๆ  จะเป็นข้อด ีเนือ่งจากกระทรวง 
ยตุธิรรมต้องท�างานหนกัในเรือ่งของการน�าความยตุธิรรม 
เข ้าสู ่ชุมชน สิ่ งที่กระทรวงยุติธรรมต ้องการเห็น 
คือ สันติสุข และความสงบสุขเกิดขึ้นในสังคม สิ่งเหล่านี ้
อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการปฏิบัติ แต่จะท�าให ้
เกิดความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อยได้ในระยะยาว 

นอกจากการลงพื้นท่ีเพื่อเยี่ยมเยียนเจ ้าหน้าที่ 
ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
ได้น�าคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม พบปะและพูดคุย 
กับเครือข่ายยุติธรรมชุมชนบางนาค พร้อมเข้าร่วมพิธี 
ละศีลอด (ปอซอ) ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต�าบลบางนาค 
อ�าเภอเมอืง  จงัหวดันราธวิาส  โดยรฐัมนตรว่ีาการกระทรวง 
ยตุธิรรม ได้กล่าวช่ืนชมการท�างานของเครอืข่ายยตุธิรรม 
ชุมชนท่ีมีความเข ้มแข็ง ซ่ึงแสดงถึงการมีน�้าหน่ึง 
ใจเดยีวกนั ทัง้นี ้รฐับาลได้มอบหมายให้กระทรวงยติุธรรม 
เพิ่มประสิทธิภาพการอ�านวยความยุติธรรมให้กับพี่น้อง 
ประชาชน โดยยดึประชาชนเป็นศนูย์กลางและประชาชน 
จะต้องได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง ดังนั้น จึงขอให้ 
ส�านักงานยุติธรรมจังหวัด และศูนย์ยุติธรรมชุมชน  
สร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนในพื้นท่ีให้เป็นไป 
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มุ่งเน้นอ�านวยความยุติธรรมให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการ 

ยุติธรรมได้สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม ดังนี้
1.ด ้านการป ้องกันและปราบปรามยาเสพติด มุ ่งเน ้น 

สร้างสังคมให้มีภูมิคุ ้มกันปลอดภัยจากยาเสพติด โดยร่วมมือ 
กับประเทศเพื่อนบ้านสกัดก้ันยาเสพติด เช่น โครงการแม่น�้าโขง 
ปลอดภัย (Safe Mekong) การด�าเนินการบ�าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ 
ผู ้ติดยาเสพติดแนวใหม่ ท้ังระบบสมัครใจ ระบบบังคับบ�าบัด  
และระบบต้องโทษบ�าบัด โดยถ่ายโอนภารกิจด้านการบ�าบัด 
ฟ ื ้ น ฟูสมรรถภาพผู ้ ติ ดยาเสพติดให ้กระทรวงสาธารณสุข 
เป็นหน่วยงานหลัก และการน�าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ 
ป ้องกันและแก ้ ไขป ัญหายาเสพติดตามแนวคิดประชารั ฐ  
โดยมีส�านักงาน ป.ป.ส. เป็นหน่วยงานก�ากับนโยบายด้านยาเสพติด 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2.ด้านการสร้างความปลอดภัยและความสงบสุขในสังคม  
มุ ่งเน ้นการสร ้างความเช่ือม่ันต่อการแก้ไขฟื ้นฟูผู ้กระท�าผิด  
และการลดปริมาณอาชญากรรมในชุมชน/สังคม โดยการพัฒนา 
ระบบงานพัฒนาพฤตินิสัยท้ังระบบ ในส่วนของงานราชทัณฑ์ 
และงานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในส่วนของผู้กระท�าผิด 
ที่อยู ่ ในสถานที่ควบคุม และในงานคุมประพฤติในส ่วนของ 
ผู ้กระท�าผิดที่อยู ่ในชุมชน เพื่อลดการกระท�าผิดซ�้า การพัฒนา 
ทักษะฝีมือของผู ้ต ้องขัง ในเรือนจ�า/ทัณฑสถาน โดยร่วมกับ 
ภาคเอกชนในการจัดหาแหล่งงาน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม 
ก่อนคืนสู่สังคม

