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ยุติธรรมทั่วไทย 
ช่วงที่ผ่านมา หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค อาทิ สถาบันพัฒนา 

บุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำานักงาน ป.ป.ส. สำานักงานยุติธรรมจังหวัด (สยจ.) 
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สำานักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เรือนจำา ทัณฑสถานประจำา 
จังหวัดฯ ได้ดำาเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่บทบาทและภารกิจของหน่วยงาน ให้ความช่วยเหลือ 
ประชาชน อำานวยความเป็นธรรมเพ่ืิอลดความเหลื่อมลำ้าแก่ประชาชนอย่างต่อเน่ือง สรุปเป็นภาพรวมผลการ 
ดำาเนินงานทั่วประเทศในช่วงที่ผ่านมาได้ดังนี้

สำ�นักง�นยุติธรรมจังหวัดลพบุรี
สำ � นักง�นยุติ ธรรมจั งหวัดลพบุ รี  จั ด โครงก�ร 

ประชุมเชิงปฏิบัติก�ร ชี้แจงแนวท�งก�รดำ�เนินง�นของ 
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนจังหวัดลพบุรี และชี้แจงก�รปฏิบัติง�น 
ของคณะกรรมก�รและทีป่รกึษ�ศนูยย์ตุธิรรมชมุชน จำ�นวน  
22 ศูนย์ฯ ขึ้น ณ ห้องข�ยทอดตล�ด สำ�นักง�นบังคับคดี 
จังหวัดลพบุรี อ�ค�รบูรณ�ก�รกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2  
อำ�เภอเมือง จังหวัดลพบุรี  

โ ค ร ง ก � รประ ชุม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติก � รค ร้ัง น้ี  จัด ข้ึน 
เพื่อสร้�งคว�มรู้ คว�มเข้�ใจในหลักก�ร แนวคิด วิธีก�ร 
ดำ�เนินง�นของศูนย์ฯ นำ�เสนอแนวคิดเกี่ยวกับประโยชน์ 
ทีช่มุชนพงึจะไดร้บัจ�กก�รดำ�เนนิง�นของเครอืข�่ยยตุธิรรม
ชุมชนและศูนย์ยุติธรรมชุมชน และเพื่อเป็นสื่อกล�งในก�ร 
เผยแพร่คว�มรู้และให้บริก�รประช�ชนทุกระดับอย่�งทั่วถึง  
อันจะนำ�ไปสู่เป้�หม�ยสูงสุดน่ันก็คือ ก�รลดคว�มเหล่ือมลำ�้ 
ท�งสังคมด้�นกระบวนก�รยุติธรรมของจังหวัดลพบุรีในอน�คต 

ศูนย์ปฏิบัติก�รคดีพิเศษ
จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้

ศูนย์ปฏิบัติก�รคดีพิ เศษจังหวัด 
ช�ยแดนภ�คใต้ จัดโครงก�รฝึกอบรม  
“ก�รวิเคร�ะห์ข่�วคว�มมั่นคง ครั้งที่ 1”  
ข้ึน โดยมีข้�ร�ชก�รและเจ้�หน้�ทีท่ีเ่ก่ียวข้อง  
เข้�ร่วมฟังก�รอบรมเป็นจำ�นวนม�ก  
ณ โรงแรมหรรษ�เจบี อำ�เภอห�ดใหญ่  
จังหวัดสงขล�
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คุ้มครองสิทธิ ภ�ค 2
น�งศกุลตร� นนตรี ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�น 

คุ้มครองสิทธิและเสรีภ�พ ภ�ค 2 ร่วมบรรย�ย 
ในหัวข้อ “พระร�ชบัญญัติค่�ตอบแทนผู้เสียห�ย 
และค่�ทดแทนและค่�ใช้จ่�ยแก่จำ�เลยในคดี 
อ�ญ� พ.ศ. 2544” ในโครงก�รสง่เสรมิก�รระงบั 
ข้อพิพ�ทโดยก�รไกล่เกล่ียในชุมชน ภ�ยใต้ 
กิจกรรมก�รขับเคล่ือน สรุปและถอดบทเรียน 
กิจกรรมก�รส่งเสริมก�รระงับข้อพิพ�ท

