
กองบรรณาธิการเร่ืองจากปก

กระทรวงยุติธรรม จัดพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารที่ทำาการแห่งใหม่ เนื่องใน 
วันสถาปนากระทรวงยุติธรรมครบรอบ 126 ปี เน้นการอำานวยความยุติธรรม 
ให้กับพี่น้องประชาชนและสังคมไทย

เมือ่วนัเสาร์ที	่25	มนีาคม	2560	นายสวุพนัธุ	์ตนัยวุรรธนะ	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง
ยตุธิรรม	เป็นประธานในพธิวีางศลิาฤกษ์อาคารทีท่�าการกระทรวงยตุธิรรมแห่งใหม่	และงาน
สถาปนากระทรวงยติุธรรมครบรอบ	126	ปี	ณ	บรเิวณลานสถานทีก่่อสร้างอาคารท่ีท�าการ
กระทรวงยตุธิรรม	ถนนแจ้งวัฒนะ	กรงุเทพมหานคร

“มุ่งอำ�นวยความยุติธรรม 
	 	 		สู่ประชาชนทุกระดับ”
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กระทรวงยตุธิรรมแห่งใหม่	ตัง้อยูบ่นทีดิ่นราชพสัดบุรเิวณ 
ศูนย์แรกรับเด็กและเยาวชนชายบ้านเมตตา	 สถานพินิจ 
และคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร	บนเนื้อที่	 
16	ไร่	90	ตารางวา	โดยอาคารทีท่�าการกระทรวงยตุธิรรม 
ดงักล่าว	เป็นอาคารคอนกรีตเสรมิเหลก็	สงู	11	ช้ัน	มช้ัีนใต้ดนิ 
2		ชัน้	รวม	13	ชัน้	มพ้ืีนทีก่ารใช้งานรวม		81,081	ตารางเมตร 
ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปีงบประมาณ	2563	

กระทรวงยุติธรรมได้ก่อตั้งมาเป็นระยะเวลา	126	ปี	 
ถือว่าเป็นองค์กรที่มีบทบาทส�าคัญยิ่งกับสังคมไทย	 
ผมเชื่อว่าความยุติธรรมได้เกิดข้ึนและด�ารงอยู่ต่อเน่ือง 
มาจนถึงปัจจุบัน	 โดยหวังว่าเพื่อนข้าราชการ	 เจ้าหน้าที่	 
อาสาสมัคร	 รวมทั้งผู้บริหาร	 อดีตผู้บริหาร	 และเพื่อน 
ข้าราชการจากกระทรวงอืน่	ๆ 	จะได้ร่วมกนัอ�านวยความ 
ยุติธรรม	เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทย	 
โดยใช้กระบวนการอ�านวยความยตุธิรรมให้เกิดประโยชน์ 

ในการลดความเหล่ือมล�้าของสังคม	 และผมพร้อมท่ีจะ 
ร่วมกันขับเคลื่อนผลักดันให้งานของกระทรวงยุติธรรม 
มีส่วนช่วยในการพัฒนาประเทศต่อไป	

ขอแสดงความยนิดกีบัผูท้ีไ่ด้รบัรางวลัต่าง	ๆ 	ทัง้ในส่วน 
ข้าราชการพลเรือนดีเด ่นที่ได ้อุทิศตนตั้งใจท�างาน	 
และเป็นแบบอย่างที่ดีในการท�างานให้กับบุคลากร 
ของกระทรวงยุติธรรม	 อีกทั้งขอขอบคุณอาสาสมัคร 
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพดีเด่นที่เป็นก�าลังส�าคัญในการ 
มีส่วนร่วมอ�านวยความยุติธรรมให้กับพี่น้องประชาชน 
และสังคมไทยมาโดยตลอด	 ตลอดจนขอชื่นชมเยาวชน
ที่เข ้าร่วมกิจกรรมและได้รับรางวัลจากการแข่งขัน 
ตอบปัญหาทางกฎหมาย	นบัเป็นโอกาสอนัดีทีเ่ยาวชนเหล่านี ้
อาจจะเป็นนักกฎหมายที่ดีของประเทศชาติในอนาคต	
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีส่วนช่วยท�าให้สังคมมีความ
เข้มแข็งและดียิ่งขึ้น	

รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงยุตธิรรม	กล่าวในพธิเีปิดงาน 
ตอนหนึง่ว่า	เนือ่งในโอกาสวนัสถาปนากระทรวงยตุธิรรม 
ครบรอบ	126	ปี	จงึได้ถอืวาระดถิมีงคลดงักล่าว	ประกอบพิธี 
วางศิลาฤกษ์อาคารที่ท�าการกระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่	 
เพื่อความเป็นปึกแผ่นและมั่นคงของกระทรวงยุติธรรม 
สืบไป	 รวมทั้งได้จัดสร้างวัตถุมงคล	 พระกริ่งไพรีพินาศ	 
จ�านวน	 999	 องค์	 เพ่ือเป็นส่ิงมงคลสักการะและมอบ 
เป็นที่ระลึกให้กับผู้เข้าร่วมงานด้วย	 ส�าหรับท่ีท�าการ 