3.ด้านการอ�านวยความยุติธรรม มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล�้า 
ในการเข้าถึงกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรมให้ประชาชน 
ได้รบับรกิารงานยตุธิรรมทีมี่ความหลากหลาย อาท ิการให้ค�าปรกึษา 
ด้านกฎหมาย การช่วยเหลอืในการด�าเนนิคดีในกระบวนการยตุธิรรม 
หรือการปล่อยตัวชั่วคราว การให้ความช่วยเหลือประชาชน 
ผ่านกองทุนยุติธรรมและค่าตอบแทนและค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย 
แก่จ�าเลยในคดีอาญา โดยการบูรณาการผ่านกลไกศูนย์ยุติธรรม 
ชุมชน ส�านักงานยุติธรรมจังหวัด และศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัด  
การสร ้างมาตรฐานและผลักดันให ้งานด้านนิติวิทยาศาสตร ์
ของกระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานหลักของงานนิติวิทยาศาสตร ์
ของประเทศ การเสริมสร้างประสิทธิภาพงานยุติธรรมในจังหวัด 

ชายแดนภาคใต้ โดยการพัฒนามาตรการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
สิทธิมนุษยชน ให้มีการบูรณาการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน 
ภาครัฐและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในคดีความมั่นคง  
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

4.ด ้านการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
มุ ่งเน ้นในเรื่องการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
ของประเทศให้มีความทันสมัย โดยเฉพาะการแก้ไขกฎหมาย 
ที่ไม่เป็นธรรมกับประชาชน ส่วนกฎหมายที่มีอยู่สามารถบังคับใช้ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังประชาชนมีการรับรู ้กฎหมาย 
และสามารถปฏิบัติตามกฎหมาย ตลอดจนการส่งเสริมบทบาท 
กระบวนการยุติธรรมไทยสู่เวทีสากล

5.ด้านการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมด้านความม่ันคง 
มุ่งเน้นให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการบังคับใช้กฎหมายเก่ียวกับ 
คดด้ีานความมัน่คง และการจดัการคดคีวามมัน่คงมกีารบรหิารจดัการ 
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยการสร้างระบบฐานข้อมูลอาชญากรรม 
ด้านความมั่นคงและใช้ประโยชน์ร่วมกัน การเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมด้านความมั่นคง  
พัฒนาระบบข่าวกรองเพื่อการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ การพัฒนา 
เครื่องมือ เทคโนโลยี อุปกรณ์พิ เศษ สนับสนุนการท�างาน  
รวมทั้ งการน�านิติวิทยาศาสตร ์มาใช ้ เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการสืบสวนสอบสวนคดีด้านความมั่นคง

6.ด้านการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ มุ ่งเน้น 
ให้สังคมมีความปรองดองสมานฉันท์ ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกัน 
อย่างสันติ โดยการน�าหลักนิติธรรมและยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช ้
ในการจัดการความขัดแย้ง การเยียวยา ฟื้นฟู ดูแลผู้ที่เกี่ยวข้อง 
และได้รบัผลกระทบ ตลอดจนการสร้างสภาวะทีเ่อือ้ต่อการอยูร่่วมกนั 
ในสังคม และเร่งรัดผลักดันการอยู่ร่วมกันอย่างสันติวิธี

จากนโยบายการอ�านวยความยุติธรรม  6 ด้านของกระทรวง 
ยุติธรรมไปสู่การปฏิบัติ ผ่านกลไกระดับชาติ ได้แก่ คณะกรรมการ 
พัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) โดยมีส�านักงาน 
ยุติธรรมจังหวัดเป็นศูนย์กลางรับนโยบายจาก กพยช. และกระทรวง 
ยุติธรรม ไปให้บริการประชาชนในระดับจังหวัดผ่านการบูรณาการ 
การท�างานร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวงยุติธรรม 
รวมทั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนและอาสาสมัครยุติธรรมชุมชน 

