เรือ่ งจากปก

กองบรรณาธิการ

“มุ่งอำ�นวยความยุติธรรม
  สู่ประชาชนทุกระดับ”

กระทรวงยุติธรรม จัดพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารที่ทำ�การแห่งใหม่ เนื่องใน
วันสถาปนากระทรวงยุตธิ รรมครบรอบ 126 ปี เน้นการอำ�นวยความยุตธิ รรม
ให้กับพี่น้องประชาชนและสังคมไทย
เมือ่ วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
ยุตธิ รรม เป็นประธานในพิธวี างศิลาฤกษ์อาคารทีท่ ำ� การกระทรวงยุตธิ รรมแห่งใหม่ และงาน
สถาปนากระทรวงยุตธิ รรมครบรอบ 126 ปี ณ บริเวณลานสถานทีก่ อ่ สร้างอาคารทีท่ ำ� การ
กระทรวงยุตธิ รรม ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
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รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงยุตธิ รรม กล่าวในพิธเี ปิดงาน
ตอนหนึง่ ว่า เนือ่ งในโอกาสวันสถาปนากระทรวงยุตธิ รรม
ครบรอบ 126 ปี จึงได้ถอื วาระดิถมี งคลดังกล่าว ประกอบพิธี
วางศิลาฤกษ์อาคารที่ท�ำการกระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่
เพื่อความเป็นปึกแผ่นและมั่นคงของกระทรวงยุติธรรม
สืบไป รวมทั้งได้จัดสร้างวัตถุมงคล พระกริ่งไพรีพินาศ
จ�ำนวน 999 องค์ เพื่อเป็นสิ่งมงคลสักการะและมอบ
เป็นที่ระลึกให้กับผู้เข้าร่วมงานด้วย ส�ำหรับที่ท�ำการ
กระทรวงยุตธิ รรมแห่งใหม่ ตัง้ อยูบ่ นทีด่ นิ ราชพัสดุบริเวณ
ศูนย์แรกรับเด็กและเยาวชนชายบ้านเมตตา สถานพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร บนเนื้อที่
16 ไร่ 90 ตารางวา โดยอาคารทีท่ ำ� การกระทรวงยุตธิ รรม
ดังกล่าว เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 11 ชัน้ มีชนั้ ใต้ดนิ
2  ชนั้ รวม 13 ชัน้ มีพนื้ ทีก่ ารใช้งานรวม  81,081 ตารางเมตร
ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2563
กระทรวงยุติธรรมได้ก่อตั้งมาเป็นระยะเวลา 126 ปี
ถื อ ว่ า เป็ น องค์ ก รที่ มี บ ทบาทส� ำ คั ญ ยิ่ ง กั บ สั ง คมไทย
ผมเชื่อว่าความยุติธรรมได้เกิดขึ้นและด�ำรงอยู่ต่อเนื่อง
มาจนถึงปัจจุบัน โดยหวังว่าเพื่อนข้าราชการ เจ้าหน้าที่
อาสาสมัคร รวมทั้งผู้บริหาร อดีตผู้บริหาร และเพื่อน
ข้าราชการจากกระทรวงอืน่ ๆ จะได้รว่ มกันอ�ำนวยความ
ยุติธรรม เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทย
โดยใช้กระบวนการอ�ำนวยความยุตธิ รรมให้เกิดประโยชน์
ในการลดความเหลื่อมล�้ำของสังคม และผมพร้อมที่จะ
ร่วมกันขับเคลื่อนผลักดันให้งานของกระทรวงยุติธรรม
มีส่วนช่วยในการพัฒนาประเทศต่อไป
ขอแสดงความยินดีกบั ผูท้ ไี่ ด้รบั รางวัลต่าง ๆ ทัง้ ในส่วน
ข้ า ราชการพลเรื อ นดี เ ด่ น ที่ ไ ด้ อุ ทิ ศ ตนตั้ ง ใจท� ำ งาน
และเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี ใ นการท� ำ งานให้ กั บ บุ ค ลากร
ของกระทรวงยุติธรรม อีกทั้งขอขอบคุณอาสาสมัคร
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพดีเด่นที่เป็นก�ำลังส�ำคัญในการ
มีส่วนร่วมอ�ำนวยความยุติธรรมให้กับพี่น้องประชาชน
และสังคมไทยมาโดยตลอด ตลอดจนขอชื่นชมเยาวชน
ที่ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมและได้ รั บ รางวั ล จากการแข่ ง ขั น
ตอบปัญหาทางกฎหมาย นับเป็นโอกาสอันดีทเี่ ยาวชนเหล่านี้
อาจจะเป็นนักกฎหมายที่ดีของประเทศชาติในอนาคต
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีส่วนช่วยท�ำให้สังคมมีความ
เข้มแข็งและดียิ่งขึ้น
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กองบรรณาธิการวารสารยุติธรรม ขอแสดงความยินดีแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น สังกัดกระทรวงยุติธรรม ประจ�ำปี 2559 ทั้ง 18 ท่าน
และขอยกย่องทุกท่านทีไ่ ด้เสียสละท�ำงานเพือ่ ประโยชน์สงู สุดแก่ประชาชนและประเทศชาติ โอกาสนี้ ได้เปิดใจถึงหลักในการปฏิบตั ติ นให้เป็น
ข้าราชการที่ดี เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนให้แก่เพื่อนข้าราชการ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
นางสาวปาริชาต ศรีประเสริฐ
นักวิเทศสัมพันธ์ช�ำนาญการพิเศษ
กองการต่างประเทศ
“มีความรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต”
นายไพโรจน์  ติณชาติอารักษ์
นักวิชาการยุติธรรมช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี
“การครองตน ครองคน ครองงาน ด้วยมรรค 8 คือ
มีความเห็น ความตัง้ ใจ การพูด การประกอบอาชีพ
ความเพียร การรูส้ กึ ตัว มีความแน่วแน่ในทาง
ทีถ่ กู ต้อง ด้วยหัวใจทีร่ กั ประชาชน เพือ่ ประชาชน”
กรมคุมประพฤติ
นายภราดร บุญจันทร์คง
พนักงานคุมประพฤติช�ำนาญการ
กองกิจการชุมชนและบริการสังคม
“ทุ่มเทการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ
อย่างเต็มก�ำลังความสามารถ  เพือ่ ให้งานบรรลุผล
แม้ล่วงเลยเวลาราชการหรือต้องน�ำกลับไป
ท�ำต่อที่บ้าน ยินดีและเต็มใจให้ความร่วมมือ
ในการปฏิบัติงานนอกเหนือความรับผิดชอบ
โดยยึดประโยชน์ของงานราชการเป็นหลัก”
นายสายัณห์ วรอรรถ
พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3 ส�ำนักงาน
คุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 8
“ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด ้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต
ยึดมั่นในความถูกต้องดีงามต่อหน้าที่ ปฏิบัติ
หน้าทีด่ ว้ ยความตรงไปตรงมา แยกเรือ่ งส่วนตัว
ออกจากหน้าที่การงาน บริการประชาชน
ด้วยความเสมอภาค”

