
ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญของกระทรวงยุติธรรม 
เดือน พฤษภาคม ๒๕๖2 

ยุทธศาสตร / เรื่อง ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานความม่ันคง 

1. ปลัดกระทรวงยุติธรรม เขารวม 
การประชุมคณะกรรมาธิการวาดวย
การปองกันอาชญากรรมและความ
ยุติธรรมทางอาญา สมัยท่ี ๒๘ ณ กรุงเวียนนา 
สาธารณรัฐออสเตรีย 

เม่ือวันจันทรท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ศาสตราจารยพิเศษวิศิษฏ วิศิษฏสรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม  
พรอมดวยนายวัลลภ นาคบัว ผูอํานวยการสํานักงานกิจการยุติธรรม นายสมณ พรหมรส อธิบดีกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 
นางณัฐภัสสร สุนทรฐณะวัฒน รองอธิบดีกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน นายพยนต สินธุนาวา รองอธิบด ี
กรมคุมประพฤติ และขาราชการกระทรวงยุติธรรม ไดเขารวมการประชุมคณะกรรมาธิการวาดวยการปองกัน
อาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา สมัยท่ี ๒๘ ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย โดยการประชุมดังกลาว  
จัดข้ึนภายใตหัวขอหลัก คือ หนาท่ีของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาท่ีมีประสิทธิภาพ เปนธรรม มีมนุษยธรรม และนาเชื่อถือ
ในการปองกันและตอตานอาชญากรรมท่ีมีสาเหตุจากการขาดความอดทนอดกลั้นหรือการเลือกปฏิบัติใดๆ (The responsibility 
of effective, fair, humane and accountable criminal justice systems in preventing and countering crime motivated by 
intolerance or discrimination of any kind) ในการนี้ ปลัดกระทรวงยุติธรรมไดกลาวถอยแถลงในฐานะหัวหนาคณะผูแทนไทย
โดยเนนย้ําถึงความเชื่อมโยงระหวางหลักนิติธรรมกับการพัฒนาท่ียั่งยืนและความสําคัญของการปองกันอาชญากรรม  
โดยใชมิติการพัฒนานํา รวมถึงความทาทายในการรับมือกับอาชญากรรมท่ีเกิดจากการเลือกปฏิบัติและการขาดความอดทนอดกลั้น 
ท่ีตองอาศัยความรวมมือจากประเทศสมาชิกในการแกไขปญหาดังกลาว นอกจากนี้ ยังไดเขารวมพิธีเปดนิทรรศการ 
ในหัวขอ Investing in the future: Revitalizing and empowering youth ซ่ึงจัดข้ึนโดยสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแหงประเทศไทย  
เพ่ือนําเสนอเก่ียวกับการปองกันอาชญากรรมในกลุมเด็กและเยาวชนโดยใชการกีฬา 

และเม่ือวันอังคารท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ศาสตราจารยพิเศษวิศิษฏ วิศิษฏสรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
เขารวมประชุมคณะกรรมาธิการวาดวยการปองกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา สมัยท่ี ๒๘ โดยไดรับเชิญ
ใหเขารวมการอภิปรายในกิจกรรมคูขนาน ภายใตหัวขอ Integrating Sport in Youth Crime Prevention and Criminal Justice 
ซ่ึงจัดข้ึนในนามรัฐบาลไทย รวมกับ UNODC Justice Section Division for Operations โดยมี Ms.Miwa Kato ผูอํานวยการ
ฝายปฏิบัติการ สํานักงานวาดวยยาเสพติดและอาชญากรรมแหงสหประชาชาติ (UN Office on Drugs and Crime – UNODC)  
เปนผูกลาวเปดการประชุม และนางสาวมรกต ศรีสวัสดิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา เปนผูกลาวปาฐกถาพิเศษ สําหรับผูรวมอภิปราย
ประกอบดวย Mr.Johannes de Haan เจาหนาท่ีดานการปองกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา สํานักงาน UNODC 
Ms. Maria Catalina Gonzalez Moreno รองผูอํานวยการดานกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน จาก Family Welfare 

 



 

 

