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 ผลการด าเนินงานตามภารกิจหลัก โดยแบ่งตามรายยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 ไตรมาสที่ 1 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 – ธันวาคม 2559) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การอนุวัติมาตรฐานและบรรทัดฐานของสหประชาชาติด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาในกลุ่มผู้เปราะบาง
โดยเฉพาะข้อก าหนดกรุงเทพ และการส่งเสริมสิทธิของผู้หญิงและเด็ก 

 
• วันที่ 14 ตุลาคม 2559 - TIJ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย

ประจ าประเทศไทย จัดงานอภิปรายโต๊ะกลม ในหัวข้อ The Southeast 

Asian Regional Roundtable Discussion on Women as Justice 

Makers  

 

 

• วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 - TIJ เข้าร่วมการประชุมเชิงวิชาการระดับ

นานาชาติ  

ในหัวข้อ Women Offenders, Criminal Justice Responses and 

Capacity Building in Asia ที่ TIJ ร่วมกับ Asian Forum for 

Corrections จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัย Kyonggi กรุงโซล สาธารณรัฐ

เกาหลี 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านหลักนิติธรรมเพื่อรองรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

• วันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2559 - TIJ ร่วมกับ สถาบันอาชญาวิทยาแห่ง
เกาหลี (KIC) หน่วยสถิติอาชญากรรมของส านักงานสหประชาชาติว่าด้วย
ยาเสพติดและอาชญากรรม (UNODC Statistical Division) และ
ส านักงานคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติส าหรับ
เอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) ร่วมกันจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับ
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเรื่องสถิติอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมครั้ง
ที่ 2 (2nd Regional Meeting on Crime and Criminal Justice 
Statistics) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี   

 

• วันที่ 9 -11 พฤศจิกายน 2559 - TIJ จัดการประชุมอาเซียนว่าด้วย 
การป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา ครั้ง
ที ่1 หรือ ACCPCJเพ่ือส่งเสริมการแลกเปลี่ยนมุมมองและแนวทางการ
ปฏิบัติที่ดีระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในความร่วมมือทาง
กฎหมาย การป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติ ส่งเสริมการด าเนินงานด้าน
ความยุติธรรมทางอาญาอย่างบูรณาการ และสนับสนุนการขับเคลื่อน
ประชาคมอาเซียนอย่างยั่งยืน ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเผยแพร่และสร้างองค์ความรู้ในประเด็นด้านกระบวนการยุติธรรมที่เกิดขึ้นใหม่ 

• อยู่ระหว่างด าเนินการน าเสนอโครงการใหม่ ได้แก่ 
(1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนสอบสวนและด าเนินคดีความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กร
อาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556  
(2) โครงการสัมมนาระดับภูมิภาคอาเซียนเพ่ือความร่วมมือในการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเครือข่ายเยาวชนทั้งในระดับประเทศและระดับระหว่างประเทศ 

 

• วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 - TIJ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่าย

แผนงานสหประชาชาติด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรม

ทางอาญา (PNI Coordination Meeting 2016)  โดยมีสมาชิกของ

สถาบันเครือข่ายฯ เข้าร่วมทั้งหมด 12 สถาบันจากทวีปเอเชีย ยุโรป

แอฟริกา อเมริกา และออสเตรเลีย 

 

• ระหว่างวันที่  6 – 12 พฤศจิกายน 2559 - TIJ จัดเวที TIJ Youth 
Forum ครั้งที่ 2 โดยมีตัวแทนเยาวชนระดับอุดมศึกษาจากทุก
สาขาวิชา จ านวนกว่า 39 คน จาก 11 ประเทศ ทั้งในและนอกภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมกันอภิปรายและท ากิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในประเด็น เกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรมความยุติธรรมทาง
อาญาและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การปรับโครงสร้างองค์กรและยกระดับการบริหารจัดการภายในให้มีประสิทธิภาพ 

• โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร มีการจัดท า Communication Strategy ขององค์กร โดยการจัดจ้างบริษัท เกรย์ 
(Grey) เข้ามาเป็นที่ปรึกษาโครงการฯ 

• อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท า HR Strategy ขององค์กรที่มีการปรับโครงสร้างองค์กร อัตราก าลังและผลตอบแทนให้มีความเหมาะสม รวมทั้งสร้าง
ระบบ Talent Management เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กร 



4 
 

 ไตรมาสที่ 2 (ระหว่างเดือนมกราคม 2560 – มีนาคม 2560) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การอนุวัติมาตรฐานและบรรทัดฐานของสหประชาชาติด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา 
ในกลุ่มผู้เปราะบาง โดยเฉพาะข้อก าหนดกรุงเทพ และการส่งเสริมสิทธิของผู้หญิงและเด็ก 

 

โครงการ กิจกรรม 
โครงการส่งเสริมการปฏิบัติที่ดีต่อผู้ต้องขังหญิงและ
ผู้กระท าผิดหญิง 

 วันที่ 25 ม.ค. 60 TIJ จัดสัมมนาโครงการเรือนจ าต้นแบบเพ่ืออนุวัติข้อก าหนดกรุงเทพส าหรับภาคเหนือ  
ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อก าหนด
กรุงเทพและเชิญชวนให้เรือนจ าและทัณฑสถานในเขตภาคเหนือสมัครเข้าร่วมโครงการเรือนจ าต้นแบบ  

 วันที่ 6 – 11 มี.ค. 60 ผู้แทน TIJ เข้าร่วมการประชุมความร่วมมือการออกแบบและก่อสร้างอาคาร  สถานที่  
และสถานควบคุมแห่งเอเชีย - ACCFA) เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีและนโยบายเกี่ยวกับการราชทัณฑ์ 
ณ ประเทศอินโดนีเซีย 

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อยกระดับการปฏิบัติต่อ
ผู้กระท าผิดและการส่งเสริมการอนุวัติข้อก าหนด
กรุงเทพ 

 วันที่  6 – 8 ก.พ. 60 คณะนักวิจัย TIJ เดินทางไปยังสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์เ พ่ือเตรียม 
การศึกษาวิจัยเรื่องที่มาและภูมิหลังผู้กระท าผิดหญิงและ การอนุวัติข้อก าหนดกรุงเทพในภูมิภาคอาเซียน 

 วันที่  17 ก.พ. 60 คณะนักวิจัย TIJ เดินทางไปยังเรือนจ ากลางจังหวัดอุดรธานีเพ่ือหารือเกี่ยวกับ 
การวางแผนเก็บข้อมูลงานวิจัยเรื่องผลกระทบของเด็กติดผู้ต้องขัง 

 

โครงการฝึกอบรมและเสริมสร้างพลังทางกฎหมาย
เพื่อผู้น าและผู้สร้างอิทธิพลหญิง (Training Series 
on Legal Knowledge and Empowerment for 
Female Leaders and Influencers) (TIJ x 
FORWARD x UN Women)  

 วันที่ 1 ก.พ. 60 TIJ เดินทางเข้าร่วมการหารือแนวทางการด าเนินงานโครงการฝึกอบรม "Paralegal 
Training Workshop: Women for Justice; Justice for Women" ณ ห้องประชุม ภาควิชาสตรีศึกษา คณะ
สังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทั้ งนี้  โครงการดังกล่าวเกิดขึ้นจากความร่วมมือร ะหว่าง TIJ 
 มูลนิธิผู้หญิง กฎหมายและการพัฒนาชนบท (FORWARD) และภาควิชาสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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โครงการ กิจกรรม 
  วันที่ 22 – 24 มี.ค. 60 TIJ ร่วมกับมูลนิธิผู้หญิงกฎหมายและการพัฒนาชนบท (FORWARD) ร่วมกับ 

ภาควิชาสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (WSC) จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง ความรู้ด้านกฎหมายและการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมส าหรับผู้หญิง (ภาคเหนือ) เพ่ือสร้างเสริมทักษะ
ที่เก่ียวข้องให้กับผู้หญิงที่เป็นผู้ช่วยด้านกฎหมายและเพ่ือสร้างเครือข่ายของกลุ่มคนดังกล่าว 

โครงการจัดเวทีหารือและน าเสนองานวิจัยในเวที
ระดับนานาชาติ ในหัวข้อ "Challenges and 
opportunities: Legal empowerment for 
women and children" ระดับภายในประเทศ 
ระดับอาเซียน และ ระหว่างประเทศ 

 

 วันที่ 6 มี.ค. 60 TIJ ร่วมกับคณะนักวิจัยจากโรงเรียนนายร้อยต ารวจจัดงานเสวนาโต๊ะกลมหัวข้อ  
"การท่องเที่ยวเพ่ือมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก : รูปแบบ วิวัฒนาการ และแนวปฏิบัติที่ดีของประเทศตัวอย่างใน  
กลุ่มประเทศอาเซียน (ประเทศลาว กัมพูชา และไทย)" (Child Sex Tourism: Patterns, Evolutions and 
Best Practices in Selected ASEAN Countries-Lao PDR, Cambodia and Thailand) ณ สถาบันเพ่ือ
การยุติธรรมแห่งประเทศไทย 

 วันที่ 15 มี.ค. 60 TIJ ร่วมกับ กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ คณะผู้แทนถาวรไทยประจ า
สหประชาชาติ และ International Peace Institute จัดกิจกรรมคู่ขนาน หัวข้อ Peace and Gender 
Gap: Women Economic Empowerment in Fragile Communities ในการประชุมคณะกรรมการว่า
ด้วยสถานภาพสตรีครั้งที่ 61 ณ กรุงนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา 
 

โครงการศึกษาวิจัยและสร้างองค์ความรู้เพื่อการ
เสริมพลังทางกฎหมายและการเข้าถึงความยุติธรรม
ของผู้หญิงและเด็ก  

 วันที่ 15 – 21 ก.พ. 60 คณะนักวิจัย TIJ เดินทางไปยังสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์เพ่ือเก็บข้อมูล
งานวิจัยเรื่องการเสริมสร้างพลังทางกฎหมายส าหรับผู้หญิงในบริบทภูมิภาคอาเซียนทั้งในด้านแนวคิดในระดับ
ภูมิภาคและประเทศ 

 วันที่ 20 – 24 มี.ค. 60 คณะนักวิจัย TIJ เดินทางไปยังประเทศฟิลิปปินส์เพ่ือเก็บข้อมูลงานวิจัยเรื่องการ
เสริมสร้างพลังทางกฎหมายและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน: แนวทางเพ่ือความเท่าเทียมส าหรับผู้หญิงใน
ภูมิภาคอาเซียน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านหลักนิติธรรมเพื่อรองรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

