
คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ
นายธปภัค	บูรณะสิงห์	ผู้อ�านวยการส�านักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	ภาค	1

	กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ประชารัฐเป็นยุทธศาสตร์ประเทศที่สำาคัญของรัฐบาลปัจจุบัน 
เน้นการสร้างเครือข่ายประชารัฐในทุกด้านของสังคม

การพัฒนาเครือข่าย 
ประชารัฐเพื่อเชื่อมโยง  
ก�รช่วยเหลือเยียวย� 
เหยื่ออ�ชญ�กรรมระดับพื้นที่

เพื่อให้	“ประชาชน”	กับ	“เจ้าหน้าที่รัฐ”	ท�างานร่วมกันเป็นกลไกเชื่อมโยง 
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเข้ามาด้วยกัน	 ให้เกิดการบริหารการจัดการ 
งบประมาณของรัฐที่มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่า	 เกิดประโยชน์สูงสุด 
ต่อการพัฒนาประเทศ	 จากยุทธศาสตร์ดังกล่าวท�าให้กระทรวงยุติธรรม 
ให้ความส�าคัญโดยเน้นให้ทุกหน่วยงานในสังกัดต้องแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่ 
การปฏิบัติภายใต้ทิศทางการท�างานของกระทรวงฯ	 ที่ว่า	 “ยุติธรรมสู่หมู่บ้าน	 
น�าบริการรัฐสู่ประชาชน”	 เป็นการสร้างโอกาสเข้าถึงความยุติธรรมให้แก่ 
ประชาชน	ด้วยการขับเคลื่อนงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนในการน�าบริการเชิงรุก 
เข้าสู่ประชาชนและให้ภาคประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วนในการแก้ไขปัญหา 
ของชุมชนเอง	 โดยใช้เครือข่ายยุติธรรมชุมชนหรือผู้น�าชุมชนในต�าบล	 หมู่บ้าน 
เข้ามามีส่วนร่วมผ่านกลไกของศูนย์ด�ารงธรรม	 กระทรวงมหาดไทย	 ด้วยการ 
ให้ข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ร่วมกันก�าหนดความต้องการร่วมกัน

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	มีการก�าหนดเป้าหมายชัดเจนเพื่อตอบสนอง 
นโยบายกระทรวงยุติธรรมและสอดรับกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาลในปัจจุบัน	 
เพื่ อใ ห้ เป็นหน่วยงานกลางด้านสิทธิมนุษยชนสนับสนุนความเชื่ อมั่น 

ด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 และความมั่นคงของประเทศ	ภายใต้ภารกิจส�าคัญ 
แต่ละด้าน	ทั้งการส่งเสริม	ป้องกันการละเมิดสิทธิฯ	 ไกล่เกลี่ย 

ระงับข้อพิพาท	 คุ้มครองเยียวยาเหยื่ออาชญากรรม 
และสร้างหลักประกันสิทธิแก่ประชาชน	 โดยการ 

คุ้มครองเยียวยาเหย่ืออาชญากรรมมุ่งเน้น 
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พฒันาระบบการชว่ยเหลอืเยยีวยาประชาชน	และบรูณาการคุ้มครอง 
เยียวยาผูถ้กูละเมดิสทิธติามมาตรฐานสากล	สนบัสนนุการขบัเคลือ่น 
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนให้สามารถให้ค�าปรึกษาทางกฎหมายและช่วยเหลือ 
เบ้ืองต้นได้	 ตลอดจนให้ผู้เสียหายและจ�าเลยในคดีอาญาได้รับ 
ความสะดวกในการบริการมากย่ิงข้ึน	 จึงได้ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติ 
ค่าตอบแทนผู้เสียหาย	 และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ�าเลย 
ในคดีอาญา	พ.ศ.	2544	เพิ่มเติมโดยมาตรา	3	แห่งพระราชบัญญัติ 
ค่าตอบแทนผู้เสียหาย	 และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ�าเลยในคดี 
อาญา	 (ฉบับที่	 2)	 พ.ศ.	 2559	 มาตรา	 6/1	 วรรคหนึ่ง	 บัญญัติว่า 
“ในคดีที่มีการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา	 ให้พนักงานสอบสวนแจ้งให้ผู้เสียหาย 
หรอืทายาทซ่ึงไดร้บัความเสยีหายทีม่าร้องทกุขด์งักลา่วทราบถงึสทิธิ 
การได้รับค่าตอบแทนตามพระราชบัญญัตินี้...”	