4 วารสารยุติธรรม  กระทรวงยุติธรรม
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ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม

นางสาวปาริชาต	ศรีประเสริฐ 
นักวิเทศสัมพันธ์ช�านาญการพิเศษ	 
กองการต่างประเทศ	
“มีความรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต”

นายไพโรจน์		ติณชาติอารักษ์
นักวิชาการยุติธรรมช�านาญการพิเศษ	
ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี
“การครองตน	ครองคน	ครองงาน	ด้วยมรรค	8	คือ 
มคีวามเหน็	ความตัง้ใจ	การพดู	การประกอบอาชีพ 
ความเพียร	การรูสึ้กตวั	มคีวามแน่วแน่ในทาง 
ทีถ่กูต้อง	ด้วยหัวใจทีร่กัประชาชน	เพือ่ประชาชน” 
 

กรมคุมประพฤติ

นายภราดร	บุญจันทร์คง
พนักงานคุมประพฤติช�านาญการ	 
กองกิจการชุมชนและบริการสังคม 
“ทุ่มเทการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ 
อย่างเต็มก�าลงัความสามารถ		เพือ่ให้งานบรรลผุล 
แม้ล่วงเลยเวลาราชการหรือต้องน�ากลับไป
ท�าต่อที่บ้าน	ยินดีและเต็มใจให้ความร่วมมือ 
ในการปฏิบัติงานนอกเหนือความรับผิดชอบ 
โดยยึดประโยชน์ของงานราชการเป็นหลัก” 
 
นายสายัณห์	วรอรรถ
พนักงานพิมพ์	ระดับ	ส	3	ส�านักงาน 
คุมประพฤติกรุงเทพมหานคร	8
“ปฏิบัติหน ้า ท่ีด ้วยความซื่อสัตย ์ สุจริต	 
ยึดมั่นในความถูกต้องดีงามต่อหน้าที่	ปฏิบัต ิ
หน้าทีด้่วยความตรงไปตรงมา	แยกเรือ่งส่วนตวั 
ออกจากหน้าที่การงาน	 บริการประชาชน 
ด้วยความเสมอภาค”	

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ

นางสาวภาพันธ์	รัตนชุม
นักวิชาการยุติธรรมช�านาญการพิเศษ	 
กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ
“การเป็นข้าราชการทีด่	ีต้องมคีวามตระหนกั 
เสมอว่าต้องปฏิบัติงานให้คุ้มค่าด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตและมีความรับผิดชอบอดทน	
ให้ความร่วมมือกับองค์กรหรือเครือข่าย 
มมีนษุยสัมพนัธ์ทีด่ใีนการปฏบิตังิาน	เสยีสละ 
เวลาส่วนตัวเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม	 
และความส�าเร็จของงาน”	

กรมบังคับคดี

นางสาวกรรัตน์	นันทกสิกร
นิติกรช�านาญการ 
“ปฏบัิตงิานในหน้าท่ีและงานทีไ่ด้รบัมอบหมาย 
ด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มก�าลังและ 
ความสามารถ	 มุ่งมั่นในการท�างานให้บรรลุ 
ผลส�าเร็จตามเป ้าหมาย	 ทันเวลาและ 
ความต้องการของประชาชน	 โดยใช้วิธีการ 
และกระบวนการที่ถูกต้อง	เป็นธรรม	เพื่อให้ 
เกดิประโยชน์สูงสุดแก่ราชการและประชาชน”

นางสาวรังสิมา	รัตนะ	
นิติกรช�านาญการ
“ตั้ ง ใจปฏิบัติ ง านเพื่ อทดแทนบุญคุณ 
แผ ่นดินโดยน ้อมน�าหลักการทรงงาน 
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชมาเป็นแนวทาง”

กองบรรณาธิการวารสารยุติธรรม	ขอแสดงความยินดีแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น	สังกัดกระทรวงยุติธรรม	ประจ�าปี	2559	ทั้ง	18	ท่าน	
และขอยกย่องทกุท่านทีไ่ด้เสยีสละท�างานเพือ่ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติ	โอกาสนี	้ได้เปิดใจถงึหลักในการปฏบิตัตินให้เป็น
ข้าราชการที่ดี	เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนให้แก่เพื่อนข้าราชการ
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กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน

