
ทุกทิศทั่วยุติธรรม กองบรรณาธิการ

ยุติธรรมท่ัวไทย 
ช่วงที่ผ่านมา หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
ได้ด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่บทบาทภารกิจ 
ของหน่วยงาน รวมท้ังให้ความช่วยเหลือประชาชน  
เพื่ ออ� านวยความเป็นธรรม ลดความเหลื่ อมล�้ า 
ให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

เปิดเวทีแก้ ไขบำ�บัดฟื้นฟูเด็กและเย�วชน
▶ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์  
จดัประชมุวเิคราะห์สาเหตกุารกระท�าผดิ พร้อมทัง้เสนอแนะ 
วิธีการบ�าบัดแก้ไขฟื ้นฟูเด็กและเยาชนเป็นรายบุคคล  
เพื่อน�าไปใช้เป็นแนวทางการแก้ไขบ�าบัดฟื ้นฟูแก่เด็กฯ 
พร้อมน�าไปประกอบการรายงานข้อเท็จจริงเสนอต่อศาล 
โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ เข้าร่วม ได้แก่ ดร.กันติมาภรณ ์
วิวัฒน์ตระกูล หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล รองผู้อ�านวยการ 
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ดร.อารีวัฒน์ กุดแถลง อาจารย์พิเศษ 
มหาวิทยาลัยนครพนม นายจิรพงศ์ แดงวันสี นักสังคม 
สงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ ์
นางสาวชวีานนัท์ บญุเตมิ นกัจิตวทิยา สถานพนิจิฯ กาฬสนิธุ์   
ณ ห ้องประชุม ชั้ น  2  สถานพินิ จฯ  อ� า เภอ เมื อง  
จังหวัดกาฬสินธุ์

เผยแพร่บทบ�ทภ�รกิจด้�นก�รอำ�นวยคว�ม
ยุติธรรมแก่ประช�ชน
▶ ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่จัดกิจกรรมขับเคลื่อน 
กระบวนการยุติธรรม เพื่อลดความเหลื่อมล�้าในสังคม ครั้งที่ 7  
ในโครงการพฒันาส่งเสรมิภารกิจงานยตุธิรรมชมุชนต�าบล กจิกรรมที ่ 2 
ประชารฐัร่วมใจ ศูนย์ยติุธรรมชุมชนก้าวไกล สังคมปลอดภัยอย่างยัง่ยนื 
ทั้งนี้ได ้มีการบรรยายเพื่อเผยแพร่ความรู ้ในด้านต่าง ๆ อาทิ  
การด�าเนนิงานศนูย์ยตุธิรรมชมุชนต�าบล กองทนุยตุธิรรม สิทธผิูเ้สยีหาย 
และจ�าเลยในคดีอาญา ประกันภัยรถยนต์ และการไกล่เกลี่ยระงับ 
ข ้อพิพาทในชุมชน ตลอดจนการเล ่น เกม the cho ice  
ทางเลือก - ทางรอด ทั้งนี้นายลิขิต ทองนาท นายอ�าเภอโพธ์ิทอง 
เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน  
และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมฯ ณ หอประชุมอ�าเภอโพธิ์ทอง  
จังหวัดอ่างทอง  
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เสริมสร้�งก�รมีส่วนร่วมด้�นก�รป้องกัน 
และแก้ ไขปัญห�ย�เสพติด
▶ นายพิสุทธิ์ ภู่เงิน ผู้อ�านวยการส�านักงานป้องกันและปราบปราม 
ยาเสพติด ภาค 4 มอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนงาน 
ภาคประชาชนในโครงการโรงเรียนผู ้น�าชุมชนในเขตเทศบาล 
เมืองนครพนม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู ้น�าชุมชนมีภาวะผู้น�า  
มคีณุธรรมและจรยิธรรม และสร้างความรูค้วามสามารถในการบรหิาร 
จดัการชมุชน เพือ่สร้างพลงัมวลชนในพืน้ทีใ่ห้ร่วมกันเป็นพลงัแผ่นดนิ 
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีประธานชุมชน 
และแกนน�าชาวบ้านจาก 14 ชุมชน จ�านวน 112 คน เข้าร่วมฯ  
ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองนครพนม อ�าเภอเมือง จังหวัดนครพนม  