โดยที่ผ่านมากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	 ได้จัดท�าบันทึก 
ความร่วมมือกับส�านักงานต�ารวจแห่งชาติเพื่อให้พนักงานสอบสวน 
ท�าหน้าที่ในการแจ้งสิทธิ	 ช่วยรับค�าขอค่าตอบแทนผู้เสียหาย 
ในคดีอาญาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	 ณ	 สถานีต�ารวจ	 จ�านวน	 
กว่า	1,400	แห่งท่ัวประเทศ	ซ่ึงได้มีการติดตามประเมินผลการด�าเนินงาน 
กรณีดังกล่าวมาตลอดตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2557	เป็นต้นมา	ผลการประเมิน 
ภาพรวมออกมาวัดจากสถิติ การยื่ นค� าขอรับค่ าตอบแทน 
ตาม	 พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ	 มีแนวโน้มสูงขึ้นผ่านเกณฑ์ 
ทีก่�าหนดไวใ้นแตล่ะป	ีแตก่ย็งัไมส่ามารถมัน่ใจไดว้า่	ประชาชนทกุคน 
ทีไ่ดร้บัความเสยีหายจากการกระท�าผดิอาญาจากผูอ้ืน่จะไดร้บัทราบ 
และเข้าถึงสิทธิที่รัฐก�าหนดให้อย่างท่ัวถึงอย่างเป็นธรรม	 จึงจ�าเป็น 
ต้องปรับปรุงเพิ่มข้อความดังกล่าวข้างต้นไว้ในกฎหมายนี้เพื่อเป็น 
หลักประกันสิทธิของประชาชน	

และจากการติดตามนิ เทศของส�านักงาน คุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ	 ภาค	 1	 พบว่า	 พนักงานสอบสวนต้องปฏิบัติงาน 
ที่ มีป ริมาณส� านวนคดี ในความรับผิดชอบมากในช่วง เวลา 
เดียวกัน	 ท�าให้บางครั้งอาจหลงลืมในการแจ้งสิทธิผู้เสียหาย 
หรือแจ้งสิทธิแล้วแต่ไม่สามารถกรอกรายละเอียดในใบรับค�าขอ 
ได้โดยสมบูรณ์ตามแบบท่ีก�าหนดหรือกรอกให้ได้	 แต่หากมี 

เวลาจ�ากัดจึงไม่อาจรวบรวมหลักฐานตามที่กฎหมายก�าหนด 
ไว้ได้ให้สมบูรณ์ในช่วงเวลาที่ก�าหนดไว้	 อาจท�าให้ผู้เสียหายเกิด 
เสยีประโยชน	์หรอืบางครัง้ในแตล่ะส�านวนไมส่ามารถระบเุพือ่รบัรอง 
สิทธิของผู้ เสียหายว่า เป็นผู้ เสียหายตามกฎหมายนี้ ได้ทันที  
เพราะอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท�าความผิด	 จึงไม่ได้แจ้งสิทธิ 
และต่อมาก็อาจหลงลืมการแจ้งสิทธิเมื่อปรากฏหลักฐานภายหลังว่า 
เป็นผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง	 จากข้อจ�ากัดดังกล่าวเป็นเพียงบางส่วน 
ที่พบท�าให้ประชาชนที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมอาจไม่ได้รับโอกาส 
ในการเข้าถึงความเป็นธรรม	จากข้อจ�ากัดดังกล่าว	กรมคุ้มครองสิทธ ิ
และเสรีภาพ	 ได้ด�าเนินการจัดจ้างผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านนิติกร	 
ไปช่วยแจ้งสิทธิและรับค�าขอ	ณ	สถานีต�ารวจภูธรเมือง	รวม	76	แห่ง 
ในทุกจังหวัด	เพื่อให้สามารถแจ้งสิทธิ	รับค�าขอ	รวบรวมและคัดถ่าย 
เอกสารให้สมบูรณ์	 แต่ก็สามารถลดข้อจ�ากัดไปได้ระดับหน่ึงเท่าน้ัน 
เพราะสถานีต�ารวจภูธรท่ัวประเทศ	 มีจ�านวนมากกว่า	 1,400	 แห่ง 
ส�านกังานคุม้ครองสทิธแิละเสรีภาพ	ภาค	1	ใหค้วามส�าคญักบัขอ้จ�ากดันี ้
จึงได้น�านโยบายกรมฯเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงยุติธรรม 
“ยตุธิรรมสูห่มูบ่า้น	น�าบรกิารรัฐสู่ประชาชน”	โดยไดท้�าการศกึษากลไก 
เครอืขา่ยประชารฐัของหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งในพืน้ทีม่าระยะเวลาหนึง่ 
เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อบูรณาการท�างานกับกลไกเครือข่าย 
ยุติธรรมชุมชนให้เกิดการเช่ือมโยงในการให้บริการด้านความยุติธรรม 
สู่ประชาชนในพ้ืนท่ีให้เกิดความรวดเร็ว	 และเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น	 
และได้น�ามาเสนอเป็นโครงการเสริมประสิทธิภาพการให้บริการ 
ช่วยเหลือเยียวยาเหยื่ออาชญากรรมเชิงรุกในปีงบประมาณ	2560	
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จากการศึกษาพบว่า	 พ.ร.บ.ต�ารวจแห่งชาติ	 พ.ศ.2547	 
ก�าหนดให้มีการวางระบบการบริหารงานต�ารวจไว้ โดยให้มี 	 
คณะกรรมการนโยบายต�ารวจแห่งชาติ	 เป็นองค์กรก�าหนดนโยบาย 
และยังมีคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานต�ารวจ 
กรุงเทพมหานคร	 จังหวัดและสถานีต�ารวจ	 (กต.ตร.กทม.จังหวัด 
และสน./สภ.)	เพ่ือเป็นองค์กรท่ีให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 
และประเมินผลการปฏิบัติงานของต�ารวจในพื้นที่	

