
พลเอก นิวัตร มีนะโยธิน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ�กระทรวงยุติธรรม 
ตลอดจนผู้บริห�ร ข้�ร�ชก�รและเจ้�หน้�ท่ี เฝ้�รับเสด็จฯ

16 วารสารยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงยุติธรรมมีบทบ�ทในก�รพัฒน�ผู้ต้องขัง 
ให้เป็นทรัพย�กรมนุษย์ที่มีคุณค่�ภ�ยหลังพ้นโทษ  
ด้วยก�รส่งเสริมให้เกิดก�รเรียนรู้ผ่�นสื่อส�รสนเทศ 
และน้อมนำ�เอ�หลักปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง 
ไปปรับใช้ในชีวิตประจำ�วัน

สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี  
เสด็จพระราชดำาเนินทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
เสด็จพระราชด�าเนินทรงเปิด	 “ห้องสมุดพร้อมปัญญา”	ณ	 เรือนจ�า 
พิเศษมีนบุรี	กรุงเทพมหานคร	และทัณฑสถานบ�าบัดพิเศษขอนแก่น 
เมื่อวันที่	7	ธันวาคม	2559	และวันที่	16	ธันวาคม	2559	ตามล�าดับ 
โดยมี	 พลเอก	 นิวัตร	 มีนะโยธิน	 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�ากระทรวง 
ยุติธรรม	 นายชาญเชาวน์	 ไชยานุกิจ	 ปลัดกระทรวงยุติธรรม		 
นายกอบเกียรติ	 กสิวิวัฒน์	 อธิบดีกรมราชทัณฑ์	 ตลอดจนผู้บริหาร	 
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่	เฝ้ารับเสด็จฯ	
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บนความเคลื่อนไหว

“ห้องสมุดพร้อมปัญญ�” ณ เรือนจำ�พิเศษมีนบุรี 
กรุงเทพมห�นคร

ต้ังอยู่บริเวณช้ัน		2		อาคารฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ 
เรือนจ�าพิเศษมีนบุรี		มีพ้ืนท่ี		560		ตารางวา		เป็นห้องสมุดกลาง 
และมหีอ้งสมุดสาขาประจ�าแดนตา่ง	ๆ 	เปน็แหลง่รวบรวม 
สือ่สารสนเทศรูปแบบต่าง		ๆ 		กวา่		10,000		รายการ		โดยไดร้บั 
การสนับสนุนการด�าเนินงานจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
นอกจากนี	้ยงัมกีารด�าเนนิโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ตามแนวพระราชด�าริ	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี	ได้แก่	การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์	กระดาษ 
เขียนจดหมาย	 สมุดบันทึก	 การ์ตูนภาพเคลื่อนไหว	 
พร้อมทั้งได้จัดมุมเรียนรู้เก่ียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง	 และเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 ให้ผู้ต้องขังได้ศึกษา 
และเรียนรู้	 เพื่อน�าไปปรับใช้ในชีวิตประจ�าวันภายหลัง 
พ้นโทษ	 ซึ่งเรือนจ�าพิเศษมีนบุรีเป็นเรือนจ�าที่ควบคุม 
ผู้ต้องขังที่มีก�าหนดโทษไม่เกิน	15	ปี	ปัจจุบันมีผู้ต้องขัง 
จ�านวนทั้งสิ้น	 5,005	 คน	 มีภารกิจหลักในการควบคุม 
ควบ คู่กั บการแ ก้ ไขพัฒนาพฤติ นิ สั ย ให้ กลั บตน 
เป็นพลเมืองดีและไม่เป็นภาระต่อสังคม

“ห้องสมุดพร้อมปัญญ�”  ณ    ทัณฑสถ�นบำ�บัดพิเศษ 
ขอนแก่น

ก่อสร้าง	ในป	ี	พ.ศ.	2548		มหีอ้งสมดุกลางและหอ้งสมดุ 
สาขาประจ�าในแต่ละแดน	 เป็นแหล่งเรียนรู้หลักในการ 
ให้บริการผู้ต้องขังอย่างทั่วถึง	 โดยใช้ระบบโปรแกรม 
คอมพิวเตอร์ปรับปรุงระบบสืบค้นข้อมูลให้ได้มาตรฐาน 
เช่นเดียวกับห้องสมุดภายนอก	 ซึ่งห้องสมุดเหล่านี้ได้รับ 
การสนับสนุนสื่อสารสนเทศจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ 
และเอกชนหลายแห่ง