โครงการ กิจกรรม 
โครงการส่งเสริมหลักนิติธรรมและสนับสนุนการ
ด าเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals – SDGs) 
 
 

 วันที่ 11 ม.ค. 60 TIJ จัดการประชุมเวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน "แนวทางการ
ส่งเสริมหลักนิติธรรมอย่างบูรณาการ เพ่ือขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.2030" (The Rule of Law 
and Sustainable Development)  

 วันที่ 22 ก.พ. 60 TIJ จัดเวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน เพ่ือเสริมสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือในการขับเคลื่อนสังคมด้วยหลักนิติธรรมระหว่างผู้บริหารและกลุ่มผู้น าที่เกี่ยวข้องทั้งจากภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติ
ยาภา ทรงร่วมการประชุม และประทานพระด ารัสปาฐกถาพิเศษ ในการประชุมดังกล่าว ซึ่ง TIJ จัดขึ้นใน
โอกาสการเปิดโครงการ RoLD Program (Rule of Law and Development) เพ่ือส่งเสริมหลักนิติธรรม
และการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งนี้ เป็นพระภารกิจแรกในฐานะทูตสันถวไมตรีด้านหลักนิติธรรมและกระบวนการ
ยุติธรรมของส านักงาน UNODC ส าหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเผยแพร่และสร้างองค์ความรู้ในประเด็นด้านกระบวนการยุติธรรมที่เกิดขึ้นใหม่ 

โครงการ กิจกรรม 
โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยเรื่อง "การรับมือภัยคุม
คามและสิ่งท้าทายท่ีเกิดขึ้นใหม่จากอาชญากรรม
ข้ามชาติที่กระท า ในลักษณะองค์กรจากมุมมองของ
ประเทศไทยภายใต้บริบทประชาคมอาเซียน 

 

 วันที่ 22 – 24 ก.พ. 60 TIJ และส านักอัยการสูงสุดร่วมจัดการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือหาแนวทาง
ปรับปรุงแก้ไขอุปสรรคและปัญหาในการปฏิบัติงานร่วมกันตามข้อตกลงการปฏิบัติหน้าที่ในคดีระหว่าง
หน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ 
พ.ศ.2556 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเครือข่ายเยาวชนทั้งในระดับประเทศและระดับระหว่างประเทศ 

โครงการ กิจกรรม 
โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิชาการด้านกฎหมาย
และนโยบายรุ่นใหม่ในภูมิภาคเอเชียภายใต้ความ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard IGLP 
Regional Workshop: Asia) 

 วันที่ 6 - 11 ม.ค. 60 TIJ ร่วมกับ IGLP แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เป็นเจ้าภาพร่วมในการด าเนินหลักสูตร
อบรมทั้ งสองหลั กสู ตร  คือ  IGLP Regional Workshop in Asia และหลักสู ตร  TIJ Workshop for 
Emerging Leaders on the Rule of Law and Policy โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความเป็นผู้น าและ
เครือข่ายที่เชื่อมโยงระหว่างประเทศในทุก ทั้งกลุ่มคณาจารย์ทางด้านกฎหมาย นักวิจัย และนักวิชาการที่มี
ความเข้าใจในเนื้อหาด้านหลักนิติธรรมและนโยบายที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน รวมทั้งเครือข่ายผู้น ารุ่นใหม่ทั้งภายในและภายนอกประเทศ และกลุ่มเยาวชน  Youth 
forum ที่จะเป็นแนวร่วมในการปฏิรูปกฎหมายด้าน Rule of laws ให้มีความบูรณาการโดยการขับเคลื่อน
ผ่านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน และสามารถขยายผลภายในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร  

  
โครงการส่งเสริมบทบาทของสถาบันเพื่อการ
ยุติธรรมแห่งประเทศไทยในฐานะสถาบันสมทบของ
สหประชาชาติ (PNI) 

 วันที่ ๓๐ - ๓๑ ม.ค. ๖๐ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประธานคณะที่ปรึกษาพิเศษสถาบันฯ ทรงน า
คณะผู้แทน TIJ เข้าร่วมการประชุมหารือระหว่างผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกัน
อาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา สมัยที่ ๑๔  ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 

 วันที่13 - 17 มี.ค. 60 ผู้แทน TIJ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด  สมัยที่ 60 และจัด
กิจกรรมวิชาการและนิทรรศการพิเศษน าเสนอกระบวนการพัฒนาทางเลือกในบริบทของประเทศไทย 
ภายใต้แนวคิด “ศาสตร์” แห่ง “ความสุข”: จากศาสตร์ของพระราชา...สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกับกระทรวง
ยุติธรรม เพ่ือถวายเป็นราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การปรับโครงสร้างองค์กรและยกระดับการบริหารจัดการภายในให้มีประสิทธิภาพ 

โครงการ กิจกรรม 
โครงการส่งเสริมการรับรู้ด้านงานวิชาการในกลุ่ม
ประชาชนและสื่อมวลชน 

 วันที่ 14 ก.พ. 60 TIJ จัดงานแถลงข่าวในโอกาสที่ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงรับการ
ถวายต าแหน่งทูตสันถวไมตรีด้านหลักนิติธรรมและกระบวนการยุติธรรมของส านักงาน UNODC ส าหรับ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพ่ือการส่งเสริมและสนับสนุนแนวทางการพัฒนาที่เน้นอาศัยการจัดการกับ
ภัยอาชญากรรมที่มีต่อสังคมและการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม  ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ 
 

โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการและองค์ความรู้ใน
รูปแบบงานสร้างสรรค์ 
 

 ผลิตสื่อเผยแพร่กิจกรรมและผลงานของสถาบันฯ เช่น Newsletter ,คู่มือ Women in detention เป็นต้น 

โครงการเสริมสร้างกลไกการจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร 
 

 จัดซื้อหนังสือและจัดท าฐานข้อมูลบรรณานุกรมของห้องสมุด 
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 ไตรมาสที่ 3 (ระหว่างเดือนเมษายน 2560 – มิถุนายน 2560) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การอนุวัติมาตรฐานและบรรทัดฐานของสหประชาชาติด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา 
ในกลุ่มผู้เปราะบาง โดยเฉพาะข้อก าหนดกรุงเทพ และการส่งเสริมสิทธิของผู้หญิงและเด็ก 

โครงการ กิจกรรม 
โครงการส่งเสริมการปฏิบัติที่ดีต่อผู้ต้องขังหญิงและ
ผู้กระท าผิดหญิง 

 วันที่ 25 เม.ย. 60 - ผู้บริหารและผู้แทน TIJ เดินทางไปศึกษาดูงานที่เรือนจ ากลางชลบุรีเพ่ือเก็บข้อมูล
ในประเด็นเก่ียวกับเรือนจ าต้นแบบและข้อก าหนดกรุงเทพ 

 วันที่ 17 พ.ค. 60 - คณะนักวิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือดูความพร้อมเรือนจ าและทัณฑสถานหญิงในภูมิภาคเหนือ
ที่ได้รับเลือกเข้าโครงการเรือนจ าต้นแบบ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

 วันที่ 27-30 มิ.ย. 60 - TIJ ต้อนรับคณะราชทัณฑ์สาธารณรัฐสหภาพเมียนมา ในการศึกษาดูงาน
เกี่ยวกับเรือนจ าต้นแบบตามข้อก าหนดกรุงเทพ และเพ่ือเผยแพร่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมการปฏิบัติที่ดีต่อผู้ต้องขังหญิงและผู้กระท าผิดหญิงกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานของประเทศไทย 
ณ เรือนจ าพิเศษธนบุรี ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่และเรือนจ าจังหวัดล าพูน 

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อยกระดับการปฏิบัติต่อ
ผู้กระท าผิดและการส่งเสริมการอนุวัติข้อก าหนด
กรุงเทพ 

 วันที่ 29 มิ.ย. - 2 ก.ค. 60 - ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยกริฟฟิธและสถาบันอาชญาวิทยาประเทศ
ออสเตรเลียเดินทางมายัง TIJ เพ่ือศึกษาดูงานและหารือเกี่ยวกับการวิจัยในด้านการอนุวัติข้อก าหนด
กรุงเทพ 

โครงการฝึกอบรมและเสริมสร้างพลังทางกฎหมาย
เพื่อผู้น าและผู้สร้างอิทธิพลหญิง (Training Series 
on Legal Knowledge and Empowerment for 
Female Leaders and Influencers) (TIJ x 
FORWARD x UN Women)  

 วันที่ 8 เม.ย. 60  - TIJ ร่วมกับ UN Women จัด workshop ท าหนังสั้นเพ่ือเป็นสื่อในการยุติความ
รุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก โดยมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื่องการผลิตหนังสั้นในหัวข้อการ
ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กแก่นิสิต นักศึกษา พร้อมเชิญชวนคิดโครงเรื่องเข้าร่วมการประกวด
หนังสั้น เพ่ือสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดหนังสั้น SpeakUp SpeakOut ในหัวข้อ”Women I 
Justice I Society”  และวันที่ 25 มิ.ย. 60 จัดกิจกรรมให้ผู้สนใจร่วมรับชมและตัดสินหนังสั้นที่ผ่าน
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เข้ารอบจ านวน 7 เรื่อง ซึ่งเป็นผลงานของนักศึกษาจากหลายมหาวิทยาลัยส่งผลงานเข้าประกวด ณ 
หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร   

 วันที่ 6-9 มิ.ย. 60 -  TIJ จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ: กฎหมายและการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
ส าหรับผู้หญิง โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง TIJ กับภาควิชาสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมูลนิธิกฎหมายและการพัฒนาชนบท (FORWARD) จัดโครงการนี้ขึ้น 
เพ่ือสนับสนุนผู้น าหญิง ที่ปฏิบัติหน้าที่ในชุมชน สังคม และมีศักยภาพเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง 
เพ่ือให้สามารถท าหน้าที่เป็นผู้ช่วย/ ผู้แนะน าทางกฎหมาย (paralegal) ในการผลักดันให้ผู้หญิงเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมได้อย่างเป็นธรรม โดยให้ความรู้เรื่องกฎหมายพ้ืนฐานที่จ าเป็นเสริมสร้างองค์
ความรู้ความเข้าใจในกลไกของกระบวนการยุติธรรม ขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆรวมถึงการสร้างเครือข่าย
ระหว่างกลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านผู้หญิงและองค์กรด้านความยุติธรรมอ่ืนๆ เพ่ือสร้างและพัฒนา 
ความร่วมมือในอนาคต  