นายชัยวัชร์	มุณีแนม
นักวชิาการอบรมและฝึกวชิาชีพช�านาญการพเิศษ
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน	8
“มีหลักการครองตน	ครองคนและครองงาน 
มีความรับผิดชอบซ่ือสัตย์มุ่งม่ันตั้งใจในการ 
ปฏบัิตงิาน	รบัฟังความคิดเหน็จากผูอ่ื้น	ให้ทกุคน 
กล้าแสดงความคิดเหน็	ท�าทุกอย่างเพือ่ให้งาน 
บรรลุตามวตัถปุระสงค์	 และน้อมน�าแนวทาง 
หลักการพัฒนา	“เข้าใจ	เข้าถึง	พฒันา”	ของ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช	 เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงาน 
น�ามาใช้กับกระบวนการบ�าบัดแก้ไขฟื้นฟู 
ให้เดก็และเยาวชนภายใต้กระบวนการยตุธิรรม”

นางวาลีรัตน์	บริบูรณ์
ครูสอนดนตรี	ศูนย์ฝึกและอบรมเด็ก 
และเยาวชน	เขต	5
“ต้องกล้าที่จะท�าหน้าที่ของตนในสิ่งที่ท�าให้ 
เด็กและเยาวชนนั้นกลับตนเป็นคนดีให้ได ้
ด้วยการเข้าไปน่ังในใจเขาให้เขารู้สึกว่าเรา 
พร้อมที่จะเดินไปด้วยกัน	 ศรัทธาเช่ือม่ัน 
ในตวัเราทีส่�าคญัยิง่	คอื	ต้องมคีวามรบัผดิชอบ 
ในหน้าที่ที่เราท�าอยู่อย่างเต็มความสามารถ	 
ไม่ทิ้งเด็กที่อยู่ในความดูแลในยามที่ต้องการ 
ก�าลังใจ	 เพื่อท่ีเขาจะได้ออกไปมีพื้นที่ยืน 
อย่างมั่นคงในสังคมต่อไป”	

กรมรำชทัณฑ์

นางวิชชุดา	คงพร้อมสุข
พยาบาลวิชาชีพช�านาญการพิเศษ	
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
“ปฏิ บั ติ หน ้ าที่ ร าชการ โดยยึ ดมั่ น ใน 
จรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล	 ซื่อสัตย์	
สุจริตและรับผิดชอบต ่องานในหน ้าที่	 
เสียสละอุทิศเวลาให้แก่งานราชการ	 ยึดถือ 
ประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ 
ส่วนตน	มหีลกัการท�างานในวชิาชพีพยาบาลว่า 
ในการท�างานพยาบาลนัน้	ท�าแล้วต้องเกดิกศุล 
แก่ตนเอง”

นางสาวปรีย์ธิดา	สมจิตร	
นกัวชิาการอบรมและฝึกวชิาชพีช�านาญการพเิศษ 
ส�านักพัฒนาพฤตินิสัย
“ท�าหน้าทีเ่พือ่หน้าที	่ปฏบิตังิานทีไ่ด้รบัมอบหมาย 
ให้มปีระสิทธภิาพเกิดผลสัมฤทธิข์องงาน	ยดึกฎ 
ระเบยีบ	มคีวามรับผิดชอบ	ตัง้ใจใฝ่เรยีนรู	้มุง่มัน่ 
เสยีสละอทุศิเวลา	มจีติสาธารณะเพือ่ประโยชน์ 
ต่อส่วนรวม		มรีะเบยีบวนิยั	เป็นแบบอย่างท่ีด ี
ในการปฏิบตัหิน้าที	่ประพฤตตินสร้างชือ่เสยีง 
และภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร”

นางจินตนา	โพธิ	
เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ช�านาญงาน	 
เรือนจ�ากลางล�าปาง
“รกัและซือ่สัตยใ์นวชิาชพี	ด�ารงตนตามหลัก 
วัฒนธรรมไทย	 ประพฤติดีปฏิบัติดีด ้วย 
ความสม�า่เสมอ	เพือ่เป็นแบบอย่างให้บคุคลอืน่	 
เสยีสละให้กบัส่วนรวมอย่างเตม็ที	่ปฏบิตังิาน 
ด้วยใจรักไม่ใช้เพียงแต่หน้าที่	ไม่สร้างปัญหา 
ให้กบัสังคม	บคุคลอืน่	ครอบครวัและตนเอง”

