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แผนยุทธศาสตร์ของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 

ความเป็นมา 

  สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานของรัฐประเภท

องค์การมหาชนที่จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาฯ พ.ศ. 2554 เนื่องจากรัฐบาลไทยเล็งเห็นถึงความส าคัญที่จะให้มี

หน่วยงานไทยท าหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเสริมการอนุวัติมาตรฐานและบรรทัดฐานของสหประชาชาติ

เกี่ยวกับการด าเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา รวมทั้งการพัฒนาองค์ความรู้ด้านหลักนิติธรรม  

การศึกษาวิจัยและเผยแพร่โดยเฉพาะข้อก าหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ า

และมาตรการที่มิใช่การคุมขังส าหรับผู้กระท าความผิดหญิง  หรือ “ข้อก าหนดกรุงเทพ” ซึ่งเป็นหนึ่งใน

โครงการพระด าริของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมทาง

อาญาทั้งในประเทศและตา่งประเทศ 

ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2559 เป็นต้นมา สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ)  

ได้รับการรับรองสถานภาพอย่างเป็นทางการให้เป็นหนึ่งในสถาบันเครือข่ายแผนงานสหประชาชาติด้านการ

ป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา (UN-PNI) ของส านักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม

แห่งสหประชาชาติ (UNODC) แห่งที่ 18 ของโลกและแห่งแรกของภูมิภาคอาเซียน ท าให้บทบาทของ TIJ  

มีความชัดเจนมากขึ้นในการสนับสนุนรัฐบาลและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมไทย เพ่ือส่งเสริม  

หลักนิติธรรม ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมและส่งเสริมการป้องกันอาชญากรรมในสังคม โดยท าหน้าที่เป็น 

“สะพานเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการยุติธรรมไทยกับนานาชาติ” ด้วยการน าองค์ความรู้ แนวปฏิบัติที่ดีและ

มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องมาบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงานในกระบวนยุติธรรมไทยและหน่วยงาน

ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักนิติธรรม (Rule of Law Education)  

ในรูปแบบที่หลากหลายเพ่ือให้สามารถเข้าถึงทุกภาคส่วนในสังคม โดยไม่จ ากัดเฉพาะกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องใน

กระบวนการยุติธรรม เพ่ือมุ่งสร้างให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการเคารพกติกาในสังคมไทยและภูมิภาคอาเซียน 

(Culture of Lawfulness) 

ต่อมาเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เห็นชอบให้  TIJ เป็นหน่วยงาน

รับผิดชอบหลักในการสนับสนุนการปฏิบัติงานแด่ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาในการด ารง

ต าแหน่งทูตสันถวไมตรีด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาส าหรับภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ ตามค ากราบทูลเชิญของส านักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ  

ดังนั้น เพ่ือให้องค์กรมีความสามารถในการรักษาสถานภาพการเป็นสถาบันเครือข่าย UN-PNI และหน่วยงาน

ถวายงานในต าแหน่งทูตสันถวไมตรีฯ อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน  
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ด้วยสถานะในการเข้าร่วมเป็นสมาชิก PNI และบทบาทที่ได้รับมอบหมายดังกล่าว ท าให้ TIJ  

มีภารกิจชัดเจนและเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นในการสนับสนุนการด าเนินงานของรัฐบาลและหน่วยงานในกระบวนการ

ยุติธรรมไทย รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาคมอาเซียน ด้วยการน าองค์ความรู้ แนวปฏิบัติที่ดีและ

มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องมาบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมไทยและหน่วยงาน

ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักนิติธรรม และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ

สหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs)  เพ่ือส่งเสริมหลักนิติธรรม การปฏิรูปกระบวนการ

ยุติธรรม และส่งเสริมการป้องกันอาชญากรรมในสังคม 

ดังนั้น TIJ จึงได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)  ภายใต้บริบท

การท างานที่เปลี่ยนแปลงไป  โดยยึดถือหลักการวางแผนกลยุทธ์ที่ก าหนดทิศทางและเป้าหมายอย่างชัดเจนทั้งใน

ระยะสั้นและระยะปานกลาง เพ่ิมแผนงานเชิงรุกท่ีเป็นรูปธรรม (Action Oriented) และเน้นขยายความร่วมมือ

และขอบเขตการท างานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดมากขึ้นทั้งระหว่างสถาบันเครือข่าย UN-

PNI อ่ืนๆ หน่วยงานและสถาบันการศึกษานานาชาติ รวมทั้งหน่วยงานปฏิบัติในกระบวนการยุติธรรม

ภายในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน และเพ่ือก าหนดทิศทางและเป้าหมายส าหรับบริบทการท างานที่เปลี่ยนไป

ให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติและบรรทัดฐานระหว่างประเทศด้านการป้องกันอาชญากรรม ความยุติธรรมทาง

อาญา และหลักนิติธรรม สอดคล้องกับเป้าหมายที่ 16 ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDG) 

ด้านการส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้าง

สถาบันที่มีประสิทธิผลในทุกระดับ รวมทั้งเป็นการสร้างโอกาส ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมกันทางสังคม

ตามทิศทางการพัฒนาประเทศในร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)  และตอบโจทย์

ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ า และรักษาธรรมาภิบาลในสังคมไทยภายใต้

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)  
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วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสถาบันฯ  

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) พ.ศ. 