ในก�รนี้ น�งศกุลตร�ฯ ยังได้มอบป้�ย 
ประช�สัมพันธ์สำ�นักง�นช่วยเหลือท�งก�รเงิน 
แกผู้่เสยีห�ยและจำ�เลยในคดอี�ญ�แกส่ำ�นกัง�น 
ยุติธรรมจังหวัดก�ฬสินธุ์ เพื่อนำ�ไปมอบต่อ 
ให้แก่สถ�นีตำ�รวจภูธรภ�ยในจังหวัดก�ฬสินธุ์  
ในก�รประช�สัมพันธ์ครั้งต่อไป ณ หอประชุม 
ธรรม�ภิบ�ล สำ�นักง�นเทศบ�ลเมืองก�ฬสินธุ์  
อำ�เภอเมือง จังหวัดก�ฬสินธุ์ 

เรือนจำ�กล�งลพบุรี
เรอืนจำ�กล�งลพบรุ ีจดั “โครงก�รอบรมหลกัสตูรมคัน�ยก” เพือ่บำ�บดั  

ฟื้นฟู และแก้ไขพฤตินิสัยแก่ผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษ (คือเหลือโทษจำ�คุก 
ไม่เกิน 6 เดือน) ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ต้องขังกลุ่มดังกล่�ว มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจ 
ที่ถูกต้อง เกี่ยวกับระเบียบแบบแผนและแนวท�งก�รปฏิบัติด้�นศ�สนพิธี  
ทัง้พธิกี�รทีเ่ปน็ส�กลนยิม พธีิก�รในท้องถ่ิน และพธิกี�รในวนัสำ�คญัต�่ง ๆ  
เก่ียวกับช�ติ ศ�สน� และพระมห�กษัตริย์ เพื่อจะได้นำ�คว�มรู้ดังกล่�ว 
ไปปฏบิตัแิละใชใ้นก�รประกอบอ�ชพีภ�ยหลังจ�กพน้โทษไดอ้ย�่งถกูตอ้ง 
เหม�ะสม นบัเปน็โครงก�รทีมุ่ง่  “คนืคนดคีนืสูส่งัคม”  ของเรอืนจำ�กล�งลพบรุ ี
อำ�เภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

สถ�นพินิจฯ จังหวัดเชียงร�ย 
น�ยนภสินธุ์ น�ชัยพลอย ผู้อำ�นวยก�รสถ�นพินิจและ 

คุ้มครองเด็กและเย�วชนจังหวัดเชียงร�ย ลงน�มในบันทึก 
ขอ้ตกลงคว�มรว่มมอืว�่ดว้ยม�ตรก�รพเิศษแทนก�รดำ�เนนิคด ี
อ�ญ�และก�รพิพ�กษ�คดี ณ ห้องประชุม ศ�ลเย�วชนและ 
ครอบครัวจังหวัดเชียงร�ย จังหวัดเชียงร�ย



76 วารสารยุติธรรม  กระทรวงยุติธรรม

ทุกทิศทั่วยุติธรรม

สำ�นักง�นยุติธรรมจังหวัดปัตต�นี
สำ�นักง�นยุติธรรมจังหวัดปัตต�นี มอบเงิน 

ช่วยเหลือผู้เสียห�ย ต�มพระร�ชบัญญัติ 
ค่�ตอบแทนผู้เสียห�ยฯ แก่ท�ย�ทผู้ต้องขัง 
ที่ เสียชีวิตจ�กเหตุก�รณ์จล�จลภ�ยใน 
เรอืนจำ�กล�งปัตต�น ีเมือ่วนัที ่15 กรกฎ�คม  
2559 จำ�นวน 3 ร�ย ร�ยละ 100,000 บ�ท 
โดยมยีตุธิรรมจังหวดัปตัต�น ีผูแ้ทนกระทรวง 
ยุติธรรม และผู้บัญช�ก�รเรือนจำ�กล�ง 
ปัตต�นี เป็นผู้มอบเงินจำ�นวนดังกล่�ว  
ณ เรือนจำ�กล�งปัตต�นี จังหวัดปัตต�นี

