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ยุทธศาสตร / เรื่อง ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ ดานความม่ันคง 

1. กระทรวงยุติธรรม ช้ีแจงผลการ
ประชุมทวิภาคีไทย – ลาว ครั้งท่ี ๑๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เม่ือวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม  
ในฐานะหัวหนาคณะผูแทนไทย เปนประธานการประชุมทวิภาคีไทย – ลาว เรื่องความรวมมือดานการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด ครั้งท่ี ๑๗ โดยมี พลตรี ดร.สมหวัง ทํามะสิด รองรัฐมนตรีกระทรวงปองกันความสงบ  
ในฐานะหัวหนาคณะผูแทนลาวเขารวม เพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและสรางความรวมมือระหวาง สํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (สํานักงาน ป.ป.ส.) ประเทศไทย และสํานักงานเลขาธิการ
คณะกรรมการแหงชาติลาวเพ่ือตรวจตราและควบคุมยาเสพติด สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในการแกไข
ปญหายาเสพติด โดยท้ังสองประเทศไดดําเนินงานรวมกันมายาวนานกวา ๒๗ ป โดยการประชุมครั้งนี้ ท่ีประชุมไดมีมติ
ในการดําเนินงานการความรวมมือ ดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติดใน ๓ ประเด็นสําคัญ ไดแก 

๑. ประเด็นดานการปราบปรามยาเสพติด โดยท้ังสองฝายเห็นชอบแผนปฏิบัติการความรวมมือไทย -  ลาว  
เพ่ือการแกไขปญหายาเสพติดรวมกัน ซ่ึงมีกรอบระยะเวลาดําเนินงาน ๔ ป ระหวาง พ.ศ ๒๕๖๒ -๒๕๖๕  
เนนการแลกเปลี่ยนขอมูลเพ่ือนําไปสูการสืบสวนขยายผลของคณะทํางาน นอกจากนี้ ฝายสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว จะสงผลการวิเคราะหยาเสพติด ภาพถายตัวอยางยาเสพติด รวมถึงลักษณะการบรรจุหีบหอของยาเสพติด 
ท่ีจับกุมไดในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ใหแกประเทศไทยเพ่ือศึกษาและวิเคราะหรวมกันตอไป 

๒. ประเด็นดานการพัฒนาทางเลือก ฝายไทยโดยมูลนิธิโครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีราบสูง 
(องคการมหาชน) และสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (สํานักงาน ป.ป.ส.) รวมมือกัน
สนับสนุนองคความรูและงบประมาณ ใหแกสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในการดําเนินโครงการพัฒนาทางเลือก 
ในพ้ืนท่ีหมูบานอุดมไซ เมืองเวียงทอง แขวงบอลิคําไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพ่ือแกไขปญหา 
การลักลอบและลําเลียงพืชเสพติดจากพ้ืนท่ีดังกลาวเขามายังประเทศไทย 

๓. แผนปฏิบัติการแมน้ําโขงปลอดภัย ท้ังสองฝายเห็นชอบใหมีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการแมน้ําโขงปลอดภัย 
๖ ประเทศ ระยะเวลา ๔ ป ระหวาง พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ สานตอการดําเนินการลาดตระเวนทางน้ําในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงรายกับแขวงบอแกว จังหวัดหนองคายกับแขวงนครเวียงจันทน นครหลวงเวียงจันทนและจังหวัดนครพนมกับ
แขวงคํามวน โดยประเทศไทยไดสนับสนุนเรือลาดตระเวน จํานวน ๑ ลํา ใหแกสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 



 

 

ยุทธศาสตร / เรื่อง ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

พรอมท้ังจัดฝกอบรมการควบคุมและซอมบํารุงเรือใหแกเจาหนาท่ีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
เพ่ือประโยชนสูงสุดในการแกไขปญหายาเสพติดรวมกัน 

ประโยชนท่ีไดรับ 
  มีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและสรางความรวมมือระหวางประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว ในการแกไขปญหายาเสพติดรวมกัน 
2. กระทรวงยุติธรรม ลงพ้ืนท่ีจังหวัด
ลําพูน เพ่ือชวยเหลือประชาชนใหเขาถึง
ความยุติธรรม 