2554 ก าหนดวัตถุประสงค์การจัดตั้งไว้ ดังนี้ 

1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอนุวัติข้อก าหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง

หญิงและมาตรการที่มิใช่การคุมขัง หรือ “Bangkok Rules” เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินกระบวนการ

ยุติธรรมแก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

2) ศึกษา วิจัย และเผยแพร่มาตรฐานและบรรทัดฐานของสหประชาชาติเกี่ยวกับการด าเนิน

กระบวนการยุติธรรมทางอาญา รวมทั้งแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้กระท าผิดและการช่วยเหลือผู้กระท าผิดหลัง

พ้นโทษให้กลับคืนสู่สังคม เพ่ือน าไปสู่การพัฒนากระบวนการยุติธรรมแห่งประเทศไทยและต่างประเทศ 

3) ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านหลักนิติธรรมเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร  

ในกระบวนการยุติธรรมอันจะน าไปสู่สังคมแห่งความยุติธรรม 

4) เป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศระดับนานาชาติด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรม 

ทางอาญาในด้านการปฏิบัติต่อผู้กระท าผิดโดยจะเน้นความร่วมมือกับสหประชาชาติสถาบันสมทบ 

(Programme Network Institute) และความร่วมมือในกรอบอาเซียน 

5) ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของกระบวนการยุติธรรมของไทยให้ได้รับการยอมรับในระดับ

นานาชาติเพ่ือให้เกิดความร่วมมือทางด้านกระบวนการยุติธรรมระหว่างประเทศ 

 

ในปีพ.ศ. 2561  ได้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มีแนวทางด าเนินงานที่มีความ

ทันสมัยสอดรับกับสถานการณ์ภายในและภายนอกที่เปลี่ยนไป  ดังนี้
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 กรอบการท างานของสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ Strategic Framework) 
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วิสัยทัศน์ 
 

“เป็นผู้ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลง (Promoter of Change) ด้านการยกระดับกระบวนการยุติธรรมและ
เชื่อมโยงหลักนิติธรรมกับการพัฒนาที่ย่ังยืนในประเทศไทย อาเซียน และระดับสากล” 

พันธกิจ 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอนุวัติข้อก าหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและ  
    มาตรการที่มิใช่การคุมขัง หรือ “Bangkok Rules” เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินกระบวนการยุติธรรม 
    แก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
2) ศึกษา วิจัย และเผยแพร่มาตรฐานและบรรทัดฐานของสหประชาชาติเกี่ยวกับการด าเนินกระบวน  
   การยุติธรรมทางอาญา รวมทั้งแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้กระท าผิดและการช่วยเหลือผู้กระท าผิดหลัง 
   พ้นโทษให้กลับคืนสู่สังคม เพื่อน าไปสู่การพัฒนากระบวนการยุติธรรมแห่งประเทศไทยและต่างประเทศ 
3) ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านหลักนิติธรรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรในกระบวนการ  
   ยุติธรรมอันจะน าไปสู่สังคมแห่งความยุติธรรม 
4) เป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศระดับนานาชาติด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางอาญาในด้านการ 
   ปฏิบัติต่อผู้กระท าผิดโดยจะเน้นความร่วมมือกับสหประชาชาติสถาบันสมทบ (Programme Network 
    Institute) และความร่วมมือในกรอบอาเซียน 
5) ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของกระบวนการยุติธรรมของไทยให้ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติเพื่อให้เกิด 
   ความร่วมมือทางด้านกระบวนการยุติธรรมระหว่างประเทศ 

เป้าหมายระดับ
องค์กร 

 

เช่ือมแนวทางปฏิบัติภายในประเทศให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติและบรรทัดฐานระหว่างประเทศ 
ด้านการป้องกันอาชญากรรม ความยุติธรรมทางอาญา และหลักนิติธรรม เพื่อน าไปสู่การสร้างความยุติธรรม
ที่เท่าเทียมกันในสังคมและเป็นพื้นฐานสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน 

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

 

1) ประเทศไทยมี องค์ ความรู้ ที่
เกี่ ยวข้องกับหลักนิติ ธรรม การ
ป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาที่ได้รับการยอมรับ
ตามมาตรฐานสากลและสามารถ
เผยแพร่ได้ในระดับนานาชาติ 

2) มีหน่วยงานเครือข่าย UN-PNI
และเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
การด าเนินนโยบาย รวมทั้งกลุ่ม
เยาวชนรุ่นใหม่เพื่อเป็นแนวร่วมใน
การส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงใน
สังคม 

3) TIJ เป็นที่ รู้ จั กและได้ รับการ
ยอมรับในระดับสากล กลายเป็น
องค์กรเป้าหมายของนักวิชาการทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ 
สามารถดึงดูดผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน 
ให้มาท างานร่วมกับ TIJ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 

1)  การอนุวัติมาตรฐานและบรรทัดฐานของสหประชาชาติด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรม  
     ทางอาญาในกลุ่มผู้เปราะบาง โดยเฉพาะข้อก าหนดกรุงเทพ และการส่งเสริมสิทธิของผู้หญิงและเด็ก  
2) การส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านหลักนิติธรรมเพื่อรองรับเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
3) การพัฒนานวัตกรรมและเผยแพร่องค์ความรู้ส าหรับหน่วยงานเครือข่ายภายในประเทศเพื่อยกระดับการ

ด าเนินการด้านการป้องกันอาชญากรรมและระบบยุติธรรมทางอาญาภายใต้บริบทท่ีเกิดขึ้นใหม่ในสังคม 
4) การสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานในสถาบันเครือข่าย UN-PNI  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการด าเนิน 
    นโยบาย และเครือข่ายเยาวชนท้ังในประเทศและระหว่างประเทศ 
5) การปรับระบบการพัฒนาองค์กร และการบริหารจัดการให้เข้มแข็งทันสมัย และมีประสิทธิภาพ สามารถ  
    สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจในระดับนานาชาติ 

แผนท่ียุทธศาสตร์ (Strategy Map) 
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กิจกรรมหลัก 1) งานวจิัย (Research and 
Development) 
    เน้นการพัฒนาองค์ความรู้ด้าน
งานวิจัยและฐานข้อมูลในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับหลักนิติธรรม การ
ป้องกันอาชญากรรมและความ
ยุติธรรมทางอาญาให้สอดคล้องกับ
หลักสากล และน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพของกระบวนการยุติธรรม
ของประเทศที่มีคุณภาพ 
 