กระทรวงยุติธรรม 
ผลักดันภารกิจ 6 ด้านสำาคัญ
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3.สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
กา ร เพิ่ ม ป ระ สิทธิ ภ าพกา รด� า เ นิ นก า รทา ง 

นติวิทิยาศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์และพฒันาข้อมลู 
ด้านนิติวิทยาศาสตร์คดีความมั่นคงและภัยแทรกซ้อน 
ให้เป็นหวัข้อข่าวสาร และเป็นพยานหลกัฐานในการสบืสวน 
สอบสวนเพือ่อ�านวยความยตุธิรรม จ�านวน 1,346 รายการ 
ซึง่สามารถน�าไปก�าหนดหวัข้อข่าวสาร จ�านวน 34 เรือ่ง  
จดัท�ารายงานด้านนติวิทิยาศาสตร์ (DSM) จ�านวน 16 เร่ือง 
4.กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
โดยการมส่ีวนร่วมของเจ้าหน้าทีรั่ฐและภาคประชาชน จดัท�า 
หลักสูตรฝึกอบรมวทิยากรกระบวนการด้านสิทธิมนษุยชน 
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และหลักสูตรการพัฒนา 
ประสิทธภิาพการบงัคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าทีร่ฐัในพืน้ท่ี 
จงัหวดัชายแดนภาคใต้ มุง่เน้นการอบรมเจ้าหน้าท่ีรฐัให้เป็น 
วทิยากรในการอบรมเจ้าหน้าท่ีรฐัด้วยกนัเอง ซึง่ได้ด�าเนนิการ 
ฝึกอบรมวทิยากรแล้ว และอยูร่ะหว่างวางแผนการอบรม 
เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจ จ�านวน 1,920 คน  
ในเดือนมิถุนายน 2560 เป็นต้นไป และการฝึกอบรม 
เยาวชนหลักสูตรศาสนธรรมน�าสันติสุขในพื้นท่ีจังหวัด 
ชายแดนภาคใต้ โดยการจัดท�าหลักสูตรเยาวชนรุ่นใหม่ 
ใส่ใจเคารพสทิธฯิ มุง่เน้นการอบรมเพือ่สร้างความเข้าใจ 
เกีย่วกับสทิธมินษุยชน ผ่านกระบวนการบรรยาย ศึกษาดงูาน 
และทดลองผลิตส่ือเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนจากมุมมอง 
ของตนเองแก่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  
จากสถาบนั การศึกษาและมลูนธิเิอกชน อายรุะหว่าง 15-25 ปี
5.กรมบังคับคดี

เสรมิสร้างประสทิธภิาพด้านการบงัคบัคด ีการไกล่เกลีย่ 
ข้อพิพาท และการลดความเหลื่อมล�้าในพื้นที่จังหวัด 
ชายแดนภาคใต้ โดยการจดักจิกรรมสร้างความรูค้วามเข้าใจ 
ในกระบวนการบงัคบัคดแีก่ประชาชน จ�านวน 482 คน  
จดัตัง้เครอืข่ายบังคับคดภีาคประชาชนและพฒันาศกัยภาพ 
เครอืข่าย จ�านวน 60 คน ให้สามารถเป็นตวัแทนในการ 
ให้ค�าปรึกษาเบือ้งต้นได้ รวมถงึสามารถไกล่เกลีย่คดท่ีีเข้าสู่ 
กระบวนการไกล่เกล่ียได้ ร้อยละ 86.95 เรือ่ง และมกีารจดั 
มหกรรมขายทอดตลาดในพืน้ที่
6.กรมคุมประพฤติ

เสริมสร้างความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
ในภารกิจกรมคุมประพฤติ โดยการพัฒนาพฤตินิสัย 