           เม่ือวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 
เปนประธานเปดโครงการยุติธรรมสูหมูบาน นําบริการรัฐสูประชาชน ครั้งท่ี ๓ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
ณ หอประชุมองคการบริหารสวนจงัหวัดลําพูน อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน ในพ้ืนท่ีกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 
ประกอบดวย จังหวัดเชียงใหม จังหวัดแมฮองสอน จังหวัดลําปาง และจังหวัดลําพูน โดยมี นายอรรษิษฐ สัมพันธรัตน  
ผูวาราชการจังหวัดลําพูน หัวหนาสวนราชการจังหวัดลําพูน และประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดลําพูน รวมใหการตอนรับกวา ๕๐๐ คน  
เพ่ือสรางการรับรูดานกฎหมายและรับฟงปญหาของประชาชน รวมท้ังขับเคลื่อนการอํานวยความยุติธรรมในระดับพ้ืนท่ี  
และสรางกลไกบูรณาการรวมกันระหวางภาครัฐและภาคประชาชนในการอํานวยความยุติธรรมในพ้ืนท่ีตอไป 
          ในการนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม ไดกลาวปาฐกถาพิเศษ ในหัวขอ “ยุติธรรมสูหมูบาน  
นําบริการรัฐสูประชาชน” ใจความตอนหนึ่งวา กระทรวงยุติธรรมมีนโยบายสําคัญในการลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
ดานกระบวนการยุติธรรม สรางความเปนธรรม และความสงบสุขใหเกิดข้ึนแกประชาชนในทุกระดับทุกพ้ืนท่ี โดยการใหบริการของ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และการชวยเหลือประชาชนใหเขาถึงความเปนธรรมผานงานกองทุนยุติธรรม  
ท่ีใหความชวยเหลือประชาชนในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมในดานตางๆ อาทิ การชวยเหลือประชาชนในการดําเนินคดี  
การขอปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลย การชวยเหลือผูถูกละเมิดหรือผูไดรับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน  
การใหความรูทางกฎหมายแกประชาชน การใหคําปรึกษาทางกฎหมาย การคุมครองสิทธิและเสรีภาพในดานตางๆ 
คาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทนแกจําเลยในคดีอาญา ซ่ึงเปนคาใชจายเก่ียวกับคารักษาพยาบาล คาฟนฟูสมรรถภาพ 
ทางรางกายและจิตใจ คาขาดรายได คาใชจายท่ีจําเปน และคาทดแทนการถูกจําคุก รวมถึงการใหบริการทางคลินิกยุติธรรม 
ท่ีใหคําปรึกษาดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ซ่ึงอยูประจําท่ีสํานักงานยุติธรรมจังหวัดท่ัวประเทศ โดยสํานักงาน
ยุติธรรมจังหวัด จะเปนหนวยงานสนับสนุนและบูรณาการการดําเนินงานรวมกันกับจังหวัด ศูนยดํารงธรรม และสวนราชการ

 

๒ 
 



 

 

ยุทธศาสตร / เรื่อง ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของในแตละพ้ืนท่ีจังหวัด ภายใตการกํากับดูแล และขับเคลื่อนงานของคณะกรรมการพัฒนาการ
บริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด หรือ กพยจ. นอกจากนี้ กระทรวงยุติธรรมไดกําหนดนโยบายสรางการรับรู 
ดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เพ่ือแกไขปญหาประชาชนไมรูกฎหมาย ไมปฏิบัติตามกฎหมาย ไมเคารพสิทธิของผูอ่ืน 
รวมถึงไมรูสิทธิท่ีตัวเองพึงมีพึงไดอีกดวย 
          โอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม ไดมอบเงินชวยเหลือเยียวยาแกผูเสียหาย
และทายาทของผูเสียหาย ตามพระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา  
พ.ศ. ๒๕๔๔ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๙ ในพ้ืนท่ีจังหวัดลําพูน และจังหวัดเชียงใหม จํานวน ๗ ราย จํานวนเงิน
รวม ๖๗๙,๗๗๑ บาท (หกแสนเจ็ดหม่ืนเกาพันเจ็ดรอยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถวน) 
          ตอจากนั้น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม เดินทางไปโรงเรียนวัดสันตนธง อ.เมือง  
จ.ลําพูน และโรงเรียนบานปาเลา อ.แมทา จ.ลําพูน เพ่ือสงมอบโครงการเสริมสรางคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียน
ดอยโอกาส 

ประโยชนท่ีไดรับ 
           สรางการรับรูดานกฎหมายและรับฟงปญหาของประชาชน รวมท้ังขับเคลื่อนการอํานวยความยุติธรรม 
ในระดับพ้ืนท่ี และไดมีการชวยเหลือประชาชนใหเขาถึงความเปนธรรม ผานงานกองทุนยุติธรรม 

3. กระทรวงยุติธรรม พิจารณาราง
แผนงานบูรณาการปองกันปราบปราม 
และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด 

        เม่ือวันท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม  
เปนประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดทํางบประมาณรายจายบูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
คณะท่ี ๒.๒ แผนงานบูรณการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ 
 โดยมี พลตํารวจเอก ตอศักดิ์ สอาดพรรค คณะทํางานรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม พันตํารวจโท ดร.พงษธร 
ธัญญสิริ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม และผูแทนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของเขารวมประชุม 
          โดยท่ีประชุมไดรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี ๓/๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาการจัดทํางบประมาณรายจายบูรณาการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ปฏิทินงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และการเตรียมการจัดทํางบประมาณรายจายบูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
ของแผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด ขอสงัเกตคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา

 

๓ 
 



 

 