2) งานผลักดันเชงินโยบาย (Policy 
Advocacy) 
    TIJ สามารถน าองค์ความรูท้ี่มเีปน็
เครื่ องมือในการเสนอให้ความ
ช่ วยเหลื อด้ านเทคนิ คและให้
ค าปรึกษากับหน่วยงานด้านนโยบาย
และปฏิบัติทั้งภายในประเทศและใน
ภูมิภาคอื่นๆ เพื่ อให้หน่วยงาน
ดังกล่าวสามารถยกระดับการท างาน
ด้านการป้องกันอาชญากรรมและ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ให้
เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง 
ผ่านโครงการลักษณะต่างๆ อาทิ การ
ท าโครงการรณรงค์ เพื่ อความ
ตระหนักรู้ด้านการยุติความรุนแรง
ต่อผู้หญิงและเด็ก โครงการพัฒนา
เรือนจ าต้นแบบตามข้อก าหนด
กรุงเทพ การสัมมนาแนวทางปฏิบัติ
ที่ดีส าหรับนโยบายด้านยาเสพติดใน
ต่างประเทศ เป็นต้น 

3) งานพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
(Capacity Building) 
    TIJ สามารถน าองค์ความรู้ที่มีมา
เผยแพร่สู่กลุ่มบุคลากรเป้าหมายใน
กระบวนการป้องกันอาชญากรรมและ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา พร้อม
กั บมุ่ งพั ฒนาองค์ ความรู้ และ
ความสามารถของบุคลากรภาคส่วน
อื่นในวงกว้าง ผ่านรูปแบบโครงการ
ลักษณะต่างๆ  อาทิ การจัดสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ หลักสูตรฝึกอบรม และ
การแลกเปลี่ยนความคิดกันในระดับ
ผู้ปฏิบัติงานทั้งในระดับประเทศและ
นานาชาติ  รวมถึ งการให้ ความ
ช่วยเหลือในลักษณะ Technical 
Assistance แก่ ประเทศอื่ นๆ ใน
ภูมิภาค 
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TIJ ก าหนดบทบาทในการท าหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมต่อ (Connector) ระหว่างหลักมาตรฐาน

ระหว่างประเทศสู่การปฏิบัติในประเทศไทยและประเทศอ่ืนๆในภูมิภาค โดยเฉพาะในมิติด้าน “หลักนิติ

ธรรม” “การป้องกันอาชญากรรม” และการพัฒนา “กระบวนการยุติธรรมทางอาญา” ให้เกิดผลเป็น

รูปธรรม โดยมีกรอบการท างานเชื่อมโยงกับเวทีระหว่างประเทศ ดังนี้ 

1) ร่วมก าหนดและรับประเด็นยุทธศาสตร์จากภารกิจงานระหว่างประเทศเพ่ือน ากลับมาส่งเสริม

หลักนิติธรรม และกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในประเทศไทยและภูมิภาค 

2) ผลักดันให้ยุทธศาสตร์และแนวทางปฏิบัติได้ถูกน าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3) สร้างองค์ความรู้และผลักดันในงานส่งเสริมหลักนิติธรรมและยกระดับประสิทธิภาพ  

ของกระบวนการยุติธรรมให้สังคมเข้าใจและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ขององค์กร 
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แบ่งออกเป็น 3 ระยะในกรอบเวลา 5 ปี ดังนี้  
 ระยะสั้น (ภายในปี 2561) เป็นระยะเร่งด่วนในการปรับโครงสร้างองค์กรและยกระดับการบริหาร

จัดการภายในให้มีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการท างานร่วมกับหน่วยงานระหว่างประเทศ อาทิ  เครือข่าย 

UN-PNI ที่มีมาตรฐานการท างานระดับสากล เน้นการบริหารจัดการด้วยการริเริ่มแผนงานโครงการที่เพ่ิม

ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในเครือข่าย UN-PNI (PNI Integration) และ/หรือสถาบันการศึกษา

นานาชาติ รวมทั้งมุ่งเน้นการยกระดับความเป็นมืออาชีพของบุคลากรใน TIJ จากการเป็นเพียงนักวิจัยหรือ

นักวิชาการ เป็น “นักบริหารจัดการนักวิชาการ” และสร้างเครือข่ายโดยอาศัยพลังจาก TIJ Fellows ซึ่งเป็น

เครือข่ายจากทุกภาคส่วน ในการผลักดันภารกิจงานด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 ระยะกลาง (ภายในปี 2563) เป็นระยะที่ต่อยอดโครงการความร่วมมือระหว่างเครือข่าย UN-PNI

และ/หรือสถาบันการศึกษาและสถาบันเครือข่ายระหว่างประเทศอ่ืนๆ โดยมุ่งหวังใช้องค์ความรู้ในการ

ผลักดันเชิงนโยบายที่ส าคัญเพ่ือยกระดับประสิทธิภาพของหน่วยงานปฏิบัติในกระบวนการยุติธรรมของไทย

และอาเซียนอย่างมีคุณภาพเพ่ือสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ในการร่วมประชุม Crime Congress รวมทั้ง

สามารถใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ของหน่วยงานที่สั่ งสมในการให้ความช่วยเหลือ ( Technical 

ทิศทางการท างานและเป้าหมายองค์กรในระยะ 5 ปี 
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Assistance) อย่างเป็นรูปธรรมแก่ประเทศเพ่ือนบ้านในภูมิภาค โดยมุ่งเน้นการสร้างพันธมิตรในการท างาน

ระดับ Professionals กับหน่วยงานต่างๆในภูมิภาค 

 ระยะยาว (ภายในปี 2565) เป็นระยะที่องค์กรสามารถสร้างความพร้อมของหน่วยงานในฐานะ

หน่วยงานวิชาการที่มีองค์ความรู้ด้าน “หลักนิติธรรม” “การป้องกันอาชญากรรม” และการพัฒนา 

“กระบวนการยุติธรรมทางอาญา” อย่างเข้มแข็ง มีความสามารถในการสะท้อนสถานการณ์และแนวทาง

ปรับปรุงนโยบายในภาพรวมของภูมิภาค (Represent regional development as a PNI member) เน้น

การบริหารจัดการด้วยการขยายขอบเขตการท างานในประเด็นใหม่ๆ (Foundation expansion) เพ่ือให้เกิด

ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDG) 

 

1) ยกระดับการท างานของหน่วยงานในประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคให้ได้มาตรฐานสากลผ่านการท า

หน้าที่เป็นสะพานเชื่อมองค์ความรู้จากนานาชาติและสหประชาชาติ  

2) สร้างองค์ความรู้ (Practical Knowledge) เพ่ือสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะใน

ประเทศไทยให้มีแนวทางและหลักการตัดสินใจบนพ้ืนฐานของหลักวิชาการท่ีมีมาตรฐาน 

3) เสริมพลังสร้างความมั่นคงให้กับประเทศไทย (Soft Power) ผ่านกระบวนการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

ด้วยการให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการ Technical Assistance แก่ประเทศเพ่ือนบ้านในภูมิภาค 

4) สร้างให้เกิดระบบนิเวศน์ที่เอ้ือต่อการสร้างความเข้มแข็งของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะผ่านไปถึง

ประชาชนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบจากกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เพ่ือให้ทุกภาค

ส่วนสามารถรับรู้และมีความรู้สึกร่วมในการสร้างให้เกิดสังคมแห่งการเคารพกติกา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 

1. การอนุวัติมาตรฐานและบรรทัด
ฐานของสหประชาชาติด้านการ
ป้องกันอาชญากรรมและความ
ยุ ติธรรมทางอาญาในกลุ่ ม ผู้
เปราะบาง โดยเฉพาะข้อก าหนด
กรุงเทพ และการส่งเสริมสิทธิ
ของผู้หญิงและเด็ก 

1.1 พัฒนางานวิจัย องค์ความรู้ ฐานข้อมูล และการแปลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นกลุ่มเปราะบางในกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะกลุ่มผู้ตอ้งขัง เด็กและ
ผู้หญิง  

1.2 ผลักดันเชิงนโยบายด้วยองค์ความรู้เพื่อสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
และแนวปฏิบัติของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรไทยและต่างประเทศ ผ่านการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
หรือฝึกอบรมต่างๆและการให้ความช่วยเหลือในลักษณะ Technical 
Assistance แก่ประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค 

2. การส่ ง เส ริมและ พัฒนาองค์
ความรู้ด้านหลักนิ ติธรรมเพ่ือ
รองรับเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน 
 

2.1 พัฒนางานวิจัย องค์ความรู้ ฐานข้อมูลและการแปลเอกสารที่เกี่ยวกับประเด็น
หลักนิติธรรมและเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 

2.2 ริเริ่ม ผลักดัน และสนับสนุนแนวคิด การปฏิรูปกฎหมายและหลักนิติธรรม ต่อ
การพัฒนาในสังคม 

2.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรไทยและต่างประเทศ ผ่านการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
หรือฝึกอบรมต่างๆและการให้ความช่วยเหลือในลักษณะ Technical 
Assistance แก่ประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค 

3. ก า ร พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม แ ล ะ
เผยแพ ร่องค์ ความ รู้ส าห รับ
ห น่ ว ย ง า น เ ค รื อ ข่ า ย
ภายในประเทศเพ่ือยกระดับการ
ด า เนิ นการ ด้านการป้ อ งกั น
อาชญากรรมและระบบยุติธรรม
ทางอาญาภายใต้บริบทที่เกิดขึ้น
ใหม่ในสังคม 

3.1 พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ เครื่องมือการเรียนรู้ รวมไปถึงเอกสารแปลที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นหลักนิติธรรม การป้องกันอาชญากรรมและการพัฒนา
กระบวนกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

3.2 ผลักดันเชิงนโยบายด้วยกระบวนการหรือแนวคิดเชิงนวัตกรรม เพื่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติและแนวปฏิบัติของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรไทยและต่างประเทศ ผ่านการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
หรือฝึกอบรมต่างๆและการให้ความช่วยเหลือในลักษณะ Technical 
Assistance แก่ประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค 

4. การเสริมบทบาทองค์กรในการ
เป็น Active PNI และสร้างการมี
ส่ ว น ร่ ว ม กั บ ห น่ ว ย ง า น ใ น
เครือข่าย UN-PNI ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย นักวิชาการและกลุ่ม
เยาวชน ทั้ ง ในประ เทศและ
ระหว่างประเทศ 

4.1 ด าเนินการ และ/หรือเข้าร่วมเวทีการประชุมระหว่างประเทศ ร่วมกับสถาบัน
เครือข่าย UN-PNI อื่นๆ หรือองค์กรวิชาการด้านกระบวนการยุติธรรมระดับ
นานาชาติ 

4.2 สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเยาวชนในสถาบันการศึกษาใน
ประเด็นตามภารกิจหลักขององค์กร 

4.3 จัดท ากิ จกรรมที่ ส่ ง เสริ มการมี ส่ วนร่ วมของกลุ่ มผู้ มี ส่ วนได้ส่ วนเสีย 
(Stakeholders) เพื่อท าให้หลักนิติธรรมเป็นพื้นฐานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
สังคมไทย  

กลยุทธ์และตัวชี้วัดในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 

5. การปรับระบบการพัฒนาองค์กร 
และการบริหารจัดการให้เข้มแข็ง
ทั นสมั ย  และมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ 
สามารถสนับสนุ นการปฏิบั ติ
ภารกิจในระดับนานาชาติ 

5.1 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร แผนบริหารความเสีย่ง และระบบควบคมุ
ภายในให้มีประสิทธิภาพ 

5.2 จัดท า ปรับปรุง และด าเนินการตาม HR Strategy ขององค์กรที่มีการปรับโครงสร้าง
องค์กร อัตราก าลังและผลตอบแทนให้มีความเหมาะสม ทันสมัย รวมทั้งสร้างระบบ 
Talent Management เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กร 

5.3 เพิ่มผลิตภาพในการท างานด้วยการ Reprocess และการใช้ระบบ electronic ใน
การท างาน 

5.4 จัดท า ปรับปรุง และด าเนินการตาม Communication Strategy ขององค์กรและ
เพิ่มระบบการจัดเก็บข้อมูลภายในองค์กร (KM)  

 

5.5 การก่อสร้างอาคารส านักงานใหม่ตามหลักเกณฑ์ Green Building 

 

ตัวชี้วัดระดับผลผลิตที่ส าคัญ (เป้าหมายรวม 5 ปี) 

1. จ านวนงานวิจัย องค์ความรู้ที่ด าเนินการแล้วเสร็จ (อย่างน้อย 25 เรื่อง) 
2. จ านวนงานวิจัย องค์ความรู้ที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานวิชาการชั้นน าหรือผู้ เชี่ยวชาญซึ่งมี

