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แผนยุทธศาสตรของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแหงประเทศไทย 

ความเปนมา 

  สถาบันเพื่อการยุติธรรมแหงประเทศไทย (องคการมหาชน) เปนหนวยงานของรัฐประเภท

องคการมหาชนท่ีจัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาฯ พ.ศ. ๒๕๕๔ เน่ืองจากรัฐบาลไทยเล็งเห็นถึงความสําคัญที่จะให

มีหนวยงานไทยทําหนาท่ีรับผิดชอบในการสงเสริมการอนุวัติมาตรฐานและบรรทัดฐานของสหประชาชาติ

เกี่ยวกับการดําเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา รวมท้ังการพัฒนาองคความรูดานหลักนิติธรรม  

การศึกษาวิจัยและเผยแพรโดยเฉพาะขอกําหนดสหประชาชาติวาดวยการปฏิบัติตอผูตองขังหญิงในเรือนจํา

และมาตรการที่มิใชการคุมขังสําหรับผูกระทําความผิดหญิง  หรือ “ขอกําหนดกรุงเทพ” ซึ่งเปนหนึ่งใน

โครงการพระดําริของพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภาดานการพัฒนากระบวนการยุติธรรมทาง

อาญาท้ังในประเทศและตางประเทศ 

ต้ังแตเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ เปนตนมา สถาบันเพื่อการยุติธรรมแหงประเทศไทย (TIJ)  

ไดรับการรับรองสถานภาพอยางเปนทางการใหเปนหนึ่งในสถาบันเครือขายแผนงานสหประชาชาติดานการ

ปองกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา (UN-PNI) ของสํานักงานวาดวยยาเสพติดและอาชญากรรม

แหงสหประชาชาติ (UNODC) แหงที่ ๑๘ ของโลกและแหงแรกของภูมิภาคอาเซียน ทําใหบทบาทของ TIJ  

มีความชัดเจนมากขึ้นในการสนับสนุนรัฐบาลและหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมไทย เพื่อสงเสริม 

หลักนิติธรรม ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมและสงเสริมการปองกันอาชญากรรมในสังคม โดยทําหนาท่ีเปน 

“สะพานเชื่อมโยงระหวางกระบวนการยุติธรรมไทยกับนานาชาติ” ดวยการนําองคความรู แนวปฏิบัติที่ดีและ

มาตรฐานสากลที่เกี่ยวของมาบูรณาการการทํางานระหวางหนวยงานในกระบวนยุติธรรมไทยและหนวยงาน

ระหวางประเทศ โดยเฉพาะการใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักนิติธรรม (Rule of Law Education)  

ในรูปแบบท่ีหลากหลายเพื่อใหสามารถเขาถึงทุกภาคสวนในสังคม โดยไมจํากัดเฉพาะกลุมผูที่เกี่ยวของใน

กระบวนการยุติธรรม เพื่อมุงสรางใหเกิดวัฒนธรรมแหงการเคารพกติกาในสังคมไทยและภูมิภาคอาเซียน 

(Culture of Lawfulness) 

ตอมาเมื่อวันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ คณะรัฐมนตรีไดมีมติ เห็นชอบให TIJ เปนหนวยงาน

รับผิดชอบหลักในการสนับสนุนการปฏิบัติงานแด พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภาในการดํารง

ตําแหนงทูตสันถวไมตรีดานการสงเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาสําหรับภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต ตามคํากราบทูลเชิญของสํานักงานวาดวยยาเสพติดและอาชญากรรมแหงสหประชาชาติ 

ดังนั้น เพื่อใหองคกรมีความสามารถในการรักษาสถานภาพการเปนสถาบันเครือขาย UN-PNI และหนวยงาน

ถวายงานในตําแหนงทูตสันถวไมตรีฯ อยางเขมแข็งและยั่งยืน  
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ดวยสถานะในการเขารวมเปนสมาชิก PNI และบทบาทที่ไดรับมอบหมายดังกลาว ทําให TIJ  

มีภารกิจชัดเจนและเขมแข็งมากยิ่งขึ้นในการสนับสนุนการดําเนินงานของรัฐบาลและหนวยงานในกระบวนการ

ยุติธรรมไทย รวมทั้งเสริมสรางความเขมแข็งของประชาคมอาเซียน ดวยการนําองคความรู แนวปฏิบัติที่ดีและ

มาตรฐานสากลที่เกี่ยวของมาบูรณาการรวมกันระหวางหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมไทยและหนวยงาน

ระหวางประเทศ โดยเฉพาะการใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักนิติธรรม และเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ

สหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs)  เพื่อสงเสริมหลักนิติธรรม การปฏิรูปกระบวนการ

ยุติธรรม และสงเสริมการปองกันอาชญากรรมในสังคม 

ดังนั้น TIJ จึงไดกําหนดแผนยุทธศาสตรขององคกรในระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ภายใต

บริบทการทํางานท่ีเปลี่ยนแปลงไป  โดยยึดถือหลักการวางแผนกลยุทธที่กําหนดทิศทางและเปาหมายอยางชัดเจน

ทั้งในระยะสั้นและระยะปานกลาง เพิ่มแผนงานเชิงรุกที่เปนรูปธรรม (Action Oriented) และเนนขยายความ

รวมมือและขอบเขตการทํางานรวมกับผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของอยางใกลชิดมากขึ้นท้ังระหวางสถาบัน

เครือขาย UN-PNI อ่ืนๆ หนวยงานและสถาบันการศึกษานานาชาติ รวมท้ังหนวยงานปฏิบัติในกระบวนการ

ยุติธรรมภายในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน และเพื่อกําหนดทิศทางและเปาหมายสําหรับบริบทการทํางานท่ี

เปลี่ยนไปใหสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติและบรรทัดฐานระหวางประเทศดานการปองกันอาชญากรรม ความ

ยุติธรรมทางอาญา และหลักนิติธรรม สอดคลองกับเปาหมายที่ ๑๖ ตามเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของ

สหประชาชาติ (SDG) ดานการสงเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ใหทุกคนเขาถึงความ

ยุติธรรม และสรางสถาบันที่มีประสิทธิผลในทุกระดับ รวมทั้งเปนการสรางโอกาส ความเสมอภาค  และความเทา

เทียมกันทางสังคมตามทิศทางการพัฒนาประเทศในรางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)  

และตอบโจทยประเด็นยุทธศาสตรดานการสรางความเปนธรรม ลดความเหลื่อมล้ํา และรักษาธรรมาภิบาลใน

สังคมไทยภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  
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วัตถุประสงคในการจัดต้ังสถาบันฯ  

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเพื่อการยุติธรรมแหงประเทศไทย (องคการมหาชน)  

พ.ศ. ๒๕๕๔ กําหนดวัตถุประสงคการจัดตั้งไว ดังนี ้

๑) สงเสริมและสนับสนุนใหมีการอนุวัติขอกําหนดสหประชาชาติวาดวยการปฏิบัติตอ

ผูตองขังหญิงและมาตรการที่มิใชการคุมขัง หรือ “Bangkok Rules” เพื่อเปนแนวทางในการดําเนิน

กระบวนการยุติธรรมแกหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน ท้ังในประเทศและตางประเทศ 

๒) ศึกษา วิจัย และเผยแพรมาตรฐานและบรรทัดฐานของสหประชาชาติเกี่ยวกับการดําเนิน

กระบวนการยุติธรรมทางอาญา รวมทั้งแนวทางในการปฏิบัติตอผูกระทําผิดและการชวยเหลือผูกระทําผิดหลัง

พนโทษใหกลับคืนสูสังคม เพื่อนําไปสูการพัฒนากระบวนการยุติธรรมแหงประเทศไทยและตางประเทศ 

๓) สงเสริมและพัฒนาองคความรูดานหลักนิติธรรมเพื่อเสริมสรางศักยภาพของบุคลากร 

ในกระบวนการยุติธรรมอันจะนําไปสูสังคมแหงความยุติธรรม 

๔) เปนศูนยกลางแหงความเปนเลิศระดับนานาชาติดานการพัฒนากระบวนการยุติธรรม 

ทางอาญาในดานการปฏิบั ติตอผูกระทําผิดโดยจะเนนความรวมมือกับสหประชาชาติสถาบันสมทบ 

(Programme Network Institute) และความรวมมือในกรอบอาเซียน 

๕) สงเสริมภาพลักษณที่ดีของกระบวนการยุติธรรมของไทยใหไดรับการยอมรับในระดับ

นานาชาติเพื่อใหเกิดความรวมมือทางดานกระบวนการยุติธรรมระหวางประเทศ 

       ดวยพระปรีชาของ สมเด็จพระเจา

ลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภา นเรนทิรา

เทพยวดี ทําใหประเทศไทย 

ลูกเธอฯ 
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TIJ กําหนดบทบาทในการทําหนาที่เปนสะพานเชื่อมตอ (Connector) ระหวางหลักมาตรฐาน