ได้ด�าเนินการตามยุทธศาสตร์และนโยบายของกระทรวงยุติธรรม ดังนี้
1.สนับสนุนให้ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดเป็นหน่วยงานประสานระดับพื้นที่ 

และสร้างการรบัรูง้านกระบวนการยติุธรรมแก่คณะกรรมการศนูย์ยติุธรรมชมุชน  
รวมถึงพัฒนาระบบเยี่ยมญาติทางไกลผ่านจอภาพ ท�าให้ประชาชนในพื้นที่ 
ห่างไกลจ�านวนกว่า 8,608 คน เข้าถึงงานบริการเยี่ยมญาติได้ 

2.สนับสนุนให้ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ซึ่งเป็นภาคประชาชน จ�านวน 106 คน 
จัดกิจกรรมชุมชนเชิงรุก เพื่อสร้างการรับรู ้ช่องทางการบริการและขอรับ 
ความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐ รวมถึงแก้ไขปัญหาของชุมชนด้วยชุมชนเอง  
เพือ่ให้ประชาชนมคีวามเข้มแขง็ เกดิความไว้วางใจและเชือ่มัน่กระทรวงยตุธิรรม 
ซึ่งได้เริ่มด�าเนินกิจกรรมในจังหวัดสงขลา

3.การพัฒนาระบบและเพิ่มศักยภาพการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทครอบครัว 
และมรดกตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้  
โดยส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบยุติธรรมทางเลือกท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิต 
และวัฒนธรรม และร่วมกับวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
วิทยาเขตปัตตานี พัฒนาองค์ความรู ้และสร้างการรับรู ้ให ้แก่ประชาชน 
อย่างต่อเนื่อง 

4.การค้นหาความจรงิในกรณสี�าคญัเพือ่สร้างความเข้าใจกบัประชาชนในพืน้ที่ 
จงัหวดัชายแดนภาคใต้ โดยมุง่เน้นการสร้างกระบวนการค้นหาความจรงิในกรณต่ีาง ๆ  
ร่วมกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ อาทิ ภาคประชาสังคม เป็นต้น 

5.การเสริมสร้างความเข้าใจและทัศนคติท่ีดีต่อกฎหมายและกระบวนการ 
ยุติธรรมแก่ครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต ้
โดยการให้ความรู ้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นแก่กลุ ่มครูในโรงเรียนเอกชน 
สอนศาสนาอิสลามในพื้นที่ และส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู ้
ที่ได้รับแก่ชุมชนต่อไป

นอกจากนี ้กระทรวงยติุธรรมได้ด�าเนนิโครงการต่าง ๆ ในพ้ืนทีภ่าคใต้ ดงันี้ 
1.ส�านักงานกิจการยุติธรรม

บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
การด�าเนนิคดคีวามมัน่คงในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้ โดยการประชมุร่วมกบั 
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง อาท ิต�ารวจ อยัการ ศาล และฝ่ายความมัน่คง ระดมความเหน็ 
ในการประชมุเชงิปฏบิตักิารเพือ่เสนอความเหน็และรบัทราบปัญหา การบงัคับใช้ 
กฎหมาย ม.21 พ.ร.บ.ความม่ันคงฯ รวมถึงรับข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไข 
และปรับปรุงกฎหมายดงักล่าว 
2.กรมสอบสวนคดีพิเศษ

ด�าเนินงานด้านงานศูนย์ข้อมูลความม่ันคงและอาชญากรรมภัยแทรกซ้อน 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยด�าเนินการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลความมั่นคง 
และอาชญกรรมภยัแทรกซ้อน จ�านวนกว่า 146 เรือ่ง ตามการร้องขอของหน่วยงาน 
และบนัทกึลงฐานข้อมลู พร้อมน�ามาจดัท�ารายงานวเิคราะห์ความเชือ่มโยงรปูแบบ  
และเครือข่ายของ ผกร. จ�านวน 18 เร่ือง และสามารถพฒันาข้อมลูให้เป็นพยาน 
หลกัฐานในการด�าเนนิคดีตามเลขสืบสวน 1 เรือ่ง 