คุมประพฤติ
สำ �นั กง�น คุมประพฤติ จั งหวั ด สุ ร�ษฎร์ ธ�นี   

จัดโครงก�รอบรม “อ�ส�สมัครคุมประพฤติระดับหมู่บ้�น”  
เพื่ อ เสริมสร้ � งคว�มร่ วมมือระหว่ � งภ�ค รัฐ กับ 
ภ�คประช�ชน ในก�รน้ี ได้รับเกียรติจ�กน�ยช�ญชัย  
กุประดิษฐ์ ผู้พิพ�กษ�หัวหน้�ศ�ล จังหวัดสุร�ษฎร์ธ�นี  
ม�เป็นประธ�นในพิธีเปิด และมีน�ยโกมล เสรย�งกูร  
ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นคุมประพฤติจังหวัดสุร�ษฎร์ธ�นี 
พร้อมด้วยหัวหน้�ส่วนร�ชก�รในสังกัดกระทรวง 
ยตุธิรรมในเขตพ้ืนที ่และอ�ส�สมคัรคุมประพฤต ิจำ�นวน  
100 คน เข�้รว่มก�รอบรมฯ ณ โรงแรมบรรจงบรุ ีจงัหวดั 
สุร�ษฏร์ธ�นี
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สำ�นักง�นยุตธิรรมจงัหวดัขอนแก่น
สำ �นั ก ง �นยุ ติ ธ ร รมจั งหวั ดขอนแก่ น  

มอบหม�ยให้ น�ยวลงกรณ์ โสด�ศรี และ 
น�งส�วอสม�ภรณ์ ใจช่ืน ตำ�แหน่งนิติกร 
ลง พ้ืน ท่ีตรวจสอบข้อเ ท็จจ ริง เ พ่ืออำ �นวย 
คว�มยุติธรรมให้แก่ประช�ชน กรณีเป็นผู้ร้องขอ 
รับเงินช่วยเหลือกองทุนยุติธรรม ในก�รตรวจพสิจูน์
พันธุกรรม (DNA) ม�ใช้ประกอบเป็นพย�น
หลักฐ�นเพื่อเสนอต่อศ�ลในก�รพิจ�รณ�คดี  
ณ  หมูบ่�้นบะย�ว  อำ�เภอบ�้นฝ�ง  จงัหวดัขอนแก่น 

ปปส. ภ�ค 1
น�ยธน�กร คัยนันท์ ผู้อำ�นวยก�รสถ�บันพัฒน� 

บุคล�กรด้�นก�รป้องกันและปร�บปร�มย�เสพติด  
สังกัดสำ�นักง�นคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�ม 
ย�เสพติด (ป.ป.ส.) เป็นประธ�นในพิธีเปิดก�รฝึกอบรม  
“หลักสูตรวิทย�กรอ�ส�พัฒน�ประช�รัฐ รุ่นที่ 3”  
ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเตรียมคว�มพร้อมให้กับวิทย�กรอ�ส� 
พฒัน�ประช�รฐั ใหม้คีว�มรูค้ว�มเข�้ใจเกีย่วกบันโยบ�ย 
และก�รขับเคลื่อนแผนประช�รัฐร่วมใจ สร้�งหมู่บ้�น 
ชุมชนเข้มแข็ง ปลอดภัยจ�กย�เสพติดอย่�งยั่งยืน  
และเพื่อถ่�ยทอดคว�มรู้และแนวท�งก�รขับเคลื่อน 
แผนประช�รัฐฯ ลงสู่ระดับพื้นที่ 

อนึ่ง ผู้เข้�ร่วมอบรมฯ ประกอบด้วย ผู้ที่ทำ�หน้�ที ่
วิทย�กรในก�รถ่�ยทอดคว�มรู้และแนวท�งก�รดำ�เนินง�น 
ต�มแผนประช�รัฐฯ ให้กับอ�ส�พัฒน�ประช�รัฐ 
ระดับพื้นที่ ในเขตพื้นที่สำ�นักง�น ปปส. ภ�ค 1 ภ�ค 2  
และภ�ค 7 จำ�นวน 158 คน ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอรท์  
จังหวัดปทุมธ�นี


