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ยุทธศาสตร / เรื่อง ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานความม่ันคง 

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด  จัดประชุม 
ADMN ครั้งท่ี 8    

ประเทศไทยมีบทบาทสําคัญในภูมิภาคอาเซียน และเปนผูริเริ่มโครงการท่ีสําคัญซ่ึงเปนการสงเสริมความรวมมือ
ในการปองกันและปราบปรามยาเสพติดในระดับตางๆ หลายโครงการ โครงการเครือขายขอมูลเฝาระวังยาเสพติด
อาเซียนเปนโครงการหนึ่งท่ีเปนความคิดริเริ่มของประเทศไทยในการจัดต้ังฐานขอมูลยาเสพติดของอาเซียนท่ีสามารถ
สะทอนภาพสถานการณยาเสพติดของประเทศตางๆ ในภูมิภาค โดยสงเสริมใหประเทศสมาชิกอาเซียนท้ัง ๑๐ ประเทศ
จัดเก็บขอมูลท่ีแสดงถึงสถานการณยาเสพติดของแตละประเทศในรูปแบบเดียวกัน เพ่ือใหสามารถแลกเปลี่ยน 
และเปรียบเทียบขอมูลกันได โดยเริ่มดําเนินการมาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕8 ผลผลิตท่ีสําคัญของโครงการคือ รายงานเฝาระวัง
สถานการณยาเสพติดอาเซียนประจําป ค.ศ. ๒๐๑๕ ค.ศ. ๒๐๑๖ และ ค.ศ. ๒๐๑๗ ซ่ึงเปนครั้งแรกท่ีประเทศสมาชิก
อาเ ซียนได ร วมกันนําขอ มูลมาจัด ทํา เปนรายงานเฝ าระวั งสถานการณยาเสพติดของภู มิภาคอาเ ซียน  
โดยสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดในฐานะผูรับผิดชอบโครงการ ทําหนาท่ีในการดูแลระบบ
และฐานขอมูล ตลอดจนการนําขอมูลมาวิเคราะหเพ่ือจัดทําเปนรูปเลมรายงาน 

การประชุมเครือขายขอมูลเฝาระวังยาเสพติดอาเซียน ครั้งท่ี ๘ จัดข้ึนในระหวางวันท่ี ๓ – ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  
ณ โรงแรมพูลแมน คิง พาวเวอร กรุงเทพฯ ในการประชุมครั้งนี้มีผูเขารวมประชุม ประกอบดวย สมาชิกเครือขาย
ขอมูลเฝาระวังยาเสพติดอาเซียน ผูแทนจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนท้ัง ๑๐ ประเทศ ประเทศละ ๓ คน 
รวมกันพิจารณาใหความเห็นชอบรางรายงานเฝาระวังสถานการณยาเสพติดอาเซียน ประจําป ค.ศ. ๒๐๑๘ กอนนําไปเสนอ 
ในการประชุมเจาหนาท่ีอาวุโสอาเซียนดานยาเสพติด (ASOD) ครั้งท่ี ๔๐ ณ ประเทศกัมพูชา ซ่ึงมีกําหนดจัดข้ึน 
ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ นอกจากนี้ ท่ีประชุมยังจะไดพิจารณารางขอกําหนดเฉพาะ (Term of Reference) ของโครงการ
เครือขายขอมูลเฝาระวังยาเสพติดอาเซียน ซ่ึงอธิบายบทบาทหนาท่ีของสมาชิกเครือขายขอมูลเฝาระวังยาเสพติดอาเซียน  
รวมถึงวิธีดําเนินงานของเครือขาย และรวมกันตรวจทานคูมือการใชระบบขอมูลเฝาระวังยาเสพติดอาเซียน พรอมท้ัง
แผนการดําเนินงานของเครือขายขอมูลเฝาระวังยาเสพติดอาเซียนประจําป ค.ศ. ๒๐๒๐ กอนเสนอใหท่ีประชุม ASOD รับทราบ 
รายงานเฝาระวังสถานการณยาเสพติดอาเซียน ประจําป ค.ศ. ๒๐๑๘ ใหความสําคัญกับสารท่ีออกฤทธิ์ตอจิต 
และประสาทชนิดใหม (New Psychoactive Substances – NPS) เนื่องจากพบวามีแนวโนมท่ีจะเปนปญหาในอาเซียน
เชนเดียวกับท่ีเกิดข้ึนแลวในภูมิภาคอ่ืนๆ ท่ัวโลก   