ประสบการณ์เฉพาะด้านเป็นที่ยอมรับ (อย่างน้อย 15 เรื่อง) 
3. จ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้าถึงองค์ความรู้ผ่านโครงการรณรงค์ สัมมนา ประชุมกลุ่มย่อย หรือ

โครงการน าร่องต่างๆ (อย่างน้อย 3,500 คน) 
4. จ านวนชิ้นงานที่เผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมายในรูปแบบที่เหมาะสมส าหรับการท าความเข้าใจ (Fact 

sheet/Info Graphic) (อย่างน้อย 200 ชิ้น) 
5. จ านวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ (มีสมาชิกในเครือข่ายเพ่ิมข้ึนทุกปี) 
6. ระดับความส าเร็จในการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น ส าหรับกลุ่มเป้าหมายหลักขององค์กร ดังนี้  

(1) กลุ่มผู้ปฏิบัติการ/วิชาชีพ (Professionals)  
(2) กลุ่มนักวิจัย/นักวิชาการด้านนิติศาสตร์และสังคมศาสตร์ของไทยและต่างประเทศ (Scholars) 
(3) กลุม่ผู้น ารุ่นใหม่ของไทยและต่างประเทศ (Executives Emerging Leaders) 
(4)   กลุ่มเยาวชนระดับมหาวิทยาลัย (Youth)  

7. จ านวนกิจกรรมที่มีการริเริ่มและผลักดันเพ่ือสนับสนุนการปฏิรูปกฎหมาย และหลักนิติธรรมต่อการ
พัฒนาในสังคม (อย่างน้อย 15 กิจกรรม) 

8. ระดับความพึงพอใจของเครือข่ายต่อประเด็นด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา (มีผลการส ารวจความ

พึงพอใจ อย่างน้อยร้อยละ 80 ) 
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1. ร่างแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ใช้ใน

การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง โดยมียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ TIJ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้าน

การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ยกระดับผลิตภาพการผลิต

และการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

โดยมีกรอบแนวทางส าคัญ อาทิ การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน 

พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อม (SME) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการ

ปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม กับ

บทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่าง

เหมาะสม มีธรรมาภิบาล กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ (1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจ

ของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ (3) การพัฒนา

ระบบบริหารจัดการก าลังคนและ พัฒนาบุคลากรภาครัฐ (4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (5) 

การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล (6) การพัฒนาระบบการ

ให้บริการประชาชนของ หน่วยงานภาครัฐ (7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และ รายจ่ายของภาครัฐ 

2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เป็นการวางรากฐานและ

สนับสนุนให้ประเทศมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน ภายใต้ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง โดยมียุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้อง คือ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการ

ในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐที่ขาดประสิทธิภาพเป็นอุปสรรคที่ส าคัญต่อการ 

พัฒนาประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการให้บริการประชาชนยังไม่ได้มาตรฐานสากล การ

บังคับใช้กฎหมายที่ขาด ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการและการให้บริการของท้องถิ่นขาดความโปร่งใส ระบบ

และกระบวนการ ยุติธรรมไม่สามารถอ านวยความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้งการทุจริต

ประพฤติมิชอบใน สังคมไทย การพัฒนาระยะต่อไปจึงต้องเร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์

อย่าง จริงจัง โดยมุ่งเน้นในเรื่องการลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

และ การให้บริการของภาครัฐ รวมทั้งประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ การเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล/ยุทธศาสตร์ชาติ/ยุทธศาสตร์กระทรวงฯ 
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บริหาร จัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปรับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น 

และ การลดจ านวนการด าเนินคดีกับผู้มิได้กระท าความผิด และ ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ และเพ่ิม

ขีดความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางสังคมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า

และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

3. ยทุธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ   

 ในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ก าหนดยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้มี

ความสอดคล้องกับนโยบายและแผนการพัฒนาประเทศที่ส าคัญเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานของรัฐบาลได้

อย่างต่อเนื่องและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมควบคู่ไปกับการสร้างเสถียรภาพในทุกมิติ ทั้งด้านการเมือง ความ

มั่นคงเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย แผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานพ้ืนฐาน และ

แผนงานบุคลากรภาครัฐ ซึ่งยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณที่มีความสอดคล้องกับภารกิจของ TIJ คือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับ

สมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ 

4. ยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม 

โดยมียุทธศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องกับ TIJ คือ ยุทธศาสตร์ที่  4 พัฒนากฎหมาย

กระบวนการยุติธรรม และส่งเสริมความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งในและ

ต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้ประชาชนมีการรับรู้และใช้กระบวนการทางเลือก

มากขึ้นและยกระดับกระบวนการยุติธรรมไทยให้มีมาตรฐานตามหลักสากล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยทุธศาสตรช์าต ิ

20 ปี 
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาประเทศ 

(แผนฯ12ปี 60-64) 

ยทุธศาสตรจ์ดัสรร 

งบประมาณ 

ยทุธศาสตรก์ระทรวง 

 

1.ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งและพัฒนา

ศกัยภาพทุนมนุษย ์

2.ยุทธศาสตรก์ารสรา้งความเป็นธรรมลด

ความเหลือ่มล ้าในสงัคม 

3.ยุทธศาสตรก์ารสรา้งความเขม้แข็งทาง

เศรษฐกจิและแขง่ขนัไดอ้ย่างยั่งยนื 

4.ยุทธศาสตรก์ารเตบิโตทีเ่ป็นมติรกบั

สิง่แวดลอ้มเพือ่การพัฒนาอย่างยั่งยนื 

5.ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งความมั่นคง

แห่งชาตเิพอืการพัฒนาประเทศสูค่วามมั่ง

คัง่และยั่งยนื 

6.ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจดัการใน

ภาครฐั การป้องกนัการทจุรติประพฤตมิิ

ชอบและธรรมาภบิาลในสงัคมไทย 

7.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน

และระบบโลจสิตกิส ์

8.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาวทิยาศาสตร ์

เทคโนโลย ีวจิยัและนวตักรรม 

9.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาภาค เมอืงและ

พืน้ทีเ่ศรษฐกจิ 

10.ยุทธศาสตรค์วามร่วมมอืระหวา่งประเทศ

เพือ่การพัฒนา 

 