ยุทธศาสตร / เรื่อง ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ท่ีมีตอแผนงานบูรณาการปองกันปราบปราม 
และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด รวมท้ัง กลยุทธ แผนงานตามรางแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามยาเสพติด  
พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ และประเด็นเรงดวนภายใตยุทธศาสตรชาติ 
          พรอมกันนี้ ท่ีประชุมไดพิจารณารางแผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และขอเสนองบประมาณรายจายบูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
โดยท่ีประชุมมีมติใหทบทวนรางแผนงานบูรณาการฯ และขอเสนองบประมาณรายจาย ใหมีความสอดคลองกับปจจุบัน
และสถานการณในอนาคตใหมากข้ึน รวมท้ังใหครอบคลุมทุกในมิต ิ
         ประโยชนท่ีไดรับ 
          ท่ีประชุมมีมติใหทบทวนรางแผนงานบูรณาการฯ และขอเสนองบประมาณรายจาย ใหมีความสอดคลองกับ
ปจจุบันและสถานการณในอนาคตใหมากข้ึน รวมท้ังใหครอบคลุมทุกในมิต ิ

4. รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตร ี
วาการกระทรวงยุติธรรม เขารวมพิธีเปด
การประชุมเตรียมการระดับภูมิภาค
ของการประชุมสหประชาชาติวาดวย
การปองกันอาชญากรรมและความยุติธรรม
ทางอาญา (UN Crime Congress)
สมัยท่ี ๑๔            

เม่ือวันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงยุตธิรรม เขารวมพิธีเปดการประชุมเตรียมการระดับภูมิภาคของการประชุมสหประชาชาติวาดวยการปองกัน
อาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา (UN Crime Congress) สมัยท่ี ๑๔ ณ ศูนยการประชุมสหประชาชาติ 
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงจัดข้ึนโดย สํานักงานวาดวยยาเสพติดและอาชญากรรมแหงสหประชาชาติ ( United Nations Office on 
Drugs and Crimes - UNODC) โอกาสนี้ ศาสตราจารยพิเศษ วิศิษฏ วิศิษฏสรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ทําหนาท่ีเปน
ประธานการประชุม พรอมดวยคณะผูแทนไทย ประกอบดวย ผูแทนกระทรวงยุติธรรม กระทรวงการตางประเทศ 
สํานักงานอัยการสูงสุด และสํานักงานตํารวจแหงชาติ เขารวมการประชุมดังกลาว สําหรับการประชุมครั้งนี้  
เปนการเตรียมความพรอมสําหรับการประชุมสหประชาชาติวาดวยการปองกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา 
สมัยท่ี ๑๔ ซ่ึงกําหนดจัดข้ึนระหวางวันท่ี ๒๐ - ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ ณ นครเกียวโต ประเทศญี่ปุน 

ประโยชนท่ีไดรับ 
เปนการเตรียมความพรอมสําหรับการประชุมสหประชาชาติวาดวยการปองกันอาชญากรรมและความยุติธรรม

ทางอาญา สมัยท่ี ๑๔ ซ่ึงกําหนดจัดข้ึนระหวางวันท่ี ๒๐ - ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ ณ นครเกียวโต ประเทศญี่ปุน 
 

 

๔ 
 



 

 

ยุทธศาสตร / เรื่อง ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

5. กระทรวงยุติธรรม เขารวมการประชุม
คณะกรรมาธิการรวมวาดวยความรวมมือ
ทวิภาคีไทย – เวียดนาม ครั้งท่ี ๓     

เม่ือวันท่ี 25 มกราคม ๒๕๖๒ นายวิทยา สุริยะวงค รองปลัดกระทรวงยุติธรรม พรอมดวย นายอัสนีย สังขเนตร 
ผูอํานวยการกองการตางประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เขารวมการประชุมคณะกรรมาธิการรวมวาดวย
ความรวมมือทวิภาคีไทย – เวียดนาม ครั้งท่ี ๓ (The 3rd Joint Commission on Bilateral Cooperation (JCBC) 
between Thailand and Vietnam) จัดโดย กระทรวงการตางประเทศ โดยการประชุมครั้งนี้ มีประเด็นท่ีเก่ียวของกับ
กระทรวงยุติธรรม ไดแก การสนับสนุนใหเกิดความรวมมือดานการยุติธรรมและกฎหมาย (Justice and Legal Affairs)  
ซ่ึงฝายราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ไดเนนย้ําถึงความยึดม่ันท่ีจะสงเสริมความรวมมือ 
ดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ตามบันทึกความเขาใจระหวางกระทรวงยุติธรรมไทยและกระทรวงยุติธรรมเวียดนาม  
รวมถึงการแสดงความพรอมและสนับสนุนการปฏิบัติตามสนธิสัญญา ระหวางราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ 
สังคมนิยมเวียดนาม วาดวยการโอนตัวผูตองคําพิพากษาและความรวมมือในการบังคับใหเปนไปตามคําพิพากษาในคดีอาญา  
โดยท้ังสองฝายจะสงเสริมใหมีการดําเนินการตามสนธิสัญญาดังกลาวในโอกาสแรก เพ่ือกอใหเกิดประโยชนแกนักโทษ 
ท่ีมีคุณสมบัติครบถวนและประสงคจะขอใชสิทธิประโยชนตามสนธิสัญญาฯ ในการแกไขฟนฟูใหกลับตนเปนพลเมืองท่ีดี
ของสังคม 