นอกจากน้ี		ทัณฑสถานฯ		ได้มีการจัดการศึกษาในทุกระดับ 
อาทิ	 การศึกษาตามอัธยาศัย	 การฝึกทักษะอาชีพ	 
การพัฒนาจิตใจเพื่อส่งเสริมจริยธรรม	 และยังได้น้อมน�า 
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ 
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
มาจัดเป็นมุมการเรียนรู้ให้ผู้ต้องขังได้ศึกษา	เพ่ือพัฒนาตนเอง 
ให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าต่อไป	



พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉ�ย� รัฐมนตรีว่�ก�ร
กระทรวงยุติธรรม เป็นประธ�น

อีกหน่ึงความส�าเร็จในการก้าวสู่ความเป็นผู้น�า 
ด้านกระบวนการยุติธรรมของอาเซียน	หลังจากสถาบัน 
เพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย	(TIJ)	กระทรวงยุติธรรม 
ได้จัดการประชุมอาเซียนว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรม 
และความยุติธรรมทางอาญา	 คร้ังท่ี	 1	 (The	 1st  ASEAN 
Conference	 on	Crime	 Prevention	 and	Criminal	 
Justice)	หรือ	ACCPCJ	เม่ือวันท่ี	9-11	พฤศจิกายน	2559 
เพ่ือเป็นเวทีแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแนวทางการปฏิบัติ 
ท่ีดีระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในการป้องกัน 
อาชญากรรมข้ามชาติและการส่งเสริมความร่วมมือ 

ทางกฎหมาย	 โดยเฉพาะด้านความยุติธรรมทางอาญา 
เพ่ือยกระดับมาตรการป้องกันให้มีประสิทธิภาพ	และน�าไปสู่ 
การพัฒนาอย่างย่ังยืนของประชาคมอาเซียน	 โดยมี 
ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม	พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงาน 
ด้านกระบวนการยุติธรรมในอาเซียน	 ผู้เช่ียวชาญ 
และนักวิชาการตลอดจนผู้แทนสถาบันเครือข่าย 
สหประชาชาติด้านอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา 
รวมกว่า	200	คน	เข้าร่วมการประชุม	ณ	ห้องนภาลัยบอลลูม 
โรงแรมดุสิตธานี	 โดยมีพลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม	เป็นประธานเปิดการประชุมฯ

18 วารสารยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

เพื่อก้�วสูค่ว�มเป็นผู้นำ�ด้�นกระบวนก�รยุตธิรรมในระดบัน�น�ช�ต ิ
ประเทศไทยได้จดัเวทีก�รประชมุแลกเปลีย่นประสบก�รณ์และคว�มคดิเหน็ 
เก่ียวกับกระบวนก�รยุตธิรรมระหว่�งประเทศสม�ชกิอ�เซียน  
เพ่ือประสทิธิภ�พและศกัยภ�พในก�รต่อสูกั้บปัญห�ข้�มช�ตร่ิวมกันอย่�งย่ังยืน

ก�รประชุมอ�เซียน 
ว่�ด้วยก�รป้องกันอ�ชญ�กรรม 
และคว�มยุติธรรมท�งอ�ญ�  
ครั้งที่ 1 (ACCPCJ)

กองบรรณาธิการบนความเคลือ่นไหว



พลเอก	 ไพบูลย์	 คุ้มฉายา	 กล่าวว่า	 การประชุม 
คร้ังน้ี	 สืบเน่ืองมาจากการเข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าท่ีอาวุโส 
อาเซียนด้านกฎหมาย	คร้ังท่ี	16	และ	การประชุมรัฐมนตรี 
กฎหมายอาเซียน	คร้ังท่ี	9	ท่ีจัดข้ึนเม่ือเดือนตุลาคม	2558 
ณ	สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	 ซ่ึงท่ีประชุมมีมติให้กระทรวง 
ยุติธรรม	 โดยสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 
(TIJ)	 เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอาเซียนว่าด้วย 
การป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา	 
คร้ังท่ี	 1	 เพ่ือเป็นเวทีส�าคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือ 
ด้านการป้องกันอาชญากรรมและการพัฒนากระบวนการ 
ยุติธรรมทางอาญาระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน 
ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน	 ถือเป็นการก้าวสู่บทบาท 
ผู้น�าด้านกระบวนการยุติธรรมในระดับนานาชาติ 
ของประเทศไทย