 



 

 

ยุทธศาสตร / เรื่อง ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

ประโยชนท่ีไดรับ   
เพ่ือรวมกันพิจารณาใหความเห็นชอบรางรายงานเฝาระวังสถานการณยาเสพติดอาเซียน ประจําป ค.ศ. ๒๐๑๘ 

กอนนําไปเสนอในการประชุมเจาหนาท่ีอาวุโสอาเซียนดานยาเสพติด (ASOD) ครั้งท่ี ๔๐ ณ ประเทศกัมพูชา นอกจากนี้ 
ท่ีประชุมยังจะไดพิจารณารางขอกําหนดเฉพาะ (Term of Reference) ของโครงการเครือขายขอมูลเฝาระวังยาเสพติดอาเซียน  
ซ่ึงอธิบายบทบาทหนาท่ีของสมาชิกเครือขายขอมูลเฝาระวังยาเสพติดอาเซียน รวมถึงวิธีดําเนินงานของเครือขาย  
และรวมกันตรวจทานคูมือการใชระบบขอมูลเฝาระวังยาเสพติดอาเซียน พรอมท้ังแผนการดําเนินงานของเครือขาย
ขอมูลเฝาระวังยาเสพติดอาเซียนประจําป ค.ศ. ๒๐๒๐ กอนเสนอใหท่ีประชุม ASOD รับทราบ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
การประชุมหารือระดับสูงทางการเมือง 
วาดวยการพัฒนาท่ีย่ังยืน ป ๒๕๖๒ 
(High Level Political Forum on 
Sustainable Development ๒๐๑๙ 
หรือ HLPF ๒๐๑๙) ณ นครนิวยอรค 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

นายวัลลภ นาคบัว ผูอํานวยการสํานักงานกิจการยุติธรรม พรอมดวยนางอุษา จั่นพลอย บุญเปยม ผูอํานวยการ
กองนโยบายและประสานแผนกระบวนการยุติธรรม นายอัสนีย สังขเนตร ผูอํานวยการกองการตางประเทศ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรมและนางสุภทัรา ปกาสิทธิ์ วโรตมสิกขดิตถ นักวิชาการยุติธรรมชํานาญการพิเศษ เขารวมการประชุมหารือระดับสูง
ทางการเมืองวาดวยการพัฒนาท่ียั่งยืน ป ๒๕๖๒ (High Level Political Forum on Sustainable Development ๒๐๑๙  
หรือ HLPF ๒๐๑๙) ณ นครนิวยอรค ประเทศสหรัฐอเมริกา ในระหวางวันท่ี ๙-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยการประชุมดังกลาว
จัดข้ึนภายใตหัวขอหลักคือ Empowering people and ensuring inclusiveness and equality เพ่ือทบทวนความคืบหนาเชิงลึก 
การดําเนินการตามเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนรายเปาหมาย โดยเม่ือวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ผูแทนกระทรวงยุติธรรม  
ซ่ึงเปนหนวยงานหลักท่ีรับผิดชอบในการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามเปาหมายท่ี ๑๖ Peace Justice and Strong institutions  
(สังคมสงบสุข ยุติธรรม และสถาบันท่ีเขมแข็ง) ไดกลาวถอยแถลงในชวงการหารือเชิงลึกของเปาหมายท่ี ๑๖ โดยเนนย้ําถึง
ความสําคัญและความเชื่อมโยงระหวางหลักนิติธรรมกับการพัฒนาท่ียั่งยืนและความสําคัญของการปองกันอาชญากรรม 
พรอมท้ังแลกเปลี่ยนบริบทการดําเนินงานของประเทศไทยท่ีมุงเนนการพัฒนาเด็กและเยาวชนท่ีเปนพ้ืนฐานสําคัญ  
เพ่ือปลูกฝงคานิยมในการสรางสังคมท่ีเคารพกติกา (culture of lawfulness) และการใชกีฬามาชวยในการปองกันการกระทําผิด
และกระทําผิดซํ้าของเด็กและเยาวชนนอกจากนี้  ในชวงระหวางการประชุมไดมีการจัดกิจกรรมคูขนาน (side event)  
และนิทรรศการจากหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนเพ่ือเผยแพรผลการดําเนินงานและความคืบหนาการดําเนินงาน
ตามเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน ซ่ึงสามารถนําองคความรูมาตอยอดและพัฒนาแนวทางการดําเนินงานไดตอไป 