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
นางสาวภาพันธ์ รัตนชุม
นักวิชาการยุติธรรมช�ำนาญการพิเศษ
กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ
“การเป็นข้าราชการทีด่ ี ต้องมีความตระหนัก
เสมอว่าต้องปฏิบัติงานให้คุ้มค่าด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตและมีความรับผิดชอบอดทน
ให้ ค วามร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก รหรื อ เครื อ ข่ า ย
มีมนุษยสัมพันธ์ทดี่ ใี นการปฏิบตั งิ าน เสียสละ
เวลาส่ ว นตั ว เพื่ อ ประโยชน์ ข องส่ ว นรวม
และความส�ำเร็จของงาน”
กรมบังคับคดี
นางสาวกรรัตน์ นันทกสิกร
นิติกรช�ำนาญการ
“ปฏิบตั งิ านในหน้าทีแ่ ละงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ด้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบอย่ า งเต็ ม ก� ำ ลั ง และ
ความสามารถ มุ่งมั่นในการท�ำงานให้บรรลุ
ผลส� ำ เร็ จ ตามเป้ า หมาย ทั น เวลาและ
ความต้องการของประชาชน โดยใช้วิธีการ
และกระบวนการที่ถูกต้อง เป็นธรรม เพื่อให้
เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ราชการและประชาชน”
นางสาวรังสิมา รัตนะ
นิติกรช�ำนาญการ
“ตั้ ง ใจปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ทดแทนบุ ญ คุ ณ
แผ่ น ดิ น โดยน้ อ มน� ำ หลั ก การทรงงาน
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชมาเป็นแนวทาง”
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กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
นายชัยวัชร์ มุณีแนม
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพช�ำนาญการพิเศษ
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน 8
“มีหลักการครองตน ครองคนและครองงาน
มีความรับผิดชอบซื่อสัตย์มุ่งมั่นตั้งใจในการ
ปฏิบตั งิ าน รับฟังความคิดเห็นจากผูอ้ นื่ ให้ทกุ คน
กล้าแสดงความคิดเห็น ท�ำทุกอย่างเพือ่ ให้งาน
บรรลุตามวัตถุประสงค์ และน้อมน�ำแนวทาง
หลักการพัฒนา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ของ
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ล
อดุลยเดช เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงาน
น�ำมาใช้กับกระบวนการบ�ำบัดแก้ไขฟื้นฟู
ให้เด็กและเยาวชนภายใต้กระบวนการยุตธิ รรม”
นางวาลีรัตน์ บริบูรณ์
ครูสอนดนตรี ศูนย์ฝึกและอบรมเด็ก
และเยาวชน เขต 5
“ต้องกล้าที่จะท�ำหน้าที่ของตนในสิ่งที่ท�ำให้
เด็กและเยาวชนนั้นกลับตนเป็นคนดีให้ได้
ด้วยการเข้าไปนั่งในใจเขาให้เขารู้สึกว่าเรา
พร้ อ มที่ จ ะเดิ น ไปด้ ว ยกั น ศรั ท ธาเชื่ อ มั่ น
ในตัวเราทีส่ ำ� คัญยิง่ คือ ต้องมีความรับผิดชอบ
ในหน้าที่ที่เราท�ำอยู่อย่างเต็มความสามารถ
ไม่ทิ้งเด็กที่อยู่ในความดูแลในยามที่ตอ้ งการ
ก�ำลังใจ เพื่อที่เขาจะได้ออกไปมีพื้นที่ยืน
อย่างมั่นคงในสังคมต่อไป”
กรมราชทัณฑ์
นางวิชชุดา คงพร้อมสุข
พยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการพิเศษ
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
“ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการโดยยึ ด มั่ น ใน
จรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล ซื่อสัตย์
สุ จ ริ ต และรั บ ผิ ด ชอบต่ อ งานในหน้ า ที่
เสียสละอุทิศเวลาให้แก่งานราชการ ยึดถือ
ประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์
ส่วนตน มีหลักการท�ำงานในวิชาชีพพยาบาลว่า
ในการท�ำงานพยาบาลนัน้ ท�ำแล้วต้องเกิดกุศล
แก่ตนเอง”
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นางสาวปรีย์ธิดา สมจิตร
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักพัฒนาพฤตินิสัย
“ท�ำหน้าทีเ่ พือ่ หน้าที่ ปฏิบตั งิ านทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ให้มปี ระสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิข์ องงาน ยึดกฎ
ระเบียบ มีความรับผิดชอบ ตัง้ ใจใฝ่เรียนรู้ มุง่ มัน่
เสียสละอุทศิ เวลา มีจติ สาธารณะเพือ่ ประโยชน์
ต่อส่วนรวม  มีระเบียบวินยั เป็นแบบอย่างทีด่ ี
ในการปฏิบตั หิ น้าที่ ประพฤติตนสร้างชือ่ เสียง
และภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร”
นางจินตนา โพธิ
เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ช�ำนาญงาน