ระหวางประเทศสูการปฏิบัติในประเทศไทยและประเทศอื่นๆในภูมิภาค โดยเฉพาะในมิติดาน “หลักนิติ

ธรรม” “การปองกันอาชญากรรม” และการพัฒนา “กระบวนการยุติธรรมทางอาญา” ใหเกิดผลเปน

รูปธรรม โดยมีกรอบการทํางานเชื่อมโยงกับเวทีระหวางประเทศ ดังน้ี 

๑) รวมกําหนดและรับประเด็นยุทธศาสตรจากภารกิจงานระหวางประเทศเพื่อนํากลับมาสงเสริม

หลักนิติธรรม และกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในประเทศไทยและภูมิภาค 

๒) ผลักดันใหยุทธศาสตรและแนวทางปฏิบัติไดถูกนําไปใชอยางมีประสิทธิภาพ 

๓) สรางองคความรูและผลักดันในงานสงเสริมหลักนิติธรรมและยกระดับประสิทธิภาพ 

ของกระบวนการยุติธรรมใหสังคมเขาใจและรวมเปนสวนหนึ่งในการพัฒนา 

 

๑) ยกระดับการทํางานของหนวยงานในประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคใหไดมาตรฐานสากลผานการทํา

หนาท่ีเปนสะพานเชื่อมองคความรูจากนานาชาติและสหประชาชาติ  

๒) สรางองคความรู (Practical Knowledge) เพื่อสนับสนุนผูปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะใน

ประเทศไทยใหมีแนวทางและหลักการตัดสินใจบนพื้นฐานของหลักวิชาการท่ีมีมาตรฐาน 

๓) เสริมพลังสรางความมั่นคงใหกับประเทศไทย (Soft Power) ผานกระบวนการความสัมพันธระหวาง

ประเทศ ดวยการใหความชวยเหลือดานวิชาการ Technical Assistance แกประเทศเพื่อนบานในภูมิภาค 

๔) สรางใหเกิดระบบนิเวศนท่ีเอ้ือตอการสรางความเขมแข็งของผูมีสวนไดสวนเสีย โดยเฉพาะผานไปถึง

ประชาชนผูที่มีสวนเกี่ยวของและไดรับผลกระทบจากกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เพื่อใหทุกภาค

สวนสามารถรับรูและมีความรูสึกรวมในการสรางใหเกิดสังคมแหงการเคารพกติกา 

ตําแหนงทางยุทธศาสตรขององคกร 
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1. วิสัยทัศนและพันธกิจ 

TIJ ไดกําหนด วิสัยทัศนและพันธกิจ คือ “เปนผูสงเสริมการเปล่ียนแปลง (Promoter of 
Change) ดานการยกระดับกระบวนการยุติธรรม และเชื่อมโยงหลักนิติธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืนใน
ประเทศไทย อาเซียน และระดับสากล” 

๒. เปาหมายองคกร 

เชื่อมแนวทางปฏิบัติภายในประเทศใหสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติและบรรทัดฐานระหวางประเทศ 

ดานการปองกันอาชญากรรม ความยุติธรรมทางอาญา และหลักนิติธรรม เพ่ือนําไปสูการสรางความยุติธรรมที่เทาเทียมกันใน

สังคมและเปนพ้ืนฐานสูการพัฒนาท่ียั่งยืน 

๒. พันธกิจ 
(๑) สงเสริมและสนับสนุนใหมีการอนุวัติขอกําหนดสหประชาชาติวาดวยการปฏิบัติตอ

ผูตองขังหญิงและมาตรการท่ีมิใชการคุมขัง หรือ “Bangkok Rules” เพื่อเปนแนวทางในการดําเนิน

กระบวนการยุติธรรมแกหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน ท้ังในประเทศและตางประเทศ 

(๒) ศึกษา วิจัย และเผยแพรมาตรฐานและบรรทัดฐานของสหประชาชาติเก่ียวกับการดําเนิน

กระบวนการยุติธรรมทางอาญา รวมทั้งแนวทางในการปฏิบัติตอผูกระทําผิดและการชวยเหลือผูกระทําผิดหลัง   

พนโทษใหกลับคืนสูสังคม เพื่อนําไปสูการพัฒนากระบวนการยุติธรรมแหงประเทศไทยและตางประเทศ 

กรอบการทํางานของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแหงประเทศไทย (TIJ Strategic Framework) 
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(๓) สงเสริมและพัฒนาองคความรูดานหลักนิติธรรมเพื่อเสริมสรางศักยภาพของบุคลากรใน

กระบวนการยุติธรรมอันจะนําไปสูสังคมแหงความยุติธรรม 

(๔) เปนศูนยกลางแหงความเปนเลิศระดับนานาชาติดานการพัฒนากระบวนการยุติธรรมทาง

อาญาในดานการปฏิบัติตอผูกระทําผิดโดยจะเนนความรวมมือกับสหประชาชาติสถาบันสมทบ (Programme 

Network Institute) และความรวมมือในกรอบอาเซียน 

(๕) สงเสริมภาพลักษณท่ีดีของกระบวนการยุติธรรมของไทยใหไดรับการยอมรับในระดับ

นานาชาติเพื่อใหเกิดความรวมมือทางดานกระบวนการยุติธรรมระหวางประเทศ 

๓. ยุทธศาสตรขององคกร 
TIJ ไดกําหนดยุทธศาสตร (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ภายใตบริบทการทํางานที่สอดคลองกับ

วิสัยทัศนและพันธกิจองคกร ดังนี้ 

ยุทธศาสตรที่ ๑ การอนุวัติมาตรฐานและบรรทัดฐานของสหประชาชาติดานการปองกันอาชญากรรมและ

ความยุติธรรมทางอาญาในกลุมผู เปราะบาง โดยเฉพาะขอกําหนดกรุงเทพ และ 

การสงเสริมสิทธิของผูหญิงและเด็ก 

ยุทธศาสตรที่ ๒ การสงเสริมและพัฒนาองคความรูดานหลักนิติธรรมเพื่อรองรับเปาหมายการพัฒนา 

ท่ียั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ ๓ การสราง ประยุกตใช และเผยแพรองคความรูของหนวยงานเพื่อสนับสนุนประเด็น

นโยบายดานกระบวนการยุติธรรมที่เกดิขึ้นใหมในสังคม 

ยุทธศาสตรที่ ๔ การสรางเครือขายระหวางหนวยงานในสถาบันเครือขาย UN-PNI ผูมีสวนไดสวนเสีย 

ในการดําเนินนโยบายและเครือขายเยาวชนท้ังในประเทศและระหวางประเทศ 

ยุทศาสตรที่ ๕ การปรับโครงสรางองคกรและยกระดับการบริหารจัดการภายในใหเขมแข็งและ 

มีประสิทธิภาพสอดรับกับมาตรฐานสากล  

๔. รูปแบบกิจกรรมในการขับเคลื่อนงานตามประเด็นยุทธศาสตร 

(๑) งานพัฒนาองคความรูดานงานวิจัยและฐานขอมูล (Research)  
เพื่อสรางความเขมแข็งในเรื่ององคความรูที่จําเปนตอการสงเสริมหลักนิติธรรมและพัฒนา

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาอยางตอเนื่อง และเปนรากฐานในการภารกิจตางๆ ขององคกร   

(๒) งานผลักดันเชิงนโยบาย (Policy Advocacy)  
โดยการนําองคความรูที่มีเปนเครื่องมือในการใหความชวยเหลือและคําปรึกษากับหนวยงาน

ดานนโยบายและปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งในประเทศและตางประเทศ  

(๓) งานพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Capacity Building)  
โดยการนําองคความรูมาเผยแพรสูกลุมบุคลากรเปาหมายในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

และกลุมบุคลากรอ่ืนท่ีเก่ียวของ โดยมีเปาประสงคเพื่อใหเกิดการพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางอาญา การ



 
 

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแหงประเทศไทย  P a g e  | 7 

 

ปองกันอาชญากรรม รวมถึงการสงเสริมหลักนิติธรรม เพื่อสรางมาตรฐานและบรรทัดฐานที่เปนที่ยอมรับใน
ระดับภูมิภาคและในระดับโลก ซึ่งถือเปนการสงเสริมภาพลักษณที่ดีของกระบวนการยุติธรรมไทยในระดับเวที
ระหวางประเทศ 

๕. กลุมเปาหมายหลักขององคกร 
 กลุมเปราะบาง (Vulnerable Group) ในบริบทของกระบวนการยุติธรรม 
 บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมท้ังในประเทศ ภูมิภาคอาเซียน และองคกรระหวางประเทศ 