 

๒ 
 



 

 

ยุทธศาสตร / เรื่อง ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

ประโยชนท่ีไดรับ   
เพ่ือทบทวนความคืบหนาเชิงลึกการดําเนินการตามเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนรายเปาหมายโดยเนนย้ําถึง

ความสําคัญและความเชื่อมโยงระหวางหลักนิติธรรมกับการพัฒนาท่ียั่งยืนและความสําคัญของการปองกันอาชญากรรม 
พรอมท้ังแลกเปลี่ยนบริบทการดําเนินงานของประเทศไทยท่ีมุงเนนการพัฒนาเด็กและเยาวชนท่ีเปนพ้ืนฐานสําคัญ  
เพ่ือปลูกฝงคานิยมในการสรางสังคมท่ีเคารพกติกา (culture of lawfulness) และการใชกีฬามาชวยในการปองกัน
การกระทําผิดและกระทําผิดซํ้าของเด็กและเยาวชน 

ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

1. กรมบังคับคดีและสํานักงานประกันสังคม 
รวมลงนามบันทึกความเขาใจวาดวย
การเช่ือมโยงขอมูลบุคคลท่ีศาลมีคําส่ัง
พิทักษทรัพยหรือพิพากษาใหลมละลาย 

เม่ือวันท่ี 3 กรกฎาคม 2562 กรมบังคับคดีและสํานักงานประกันสังคม รวมลงนามบันทึกความเขาใจวาดวย 
การเชื่อมโยงขอมูลบุคคลท่ีศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยหรือพิพากษาใหลมละลาย โดยมีนางอรัญญา ทองน้ําตะโก  
รองอธิบดีกรมบังคับคดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมบังคับคดี และนายอนันตชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม 
รวมลงนามบันทึกความเขาใจวาดวยการเชื่อมโยงขอมูลบุคคลลมละลายท่ีศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยหรือพิพากษา 
ใหลมละลาย ณ หองประชุมชั้น ๙ อาคารกรมบังคับคดี นางอรัญญา ทองน้ําตะโก รองอธิบดีกรมบังคับคดี รักษาราชการแทนอธิบดี
กรมบังคับคดี กลาววา การรวมมือกันระหวางกรมบังคับคดีและสํานักงานประกันสังคมในครั้งนี้ สํานักงานประกันสังคม
และกรมบังคับคดีเล็งเห็นความสําคัญของขอมูลท่ีเก่ียวกับบุคคลท่ีศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยหรือพิพากษาใหลมละลาย  
อันถือเปนขอมูลสาธารณะท่ีสามารถเปดเผยไดอันสืบเนื่องมาจากการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ปจจุบันกรมบังคับคดี
ได เผยแพรข อ มูลของบุคคล ท่ีศาล มี คําสั่ ง พิ ทักษทรัพยหรื อ พิพากษาใหล มละลายใหประชาชน ท่ัว ไป 
ทําการตรวจสอบผานทางเว็บไซตของกรมบังคับคดี เนื่องจากบุคคลท่ีศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดหรือพิพากษา 
ใหลมละลายบุคคลเหลานั้นจะไมมีอํานาจในการจัดการทรัพยสินของตนเอง เพราะอํานาจในการจัดการกิจการ 
และทรัพยสินยอมตกอยูแกเจาพนักงานพิทักษทรัพย แตวิธีการดังกลาวยังไมตอบสนองตอความตองการและการทํางาน 
ของภาคสวนตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ความรวมมือในครั้ งนี้จะเปนการพัฒนาประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงานของท้ัง 2 หนวยงานใหเกิดความรวดเร็ว สมบูรณ ถูกตองมากยิ่งข้ึน โดยสํานักงานประกันสังคม 
จะนําขอมูลบุคคลท่ีศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยหรือพิพากษาใหลมละลายท่ีอยูในข้ันตอนการติดตามเรงรัดหนี้ การอุทธรณ 

 

๓ 
 



 

 

