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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมอบนโยบาย 
ป ี2560 “บูรณาการกระบวนการยุติธรรมประเทศ 
สร้างกลไกยุติธรรมให้ฝ่ายบริหาร ขยายบริการ 
สู่ประชาชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม”

บริการทั่วถึง-เป็นธรรม

ยุติธรรม ‘60 
นโยบาย

บูรณาการงาน เข้าถึงประชาชน



นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ 
ปลัดกระทรวงยุติธรรม

พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
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เมือ่วนัที ่26 ตลุาคม 2559 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมริาเคลิ 
แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อน 
นโยบายกระทรวงยุติธรรม ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (Policy  
Implementation toward MOJ 4.0) พร้อมมอบนโยบายและ 
แนวทางการด�าเนินงานของกระทรวงยุติธรรม ประจ�าปี 2560 
โดยกล่าวว่า  กระทรวงยตุธิรรมได้น�าแนวทางการบรหิารและขบัเคลือ่น 
ประเทศของภาครัฐ ท้ังจากยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560–2579  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564  
และแนวคิด Thailand 4.0 มาเป็นกรอบการด�าเนินงานปี 2560 
โดยมุ่งพัฒนาให้กระทรวงยุติธรรมเป็นกลไกและหน่วยงานส�าคัญ 
ของฝ่ายบริหาร ในการด�าเนินการบูรณาการงานด้านกฎหมาย 
และกระบวนการยตุธิรรม ทัง้ภายในประเทศและระหว่างประเทศ ดงันี้ 

มิติการด�าเนินงานแบบบูรณาการ กระทรวงยุติธรรม ก�าหนด 
แนวทางให้หน่วยงานในสังกัด อาทิ กรมราชทัณฑ์ กรมคุมประพฤต ิ
กรมพินิจและคุ ้มครองเด็กและเยาวชน ด�าเนินงานร่วมกับศาล 
เพือ่พฒันาผู้กระท�าผดิ “คนืคนดสีูส่งัคม” ให้กรมบงัคบัคด ีด�าเนินงาน 
ร่วมกับศาลในมิติคดีแพ่ง เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ 

ของประเทศ ให้ส�านักงานกิจการยุติธรรมเป็นหน่วยงานหลัก 
ด้านกระบวนการยตุธิรรมของรฐับาล และให้สถาบนัเพือ่การยติุธรรม 
แห่งประเทศไทย(องค์การมหาชน) : TIJ เป็นหน่วยบริการ 
ด้านกฎหมายระหว่างประเทศ ทั้งในด้านสิทธิมนุษยชนหรือการดูแล 
ผู้ต้องขัง เป็นต้น 

มิติการให้บริการงานยุติธรรมแก่ประชาชน ได้จัดตั้งส�านักงาน 
กองทนุยตุธิรรมและศูนย์ยตุธิรรมชุมชนทัว่ประเทศ เพือ่ขยายบรกิาร 
ของกระทรวงยุติธรรมให้เข้าถึงประชาชนได้มากที่สุด เพื่อใกล้ชิด 
และร่วมมือกับประชาชนในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  โดยเฉพาะปัญหา 
ยาเสพติด และร่วมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง 

มิติการด�าเนินงานด้านอื่น ๆ อาทิ ให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์  
เป็นศนูย์กลางงานด้านนติวิทิยาศาสตร์ของประเทศ เพือ่เร่งรัดกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ ควบคู่ไปกับ 
การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ด�าเนินงานอย่างใกล้ชิดและถ่วงดุลกับส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 
ให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ชี้แจงการทบทวนสถานการณ์ 
สทิธมินษุยชนในประเทศไทย  ภายใต้กระบวนการ  Universal  Periodic  
Review (UPR) ต่อเวทีโลก และให้สถาบันอนุญาโตตุลาการพัฒนา 
ระบบอนุญาโตตุลาการไทยให้น่าเชื่อถือและสร้างความเชื่อมั่น 
ให้แก่สังคม 

นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า 
ตนและเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมทุกระดับพร้อมด�าเนินงาน 
ตามนโยบายของรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงยตุธิรรม โดยเน้นผลส�าเรจ็ 
ในการท�างานของกระทรวงยุติธรรม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
ตามแนวทางศาสตร์ของพระราชาและแนวทางประชารัฐ น�าปัญหา 
ของประชาชนในพื้นที่มาแก้ไข สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้ชุมชน  
และเปิดโอกาสให้รัฐ ประชาชนและเอกชน ได้ท�างานร่วมกัน 
ภายใต้ระบบการบริหารที่ชัดเจนและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 

นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า 
กระทรวงยุติธรรมพร้อมด�าเนินงานโดยมีจุดหมายเพื่อให้ประชาชน 
มีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมมากขึ้น โดยสร้างอาสาสมัคร 
ยุติธรรมชุมชน ขจัดความขัดแย้งในพื้นที่ สร้างความพร้อมให้แก่ 
หน่วยงานยตุธิรรมส่วนภมูภิาค พฒันากองทนุยตุธิรรมเพือ่ช่วยเหลือ 
เรื่องการด�าเนินคดี ส่งเสริมความรู ้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน  
การพัฒนาเทคโนโลยี เพื่ออ�านวยความสะดวกในการให้บริการ 
ด้านงานยตุธิรรมแก่ประชาชน การปรบัปรงุโครงสร้างและแก้กฎหมาย 
ทีม่ปัีญหา อาท ิ กฎหมายบรหิารราชการส่วนท้องถิน่ทีโ่ทษทางอาญา 
เกนิพอด ีรวมทัง้น�าโทษระยะปานกลางมาปรบัใช้ให้มากขึน้ เป็นต้น

โอกาสนี้หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมต่าง ๆ  
ได้ชีแ้จงแนวทางการขับเคลือ่นการด�าเนนิงานของแต่ละส่วนราชการ  
แบ่งตามด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
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น�าเสนอโดย นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบด ี
กรมคุ ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นโยบายและแนวทาง 
การด�าเนนิงานของกรมฯ  4  ประการ ดงันี ้ 1)  ส่งเสรมิป้องกนั 
โดยจัดตัง้ศนูย์ปฏบิติัการด้านสทิธมินษุยชนขึน้ เพ่ือเฝ้าระวงั 
การละเมิดสิทธิมนุษยชนเพื่อรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล  
และสร้างแนวทางปฏิบัติส�าหรบัแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อาทิ  
ห้ามน�าผูต้้องหามาแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนฯ 2) ไกล่เกลี่ย 
ระงับข้อพิพาท โดยพัฒนาบุคลากรเพื่อการไกล่เกลี่ย 
ระงับข้อพิพาท 1 ต�าบล 1 นักไกล่เกลี่ย รวมทั้งผลักดัน  
พ.ร.บ. ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในชุมชน เพื่อสนับสนุน 
การด�าเนินงานของยุติธรรมชุมชนโดยตรง 3) คุ้มครอง 
เยียวยา ช่วยเหลือประชาชนตามกฎหมาย โดยพัฒนา 
ระบบการคุ้มครองเยียวยาให้มีมาตรฐานสากล โดยม ี
ยุติธรรมชุมชนเป็นผู ้สนับสนุน รวมทั้งพัฒนาระบบ 
การคุม้ครองพยานในคดคีวามมัน่คงและคดกีารค้ามนษุย์ 
4) สร้างหลักประกันด้านสิทธิและเสรีภาพ โดยดูแล 
พันธกรณรีะหว่างประเทศด้านสทิธมินษุยชน และปรบัปรงุ 
กฎหมายให้มีความสอดคล้องกัน อาทิ พ.ร.บ. ต่อต้าน 
การทรมานและคนหาย ที่ก�าลังจะมีผลบังคับใช้

พัฒนาศูนย์ยุติธรรมชุมชน  เพื่อให้ความช่วยเหลือ 
ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมระดับชุมชน 
ควบคู่กับการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม สร้างอาสา 
สมัครยุติธรรมชุมชน ขจัดความขัดแย้งในพ้ืนที่ ผลักดัน 
ร่าง พ.ร.บ.ยุติธรรมชุมชน ด�าเนินการเก่ียวกับกองทุน 
ยตุธิรรมให้ประชาชนทีอ่ยูใ่นขอบข่ายการได้รบัความช่วยเหลอื 
ทางด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมสามารถ 
เข้าถึงบริการได้มากขึ้น