โครงการจัดเวทีหารือและน าเสนองานวิจัยในเวที
ระดับนานาชาติ ในหัวข้อ "Challenges and 
opportunities: Legal empowerment for 
women and children" ระดับภายในประเทศ 
ระดับอาเซียน และ ระหว่างประเทศ 

 วันที่ 30 พ.ค. 60 -  หัวหน้ากลุ่มโครงการส่งเสริมสิทธิผู้หญิงและเด็กได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรใน  
การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาอุปสรรคด้านความเท่าเทียมทางเพศในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาในการรับมือกับการค้ามนุษย์เพ่ือสนับสนุนแนวคิดการตอบสนองต่อบทบาทของเพศ
หญิงในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  จัดโดย ส านักเลขาธิการอาเซียน Australian Aid และ  
The Australia Asia Program to Combat Trafficking in Persons (AAPTIP)  

โครงการศึกษาวิจัยและสร้างองค์ความรู้เพื่อการ
เสริมพลังทางกฎหมายและการเข้าถึงความยุติธรรม
ของผู้หญิงและเด็ก  

 วันที่ 24 – 28 เม.ย. 60 - หัวหน้ากลุ่มโครงการส่งเสริมสิทธิผู้หญิงและเด็กพร้อมด้วยนักวิจัย TIJ 
เดินทางไปยังประเทศกัมพูชา เพ่ือเก็บข้อมูลงานวิจัยเรื่อง การเสริมพลังทางกฎหมายส าหรับผู้หญิงใน
บริบทภูมิภาคอาเซียนด้านแนวคิดในระดับภูมิภาคและประเทศ 

 วันที่ 21-27 เม.ย. 60 นักวิจัย TIJ เดินทางลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลงานวิจัย เรื่อง "Legal empowerment 
and Sustainable Development Goals: paths to equal and fair justice for women in ASEAN 
region" เพ่ือเสริมสร้างพลังทางกฎหมายและการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงและเด็ก 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านหลักนิติธรรมเพื่อรองรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

โครงการ กิจกรรม 
โครงการปฏิรูปประเทศให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม 

(ROL) 
 หลักสูตรอบรมด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนส าหรับผู้บริหาร หรือ TIJ Executive Program on 

the Rule of Law and Development (RoLD) และการเตรียมความพร้อมในการประชุมเวทีสาธารณะว่า
ด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่ งยืน (TIJ Public Forum on the Rule of Law and Sustainable 
Development) สรุปการจัดกิจกรรมการอบรมภาควิชาการ ดังนี้   
 วันที่ 20 เม.ย. 60  :  แนวทางการปฏิบัติต่อผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน 
 วันที ่27 เม.ย. 60 :  กฎหมายและการบริหารจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด 
 วันที่ 27 เม.ย. 60 :  หลักนิติธรรมกับการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติต่อกลุ่มเปราะบางในสังคม 
 วันที่ 4 พ.ค. 60 :  หนี้ที่เป็นธรรม เราจะท าได้หรือไม่” 
 วันที่ 11 พ.ค. 60 : Regulatory Sandbox for Disruptive Technology Services 
 วันที่ 1 มิ.ย. 60  : Drug Policy and Criminal Justice System 
 วันที่ 6 มิ.ย. 60 :  ที่ดินของรัฐกับที่ดินท ากินของประชาชน: การบริหารจัดการที่ยั่งยืนในพ้ืนที่ทับซ้อน 
 วันที1่5 มิ.ย. 60 : เรียนรู้วิกฤติหนี้ไม่เป็นธรรมและศึกษากองทุนการเงินชุมชนที่ประสบความส าเร็จ 

โครงการส่งเสริมหลักนิติธรรมและสนับสนุนการ
ด าเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals – SDGs) 
 
 

 วันที่ 8 - 10 มิ.ย. 60 - หลักสูตรหลักนิติธรรมเพ่ือการพัฒนาส าหรับผู้บริหาร โดยสถาบันเพ่ือการ
ยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ Executive Program on the Rule of Law and Development: 
RoLD) ได้ลงพ้ืนที่บ้านห้วยปลาหลด จังหวัด ในการถอดบทเรียนจากพระอัจฉริยภาพของในหลวง
รัชกาลที่ 9 ในการแก้ปัญหาความม่ันคง ปัญหายาเสพติด และปัญหาปากท้องที่ท ากินของคนบนดอย
จังหวัดชายแดน ด้วยการใช้หลักนิติธรรมน ากฎหมายเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิกเรื่องสถิติอาชญากรรมและกระบวนการ
ยุติธรรม 

 วันที่ 29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 60 - TIJ ร่วมกับ ส านักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่ง
สหประชาชาติ (UNODC) คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติส าหรับเอเชียและ
แปซิฟิก (ESCAP) และ สถาบันอาชญาวิทยาแห่งเกาหลี (KIC) จัดการฝึกอบรมระดับภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิก เรื่อง การส ารวจข้อมูลเหยื่ออาชญากรรม เพ่ือสร้างความตระหนักและสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการส ารวจข้อมูลเหยื่ออาชญากรรมให้กับผู้เข้าร่วมอบรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเผยแพร่และสร้างองค์ความรู้ในประเด็นด้านกระบวนการยุติธรรมที่เกิดขึ้นใหม่ 
 

โครงการ กิจกรรม 
โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยเรื่อง "การรับมือภัยคุม
คามและสิ่งท้าทายท่ีเกิดขึ้นใหม่จากอาชญากรรม
ข้ามชาติที่กระท า ในลักษณะองค์กรจากมุมมองของ
ประเทศไทยภายใต้บริบทประชาคมอาเซียน 

 วันที่ 23 พ.ค. 60 - ผู้แทน TIJ  เข้าร่วมน าเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "การรับมือภัยคุมคามและสิ่งท้าทายที่
เกิดข้ึนใหม่จากอาชญากรรมข้ามชาติที่กระท า ในลักษณะองค์กรจากมุมมองของประเทศไทยภายใต้
บริบทประชาคมอาเซียน ในการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความ
ยุติธรรมทางอาญาสมัยที่ 26  ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย   

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนสอบสวน
และด าเนินคดีความผิดตาม พรบ.ป้องกันและ
ปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม
ข้ามชาติ พ.ศ. 2556 

 วันที่ 2-4 พ.ค. 60 - TIJ ร่วมกับส านักงานอัยการสูงสุด จัดการสัมมนาว่าด้วยพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ณ โรงแรมโนโวเทล หัวหิน-ชะอ า บีช รี
สอร์ทแอนด์สปา จังหวัดเพชรบุรี 
 

โครงการสัมมนาระดับภูมิภาคอาเซียนเพื่อความ
ร่วมมือในการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ 

 วันที่ 20 - 23 มิ.ย. 60 - TIJ ร่วมกับส านักงานอัยการสูงสุด จัดการสัมมนาระดับภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้เพ่ือความร่วมมือในการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ  (Southeast Asia Seminar 
for Cooperation to combat Transnational Crime) เ พ่ื อ น า เ ส น อ ผ ล ก า ร วิ จั ย ข อ ง  TIJ  
ในหัวข้อ “การรับมือกับภัยคุกคามและสิ่งท้าทายที่เกิดขึ้นใหม่จากอาชญากรรมข้ามชาติที่กระท าใน
ลักษณะองค์กรภายใต้บริบทของประชาคมอาเซียน” 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเครือข่ายเยาวชนทั้งในระดับประเทศและระดับระหว่างประเทศ 
 

โครงการ กิจกรรม 
โครงการส่งเสริมบทบาทของสถาบันเพื่อการ
ยุติธรรมแห่งประเทศไทยในฐานะสถาบันสมทบของ
สหประชาชาติ (PNI) 

 วันที่ 14-16 พ.ค. 60 - ผู้แทน TIJ เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านกฎหมาย ครั้งที่ 17 
(The 17th ASEAN Senior Law Officials Meeting: ASLOM) ณ กรุงปุตราจายา ประเทศมาเลเซีย 
เพ่ือรายงานผลการจัดการประชุมอาเซียนว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา 
ครั้งที่ 1 (The First ASEAN Conference on Crime Prevention and Criminal Justice - ACCPCJ)   

  วันที่ 22 - 26 พ.ค. 60 - ผู้แทน TIJ เข้าร่วมจัดกิจกรรมในการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการ

ป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาสมัยที่ 26  ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย   

ได้แก่ 

1. การน าเสนอร่างข้อมติหัวข้อ The Effective Implementation of the Alternative to Imprisonment  
2. ร่วมอภิปรายใน PNI Workshop และร่วมประชุม PNI Coordination meeting 
3. จัดกิจกรรมคู่ขนาน 3 กิจกรรม ใน 3 หัวข้อ คือ 

    3.1 ) กิจกรรมหัวข้อ “Emerging Transnational Organized Crime (TOC) Challenges base 
on regional context and related law enforcement response” 

    3.2 ) กิจกรรมหัวข้อ “Promoting the Implementation the UN Model Strategies and 
Practical Measures on the Elimination on Violence Against Children in the Field of Crime 
Prevention and Criminal Justice”  

    3.2 ) กิจกรรมหัวข้อ “Global Prison Trends and the Links between Criminal Justice and 
Sustainable Development” 
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 วันที่ 19 มิ.ย. 60 - ผู้แทน TIJ เข้าร่วมการอภิปรายระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติ ว่าด้วย
อาชญากรรมท่ีจัดตั้งในลักษณะองค์กร ที่ส านักงานสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การปรับโครงสร้างองค์กรและยกระดับการบริหารจัดการภายในให้มีประสิทธิภาพ 
 

โครงการ กิจกรรม 
โครงการส่งเสริมการรับรู้ด้านงานวิชาการในกลุ่ม
ประชาชนและสื่อมวลชน 

 การเผยแพรก่ิจกรรมและผลงานของสถาบันฯ ผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อหนังสือพิมพ์ สื่อออนไลน์  

โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการและองค์ความรู้ใน
รูปแบบงานสร้างสรรค์ 
 

 ผลิตสื่อเผยแพร่กิจกรรมและผลงานของสถาบันฯ เช่น Newsletter ฉบับภาษาอังกฤษ Cover story 
“Development King” 

