โครงการเยาวชนพลยุติธรรม
เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
เฉลิมพระเกียรติเนือ่ งในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 80 พรรษา
          
ในการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการฯ คณะที่ปรึกษาโครงการฯ ได้ดําเนินงานตามขั้นตอน
ดังต่อไปนี้
1. ประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการฯ
คณะที่ป รึกษาโครงการฯ ได้ ร่ว มกัน ประชุม เพื่ อแต่ งตั้ งคณะกรรมการประจํ า โครงการในการ
พิจารณาคัดเลือกโรงเรียน ในวันที่ 9 มิถุนายน 2550 โดยกําหนดเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ซึ่งเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียน แสดงรายละเอียดดังนี้
1) ข้อเสนอการจัดกิจกรรมของโรงเรียนมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ดังนี้
(1) เพื่อเสริมสร้างนวัตกรรม องค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดําเนินกิจกรรม
ภายใต้โครงการเยาวชนพลยุติธรรมฯ ของสถานศึกษาต่าง ๆ ในแต่ละภูมิภาค
(2) เพื่อสร้างจิตสํานึกและทัศนคติที่ดีในเรื่องความยุติธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตและการ
ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในกลุ่มเด็กและเยาวชน
(3) เพื่อผสมผสานรูปแบบการดําเนินงานกิจกรรม ตามโครงการเยาวชนพลยุติธรรมฯ เข้าสู่
หลักสูตรการเรียนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการ
2) รูป แบบการจั ด กิ จ กรรมจะต้อ งดํ า เนิ น ตามรู ป แบบกิจ กรรมหลักของโครงการเยาวชนพล
ยุติธรรมที่มีลักษณะตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) เสริมสร้างองค์ความรู้ทางด้านกระบวนการยุติธรรมและกฎหมายเบื้องต้นในสถานศึกษา
(2) นํากระบวนการยุติธรรมจําลองมาใช้ในการแก้ปัญหาในโรงเรียน
(3) การปลูกจิตสํา นึกและทัศนคติที่ดีแก่เด็กและเยาวชนในเรื่องของความยุติธรรมและ
ความซื่อสัตย์สุจริต
(4) เน้นเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและการป้องกันปัญหายาเสพติด
(5) เสริมสร้างเครือข่ายยุติธรรมชุมชนหรือกระแสการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกัน
อาชญากรรม
(6) เสริมสร้างความสมานฉันท์ในโรงเรียน
(7) เสริมสร้างจิตสํานึกในสิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย

(8) กิจกรรมในลักษณะอื่นๆ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ
3) โรงเรียนได้ส่งใบสมัครและข้อเสนอโครงการภายในระยะเวลาที่กําหนด (8 มิถุนายน 2550)
ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียน มีความพร้อมที่จะเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการฯ ตั้งแต่เริ่ม
ดําเนินโครงการฯ จนถึงเดินทางเข้าร่วมการประกวดกิจกรรมระดับประเทศในเดือนธันวาคม 2550
4) ให้โอกาสโรงเรียนที่กระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการอย่าง
ทั่วถึงและเหมาะสม โดยไม่ให้ความสําคัญเฉพาะโรงเรียนในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งมากจนเกินไป
2. รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับพิจารณาคัดเลือกให้เข้าร่วมจัดกิจกรรมโครงการเยาวชนพลยุติธรรม
เฉลิมพระเกียรติฯ
ในวันที่ 11 มิถุนายน
2550 หลังจากที่คณะกรรมการฯ ได้ทําการคัดเลือกโรงเรียนตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการเรียบร้อยแล้ว จึงได้ประกาศรายชื่อของโรงเรียนที่ได้รับทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรม
จํานวน 82 โรงเรียน ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 2.1 รายชื่อโรงเรียนภาคใต้ตอนล่างที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
ชื่อโรงเรียน
ระดับช่วงชั้น 2
1. โรงเรียนวัดประเจียก
2. โรงเรียนบางนราวิทยา
3. โรงเรียนเทศบาล 2 วัดตานีสโมสร
4. โรงเรียนอนุบาลสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5. โรงเรียนบ้านน้ํากระจาย
ระดับช่วงชั้น 3
6. โรงเรียนวชิรานุกูล
7. โรงเรียนบ้านโคกเมา
8. โรงเรียนสตรียะลา
9. โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านทรายทอง)
10. โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
11. โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
ระดับช่วงชั้น 4
12. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
13. โรงเรียนวรนารีเฉลิม
14. โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
15. โรงเรียนศาสนูปถัมภ์
16. โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา
17. โรงเรียนส่องแสงพาณิชยการ
18. โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์