น�าเสนอโดย นางสาวรื่นวดี สวุรรณมงคล อธิบด ี
กรมบังคับคดี ด�าเนินการตามวิสัยทัศน์ของกรมฯ คือ  
“มอือาชีพ เป็นธรรม มาตรฐานสากล มัน่คง” โดยก�าหนด 
เป้าหมายให้กรมฯ เป็นส่วนหนึง่ของการขบัเคลือ่นระบบ 
เศรษฐกิจของไทย ท�าให้ประเทศน่าลงทุนมากขึ้น 
และด�าเนนิงานตามหลัก 3 ประการ คือ “สะดวก ทกุแห่ง 
มีประสิทธิภาพ” 

นอกจากนี้ ยังก�าหนดเป้าหมายการด�าเนินงาน 
ของกรมฯ เป็น 8+2 โดย 8 ได้แก่ 1) ผลักดันทรัพย์สิน 
ออกจากระบบบังคับคดี 2) พัฒนาระบบการบริหาร 
จัดการคดี 3) เสริมสร้างพัฒนากระบวนการไกล่เกลี่ย 
4) พัฒนากฎหมาย 5) พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 6) บูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ  
7 )  พัฒนางานด ้ านการต ่ า งประ เทศที่ เ กี่ ยวกับ 
การบังคับคดีแพ่งและคดีล้มละลาย 8) พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและระบบการบริหารจัดการ และ + 2  
ได้แก่ การท�างานเชิงป้องกันและคุ้มครอง และการเพิ่ม 
ประสิทธิภาพในงานสนับสนุน โดยการด�าเนินงาน 
เชิงป้องกันฯจะเน้นไปที่กลุ ่มเป้าหมายที่เปราะบาง  
ได้แก่ เกษตรกรลูกหนี้ครัวเรือน ผู้ประกอบการธุรกิจ 
SMEs เป็นต้น

ทั้งนี้ ในการผลักดันทรัพย์สินของกรมบังคับคด ี
จะใช้นโยบาย 4 ร ได้แก่ เร่งรัดผลักดันทรัพย์สิน  
เร่งรัดติดตามค�าสั่งศาล เร่งรัดประชุมคณะกรรมการ 
ก�าหนดราคาทรัพย์ เร่งรัดการประกาศขายทอดตลาด 
ตลอดจน น�าระบบอิเล็กทรอนิกส์เข ้ามาสนับสนุน 
การผลักดันทรัพย์สินของกรมบังคับคดี มีการจัดขาย 
ทอดตลาดในวนัหยดุราชการ จดัมหกรรมขายทอดตลาด 
นอกสถานที่

ด้านการอ�านวยความยุติธรรม
เพื่อลดความเหลื่อมล�้า1

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมบังคับคดี

ส�านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

นายธวัชชัย ไทยเขียว 
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล 
อธิบดีกรมบังคับคดี

นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช 
อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ



กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

กรมคุมประพฤติ

กรมราชทัณฑ์
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น�า เสนอโดย  ศาสตราจารย ์พิ เศษ วิศิษฎ ์  
วิศิษฏ์สรอรรถ อธิบดีกรมพินิจและคุ ้มครองเด็ก 
และเยาวชน ก�าหนดนโยบายเป็น 2 แผนงาน คือ  
1) แผนงานป้องกันการก่ออาชญากรรม 2) แผนงาน 
การบ�าบัดแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชน

ในส่วนแผนงานป้องกัน กรมพินิจฯ ด�าเนินงาน 
เชิงบูรณาการร ่วมกับหลายหน่วยงาน โดยจัดตั้ ง 
คณะกรรมการเพื่อประสานงาน ติดตาม ควบคุม 
สถานการณ์การก่ออาชญากรรมของเด็กและเยาวชน,  
ศึ กษาสา เหตุ อ าชญากรรม ใน เด็ กและ เยาวชน  
โดยถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ต่าง ๆ และจัดท�าเป็น 
ฐานข้อมูลในระบบ IT, ท�างานร่วมกับสถานศึกษา 
ในการป้องกันปัญหานักเรียนทะเลาะวิวาท เป็นต้น 