ดร.กิตติพงษ์	 กิตยารักษ์	 ผู้อ�านวยการสถาบัน 
เพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย	 กล่าวว่า	 รัฐบาลไทย 
ได้เสนอให้มีเวทีกลางระดับอาเซียนเพ่ือแลกเปล่ียน 
ประสบการณ์และความคิดเห็นเก่ียวกับกระบวนการ 
ยุติธรรมท้ังระบบ	 เน่ืองจากการประชุมคร้ังท่ีผ่านมา 
ไม่สามารถบูรณาการงานด้านกระบวนการยุติธรรม 
ได้ท้ังหมดเพราะอาเซียนมีหน่วยงานด้านกฎหมายและ 
กระบวนการยุติธรรมต่างกัน	 จึงน�าไปสู่การจัดการประชุม 
คล้ายกับการประชุมของสหประชาชาติท่ีเปิดโอกาสให้ 
นักวิชาการและเอ็นจีโอ	 เข้ามามีส่วนร่วมแสดงแนวคิด 
ท่ีเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีในเร่ืองต่าง	 ๆ	 เพ่ือให้ผู้เก่ียวข้อง 
ในกระบวนการยุติธรรมสามารถเข้ามารับฟังและน�าไปปรับ 
ใช้ตามความเหมาะสม

หัวข้อการประชุมในคร้ังน้ีประกอบด้วยประเด็น 
ท่ีอาเซียนให้ความสนใจ	ได้แก่	1.	มาตรการรองรับภัยคุกคามใหม่ 
ด้านการลักลอบการค้าสัตว์ป่าและค้าไม้ผิดกฎหมาย 
ในภูมิภาคอาเซียน	2.	ยุทธศาสตร์การป้องกันอาชญากรรม 
ในกลุ่มเด็กและเยาวชนในเขตเมือง	และ	3.	มาตรการฟ้ืนฟู 
ผู้กระท�าผิดและการปฏิรูประบบราชทัณฑ์ให้ตอบสนอง 
ต่อกลุ่มเปราะบาง	 โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณ 

จากพระเจ้าหลานเธอ	 พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา	 
องค์ประธานคณะท่ีปรึกษาพิเศษสถาบันเพ่ือการยุติธรรม 
แห่งประเทศไทย	 เสด็จเข้าร่วมประชุมและประทาน 
พระด�ารัสในประเด็นดังกล่าวด้วย	

นอกเหนือจากการพูดคุยและแลกเปล่ียนประสบการณ์ 
ในหัวข้อท้ัง	3	ท่ีประชุมยังจัดให้มีเวทีวิชาการเพ่ือน�าเสนอ 
ผลการศึกษาวิจัยในประเด็นเก่ียวข้อง	 อาทิ	 บทบาท 
ของผู้หญิงในกระบวนการยุติธรรม	และ	การแนะน�าผลงาน 
ของสถาบันในเครือข่ายแผนงานสหประชาชาติ	 ด้านการ 
ป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา(UN-PNI)	

นอกจากน้ี	 ได้จัดเวทีคู่ขนาน	 “TIJ	 Youth	 Forum	 
on	 Justice	 and	 the	 Rule	of	 Law	2016”	 ระหว่าง 
วันท่ี	 6-12	 พฤศจิกายน	 2559	 เพ่ือให้ตัวแทนเยาวชน 
จากประเทศต่าง	 ๆ	 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	
จ�านวน	 42	 คน	 ร่วมแลกเปล่ียนความรู้	 ประสบการณ์	 
และระดมความคิดเห็น	 ในด้านการป้องกันอาชญากรรม	
ภายใต้หัวข้อ	 “การป้องกันอาชญากรรมเพ่ือการพัฒนา 
ท่ีย่ังยืน”	พร้อมท้ังน�าเสนอผลการประชุมของเวทีเยาวชน 
เพ่ือให้ท่ีประชุมใหญ่รับทราบความคิดเห็นของเยาวชน 
รุ่นใหม่	 อันเป็นการวางรากฐานกระบวนการยุติธรรม 
ของอาเซียนให้ม่ันคงและย่ังยืน	
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20 วารสารยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

ปัญห�ย�เสพติดเป็นปัญห�ที่บั่นทอนคว�มมั่นคง 
ที่ย�กต่อก�รแก้ ไข เนื่องจ�กส�เหตุของปัญห�ไม่ได ้
อยู่ภ�ยในรัฐใดรัฐหนึ่งเท่�นั้น ทั้งกระบวนก�รผลิต  
แหล่งวัตถุดิบและก�รค้� มีลักษณะเป็นปัญห� 
ข้�มช�ติ ดังนั้น คว�มร่วมมือระหว่�งประเทศ  
จึงเป็นปัจจัยสำ�คัญในก�รแก้ ไขอย่�งมีประสิทธิภ�พ