ประโยชนท่ีไดรับ 
มีการสนับสนุนใหเกิดความรวมมือดานการยุติธรรมและกฎหมาย (Justice and Legal Affairs) รวมท้ังไดเนนย้ําถึง 

ความยึดม่ันท่ีจะสงเสริมความรวมมือดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ระหวางกระทรวงยุติธรรมไทยและ
กระทรวงยุติธรรมเวียดนาม เพ่ือใหเปนไปตามบันทึกความเขาใจท่ีไดรวมมือกัน รวมถึงการแสดงความพรอมและ 
การสนับสนุนการปฏิบัตใิหเปนไปตามสนธิสัญญาดังกลาว 

 
 
 
 
 

 

๕ 
 



 

 

ยุทธศาสตร / เรื่อง ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

1. กรมบังคับคดี แถลงผลงานไตรมาสท่ี ๑ 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรงผลักดัน
ทรั พย สิ นออกจากระบบ ได กว า  
๔๖,๒๗๔ ลานบาท และสามารถไกลเกล่ีย
ขอพิพาทช้ันบังคับคดีสําเร็จมากกวา 
๕,๐๐๐ ราย 

เม่ือวันท่ี 16 มกราคม 2562 นางสาวรื่นวดี  สุวรรณมงคล  อธิบดีกรมบังคับคดี แถลงผลการดําเนินงาน ไตรมาสท่ี 1  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามนโยบายกรมบังคับคดี เพ่ือการพัฒนาสูความเปนเลิศใน 5 ดาน (LED 5 Excellence)  
ไดแก การบริหารจัดการคดี การพัฒนานวัตกรรมและรับการทํางาน การพัฒนาระบบฐานขอมูล การเพ่ิมศักยภาพบุคลากร  
และการยกระดับองคกรเพ่ือพัฒนาไปสู LED – Thailand 4.0 โดยมีผลการดําเนินงานหลักๆ ดังนี้ 

1. การเรงผลักดันทรัพยสินออกจากระบบ ตามท่ีไดกําหนดคาเปาหมายในการผลักดันทรัพยสินปงบประมาณ 
พ.ศ.2562 จํานวน 130,000 ลานบาท นั้น ในไตรมาสท่ี 1 กรมบังคับคดีสามารถผลักดันทรัพยสินไดเปนเงินจํานวน 
46,274,145,932 บาท คิดเปนรอยละ 35.60 ของเปาหมาย โดยผลของการขายทอดตลาด คิดเปนรอยละ 50.89 
การงดบังคับคดี คิดเปนรอยละ 72.90 และการถอนบังคับคดี คิดเปนรอยละ 30.21 ของไตรมาสแรกปงบประมาณ พ.ศ.2562  
อันเปนผลเนื่องมาจากการทํางานเชิงรุกท่ัวประเทศและขยายกลุมเปาหมายใหกวางยิ่งข้ึน 

2. การไกลเกลี่ยขอพิพาทในชั้นบังคับคดี ภายใตกลยุทธการดําเนินการไกลเกลี่ย “เชิงรุก เชิงลึก และครอบคลุม”  
มีเรื่องเขาสูการไกลเกลี่ยจํานวน 5,847 เรื่อง และสามารถไกลเกลี่ยสําเร็จ 5,257 เรื่อง โดยไดทําการไกลเกลี่ย 
หนี้ครัวเรือน หนี้รายยอยตาง ๆ และหนี้กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (ก.ย.ศ.) เปนตน 

3. การบูรณาการความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในการบังคับคดีแพงและ
บังคับคดีลมละลาย ไตรมาสแรกของปงบประมาณ พ.ศ.2562 กรมบังคับคดีไดลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ 
ในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน ไดแก บริษัท ศูนยรับฝาก
หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทโตโยตาลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จํากัด  ธนาคารแหงประเทศจีน (ประจําประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (สํานักงาน กสทช.)  
และกรมท่ีดิน และไดลงนามบันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือเพ่ือประโยชนในการบังคับคดีกับผูกระทําความผิด 
กับสํานักงานการบังคับคดี สํานักงานอัยการสูงสุด และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) 

ประโยชนท่ีไดรับ 
บงบอกถึงพัฒนาการและขีดความสามารถของหนวยงานในการผลักดันทรัพยและบูรณาการรวมกับหนวยงานอ่ืน ๆ 

 

๖ 
 



 

 

ยุทธศาสตร / เรื่อง ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

1. กระทรวงยุติธรรม พิจารณาการขอรับ
ก า ร ส ง เ ค ร า ะ ห เ งิ น มู ล นิ ธิ ฟ น ฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
 

เม่ือวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เขารวมการประชุม
คณะกรรมการมูลนิธิฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ โดยมี นางกรรณิการ แสงทอง ในฐานะประธานกรรมการ  
เปนประธานในการประชุม เพ่ือพิจารณาการขอรับการสงเคราะหเงินมูลนิธิฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด รวมท้ังการขอรับเงิน 
มูลนิธิฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานโครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
TO BE NUMBER ONE กรมคุมประพฤติ นอกจากนี้ ท่ีประชุมไดรับทราบการประชาสัมพันธการขอรับการสงเคราะห
เงินมูลนิธิฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ตามระเบียบมูลนิธิฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด วาดวยการสงเคราะห 
ผูติดยาเสพติด พ.ศ.๒๕๖๑ และรับทราบการสงเคราะหเงินมูลนิธิฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดและอนุมัติใชเงิน 
ดอกผลมูลนิธิฯ เพ่ือเปนคาใชจายในการสงเคราะหผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด  

