
กองบรรณาธิการทุกทิศทั่วยุติธรรม

ก.ยุติธรรมลงพื้นที่ปฏิบัตภิารกิจเชิงรุกทั่วไทย
การให้ความช่วยเหลือเรือ่งการใหค้วามยุตธิรรมกับประชาชน จ�าเปน็ตอ้งส่งเสรมิและสร้างองคค์วามรูใ้หค้วบคูไ่ปพรอ้มกัน อนัจะช่วยให้ 
กระบวนการยุติธรรมบรรลุเป้าหมายตามท่ีแต่ละสังกัดหน่วยงานมุ่งหวังเอาไว้ ดังนั้น ช่วงที่ผ่านมาจึงจะเห็นว่าหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงยุติธรรม ได้ด�าเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเผยแพร่บทบาทภารกิจขององค์กร รวมทั้งให้ความช่วยเหลือประชาชนเพื่ออ�านวย 
ความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล�้าให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

สร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจให้แก่เด็กและเย�วชน
▶ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับสถานศึกษา 
ได้จัดโครงการเสริมการเรียนรู้เพ่ือการคุ้มครองและป้องกันเด็กและเยาวชนเข้าสู่
กระบวนการยุติธรรม เพ่ือป้องปรามและป้องกันปัญหาท่ีเก่ียวกับเด็กและเยาวชน 
โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เด็กและเยาวชน อันเป็นการปฏิบัติการเชิงรุก 
ท้ังน้ี เพ่ือให้ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องได้ร่วมมือร่วมใจด�าเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพ 
เด็กและเยาวชน แก้ไขปัญหาพฤติกรรมเพ่ือป้องกันการกระท�าความผิด และ 
การกระท�าความผิดซ�า้ของเด็ก รวมท้ังเพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพด้าน
อารมณ์ จิตใจ สติปัญญา ความสามารถในการแสดงออกอย่างเหมาะสม มีคุณธรรม
จริยธรรม และมีวิถีชีวิตท่ีเป็นสุข โดยเด็กและเยาวชนจะได้รับทักษะชีวิต ความรู้
ด้านกฎหมาย การเลือกคบเพ่ือน การปฏิเสธ การตัดสินใจแก้ปัญหาและการจัดการ
อารมณ์ โดยจัดข้ึน ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 

ผู้ถูกคุมประพฤติบำ�เพ็ญส�ธ�รณประโยชน์
▶ ส�านกังานคมุประพฤตจิงัหวดัชมุพร น�าผูถ้กูคมุความประพฤต ิ
ในคดีเกี่ยวกับ พ.ร.บ.จราจร ร่วมบ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์  
โดยร่วมเป็นอาสาจราจรในการช่วยน�านักเรียนข้ามถนน  
ณ บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลชุมพร เพ่ือสร้างจิตส�านึก 
และปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการใช้รถใช้ถนนในทางท่ีดีขึ้น  
และชี้ให้เห็นคุณค่าของชีวิต เพื่อลดความเสียหายที่อาจจะเกิด
แก่ผู้ใช้ถนน ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือและดูแลการปฏิบัติงาน 
จากสถานีต�ารวจภูธรเมืองชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพร

รับเรื่องร้องทุกข์จ�กประช�ชน
▶ นายณัฐฐ์ฐนนท์  ประคองใจ ยุติ ธรรม
จังหวัดอุบลราชธานี ส�านักงานยุติธรรมจังหวัด
อบุลราชธาน ีรบัเรือ่งราวรอ้งทกุขจ์ากประชาชน 
ชาวอ�าเภอตระการพืชผล กรณีเป็นสมาชิกกองทุน 
สวัสดิการออมทรัพย์เพื่อชีวิต ซ่ึงเสียชีวิตแล้ว 
แต่ไม่ได้รับเงินสวัสดิการสงเคราะห์
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คัดกรองและประเมินปัจจัยเสี่ยงผู้ต้องขัง
▶ เจ้าหน้าที่สถานพยาบาลเรือนจ�ากลางเชียงใหม่เข้าคัดกรองและ
ประเมินปัจจัยเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในกลุ่ม 
ผู้ต้องขังที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป เพื่อให้ผู้ต้องขังที่พบภาวะเสี่ยง 
ไดร้บัความรูเ้กีย่วกบัโรค และผา่นกระบวนการปรับเปลีย่นพฤตกิรรม
จากเจ้าหน้าที่ ณ เรือนจ�ากลางเชียงใหม่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