 

1.ยทุธศาสตรด์า้นความ

มั่นคง 

2.ยทุธศาสตรด์า้นการ

สรา้งความสามารถใน

การแขง่ขนัของประเทศ 

3.ยทุธศาสตรด์า้นการ

พัฒนาและเสรมิสรา้ง

ศักยภาพคน 

4.ยทุธศาสตรด์า้นการ

แกไ้ขปัญหาความยากจน 

ลดความเหลือ่มล ้า และ

สรา้งการเตบิโตจาก

ภายใน 

5.ยทุธศาสตรด์า้นการ

จัดการน ้าและสรา้งการ

เตบิโตบนคณุภาพชวีติที่

เป็นมติรกับสิง่แวดลอ้ม

อยา่งยั่งยนื 

6.ยทุธศาสตรด์า้นการ

ปรบัสมดลุและพมันา
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5.ผังแสดงความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 และยุทธศาสตร์กระทรวง  

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดภาครัฐ 

กรอบแนวทาง (5) การลงทุนพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานในด้านการขนส่งด้าน
พลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร และการวิจัยและพัฒนา 

กรอบแนวทาง (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย 
เป็นธรรม และเป็นสากล 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

(ฉบับที่ 12) 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

นโยบายรัฐบาล นโยบายท่ี 8 การพัฒนาและส่งเสริมการ
ใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 

นโยบายท่ี 11 การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนงาน แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม แผนงานบูรณาการปฏิรูป
กฎหมายและพัฒนากระบวนการ

ยุติธรรม 

แผนงานพื้นฐานด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ 
แผนงานรองปฏิรูปกฎหมายและ
พัฒนากระบวนการยุติธรรม 

กระทรวง กระทรวงยุติธรรม 
เป้าหมาย 

การให้บริการกระทรวงฯ 
ภาคีเครือข่ายท้ังในและต่างประเทศมีส่วนร่วมมในการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

ยุทธศาสตร์กระทรวงฯ 4.พัฒนากฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและส่งเสริมความร่วมมือกับทุกภาคส่วนท้ังในและต่างประเทศ 
หน่วยงาน สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 

เป้าหมายการให้บริการ การผลิตและเผยแพร่องค์ความรู้เพื่อ
ส่งเสริมหลักนิติธรรม กระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา และการป้องกัน
อาชญากรรม ตามมาตรฐานและบรรทัด
ฐานสหประชาชาติ 

การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือทางวิชาการในประเทศ
และต่างประเทศ รวมถึงการน าองค์
ความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่เพื่อให้เกิด
ประโยชน์เชิงวิชาการหรือนโยบาย 

หน่วยงานไทยและประเทศอื่นๆ ใน
อาเซียนได้รับการส่งเสริม สนับสนุน
และพัฒนาความสัมพันธ์ของ
เครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนนโยบายตาม
แผนงานสหประชาชาติว่าด้วยการ
ป้องกันอาชญากรรมและความ
ยุติธรรมทางอาญา 

ผลผลิต/โครงการ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้
เพื่อยกระดับมาตรฐานและพัฒนา
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา รวมท้ัง
หลักนิติธรรมของประเทศไทยและ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน 

โครงการส่งเสริมบทบาทประเทศ
ไทยในเวทีโลกด้านการเสริมสร้าง
หลักนิติธรรม และยกระดับ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ตามแผนงานสหประชาชาติว่าด้วย
การป้องกันอาชญากรรมและความ
ยุติธรรมทางอาญา 

องค์ความรู้นวัตกรรมของกลุ่ม
เครือข่ายท่ีเข้มแข็งเพื่อขับเคลื่อน
นโยบายตามแผนงานสหประชาชาติ
ว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและ
ความยุติธรรมทางอาญา 
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โครงสร้างเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2559 - 2562 

หน่วย : ล้านบาท  
รายการ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562  

 
รวมท้ังสิ้น 147.8667 256.2420 358.0015 320.3606 

+เพิ่มขึ้น(-ลดลง)จากปีก่อน [ล้านบาท / (%)] +9.3078  
(+7%) 

+108.3753 
(+73%) 

+101.7595 
(+40%) 

-37.6409 
(-11%) 

 จ าแนกตามแผนงาน 

 แผนงานบุคลากรภาครัฐ 39.3840 42.1503 50.3740 62.7906 
 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐ 49.2124 151.8958 214.2787 149.9840 
 ผลผลิต : การยกระดับประสิทธิภาพองค์กรเพ่ือรองรับการเป็นสถาบันสมทบแห่งองค์การสหประชาชาติ 

1 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 43.0614 48.5576 45.4524 47.3692 
2 ค่าครุภณัฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 6.1510 103.3382 128.7257 59.3238 
3 โครงการพัฒนาความร่วมมือระหวา่ง TIJ และ 

UNODC 
- - 14.0650 15.7500 

4 โครงการส่งเสริมหลักนิติธรรมและการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน 

- - 19.1896 19.0960 

5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเจรจาความ
ร่วมมือ 

- - 6.8460 8.4450 

 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 36.3044  33.9900 28.5000 28.5049 
 โครงการ : โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อยกระดับมาตรฐานและพัฒนากระบวนการยตุิธรรมทางอาญา

รวมทั้งหลักนิติธรรมของประเทศไทยและประเทศในกลุม่อาเซียน 
 แผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนา 
กระบวนการยุติธรรม 22.9659 28.2059 64.8488 79.0811 
 โครงการ : โครงการส่งเสริมบทบาทประเทศไทยในเวทีโลกด้านการเสริมสร้างหลักนิติธรรมและยกระดบักระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญาตามหลักสากลในฐานะสถาบันสมทบของสหประชาชาติ 
จ าแนกตามรายจ่าย 