ยุทธศาสตร / เรื่อง ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

การใชมาตรการบังคับทางปกครอง การดําเนินคดี และการดําเนินการอ่ืนใด ซ่ึงอยูในอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ
ของสํานักงานประกันสังคมมาตรวจสอบยืนยันกับขอมูลในฐานขอมูลของกรมบังคับคดี เพ่ือประโยชนในการพิจารณา
ความสามารถในการดําเนินการตาง ๆ และเพ่ือใหการปฏิบัติหนาท่ีของสํานักงานประกันสังคมเปนไปตามกฎหมายตอไป 
ท้ังนี้ การเชื่อมโยงขอมูลบุคคลลมละลายเปนการดําเนินการตามนโยบายรัฐบาลในเรื่องการบูรณาการขอมูลระหวาง
หนวยงานภาครัฐใหสามารถอํานวยความสะดวกใหกับหนวยงานและผูรับบริการใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ประโยชนท่ีไดรับ   
ความรวมมือในครั้งนี้จะเปนการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของท้ัง 2 หนวยงานใหเกิดความรวดเร็ว 

สมบูรณ ถูกตองมากยิ่งข้ึน โดยสํานักงานประกันสังคมจะนําขอมูลบุคคลท่ีศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยหรือพิพากษา 
ใหลมละลายท่ีอยูในข้ันตอนการติดตามเรงรัดหนี้ การอุทธรณ การใชมาตรการบังคับทางปกครอง การดําเนินคดี  
และการดําเนินการอ่ืนใด ซ่ึงอยูในอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของสํานักงานประกันสังคม มาตรวจสอบยืนยัน 
กับขอมูลในฐานขอมูลของกรมบังคับคดี เพ่ือประโยชนในการพิจารณาความสามารถในการดําเนินการตาง ๆ  
และเพ่ือใหการปฏิบัติหนาท่ีของสํานักงานประกันสังคมเปนไปตามกฎหมายตอไป 

2. ปลัดกระทรวงยุติธรรมปฏิบัติหนาท่ี
ประธานคณะกรรมาธิการกฎหมายการคา
ระหวางประเทศแหงสหประชาชาติ 
(United Nations Commission on 
International Trade Law - UNCITRAL)  

เม่ือวันท่ี 8 – 19 กรกฎาคม 2562 ศาสตราจารยพิเศษวิศิษฏ วิศิษฏสรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธาน
คณะกรรมาธิการกฎหมายการคาระหวางประเทศแหงสหประชาชาติ (United Nations Commission on International Trade  
Law – UNCITRAL) ไดปฏิบัติหนาท่ีประธานการประชุมคณะกรรมาธิการฯ สมัยท่ี 52 ซ่ึงจัดข้ึน ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย 
โดยการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการฯ ในสมัยปจจุบันภายใตการเปนประธานของศาสตราจารยพิเศษวิศิษฏ  
วิศิษฏสรอรรถ มีวาระการประชุมท่ีเก่ียวของกับกฎหมายการคาระหวางประเทศในประเด็นตาง ๆ อาทิ การรับรองกฎหมาย
แมแบบวาดวยโครงการโครงสรางพ้ืนฐานท่ีไดรับเงินทุนจากบริษัทเอกชนและการปรับปรุงคูมือทางกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
(UNCITRAL Model Legislative Provision on Public – Private Partnership Guide on Privately Finance Infrastructure 
Projects – PFIP) การรับรองคูมือเชิงปฏิบัติการของกฎหมายแมแบบวาดวยหลักประกันทางธุรกิจ (Draft Practice Guide 
to the UNCITRAL Model Law on Secured Transactions) รางขอบังคับ UNCITRAL ท้ังนี้ เม่ือวันท่ี 15 กรกฎาคม 2562 
ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการไดมีมติรับรองรายงานผลความคืบหนาคณะทํางาน 5 (กฎหมายลมละลาย) และผลงานของ
คณะทํางานดังกลาว ไดแก กฎหมายแมแบบวาดวยการลมละลายของกลุมวิสาหกิจ (Model law on enterprise group 

 

๔ 
 



 

 

