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กองบรรณาธิการ

“ยุติธรรม” รับเรื่องจากกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่
จังหวัดบุรีรัมย์
นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุตธิ รรม
และโฆษกกระทรวงยุตธิ รรม พร้อมด้วยพันต�ำรวจเอก
ดุ ษ ฎี อารยวุ ฒิ รองปลั ด กระทรวงยุ ติ ธ รรม และ
พันต�ำรวจโท วิชยั สุวรรณประเสริฐ ผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้าน
คดี พิ เ ศษและเลขานุ ก ารศู น ย์ ช ่ ว ยเหลื อ ลู ก หนี้ แ ละ
ประชาชนทีไ่ ม่ได้รบั ความเป็นธรรม กระทรวงยุตธิ รรม
รับเรือ่ งจากตัวแทนกลุม่ เกษตรกรในพืน้ ทีจ่ งั หวัดบุรรี มั ย์
ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากกรณีถกู ฟ้องให้ชำ� ระค่าปุย๋ ภายใต้
โครงการส่งเสริมอาชีพของคนบุรรี มั ย์ ปี 2555-2558

“ยุติธรรม” Kick off สิทธิทางกฎหมายเพื่อความเสมอภาค
ในงานมหกรรม “อารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพ
เพื่อคนทั้งมวล” ครั้งที่ 1
นางกรรณิการ์ แสงทอง รองปลัดกระทรวงยุตธิ รรม ในฐานะผูแ้ ทน
รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงยุ ติ ธ รรม เป็ น ประธานในพิ ธี Kick off
สิทธิทางกฎหมายเพือ่ ความเสมอภาค ในงานมหกรรม “อารยสถาปัตย์
และนวัตกรรมสุขภาพ เพือ่ คนทัง้ มวล” ครัง้ ที่ 1 (1st Thailand Friendly
Design Expo 2016) เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การด�ำเนินงานของกระทรวงยุตธิ รรม ในการส่งเสริมสิทธิทางกฎหมาย
ในมิติด้านอารยสถาปัตย์ รวมทั้งการอ�ำนวยความยุติธรรมเพื่อลด
ความเหลือ่ มล�ำ้ และสร้างความเท่าเทียมให้เกิดขึน้ แก่สมาชิกทุกกลุม่ ในสังคม

“ยุตธิ รรม” เปิดมหกรรมพลังคุณธรรมยับยัง้ การทุจริต
นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
เป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมพลังคุณธรรมยับยั้ง
การทุจริต กระทรวงยุติธรรม เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม ให้เป็นที่แพร่หลายในส่วนราชการ
รวมทัง้ เป็นการแสดงพลังของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
ยุติธรรมและภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกาศเจตนารมณ์
ต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ภายใต้แนวคิด “สุจริตตามรอยพ่อ
ขอท�ำดีเพื่อแผ่นดิน” โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงยุติธรรมและตัวแทนจากศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต 35 หน่วยงาน เข้าร่วมประชุม
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำ�เนินทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา”
ณ เรือนจำ�พิเศษมีนบุรี
สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
เสด็จพระราชดําเนินทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” โดยมี
พลเอก นิวัตร มีนะโยธิน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�ำกระทรวงยุติธรรม
นายชาญเชาวน์ ไชยานุกจิ ปลัดกระทรวงยุตธิ รรม นายวิทยา สุรยิ ะวงค์
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นายกอบเกียรติ กสิวิวัฒน์ อธิบดี
กรมราชทัณฑ์ นายสมภพ สังคุตแก้ว ผู้บัญชาการเรือนจ�ำพิเศษ
มีนบุรี และผู้บริหารกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ตลอดจน
ผู้เกี่ยวข้องเฝ้าฯ รับเสด็จ

ปลัด ยธ. ร่วมเสวนา “สิทธิมนุษยชนกับการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืน”
นายชาญเชาวน์ ไชยานุ กิ จ ปลั ด กระทรวงยุ ติ ธ รรม
เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “วันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม
2559 : สิทธิมนุษยชนกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมีนายวัส
ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธาน
ในพิธีเปิดฯ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้เสวนาร่วมกับ ดร.เสรี
นนทสูตร ผู้แทนประเทศไทย ในคณะกรรมาธิการระหว่าง
รั ฐ บาลอาเซี ย นว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน นายบรรจง นะแส
ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน และ
นายปรีดา เตียสุวรรณ์ ประธานกรรมการบริษทั แพรนด้าจิวเวลรี่
จ�ำกัด (มหาชน) ในประเด็น “สิทธิมนุษยชนกับการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน”

รับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชน
นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
และโฆษกกระทรวงยุติธรรม รับเรื่องจากทนายสงกานต์
อัจฉริยะทรัพย์ ประธานเครือข่ายต่อต้านการบ่อนท�ำลายชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ พร้อมด้วยนางวิกุล โพธิ์ไชย
ชาวจังหวัดมุกดาหาร เพื่อขอให้กระทรวงยุติธรรมสืบสวน
สอบสวนขบวนการตัง้ โรงงานแปรรูปไม้เถือ่ น และช่วยเหลือ
สามีของนางวิกุลฯ ที่ถูกหลอกลวงให้รับจ้างติดคุกแทน
นายทุนในคดีตั้งโรงงานแปรรูปไม้เถื่อน นอกจากนี้ยังน�ำ
ผู ้ เ สี ย หายในอี ก 2 คดี ซึ่ ง เป็ น คดี อั น มิ ช อบเกี่ ย วกั บ
พฤติกรรมของต�ำรวจกับผู้ต้องหาและเจ้าหน้าที่อุทยานฯ
กับประชาชน มาร้องทุกข์กับกระทรวงยุติธรรม
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