 จัดท า Booklet ส าหรับเผยแพร่งานวิจัย หัวข้อ "การรับมือภัยคุมคามและสิ่งท้าทายที่เกิดขึ้นใหม่จาก
อาชญากรรมข้ามชาติที่กระท า ในลักษณะองค์กรจากมุมมองของประเทศไทยภายใต้บริบทประชาคม
อาเซียน” 
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 ไตรมาสที่ 4 (ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2560 – กันยายน 2560) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การอนุวัติมาตรฐานและบรรทัดฐานของสหประชาชาติด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา 
ในกลุ่มผู้เปราะบาง โดยเฉพาะข้อก าหนดกรุงเทพ และการส่งเสริมสิทธิของผู้หญิงและเด็ก 

โครงการ กิจกรรม 
โครงการส่งเสริมการปฏิบัติที่ดีต่อผู้ต้องขังหญิงและ
ผู้กระท าผิดหญิง 

 วันที่ 4 - 7 ก.ค. 60 - TIJ ต้อนรับคณะผู้แทนกรมราชทัณฑ์จากประเทศกัมพูชา ในการศึกษาดูงานเกี่ยวกับ
เรือนจ าต้นแบบตามข้อก าหนดกรุงเทพ และเพ่ือเผยแพร่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการ
ปฏิบัติที่ดีต่อผู้ต้องขังหญิงและผู้กระท าผิดหญิงกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานของประเทศไทย ณ เรือนจ าพิเศษ
ธนบุรี และเรือนจ ากลางจังหวัดสมุทรสงคราม 

 วันที่ 18 ก.ค. 60 – TIJ ร่วมกับกระทรวงยุติธรรมและกรมราชทัณฑ์ จัดงาน “การประกาศขับเคลื่อน
เรือนจ าต้นแบบตามข้อก าหนดแมนเดลา” ข้อก าหนดแมนเดลาจะเป็นแนวทางในการยกระดับงานราชทัณฑ์
ได้อย่างเป็นรูปธรรม และเพ่ิมประสิทธิภาพในการปกป้องสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผู้กระท าผิดให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากลมากยิ่งข้ึน 

 วันที่ 18 - 19 ส.ค. 60 – ผู้แทน TIJ ลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจประเมินเรือนจ าต้นแบบ ณ เรือนจ ากลางจังหวัด
เชียงราย และเรือนจ าอ าเภอฝาง จ.เชียงใหม่  

โครงการเสริมสร้างเครือข่ายกับภาคเอกชนเพื่อ
ยกระดับผลงานและสินค้าผู้ต้องขัง) 

 วันที ่23 ก.ย. 60 – TIJ จัด Workshop ในโครงการ “Crafting Hope: Prison Handcraft 
Empowerment Project”  โดยเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ร่วมประกวดออกแบบ Identity Design และ 
Product Design ให้กับสินค้าหัตถกรรมฝีมือผู้ต้องขังหญิง 

โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ปฏิบัติงานราชทัณฑ์
นานาชาติด้านการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง 

 วันที่ 14 - 25 ส.ค. 60 – TIJ จัดอบรมการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงที่สอดคล้องตามข้อก าหนดกรุงเทพ
ส าหรับเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์อาวุโสจากประเทศแถบอาเซียน (Bangkok Rules Training) เพ่ือพัฒนาองค์
ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ให้แก่เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ระดับอาวุโสของประเทศไทยและส าหรับกลุ่ม
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ประเทศอาเซียน จ านวน 33  คน จาก 11 ประเทศ ซึ่งในปีนี้มีผู้แทนจากประเทศเคนยาเข้าร่วมด้วย โดย
ความมุ่งหวังที่จะท าให้องค์ความรู้เกี่ยวกับข้อก าหนดกรุงเทพได้ถูกน าไปปรับใช้ในทางปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม สถาบันฯได้ออกแบบกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การรับฟังบรรยาย การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
ประเมินสถานการณ์ปัจจุบันของเรือนจ าที่รับผิดชอบ การดูงานเรือนจ าต้นแบบ การวิเคราะห์ความ
สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของข้อก าหนดกรุงเทพ การจัดท าแผนปฏิบัติงาน (Action Plans) รวมถึงการให้
ความรู้เกี่ยวกับกฎเกณฑ์และมาตรฐานสากลอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  
 

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อยกระดับการปฏิบัติต่อ
ผู้กระท าผิดและการส่งเสริมการอนุวัติข้อก าหนด
กรุงเทพ 

 วันที่ 18 – 21 ก.ย. 60 – ผู้แทน TIJ เข้าร่วมการประชุมเตรียมการเก่ียวกับศึกษาวิจัยในหัวข้อ ปัจจัยการ
กระท าความผิดของผู้ต้องขังหญิงและชายในคดีฆาตกรรมและมาตรการทางกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
ณ สาธารณรัฐเกาหลี 

 วันที่ 25-29 ก.ย. 60 – คณะนักวิจัย TIJ เข้าร่วมประชุมร่วมกับกรมราชทัณฑ์ประเทศกัมพูชาเพ่ือหารือ
และก าหนดทิศทางการท าวิจัย เรื่องที่มาและภูมิหลังของผู้ต้องขังหญิงและการอนุวัติข้อก าหนดกรุงเทพ 
ในประเทศกัมพูชา 

 ผลผลิต : มีงานวิจัยแล้วเสร็จ จ านวน 4 เรื่อง 
1. การศึกษาเกี่ยวกับที่มาและภูมิหลังของผู้ต้องขังหญิงและการอนุวัติข้อก าหนดกรุงเทพในประเทศ  

              ฟิ ลิ ปปิ น ส์  ( A Study on Women Prisoners and the Implementation of the Bangkok 
              Rules in the Philippines)  
           2. การศึกษาวิจัยเรื่อง ที่มาและภูมิหลังผู้กระท าผิดหญิงและการอนุวัติข้อก าหนดกรุงเทพ ในประเทศ  
              กัมพูชา             

3. โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง เหตุปัจจัยในการกระท าความผิดของผู้ต้องขังหญิงไทยในกัมพูชาคดีการ 
               ค้ายาเสพติดข้ามชาติ (ร่วมกับประเทศกัมพูชา)            
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4. โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง เหตุปัจจัยในการกระท าความผิดของผู้ต้องขังหญิงในกัมพูชาคดีฆาตกรรม  
              (ร่วมกับประเทศกัมพูชา) 

โครงการฝึกอบรมและเสริมสร้างพลังทางกฎหมาย
เพื่อผู้น าและผู้สร้างอิทธิพลหญิง (Training Series 
on Legal Knowledge and Empowerment for 
Female Leaders and Influencers) (TIJ x 
FORWARD x UN Women)  

 วันที่ 16 – 18 ส.ค. 60 - TIJ ร่วมกับ มูลนิธิผู้หญิง กฎหมาย และการพัฒนาชนบท (FORWARD) และ
ภาควิชาสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (WSC) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ: 
ความรู้ด้านกฎหมายและการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมส าหรับผู้หญิง (Paralegal Training Workshop: 
Women for Justice, Justice for Women) ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

โครงการจัดเวทีหารือและน าเสนองานวิจัยในเวที
ระดับนานาชาติ ในหัวข้อ "Challenges and 
opportunities: Legal empowerment for 
women and children" ระดับภายในประเทศ 
ระดับอาเซียน และ ระหว่างประเทศ 

 วันที่ 18 ก.ย. 60 - TIJ ร่วมกับ DSI จัดประชุมถอดบทเรียนการต่อต้านอาชญากรรมเด็กให้กับเจ้าหน้าที่ 
เน้นการสืบสวนคดีสื่อลามกอนาจารเด็กและการล่วงละเมิดทางเพศเด็กในธุรกิจท่องเที่ยว ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่
ในปัจจุบัน เพ่ือให้การปราบปรามอาชญากรรมต่อเด็กมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

 วันที่ 29 ก.ย. – 3 ต.ค. 60 – TIJ เข้าร่วมการประชุม “Achieving the Sustainable Development 
Goals for Children : Collective Actions and Innovative Solutions” เพ่ือหารือทิศทางการด าเนินงาน
ของเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการแสวงหาทางเลือกใหม่
เพ่ือการยุติความรุนแรงต่อเด็ก 

โครงการศึกษาวิจัยและสร้างองค์ความรู้เพื่อการ
เสริมพลังทางกฎหมายและการเข้าถึงความยุติธรรม
ของผู้หญิงและเด็ก  

 นักวิจัย TIJ เดินทางลงพ้ืนที่ เก็บข้อมูลส าหรับงานวิจัย เรื่อง “Toward gender sensitive justice : 
violence against women and practical solutions innovations from Asia” ใน 4 ประเทศ ได้แก่ 
ประเทศมาเลเซีย ประเทศเวียดนาม ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศสิงคโปร์  

 ผลผลิต : มีงานวิจัยแล้วเสร็จ จ านวน 1 เรื่อง คือ  ผู้หญิงในฐานะผู้สร้างความยุติธรรมในภูมิภาค
อาเซียน (Women as Justice Makers: Perspectives from Southeast Asia)  (จั ดท าร่ วมกับ 
ICCLR) เพ่ือเรียนรู้ความสามารถของผู้หญิงในการก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย เช่น 
ความเป็นพหุนิยมทางกฎหมาย (Legal Pluralism) ความหลากหลายทางเชื้อชาติ ความไม่เท่าเทียมกันทาง
เศรษฐกิจ ความแตกต่างของศาสนา และความซับซ้อนของสถานการณ์ทางการเมือง เป็นต้น 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านหลักนิติธรรมเพื่อรองรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

โครงการ กิจกรรม 
โครงการปฏิรูปประเทศให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม
(ROL) 

 วันที่ 28 ก.ย. 60 - TIJ จัดกิจกรรม RoLD Talk เรื่อง “หลักนิติธรรมน าทาง (RoLD leads the way)  
เพ่ือเตรียมความพร้อมในเชิงองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพให้กับ
ผู้บริหารและผู้น ารุ่นใหม่” 

โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาดัชนีตัวชี้วัดด้าน
หลักนิติธรรม/นิติรัฐ  

 มีผลงานวิจัยแล้วเสร็จ จ านวน 1 เรื่อง คือ การศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาการด้านสถิติและตัวชี้วัด
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาและการส ารวจความคิดเห็นประชาชนและนักปฏิบัติเกี่ยวกับคุณค่าของ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา (จัดท าร่วมกับสถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)  
เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับคุณภาพของการจัดเก็บ รวบรวม วิเคราะห์ และใช้ประโยชน์จากข้อมูล
และสถิติเกี่ยวกับการด าเนินงานของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม และน าเอาผลการส ารวจความคิดเห็น/ 
ทัศนคติของประชาชนและผู้เชี่ยวชาญ ที่มีต่อฐานะ บทบาท และคุณค่าของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา มา
เป็นฐานคิดและจุดยึดโยงกับแนวทางการพัฒนาตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมของไทย 