ยุทธศาสตร / เรื่อง ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

Institute of Colombia (ICBF) Prof. Dr.Rosie Meek จาก Royal Holloway University of London นายคริษฐ ดุนโคกสูง 
และนายคเณศร ดุนโคกสูง นักกีฬาจากสโมสร BBG โดยมีนายกิตติพงษ กิตยารักษ ผูอํานวยการสถาบันเพ่ือการยุติธรรม 
แหงประเทศไทย เปนผูกลาวปดกิจกรรมคูขนานดังกลาว 

ประโยชนท่ีไดรับ   
เพ่ือหารือในเรื่องของหนาท่ีกระบวนการยุติธรรมทางอาญาท่ีมีประสิทธิภาพ เปนธรรม มีมนุษยธรรม และ

นาเชื่อถือในการปองกันและตอตานอาชญากรรมท่ีมีสาเหตุจากการขาดความอดทนอดกลั้นหรือการเลือกปฏิบัติใดๆ 
2. ปลัดกระทรวงยุติธรรม ประชุม
คณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาวินิจฉัย
การพักการลงโทษ ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๒ 

เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ อาคาร
ราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯศาสตราจารยพิเศษวิศิษฏ วิศิษฏสรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เปนประธาน
การประชุมคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษ ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๒ เพ่ือพิจารณาการสั่งเพิกถอน 
การพักการลงโทษนักโทษเด็ดขาดท่ีปฏิบัติผิดเง่ือนไขการคุมประพฤติ จํานวน ๔๓ ราย ประกอบดวย การสั่งเพิกถอน
การพักการลงโทษกรณีปกติ จํานวน ๓๙ ราย และการสั่งเพิกถอนการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ จํานวน ๔ ราย 
รวมท้ังพิจารณาการมอบอํานาจของคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษ กรณีมีผูฟองคดี  
ท้ังนี้ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบสั่งเพิกถอนการพักการลงโทษนักโทษเด็ดขาดท่ีปฏิบัติผิดเง่ือนไขการคุมประพฤติ จํานวน ๔๓ ราย 
และเห็นชอบมอบอํานาจของคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษกรณีมีผูฟองคดี โดยมี
คณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษและเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของเขารวมการประชุม 

ประโยชนท่ีไดรับ   
พิจารณาการสั่งเพิกถอนการพักการลงโทษนักโทษเด็ดขาดท่ีปฏิบัติผิดเง่ือนไขการคุมประพฤติ จํานวน ๔๓ ราย 

ประกอบดวย การสั่งเพิกถอนการพักการลงโทษกรณีปกติ จํานวน ๓๙ ราย และการสั่งเพิกถอนการพักการลงโทษกรณี
มีเหตุพิเศษ จํานวน ๔ ราย รวมท้ังพิจารณาการมอบอํานาจของคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษ  
กรณีมีผูฟองคดี 
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ยุทธศาสตร / เรื่อง ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
การพิจารณาใหความชวยเหลือประชาชน
ตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม 
คณะท่ี ๒ ประจําเดือนพฤษภาคม 2562 

เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หองประชุมสํานักงานกองทุนยุติธรรม อาคาร
ซอฟตแวรปารค ชั้น ๒๒ ถนนแจงวัฒนะ จังหวดันนทบุรี นายวิทยา สุริยะวงค รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เปนประธาน
การประชุมคณะอนุกรรมการใหความชวยเหลือประจํากรุงเทพมหานคร และท่ีเกินอํานาจของคณะอนุกรรมการ 
ใหความชวยเหลือประจําจังหวัด คณะท่ี ๒ ประจําเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือพิจารณาคําขอรับความชวยเหลือ
เสนอคณะอนุกรรมการใหความชวยเหลือประจํากรุงเทพมหานครฯ คณะท่ี ๒ ท้ังนี้ มีคําขอรับความชวยเหลือ 
การขอปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลย จํานวน ๘ ราย จํานวน ๘ เรื่อง โดยผลการพิจารณาท่ีประชุมเห็นชอบอนุมัติคําขอ 
จํานวน ๕ ราย จํานวน ๕ เรื่อง ไมอนุมัติ จํานวน ๑ ราย จํานวน ๑ เรื่อง และยุติคําขอ จํานวน ๒ ราย จํานวน ๒ เรื่อง  ท้ังนี้ 
ใหเปนไปตามหลักเกณฑของพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ และระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม วาดวย
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการชวยเหลือประชาชนในการดําเนินคดี พ.ศ. ๒๕๕๙ รวมท้ังระเบียบคณะกรรมการกองทุน
ยุติธรรมวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลย พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ประโยชนท่ีไดรับ   
เพ่ือพิจารณาคําขอรับความชวยเหลือเสนอคณะอนุกรรมการใหความชวยเหลือประจํากรุงเทพมหานคร  