จังหวัด
สงขลา
นราธิวาส
ปัตตานี
ปัตตานี
สงขลา
สงขลา
สงขลา
ยะลา
นราธิวาส
นราธิวาส
ปัตตานี
สงขลา
สงขลา
นราธิวาส
ปัตตานี
ปัตตานี
สงขลา
สตูล

ตารางที่ 2.2 รายชื่อโรงเรียนในภาคใต้ตอนบนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
ชื่อโรงเรียน
ระดับช่วงชั้นที่ 2
1. โรงเรียนคุระบุรี
2. โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
3. โรงเรียนบ้านไม้ขาว
4. โรงเรียนวัดราษฎร์อุปถัมภ์
5. จังหวัดบ้านกู้กู
ระดับช่วงชั้นที่ 3
6. โรงเรียนเกาะสิเหร่
7. โรงเรียนบ้านโพหวาย
8. โรงเรียนวิทยาประชาคม
9. โรงเรียนบ้านบางม่วง
ระดับช่วงชั้นที่ 4
10. โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี
11. โรงเรียนเหนือคลองประชาบํารุง
12. โรงเรียนกะทู้วิทยา
13. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต

ตารางที่ 2.3

จังหวัด
พังงา
ภูเก็ต
ภูเก็ต
พังงา
ภูเก็ต
ภูเก็ต
สุราษฎร์ธานี
กระบี่
พังงา
สุราษฎร์ธานี
กระบี่
ภูเก็ต
ภูเก็ต

รายชื่อโรงเรียนในภาคเหนือที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
ชื่อโรงเรียน

ระดับช่วงชั้นที่ 2
1. โรงเรียนอนุบาลเมืองลําพูน
2. โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท
3. โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2
4. โรงเรียนศูนย์รวมบ้านกอสะเลียม
ระดับช่วงชั้นที่ 3
5. โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา
6. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
7. โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา
8. โรงเรียนสามเงาวิทยาคม
9. โรงเรียนแม่แตง
ระดับช่วงชั้นที่ 4
10. โรงเรียนสารภีพิทยาคม
11. โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
12. โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
13. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
14. โรงเรียนหอพระ
15. โรงเรียนออนเหนือ

จังหวัด
ลําพูน
เชียงราย
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงราย
ตาก
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่

ตารางที่ 2.4 รายชื่อโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
ชื่อโรงเรียน
ช่วงชั้นที่ 2
1. โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลาง
2. โรงเรียนน้ํายืน
3. โรงเรียนบ้านชําแจงแมง
4. โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
ช่วงชั้นที่ 3
5. โรงเรียนบ้านสวนหอม
6. โรงเรียนหนองบุญนาก
7. โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก
8. โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2
9. โรงเรียนหนองขอนวิทยา
10. โรงเรียนบ้านน้ําท่วม
ช่วงชั้นที่ 4
11. โรงเรียนบ้านโนนสูงศรีธานี
12. โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
13. โรงเรียนสําโรงวิทยาคาร
14. โรงเรียนมัธยมแมด
15. โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์
16. โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร

จังหวัด
มหาสารคาม
อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
ยโสธร
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อํานาจเจริญ
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
อุบลราชธานี
อํานาจเจริญ
ศรีสะเกษ
ร้อยเอ็ด

ตารางที่ 2.5 รายชื่อโรงเรียนในภาคกลางและกรุงเทพมหานครที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
ชื่อโรงเรียน
ระดับช่วงชั้นที่ 2
1. โรงเรียนเมตตาวิทยา
2. โรงเรียนวัดสีสุก
3. โรงเรียนสามัคคีบํารุงวิทยา
4. โรงเรียนราชบพิธ
5. โรงเรียนโฆษิตสโมสร
6. โรงเรียนวัดเสมียนนารี
7. โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง
8. โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก
9. โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
10. โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
ฉะเชิงเทรา
ชัยนาท
นครปฐม

ตารางที่ 2.5 (ต่อ)
ชื่อโรงเรียน
ระดับช่วงชั้นที่ 3
11. โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ ในพระบรมมหาราชวัง
12. โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
13. โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ
14. โรงเรียนสีตบุตรบํารุง
15. โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
ระดับช่วงชั้นที่ 4
16. โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา
17. โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
18. โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูถัมภ์
19. โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม
20. โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา”

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
ฉะเชิงเทรา
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
ฉะเชิงเทรา