 รายจ่ายประจ า 141.7157 152.9038 229.2758 261.0368 

 รายจ่ายลงทุน 6.1510 103.3382 128.7257 59.3238 

หมายเหตุ :  
** ในปี 2560 ถึง 2562 ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารที่ท าการ TIJ ณ ถนนแจ้งวัฒนะ วงเงินรวม 498  ล้านบาท 

จ าแนกเป็น ปี 2560  วงเงิน    99.600  ล้านบาท 
 ปี 2561  วงเงิน  124.600  ล้านบาท 
 ปี 2562  วงเงิน   55.6760  ล้านบาท  
 ปี 2563 จ านวน  218.1240 ล้านบาท (ผูกพันงบประมาณ) 

 
  

** **

1 

** 
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หน่วย : ล้านบาท 

ปีงบประมาณ 
วงเงินงบประมาณตามแผนการด าเนินงาน เพ่ิมขึ้น(ลดลง) 

ตามพรบ. เงินสะสม งบสุทธิ วงเงิน ร้อยละ 

ปี 2555 198.9625 - 198.9625  198.9625  100% 

ปี 2556 175.0390 - 175.0390  (23.9235) -12% 

ปี 2557 109.0875 164.0000 273.0875  98.0485  56% 

ปี 2558 138.5589 137.5014 276.0603  2.9728  1% 

ปี 2559 147.8667 27.0203 174.8870  (101.1733) -37% 

ปี 2560 256.2420 42.4818 298.7238  123.8368  71% 

ปี 2561 358.0015 - 358.0015  59.2777  20% 

ปี 2562 320.3606  - 320.3606  (37.6409)  -11% 

สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2554   
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 ซึ่งถือเป็น
หน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2555 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยปฏิบัติงานภายใต้การบริหารของคณะกรรมการบริหาร
สถาบันฯ ซึ่งประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญในหลายแขนง และผู้บริหารองค์กรต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรม  
เป็นผู้ท าหน้าที่ก ากับดูแลและก าหนดนโยบาย กรอบยุทธศาสตร์ แผนงานของสถาบันฯ และมีพระเจ้าหลานเธอ 
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาพิเศษ 

ในปีงบประมาณ 2555 TIJ ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 198.9625 ล้านบาท เพ่ือใช้เป็น
ทุนประเดิม 100 ล้านบาท และใช้ในด าเนินภารกิจเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการอนุวัติ“ข้อก าหนดกรุงเทพ”  
98.9625 ล้านบาท นับเป็นปีเริ่มต้นในการด าเนินงานเพ่ือท าหน้าที่เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนงานวิชาการ

198.96 175.04 
109.09 

138.56 147.87 

256.24 

358.00 
320.36 

-
-

164.00 
137.50 

27.02 

42.48 

-

 -

 50.00

 100.00

 150.00

 200.00

 250.00

 300.00

 350.00

 400.00

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562*

หน่
วย

 : 
ล้า

นบ
าท

ตามพรบ. เงินสะสม

สรุปเงินงบประมาณเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนภารกิจของสถาบันฯ 

 



 
 

สถาบันเพื่อการยตุิธรรมแห่งประเทศไทย  P a g e  | 17 

 

และพัฒนาทรัพยากรบุคคลในกระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้กรอบสหประชาชาติด้านการป้องกัน
อาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา  

ในปีงบประมาณ 2556 ถึงปี 2558 สถาบันฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง  
เพ่ือขับเคลื่อนภารกิจตามวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีวงเงิน  
175.0390 ล้านบาท , 109.0875 ล้านบาท และ 138.5589 ล้านบาท ตามล าดับ และได้มีการอนุมัติเงินสะสม
เพ่ิมเติมในปี 2557 จ านวน 164 ล้านบาทและปี 2558 จ านวน 137.5014 ล้านบาท เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของ
องค์กรและด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายสู่การเป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติรวมวงเงิน
งบประมาณที่ใช้ด าเนินงานทั้งสิ้นในปี 2556 จ านวน 175.0390 ล้านาท ในปี 2557 จ านวน 273.0875 ล้านบาท 
และในปี 2558 จ านวน 276.0603 ล้านบาท  เพ่ือใช้ขับเคลื่อนงานเชิงรุกและผลักดันผลงานให้เกิดขึ้นในเชิง
ประจักษ์ในช่วงปีงบประมาณดังกล่าว ท าให้เกิดการก้าวกระโดดขององค์กรในการท าหน้าที่เป็นองค์กรระหว่าง
ประเทศท่ีเป็นตัวกลางเชื่อมโยงความร่วมมือด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาในระดับ
ภูมิภาคและระหว่างประเทศ โดยท างานอย่างใกล้ชิดกับส านักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่ง
สหประชาชาติ (UNODC) 

ในปีงบประมาณ 2559 ถือเป็นปีส าคัญที่สถาบันฯ ได้รับการรับรองสถานภาพอย่างเป็น
ทางการให้เป็นหนึ่งในสถาบันเครือข่ายแผนงานสหประชาชาติด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรม
ทางอาญา (UN-PNI) ของส านักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) แห่งที่ 18 
ของโลกและแห่งแรกของภูมิภาคอาเซียน  โดยได้รับจัดสรรงบประมาณ 147.8667 ล้านบาท รวมกับเงินสะสม
ได้รับอนุมัติเพ่ิมเติมจากคณะกรรมการฯ อีก 27.0203 ล้านบาท เป็นวงเงินงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน
ทั้งสิ้น 174.8870 ล้านบาท  โดยหวังจะยกระดับประสิทธิภาพองค์กรเพ่ือสนับสนุนการท าหน้าที่เป็นหน่วยงาน 
UN-PNI แห่งแรกของอาเซียน เพ่ือแสดงศักยภาพของหน่วยงานไทยในระดับนานาชาติและความพร้อมที่จะมี
บทบาทส าคัญในการช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้และเวทีโลก 

