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กองบรรณาธิการ

ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตอินเดียประจำ�
ประเทศไทย
นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ให้การต้อนรับ Mr. Bhagwant Singh Bishnoi เอกอัครราชทูต
วิสามัญผู้มีอำ�นาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินเดียประจำ�ประเทศไทย
พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคารวะเนื่องในโอกาสรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยุติธรรมเข้ารับตำ�แหน่งหน้าที่ใหม่ ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ

ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 14 ปี
หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์
นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุตธิ รรม ร่วมแสดงความยินดี
เนื่องในโอกาสครบรอบ 14 ปีหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ พร้อมทั้ง
ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา โดยมี
นายวุฒิ นนทฤทธิ์ บรรณาธิการหนังสือพิมพ์โพสต์ทเู ดย์ เป็นผูร้ บั มอบ
ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

ประชุมกำ�หนดหลักเกณฑ์กฎหมายการให้บริการด้านนิตวิ ทิ ยาศาสตร์
นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการกำ�กั บ การให้ บ ริ ก ารด้ า นนิ ติ วิ ท ยาศาสตร์ ครั้ ง ที่ 1/2560
เพื่ อ พิ จ ารณาร่ า งกฎหมายลำ�ดั บ รองที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การให้ บ ริ ก ารด้ า น
นิติวิทยาศาสตร์ จำ�นวน 3 ฉบับ ประกอบด้วย
1. ร่างข้อบังคับคณะกรรมการกำ�กับการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ เรือ่ ง
หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขในการเก็บรักษา การทำ�ลายข้อมูล และการเปิดเผย
ข้อมูลที่ได้มาจากการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ....
2. ร่ า งระเบี ย บคณะกรรมการกำ�กั บ การให้ บ ริ ก ารด้ า นนิ ติ วิ ท ยาศาสตร์
ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ....
3. ร่างประกาศคณะกรรมการกำ�กับการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ เรื่อง
กำ�หนดอัตราค่าธรรมเนียม หลักเกณฑ์และวิธีการงดหรือลดค่าธรรมเนียม
การให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ....
ทัง้ นี้ เพือ่ กำ�หนดหลักเกณฑ์ทเี่ ป็นมาตรฐานสำ�หรับการนำ�กฎหมายไปบังคับใช้
ซึ่งมีเป้าหมายให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงบริการด้านนิติวิทยาศาสตร์
ได้อย่างเท่าเทียม ณ ห้องประชุมกระทรวงยุตธิ รรม 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
กรุงเทพฯ
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ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำ�นาจเต็ม
ราชอาณาจักรกัมพูชาประจำ�ประเทศไทย
นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ให้การต้อนรับ H.E. Mrs. Eat   Sophea เอกอัครราชทูตวิสามัญ
ผู้มีอำ�นาจเต็มราชอาณาจักรกัมพูชาประจำ�ประเทศไทย พร้อมคณะ
เข้าเยีย่ มคารวะรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงยุตธิ รรมในโอกาสพ้นจากหน้าที่
ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
กรุงเทพฯ

พิธีมอบรางวัลด้านการป้องกันการทุจริตของ
สำ�นักงาน ป.ป.ช. ประจำ�ปี 2559
นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมพิธี
มอบรางวัลด้านการป้องกันการทุจริตของสำ�นักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประจำ�ปี 2559
ภายใต้แนวคิด “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทัง้ ชาติตา้ นทุจริต : Zero
Tolerance & Clean Thailand” เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ผูป้ ระพฤติตน
ชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งองค์กรภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ
ภาคธุ ร กิ จ เอกชนและนิ ติ บุ ค คลอื่ น ๆ ที่ ส นั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง าน
ด้ า นการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ตลอดจนองค์ ก รที่ มี
การบริหารจัดการอย่างโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลบรรษัทภิบาล
ณ สำ�นักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี

กระทรวงยุตธิ รรม โดยกรมคุมประพฤติ ยกระดับกลุม่ ประเทศ
CLMV เพือ่ พัฒนาการปฏิบตั ติ อ่ ผูก้ ระทำ�ผิดในชุมชน
นายวิทยา สุริยะวงค์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน
การฝึกอบรมหลักสูตร Third Country Training Programme
(TCTP) for Development of Effective Community-based
Treatment of Offenders in the CLMV Countries เพื่อให้
กลุ่มประเทศที่อยู่ระหว่างพัฒนางานคุมประพฤติซึ่งยังไม่มีระบบ
ที่ เ ป็ น ทางการ หรื อ กลุ่ ม ประเทศ CLMV ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
ราชอาณาจั ก รกั ม พู ช า สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
มีความเข้าใจถึงความสำ�คัญของการนำ�หลักปฏิบัติต่อผู้กระทำ�ผิด
ในชุมชนมาใช้ อันเป็นการยกระดับการปฏิบตั ติ อ่ ผูก้ ระทำ�ผิดในชุมชน
ให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล ตลอดจนบูรณาการความร่วมมือ
เพือ่ บริหารจัดการผูก้ ระทำ�ผิดร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
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