คณะท่ี ๒ ประจําเดือนพฤษภาคม 2562 ท้ังนี้ มีคําขอรับความชวยเหลือการขอปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลย 
จํานวน 8 ราย จํานวน 8 เรื่อง โดยผลการพิจารณาเห็นชอบอนุมัติคําขอ จํานวน 5 ราย จํานวน 5 เรื่อง ไมอนุมัติ 
จํานวน 1 ราย จํานวน 1 เรื่อง และยุติคําขอ จํานวน 2 ราย จํานวน 2 เรื่อง 

 

ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

1. กระทรวงยุติธรรม ประชุมพิจารณา
ศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของ
ข อ สั ง เ กตและข อ เ สนอแนะของ
คณะกรรมาธิ การสภานิติ บัญญัติ
แหงชาติ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒     

เม่ือวันพฤหัสบดี ท่ี ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หองประชุมกระทรวงยุติธรรม ๒ ชั้น ๘ อาคาร
ราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ นางสาวรวิวรรณ จตุรพิธพร ท่ีปรึกษาดานกฏหมาย สํานักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม เปนประธานการประชุมพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของขอสังเกต 
และขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการสภานิติบัญญัติ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ เพ่ือพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของ
ขอสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. ... 

 

๓ 
 



 

 

ยุทธศาสตร / เรื่อง ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

และขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตํารวจ สภานิติบัญญัติแหงชาติ 
กอนสรุปผลการพิจารณาหรือผลการดําเนินการในภาพรวมเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป ท่ีประชุมไดพิจารณาขอสังเกต
และขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ สภานิติบัญญัติแหงชาติ โดยมีกระทรวงยุติธรรมเปนหนวยงานหลักรับขอสังเกต
และขอเสนอแนะดังกลาว พิจารณารวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของซ่ึงมีผูแทนหนวยงานของรัฐเขารวมประชุม 
ประกอบดวย สํานักงานศาลยุติธรรม สํานักงานอัยการสูงสุด สํานักงานตํารวจแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย กระทรวงการตางประเทศ สํานักงาน ก.พ.ร. สํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด กรมคุมประพฤติ กรมราชทัณฑ กรมพินิจและคุมครองเด็ก 
และเยาวชน กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กรมบังคับคดี กรมสอบสวนคดีพิเศษ สถาบันนิติวิทยาศาสตร สํานักงาน
กิจการยุติธรรม ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และกองกฎหมาย 
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

ประโยชนท่ีไดรับ   
เพ่ือพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของขอสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 

รางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. ... 
2. ปลัดกระทรวงยุติธรรม เปดการประชุม
นานาชาติวาดวยการระงับขอพิพาททางเลือก 
(2nd International ADR Conference 
2019)   

เม่ือวันจันทรท่ี ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองอินฟนนิตี้ บอลรูม โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร (รางน้ํา) 
กรุงเทพมหานคร ศาสตราจารยพิเศษวิศิษฏ วิศิษฏสรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เปนประธานในพิธีเปดการประชุม
นานาชาติวาดวยการระงับขอพิพาททางเลือก (2nd International ADR Conference 2019) ซ่ึงจัดข้ึนในระหวาง
วันท่ี ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยการประชุมดังกลาวเปนสวนหนึ่งของสัปดาหการระงับขอพิพาททางเลือก 
(Thailand ADR Week 2019) เพ่ือรวมแสดงความคิดเห็นและรับฟงแนวทางการระงับขอพิพาทดวยวิธีอนุญาโตตุลาการ 
และการระงับขอพิพาททางเลือกอ่ืน ๆ รวมถึงการสรางเครือขายผูสนใจในการระงับขอพิพาททางเลือกท้ังในประเทศ 
และระดับนานาชาติ โดยมุงเนนการพัฒนา สงเสริมและเขาถึงกระบวนการยุติธรรมท้ังในประเทศไทยและตางประเทศ 
รวมถึงสงเสริมภาพลักษณของประเทศใหเปนท่ีรูจักอยางแพรหลายในวงการระงับขอพิพาททางเลือกในระดับนานาชาติ 
โดยมี ดร.พสิษฐ อัศววัฒนาพร ผูอํานวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ พันตํารวจเอกไพสิฐ วงศเมือง อธิบดีกรม
สอบสวนคดีพิเศษ ตลอดจนนักธุรกิจ ทนายความบริษัทเอกชน ผูพิพากษา ผูประนอมขอพิพาท ผูไกลเกลี่ย นักวิชาการ 