ยุทธศาสตร / เรื่อง ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

insolvency) คูมือในการยกรางกฎหมายภายในตามกฎหมายแมแบบ ฯ (Guide to enactment of the Model Law) และขอบท
วาดวยหนาท่ีของกรรมการบริษัทในกลุมวิสาหกิจกอนเขาสูภาวะลมละลาย (Text on obligations of directors of enterprise 
group companies in the period approaching insolvency) ซ่ึงศาสตราจารยพิเศษวิศิษฏ วิศิษฏสรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
ไดปฏิบัติหนาท่ีประธานคณะทํางานดังกลาวมาอยางตอเนื่องตั้งแตป พ.ศ. 2542 

ประโยชนท่ีไดรับ   
ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการไดมีมติรับรองรายงานผลความคืบหนาคณะทํางาน 5 (กฎหมายลมละลาย) และผลงานของ

คณะทํางานดังกลาว ไดแก กฎหมายแมแบบวาดวยการลมละลายของกลุมวิสาหกิจ (Model law on enterprise group insolvency) 
คูมือในการยกรางกฎหมายภายในตามกฎหมายแมแบบ ฯ (Guide to enactment of the Model Law) และขอบท 
วาดวยหนาท่ีของกรรมการบริษัทในกลุมวิสาหกิจกอนเขาสูภาวะลมละลาย (Text on obligations of directors of enterprise 
group companies in the period approaching insolvency) 

3. กรมบังคับคดีรวมกับสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(สํานักงาน ก.พ.ร.) และธนาคารโลก 
(World Bank) จัดการประชุมโครงการ 
“การเปนผู กํากับดูแลเจาพนักงาน
พิทักษทรัพยเอกชน” 

เม่ือวันท่ี 18 กรกฎาคม 2562 กรมบังคับคดีรวมกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) 
และธนาคารโลก (World Bank) จัดการประชุมโครงการ "การเปนผูกํากับดูแลเจาพนักงานพิทักษทรัพยเอกชน"  
ซ่ึงจัดข้ึนในระหวางวันท่ี 18 - 19 กรกฎาคม 2562 โดยมี นางสาวสายรุง มารมย รองอธิบดีกรมบังคับคดี  
เปนประธานเปดการประชุม โดยมีผูเขารวมประชุม ประกอบดวย คณะผูบริหารและเจาหนาท่ีกรมบังคับคดี  
Mr. Fernando Dancausa, Financial, Competiveness & Innovation Global Practice Senior, Financial Sector 
Specialist, World Bank Group และ Mr. David A Kerr, Consultant Director, David Kerr Consulting Ltd., United Kingdom  
เปนวิทยากรนําเสนอความคิดเห็นของธนาคารโลกตอรางพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับท่ี . . ) พ.ศ. . . . .  
(เจาพนักงานพิทักษทรัพยเอกชน) รวมถึงภาพรวมการเปนผูกํากับดูแลผูปฏิบัติงานดานลมละลายและสรุปผลการประชุม 
พรอมตอบขอซักถาม การจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการเตรียมความพรอมใหแกเจาพนักงานพิทักษทรัพย
ใหมีความเขาใจเก่ียวกับหลักเกณฑ วิธีการ และอํานาจหนาท่ีของการเปนผูกํากับดูแลท่ีดี รวมถึงการมีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงานกอนท่ีจะมีการถายโอนภารกิจใหแกเจาพนักงานพิทักษทรัพยเอกชนตอไป 
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ประโยชนท่ีไดรับ   
เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมใหแกเจาพนักงานพิทักษทรัพยใหมีความเขาใจเก่ียวกับหลักเกณฑ วิธีการ  

และอํานาจหนาท่ีของการเปนผูกํากับดูแลท่ีดี รวมถึงการมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานกอนท่ีจะมีการถายโอน
ภารกิจใหแกเจาพนักงานพิทักษทรัพยเอกชนตอไป 

4. สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแหงประเทศไทย 
(TIJ) จัดบรรยายหัวขอ “ความยุติธรรม
เชิงสมานฉันท การเบ่ียงเบนคดี และ
ยุติธรรมชุมชน” 

