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กองบรรณาธิการ

ร่วมเป็นสักขีพยานลงนาม MOU
สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด
ณ ห้ อ งแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรู ม อาคารอิ ม แพค ฟอรั่ ม
เมืองทองธานี จ.นนทบุรี นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม ในฐานะผู้อ�ำนวยการศูนย์อ�ำนวยการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ผอ.ศอ.ปส.) เป็นสักขีพยานในพิธี
ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการด�ำเนินงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง
ปลอดภัยยาเสพติด ระหว่างนายศิรนิ ทร์ยา สิทธิชยั เลขาธิการ ป.ป.ส.
กับว่าทีร่ อ้ ยตรี สมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ
สาระส�ำคัญของ MOU ฉบับดังกล่าว คือ การบูรณาการความร่วมมือกัน
ระหว่าง 2 หน่วยงาน ในการอบรมสมาชิกสภาเกษตรกรให้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด เพื่อน�ำความรู้
ดังกล่าวไปถ่ายทอดยังเกษตรกรในหมู่บ้าน และมีส่วนร่วมในการ
ก�ำหนดแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ของตน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมให้การช่วยเหลือพระ
และประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงยุตธิ รรม น�ำผูบ้ ริหารระดับสูง
ของกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะ เดินทางไปถวายสังฆทาน ณ วัดประชาภิรมย์
ถนนระแงะมรรคา อ�ำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยุติธรรม ได้เดินทางมาตรวจราชการหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงยุติธรรม
จึ ง ถื อ โอกาสมาเยี่ ย มเยี ย นดู แ ลทุ ก ข์ สุ ข ของประชาชนและคณะสงฆ์
ทั้งนี้ รัฐบาลมีนโยบายดูแลพระสงฆ์ทั้ง 3 จังหวัด โดยมอบให้ส�ำนักงานพระพุทธ
ศาสนาแห่งชาติ เข้ามาดูแลเรื่องกิจการของพระสงฆ์เพื่อให้พระและวัดสามารถ
ใช้ชีวิตได้ตามปกติ หากพระสงฆ์และประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ มีสิ่งใดที่ต้องการให้กระทรวงยุติธรรมช่วยเหลือ หากอยู่ในอ�ำนาจหน้าที่
และเป็นประโยชน์ก็พร้อมที่จะด�ำเนินการให้อย่างเต็มที่

ร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรี ภายใต้กรอบบันทึก
ความเข้าใจ 7 ฝ่าย ว่าด้วยการควบคุมยาเสพติด
ในอนุภูมิภาค ณ ประเทศกัมพูชา
ณ โรงแรม Raffles Le Royal Hotel กรุงพนมเปญ ประเทศ
กัมพูชา นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรี
ภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจ 7 ฝ่าย ว่าด้วยการควบคุมยาเสพติด
ในอนุภูมิภาค โดยมีผู้แทนจากประเทศไทย กัมพูชา จีน สปป.ลาว
เมี ย นมา เวี ย ดนาม และส� ำ นั ก งานยาเสพติ ด และอาชญากรรม
แห่งสหประชาชาติ (UNODC) เข้าร่วม
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
พร้อมเน้นย�้ำการบูรณาการข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล และการพัฒนา
ศักยภาพงานนิติวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานสากล
ณ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น กรุงเทพฯ
นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงยุตธิ รรม ได้เยีย่ มชมการด�ำเนินงาน
พร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เน้นย�้ำให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
เร่งขับเคลื่อนนโยบายการบูรณาการข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลตามข้อสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี ที่มอบหมายให้กระทรวงยุติธรรม โดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
เป็ น เจ้ าภาพหลั ก ในการจัด ตั้งศูน ย์ข้อมูลอัต ลัก ษณ์ บุค คลแห่ ง ชาติ ร่ ว มกั บ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้เกิดความร่วมมือและพัฒนาศักยภาพด้านการพิสจู น์
หลักฐานการเก็บวัตถุพยานเพื่อประกอบการสืบสวนสอบสวน การวิเคราะห์
วัตถุพยาน ซึ่งจะต้องมีฐานข้อมูลที่มีคุณภาพ และเป็นมาตรฐานสากล เพื่อให้
เกิ ด ความเป็ น ธรรมแก่ ป ระชาชน ทั้ ง นี้ รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงยุ ติ ธ รรม
พร้อมสนับสนุนการด�ำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลดังกล่าวให้ประสบผลส�ำเร็จ

ร่วมเป็นเกียรติในงาน “วันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจ�ำปี 2560”
ณ ตึกสันติไมตรี ท�ำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เป็นประธานเปิดงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจ�ำปี 2560 ภายใต้แนวคิด
“ประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยการค้ามนุษย์” โดยมีนางกรรณิการ์ แสงทอง รองปลัด
กระทรวงยุตธิ รรม เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานดังกล่าว ซึง่ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ จั ด ขึ้ น เพื่ อ รณรงค์ ใ ห้ ทุ ก ภาคส่ ว นตระหนั ก ถึ ง
ภัยร้ายแรงของการค้ามนุษย์ ซึง่ เป็นภัยต่อความมัน่ คงของชาติและเป็นการละเมิด
สิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและ
ป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์
ทั้งนี้รัฐบาลได้ก�ำหนดการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เป็นวาระ
แห่งชาติ และประกาศให้วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านการค้ามนุษย์

เข้าร่วมกิจกรรมรวมพลคน “แพะ”
ณ Convention Hall อาคารศูนย์การเรียนรู้ (อาคาร D) สถานีโทรทัศน์
ไทยพีบเี อส พันต�ำรวจเอก ดุษฎี อารยวุฒิ รองปลัดกระทรวงยุตธิ รรม ร่วมเสวนา
ในหัวข้อ “อยู่ไทยอย่างไรไม่เป็นแพะ” ภายใต้กิจกรรม “รวมพลคนแพะ”
ซึ่งจัดโดยสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจ
ต่ อ กระบวนการยุ ติ ธ รรมแก่ ส าธารณชน กิ จ กรรมภายในงานประกอบด้ ว ย
เวทีเสวนา “แพะ ทอล์ค” และจุดบริการให้คำ� ปรึกษาทางกฎหมายจากหน่วยงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยมี ก รมคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพ, กรมสอบสวนคดี พิ เ ศษ,
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุตธิ รรม ได้จดั เจ้าหน้าทีร่ ว่ มให้คำ� ปรึกษาทางด้านกฎหมาย
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