โครงการพัฒนาข้อมูลกระบวนการยุติธรรมและ
ข้อมูลสถิติเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพงานวิจัย 

 มีผลงานวิจัยแล้วเสร็จจ านวน 1 เรื่อง คือ รายงานการพัฒนาระเบียบวิธีวิจัยเพื่อใช้ส ารวจสถิติข้อมูล
ความรุนแรงต่อเด็กที่ถูกควบคุมตัวในสถานพินิจ ประโยชน์จากงานวิจัยชิ้นนี้ คือ การมพัฒนาฐานข้อมูล
และเก็บรวบรวมตัวเลขสถิติกระบวนการยุติธรรมและสถิติอาชญากรรมเกี่ยวกับความรุนแรงต่อเด็กท่ีถูก
ควบคุมตัวในสถานพินิจให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์และเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานอื่นๆได้  

โครงการส่งเสริมหลักนิติธรรมและสนับสนุนการ
ด าเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals – SDGs) 
 
 

 วันที่ 17 ก.ค. 60 – TIJ จัดการประชุมเวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน (TIJ Public 
Forum on the Rule of Law and Sustainable Development) ครั้งที่ 3 ในหัวข้อเรื่อง “หลักนิติธรรมกับ
การพัฒนาโดยศึกษาแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช” หรือ “TIJ Public 
Forum on the Rule of Law and Sustainable Development: Understanding the Legacy of H.M. 
King Bhumibol Adulyadej” ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือถ่ายทอดแนวคิดการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาสังคม 
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ผ่านมุมมองด้านหลักนิติธรรม โดยศึกษาและปรับใช้จากแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่เก้า ในการประชุมครั้งนี้เป็นการเปิดเวทีให้วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสาขามาร่วมถอดบทเรียน
เรื่องหลักนิติธรรมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนจากแนวทางพระราชด าริของในหลวงรัชกาลที่เก้า  โดยได้รับ
เกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งองค์กรระหว่างประเทศและประเทศไทย ประกอบด้วย ศาสตราจารย์พิเศษ 
ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ดร.ประสาร 
ไตรรัตน์วรกุล กรรมการมูลนิธิมั่นพัฒนา Mr. Martin Hart-Hansen, Deputy Resident Representative 
โครงการ พัฒนาแห่ งสหประชาชาติ  ( UNDP), Dr. Sandro Calvani, Senior Advisor on Strategic 
Planning มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 
 

โครงการส่งเสริมหลักนิติธรรมในระดับภูมิภาคและ
ในระดับระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนบทบาทของ
พระเจ้าหลานเธอฯ 

 เมื่อวันที ่7 - 9 ก.ย. 60 -  พระเจ้าหลานเธอ พระองคเ์จ้าพัชรกิติยาภา ได้เสด็จเยือนกรุงปักก่ิง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เพ่ือเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและ
หลักประกันทางกฎหมายส าหรับข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ระหว่าง ตามค ากราบทูลเชิญของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน เพ่ือทรงรับการถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขากฎหมาย จากมหาวิทยาลัยอู่ฮ่ัน และทรงเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการ
ปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและหลักประกันทางกฎหมายส าหรับข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง 
(International Symposium on Fighting against Transnational Organized Crime and Legal 
Safeguards for the Belt and Road Initiative) ณ วิทยาลัยธุรกิจไท่คัง โดยมีผู้อ านวยการสถาบันฯและ
คณะเจ้าหน้าที่ตามเสด็จถวายงานด้านสารัตถะ   
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเผยแพร่และสร้างองค์ความรู้ในประเด็นด้านกระบวนการยุติธรรมที่เกิดขึ้นใหม่ 
โครงการ กิจกรรม 

โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยเรื่อง "การรับมือภัยคุม
คามและสิ่งท้าทายท่ีเกิดขึ้นใหม่จากอาชญากรรม
ข้ามชาติที่กระท า ในลักษณะองค์กรจากมุมมองของ
ประเทศไทยภายใต้บริบทประชาคมอาเซียน 

 ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนสอบสวน
และด าเนินคดีความผิดตาม พรบ.ป้องกันและ
ปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม
ข้ามชาติ พ.ศ. 2556 

 ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

โครงการสัมมนาระดับภูมิภาคอาเซียนเพื่อความ
ร่วมมือในการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ 

 ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเครือข่ายเยาวชนทั้งในระดับประเทศและระดับระหว่างประเทศ 
 

โครงการ กิจกรรม 
โครงการส่งเสริมบทบาทของสถาบันเพื่อการ
ยุติธรรมแห่งประเทศไทยในฐานะสถาบันสมทบของ
สหประชาชาติ (PNI) 

 วันที่ 20-22 ส.ค. 60 – ผู้แทน TIJ เข้าร่วมการประชุม The ASEAN-China-UNDP Symposium on 
Financing the Implementation of the SDGs in ASEAN เพ่ือสนับสนุนการท างานร่วมกันของประชาคม
อาเซียนแบบบูรณาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรอบทางด้านการเงินเพ่ือการบริหารจัดการที่น าไปสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน ณ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดเชียงราย 
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โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายงานยุติธรรม
ภายในภูมิภาคอาเซียน 

 ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

โครงการ Rule of Law Education   วันที่ 16 -22 ก.ย. 60 – TIJ เข้าร่วมประชุมวิชาการ “The 30th LAWASIA Annual Conference ” หัวข้อ  
“Big Lead Through the Rule of Law”เพ่ือหารือและก าหนดทิศทางการด าเนินงานร่วมกันในปี 2561 
กับผู้แทน ACPF 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การปรับโครงสร้างองค์กรและยกระดับการบริหารจัดการภายในให้มีประสิทธิภาพ 
 

โครงการ กิจกรรม 
โครงการส่งเสริมการรับรู้ด้านงานวิชาการในกลุ่ม
ประชาชนและสื่อมวลชน 

 วันที่ 17 ส.ค. 60 – TIJ จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรศึกษาเรือนจ าต้นแบบตามข้อก าหนดกรุงเทพ (The 
Bangkok Rules) เพ่ือแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ร่วมกัน 

โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการและองค์ความรู้ใน
รูปแบบงานสร้างสรรค์ 
 

 วันที่ 10 ส.ค. 60 – TIJ ร่วมกับ UNODC จัดงานแถลงข่าวเพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์จากประเทศกัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่เข้ามายังประเทศไทย 

 วันที่ 21 ก.ย. 60 - TIJ ร่วมกับ ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรม กรมสอบสวน
คดีพิเศษ น าเสนอนิทรรศการ “รู้ทันหนี้ ด้วย The Choice เกมทางเลือก - ทางรอด” ซึ่งเป็นเป็นนวัตกรรม
สื่อการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เนื้อหาของเกมได้จ าลองชีวิตของคนที่ตกเป็นเหยื่อหนี้นอกระบบ เ พ่ือให้ผู้เข้า
ชมนิทรรศการได้เรียนรู้การใช้ชีวิตให้หลุดพ้นจากวังวนหนี้ รวมถึงการด าเนินชีวิตตามแนวหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ในงานประชุมเชิงวิชาการ ”ปรัชญาพอเพียงสู่หลักนิติธรรมเพ่ือประโยชน์สุขของ
มหาชน”  
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โครงการบริหารและผล- แผน พ.ศ. 2560 และ
จัดท าแผนปฏิบัติการปี พ.ศ. 2561  

 วันที่ 1 – 3 ก.ย. 60 – TIJ จัดประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็นเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ภายใต้กรอบงบประมาณและแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ โดยเชิญผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการด าเนินโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสถาบันฯ  
ณ บ้านอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

โครงการส ารวจความพึงพอใจและความเชื่อม่ัน
สถาบัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 มีการจัดจ้าง บริษัท ipsos ซึ่งเป็นผู้ประเมินจากภายนอกมาด าเนินการส ารวจความพึงพอใจ โดยสรุปความ
พึงพอใจโดยรวม การประเมินระดับความพึงพอใจในการให้บริการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดังนี้ 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมของสถาบันฯ ที่ได้ตอบแบบสอบถามจ านวนทั้งสิ้น 285 คน จากการเข้าร่วมกิจกรรม
ทั้งสิ้น 6 กิจกรรม โดยแบ่งออกเป็น 1) กลุ่มผู้เข้าร่วมงานการประชุม 234 ราย และ 2) กลุ่มผู้เข้าร่วมการ
ฝึกอบรม 51 ราย มีความพึงพอใจในระดับดีมาก ( คะแนนเฉลี่ย 4.55 จากคะแนนความพึงพอใจเต็ม 5 หรือ
คิดเป็นร้อยละ 91.03)  

 

 

 



 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใชจายงบประมาณประจําป 2560 รายงานตอสํานักงบประมาณ



งบส่วนราชการ / รฐัวิสาหกจิ

งบกลาง แบบ สงป.301
กระทรวง : กระทรวงยุติธรรม รหสั : 16000 รายงานแผน

ส่วนราชการ/รฐัวิสาหกจิ  : สถาบนัเพื�อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องคก์าร

มหาชน)

รหสั : 16013 รายงานผล

ยุทธศาสตรจ์ดัสรร-แผนงาน-เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์ หน่วยนับ

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง-เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ผลผลติ/โครงการ-กจิกรรม

รวมเงนิงบประมาณทั�งสิ�น       256.2420       132.3845        56.4608        28.9207        34.9811        31.8751        83.3894        36.9801        81.4107        34.6085 

ยุทธศาสตรจ์ดัสรร : ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของ

ประเทศ

       33.9900        29.8112        17.3866          1.9503          5.6477          4.0737          5.3080          6.9028          5.6477        16.8843 

แผนงาน : แผนงานบูรณาการส่งเสรมิการวิจยัและพฒันา        33.9900        29.8112        17.3866          1.9503          5.6477          4.0737          5.3080          6.9028          5.6477        16.8843 

เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์: วิจยัและพฒันามุ่งตอบสนองภาคการผลติ

สาขายุทธศาสตรแ์ละแกไ้ขปญัหาสาํคญัของประเทศ

       33.9900        29.8112        17.3866          1.9503          5.6477          4.0737          5.3080          6.9028          5.6477        16.8843 

- ตวัชี�วดั : ผลงานวจิยัสามารถนาํไปใชป้ระโยชนเ์ชงิพาณิชย ์ไม่นอ้ยกว่ารอ้ย

ละ 30 ของโครงการวจิยัที�แลว้เสรจ็

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง : มีองคค์วามรูเ้พื�อพฒันาระบบงาน

ยุติธรรมในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัมาตรฐานองคก์ารสหประชาชาติ โดยเฉพาะ

กลุ่มที�มีความเปราะบาง

       33.9900        29.8112        17.3866          1.9503          5.6477          4.0737          5.3080          6.9028          5.6477        16.8843 

ตวัชี�วดั :...              -                -                -                -                -                -                -                -                -                -   

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน : องคค์วามรูเ้พื�อการพฒันาระบบงาน

ยุติธรรมที�เกี�ยวขอ้งกบัมาตรฐานองคก์ารสหประชาชาติ

       33.9900        29.8112        17.3866          1.9503          5.6477          4.0737          5.3080          6.9028          5.6477        16.8843 

- ตวัชี�วดั : จาํนวนองคค์วามรูเ้พื�อการพฒันาระบบงานยุติธรรมที�

เกี�ยวขอ้งกบัมาตรฐานองคก์ารสหประชาชาติ โดยเฉพาะกลุ่มที�มคีวาม

เปราะบาง

เรื�อง 10 8 2 10 8

แบบจดัทําแผน / รายงานผลการปฏบิตัิงานและการใชจ้า่ยงบประมาณ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ตําแหน่ง )

รวมทั�งสิ�น ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) 

(23)



ยุทธศาสตรจ์ดัสรร-แผนงาน-เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์ หน่วยนับ

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง-เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ผลผลติ/โครงการ-กจิกรรม

โครงการที�  1 : โครงการศึกษาวิจยัและพฒันาองคค์วามรูเ้พื�อ

ยกระดบัมาตรฐานและพฒันากระบวนการยุติธรรมทางอาญารวมทั�ง

หลกันิติธรรมของประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน

       33.9900        29.8112        17.3866          1.9503          5.6477          4.0737          5.3080          6.9028          5.6477        16.8843 

1. แผนการปฏบิตัิงาน

1.1 ตวัชี� วดั

เชงิปรมิาณ

- จาํนวนองคค์วามรูเ้พื�อการพฒันาระบบงานยุติธรรมที�เกี�ยวขอ้ง

กบัมาตรฐานองคก์ารสหประชาชาติ โดยเฉพาะกลุ่มที�มคีวาม

เปราะบาง

เรื�อง 10 8 2 0 10 8

1.2 กจิกรรมหลกั

กจิกรรมที� 1 : การส่งเสรมิงานวจิยัและพฒันาองคค์วามรู ้

- ตวัชี�วดั : จาํนวนองคค์วามรูเ้พื�อการพฒันาระบบงานยุติธรรมที�

เกี�ยวขอ้งกบัมาตรฐานองคก์ารสหประชาชาติ โดยเฉพาะกลุ่มที�มี

ความเปราะบาง

เรื�อง 10 8 2 10 8

2.แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)        33.9900        29.8112        17.3866          1.9503          5.6477          4.0737          5.3080          6.9028          5.6477        16.8843 

2.1 งบประมาณ        33.9900        29.8112        17.3866          1.9503          5.6477          4.0737          5.3080          6.9028          5.6477        16.8843 

1 : การส่งเสรมิงานวจิยัและพฒันาองคค์วามรู ้        33.9900        29.8112        17.3866         1.9503         5.6477         4.0737         5.3080         6.9028         5.6477        16.8843 

- รายจ่ายประจาํ        33.9900        29.8112        17.3866         1.9503         5.6477         4.0737         5.3080         6.9028         5.6477        16.8843 

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ตําแหน่ง )

รวมทั�งสิ�น ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) 

(24)



งบส่วนราชการ / รฐัวิสาหกจิ

งบกลาง แบบ สงป.301
กระทรวง : กระทรวงยุติธรรม รหสั : 16000 รายงานแผน

ส่วนราชการ/รฐัวิสาหกจิ  : สถาบนัเพื�อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องคก์าร

มหาชน)

รหสั : 16013 รายงานผล

ยุทธศาสตรจ์ดัสรร-แผนงาน-เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์ หน่วยนับ

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง-เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ผลผลติ/โครงการ-กจิกรรม

ยุทธศาสตรจ์ดัสรร : ยุทธศาสตรด์า้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบรหิาร

จดัการภาครฐั

      180.1017        69.2527        28.5364        20.1153        18.7959        20.7256        67.5439        20.0161        65.2255          8.3957 

แผนงาน : แผนงานบูรณาการปฏรูิปกฎหมายและพฒันากระบวนการยุติธรรม        28.2059        28.2059        12.4543        10.0229          6.2052        11.5915          6.2052          6.5915          3.3412              -   

เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์: การพฒันา ปรบัปรุง และบงัคบัใชก้ฎหมาย

อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม

       28.2059        28.2059        12.4543        10.0229          6.2052        11.5915          6.2052          6.5915          3.3412              -   

- ตวัชี�วดั : ประชาชนมคีวามรู ้ความเขา้ใจ เชื�อม ั �นในการทาํงานของเจา้หนา้ที�

รฐั รอ้ยละ 80

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง : กฎหมายไดร้บัการพฒันาใหส้อดคลอ้ง

กบัสภาวการณ์ปจัจุบนั

       28.2059        28.2059        12.4543        10.0229          6.2052        11.5915          6.2052          6.5915          3.3412              -   

ตวัชี�วดั :...              -                -                -                -                -                -                -                -                -                -   

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน : การส่งเสรมิและพฒันาเครอืข่าย

ความร่วมมือทางวิชาการในประเทศและต่างประเทศ รวมถงึการนําองค์

ความรูท้ี�ไดไ้ปเผยแพร่เพื�อใหเ้กดิประโยชน์เชิงวิชาการหรอืนโยบาย

       28.2059        28.2059        12.4543        10.0229          6.2052        11.5915          6.2052          6.5915          3.3412              -   

- ตวัชี�วดั : จาํนวนกจิกรรมที�ดาํเนินการร่วมกบัเครอืข่ายความร่วมมอืทาง

วชิาการในประเทศและต่างประเทศ และการนาํองคค์วามรูท้ี�ไดไ้ปเผยแพร่

เพื�อใหเ้กดิประโยชนเ์ชงิวชิาการหรอืนโยบาย

กจิกรรม 6 6 1 2 2 6 1

แบบจดัทําแผน / รายงานผลการปฏบิตัิงานและการใชจ้า่ยงบประมาณ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ตําแหน่ง )

รวมทั�งสิ�น ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) 

(25)



ยุทธศาสตรจ์ดัสรร-แผนงาน-เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์ หน่วยนับ

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง-เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ผลผลติ/โครงการ-กจิกรรม

โครงการที�  1 : โครงการส่งเสรมิบทบาทประเทศไทยในเวทีโลกดา้น

การเสรมิสรา้งหลกันิติธรรมและยกระดบักระบวนการยุติธรรมทาง

อาญาตามหลกัสากลในฐานะสถาบนัสมทบของสหประชาชาติ

       28.2059        28.2059        12.4543        10.0229          6.2052        11.5915          6.2052          6.5915          3.3412              -   

1. แผนการปฏบิตัิงาน

1.1 ตวัชี� วดั

เชงิปรมิาณ

- กลุ่มเป้าหมายที�ไดร้บัรูผ้ลการศึกษาวจิยั หรอืองคค์วามรูท้ี�

เกี�ยวขอ้งกบัหลกันิติธรรมการป้องกนัอาชญากรรมทางอาญา และ

กระบวนการยุติธรรมทางอาญา

ราย 400 573 50 100 414 100 159 150

- จาํนวนกจิกรรมที�ดาํเนินการร่วมกบัเครอืข่ายความร่วมมอืทาง

วชิาการในประเทศและต่างประเทศ และการนาํองคค์วามรูท้ี�ไดไ้ป

เผยแพร่เพื�อใหเ้กดิประโยชนเ์ชงิวชิาการหรอืนโยบาย

กจิกรรม 6 6 1 2 4 2 2 1

1.2 กจิกรรมหลกั

กจิกรรมที� 1 : การเผยแพร่ แลกเปลี�ยนองคค์วามรู ้และการให ้

ความช่วยเหลอืทางเทคนิค รวมท ั�งเสรมิสรา้งความสมัพนัธ์

ระหว่างประเทศ เพื�อยกระดบักระบวนการยุติธรรมทางอาญาตาม

หลกัมาตรฐานสากล

- ตวัชี�วดั : กลุ่มเป้าหมายที�ไดร้บัรูผ้ลการศึกษาวจิยั หรอืองค์

ความรูท้ี�เกี�ยวขอ้งกบัหลกันิติธรรมการป้องกนัอาชญากรรมทาง

อาญา และกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

ราย 400 573 50 181 100 233 100 159 150

- ตวัชี�วดั : จาํนวนกจิกรรมที�ดาํเนินการร่วมกบัเครอืข่ายความ

ร่วมมอืทางวชิาการในประเทศและต่างประเทศ และการนาํองค์

ความรูท้ี�ไดไ้ปเผยแพร่เพื�อใหเ้กดิประโยชนเ์ชงิวชิาการหรอืนโยบาย

กจิกรรม 6 6 1 1 2 3 2 2 1

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ตําแหน่ง )

รวมทั�งสิ�น ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) 

(26)



ยุทธศาสตรจ์ดัสรร-แผนงาน-เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์ หน่วยนับ

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง-เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ผลผลติ/โครงการ-กจิกรรม

2.แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)        28.2059        28.2059        12.4543        10.0229          6.2052        11.5915          6.2052          6.5915          3.3412              -   

2.1 งบประมาณ        28.2059        28.2059        12.4543        10.0229          6.2052        11.5915          6.2052          6.5915          3.3412              -   

1 : การเผยแพร่ แลกเปลี�ยนองคค์วามรู ้และการใหค้วาม

ช่วยเหลอืทางเทคนิค รวมท ั�งเสรมิสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่าง

ประเทศ เพื�อยกระดบักระบวนการยุติธรรมทางอาญาตามหลกั

มาตรฐานสากล

       28.2059        28.2059        12.4543        10.0229         6.2052        11.5915         6.2052         6.5915         3.3412              -   

- รายจ่ายประจาํ        28.2059        28.2059        12.4543        10.0229         6.2052        11.5915         6.2052         6.5915         3.3412              -   

แผนงาน : แผนงานพื�นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบรหิาร

จดัการภาครฐั

      151.8958        41.0468        16.0821        10.0924        12.5907          9.1340        61.3387        13.4246        61.8843          8.3957 

เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์: เป้าประสงคฯ์ :แผนงานรองปฏรูิปกฎหมาย

และพฒันากระบวนการยุติธรรม

      151.8958        41.0468        16.0821        10.0924        12.5907          9.1340        61.3387        13.4246        61.8843          8.3957 

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง : ภาคีเครอืข่ายท ั�งในและต่างประเทศมี

ส่วนร่วมในการพฒันากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

      151.8958        41.0468        16.0821        10.0924        12.5907          9.1340        61.3387        13.4246        61.8843          8.3957 

- ตวัชี�วดั : จาํนวนนโยบาย แนวทาง ขอ้เสนอแนะ รวมท ั�งแผน/แผนงาน/

งาน/โครงการที�มกีารบูรณาการ หรอืประสานความร่วมมอืในการดาํเนินงาน 

ไม่นอ้ยกว่า

เรื�อง 15 16 7 7 3 3 8 2 1

- ตวัชี�วดั : จาํนวนกจิกรรมที�ส่งเสรมิการยกระดบัประสทิธิภาพองคก์รเพื�อ

รองรบัการเป็นสถาบนัสมทบแห่งองคก์ารสหประชาชาติดา้นการป้องกนั

อาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา

กจิกรรม/โครงการ 4 4 2 1 2 2 1 1

- ตวัชี�วดั : จาํนวนผูป้ฏบิตัิการทางดา้นอนุญาโตตุลาการที�ขึ�นทะเบยีนกบั

สถาบนัอนุญาโตตุลาการ ไม่นอ้ยกว่า

คน 40 77 20 29 20 48

- ตวัชี�วดั : นโยบาย แนวทาง ขอ้เสนอแนะ รวมท ั�งแผน แผนงาน/งาน/

โครงการที�มกีารบูรณาการ หรอืประสานความร่วมมอืในการดาํเนินงาน

ไดร้บัการยอมรบั

รอ้ยละ 80 100 80 100

- ตวัชี�วดั : รอ้ยละความพงึพอใจเฉลี�ยจากงานบรกิารของสถาบนั

อนุญาโตตุลาการ

รอ้ยละ 70 92 70 92

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ตําแหน่ง )

รวมทั�งสิ�น ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) 

(27)



ยุทธศาสตรจ์ดัสรร-แผนงาน-เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์ หน่วยนับ

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง-เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ผลผลติ/โครงการ-กจิกรรม

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน : การยกระดบัประสทิธิภาพองคก์ร

เพื�อรองรบัการเป็นสถาบนัสมทบแห่งองคก์ารสหประชาชาติดา้นการ

ป้องกนัอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา

      151.8958        41.0468        16.0821        10.0924        12.5907          9.1340        61.3387        13.4246        61.8843          8.3957 

- ตวัชี�วดั : จาํนวนกจิกรรมที�ส่งเสรมิการยกระดบัประสทิธิภาพองคก์ร

เพื�อรองรบัการเป็นสถาบนัสมทบแห่งองคก์ารสหประชาชาติดา้นการ

ป้องกนัอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา

กจิกรรม 4 4 1 1 1 4 1

ผลผลติที�  1 : การยกระดบัประสทิธิภาพองคก์รเพื�อรองรบัการเป็น

สถาบนัสมทบแห่งองคก์ารสหประชาชาติ

      151.8958        41.0468        16.0821        10.0924        12.5907          9.1340        61.3387        13.4246        61.8843          8.3957 

1. แผนการปฏบิตัิงาน

1.1 ตวัชี� วดั

เชงิปรมิาณ

- จาํนวนกจิกรรมที�ส่งเสรมิการยกระดบัประสทิธิภาพองคก์รเพื�อ

รองรบัการเป็นสถาบนัสมทบแห่งองคก์ารสหประชาชาติดา้นการ

ป้องกนัอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา

กจิกรรม 4 4 1 1 3 1 1 1

1.2 กจิกรรมหลกั

กจิกรรมที� 1 : สนบัสนุนเพื�อพฒันาและยกระดบัประสทิธิภาพ

องคก์ร

- ตวัชี�วดั : จาํนวนกจิกรรมที�ส่งเสรมิการยกระดบัประสทิธิภาพ

องคก์รเพื�อรองรบัการเป็นสถาบนัสมทบแห่งองคก์าร

สหประชาชาติดา้นการป้องกนัอาชญากรรมและความยุติธรรมทาง

อาญา

กจิกรรม 4 4 1 1 3 1 1 1

2.แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)       151.8958        41.0468        16.0821        10.0924        12.5907          9.1340        61.3387        13.4246        61.8843          8.3957 

2.1 งบประมาณ       151.8958        41.0468        16.0821        10.0924        12.5907          9.1340        61.3387        13.4246        61.8843          8.3957 

1 : สนบัสนุนเพื�อพฒันาและยกระดบัประสทิธิภาพองคก์ร       151.8958        41.0468        16.0821        10.0924        12.5907         9.1340        61.3387        13.4246        61.8843         8.3957 

- รายจ่ายลงทุน       103.3382         1.9992         1.9902         0.6318              -                -          50.4000         1.3536        50.9480         0.0138 

- รายจ่ายประจาํ        48.5576        39.0475        14.0919         9.4606        12.5907         9.1340        10.9387        12.0710        10.9363         8.3819 

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ตําแหน่ง )

รวมทั�งสิ�น ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) 

(28)



งบส่วนราชการ / รฐัวิสาหกจิ

งบกลาง แบบ สงป.301
กระทรวง : กระทรวงยุติธรรม รหสั : 16000 รายงานแผน

ส่วนราชการ/รฐัวิสาหกจิ  : สถาบนัเพื�อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องคก์าร

มหาชน)

รหสั : 16013 รายงานผล

ยุทธศาสตรจ์ดัสรร-แผนงาน-เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์ หน่วยนับ

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง-เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ผลผลติ/โครงการ-กจิกรรม

ยุทธศาสตรจ์ดัสรร : รายการค่าดําเนินการภาครฐั        42.1503        33.3206        10.5378          6.8551        10.5375          7.0758        10.5375        10.0612        10.5375          9.3285 

แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครฐั        42.1503        33.3206        10.5378          6.8551        10.5375          7.0758        10.5375        10.0612        10.5375          9.3285 

เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์: เป้าประสงคฯ์ :แผนงานรองบุคลากรภาครฐั

ปฏรูิปกฎหมายและพฒันากระบวนการยุติธรรม

       42.1503        33.3206        10.5378          6.8551        10.5375          7.0758        10.5375        10.0612        10.5375          9.3285 

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง : เพื�อเป็นค่าใชจ้า่ยในการดําเนินการ

ภาครฐัปฏรูิปกฎหมายและพฒันากระบวนการยุติธรรม

       42.1503        33.3206        10.5378          6.8551        10.5375          7.0758        10.5375        10.0612        10.5375          9.3285 

ตวัชี�วดั :...              -                -                -                -                -                -                -                -                -                -   

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน : เพื�อเป็นค่าใชจ้า่ยในการดําเนินการ

ภาครฐัปฏรูิปกฎหมายและพฒันากระบวนการยุติธรรม

       42.1503        33.3206        10.5378          6.8551        10.5375          7.0758        10.5375        10.0612        10.5375          9.3285 

ตวัชี�วดั :...              -                -                -                -                -                -                -                -                -                -   

ผลผลติที�  1 : รายการค่าใชจ้า่ยบุคลากรภาครฐั ปฏรูิปกฎหมายและ

พฒันากระบวนการยุติธรรม

       42.1503        33.3206        10.5378          6.8551        10.5375          7.0758        10.5375        10.0612        10.5375          9.3285 

1. แผนการปฏบิตัิงาน

1.1 ตวัชี� วดั

1.2 กจิกรรมหลกั

กจิกรรมที� 1 : บุคลากรภาครฐัปฏรูิปกฎหมายและพฒันา

กระบวนการยุติธรรม

ตวัชี�วดั :...              -                -                -                -                -                -                -                -                -                -   

แบบจดัทําแผน / รายงานผลการปฏบิตัิงานและการใชจ้า่ยงบประมาณ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ตําแหน่ง )

รวมทั�งสิ�น ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) 

(29)



ยุทธศาสตรจ์ดัสรร-แผนงาน-เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์ หน่วยนับ

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง-เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ผลผลติ/โครงการ-กจิกรรม

2.แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)        42.1503        33.3206        10.5378          6.8551        10.5375          7.0758        10.5375        10.0612        10.5375          9.3285 

2.1 งบประมาณ        42.1503        33.3206        10.5378          6.8551        10.5375          7.0758        10.5375        10.0612        10.5375          9.3285 

1 : บุคลากรภาครฐัปฏรูิปกฎหมายและพฒันากระบวนการ

ยุติธรรม

       42.1503        33.3206        10.5378         6.8551        10.5375         7.0758        10.5375        10.0612        10.5375         9.3285 

- รายจ่ายประจาํ        42.1503        33.3206        10.5378         6.8551        10.5375         7.0758        10.5375        10.0612        10.5375         9.3285 

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ตําแหน่ง )

รวมทั�งสิ�น ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) 

(30)



แบบ สงป.302
กระทรวง : กระทรวงยุติธรรม รหสั 16000 รายงานแผน

ส่วนราชการ/รฐัวิสาหกจิ  : สถาบนัเพื�อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องคก์าร รหสั 16013 งบกลาง รายงานผล

รหสั 17

รหสั 83

รหสั 00-0001

รหสับญัชีตามโครงสรา้ง ผลผลติ /โครงการ รหสั 17-007  

หน่วย :ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ตําแหน่ง)

ประเภทรายจา่ย 

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

4. งบอดุหนุน             33.9900             29.8112        17.3866         1.9503         5.6477         4.0737         5.3080         6.9028         5.6477        16.8843 

อดุหนุนท ั �วไป             33.9900             29.8112        17.3866         1.9503         5.6477         4.0737         5.3080         6.9028         5.6477        16.8843 

ค่าใชจ่้ายในการศึกษาวจิยัและพฒันาองคค์วามรูเ้พื�อยกระดบัมาตรฐาน

และพฒันากระบวนการยุติธรรมทางอาญา รวมท ั�งหลกันิติธรรมของ

ประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซยีน

            33.9900             29.8112        17.3866         1.9503         5.6477         4.0737         5.3080         6.9028         5.6477        16.8843 

รวมเงนิงบประมาณ(1+2+3+4+5)             33.9900             29.8112        17.3866         1.9503         5.6477         4.0737         5.3080         6.9028         5.6477        16.8843 

รวมทั�งสิ�น ไตรมาส 1  (ต.ค. -ธ.ค.) ไตรมาส 2  (ม.ค. -มี.ค.) ไตรมาส 3  (เม.ย. -มิ.ย.) ไตรมาส 4  (ก.ค. - ก.ย.)