แผนงานบ�าบัดแก้ไขฟื้นฟู กรมพินิจฯ จะใช้ระบบ 
การบ�าบัดแก้ไข ฟื้นฟูเด็กและเยาวชนเฉพาะรายแบบ 
ไร้รอยต่อ (Individual Routing Counselor : IRC)  
เพือ่ตดิตามดแูลเดก็และเยาวชนทีม่คีวามเสีย่ง และใช้ระบบ 
Case Manager ในการดแูลเดก็และเยาวชนเป็นรายบคุคล  
รวมท้ังก�าหนดแนวทางในการพัฒนา ดูแลเด็กที่อยู่ใน 
ความดแูลของกรมพนิจิฯ ให้เหมอืนกับเดก็ทัว่ไป ทัง้ในเรือ่ง 
การศกึษาและการส่งเสรมิความถนดัต่าง ๆ  ขยายโอกาสเด็ก 
และเยาวชนในส่วนที่ยังไม่มีสถานพินิจฯ ให้มีครบ 
ในทุกจังหวัด และเสริมสร้างทักษะการประกอบอาชีพ 
และความสามารถของเดก็และเยาวชนผ่านศูนย์จ�าหน่าย 
ผลติภัณฑ์ฝีมอืเด็กและเยาวชน (DJOP Center) เป็นต้น 

น�าเสนอโดย พันต�ารวจเอก ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์  
อธิบดีกรมคุมประพฤต ิด�าเนินภารกิจตามแนวคิด 4 ก 
ดังนี้ 

1) กลั่นกรองให้คนท่ีก้าวผิดมีโอกาสแก้ตัวใหม ่
โดยไม่ต้องเข้าคุก แต่ใช้วิธีสืบเสาะพินิจและน�าเสนอศาล 

2) กรอบ เนื่องจากกรมคุมประพฤติไม่มีเรือนจ�า 
และทัณฑสถานจึงต้องใช้วิธีการดูแลผู้ถูกคุมประพฤติ 
ด้วยกลไกต่าง  ๆ   อาท ิ ก�าหนดข้อห้าม  ก�าหนดการรายงานตวั 
หรือให้บริการสังคมแทน 

3) กลับตัว พัฒนาผู ้ที่ เคยท�าผิดให้หันกลับมา 
ท�าดีเพื่อ “คืนคนดีสู่สังคม” 

4) ก�าลังใจ ด�าเนินงานโดยใช้  “มาตรการเชิงบวก” 
ได้แก่ การสร้างงานสร้างอาชีพ พัฒนาบ้านก่ึงวิถ ี
ทัว่ประเทศ 1 ส�านกังาน 1  บ้านวถิฯี  และใช้  “มาตรการ 
เชงิลบ” ได้แก่ การใช้เครือ่งมอื EM พฒันาระบบคดักรอง 
ผู้ถูกคุมประพฤติ พัฒนาระบบ Real time ที่สามารถ 
ตรวจสอบผู้คุมประพฤติในการรายงานตัวได้ นอกจากนี้  
กรมฯ  ยงัมนีโยบายพัฒนาระบบไอทใีห้มปีระสิทธภิาพมากข้ึน 
เพื่อส่งต่อข้อมูล อาทิ เลข 13 หลักบนบัตรประจ�าตัว 
ประชาชน ใบขับขี่ หรือพาสปอร์ตแบบ Real time  
และ On line เป็นต้น