โดยมีที่มาจากฐานความคิดตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ.	 2540	 ก�าหนดให้ภาครัฐต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา 
มีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบาย	 การตัดสินใจทางการเมือง 
การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ		สงัคมและการเมอืง		รวมทัง้การตรวจสอบ 
การใชอ้�านาจรฐัทุกระดบั		ประกอบกบัฐานคดิทีว่า่ต�ารวจมลีกัษณะงาน 
ที่ เ ก่ียวกับการป้องกัน	 ปราบปราม	 การกระท�าผิดทางอาญา	 
รักษาความสงบเรียบร้อย		ความปลอดภัยของประชาชน		มีความเก่ียวข้อง 
กับการด�าเนินชีวิตของคนในชุมชนตลอด	 24	 ชั่วโมงการปฏิบัติ 
หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ของต�ารวจจึงมีผลกระทบต่อประชาชนโดยตรง	
ท�าให้ต้องมีองค์กร	 กต.ตร.	 เข้ามาเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน 
และเชือ่มโยงชมุชนกับต�ารวจเพือ่ท�าความเข้าใจ	และรว่มมือกนัในการ 
ป้องกันชุมชนและประชาชนให้ปลอดภัยจากภัยอาชญากรรมและ 
ช่วยสนับสนุนกิจการของต�ารวจให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีให้บรรลุผล 
โดยลักษณะของการมีส่วนร่วม	 โดยโครงสร้าง	 กต.ตร.สภ.	 จะมี 
คณะกรรมการจ�านวน	10-22	คน	

ภาครัฐ	เป็นกรรมการโดยต�าแหน่ง	ประกอบด้วย	หัวหน้าสถานี 
ต�ารวจ	 นายอ�าเภอ	 หรือปลัดอ�าเภอที่ได้รับมอบหมาย	 ข้าราชการ 
ต�ารวจในแต่ละงานที่หัวหน้า	สภ.	มอบหมาย	(จ�านวน	3-6	คน	)	

ภาคประชาชน	มี	3	ส่วน	ด้วยกัน		 	
ส่วนที่  1	 ประชาชนที่ ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นผู้บริหาร 

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	 และก�านัน	 ได้แก่	 นายกเทศมนตรี	 
นายก	อบต.และก�านัน	กลุ่มละ	1	คน

สว่นที ่2	ประชาชนในพืน้ทีท่ี่ขา้ราชการต�ารวจใน	สภ.แตล่ะแหง่ 
เป็นผู้เลือก	จ�านวน	3-6	คน

สว่นที ่3	ประชาชนในพืน้ทีท่ี	่กต.ตร.	สภ.โดยต�าแหนง่เปน็ผูเ้ลอืก 
จ�านวนไม่เกิน	3	คน	และเมื่อกลับมาศึกษากลไกเครือข่ายประชารัฐ 
ของกระทรวงยุติธรรม	 ตามการบริการจากศูนย์ยุติธรรมชุมชน	 
จะมีองค์ประกอบตามโครงสร้าง	เป็น	2	ส่วน	เช่นกัน