ก�รประชุมระดับ รมว. ด้�นย�เสพติด 3 ประเทศ ไทย ล�ว 
กัมพูช� ณ จ.อุบลร�ชธ�นี ป.ป.ส. ส�นต่อคว�มสำ�เร็จ!
เดินหน้�ปฏิบัติก�รแม่นำ้�โขงปลอดภัย 
ตอนล่�ง จับมือล�ว กัมพูช� สแกนเข้ม

วันท่ี	14	-	15	ธันวาคม	2559		ณ		จังหวัดอุบลราชธานี	ส�านักงาน		ป.ป.ส. 
จัดการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปราม 
ยาเสพติดระหว่างกัมพูชา	ลาวและไทย	เพ่ือเดินหน้าปฏิบัติการแม่น�า้โขง 
ปลอดภัยตอนล่าง	3	ประเทศ	โดยหัวหน้าคณะผู้แทนไทย	พลเอก นิวัตร 
มีนะโยธิน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�ากระทรวงยุติธรรม	 เป็นประธาน 
การประชมุระดบัรัฐมนตร	ี	นายศรินิทรย์า  สทิธชิยั  เลขาธกิาร ป.ป.ส. 

กองบรรณาธิการบนความเคลือ่นไหว



21Justice Magazine Ministry of Justice

บนความเคลื่อนไหว

เ ป็นประธานการประ ชุม เจ้าหน้า ท่ีระ ดับอา วุโส	 
คณะผู้แทนจากกัมพูชา	 น�าโดย	 ฯพณฯ	 เกา	 คอนดารา 
รองประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
ยาเสพติดกัมพูชา	(NACD)	หรือรองประธานคณะกรรมการ 
ป.ป.ส.กัมพูชา	และพลต�ารวจเอก	เมียะส์	วิฤทธ์ิ	เลขาธิการ 
ป.ป.ส.กัมพูชา	พร้อมท้ังพลเอก	ชุม	โสเจียต	รัฐมนตรีช่วยว่าการ 
กระทรวงกลาโหมกัมพูชา	และคณะผู้แทนจากลาว	น�าโดย 
ฯพณฯ	กุ	จันสินา	ประธานส�านักงานคณะกรรมการแห่งชาติ 
เพ่ือตรวจตราและควบคุมยาเสพติด	 (LCDC)	 พร้อมด้วย 
ท่านพุดสะหวาด	สูนทะลา	รองเลขาธิการ	ป.ป.ส.ลาว	

การประชุมฯ	ดังกล่าว	มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ี 
ระดับอาวุโสและรัฐมนตรีท่ีก�ากับดูแลงานการแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดพิจารณาและรับรองแผนปฏิบัติการแม่น�้าโขง 
ปลอดภัยตอนล่าง	3	ประเทศ	เพ่ือใช้เป็นกรอบการด�าเนินงาน 
และแนวทางในการปฏิบัติ	 เพ่ือการปราบปรามและแก้ไข 
ปัญหายาเสพติดในอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขงตอนล่าง	 ท้ังยัง
ได้พิจารณาและรับรองแนวทางการด�าเนินงานโครงการ 
หมู่บ้านคู่ขนานแนวพ้ืนท่ีชายแดนไทย-กัมพูชา-ลาว	 
เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติในการเสริมสร้างความเข้มแข็งต่อต้าน
การแพร่ระบาดของยาเสพติด		ท้ังน้ี		แผนปฏิบัติการฯ	ดังกล่าว 
เป็นส่วนหน่ึงของแนวคิดในการปิดล้อมสามเหล่ียมทองค�า 
ของพลเอก	 ไพบูลย์	 คุ้มฉายา	 องคมนตรี	 (อดีตรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงยุติธรรม)	 ท่ีมุ่งเน้นการสกัดก้ันยาเสพติด 
จากแหล่งผลิตในพ้ืนท่ีสามเหล่ียมทองค�า	 สกัดก้ัน 
เคมีภัณฑ์และสารต้ังต้นท่ีใช้ในการผลิตยาเสพติดไม่ให้ 
ลักลอบล�าเลียงไปสู่แหล่งผลิตในพ้ืนท่ีสามเหล่ียมทองค�า