น�าเสนอโดย นายกอบเกียรติ กสิวิวัฒน์ อธิบด ี
กรมราชทัณฑ์ ก�าหนดแผนการพัฒนา “5 ก้าวย่าง 
การเปลี่ยนแปลงราชทัณฑ์” ดังนี้ก้าวท่ี 1 ควบคุม 
ปราบปรามยาเสพติด โทรศัพท์มือถือและสิ่งของ 
ต้องห้ามในเรือนจ�า ก้าวที่ 2 จัดระเบียบภายในเรือนจ�า 
ก้าวท่ี 3 ฝึกวินัยผู ้ต ้องขัง ก้าวท่ี 4 พัฒนาจิตใจ 
ด้วยหลักสูตรสัคคสาสมาธิ ก้าวที่ 5 สร้างการยอมรับ 
จากสังคม โดยในปีน้ี กรมราชทัณฑ์จะบูรณาการ 
การด�าเนนิงานทกุส่วนให้เป็นระบบเดยีวกนั สร้างความเชือ่มัน่ 
ในการคืนคนดีสู่สังคมให้มากขึ้น พัฒนาการด�าเนินงาน 
ให้มปีระสทิธภิาพ โดยจ�าแนกลักษณะผูต้้องขงัด้วยสาเหต ุ
ของการกระท�าผิด พัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังก่อนปล่อย 
ติดตามและประเมินผลผู ้ต ้องขังว ่า มีพฤติกรรม 
และทัศนคติเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่อย่างไร เป็นต้น

ด้านการสร้างความปลอดภัยในสังคม2



ส�านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)
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 ก�าหนดนโยบายการด�าเนินงานใน 4 ประเด็น คือ  
1) ให้ส�านักงาน ป.ป.ส.เป็นหน่วยงานด�าเนินการป้องกัน 

และแก้ไขปัญหายาเสพตดิ ผ่านกลไกของศนูย์อ�านวยการป้องกนั 
และแก้ไขปัญหายาเสพตดิแห่งชาต ิ(ศอ.ปส.) โดยก�าหนดเป้าหมาย 
ด�าเนนิการในทกุหมูบ้่านทัว่ประเทศ ด้วยมาตรการ “ปราบปราม- 
บ�าบัด-ป้องกัน” 

2) เน้นสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เพื่อแก้ไข 
ปัญหายาเสพติด โดยยึดหลักที่ว ่าไม่มีใครจะรู ้ป ัญหาได้ดี 
เท่าคนในชุมชน พร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนเพิ่มเติม

3) ด�าเนินนโยบายการแก้ปัญหายาเสพติดแนวใหม ่
คือ เปล่ียนแนวคิดจากการท�าสงครามกับยาเสพติด มาเป็น 
การดูแลสุขภาพของผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด โดยร่วมมือกับ 
กระทรวงสาธารณสุขในการบ�าบัด 

4) ประสานความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพตดิกบัประเทศเพือ่นบ้าน อาท ิแผนปฏบิตักิารแม่น�า้โขง 
ปลอดภัย เป็นต้น

ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด3
นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย 
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

นายกอบเกียรติ กสิวิวัฒน์ 
อธิบดีกรมราชทัณฑ์

พันต�ารวจเอก ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ 
อธิบดีกรมคุมประพฤติ

ศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฎ์ วิศิษฏ์สรอรรถ 
อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน



มุ่งพัฒนาให้กระทรวงยุติธรรม

เป็นกลไกและ 

หน่วยงานสำาคัญของฝ่ายบริหาร 

ในการดำาเนินการบูรณาการงาน

ด้านกฎหมายและกระบวนการ

ยุติธรรม ทั้งภายในประเทศ 

และระหว่างประเทศ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

เรื่องจากปก

วารสารยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม8

น�าเสนอโดย พันต�ารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดี 
กรมสอบสวนคดพีเิศษ แนวทางการด�าเนนิงาน 3 ประการ ดงันี้ 

1) สร้างคนให้มีความเชี่ยวชาญ มีคุณธรรม โดยจัดให ้
มีการอบรมระเบียบวินัย ยุทธวิธี ความรู้เก่ียวกับกฎหมาย  
ความเชี่ยวชาญด้านการเงิน ตลาดหลักทรัพย์ และ IT  
แก่บุคลากร 

2) สร้างระบบการจัดการคดีพิเศษให้มีธรรมาภิบาล 
โดยน�าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเข้ามาช่วยในการด�าเนนิงาน 
จัดระบบฐานข้อมูลให้ตรวจสอบได้พัฒนาแอพพลิเคชัน 
ให้ประชาชนเข้าถึงบริการและตรวจสอบความคืบหน้า 
ของคดีต่าง ๆ ได้ 

