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กองบรรณาธิการ

วันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ 2559
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เป็นประธานเปิดงานวันต่อต้านคอร์รปั ชัน 2559
โดยมีพลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงยุติธรรม ร่วมกล่าวปาฐกถา
พร้ อ มด้ ว ยผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ข้ า ราชการ
และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
ยุตธิ รรม เข้าร่วมฯ ณ มณฑลพิธที อ้ งสนามหลวง
กรุงเทพฯ

ต้อนรับเอกอัครราชทูตวิสามัญ
ฟิลิปปินส์ประจำ�ประเทศไทย
พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ให้การต้อนรับ Mrs. Mary Jo A. Bernardo – Aragon เอกอัครราชทูต
วิสามัญผู้มีอ�ำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจ�ำประเทศไทย
พร้อมคณะ ในโอกาสเข้ารับต�ำแหน่งใหม่ พร้อมหารือข้อราชการ
เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างไทยและฟิลิปปินส์ว่าด้วยการโอนตัว
นักโทษ การแก้ไขปัญหายาเสพติด และความร่วมมืออื่น ๆ ในกรอบ
ทวิภาคีและอาเซียน ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนา
ความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม
ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

ยธ. เผยแพร่ผลการทบทวน รายงานสถานการณ์
สิทธิมนุษยชนของไทยตามกลไก UPR
นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม
เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเผยแพร่
ผลการทบทวนรายงานสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนของไทย
ตามกลไก Universal Periodic Review (UPR) รอบ 2
ให้กบั ทุกภาคส่วนของประเทศ เพือ่ สร้างความเข้าใจทีต่ รงกัน
พร้อมหารือแนวทางการด�ำเนินงานตามข้อเสนอแนะ
จากนานาชาติ และเพือ่ ขับเคลือ่ นงานด้านสิทธิมนุษยชน
ของไทยอย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์
คอนเวนชัน กรุงเทพฯ
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ยธ. จัดงานสัปดาห์กระบวนการยุตธิ รรมเด็กและเยาวชนสูม่ ติ ิใหม่
ศ.พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชน เป็นประธานเปิดงาน “สัปดาห์กระบวนการยุติธรรมเด็ก
และเยาวชนสูม่ ติ ใิ หม่ (Juvenile Justice Week)” และเปิดการเสวนา
วิ ช าการในหั ว ข้ อ “ทิ ศ ทางการพั ฒ นากระบวนการยุ ติ ธ รรมเด็ ก
และเยาวชนของประเทศไทย” เพื่ อ น� ำ เสนอผลการด� ำ เนิ น งาน
การปฏิบตั ติ อ่ เด็กและเยาวชนของกรมพินจิ ฯ และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
โดยน�ำเสนอแนวคิด องค์ความรู้ ในการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชน
ในกระบวนการยุตธิ รรมตามมาตรฐานสากล รวมทัง้ แสวงหาความร่วมมือ
ในการพัฒนานโยบายและยกระดับการปฏิบตั ติ อ่ เด็กและเยาวชนทีเ่ ข้าสู่
กระบวนการยุติธรรมของประเทศ ณ โรงแรมวินเซอร์สวีท กรุงเทพฯ

เช็ ค พิ กั ด ความก้ า วหน้ า ฯ เตรี ย มความพร้ อ มสู่
ประชาคมอาเซียน
นายธวั ช ชั ย ไทยเขี ย ว รองปลั ด กระทรวงยุ ติ ธ รรม
เป็นประธานในพิธีเปิดเวทีเสวนา “เช็คพิกัดความก้าวหน้า
และภารกิจกระทรวงยุตธิ รรม...บนเส้นทางสูป่ ระชาคมอาเซียน
(AEC + 3)” เพื่อส�ำรวจสถานะ ติดตามความก้าวหน้า
และภารกิจของหน่วยงานในกระบวนการยุตธิ รรมกับประชาคม
อาเซียน + 3 (ASEAN Economic community – AEC+3)
ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมกระบวนการยุตธิ รรมไทย
เข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน เพือ่ ก�ำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
และขับเคลื่อนได้อย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจน โรงแรม
เซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ

มหกรรมเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ
พันต�ำรวจโท พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงยุติธรรม ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการ
เสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ เป็นประธาน
เปิดโครงการมหกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์
แห่งชาติ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเสริมสร้าง
ความสมานฉั น ท์ แ ก่ ภ าคประชาชน และส่ ง เสริ ม
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและเยาวชนผ่านเวที
วิ ช าการ ทั้ ง นี้ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความสมานฉั น ท์
ในสั ง คมไทยให้ยั่งยืน ณ โรงแรมเบสท์ เวสเทิร ์ น
พลัส แวนดา แกรนด์ จังหวัดนนทบุรี
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