ผลก�รประชุม
ท่ีประชุมเห็นชอบกับแผนปฏิบัติการแม่น�้าโขงปลอดภัย 

ตอนล่าง	3	ประเทศ	ระยะเวลา	2	ปี	(2560-2561)	ระหว่าง 
ราชอาณาจักรกัมพูชา	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
และราชอาณาจักรไทย	 โดยท้ังสามประเทศเห็นพ้องกัน 
ท่ีจะผนึกก�าลังการท�างานร่วมกันแบบบูรณาการตามแผน 
ปฏิบัติการแม่น�า้โขงปลอดภัยตอนล่าง	3	ประเทศ	ฯ	ดังกล่าว 
และก�าหนด	 8	 เมืองท่ีเช่ือมต่อกันเป็นเป้าหมายท่ีส�าคัญ	 
เพ่ือสกัดก้ันเคมีภัณฑ์และสารต้ังต้นท่ีใช้ในการผลิตยาเสพติด 
รวมท้ังยาเสพติดท้ังทางบกและทางน�้า	 ซ่ึงอยู่ภายใต้แผน 
ปฏิบัติการแม่น�า้โขงปลอดภัย	6	ประเทศ	ระยะเวลา	3	ปี			(2559-2561) 
ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีน	 สาธารณรัฐประชาธิปไตย 
ประชาชนลาว	สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา	ราชอาณาจักร 
กัมพูชา	สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและราชอาณาจักรไทย	

ม�ตรก�รสำ � คัญท่ีจะดำ � เ นินก�รภ�ยใต้ แผน 
ปฏิบัติก�รแม่น้ำ�โขงปลอดภัยตอนล่�ง 3 ประเทศ

ประกอบด้วย	 4	 มาตรการส�าคัญ	 คือ	 การปราบปราม	 
ความร่วมมือพัฒนาหมู่บ้านคู่ขนาน	การประสานงานโดยใช้กลไก 
ส�านักงานประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดน	 (BLO)	 
และการบริหารจัดการโครงการ		โดยจะเน้นหนักท่ีการปราบปราม 
โดยใช้กลไกท่ีมีอยู่ให้เข้มข้นย่ิงข้ึน	 เช่น	 การต้ังด่าน/จุดตรวจ 
ในพ้ืนท่ีท่ีร่วมกันก�าหนด	และความร่วมมือพัฒนาหมู่บ้านคู่ขนาน 
เพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน	พร้อมท้ังเพ่ิมกิจกรรมต่าง	ๆ  
ท่ีเก่ียวกับยาเสพติด	เช่น	การเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในชุมชน 
หมู่บ้านและการบ�าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดในชุมชน	เป็นต้น	
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ปลัดยธ. ลงพื้นที่สงขล� 
“โครงก�รยุติธรรมสู่หมู่บ้�น  
นำ�บริก�รรัฐสู่ประช�ชน”

ประช�ชนทุกคนจะต้องส�ม�รถเข้�ถงึก�รอำ�นวยคว�มยุตธิรรม 
อย่�งเท่�เทียม ภ�ครัฐต้องส�ม�รถให้บริก�รได้อย่�งรวดเร็ว 
ทั่วถึง และเป็นธรรม เสริมสร้�งให้ประช�ชน มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจ
เรื่องกฎหม�ยเพิ่มขึ้น เปลี่ยนแนวคิดและก�รดำ�เนินง�น 
สู่ก�รเน้นก�รมีส่วนร่วมของประช�ชน

หลังจากกระทรวงยุติธรรมได้ลงพื้นท่ีรับฟังปัญหา 
และตรวจเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ	 ที่จังหวัด 
เชียงใหม่และจังหวัดล�าปางเม่ือเดือนกันยายน	 2559 
และในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ที่จังหวัดอุดรธานี 
และขอนแก่นเมื่อเดือนตุลาคม	 2559	 ก็ได้เร่งด�าเนิน 
โครงการอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้	 โดยเมื่อวันที่	 
18	พฤศจิกายน	2559	กระทรวงยุติธรรมได้จัดโครงการ 
“ยุติธรรมสู่หมู่บ้าน	 น�าบริการรัฐสู่ประชาชน	 ครั้งท่ี	 2” 
ณ	 โรงแรมหรรษา	 เจบี	 อ�าเภอหาดใหญ่	 จังหวัดสงขลา 
เพื่อส่งเสริมให้ภาคประชาชนในพื้นท่ีเข้ามามีส่วนร่วม 