เรือนจ�ำกลางล�ำปาง
“รักและซือ่ สัตย์ในวิชาชีพ ด�ำรงตนตามหลัก
วั ฒ นธรรมไทย ประพฤติ ดี ป ฏิ บั ติ ดี ด ้ ว ย
ความสม�ำ่ เสมอ เพือ่ เป็นแบบอย่างให้บคุ คลอืน่
เสียสละให้กบั ส่วนรวมอย่างเต็มที่ ปฏิบตั งิ าน
ด้วยใจรักไม่ใช้เพียงแต่หน้าที่ ไม่สร้างปัญหา
ให้กบั สังคม บุคคลอืน่ ครอบครัวและตนเอง”
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
พันต�ำรวจตรี นิติ สัมฤทธิ์เดชขจร
พนักงานสอบสวนคดีพเิ ศษช�ำนาญการพิเศษ
“ปฏิบตั งิ านตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย อย่างเต็ม
ความสามารถ โดยค�ำนึงถึงประโยชน์ของ
องค์กร บุคลากร และประชาชนที่จะได้รับ
จากการด�ำเนินงานของข้าราชการพร้อมกับ
การกระจายงานให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
เพื่อฝึกฝนพัฒนาตนเอง ให้สามารถเติ บ โต
เป็นข้าราชการที่มีคุณภาพในอนาคต”
พันต�ำรวจตรีหญิง สมพิศ อาชาทองสุข
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษช�ำนาญการ
“หลักในการปฏิบตั ติ นให้เป็นข้าราชการทีด่ ี คือ
1.เห็นว่าปัญหาและอุปสรรคคือบันไดก้าวขึน้ สู่
ที่สูง 2.ความอดทนและความเพียรพยายาม
ไม่ย่อท้อคืออาวุธ 3.ความทุกข์ยากล�ำบาก
ถือเป็นโอกาสในการฝึกตน และ 4.การได้ท�ำ
หน้ าที่ อย่ างเต็ มที่ เต็ มก� ำ ลั ง ความสามารถ
ด้วยความถูกต้อง ซือ่ สัตย์ ถือเป็นความภาคภูมใิ จ”
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ส�ำนักงานกิจการยุติธรรม
นางสาวสุวดี ไหลพึ่งทอง
นักวิชาการยุติธรรมช�ำนาญการ สถาบันวิจัย
และพัฒนากระบวนการยุติธรรม
“ต้องรู้หน้าที่และเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ
ปฏิบัติงานอย่างเต็มความรู้ ความสามารถ
พัฒนาตนเองและเรียนรูส้ งิ่ ใหม่อย่างต่อเนือ่ ง
เพื่อไปสู่การพัฒนางาน พร้อมทั้งประพฤติ
ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดี ไม่ประพฤติตน
ในทางที่เสื่อมเสียเกียรติของข้าราชการ”
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
นางสาววิ ไลพร ไหลงาม
พยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการ กลุม่ นิตเิ วชคลินกิ
กองนิติวิทยาศาสตร์บริการ
“ในการปฏิบัติราชการพึงเห็นแก่ประโยชน์
ของประเทศชาติ แ ละประชาชนเป็ น ที่ ตั้ ง
โดยปฏิบัติอย่างเต็มความสามารถ เพื่อสิ่งที่
ภูมิใจที่สุด คือ ได้ทดแทนคุณแผ่นดิน”
ส�ำนักงาน ป.ป.ส.
นายพงษ์ธร พัฒนภักดี
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักตรวจสอบทรัพย์สิน
คดียาเสพติด
“ด�ำรงตนตามหลัก “เศรษฐกิจพอเพียง”
ถือความซื่อสัตย์และความถูกต้องเป็นที่ตั้ง
ค�ำนึงถึงประโยชน์สว่ นรวม ท�ำงานด้วยความทุม่ เท
รับผิดชอบ ดูแลผูร้ ว่ มงานด้วยความเทีย่ งธรรม
มี น�้ ำ ใจช่ ว ยเหลื อ และบริ ก ารบุ ค คลทั้ ง ใน
และนอกองค์กร รวมทัง้ ประชาชนด้วยความเต็มใจ”
นางสาวพัชรินทร์ จันทมาลา
นักทรัพยากรบุคคลช�ำนาญการ
“ยึดมั่นในจรรยาข้าราชการเป็นหลักในการ
ปฏิบัติตน เคารพผู้บังคับบัญชา ให้เกียรติ
ผู้ร่วมงาน ตั้งใจท�ำงานที่ได้รับมอบหมาย
อย่างเต็มก�ำลังความสามารถ รวมถึงศึกษา
ค้นคว้าเพิ่มเติมสิ่งใหม่ ๆ เพื่อน�ำมาปรับปรุง
การท�ำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”

▶ รางวัลอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพดีเด่น
1.นายกมล เนตินานนท์
2.นางกัญนา ปานาพุฒ
3.นายประสิทธิ์ จิตซา
4.นายส�ำราญ ประดิษฐสุวรรณ
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รางวัลแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย

ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

รองชนะเลิศ อันดับ 1
รองชนะเลิศ อันดับ 2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

รางวัลชมเชย
-โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
-โรงเรียนราชินีบน
-โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
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วารสารยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
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หน่วยงานต่าง ๆ ร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อการกุศลให้แก่ศิริราชมูลนิธิ โรงพยาบาลศิริราช
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