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กองบรรณาธิการ

ปิดอบรมหลักสูตร พัฒนาบุคลากร
ด้านงานวิจัยในกระบวนการยุติธรรม
นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม
เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนา
ศั ก ยภาพนั ก วิ จั ย ในกระบวนการยุ ติ ธ รรม รุ่ น ที่ 2
“วิ จัย อย่ า งมื อ อาชี พ ผลั ก ดั น การปฏิ บัติ เพื่อ พั ฒ นา
กระบวนการยุติธรรม” พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตร
แก่ผผู้ า่ นการอบรมจำ�นวน 38 ท่าน และมอบรางวัลผลงาน
วิจัยดีเด่น ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม สำ�นักงานกิจการ
ยุ ติ ธ รรม อาคารรั ฐ ประศาสนภั ก ดี ศู น ย์ ร าชการ
เฉลิมพระเกียรติฯ

หารือแนวทางด้านประชาสัมพันธ์
เน้นสร้างการรับรู้แก่ประชาชน
นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุตธิ รรม
และโฆษกกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุม
เพื่ อ หารื อ แนวทางการเผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์
ผลการดำ�เนินงานของกระทรวงยุตธิ รรม รวมทัง้ แนวทาง
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกีย่ วกับกฎหมายให้ประชาชน
รับทราบ และอำ�นวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านงานยุตธิ รรมได้โดยง่าย รวดเร็ว
และเสมอภาค ณ  ห้องประชุมกระทรวงยุตธิ รรม 2 ชัน้ 8
อาคารราชบุรดี เิ รกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

ขับเคลื่อนสำ�นักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพือ่ กำ�หนดแนวทางการดำ�เนินงานของสำ�นักงานยุตธิ รรม
จังหวัด ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พร้อมทัง้ บรรยาย
พิเศษในหัวข้อ “นโยบายการขับเคลือ่ นสำ�นักงานยุตธิ รรม
จังหวัด” เพื่อชี้แจงนโยบายและทิศทางการดำ�เนินงาน
ของกระทรวงยุ ติธ รรมที่เ กี่ย วข้ อ งกั บ ยุ ติธ รรมจั ง หวั ด
ซึ่ง สอดคล้ อ งกั บ กรอบยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ร ะยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2579) และสร้างความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับ
แผนปฏิ บัติร าชการ 5 ปี สำ�นั ก งานยุ ติธ รรมจั ง หวั ด
ณ ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
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อบรมหลักสูตรการบริหารงาน
ยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 12
นายธวัชชัย  ไทยเขียว  รองปลัดกระทรวงยุตธิ รรม  เป็นประธาน
เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร  การบริหารงานยุตธิ รรมระดับกลาง
รุน่ ที่ 12 ภายใต้หวั ข้อ “เสริมสร้างความรูส้ คู่ วามก้าวหน้าของ
กระบวนการยุตธิ รรม” พร้อมบรรยายพิเศษหัวข้อ “ยุตธิ รรมชุมชน
ทิศทางหลักของการอำ�นวยความเป็นธรรม” เพื่อเสริมสร้าง
องค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติให้แก่นักบริหารระดับกลาง
ซึง่ เป็นผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีใ่ นหน่วยงานต่าง ๆ ของกระบวนการยุตธิ รรม
รวมทั้งเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการบูรณาการระหว่าง
บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม
สำ�นักงานกิจการยุตธิ รรม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

หารือแก้ ไขปัญหาความไม่สงบ
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
นายชาญเชาวน์ ไชยานุ กิจ ปลั ด กระทรวงยุ ติธ รรม
เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ข องกระทรวงยุ ติ ธ รรมระดั บ พื้ น ที่
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อมอบนโยบายและ
แผนปฏิบตั กิ ารในการขับเคลือ่ นการแก้ไขปัญหาความไม่สงบ
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งรับทราบการประเมิน
สถานการณ์ความมัน่ คงและความเคลือ่ นไหวของกลุม่ ผูเ้ ห็นต่าง
จากรัฐ ณ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

เสริมสร้างความรู้ด้านการอำ�นวยความยุติธรรม
แก่กำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน
นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรกำ�นัน
ผูใ้ หญ่บา้ น ประจำ�ปี 2559 ของกรมการปกครอง กระทรวง
มหาดไทย ในหั ว ข้ อ “การอำ�นวยความยุ ติธ รรม
เพือ่ ลดความเหลือ่ มลํา้ ในสังคม” เพือ่ เสริมสร้างความรู้
ความเข้ า ใจเกี่ย วกั บ สิ ท ธิ พ ลเมื อ งด้ า นการอำ�นวย
ความยุตธิ รรม ให้สามารถนำ�ความรูท้ ไ่ี ด้รบั ไปบริหารจัดการ
เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับความเป็นธรรมผ่านกลไก
ผู้นำ�ชุ ม ชนได้ อ ย่ า งทั่ว ถึ ง เท่ า เที ย ม และเสมอภาค
ณ ห้องบรรยายโรงเรียนนายอำ�เภอ วิทยาลัยการปกครอง
อำ�เภอธัญบุร  ี จังหวัดปทุมธานี
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