ประโยชนท่ีไดรับ 
เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานโครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE  

กรมคุมประพฤติ 

 

2. กระทรวงยุติธรรม พิจารณาใหความ
ชวยเหลือประชาชนตามพระราชบัญญัติ
กองทุนยุติธรรม   

เม่ือวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ นายวิทยา สุริยะวงค รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เปนประธานการประชุม
คณะอนุกรรมการใหความชวยเหลือกรุงเทพมหานคร และท่ีเกินอํานาจของคณะอนุกรรมการใหความชวยเหลือประจําจังหวัด 
คณะท่ี ๒ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ เพ่ือพิจารณาคําขอรับความชวยเหลือเสนอคณะอนุกรรมการใหความชวยเหลือ
กรุงเทพมหานคร คณะท่ี ๒ ประจําเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ดานการขอปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลย จํานวน 
๑๑ เรื่อง ๑๑ ราย 

โดยผลการพิจารณาท่ีประชุมเห็นชอบอนุมัติ จํานวน ๖ เรื่อง ๖ ราย ไมอนุมัติ จํานวน ๓ เรื่อง ๓ ราย และยุติคําขอ 
จํานวน ๒ เรื่อง ๒ ราย ท้ังนี้ เปนไปตามหลักเกณฑของพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ และระเบียบ
คณะกรรมการกองทุนยุติธรรม วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการชวยเหลือประชาชนในการดําเนินคดี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
รวมท้ังระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอปลอยชั่วคราวผูตองหา
หรือจําเลย พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

๗ 
 



 

 

ยุทธศาสตร / เรื่อง ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

ประโยชนท่ีไดรับ 
เพ่ือพิจารณาคําขอรับความชวยเหลือประชาชนท่ีเกินอํานาจของคณะอนุกรรมการใหความชวยเหลือประจําจังหวัด 

โดยผลการพิจารณาท่ีประชุมเห็นชอบอนุมัติ จํานวน ๖ เรื่อง ๖ ราย ไมอนุมัติ จํานวน ๓ เรื่อง ๓ ราย และยุติคําขอ 
จํานวน ๒ เรื่อง ๒ ราย 

3. กระทรวงยุติธรรม ลงพ้ืนท่ีชวยเหลือ
ประชาชนท่ีเปนผูตกหลนไมมีทะเบียน
ราษฎร ณ จังหวัดขอนแกน 
 

เม่ือวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงยุติธรรม เปนประธานในพิธีเปดโครงการสงเสริมสิทธิบุคคลไรสถานะและตกหลนใหมีสิทธิเขาถึงบริการของรัฐ 
ณ หองประชุมแกนเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแกน ในการจัดทําบัตรประชาชนดวยการตรวจพิสูจนสารพันธุกรรม (DNA) 
เพ่ือใชสิทธิในสถานะบุคคลตามกฎหมาย (Rights to Legal Personality) ประจําป ๒๕๖๒ โดยมีนายสมณ  พรหมรส 
อธิบดีกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ พ.ต.ท.วรรณพงษ คชรักษ ผูอํานวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร พรอมดวยผูบริหาร
กระทรวงยุติ ธรรม นายสมศักดิ์  จั งตระกูล ผู ว าราชการจั งหวัดขอนแกน หัวหนาส วนราชการในจั งหวัดขอนแกน  
และประชาชนท่ีเปนผูตกหลนไมมีทะเบียนราษฎร จาก ๘ จังหวัด ไดแก จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดเลย จังหวัดอํานาจเจริญ 
จังหวัดสกลนคร จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดหนองบัวลําภู จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดฉะเชิงเทรา เขารวมจํานวนท้ังสิ้น 
๒๕๕ คน เพ่ือรวมแกไขสถานะและสิทธิของคนไทยท่ีตกหลนทางทะเบียนราษฎร ชวยเหลือคนไทยท่ียังไมมีชื่อ 
รายการบุคคลในทะเบียนบาน (ทร.๑๔) และขาดพยานหลักฐานสําคัญท่ีจะพิสูจนสถานะบุคคลและสัญชาติ  
ใหมีหลักฐานในการขอแจงเกิดเกินกําหนดหรือขอเพ่ิมชื่อทะเบียนบาน โดยไดมอบเงินชวยเหลือเยียวยาตาม
พระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ จํานวน ๔ ราย 
เปนเงินจํานวน ๓๗๖,๘๐๘ บาท และเงินทุนประกอบอาชีพ “คืนคนดีสูสังคม” ของกรมราชทัณฑ จํานวน ๕ ทุน  
เปนเงินจํานวน ๑๔๕,๐๐๐ บาท  

โอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม กลาววา กระทรวงยุติธรรม ไดใหความสําคัญ 
เปนอยางมากในการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมใหกับผูดอยโอกาส  
และผูยากไรใหไดรับสิทธิท่ีพึงมีพึงได อันจะนําไปสูโอกาสในการเขาถึงสิทธิข้ันพ้ืนฐานดานอ่ืนๆ ของหนวยงานของรัฐ 
เชน คารักษาพยาบาลเม่ือยามเจ็บปวย เงินคาครองชีพสําหรับผูสูงอายุ การไดรับสวัสดิการอ่ืนๆ จากรัฐ หรือรวมท้ัง 
มีสิทธิท่ีจะเลือกตั้งในฐานะคนไทยไดอยางเสมอภาคเทาเทียมกัน การจัดโครงการในวันนี้ ถือเปนการบูรณาการรวมกัน

 

๘ 
 



 

 

ยุทธศาสตร / เรื่อง ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

ของกระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม และสวนราชการตาง ๆ ตลอดจนภาคประชาชน อาสาสมัครยุติธรรมชุมชน 
อาสาสมัครคุมครองสิทธิและเสรีภาพ ท่ีจะชวยเหลือพ่ีนองประชาชนท่ียังเปนบุคคลไรสถานะและตกหลนในทะเบียนราษฎร  
ใหมีสิทธิเขาถึงการบริการของรัฐ ใหจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนได อันจะเปนแบบอยางในการนําไปประสาน
เชื่อมตอการชวยเหลือแกปญหาในพ้ืนท่ีไดอยางบูรณาการ นอกจากนี้ คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรม
ระดับจังหวัด (กพยจ.) และหนวยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมในจังหวัดจะไดรวมกับศูนยยุติธรรมชุมชนในพ้ืนท่ี
ดําเนินการขับเคลื่อนการสรางการรับรูภารกิจของหนวยงานของรัฐท่ีสําคัญและจําเปนไปยังประชาชนท่ีขาดโอกาส 
ไดเขาถึงสิทธิและหนาท่ีของตนตอไป 

ประโยชนท่ีไดรับ 
เพ่ือรวมแกไขสถานะและสิทธิของคนไทยท่ีตกหลนทางทะเบียนราษฎร และขาดพยานหลักฐานสําคัญท่ีจะพิสูจน

สถานะบุคคลและสัญชาติ ใหมีหลักฐานในการขอแจงเกิดเกินกําหนดหรือขอเพ่ิมชื่อทะเบียนบาน 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

1 .  ก ร ะ ท ร ว ง ยุ ติ ธ ร ร ม  ป ร ะ ชุ ม
คณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายและ
การบังคับใช ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒    

เม่ือวันท่ี ๔ มกราคม ๒๕๖๒ ศาสตราจารยพิเศษวิศิษฏ วิศิษฏสรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เปนประธาน
การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายและการบังคับใช ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ เพ่ือรับทราบการหารือแนวทาง 
การสรางความเชื่อ ม่ันของประชาชนในกระบวนการยุ ติธรรม และติดตามความคืบหนาการดําเนินงาน 
ของคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายและการบังคับใช ตลอดจนพิจารณาสภาพปญหาและแนวทางการแกไขปญหา
สถานการณความเชื่อม่ันตอกระบวนการยุติธรรม โดยแบงออกเปน ๓ สวน ไดแก สวนท่ี ๑ คุณภาพการใหบริการท่ีมีผลตอ
สถานการณความเชื่อม่ันตอกระบวนการยุติธรรม สวนท่ี ๒ ประชาชนขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับกระบวนการ
ยุติธรรม (Lack of Basic Understanding) และสวนท่ี ๓ การชี้นํา การบิดเบือน การใหขอมูลท่ีผิดพลาดและเปนอคติ
ตอกระบวนการยตุิธรรม 

ท้ังนี้ ท่ีประชุมมีมติใหฝายเลขานุการปรับแกไขเพ่ิมเติมรายละเอียดในสวนของแนวทางการแกไขปญหาและ
แผนปฏิบัติการท้ังในระยะสั้นและระยะยาวตามขอสังเกตของคณะอนุกรรมการฯ เพ่ือใหการแกปญหาความเชื่อม่ันตอ
กระบวนการยตุิธรรมเปนไปอยางครบถวนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยมี ผูแทนจากหนวยงานในสังกัดกระทรวง
ยุติธรรมและหนวยงานท่ีเก่ียวของเขารวม 

 

๙ 
 



 

 

ยุทธศาสตร / เรื่อง ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

ประโยชนท่ีไดรับ 
ท่ีประชุมมีมติใหฝายเลขานุการปรับแกไขเพ่ิมเติมรายละเอียดในสวนของแนวทางการแกไขปญหาและแผนปฏิบัติการ

ท้ังในระยะสั้นและระยะยาวตามขอสังเกตของคณะอนุกรรมการฯ เพ่ือใหการแกปญหาความเชื่อม่ันตอกระบวนการยุติธรรม
เปนไปอยางครบถวนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

2. กระทรวงยุติธรรม ปฏิรูปตัวช้ีวัด
ประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญา   