 

๔ 
 



 

 

ยุทธศาสตร / เรื่อง ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

อาจารย และผูสนใจจากหนวยงานภาครัฐและเอกชนท่ีดําเนินการดานการประนอมเจรจาตอรองขอพิพาท ท้ังภายใน
และระหวางองคกรเขารวมการประชุม 

นอกจากนี้ ภายในงานดังกลาวยังมีการลงนามขอตกลงความรวมมือระหวางสองฝาย ระหวางสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ กับสถาบัน Chartered Institute of Arbitrators (CIArb) สถาบัน The Philippine Institute of Arbitrators (PIArb) 
สถาบัน Pakistan Mediators Association (PMA) สถาบัน Arbitration of Association of Brunei Darussalam (AABD) 
และสถาบัน Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) 

ประโยชนท่ีไดรับ   
เพ่ือรวมแสดงความคิดเห็นและรับฟงแนวทางการระงับขอพิพาทดวยวิธีอนุญาโตตุลาการและการระงับขอพิพาท

ทางเลือกอ่ืน ๆ รวมถึงการสรางเครือขายผูสนใจในการระงับขอพิพาททางเลือกท้ังในประเทศและระดับนานาชาติ  
โดยมุงเนนการพัฒนา สงเสริมและเขาถึงกระบวนการยุติธรรมท้ังในประเทศไทยและตางประเทศ รวมถึงสงเสริม
ภาพลักษณของประเทศใหเปนท่ีรูจักอยางแพรหลายในวงการระงับขอพิพาททางเลือกในระดับนานาชาต ิ

3. กระทรวงยุติธรรม จัดการประชุม
พิจารณาศึกษาแนวทางและความ
เ ห ม า ะ ส ม ข อ ง ข อ สั ง เ ก ต ข อ ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาราง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. ... 
 

เม่ือวันอังคารท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หองประชุมกระทรวงยุติธรรม ๕ ชั้น ๙ อาคาร
ราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ นางสาวรวิวรรณ จตุรพิธพร ท่ีปรึกษาดานกฏหมาย สํานักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม เปนประธานการประชุมพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของขอสังเกต 
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. ... จํานวน ๒ ประเด็น 
ดังนี้ ๑. การท่ีคาปรับทางปกครองและคาปรับบังคับการเปนหนี้เงินท่ีผูอยูในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครอง 
ท่ีตองชําระใหแกรัฐ ซ่ึงมีลักษณะเชนเดียวกับเงินคาภาษีอากรท่ีบุคคลมีหนาท่ีชําระใหแกรัฐ สมควรปรับปรุงบทบัญญัติ
ในเรื่องลําดับบุริมสิทธิตามประมวลกฏหมายประมวลแพงและพาณิชยใหเหมาะสมหรือไม และ ๒. ติดตามเรงรัดหนวยงานหลัก 
ท่ีเก่ียวของกับการจัดโครงสราง กรอบอัตรากําลังของขาราชการและพนักงานราชการ งบประมาณ รวมท้ังดําเนินการอ่ืนใด  
อันจําเปนเพ่ือรองรับภารกิจการบังคับทางปกครองของกรมบังคับคดีใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกฏหมายกําหนด 
ดังนั้น เพ่ือสรุปผลการพิจารณาหรือผลการดําเนินการในภาพรวมเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป ท้ังนี้ กระทรวงยุติธรรม 
ในฐานะหนวยงานหลักรับขอสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. ... ไปพิจารณา ไดจัดใหมีการประชุมรวมกับผูแทนของหนวยงานท่ีเก่ียวของ ประกอบดวย 