สื่อมวลชนดูง�นเรือนจำ�ปลอดบุหรี่
▶ เรือนจ�ากลางก�าแพงเพชร ให้การต้อนรับสื่อมวลชน 
ในการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานโครงการสิ่งแวดล้อม 
ปลอดบุหรี่ในเรือนจ�า ในฐานะเป็นเรือนจ�าท่ีประสบ 
ความส�าเรจ็ ในการด�าเนนิโครงการสิง่แวดล้อมปลอดบหุรี่ 
ในเรือนจ�า ซ่ึงเป ็นโครงการความร่วมมือระหว่าง  
กรมราชทัณฑ์ กับ เครือข่ายพยาบาล เพื่อการควบคุม 
ยาสูบแห่งประเทศไทย โดยเรือนจ�ากลางก�าแพงเพชร  
ได ้รับการพิจารณาคัดเลือกจากส�านักงานกองทุน 
สนับสนุนการสร ้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให ้ เป ็น 
1 ใน 13 เรือนจ�าท่ัวประเทศ ที่ได้เข้าร่วมโครงการ 
สิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ในเรือนจ�า
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ส่งเสริมอ�ชีพต�มปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง 
แก่ผู้ถูกคุมประพฤติ
▶ ส�านักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร จัดโครงการส ่งเสริม 
และฝึกอาชพีตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง ส�าหรบัผูเ้ข้ารบัการฟ้ืนฟู 
สมรรถภาพผู ้ ติดยาเสพติด และผู ้ถูกคุมความประพฤติที่อยู  ่
ในความดูแลของส�านักงานฯ โดยการสร้างแรงจูงใจในการประกอบ 
อาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การสาธิตและแนะน�าวิธี 
การประกอบอาชีพ เช่น การท�าปุ๋ยหมักอินทรีย์คุณภาพสูง การเลี้ยง 
หมูหลุม การเล้ียงไก่ และการเลี้ยงไส้เดือน เป็นต้น โดยมีผู ้ถูก 
คุมประพฤติ อาสาสมัครคุมประพฤติ คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้  
และประชาชนในพื้นท่ีเข้าร่วมฯ ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านดอนไทรงาม  
หมู่ที่ 6 ต�าบลบางหมาก อ�าเภอเมือง จังหวัดชุมพร
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พัฒน�เครือข่�ยภ�คประช�ช�ชนแจ้งเบ�ะแส 
ก�รทุจริตประพฤติมิชอบ
▶ ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการฝึกอบรม 
หลักสูตรการพัฒนาเครือข ่ายอาสาสมัครภาคประชาชาชน  
ด้านการเฝ้าระวัง และแจ้งเบาะแสการทุจริตประพฤติมิชอบ  
เพื่อพัฒนาเครือข่ายให้มีศักยภาพด้านการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแส 
การทจุริตมชิอบ โดยมหีวัหน้าส่วนราชการในจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ 
หวัหน้าส่วนราชการในสงักดักระทรวงยตุธิรรม พร้อมด้วยสือ่มวลชน 
อาสาสมัครคุมประพฤติ กรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน กรรมการ 
ศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท และกรรมการสงเคราะห์ เข้าร่วมฯ 
ณ โรงแรม รีสอร์ทเกาะหลัก อ�าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
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เสริมสร้�งคว�มเข้�ใจบทบ�ทเครือข่�ย
ยุติธรรมชุมชน
▶ ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้  
นางสาวฬชตวรร คลังกลาง นกัวชิาการยตุธิรรมปฏบิติัการ 
เข้าร่วมการประชุมก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน อ�าเภอประจักษ ์
ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านการสร้าง 
ความเข ้าใจและชี้แจงแนวทาง วิธีการปฏิบัติงาน 
ของเครือข่ายยุติธรรมชุมชน ในการทบทวนและสร้าง 
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของเครือข่ายยุติธรรม 
ชมุชนและหน้าทีข่องศนูย์ยตุธิรรมชมุชนในการช่วยเหลอื 
ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ 
ในพื้นที่ ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในอ�าเภอประจักษ์ศิลปาคม 
เข้าร ่วมฯ ณ หอประชุมอ�าเภอประจักษ์ศิลปาคม  
อ�าเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
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เผยแพร่บทบ�ทภ�รกิจ 
▶ ส� านั ก ง านยุ ติ ธ ร รมจั งหวั ดสิ งห ์ บุ รี  
ร่วมกับศูนย์ยุติธรรมต�าบลในพื้นท่ีอ�าเภอ 
เมื อ งสิ งห ์ บุ รี  จั ด โคร งการมหกรรม 
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต�าบลในอ�าเภอเมือง 
สิงห์บุรีเคลื่อนที่บริการ เพื่อเผยแพร่บทบาท 
ภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง 
ยตุธิรรมผ่านกจิกรรมต่าง ๆ  อาท ิการบรรยาย 
เกี่ ยวกับการด� า เนินงานศูนย ์ยุติ ธรรม 
ชุมชนต�าบล กองทุนยุติธรรมสิทธิผู้เสียหาย 
และจ�า เลยในคดีอาญาการให ้ความรู ้ 
กฎหมายในชีวิตประจ�าวันและการไกล่เกลี่ย 
ระงับข้อพิพาทในชุมชน นอกจากนี้ยังมี 
กิ จกรรมการฝ ึกอา ชีพจากหน ่วยงาน 
ทีเ่กีย่วข้องมาให้ความรู ้โดยมคีณะกรรมการ 
ศู น ย ์ ยุ ติ ธ ร ร ม ชุ ม ช น แ ล ะ ป ร ะ ช า ช น 
ในพื้นที่ เข ้าร ่วม ฯ ณ วัดสว่างอารมณ์  
อ�าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ทุกทิศทั่วยุติธรรม

มอบทุนประกอบอ�ชีพ 
ผู้พ้นก�รคุมคว�มประพฤติ
▶ ส�านกังานยุตธิรรมจงัหวดัเลย จดัโครงการ 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพ 
คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนต�าบล” 
เพื่อเสริมสร ้างศักยภาพคณะกรรมการ 
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต�าบลในพื้นที่จังหวัดเลย 
ให ้มีความรู ้  ความเข ้าใจในโครงสร ้าง 
การบริหารจัดการและบทบาทหน ้าที่  
ตลอดจนแนวทางการด�าเนินงานโครงการ 
ร่วมกับศูนย์ยุติธรรมชุมชน โดยมีนายคุมพล 
บรรเทาทุกข ์  ผู ้ ว ่าราชการจังหวัดเลย  
เป็นประธานฯ ซ่ึงมีส่วนราชการในสังกัด 
กระทรวงยุติธรรม ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ี 
ผู ้ที่เกี่ยวข้องและเครือข่ายยุติธรรมชุมชน 
เข้าร่วม  ณ  โรงแรมใบบญุแกรนด์  อ�าเภอเมอืง 
จังหวัดเลย
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