เม่ือวันท่ี ๗ มกราคม ๒๕๖๒ ศาสตราจารยพิเศษวิศิษฏ วิศิษฏสรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เปนประธาน
การประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ เพ่ือรับทราบ
ผลการดําเนินงานคณะอนุกรรมการปฏิรูปตัวชี้วัดประสิทธิภาพ กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ป ๒๕๖๑ ตลอดจน
พิจารณาการกําหนดคามาตรฐานกลาง คามาตรฐานเฉพาะทางของตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  
และการวิเคราะหความสอดคลองกับตัวชี้วัดยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ 

ท้ังนี้ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการและใหฝายเลขานุการนําขอเสนอแนะไปดําเนินการปรับปรุง เพ่ือใหได
รายละเอียดคามาตรฐานกลางท่ีสมบูรณและการกําหนดคา Base Line ตัวชี้วัดฯ ท่ีเหมาะสม โดยจะนําเสนอตอ
ประธานคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ (กพยช.) พิจารณาเพ่ือเสนอตอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ตอไป 

ประโยชนท่ีไดรับ 
เพ่ือรับทราบผลการดําเนินงานคณะอนุกรรมการปฏิรูปตัวชี้วัดประสิทธิภาพ กระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

ป ๒๕๖๑ ตลอดจนพิจารณาการกําหนดคามาตรฐานกลาง คามาตรฐานเฉพาะทางของตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา และการวิเคราะหความสอดคลองกับตัวชี้วัดยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ 

 

3. กระทรวงยุติธรรม พิจารณารางระเบียบฯ 
การชวยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบ
ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต    

เม่ือวันท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ ศาสตราจารยพิเศษวิศิษฏ วิศิษฏสรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เปนประธาน
การประชุมคณะอนุกรรมการชวยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒  
โดยมี พันตํารวจโท พงษธร ธัญญสิริ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม และผูแทนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของเขารวมประชุม 

โดยท่ีประชุมไดรับทราบถึงความกาวหนาการปรับปรุงระบบการใหความชวยเหลือเยียวยาผูไดรับความ
เสียหายและผูไดรับผลกระทบในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต และรวมพิจารณารางระเบียบ กพต. วาดวยการให 
ความชวยเหลือเยียวยาผูไดรับความเสียหายและผูไดรับผลกระทบอันสืบเนื่องมาจากเหตุการณความไมสงบในจังหวัด
ชายแดนใต พ.ศ. ... รางระเบียบ กพต. วาดวยการใหความชวยเหลือเยียวยาผูไดรับความเสียหายและผูไดรับผลกระทบ

 

๑๐ 
 



 

 

ยุทธศาสตร / เรื่อง ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

จากการกระทําของเจาหนาท่ีรัฐอันเนื่องมาจากเหตุการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนใต พ.ศ. ... และรางระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยบําเหน็จความชอบพิเศษสําหรับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. ...  
ซ่ึงท่ีประชุมมอบหมายใหฝายเลขาฯ รับขอสังเกตของคณะกรรมการไปปรับรางระเบียบฯ ดังกลาว ใหครบถวนสมบูรณและรัดกุม 
เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน 

ประโยชนท่ีไดรับ 
ท่ีประชุมไดรับทราบถึงความกาวหนาการปรับปรุงระบบการใหความชวยเหลือเยียวยาผูไดรับความเสียหาย

และผูไดรับผลกระทบในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต 
4. กระทรวงยุติธรรม รวมพิจารณา
แผนปฏิ บัติ การตามขอ เสนอแนะ
นโยบายและขอเสนอในการปรับปรุง
กฎหมายโทษประหารชีวิต 

เ ม่ือวันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ ศาสตราจารยพิเศษวิ ศิษฏ วิ ศิษฏสรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม  
เปนประธานการประชุมหารือเพ่ือพิจารณาแผนปฏิบัติการตามขอเสนอแนะนโยบายและขอเสนอในการปรับปรุง
กฎหมายโทษประหารชีวิต โดยมีผูแทนจากหนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และหนวยงานท่ีเก่ียวของเขารวม
ประชุม โดยในท่ีประชุมไดรางแผนปฏิบัติการเพ่ือดําเนินการในสวนขอเสนอแนะทางนโยบาย และทางกฎหมายเพ่ือให
เปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และวันท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ในประเด็นตาง ๆ  
ไดแก  ๑. แนวทางการปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายท่ีเก่ียวของ เพ่ือกําหนดแนวทางนําไปสู 
การเปลี่ยนแปลงโทษประหารชีวิต ๒. แนวทางการสรางความความรับรูและความเขาใจใหแกประชาชนเก่ียวกับโทษ
ประหารชีวิต ๓. การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมและการสรางความเชื่อม่ันดานกระบวนการยุติธรรมใหแกประชาชน 
วาผู ท่ีถูกลงโทษจะไดรับการลงโทษท่ีเหมาะสมและไดรับการคุมครองสิทธิตามมาตรฐานสากล ท้ังนี้ ท่ีประชุม 
ไดมอบหมายใหสํานักงานกิจการยุติธรรม พิจารณาความเหมาะสมรางแผนการปฏิบัติการเพ่ือเสนอตอคณะรัฐมนตรี 
ภายใตกรอบการทํางานของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติตอไป 