แบบจดัทําแผน /รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณ ผลผลติ/โครงการ จาํแนกตามงบรายจา่ย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ส่วนราชการ/รฐัวิสาหกจิ

แผนงาน  : แผนงานบูรณาการส่งเสรมิการวิจยัและพฒันา

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง  : มีองคค์วามรูเ้พื�อพฒันาระบบงานยุติธรรมในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัมาตรฐานองคก์าร

ผลผลติ /โครงการ  : โครงการศึกษาวิจยัและพฒันาองคค์วามรูเ้พื�อยกระดบัมาตรฐานและพฒันากระบวนการยุติธรรม
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แบบ สงป.302
กระทรวง : กระทรวงยุติธรรม รหสั 16000 รายงานแผน

ส่วนราชการ/รฐัวิสาหกจิ  : สถาบนัเพื�อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องคก์าร รหสั 16013 งบกลาง รายงานผล

รหสั 46

รหสั 80

รหสั 00-0002

รหสับญัชีตามโครงสรา้ง ผลผลติ /โครงการ รหสั 46-008  

หน่วย :ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ตําแหน่ง)

ประเภทรายจา่ย 

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

4. งบอดุหนุน             28.2059             28.2059        12.4543        10.0229         6.2052        11.5915         6.2052         6.5915         3.3412              -   

อดุหนุนท ั �วไป             28.2059             28.2059        12.4543        10.0229         6.2052        11.5915         6.2052         6.5915         3.3412              -   

ค่าใชจ่้ายในการเผยแพร่ แลกเปลี�ยนองคค์วามรู ้และการใหค้วาม

ช่วยเหลอืทางเทคนิค รวมท ั�งเสรมิสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ เพื�อ

ยกระดบักระบวนการยุติธรรมทางอาญาตามหลกัมาตรฐานสากล

            28.2059             28.2059        12.4543        10.0229         6.2052        11.5915         6.2052         6.5915         3.3412              -   

รวมเงนิงบประมาณ(1+2+3+4+5)             28.2059             28.2059        12.4543        10.0229         6.2052        11.5915         6.2052         6.5915         3.3412              -   

ผลผลติ /โครงการ  : โครงการส่งเสรมิบทบาทประเทศไทยในเวทีโลกดา้นการเสรมิสรา้งหลกันิติธรรมและยกระดบั

รวมทั�งสิ�น ไตรมาส 1  (ต.ค. -ธ.ค.) ไตรมาส 2  (ม.ค. -มี.ค.) ไตรมาส 3  (เม.ย. -มิ.ย.) ไตรมาส 4  (ก.ค. - ก.ย.)

แบบจดัทําแผน /รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณ ผลผลติ/โครงการ จาํแนกตามงบรายจา่ย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ส่วนราชการ/รฐัวิสาหกจิ

แผนงาน  : แผนงานบูรณาการปฏรูิปกฎหมายและพฒันากระบวนการยุติธรรม

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง  : กฎหมายไดร้บัการพฒันาใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ์ปจัจุบนั
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แบบ สงป.302
กระทรวง : กระทรวงยุติธรรม รหสั 16000 รายงานแผน

ส่วนราชการ/รฐัวิสาหกจิ  : สถาบนัเพื�อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องคก์าร รหสั 16013 งบกลาง รายงานผล

รหสั 44

รหสั 62

รหสั 03-0000

รหสับญัชีตามโครงสรา้ง ผลผลติ /โครงการ รหสั 44-003  

หน่วย :ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ตําแหน่ง)

ประเภทรายจา่ย 

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

4. งบอดุหนุน           151.8958             41.0468        16.0821        10.0924        12.5907         9.1340        61.3387        13.4246        61.8843         8.3957 

อดุหนุนท ั �วไป           151.8958             41.0468        16.0821        10.0924        12.5907         9.1340        61.3387        13.4246        61.8843         8.3957 

ครุภณัฑ ์ที�ดนิ สิ�งก่อสรา้ง           103.3382              1.9992         1.9902         0.6318              -                -          50.4000         1.3536        50.9480         0.0138 

เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน             48.5576             39.0475        14.0919         9.4606        12.5907         9.1340        10.9387        12.0710        10.9363         8.3819 

รวมเงนิงบประมาณ(1+2+3+4+5)           151.8958             41.0468        16.0821        10.0924        12.5907         9.1340        61.3387        13.4246        61.8843         8.3957 

ไตรมาส 4  (ก.ค. - ก.ย.)

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง  : ภาคีเครอืข่ายท ั�งในและต่างประเทศมีส่วนร่วมในการพฒันากฎหมายและกระบวนการ

ผลผลติ /โครงการ  : การยกระดบัประสทิธิภาพองคก์รเพื�อรองรบัการเป็นสถาบนัสมทบแห่งองคก์ารสหประชาชาติ

รวมทั�งสิ�น ไตรมาส 1  (ต.ค. -ธ.ค.) ไตรมาส 2  (ม.ค. -มี.ค.) ไตรมาส 3  (เม.ย. -มิ.ย.)

แบบจดัทําแผน /รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณ ผลผลติ/โครงการ จาํแนกตามงบรายจา่ย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ส่วนราชการ/รฐัวิสาหกจิ

แผนงาน  : แผนงานพื�นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั
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แบบ สงป.302
กระทรวง : กระทรวงยุติธรรม รหสั 16000 รายงานแผน

ส่วนราชการ/รฐัวิสาหกจิ  : สถาบนัเพื�อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องคก์าร รหสั 16013 งบกลาง รายงานผล

รหสั 53

รหสั 75

รหสั 06-0000

รหสับญัชีตามโครงสรา้ง ผลผลติ /โครงการ รหสั 53-006  

หน่วย :ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ตําแหน่ง)

ประเภทรายจา่ย 

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

4. งบอดุหนุน             42.1503             33.3206        10.5378         6.8551        10.5375         7.0758        10.5375        10.0612        10.5375         9.3285 

อดุหนุนท ั �วไป             42.1503             33.3206        10.5378         6.8551        10.5375         7.0758        10.5375        10.0612        10.5375         9.3285 

เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน              2.5767              1.8974         0.6444         0.1793         0.6441         0.2155         0.6441         1.2902         0.6441         0.2123 

เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายบุคลากร             39.5736             31.4232         9.8934         6.6758         9.8934         6.8603         9.8934         8.7710         9.8934         9.1162 

รวมเงนิงบประมาณ(1+2+3+4+5)             42.1503             33.3206        10.5378         6.8551        10.5375         7.0758        10.5375        10.0612        10.5375         9.3285 

ไตรมาส 3  (เม.ย. -มิ.ย.) ไตรมาส 4  (ก.ค. - ก.ย.)

แผนงาน  : แผนงานบุคลากรภาครฐั

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง  : เพื�อเป็นค่าใชจ้า่ยในการดําเนินการภาครฐัปฏรูิปกฎหมายและพฒันากระบวนการ

ผลผลติ /โครงการ  : รายการค่าใชจ้า่ยบุคลากรภาครฐั ปฏรูิปกฎหมายและพฒันากระบวนการยุติธรรม

รวมทั�งสิ�น ไตรมาส 1  (ต.ค. -ธ.ค.) ไตรมาส 2  (ม.ค. -มี.ค.)

แบบจดัทําแผน /รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณ ผลผลติ/โครงการ จาํแนกตามงบรายจา่ย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ส่วนราชการ/รฐัวิสาหกจิ
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 ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานของสถาบัน 

 

ด้านการผลักดันเชิงนโยบาย 

- สถาบันควรเน้นการจัดท าแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล  าของสังคม เนื่องจากประเด็นดังกล่าวเป็นเรื่องที่

รัฐบาลก าลังให้ความส าคัญและมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  ซึ่งจะเป็นผลดีต่อ

การเชื่อมโยงงานของสถาบันไปสู่แผนงานยุทธศาสตร์ระดับชาติ  

- สถาบันควรเพิ่มความร่วมมือกับหน่วยงานในภูมิภาคอาเซียนให้มากขึ น เพ่ือเป็นการเสริมบทบาทภารกิจของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยา

ภา ในฐานะทูตสันทวไมตรีด้านหลักนิติธรรมส าหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
- เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรในอนาคต สถาบันควรมีการจัดเตรียมข้อมูลในเรื่องของ Public Value เพ่ือให้เห็น

บทบาทภารกิจของสถาบันที่สามารถตอบโจทย์การท างานเพ่ือสังคมและเป็นประโยชน์ต่อประเทศในการยกระดับกระบวนการยุติธรรไทยมไปสู่

มาตรฐานสากล 
 

ด้านการฝึกอบรม  

- โครงการหลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหารรุ่นใหม่ (RoLD Programme) ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความส าคัญของหลักนิติธรรมผ่านสื่อออนไลน์

มากขึ น ทั งนี  เพ่ือเป็นการสร้างความรับรู้ของสังคมในวงกว้างและเป็นการสร้างผลลัพธ์ไปสู่การเปลี่ยนแปลงของสังคมในทุกภาคส่วน ซึ่งจะเป็น

ประโยชน์ต่อการส่งเสริมหลักนิติธรรมทั งในระดับประเทศและต่างประเทศ พร้อมทั งควรคิดระบบการประเมินผลของโครงการฯอย่างเหมาะสมเพ่ือ

ตอบโจทย์ความคุ้มค่าต่อไปในอนาคต 
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- โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิชาการด้านกฎหมายและนโยบายรุ่นใหม่ในภูมิภาคเอเชียภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard IGLP 

Regional Workshop: Asia) ควรเพ่ิมสัดส่วนของผู้เข้าร่วมอบรมที่มาจากประเทศในภูมิภาคอาเซียนและจากเอเชียเพ่ือให้มีลักษณะ Asian-oriented 

มากยิ่งขึ น 

ด้านการศึกษาวิจัย 

- การท างานวิจัยในแต่ละโครงการควรจัดให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Work shop) เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากหน่วยงาน

ต่างๆ พร้อมกับควรมีการติดตามและประเมินผลในแต่ละโครงการ เพ่ือให้เกิดการผลักดันเป็นนโยบายที่สร้างความเปลี่ยนแปลงได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 

************************************************* 