มอบสื่อก�รเรียนก�รสอนให้โรงเรียน 
พร้อมรับเรื่องร�วร้องทุกข์ของประช�ชน
▶ นายนรินทร์ พรหมสาขา ณ สกลนคร นักวิชาการ
ยุติธรรมช�านาญการ รักษาการในต�าแหน่งยุติธรรม
จังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะ ลงพ้ืนที่เพื่อมอบเกมส์  
The Choice ทางเลอืก ทางรอด ของศูนย์ชว่ยเหลอืลกูหนี ้
และประชาชนทีไ่มไ่ดร้บัความเปน็ธรรม กระทรวงยตุธิรรม 
เพือ่ใชเ้ปน็ส่ือกลางการเรยีนการสอน โดยม ีนายวไิลศกัดิ์ 
วรรณศร ีผูอ้�านวยการโรงเรียนภเูวยีงวทิยาคม และคณะคร ู
นักเรียนโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม เป็นผู้รับมอบ พร้อมทั้ง
มอบใบประกาศเกียรติคุณศูนย์ยุติธรรมชุมชนต้นแบบ
ให้ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเมืองเก่าพัฒนา อ�าเภอเวียงเก่า 
จังหวัดขอนแก่น ตลอดจนรับเรื่องราวร้องทุกข์และ
ประชาสัมพันธ์ บทบาทภารกิจศูนย์ยุติธรรมชุมชน  
ในโครงการ อบต.ยิ้มพบประชาชน ประจ�าปี 2560  
ณ บ้านหม้อ หมู่ที่ 7 ต.เก่าพัฒนา อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น

ทุกทิศทั่วยุติธรรม

เวทีแลกเปลี่ยนคว�มคิดเห็นเชิงสร้�งสรรค์
เย�วชนวัยใสป้องกันภัยย�เสพติด
▶ นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. พร้อมคณะ เข้าพบ 
นายสุรพร พร้อมมูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เพื่อหารือ
แนวทางการขับเคลื่อนการแก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัด
นราธิวาส พร้อมทั้งให้สมาคมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ รายงานผลการด�าเนินงาน อาทิ การสร้างภูมิคุ้มกัน 
ในสถานศึกษา โรงเรียนปอเนาะ ตาดีกา การสนับสนุนการอ่าน 
คบุตบะห ์และหารอืแนวทางการขบัเคลือ่นงานการปอ้งกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด โดยให้มุ่งแก้ปัญหาผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบ�าบัด 
และชักชวน แนะน�าผู้เสพ และครอบครัว ท้ังนี้ เพื่อผลักดันให้ 
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
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เผยแพร่บทบ�ทภ�รกิจ 
▶ ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมโครงการ 
“สวท.สัญจร ผูกมิตรใกล้ ชิดชุมชน” คร้ัง ท่ี  29  
เพื่อประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าท่ีของส�านักงานยุติธรรม
จังหวัดพิษณุโลก และเสริมสร้างความเข้าใจในการ 
ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน ตาม พ.ร.บ. กองทุน
ยุติธรรม พ.ศ. 2558 และ พ.ร.บ. ค่าตอบแทนผู้เสียหาย 
และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ�าเลยในคดีอาญา 
พ.ศ. 2544 พร้อมทั้งแจกเอกสารประชาสัมพันธ์ให้กับ
ประชาชนทีม่าตดิตอ่ขอรบับรกิาร ณ นคิมสหกรณว์งัทอง 
จ�ากัด ต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

ทุกทิศทั่วยุติธรรม

ออกพื้นที่ให้บริก�รประช�ชน
▶ ส� านั ก ง านยุ ติ ธ ร รมจั งหวั ดปั ตตานี  
พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
ยุติธรรม ออกพื้นที่ให้บริการประชาชน
ร่วมกับหน่วยบริการ “จังหวัดเคลื่อนท่ี” 
จ.ปัตตานี ประจ�าปีงบประมาณ 2560  
เ พื่ อ ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ บ ท บ า ท ภ า ร กิ จ  
การให้บริการของส�านักงานยุติธรรมให้แก่
ประชาชนในพื้นที่ ณ สนามกีฬาองค์การ
บริหารส่วนต�าบลตะโละแมะนา หมู่ที่ 1  
ต.ตะโละแมะนา อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี

ร่วมเก็บขยะช�ยห�ดลิปะน้อย
▶ นายอธิพล มะหันตาพันธ์ ผู้อ�านวยการส�านักงานคุมประพฤติจังหวัด
สรุาษฎรธ์าน ีสาขาเกาะสมยุ พรอ้มดว้ยเจา้หนา้ที ่น�าจติอาสาคมุประพฤต ิ
และสมาชิก TO BE NUMBER ONE ร่วมกับศูนย์ยุติธรรมชุมชนต�าบล 
ลปิะนอ้ย เทศบาลนครเกาะสมยุ กลุม่รักษห์าดลปิะน้อย โรงเรยีนเกาะสมยุ 
กลุ่มผู้ประกอบการโรงแรมบริเวณหาดลิปะน้อย และอาสาสมัคร 
คมุประพฤต ิจ�านวน 200 คน บ�าเพญ็สาธารณประโยชน ์โดยการเกบ็ขยะ
บริเวณชายหาดลิปะน้อย ความยาวประมาน 2 กิโลเมตร

นับเป็นการด�าเนินงานตามบทบาทหน้าท่ี และปณิธานของกระทรวงยุติธรรม ซึ่งได้ขับเคลื่อนภารกิจต่างๆ เพื่อประชาชน 
และสังคมส่วนรวมอย่างเป็นรูปธรรม เท่าเทียม ทั่วถึงทุกภูมิภาค สอดรับนโยบายประเทศในยุคไทยแลนด์ 4.0 อย่างเท่าทัน  
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