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

พันต�ารวจตรี	นิติ	สัมฤทธิ์เดชขจร
พนกังานสอบสวนคดพีเิศษช�านาญการพิเศษ
“ปฏิบตังิานตามทีไ่ด้รบัมอบหมาย	อย่างเต็ม 
ความสามารถ	 โดยค�านึงถึงประโยชน์ของ 
องค์กร	 บุคลากร	 และประชาชนที่จะได้รับ 
จากการด�าเนินงานของข้าราชการพร้อมกับ 
การกระจายงานให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
เพื่อฝึกฝนพัฒนาตนเอง	 ให้สามารถเติบโต 
เป็นข้าราชการที่มีคุณภาพในอนาคต”

พนัต�ารวจตรีหญิง	สมพิศ	อาชาทองสขุ
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษช�านาญการ
“หลกัในการปฏบิตัตินให้เป็นข้าราชการทีด่	ีคอื 
1.เหน็ว่าปัญหาและอปุสรรคคือบนัไดก้าวขึน้สู่ 
ที่สูง	 2.ความอดทนและความเพียรพยายาม 
ไม่ย่อท้อคืออาวุธ	 3.ความทุกข์ยากล�าบาก 
ถือเป็นโอกาสในการฝึกตน	และ	4.การได้ท�า 
หน้าที่อย่างเต็มที่เต็มก�าลังความสามารถ 
ด้วยความถกูต้อง	ซือ่สตัย์	ถอืเป็นความภาคภูมใิจ”
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ส�ำนักงำนกิจกำรยุติธรรม

นางสาวสุวดี	ไหลพึ่งทอง	
นักวิชาการยุติธรรมช�านาญการ	สถาบันวิจัย
และพัฒนากระบวนการยุติธรรม
“ต้องรู้หน้าที่และเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ 
ปฏิบัติงานอย่างเต็มความรู้	 ความสามารถ	
พฒันาตนเองและเรยีนรูส้ิง่ใหม่อย่างต่อเนือ่ง
เพื่อไปสู่การพัฒนางาน	 พร้อมทั้งประพฤติ
ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดี	ไม่ประพฤติตน 
ในทางที่เสื่อมเสียเกียรติของข้าราชการ”

สถำบันนิติวิทยำศำสตร์

นางสาววิไลพร	ไหลงาม
พยาบาลวชิาชพีช�านาญการ	กลุ่มนติเิวชคลินกิ 
กองนิติวิทยาศาสตร์บริการ
“ในการปฏิบัติราชการพึงเห็นแก่ประโยชน ์
ของประเทศชาติและประชาชนเป็นที่ตั้ง 
โดยปฏิบัติอย่างเต็มความสามารถ	 เพื่อส่ิงที่
ภูมิใจที่สุด	คือ	ได้ทดแทนคุณแผ่นดิน”	

ส�ำนักงำน ป.ป.ส.

นายพงษ์ธร	พัฒนภักดี
ผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบทรัพย์สิน 
คดียาเสพติด
“ด�ารงตนตามหลัก	 “เศรษฐกิจพอเพียง”	 
ถือความซ่ือสัตย์และความถูกต้องเป็นที่ตั้ง	 
ค�านงึถงึประโยชน์ส่วนรวม	ท�างานด้วยความทุ่มเท 
รบัผดิชอบ	ดแูลผูร่้วมงานด้วยความเทีย่งธรรม 
มีน�้าใจช่วยเหลือและบริการบุคคลทั้งใน 
และนอกองค์กร	รวมทัง้ประชาชนด้วยความเตม็ใจ” 

นางสาวพัชรินทร์	จันทมาลา	
นักทรัพยากรบุคคลช�านาญการ
“ยึดม่ันในจรรยาข้าราชการเป็นหลักในการ 
ปฏิบัติตน	 เคารพผู้บังคับบัญชา	 ให้เกียรต ิ
ผู้ร่วมงาน	 ตั้งใจท�างานที่ได้รับมอบหมาย 
อย่างเต็มก�าลังความสามารถ	 รวมถึงศึกษา
ค้นคว้าเพิ่มเติมสิ่งใหม่	ๆ	เพื่อน�ามาปรับปรุง
การท�างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”

▶ รางวัลอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพดีเด่น
1.นายกมล	เนตินานนท์
2.นางกัญนา	ปานาพุฒ
3.นายประสิทธิ์	จิตซา
4.นายส�าราญ	ประดิษฐสุวรรณ
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รางวัลชมเชย
-โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย	นครศรีธรรมราช
-โรงเรียนราชินีบน
-โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

รางวัลแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย	

ชนะเลิศ	โรงเรียนบดินทรเดชา	(สิงห์	สิงหเสนี)

รองชนะเลิศ อันดับ 1  
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

รองชนะเลิศ อันดับ 2  
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
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หน่วยงานต่าง	ๆ	ร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อการกุศลให้แก่ศิริราชมูลนิธิ	โรงพยาบาลศิริราช
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