 

๕ 
 



 

 

ยุทธศาสตร / เรื่อง ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

กระทรวงการคลัง สํานักงาน ก.พ.ร. สํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานศาลยุติธรรม 
สํานักงานศาลปกครอง กรมบังคับคดี และกองกฎหมาย สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

ประโยชนท่ีไดรับ   
พิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของขอสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติ 

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. ... 
4. ปลัดกระทรวงยุติธรรม หารือขอราชการ
กับคณะเลขาธิการศาลอนุญาโตตุลาการ
ระหวางประเทศของหอการคานานาชาต ิ
(ICC) 
 

เม่ือวันอังคารท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๔๕ น. ณ หองประชุมสุขุมวิท สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) ชั้น ๒๖ 
อาคารภิรัชทาวเวอร เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ศาสตราจารยพิเศษวิศิษฏ วิศิษฏสรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม และ ดร.พสิษฐ 
อัศววัฒนาพร ผูอํานวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ หารือขอราชการกับ Mr.Alexander Fessas เลขาธิการศาล
อนุญาโตตุลาการระหวางประเทศ Mr.Abhinav Bhusan ผูอํานวยการประจําภูมิภาคเอเชียใต ศาลอนุญาโตตุลาการ
ระหวางประเทศ Mr.Victor Smith ประธานคณะกรรมาธิการดานอนุญาโตตุลาการและการระงับขอพิพาท หอการคา
นานาชาติแหงประเทศไทย Mr.Desmond Hughes รองประธานคณะกรรมาธิการดานอนุญาโตตุลาการและการระงับขอพิพาท
หอการคานานาชาติแหงประเทศไทย พรอมดวยคณะผูแทนจากกระทรวงยุติธรรม และคณะของเลขาธิการศาลอนุญาโตตุลาการ 
ระหวางประเทศของหอการคานานาชาติ (ICC) ในการนี้ ฝายเลขาธิการศาลอนุญาโตตุลาการระหวางประเทศ 
ของหอการคานานาชาติ ไดกลาวแสดงความชื่มชมในการดําเนินงานของฝายไทยท่ีไดผลักดันการปรับปรุงคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ และสิทธิประโยชนสําหรับการตรวจลงตราประเภทคนอยูชั่วคราวเปนกรณีพิเศษ (Smart Visa) โดยการ
อํานวยความสะดวกใหแกบุคลากรทักษะสูงจากตางประเทศท่ีสามารถทํางานลงทุนหรือประกอบธุรกิจภายใต Smart Visa 
ซ่ึงรวมถึงอนุญาโตตุลาการและคูสมรส อันจะสงผลใหการระงับขอพิพาททางเลือกในประเทศไทยมีความสะดวกมากข้ึน
และเปนการสงเสริมใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการอนุญาโตตุลาการระหวางประเทศในระดับภูมิภาค อันสอดคลอง
กับภารกิจหลักของสถาบันอนุญาโตตุลาการ ดาน ICC ไดกลาวแสดงความยินดีตอการลงนามใน MOU ระหวาง ICC และ THAC  
ซ่ึงภายใต MOU ดังกลาวท้ังสองหนวยงานจะสงเสริมความรวมมือในการพัฒนาใหประเทศไทยมีบทบาทในฐานะผูนํา
ภูมิภาคดานอนุญาโตตุลาการและการระงับขอพิพาททางเลือกไดดียิ่งข้ึน ท้ังนี้ ICC ยินดีท่ีจะใหการสนับสนุนใหเกิดเวที
เพ่ือแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญและองคความรู เพ่ือพัฒนาการระบบดังกลาวของไทย โดยปลัดกระทรวงยุติธรรม 
รับขอเสนอและขอคิดเห็นของฝาย ICC เพ่ือประกอบการพิจารณารวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของตอไป 

 

๖ 
 



 

 

ยุทธศาสตร / เรื่อง ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

ประโยชนท่ีไดรับ   
การลงนามใน MOU ระหวาง ICC และ THAC จะทําใหท้ังสองหนวยงานสงเสริมความรวมมือในการพัฒนาให