เม่ือวันท่ี 18 กรกฎาคม 2562 สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแหงประเทศไทย (TIJ) จัดการบรรยายในหัวขอ “ความยุติธรรม
เชิงสมานฉันท การเบี่ยงเบนคดี และยุติธรรมชุมชน” เพ่ือเปดเวทีใหผูเชี่ยวชาญและนักวิชาการในภาคสวนท่ีเก่ียวของ 
ไดระดมความคิดเห็นในการสงเสริมการใชความยุติธรรมเชิงสมานฉันท (Restorative Justice) เปนทางเลือกใหมในการแกไข
ปญหาความขัดแยงในสังคมตั้งแตระดับรากฐานของสังคมแทนการแกไขปญหาผานกระบวนการยุติธรรม การบรรยาย
ในครั้งนี้จัดข้ึนภายใตหลักสูตรอบรมดานหลักนิติธรรมและการพัฒนาสําหรับผูบริหาร หรือ TIJ Executive Program on 
the Rule of Law and Development (RoLD) ปท่ี 3 ซ่ึง TIJ พัฒนาหลักสูตรรวมกับสถาบัน Institute for Global and Policy 
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยฮาวารด สหรัฐอเมริกา โดยมี รองศาสตราจารย ดร.จุฑารัตน เอ้ืออํานวย คณะรัฐศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนผูบรรยายความยุติธรรมเชิงสมานฉันทนั้นเปนทางเลือกในการแกไขปญหาความขัดแยง 
อาชญากรรมและการกระทําผิดบางประเภท ชวยบรรเทาปญหานักโทษลนเรือนจําและการบริหารจัดการเรือนจํา
ภายใตขอทาทายดานบุคลากรและงบประมาณ อันเปนแนวโนมท่ีหลายประเทศท่ัวโลกกําลังเผชิญอยู โดยความจําเปนของการ
นําความยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาใชในปจจุบันจะชวยลดภาระภาครัฐ สนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชน คุมครองสิทธิมนุษยชน
ในกระบวนการยุติธรรม และเปนการแกปญหาการบริหารงานยุติธรรม ดวยการถายโอนความรับผิดชอบจากกิจการภาครัฐ  
และการปรับบทบาทใหรัฐเปนผูกํากับดูแลมากกวาเปนผูปฏิบัติ  แนวคิดการใชความยุติธรรมเชิงสมานฉันทอยูในกรอบ
ของการใชหลักกฎหมายอาญาเพ่ือชดใชเยียวยาแทนการลงโทษดวยกระบวนการท่ีคํานึงถึงการชดใชเยียวยาผูเสียหาย 
เรียกรองใหผูกระทําผิดสํานึกผิดและรับผิดชอบ ตลอดจนใหความสําคัญตอการมีสวนรวมของชุมชน โดยมีเจาหนาท่ีรัฐ
หรือเครือขายยุติธรรมชุมชนเปนประสานจัดการประชุม เพ่ือใหเกิดความสมานสามัคคีกันในสังคม ความผิดท่ีสามารถ
ใชความยุติธรรมเชิงสมานฉันทไดนั้น ไดแก ความผิดท่ีเด็กหรือเยาวชนเปนผูกระทํา ความผิดจากความรุนแรง 
ในครอบครัว ความผิดท่ีกระทําโดยประมาท ความผิดท่ียอมความกันได และความผิดเล็กนอยเพ่ือหลีกเลี่ยงโทษจําคุก
ระยะสั้น ดังนั้นจึงเหมาะสําหรับการนําไปแกไขขอขัดแยงท่ีเกิดข้ึนท้ังในกระบวนการยุติธรรม โรงเรียน ท่ีทํางาน 
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ครอบครัว และชุมชน ดวยการไกลเกลี่ยเหยื่อและผูกระทําผิด การตั้งคณะกรรมการฟนฟูชุมชน การประชุมกลุมในครอบครัว 
การพิพากษาแบบลอมวง และอาจใชมาตรการข้ันเบี่ยงเบนออกจากการดําเนินคดีมาใชในกรณีท่ีเขาสูกระบวนการ
พิจารณาคดีดวย “เปาหมายของความยุติธรรมเชิงสมานฉันทนั้นเปนไปเพ่ือหาทางเลือกอ่ืนๆ ท่ีไมใชกระแสหลัก  
เชน การประนีประนอม การขอโทษขอขมาในคดี ท่ีสามารถใหอภัยหรือยกโทษใหกันได เพ่ือใหสังคมเปดกวาง  
และลดปญหาเรือนจําแออัด นอกจากนี้ ยังเปนการสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมท่ีจะเลือกการเยียวยาแทนการใหอํานาจ
ตัดสินใจแกศาลหรือตํารวจ” รองศาสตราจารย ดร.จุฑารัตน กลาว สําหรับบทบาทของชุมชนในการใชความยุติธรรมสมานฉันท
อาจทําไดโดยการใชกระบวนการยุติธรรมชุมชน ซ่ึงเปนการสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการควบคุมอาชญากรรม 
และแกปญหาความขัดแยงตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในชุมชน ดวยการทําความตกลงรวมกัน การชวยกันเปนหูเปนตาระวังภัยในชุมชน  
โดยผูกระทําผิดเดิมอาจจะกระทําผิด เพราะถูกสังคมกดดันหรือบีบค้ัน ชุมชนจึงมีสวนสําคัญท่ีจะชวยเหลือบุคคลเหลานี้  
ท้ังจากการกระทําความผิดและปองกันไมใหเกิดการกระทําผิดซํ้าดวย 