การดำาเนินงานแก้ไขปัญหาและพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ของกระทรวงยุติธรรม 

8 วารสารยุติธรรม  กระทรวงยุติธรรม
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ส�าหรบัภารกจิของกระทรวงยตุธิรรมทีเ่กีย่วข้องกบังานอ�านวยความยติุธรรม 
และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพกลุ่มภารกิจงานอ�านวย 
ความยตุธิรรมฯ ภายใต้โครงสร้างคณะกรรมการขบัเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจงัหวดั 
ชายแดนภาคใต้ (คปต.) ได้ด�าเนินการดังนี้

1.การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านคดี
มุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพคดีความมั่นคงด้วยการเสริมประสิทธิภาพ  

การรวบรวมพยานหลกัฐานของพนกังานสอบสวน เพือ่น�าตวัผูก้ระท�าผดิมาลงโทษ 
โดยเร็วและถูกต้อง รวมไปถึงลดปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนอันเกิดจากการ 
แสวงหาพยานหลักฐานของเจ้าหน้าที่รัฐ

2.การจัดระบบการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้

มุ่งเน้นการจัดระบบการให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนและเจ้าหน้าที ่
ของรัฐให้เกิดความเป็นธรรม ไม่ซับซ้อน

3.การปรบัปรุงมาตรา 21 แห่งพระราชบญัญตักิารรกัษาความมัน่คงภายใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2551

มุ่งเน้นให้รัฐบาลมีเครื่องมือทางกฎหมายที่เอื้อต่อการน�าผู้หลงผิด/ผู้ที่ม ี
ความเห็นต่างจากรัฐ กลับสู่สังคม ตามกระบวนการสันติภาพ

4.การจัดท�าฐานข้อมูลความมั่นคง
มุ่งเน้นการรวบรวมข้อมูลความม่ันคงของหน่วยงานกระทรวงยุติธรรม  

ประกอบด้วย กรมสอบสวนคดีพิเศษ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และกรมราชทัณฑ์  
ให้เป็นระบบและสามารถน�าไปใช้ได้ง่าย และเป็นการเตรียมความพร้อมน�า 
ฐานข้อมลูความมัน่คงของกระทรวงยตุธิรรมไปบูรณาการกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

5.การสนับสนุนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข
กระทรวงยตุธิรรมมบีทบาทในกระบวนการพูดคยุเพือ่สนัตสิขุจงัหวดัชายแดน 

ภาคใต้ โดยสนับสนุนงานด้านการอ�านวยความยุติธรรม ซึ่งมีประเด็นส�าคัญ 
คือ การเตรียมพิจารณาพักโทษของผู้ต้องขังตามที่กลุ่มเห็นต่างร้องขอ

6.การบูรณาการงานยุติธรรมชุมชน
มุ่งเน้นการขับเคล่ือนงานยุติธรรมชุมชนในระดับชุมชน หมู่บ้าน ในรูปแบบ 

ของศูนย ์ยุติธรรมชุมชน ให ้ เชื่อมต ่อกับกลไกของกระทรวงมหาดไทย  
คือ ศูนย์ด�ารงธรรม เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงงานบริการด้านการอ�านวย 
ความยุติธรรมได้ในชุมชนของตนเอง

การเดินทางลงพื้นที่ติดตามการด�าเนินงาน ตลอดถึงการมอบนโยบาย 
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ 
จะน�าไปสู่การปรับปรุงงานเกี่ยวกับความยุติธรรมในชุมชน ตั้งแต่ต้นทาง 
กลางทาง และปลายทางได้มากขึ้น โดยท้ายที่สุดแล้วประชาชนย่อมได ้
ประโยชน์จากความยุติธรรม ซึ่งเป็นพื้นฐานอันจะน�าพาสังคมในจังหวัด 
ชายแดนภาคใต้ไปสู่ความสามัคคีปรองดองและสันติสุขอย่างแท้จริง 