ในกระบวนการยุติธรรมของชุมชนหรือ	 “ยุติธรรมชุมชน” 
ซึ่ ง มี วั ตถุ ป ระสงค์ ใ ห้ประชาชน ทุกคนสามารถ 
เข้ าถึ งการอ� านวยความยุติ ธรรมอย่ าง เ ท่า เทียม	 
รวมถึงการพัฒนาเครือข่ายยุติธรรมชุมชนให้มีศักยภาพ	 
เพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็ว	 
ทั่วถึงและเป็นธรรม	 โดยมีนายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ  
ปลดักระทรวงยติุธรรม	เปน็ประธานในพธิเีปดิ	พรอ้มดว้ย 
นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม  
ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ	 เครือข่ายยุติธรรมชุมชน 
ในพืน้ที	่5	จงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ละผูท่ี้เกีย่วขอ้งเขา้รว่ม 
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ปลัดกระทรวงยุติธรรม	กล่าวว่า	การพัฒนาประเทศ 
มสีิง่ส�าคญัอยู	่2	ประการ	ได้แก่	การด�าเนนิงานนัน้จะตอ้ง 
น�าบริการไปให้ถึงมือประชาชน	และประชาชนต้องได้รับผล 
ของการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า	 ซึ่งที่ผ่านมา 
กระทรวงยตุธิรรม	ไดด้�าเนนิการตามนโยบายของรฐับาล	
และยึดหลักการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ	 20	 ปี	 
ใน	4	ประเดน็	ไดแ้ก่	1.	รฐัและประชาชนตอ้งท�างานรว่มกนั 
และตอ้งตอบสนองตอ่ประชาชนหรอืเรยีกวา่	“ประชารฐั” 
2.	 แนวทางการพัฒนาในยุคใหม่หรือประเทศไทย	 4.0 
ที่ เน้นค�า ว่า	 “ยั่ งยืน”	 กระทรวงยุติธรรมเห็นว่า	 
การพัฒนาที่ยั่งยืนได้นั้นจะต้องมาจากรากฐานก็คือ	 
“ชุมชน”	โดยแนวคิดดังกล่าวเป็นแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจ 
พอเพียงที่กระทรวงยุติธรรมได้ด�าเนินการมากว่าสิบปี 
และยึดหลักการสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง	 
3.	ส่วนราชการจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดจากเดิมที่เคยท�างาน 
ตามกฎหมายและอ�านาจหน้าท่ีเพียงอย่างเดียวก็จะต้อง 
คิดใหม่โดยการแปลงอ�านาจหน้าท่ีมาเป็นงานบริการ	 
และน�างานบริการนัน้ไปสูป่ระชาชนใหไ้ด	้และ	4.	หนว่ยงาน 
จะต้องมีเป้าหมายการท�างานที่ชัดเจนและต่อเนื่อง 
ในระยะยาว	 โดยต้องมุ่งให้เกิดผลส�าเร็จ	 ท้ังน้ีเพื่อมุ่งสู่ 
การท�างานท่ีเข้าถึงประชาชนได้อย่างแท้จริง	อันจะก่อให้เกิด 
ความมั่นคง	มั่งคั่งและยั่งยืนในประเทศ

บริก�รเชิงรุกสู่ประช�ชน
แนวทางการด�าเนินงานของกระทรวงยุติธรรม 

ในอนาคต	 จะเน้นการสร้างโอกาสในการเข้า ถึง 
ความยุติธรรมให้แก่ประชาชน	 โดยการผลักดันการน�า 
บริการเชิงรุกไปสู่ประชาชนของศูนย์ยุติธรรมชุมชน	 
และใหภ้าคประชาชน/ชุมชนเขา้มามสีว่นรว่มในการแกไ้ข 
ปัญหาของชุมชนเอง	ทั้งนี้กระทรวงยุติธรรม	มีเป้าหมาย 
ในการมุง่ผลสมัฤทธิใ์น	3	ประเดน็	ประเดน็แรก	ประชาชน 
ต้องสามารถปกป้องคุ้มครองสิทธิของตัวเองได้	 ประเด็น 
ที่สอง	 ชุมชน/หมู่บ้านในต�าบล	 จะต้องปลอดภัยจาก 
อาชญากรรมและปัญหายาเสพติด	 และประเด็นที่สาม	 
ข้อพิพาท	 หรือข้อขัดแย้งในชุมชน	 ประชาชนจะต้อง 
สามารถจดัการและแกไ้ขไดด้้วยตนเอง	โดยภาครฐัจะตอ้ง 
เสรมิสร้างใหป้ระชาชนมคีวามรูค้วามเขา้ใจเร่ืองกฎหมาย 
เพ่ิมข้ึน	และจะต้องคัดเลือกกฎหมายท่ีจ�าเป็นต่อการพัฒนา 
คุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน	มาเน้นย�า้ให้เกิดความเข้าใจ 
มากยิ่งขึ้น	 ทั้งนี้	 การด�าเนินงานของกระทรวงยุติธรรม 
จะมีส�านักงานยุติธรรมจังหวัด	 เป็นหน่วยงานผู้แทน 
ระดับกระทรวงในพื้นที่	 ท�าหน้าที่บูรณาการหน่วยงาน 
ที่ เกี่ยวข้องตามแผนบูรณาการของจังหวัดเพื่อลด 
ความเหลื่อมล�้าให้แก่ประชาชน	โดยใช้เครือข่ายยุติธรรม 
ชมุชน	หรอืผูน้�าชมุชนในต�าบล/หมูบ่า้น	เขา้มามสีว่นรว่ม 
ในกลไกของศูนย์ด�ารงธรรมระดับอ�าเภอ	 และระดับ 
จังหวัด	 ซ่ึงการท�างานจะไม่เน้นการบริหารจากระดับ 
บนลงมาระดับล่างเพียงอย่างเดียว	 แต่จะให้ข้าราชการ 
และประชาชนในพื้นที่ร่วมก�าหนดความต้องการด้วยกัน 
จึงขอให้ข้าราชการเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีท�างานโดยการ 
ท�างานในชุมชน	 ข้าราชการจะต้องเป็นนักวางแผน 
และนักบริหารจัดการในชุมชน	และต้องไม่แค่ท�าตามอ�านาจ 
หน้าที่หรือตามกฎหมาย	แต่จะต้องท�างานในการอ�านวย 
ความยุติธรรมเพื่อให้บริการแก่ประชาชนอย่างแท้จริง	
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กระทรวงยุติธรรมมีภ�รกิจหลัก 
ในก�รสร้�งคว�มเป็นธรรมให้เกิดขึ้น
ในสังคม และปร�บปร�มก�รทุจริต
คอร์รัปชั่นจะสำ�เร็จได้ต้องอ�ศัย 
คว�มร่วมมือจ�กหน่วยง�นในทุกภ�คส่วน