ประโยชนท่ีไดรับ   
การใชความยุติธรรมเชิงสมานฉันทอยู ในกรอบของการใชหลักกฎหมายอาญาเพ่ือชดใชเยียวยาแทนการลงโทษ 

ดวยกระบวนการท่ีคํานึงถึงการชดใชเยียวยาผูเสียหาย เรียกรองใหผูกระทําผิดสํานึกผิดและรับผิดชอบ ตลอดจนใหความสําคัญ 
ตอการมีสวนรวมของชุมชน เปาหมายของความยุติธรรมเชิงสมานฉันทเปนไปเพ่ือหาทางเลือกอ่ืนๆ ท่ีไมใชกระแสหลัก 
เชน การประนีประนอม การขอโทษขอขมาในคดีท่ีสามารถใหอภัยหรือยกโทษใหกันได เพ่ือใหสังคมเปดกวาง และลดปญหาเรือนจําแออัด 
นอกจากนี้ ยังเปนการสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมท่ีจะเลือกการเยียวยาแทนการใหอํานาจตัดสินใจแกศาลหรือตํารวจ 

5.  กรมบังคับคดีและการไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย รวมลงนามบันทึก
ข อตกลงค วามร วม มื อ เ รื่ อ ง ก า ร
เช่ือมโยงขอมูลบุคคลท่ีศาลมีคําส่ัง
พิทักษทรัพยทางอิเล็กทรอนิกส    

เม่ือวันท่ี 24 กรกฎาคม 2562 กรมบังคับคดีและการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย รวมลงนามบันทึกขอตกลง
ความรวมมือเรื่องการเชื่อมโยงขอมูลบุคคลท่ีศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยทางอิเล็กทรอนิกส โดยมีนางอรัญญา ทองน้ําตะโก  
รองอธิบดีกรมบังคับคดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมบังคับคดี และนางภาวนา อังคณานุวัฒน รองผูวาการบริหาร 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย รวมลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือเรื่องการเชื่อมโยงขอมูลบุคคลท่ีศาลมีคําสั่ง
พิทักษทรัพยทางอิเล็กทรอนิกส ณ หองประชุมชั้น 9 อาคารกรมบังคับคดี  นางอรัญญา ทองน้ําตะโก รองอธิบดี 
กรมบังคับคดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมบังคับคดี กลาววา การรวมมือกันระหวางกรมบังคับคดีและการไฟฟาฝายผลิต 
แหงประเทศไทยในครั้งนี้ กรมบังคับคดีไดเล็งเห็นความสําคัญของขอมูลท่ีเก่ียวกับบุคคลลมละลายซ่ึงถือเปนขอมูล
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สาธารณะท่ีสามารถเปดเผยไดอันสืบเนื่องมาจากไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ซ่ึงในปจจุบันกรมบังคับคด ี
ไดเผยแพรขอมูลของบุคคลลมละลายใหประชาชนท่ัวไปทําการตรวจสอบผานทางเว็บไซตกรมบังคับคดีอีกทางหนึ่ง 
เนื่องจากบุคคลท่ีศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดหรือพิพากษาใหลมละลาย บุคคลเหลานั้นจะไมมีอํานาจในการจัดการทรัพยสิน
ของตนเองเพราะอํานาจในการจัดการกิจการและทรัพยสินยอมตกอยูแกเจาพนักงานพิทักษทรัพย แตวิธีการดังกลาว
ยังคงไมตอบสนองความตองการและการทํางานของหนวยงานตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ความรวมมือระหวาง 
กรมบังคับคดีกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ในการจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือในครั้งนี้ จะเปนการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของท้ัง 2 หนวยงาน ใหเกิดความรวดเร็ว สมบูรณ ถูกตองมากยิ่งข้ึน โดยการไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทยจะนําขอมูลไปใชเพ่ือประโยชนในการพิจารณาความสามารถในการทํานิติกรรมของคูสัญญาและการพิจารณา
คุณสมบัติของพนักงานการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย เพ่ือการปฏิบัติงานในหนาท่ีของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
ตามกฎหมายและรวมกันใชนวัตกรรมในการเสริมสรางกระบวนการบังคับคดีลมละลายใหมีความโปรงใส สะดวก 
รวดเร็ว และสอดคลองกับนโยบายไทยแลนด 4.0 ของรัฐบาล ท้ังนี้ กรมบังคับคดีและการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
จะมีการประเมินผลการใชระบบเปนประจํา เพ่ือปรับปรุงระบบงานใหมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับวัตถุประสงค
ของการลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือเรื่องการเชื่อมโยงขอมูลบุคคลท่ีศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยทางอิเล็กทรอนิกสตอไป 