ในปีงบประมาณ 2560 คณะรัฐมนตรีได้รับมอบหมายภารกิจที่มีความส าคัญยิ่ง ให้ TIJ  
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการสนับสนุนการปฏิบัติงานแด่ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา  
ในการด ารงต าแหน่งทูตสันถวไมตรีด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาส าหรับ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ท าให้บทบาทของ TIJ ที่มีความชัดเจนมากขึ้นในการท าหน้าที่เป็นสะพาน
เชื่อมโยงระหว่างกระบวนการยุติธรรมไทยกับนานาชาติ  ด้วยการน าองค์ความรู้ แนวปฏิบัติที่ดีและ
มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องมาบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงานในกระบวนยุติธรรมไทยและหน่วยงาน
ระหว่างประเทศ ประกอบกับการได้รับอนุมัติให้ด าเนินการก่อสร้างอาคารสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 
ซึ่งตั้งอยู่ในพ้ืนที่ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ เพ่ือเป็นที่ท าการถาวรและรองรับกับภารกิจงานที่เพ่ิมมากขึ้น  
อีกทั้งเป็นการประหยัดงบประมาณภาครัฐในระยะยาวจากการเช่าพ้ืนที่ท าการชั่วคราวในปัจจุบัน โดยวงเงินค่า
ก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 498 ล้านบาท (ผูกพันงบประมาณ 3 ปี)  ดังนั้นในปีงบประมาณ 2560 สถาบันฯ จึงได้รับ
จัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 256.2420 ล้านบาท จ าแนกเป็นงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารฯ จ านวน 101.348 
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ล้านบาท และงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินภารกิจองค์กร 154.894 ล้านบาท รวมกับงบประมาณที่ได้มีการ
อนุมัติจากเงินสะสมเพ่ิมเติมอีก 42.4818 ล้านบาท เป็นเงินงบประมาณที่ใช้ด าเนินการขับเคลื่อนภารกิจ
องค์กรทั้งสิ้น 197.3758 ล้านบาท ทั้งนี้ ส าหรับงานก่อสร้างอาคารฯ ยังไม่สามารถลงนามสัญญาได้เนื่องจาก
ติดปัญหาในการแก้ไขปรับแบบโครงสร้างอาคารให้แนวพาดผ่านรถไฟฟ้าไม่ให้กระทบต่อภูมิทัศน์และรูปแบบ
อาคาร ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการจัดท าราคากลางโดยกองออกแบบและก่อสร้าง ส านักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรมเป็นผู้ด าเนินการ 

ในปีงบประมาณ 2561 TIJ ได้มีการด าเนินงานเชิงรุกโดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาประสิทธิภาพของ
องค์กรทั้งในด้านการส่งเสริมการน ามาตรฐานข้อก าหนดกรุงเทพ และบรรทัดฐานอ่ืนๆ ของสหประชาชาติมาสู่การ
ปฏิบัติ และการผลักดันภารกิจงานด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งการท างานเพ่ือส่งเสริมบทบาท
องค์กรในการเป็น Active PNI โดยเน้นการต่อยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่ของสหประชาชาติและหน่วยงานอื่นๆ มา
เผยแพร่และผลักดันให้เกิดการขยายผลอย่างกว้างขวางต่อกลุ่มเป้าหมายทั้งในไทยและภูมิภาคอาเซียนมากยิ่งขึ้น 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในเชิงวิชาการหรือนโยบายขึ้นในสังคมอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ทั้งสิ้น 358.0015 ล้านบาท  จ าแนกเป็นงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารฯ จ านวน 126.8005 ล้านบาท และ
งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินภารกิจองค์กร 231.2010 ล้านบาท   

ส าหรับในปีงบประมาณ 2562 สถาบันยังคงมุ่งเน้นภารกิจด้านการส่งเสริมมาตรฐาน
สหประชาชาติและขับเคลื่อนประเด็นส าคัญต่างๆ ในเวทีระหว่างประเทศ โดยด าเนินงานอย่างต่อเนื่องใน
ภารกิจการส่งเสริมและสนับสนุนหลักนิติธรรมผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย  เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ผ่านมุมมองและประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญ ผู้น า และผู้บริหารรุ่นใหม่จากหลากหลายภาคส่วน เพ่ือให้เกิด
เครือข่ายในการเปลี่ยนแปลงต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ สถาบันยังคงสนับสนุนภารกิจด้านการขับเคลื่อนแนว
ทางการพัฒนาทางเลือก (Alternative Development) หรือการป้องกันอาชญากรรมด้วยมิติการพัฒนาน า 
(Development-led Crime Prevention)  ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มของสังคมระหว่างประเทศที่ก าลังให้
ความส าคัญกับวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืน  และรวมถึงการด าเนินการส าหรับการเตรียมการประชุม
สหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา สมัยที่ 14  (The Fourteenth 
United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice) ซึ่งมีก าหนดจัดขึ้นในปี ค.ศ. 
2020 ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น  โดยสถาบันพร้อมที่จะสนับสนุนการเตรียมการของไทยเพ่ือก าหนดท่าที
และการเตรียมประเด็นด้านสารัตถะ ส าหรับรองรับการประชุมเตรียมการระดับภูมิภาคและการประชุม Crime 
Congress  ทั้งนี้  สถาบันฯ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ วงเงินทั้งสิ้น 320.3606 ล้านบาท จ าแนกเป็น
งบประมาณค่าก่อสร้างอาคารฯ จ านวน 57.4138 ล้านบาท และงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินภารกิจองค์กร 
262.9468 ล้านบาท   

โดยสรุป ในรอบระยะเวลาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งสถาบันฯ เป็นต้นมา TIJ ได้รับการสนับสนุน 
งบประมาณจากรัฐบาลอย่างต่อเนื่องและมีสัดส่วนที่เพ่ิมสูงขึ้นทุกปี อีกทั้งได้ถูกมอบหมายบทบาทส าคัญให้
สถาบันฯ ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการสนับสนุนการปฏิบัติงานแด่พระเจ้าหลานเธอฯ ในการ
ด ารงต าแหน่งทูตสันถวไมตรีด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาส าหรับภูมิภาคเอเชีย
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ตะวันออกเฉียงใต้ แสดงให้เห็นถึงการที่รัฐบาลไทยให้ความส าคัญต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการ
ยุติธรรมในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนให้เป็นมาตรฐานสากล รวมทั้งช่วยส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักนิติธรรมและการพัฒนาให้เกิดขึ้นในสังคมอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป 