“ยุติธรรม” 
รวมพลังคุณธรรม
ยับยั้งก�รทุจริต

วันพุธท่ี	7	ธันวาคม	2559	กระทรวงยุติธรรมเปิดโครงการ 
มหกรรมพลังคุณธรรมยับย้ังการทุจริต	 ภายใต้แนวคิด	 
“สุจริตตามรอยพ่อ	 ขอท�าดีเพ่ือแผ่นดิน”	 โดยมุ่งเน้น 
การรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน	 และเสริมสร้าง 
คุณธรรม	จริยธรรม	 โดยนายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัด 
กระทรวงยุติธรรม	 เป็นประธานเปิดโครงการฯ	 โดยมี 
วัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้เก่ียวกับการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต	การเสริมสร้างคุณธรรม	จริยธรรม 
ในการปฏิบัติราชการ	การแสดงพลังของหน่วยงานในสังกัด 

กระทรวงยุติธรรมและภาคีท่ีเก่ียวข้อง	 เพ่ือประกาศ
เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน	 โดยมีผู้แทนจาก 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม	 และตัวแทนจาก 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	 จ�านวน	 35	 หน่วยงาน	 
ณ	 โรงแรมเบสท์	 เวสเทิร์น	 พลัส	 แวนด้า	 แกรนด์	 
จังหวัดนนทบุรี	 กิจกรรมในงานประกอบด้วย	การเสวนา 
ทางวิชาการหัวข้อ	“ทิศทางการส่งเสริมคุณธรรม	เพ่ือต่อต้าน 
การทุจริต”	 การน�าเสนอแนวทางการส่งเสริมคุณธรรม 
และป้องกันการปราบปรามการทุจริต	การจัดนิทรรศการเผยแพร่ 
องค์ความรู้และแสดงผลงานด้านการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม	การเปิดเวทีแลกเปล่ียนความคิดเห็น	 เพ่ือส่งเสริม 
กระบวนการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการรณรงค์การต่อต้าน 
การทุจริตคอร์รัปช่ัน	และประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้าน 
การทุจริตของหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรม

แนวท�งปฏิบัติสำ�คัญของกระทรวงยุติธรรมในปี  2560 
     1)	การให้หัวหน้าส่วนราชการ	ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ี 
กระทรวงยุติธรรม	หลีกเล่ียงการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ 
ไม่รับหรือถามถึงการให้หรือรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด 
จากบุคคล	 เว้นแต่ประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมายหรือ 
กฎข้อบังคับท่ีออกโดยอาศัยอ�านาจตามกฎหมาย	

2)	 การต้อนรับข้าราชการช้ันผู้ใหญ่	 ผู้บริหาร 
ของกระทรวงยุติธรรม	 ให้ต้อนรับโดยสมควร	การจัดท่ีพัก	 
การเล้ียงรับรองให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการเดินทางไปราชการ	

3)	งดให้ของขวัญแก่ข้าราชการช้ันผู้ใหญ่	ผู้บังคับบัญชา 
นอกเหนือจากกรณีปกติหรือประเพณีนิยมท่ีจะให้  
ของขวัญแก่กัน	 และควรใช้บัตรอวยพรหรือบัตรแสดง 
ความยินดีในการลงนามอวยพร	