ประโยชนท่ีไดรับ 
เพ่ือพิจารณาแผนปฏิบัติการตามขอเสนอแนะนโยบายและขอเสนอในการปรับปรุงกฎหมายโทษประหารชีวิต

ใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี  
 
 

 

๑๑ 
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5. กระทรวงยุติธรรม รวมลงนามบันทึก
ขอตกลงความรวมมือการพัฒนาทักษะ
ดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากร
ภาครัฐ 

เ ม่ือวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒  พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี 
วาการกระทรวงยุติธรรม เปนประธานในพิธีเปดงานสัมมนา “Digital Government CITIZENinfo” และการเปดตัว
แอปพลิเคชัน CITIZENinfo พรอมท้ังกลาวปาฐกถาพิเศษในหัวขอ “ภาครัฐไทยกับการกาวเขาสูรัฐบาลดิจิทัล” ซ่ึงจัดข้ึนโดย
สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) (สพร.) หรือ DGA เพ่ือสนับสนุนหนวยงานราชการภายใตแนวคิด 3D : Digital 
Data และ Design เปดโหมดสูรัฐบาลดิจิทัลเต็มพิกัด ชวยอํานวยความสะดวกแกประชาชนใหติดตอราชการไดงายข้ึน 

โอกาสนี้ นายวิทยา สุริยะวงค รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ไดเขารวมในพิธีเปด พรอมท้ังเปนผูแทนกระทรวง
ยุติธรรมเขารวมเปนเครือขายความรวมมือ พรอมลงนาม “บันทึกขอตกลงความรวมมือการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของ
ขาราชการและบุคลากรภาครัฐ” ระหวางสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) (สพร.) หนวยงานราชการ 
จํานวน ๑๙ กระทรวง และสถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร เพ่ือพัฒนาทักษะดานดิจิทัลแกขาราชการและ
บุคลากรภาครัฐใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

ประโยชนท่ีไดรับ 
ภายในงานมีการลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐ 

ระหวางสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) (สพร.) หนวยงานราชการ จํานวน ๑๙ กระทรวง และสถาบันพัฒนา
ขาราชการกรุงเทพมหานคร เพ่ือพัฒนาทักษะดานดิจิทัลแกขาราชการและบุคลากรภาครัฐใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

 

6. กระทรวงยุติธรรม เขารวมการ
บังคับคดีโลก (The World Enforcement 
Conference) ณ นครเซ่ียงไฮ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน        

เม่ือวันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ พลตํารวจเอก เรืองศักด์ิ จริตเอก ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 
ไดเขาพบ Mr.Zhou Qiang ประธานศาลฎีกา สาธารณรัฐประชาชนจีน (Chief Justice, President of the Supreme People’s 
Court of The People’s Republic of China) ณ นครเซ่ียงไฮ สาธารณรัฐประชาชนจีน เพ่ือหารือถึงความสําคัญของการ
ประสานงานระหวางกระทรวงยุติธรรมและกรมบังคับคดี ในการประสานความรวมมือระหวางประเทศ 

ในการนี้ ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม ไดเรียนเชิญประธานศาลฎีกา สาธารณรัฐประชาชนจีน ใหเกียรติ
เขารวมการประชุมระหวางประเทศ เรื่องการบังคับคดี ท่ีกระทรวงยุติธรรมและกรมบังคับคดีจัดข้ึน ภายใตโครงการ  
“การประชุมระหวางประเทศวาดวยการบังคับคดีในยุคการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอยางฉับพลัน” (International 
Conference “Civil Enforcement Judgment under a Disruptive Technology”) ระหวางวันท่ี 19-21 มีนาคม 2562  
ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ซ่ึงประธานศาลฎีกาไดใหความสนใจในการเขารวมการประชุมดังกลาว จากนั้นท่ีปรึกษา

 

๑๒ 
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รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม ไดเปนหัวหนาคณะผูแทนไทยเขารวมประชุมการบังคับคดีโลก (The World 
Enforcement Conference) โดยมี Mr.Zhou Qiang ประธานศาลฎีกา สาธารณรัฐประชาชนจีน เปนประธาน  
เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ และขอมูลรายละเอียดตางๆ เก่ียวกับการบังคับคดีแพง ซ่ึงมีหัวขอการประชุม
เก่ียวกับเรื่องระบบสารสนเทศกับการบังคับคดี การคนหาและสอบสวนเก่ียวกับทรัพยสิน การขายทอดตลาด 
ความสัมพันธระหวางการบังคับคดีและระบบการใหสินเชื่อ โครงสรางและกลไกการบังคับคดีและการปรับปรุงแกไข
กฎหมายเก่ียวกับการบังคับคดี โดยมี นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี และผูแทนจากประเทศตางๆ 
รวม 30 ประเทศ เขารวมประชุม 

ประโยชนท่ีไดรับ 
เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ และขอมูลรายละเอียดตางๆ เก่ียวกับการบังคับคดีแพง  

 

๑๓ 
 