ภาครัฐ	 ประกอบด้วย	 ปลัดอ�าเภอประจ�าต�าบล	 พัฒนากร 
ประจ�าต�าบล	 ต�ารวจชุมชนประจ�าต�าบลและนิติกรหรือเจ้าหน้าที่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ภาคประชาชน	ประกอบดว้ย	นายกองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิน่	 
ก�านันท้องที่	 ประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชน	 อาสาสมัครแรงงาน	 
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	 อาสาสมัคร 
คมุประพฤต	ิอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ่า้น	ผูน้�าอาสาพฒันา 
ชุมชนระดับต�าบล	 ผู้แทนสภาเกษตรกรต�าบล	 ประเภทละ	 1	 คน	 
ทั้งนี้	ส�านักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	ภาค	1	เห็นว่าควรน�ากลไก 
เครือข่ายประชารัฐของทั้งสองหน่วยงานมาพัฒนาการให้เป็น 
จุดเช่ือมโยงการท�างานในพ้ืนท่ี	 เพราะโครงสร้างองค์ประกอบกรรมการ	 
มีส่วนของภาคประชาชน	 ได้แก่	 นายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
และก�านนัทอ้งทีเ่หมอืนกนั	และยงัมภีาคประชาชนทีเ่ปน็อาสาสมคัร 
แต่ละประเภทซ่ึงหนึ่งในนั้นบางส่วนเป็นกรรมการศูนย์ยุติธรรม 
ชุมชนในพื้นที่อยู่ด้วย	 และเมื่อกลับไปศึกษากลไกหลักของการ 
บริหารราชการแผน่ดนิของกระทรวงมหาดไทยทีใ่ชใ้นการขับเคลือ่น 
ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลปัจจุบันได้ใช้ศูนย์ด�ารงธรรมเพื่อเพ่ิม 
ประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัดและให้การปฏิบัติงาน 
ของส่ วนราชการ ในจั งหวั ดสามารถให้บริ การประชาชน 
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คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ

ได้อย่างเสมอภาคมีคุณภาพและรวดเร็ว	 ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน	 
และประชาชนได้รับความพึงพอใจ	ตามค�าสั่ง	คสช.	ฉบับที่	96/2557	 
ลง วันที่ 	 18 	 กรกฎาคม	 2557 	 โดย มีกลไกในทุกระ ดับ 
ตั้งศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัด	 ศูนย์ด�ารงธรรมอ�าเภอ	 ศูนย์ด�ารงธรรม 
หมู่บ้าน/ต�าบล	 ซึ่งจะเห็นได้ว่าจุดแตกหัก	 หรือคานงัดประเทศ 
ในการน�าบริการรัฐสู่ประชาชนจะอยู่ที่	 “ระดับหมู่บ้าน/ต�าบล”	 
โดยหมูบ่า้นจะมคีณะกรรมการหมูบ่า้นเปน็องคก์รหลักเปน็แหลง่รวม 
ของประชาชนที่กลุ่มจิตอาสาไว้อย่างเหนียวแน่น	 เพื่อท�าหน้าที่ 
ในการพัฒนาและบรหิารจดัการกจิกรรมในหมูบ่า้นรว่มกับองคก์รอืน่ 
ทกุภาคสว่น	และศนูยด์�ารงธรรมระดบัหมูบ่า้นเปน็กลไกจดัการปญัหา 
ในระดับพื้นที่	 ดังนั้น	 การพัฒนาเพ่ือเชื่องโยงเครือข่ายประชารัฐ 
ในหมูบ่า้นเพ่ือใหเ้กิดการน�าบรกิารรัฐสูป่ระชาชน		จงึจ�าเปน็ตอ้งผา่น 
บุคคลท่ีเป็นผู้น�าอันเป็นตัวแทนภาครัฐและตัวแทนภาคประชาชน 
ในคนเดยีวกนั	นัน่กค็อื	ผูใ้หญบ่า้นและก�านนักอ่น	ถงึจะสามารถเขา้ไป 
บูรณาการให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนท่ีมีจิตอาสา 
พร้อมท�างานร่วมกับภาครัฐได้อย่างสมบูรณ์เชื่อมโยงเป็นระบบ 
มากยิ่งขึ้น	