3)  พัฒนามาตรการป ้องกันและปราบปราม 
อาชญากรรมพิเศษ โดยมุ ่งเน้นการด�าเนินคดีที่ส ่งผล 
กระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน อาชญากรรม 
ข้ามชาติคดีท่ีมีผู ้ มีอิทธิพลอยู ่เบื้องหลัง การค้ามนุษย์  
อาชญากรรมข้ามชาต ิ คดีเกี่ยวกับความม่ันคง มาตรา 112  
เป็นต้น โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษจะต้องเร่งรัดส�านวน 
คดีต่าง ๆ ให้เสร็จสิ้นตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ เพื่อปกป้อง 
ทรัพย์สินของรัฐให้ได้ไม่ต�่ากว่า 15,000 ล้านบาท และ 
สร้างความเชือ่มัน่ในการด�าเนนิคดพีเิศษให้ได้ไม่ต�า่กว่า 70%

ด้านการป้องกัน
และปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ4

น�าเสนอโดย  นายสมณ์   พรหมรส  รกัษาราชการแทน 
ผูอ้�านวยการสถาบนันติวิทิยาศาสตร์ จะด�าเนนิการ 
จดัท�ามาตรฐานงานนติวิทิยาศาสตร์ให้เป็นทีย่อมรบั 
ในระดับประเทศและสากล เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ 
บทบาทหน้าที่ของสถาบันฯ สู ่ภาคประชาชน  
เพื่ อสร ้ างความเข ้ า ใจและเข ้ าถึ งประชาชน  
พัฒนาบริการเพื่อเข้าถึงประชาชนในส่วนกลาง 
และส่วนภูมิภาคมากขึ้น สร้างบริการที่หลากหลาย 
มากขึ้น ขยายเครือข่ายความร่วมมือกับ 4 องค์กร  
ได้แก่ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงสาธารณสุข  
ต�ารวจ มหาวิทยาลัย เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ ์
การท�างาน จัดสัมมนา สร้างองค์ความรู้ และพัฒนา 
ฐานข้อมลูเพือ่ประโยชน์ด้านการป้องกนัปราบปราม  
การอ�านวยความยุติธรรม และความมั่นคงของชาติ 
ในอนาคต โดยตั้งเป้าในการจัดท�าฐานข้อมูลเป็น  
3 หัวข้อ คือ 1) DNA 2) คนหาย คนนิรนาม  
ศพนิรนาม และ 3) ผู้ติดยาเสพติด 

พันต�ารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง 
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

นายสมณ์ พรหมรส 
รักษาราชการแทนผู้อ�านวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์



นายพสิษฐ์  อัศววัฒนาพร  
ผู้อ�านวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ

ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ 
ผู้อ�านวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรม
แห่งประเทศไทย

ส�านักงานกิจการยุติธรรม
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 
(องค์การมหาชน)

สถาบันอนุญาโตตุลาการ
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น�าเสนอโดย นายวัลลภ นาคบัว ผู้อ�านวยการ 

ส�านกังานกจิการยุตธิรรม ก�าหนดแนวทางการด�าเนนิงาน 
คอื ด�าเนนิงานเชงิระบบมากข้ึน ประเมนิผลใน 5 เรือ่ง  
ได้แก่ กฎหมายกระบวนการยุติธรรม บุคลากร วิจัย  
และไอท ี พัฒนาการท�างานของคณะกรรมการพฒันาการ 
บริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) ให้เป็นรูปธรรม 
และด�าเนินงานในยุค 4.0 โดยขับเคลื่อน Digital  
Justice 4.0 ท้ังในเรื่องนวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน  
สหวทิยากร เป็นต้น 