ประโยชนท่ีไดรับ   
การจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือในครั้งนี้ จะเปนการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของท้ัง 2 หนวยงาน  

ใหเกิดความรวดเร็ว สมบูรณ ถูกตองมากยิ่งข้ึน โดยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยจะนําขอมูลไปใชเพ่ือประโยชน
ในการพิจารณาความสามารถในการทํานิติกรรมของคูสัญญาและการพิจารณาคุณสมบัติของพนักงานการไฟฟาฝายผลิต 
แหงประเทศไทย เพ่ือการปฏิบัติงานในหนาท่ีของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยตามกฎหมายและรวมกันใช
นวัตกรรมในการเสริมสรางกระบวนการบังคับคดีลมละลายใหมีความโปรงใส สะดวก รวดเร็ว และสอดคลอง 
กับนโยบายไทยแลนด 4.0 ของรัฐบาล 
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6. การประชุมคณะอนุกรรมการวินิจฉัย 
เพ่ือการพักการลงโทษ ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๒ 
ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ 

เม่ือวันศุกรท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หองประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ ์ 
ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ศาสตราจารยพิเศษวิศิษฏ วิศิษฏสรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เปนประธานการประชุม
คณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษ ครั้ งท่ี  ๑๐/๒๕๖๒ ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒  
โดยมี นายวิทยา สุริยวงศ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม พันตํารวจเอก ณรัชต เศวตนันทน อธิบดีกรมราชทัณฑ  
นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ และผูแทนจากสํานักงาน ป.ป.ส. เขารวมฯ เพ่ือพิจารณาการขอพักการลงโทษ 
รวมท้ังสิ้น ๕๒๙ ราย จากเรือนจํา/ทัณฑสถาน จํานวน ๔๕ แหง โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

1. พิจารณาการพักการลงโทษใหแกนักโทษเด็ดขาด จํานวน 322 ราย 
2. พิจารณาการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษโครงการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพผูตองขังยาเสพติดในรูปแบบ

ชุมชนบําบัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 8 ราย 
3. พิจารณาการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษโครงการกําลังใจ ในพระดําริพระเจาหลานเธอ พระองคเจา 

พัชรกิติยาภา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุนท่ี 1 จํานวน 14 ราย 
4. พิจารณาการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษโครงการกําลังใจในพระดําริพระเจาหลานเธอ พระองคเจา 

พัชรกิติยาภา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุนท่ี 2 จํานวน 185 ราย 
5. พิจารณาการสั่งเพิกถอนการพักการลงโทษนักโทษเด็ดขาดท่ีปฏิบัติผิดเง่ือนไขการคุมประพฤติ จํานวน 12 ราย  
ท้ังนี้ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติการพักการลงโทษเปนไปหลักเกณฑการพิจารณาพักการลงโทษ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

จํานวน ๕๒๐ ราย จากจํานวน 529 ราย 
ประโยชนท่ีไดรับ   
ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติการพักการลงโทษเปนไปหลักเกณฑ การพิจารณาพักการลงโทษ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

จํานวน ๕๒๐ ราย จากจํานวน 529 ราย 
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