กองบรรณาธิการบนความเคลือ่นไหว
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บนความเคลื่อนไหว

ก�รให้คว�มช่วยเหลือและจัดระเบียบบุคคล 
ไร้ที่พึ่งอย่�งเป็นระบบจะช่วยเสริมสร้�ง 
คว�มมั่นคงด้�นก�รพัฒน�สังคม 
สวัสดิก�รรัฐ เศรษฐกิจ และมนุษยธรรม 
ซึ่งนำ�ไปสู่คว�มมั่นคงของช�ติในที่สุด

สถ�บันนิตวิิทย�ศ�สตร์ 
และกรมพัฒน�สังคม 
และสวัสดิก�ร  
ลงน�ม MOU แก้ ไขปัญห�
สถ�นะบุคคลแก่คนไร้ที่พึ่ง

8	ธันวาคม	2559	นายสมณ์ พรหมรส ผู้อ�านวยการ 
สถาบันนติวิทิยาศาสตร ์และนายพฒุพิฒัน ์เลศิเชาวสทิธิ ์ 
อธบิดกีรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการ	รว่มลงนามบนัทกึ 
ข้อตกลง	(MOU)	ว่าด้วยความร่วมมือด้านการให้บริการ 
ตรวจทางนติวิทิยาศาสตรอ์�านวยความยตุธิรรม	ชว่ยเหลอื 
สงัคมและมนษุยธรรม	ณ	กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร	 
กรุงเทพฯ	 เพื่อประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา 
สถานะบุคคลของผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร	 
หรือบุคคลที่ถูกทอดทิ้ง		เร่ร่อน	พลัดหลงในที่สาธารณะ	 
และไมส่ามารถให้ขอ้มลูตนเองได	้	รวมทัง้บคุคลทีน่�าเดก็มา 
เร่ร่อนหรือขอทาน	 ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิทธิในการรักษา 
พยาบาล	การประกอบอาชพี	สทิธกิารไดร้บัความชว่ยเหลือ 
จากรัฐ	โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้	กรมพัฒนา 

สังคมและสวัสดิการ	 จะด�าเนินการคัดกรองคนไร้ที่พึ่ง 
เพ่ือให้ความช่วยเหลือตามกระบวนการของสถานคุ้มครอง 
คนไร้ที่พึ่ง	 หากพบว่ามีบุคคลที่จ�าเป็นต้องด�าเนินการ 
ตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์จะแจ้งรายชื่อให้สถาบัน 
นิติวิทยาศาสตร์เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์บุคคล	 
การยืนยันความสัมพันธ์ทางสายโลหิต	ส�าหรับใช้เป็นหลักฐาน 
ประกอบการจัดท�าฐานข้อมูลทะเบียนประวัติบุคคล 
ในการติดตามครอบครัว	 โดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 
จะตรวจสอบสถานะบุคคลจากการพิมพ์ลายนิ้วมือ	 
หรือฝ่ามือ	 เพื่อให้การช่วยเหลือ	คุ้มครองกลุ่มเป้าหมาย 
ให้มีหลักฐานประกอบการจัดท�าฐานข้อมูลบุคคล 
การติดตามญาติ	 เพื่อการวางแผนให้การคุ้มครองอย่าง 
เหมาะสม	รวมถึงการช่วยเหลือให้รับสิทธิสวัสดิการท่ีพ่ึงได้

นายสมณ์	 พรหมรส	 กล่าวตอนหนึ่งว่า	 สถาบัน 
นิติวิทยาศาสตร์	 ได้สานต่อนโยบายของรัฐบาลด้วยการ 
ประสานความร่วมมือกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นคนไร้ที่พึ่ง	 และยินดีที่กฎหมาย 
ของเรามีการขยายขอบเขตไปกวา้งขวาง	หากกรมพฒันา 
สังคมและสวสัดิการร้องขอจะให้สถาบันนติิวิทยาศาสตร ์
ด�าเนนิการอืน่ใดนอกเหนอืจากการจดัท�าบนัทกึขอ้ตกลง 
ความรว่มมอืครัง้นี	้อนัจะเกดิประโยชนต์อ่การด�าเนินการ 
ในภาพรวม	 ทั้งเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจ	 หรือด้าน 
มนุษยธรรม	ซึ่งจะส่งผลต่อความมั่นคงของชาติ	สถาบัน 
นิติวิทยาศาสตร์พร้อมที่จะช่วยกันพัฒนาสังคมให้ไปสู่ 
เป้าหมายร่วมกันต่อไป	
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