ด้านแนวคิดการบูรณาการการท�างาน ส�านักงานฯ 
จะสร ้าง Platform เพื่อท�างานอย ่างเป ็นระบบ  
ท�า Action Plan และ Roadmap ทีช่ดัเจน ปรบัเปล่ียนวธิี 
การบริหาร การท�างาน และการติดตามประเมินผล 
ด้านการพัฒนากฎหมาย จะพัฒนากฏหมายให้ทันสมัย  
เพิม่การบงัคบัใช้กฎหมายให้มปีระสทิธภิาพ พัฒนากลไก 
การสร้างการรับรู้กฎหมาย เช่น กระบวนการประเมินผล 
กระทบของกฎหมาย (RIA) เป็นต้น นอกจากน้ี ยังมี 
แผนพฒันางานทีไ่ด้รบัมอบหมายอ่ืน ๆ  ได้แก่ การปฏริปู 
ต�ารวจ การจดัโครงการกฎหมายไม่รูไ้ม่ได้ การจดัโครงการ 
เผยแพร่ภารกจิและองค์ความรูด้้านกระบวนการยตุธิรรม 
และกฎหมายของส�านักงานกิจการยุติธรรม:นิทรรศการ 
“Did you know? การก�าหนดแนวทางการถ่ายทอดไปสู่ 
ยตุธิรรมชมุชนตามนโยบายโครงการประชารฐั  การด�าเนนิงาน 
พัฒนาบุคลากรในส่วนของการอบรมและประเมินผล 
เรื่อง MOJ Academy การเตรียมคนเข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรม และการด�าเนินงานวิจัยต่าง ๆ เป็นต้น 

 

น�าเสนอโดย ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้อ�านวยการ 
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย มุ ่งสร้าง 
ความเชือ่มโยงระหว่างงานของสถาบนัฯ กับกระบวนการ 
ยตุธิรรม และภารกจิของกระทรวงยตุธิรรมเพือ่ขบัเคล่ือน 
กระทรวงฯไปสู ่มาตรฐานสากล ปัจจุบัน สถาบันฯ  
ได้เข้าร่วมเป็นสมาชกิของ UN อย่างเป็นทางการ นบัเป็น 
องค์กรแรกในอาเซียนที่แสดงบทบาทด้านความยุติธรรม 
ได้อย่างชัดเจน สามารถสร้างแพลตฟอร์มการประชุม 
เชิงวิชาการในระดับอาเซียน สร้างเครือข่ายนักวิชาการ 
งานวจิยั และร่วมด�าเนนิการด้านงานยตุธิรรมกบัประเทศ 
ต่าง ๆ ในอาเซียน 

น�าเสนอโดย  นายพสษิฐ์  อศัววฒันาพร  ผูอ้�านวยการ 
สถาบันอนุญาโตตุลาการ ด�าเนินการ “สร้างการรับรู้”  
เกี่ยวกับความหมายและบทบาทหน้าที่ของสถาบันฯ  
แก่ประชาชน โดยเน้นการประชาสัมพันธ์องค์กรเชิงรุก  
อาทิ ออกบูธ จัดนิทรรศการฯ และ “สร้างความเชื่อมั่น” 
โดยสร้างระบบการให้ค�ารับรองสร้างคู ่มือแนวทาง 
การปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการท�าค�าชี้ขาด พัฒนาระบบ 
การระงับข้อพิพาทในสัญญาธุรกิจก่อสร้าง และจัดท�า 
ระบบการระงับข้อพิพาทออนไลน์ ซึ่งคาดว่าไทยจะเป็น 
ประเทศเดียวในอาเซียนและอาจเป็นประเทศแรก 
ในเอเชียที่มีระบบระงับข้อพิพาทออนไลน์ หรือ Online 
Dispute Resolution : ODR เป็นต้น 

ทั้งนี้ การถ่ายทอดนโยบายจากระดับบริหารสู่ระดับปฏิบัติจะส่งผลให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
ท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้รับทราบและเข้าใจเป้าหมายการด�าเนินงานในภาพรวมของกระทรวงยุติธรรม 
ตลอดจนสามารถน�าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ในมิติของการให้บริการด้านกฎหมายและกระบวนการ 
ยุติธรรมแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงเป็นธรรม อันจะส่งผลให้สามารถสนองตอบต่อการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน 
ระดับพื้นที่ได้อย่างตรงจุดมากยิ่งขึ้น  

ด้านการพัฒนากฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรมของประเทศ5

นายวัลลภ นาคบัว 
ผู้อ�านวยการส�านักงานกิจการยุติธรรม