ประสานงานและประชุมชี้แจงร่วมกับยุติธรรมจังหวัด และหน่วยงานด้านการศึกษา
นอกจากการประสานงานเพื่อประชุมชี้แจงร่วมกับยุติธรรมจังหวัด และหน่วยงานด้านการศึกษาของ
แต่ละจังหวัดแล้ว คณะที่ปรึกษาโครงการฯ ยังได้ติดต่อประสานงานไปยังหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความ
ร่วมมือในการดําเนินโครงการ แนวทางการประสานงานสรุปได้ดังนี้
• การประสานงานโดยผ่านหน่วยงานการศึกษา
ในการประสานงานของโครงการ เป็นการประชาสัมพันธ์และประสานงานเพื่อขอความร่วมมือ
ผ่านหน่วยงานการศึกษาครั้งนี้ โดยคณะกรรมการดําเนินงานโครงการฯ ได้ทําหนังสือราชการเพื่อขอความร่วมมือ
ในการติดต่อประสานงานกับโรงเรียน และขอความร่วมมือในการส่งเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นคณะกรรมการนิเทศกิจกรรม
โรงเรียนในพื้นทีต่ ่างๆ หน่วยงานการศึกษาที่ให้ความร่วมมือกับโครงการฯ ประกอบด้วย
- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในแต่ละจังหวัด
- สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
- มหาวิทยาลัยราชภัฏ
- โรงเรียนนายร้อยตํารวจ
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

• การประสานงานโดยผ่านหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม
คณะกรรมการดํ า เนิ น งานโครงการฯ ได้ ป ระสานงานขอความร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานใน
กระบวนการยุติธรรมในการนิเทศกิจกรรม และการร่วมเป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
นอกจากนี้ผู้ทรงคุณวุฒิในหน่วยงานยังให้เกียรติในการร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดกิจกรรมในแต่ละ
ภูมิภาค หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมที่ให้ความร่วมมือในการดําเนินกิจกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วย
- สํานักงานยุติธรรมจังหวัด
- สํานักงานบังคับคดีประจําจังหวัด
- ศาลจังหวัด
- สถานีตํารวจ
- สํานักงานอัยการประจําจังหวัด
- กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)
- กองบังคับการปราบปรามการกระทําผิดต่อเด็ก เยาวชนและสตรี (ปดส.)
- กรมคุมประพฤติ และสํานักงานคุมประพฤติจังหวัด
- เรือนจําประจําจังหวัด
- ศูนย์ปฏิบัติการสํานักงานตํารวจแห่งชาติส่วนหน้า
- สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 9
- สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
- ศาลเยาวชนและครอบครัวในแต่ละจังหวัด
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม เป็นหน่วยงานที่สามารถให้ความรู้ทางด้านกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมเบื้องต้นแก่เด็กและเยาวชนได้อย่างดียิ่ง เนื่องจากเป็นแหล่งรวมความรู้ตามบทบาทและ
อํานาจหน้าที่ที่กฎหมายกําหนดไว้ นอกจากนี้ยังอํานวยความสะดวกให้แก่โรงเรียนต่างๆ ที่เข้าศึกษาดูงาน ผลจาก
ความร่วมมือและการประสานงานดังกล่าว ทําให้เกิดความสําเร็จตามขั้นตอนและแผนการดําเนินงานที่วางไว้
• ประสานงานโดยผ่านนักการเมืองท้องถิ่นและผู้นําทางศาสนา
การประสานงานเพื่อดําเนินกิจกรรมโครงการเยาวชนพลยุติธรรม ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ จะต้องประสานงานผ่านนักการเมืองท้องถิ่น และผู้นําทางศาสนา เนื่องจากเป็นพื้นที่เสี่ยงภัย และเนื่องจาก
การดําเนินงานของคณะกรรมการโครงการจะต้องลงพื้นที่เพื่อไปชี้แจงและให้ความรู้แก่นักเรียนอย่างใกล้ชิด ซึ่งการลง
พื้นที่ในแต่ละครั้งเจ้าหน้าที่จากโครงการต้องประสานงานไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานกระบวนการ
ยุติธรรมในพื้นที่นั้นๆ เพื่อขอความร่วมมือในการส่งเจ้าหน้าที่ร่วมนิเทศ และให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน เขตพื้นที่ที่
จําเป็นจะต้องให้ความสําคัญในการดําเนินกิจกรรมเป็นพิเศษ คือ พื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ประกอบด้วย จังหวัด
สงขลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดสตูล เนื่องจากเป็นจังหวัดที่อยู่ในเขตพื้นที่
เสี่ยงภัยจากเหตุการณ์การก่อความไม่สงบของผู้ก่อการร้ายใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