ประเทศไทยมีบทบาทในฐานะผูนําภูมิภาคดานอนุญาโตตุลาการและการระงับขอพิพาททางเลือกไดดียิ่งข้ึน 
5. กระทรวงยุติ ธรรม ขับเค ล่ือน
นวัตกรรมดิจิ ทัลในการปฏิ บัติต อ
ผูกระทําผิด 

เม่ือวันพฤหัสบดี ท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น 
กรุงเทพมหานคร นายวิทยา สุริยะวงค รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เปนประธานในพิธีเปดการสัมมนาวิชาการ  
เรื่อง “มิติใหมงานคุมประพฤติ: นวัตกรรมดิจิทัลในการปฏิบัติตอผูกระทําผิด” (Digital Innovation in Community Corrections)  
พรอมบรรยายพิเศษ เรื่อง “การใชนวัตกรรมดิจิทัลในการปฏิบัติตอผูกระทําผิด” การสัมมนาวิชาการในครั้งนี้เปนหนึ่ง
ในกิจกรรมท่ีกรมคุมประพฤติจัดข้ึนในโอกาสครบรอบงานคุมประพฤติ ๔๐ ป มุงสู Probation ๔.๐ เพ่ือเปนการแลกเปลี่ยน 
เรียนรูเก่ียวกับความกาวหนาของนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหมๆ จากวิทยากรท้ังในประเทศและตางประเทศ  
เพ่ือนํามาปรับใชเปนแนวทางการพัฒนาเชิงนโยบายและการปฏิบัติใหมีความกาวหนา บรรลุเปาหมาย การเปนหลักประกันความ
ปลอดภัยของชุมชนจากการกระทําผิดซํ้า ตลอดจนแสวงหาองคความรูเก่ียวกับเทคโนโลยีใหม  ๆมาปรับใชใหการทํางานเกิดผลสัมฤทธิ ์
ในการสงเสริมคนดีกลับสูสังคม โดยมี นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ คณะผูบริหาร ผูปฏิบัติงาน
จากหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมและหนวยงานท่ีเก่ียวของเขารวมการสัมมนา ในการนี้ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม 
กลาวใจความสําคัญตอนหนึ่งวา การนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการขับเคลื่อนภารกิจไปสูเปาหมาย 
ท่ีกําหนดไวตามนโยบายไทยแลนด ๔.๐ ซ่ึงกระทรวงยุติธรรมในฐานะหนวยงานท่ีมีภารกิจดานการแกไขฟนฟู ผูกระทําผิด
และลดการกระทําผิดซํ้าจะตองเรียนรูเพ่ือพัฒนาและตอยอดนวัตกรรม ตลอดจนพิจารณาแนวโนมเทคโนโลยีท่ีกําลังเปลี่ยนแปลง 
ประยุกตเขากับสิ่งท่ีดําเนินการอยู เพ่ือใหเกิดความเทาทันและตอบสนองความทาทายจากสภาวการณท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการอภิปรายเรื่อง “นวัตกรรมดิจิทัลกับการพัฒนากระบวนการยุติธรรม” และ “นวัตกรรมดิจิทัล
ในการปฏิบัติตอผูกระทําผิดในชุมชนในตางประเทศ” จากวิทยากรตางประเทศ อาทิ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
สาธารณรัฐเกาหลี และสาธารณรัฐสิงคโปร 
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ยุทธศาสตร / เรื่อง ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

ประโยชนท่ีไดรับ   
เพ่ือเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับความกาวหนาของนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหมๆ จากวิทยากรท้ังในประเทศ

และตางประเทศ เพ่ือนํามาปรับใชเปนแนวทางการพัฒนาเชิงนโยบายและการปฏิบัติใหมีความกาวหนา บรรลุเปาหมาย  
การเปนหลักประกันความปลอดภัยของชุมชนจากการกระทําผิดซํ้า ตลอดจนแสวงหาองคความรูเก่ียวกับเทคโนโลยีใหมๆ  
มาปรับใชใหการทํางานเกิดผลสัมฤทธิ์ในการสงเสริมคนดีกลับสูสังคม 
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