และส่งเสริมอาชีพแก่ผู้คุมประพฤติคดีความม่ันคง  
จ�านวน 18 ราย ผ่านท�ากจิกรรมตามหลกัสตูรส่งเสรมิ 
แนวทางสนัตวิธิร่ีวมกนั และขยายไปยงักลุม่ผูต้้องขัง 
คดีความมั่นคงในเรือนจ�า เพื่อสร้างความเข้าใจและ 
เตรยีมความพร้อมในการใช้ชวีติในสงัคม แก้ไขฟ้ืนฟ ู
ผูก้ระท�าผดิคดียาเสพตดิ จ�านวน 520 คน ตามหลกั 
ศาสนาและวถิชีีวติ รวมถงึพฒันาศกัยภาพเจ้าหน้าที่ 
ผู้ปฏิบัติงานและอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อรองรับ 
ภารกจิงานและดูแลกลุม่เป้าหมายเฉพาะ 
7.กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

การเสริมพลังชุมชนและสร้างความเข้มแข็ง 
แก่เยาวชนพนิจิต้นแบบ ตามวถิ ี 5 จงัหวดัชายแดน 
ภาคใต้ โดยการพัฒนาระบบและกระบวนงานแก้ไข 
ฟ้ืนฟเูด็กและเยาวชนตัง้แต่การรบัตวัจนถงึการเตรยีม 
ความพร้อมก่อนปล่อย ท่ีมคีวามสอดคล้องกบัวถีิชีวติ  
วัฒนธรรม และกลุ ่มเป้าหมายเฉพาะ รวมไปถึง 
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลเด็ก 
และเยาวชนภายในสถานการณ์การใช้กฎหมายพเิศษ 
ด้วยการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ทหารและผู้น�าชุมชน 
ตามหลักสตูร ซ่ึงขณะนีอ้ยูร่ะหว่างด�าเนนิการ 
8.กรมราชทัณฑ์ 

จัดท�ามาตรฐานแนวทางการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง 
คดคีวามมัน่คงในพืน้ทีจั่งหวดัชายแดนภาคใต้ เพือ่น�า 
ไปสู่การปรับเปลี่ยนความคิดผู้ต้องขังคดีความม่ันคง  
โดยการออกแบบและจัดท�าโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟ ู
ผู ้ต้องขังคดีความมั่นคงในมิติด้านครอบครัวและ 
การสร้างคณุค่าในตนเอง ผ่านกระบวนการศลิปะบ�าบดั 
และสร้างความสัมพันธ์กับครอบครัว ซ่ึงขณะน้ี 
อยูร่ะหว่างการทดลองและประเมนิผลการใช้โปรแกรม  
การให้บริการระบบเยี่ยมญาติทางไกลผ่านจอภาพ 
เพ่ือให้ประชาชนได้รบับรกิารทีมี่ประสิทธภิาพและทัว่ถึง

นอกจากนี้  กระทรวงยุติธรรรมได ้ร ่วมกับ 
สภาทนายความด�าเนินโครงการศูนย ์นิติธรรม 
สมานฉันท์จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการจัดหา 
ทนายความอาสาเพื่อคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ 
ทางกฎหมายและคดแีก่ประชาชน ทัง้การให้ค�าปรกึษา 
กฎหมาย ณ สถานทีส่�าคญัในชุมชน การเข้าร่วมฟัง 
การสอบข้อเทจ็จริงและแก้ต่างคด ีการเดนิทางไปเยีย่ม 
ผูต้้องสงสยัร่วมกบัญาต ิ รวมไปถงึการอบรมเผยแพร่ 
กฎหมายแก่เครือข่ายยุติธรรมชุมชนและผู้น�าชุมชน
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