ปีงบประมาณ	2560	กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	จึงได้อนุมัต ิ
ใหด้�าเนนิโครงการเสรมิประสทิธภิาพการใหบ้รกิารชว่ยเหลือเยยีวยา 
เหยื่ออาชญากรรมเชงิรุก	เพื่อพัฒนาให้กรรมการศูนย์ยตุิธรรมชุมชน 
ในต�าแหน่งก�านันท้องที่ที่เป็น	กต.ตร.สภ.	พร้อมอาสาสมัครคุ้มครอง 
สิทธิและเสรีภาพในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจสามารถเป็นเครือข่าย 
ภาคประชาชนเข้าไปท�าหน้าที่ช่วยกรอกแบบค�าขอรับค่าตอบแทน 
แก่ผู้เสียหายในคดีอาญา	 ติดตามตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น	 รับรอง 
เอกสารรายได้กรณีเป็นลูกบ้านของตนเองในพ้ืนท่ี		ประสานส่งต่อค�าขอรับ 
คา่ตอบแทนใหก้บัพนกังานคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพประจ�าจงัหวดั	
และให้ค�าปรึกษาเบื้องต้นเพื่อชี้ช่องบอกทางประสาน 
ส่งต่อการเยียวยาตามสิทธิอื่น	ๆ	ไปยังหน่วยงาน 
ทีเ่กีย่วขอ้งโดยบรูณาการท�างานรว่มกบั 
กรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ที่เป็นอาสาสมัครใน
ต�าแหน่งอื่น 

อาทิ	อาสาสมัครแรงงาน	อาสาสมัครพัฒนาสังคมฯเพื่อให้ผู้เสียหาย 
เข้าถึง สิทธิอื่นๆ	 อย่างครบตามมาตรฐาน	 ตามที่กฎหมาย 
ก�าหนดไว้และปฏิบัติงานเพื่อก�ากับ	 ติดตามผลของคดีท่ีต้องการ 
ความชัดเจนตามกฎหมายกับพนักงานสอบสวน	 ตามบทบาทของ 
กต.ตร.สภ.ที่ก�าหนดไว้ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	 อีกทั้งส่งเสริม 
ให้ผู้ผ่านการพัฒนาความรู้จากโครงการฯ	 ไปกระจายความรู้ 
และเอกสารเผยแพร่ต่อโดยการถ่ายทอดความรู้ในการประชุม 
ประจ�าเดือนแต่ละเวทีตามกลุ่มเป้าหมาย	 อาทิ	 กต.ตร.สภ. 
ในสถานีต�ารวจ	 ผู้ ใหญ่บ้านและประชาชนในหมู่บ้านต�าบล	 
และก�านันผู้ใหญ่บ้านในอ�าเภออีกด้วย	 โดยปีงบประมาณถัดไป	 
ได้ก�าหนดแนวทางขยายการพัฒนาความรู้ เช่ือมโยงเครือข่าย 
ให้มากขึ้นเพื่อน�ายุติธรรมสู่หมู่ บ้านน�าบริการรัฐสู่ประชาชน 
ผ่านกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนในต�าแหน่งอาสาสมัครต่าง	 ๆ	 
ในโครงสรา้งศูนยฯ์	ทีม่คีวามรูแ้ละพรอ้มเขา้ไปท�างานในสถานตี�ารวจ 
แทนการจ้างเหมาแบบใช้งบประมาณโดยให้แรงจูงใจในรูปแบบ 
การเชิดชูเกียรติและเครื่องราชอิสริยาภรณ์	 เน้นเชื่อมโยงภารกิจ 
ของเครือข่ายอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	 กับ	 กต.ตร.สภ. 
ที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการฯ	นี้	 เพื่อให้เกิดการบูรณาการท�างาน 
ระหว่างกันในทุกสถานีต�ารวจทั่วประเทศ

โครงการน้ีเป็นจุดเริ่มต้นของความพยายามในการพัฒนา 
เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายประชารัฐของแต่ละหน่วยงาน 
ให้สามารถท�างานร่วมกันในการส่ง เสริม ป้องกัน 
การละเมดิสทิธฯิ และคุม้ครองเยยีวยาเหยือ่อาชญากรรม 
ระดับพื้นที่เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงความธรรม 
ใหแ้กป่ระชาชน และหากมกีารพฒันาอยา่งตอ่เนือ่ง 
จะท�าให้เกิดการขยายความเชื่อมโยงอย่าง 
เป็นระบบเพื่อบูรณาการเครือข่ายภาครัฐ  
เครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรเอกชน 
อย่างครอบคลุมทุกพื้นท่ีให้เกิดขึ้นได้ 
เชื่ อ ม่ั นว่ า  “ยุ ติ ธ รรมสู่ ห มู่ บ้ าน 
น�าบรกิารรฐั สูป่ระชาชน” ประสบผล 
ส�าเร็จได้อย่างยั่งยืนตามแนว 
นโยบายของกระทรวง 
ยุติธรรม 
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