(หนวยงานภาครัฐ สถาบันวิชาการ และภาคประชาสังคม) 
 Emerging leaders ท้ังในภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันวิชาการ และภาคประชาสังคม 
 นักศึกษาและเยาวชนที่มีความสนใจในการสงเสริมหลักนิติธรรมและกระบวนการยุติธรรรม

ทั้งในประเทศและตางประเทศ  
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TIJ ไดกําหนดเปาประสงคในการขับเคลื่อนงานตามประเด็นยุทธศาสตร ไวดังน้ี 

๑) ประเทศไทยมีองคความรูที่เกี่ยวของกับหลักนิติธรรม การปองกันอาชญากรรมและกระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญาท่ีไดรับการยอมรับตามมาตรฐานสากลและสามารถเผยแพรไดในระดับนานาชาติ 

๒) มีหนวยงานเครือขาย UN-PNIและเครือขายผูมีสวนไดสวนเสียในการดําเนินนโยบาย รวมทั้ง

กลุมเยาวชนรุนใหมเพื่อเปนแนวรวมในการสงเสริมการเปลี่ยนแปลงในสังคม 

๓) TIJ เปนท่ีรูจักและไดรับการยอมรับในระดับสากล กลายเปนองคกรเปาหมายของนักวิชาการ

ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ สามารถดึงดูดผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ใหมาทํางานรวมกับ TIJ 

แบงออกเปน ๓ ระยะในกรอบเวลา ๕ ป ดังนี้  

 ระยะส้ัน (ภายในป ๒๕๖๑) เปนระยะเรงดวนในการปรับโครงสรางองคกรและยกระดับการบริหาร

จัดการภายในใหมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการทํางานรวมกับหนวยงานระหวางประเทศ อาทิ  เครือขาย 

UN-PNI ท่ีมีมาตรฐานการทํางานระดับสากล เนนการบริหารจัดการดวยการริเริ่มแผนงานโครงการที่เพิ่ม

ความรวมมือระหวางหนวยงานในเครือขาย UN-PNI (PNI Integration) และ/หรือสถาบันการศึกษา

นานาชาติ รวมทั้งมุงเนนการยกระดับความเปนมืออาชีพของบุคลากรใน TIJ จากการเปนเพียงนักวิจัยหรือ

นักวิชาการ เปน “นักบริหารจัดการนักวิชาการ” และสรางเครือขายโดยอาศัยพลังจาก TIJ Fellows ซึง่เปน

เครือขายจากทุกภาคสวน ในการผลักดันภารกิจงานดานหลักนิติธรรมและการพัฒนาท่ียั่งยืน 

เปาหมายองคกรในระยะ 5 ป 
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 ระยะกลาง (ภายในป ๒๕๖๓) เปนระยะที่ตอยอดโครงการความรวมมือระหวางเครือขาย UN-PNI

และ/หรือสถาบันการศึกษาและสถาบันเครือขายระหวางประเทศอ่ืนๆ โดยมุงหวังใชองคความรูในการ

ผลักดันเชิงนโยบายท่ีสําคัญเพื่อยกระดับประสิทธิภาพของหนวยงานปฏิบัติในกระบวนการยุติธรรมของไทย

และอาเซียนอยางมีคุณภาพเพื่อสรางผลงานใหเปนท่ีประจักษในการรวมประชุม Crime Congress รวมทั้ง

สามารถใชประโยชนจากองคความรูของหนวยงานที่ ส่ังสมในการใหความชวยเหลือ (Technical 

Assistance) อยางเปนรูปธรรมแกประเทศเพื่อนบานในภูมิภาค โดยมุงเนนการสรางพันธมิตรในการทํางาน

ระดับ Professionals กับหนวยงานตางๆในภูมิภาค 

 ระยะยาว (ภายในป ๒๕๖๕) เปนระยะท่ีองคกรสามารถสรางความพรอมของหนวยงานในฐานะ

หนวยงานวิชาการที่ มีองคความรูดาน “หลักนิติธรรม” “การปองกันอาชญากรรม” และการพัฒนา 

“กระบวนการยุติธรรมทางอาญา” อยางเขมแข็ง มีความสามารถในการสะทอนสถานการณและแนวทางปรับปรุง

นโยบายในภาพรวมของภูมิภาค (Represent regional development as a PNI member) เนนการบริหาร

จัดการดวยการขยายขอบเขตการทํางานในประเด็นใหมๆ (Foundation expansion) เพื่อใหเกิดลสัมฤทธิ์ตาม

เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDG) 
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จากการดําเนินงานที่ผานมา TIJ ยังสามารถดําเนินงานไดสอดคลองกับวิสัยทัศนเดิม  
ในการเปนผูสงเสริมการเปล่ียนแปลง (Promoter of Change) ดานการยกระดับกระบวนการยุติธรรมและ
เชื่อมโยงหลักนิติธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทย อาเซียน และระดับสากล โดยเริ่มมีการทํางาน 
ในระดับ Domestic คูขนานกับการทํางานในระดับระหวางประเทศมากขึ้น ผานกิจกรรมการสรางเครื่องมือ
เพื่อปรับเปลี่ยน mindset เกี่ยวกับความยุติธรรมและตอเนื่องไปถึงกระบวนการยุติธรรม  รวมทั้งการทํางาน
เปนตัวกลางเพื่อสรางใหเกิดพื้นที่ที่มีความนาเชื่อถือ สําหรับเชื่อมความสัมพันธและประสานความรวมมือ
ระหวางเครือขายของหนวยงานในและนอกกระบวนการยุติธรรมจนเปนท่ีประจักษมากข้ึน  จึงทําใหองคกรมี
ศักยภาพในการกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรขององคกร (Strategic Positioning) เปน “สะพาน
เชื่อมโยงองคความรู นวัตกรรม และเครือขายการทํางานเพื่อยกระดับหลักนิติธรรมและกระบวนการ
ยุติธรรมภายในประเทศใหสอดคลองกับแนวปฏิบัติและมาตรฐานสากล”  

ดวยวิสัยทัศนและพันธกิจของ TIJ ที่ตองการสรางการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางทางสังคม ซึ่ง

ถือเปนโจทยท่ีมีความทาทายและเกี่ยวพันกับคนจากทุกภาคสวน ซึ่งมีความตองการท่ีหลากหลาย ดังนั้น 

เพื่อใหการขับเคลื่อนงานขององคกรใหเกิดผลกระทบเชิงบวก (Impact) อยางเปนรูปธรรมไดมากขึ้น จึงได
กําหนดกรอบและทิศทางการดําเนินงานในชวง ๓ ปขางหนา ไวดังนี้ 

 (๑) TIJ เปนหนวยงานเสริมของระบบยุติธรรมไทย โดยมีเปาหมายสงเสริมการทํางานของ
หนวยงานหลักในกระบวนการยุติธรรม (ยธ. ศาล อัยการ ตํารวจ) ผานการนําเสนอขอมูล องคความรูและ
นวัตกรรมดานกระบวนการยุติธรรมและความเปนธรรม ที่อางอิงจากมาตรฐานสากล  

(๒) เนนกระบวนการสรางการมีสวนรวม (Collaboration) ของเครือขายการทํางานจากภาค
สวนท่ีเกี่ยวของทั้งในและนอกกระบวนการยุติธรรม เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในมุมมองใหมๆ 
ผานกิจกรรมการฝกจัดอบรม การจัดเวทีเสวนา หรือ  TIJ Platform Network ตางๆ ซึ่งมีความเหมาะสมกับ
แตละกลุมเปาหมาย 

(๓) พัฒนาแนวคิด เครื่องมือ และเทคโนโลยีใหมในการสรางนวัตกรรมความยุติธรรม 
(Innovation) เพื่อใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในระบบยุติธรรม และปรับเปลี่ยนมุมมอง (Mindset) ของกลุมคน
ทุกภาคสวนใหเห็นความสําคัญในการรวมแกไขปญหาดวยการมองคนเปนศูนยกลาง 

(๔) ผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบท่ีดีตอสังคม (Social Impact) ดวยการ
ผสานองคความรู ภาคีการพัฒนา และเครื่องมือนวัตกรรมใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบสังคมเกี่ยวกับ
หลักนิติธรรมและกระบวนการยุติธรรมท้ังในประเทศ และตางประเทศ 

 

กําหนดกรอบและทิศทางการดําเนินงานชวงป 2563 - 2565 



 
 

สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแหงประเทศไทย  P a g e  | 11 

 

 

 

 
 

 
 



 
 

สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแหงประเทศไทย  P a g e  | 12 

 

 

จากกรอบยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ไดกําหนดแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให
เจริญกาวหนาอยางมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน  เปนประเทศที่พัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยไดวางแผนยุทธศาสตรดานตาง ๆ เพื่อยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิต ิ
อยางสมดุล ซึ่งรวมไปถึงมิติการพัฒนาดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ดังน้ี 

แผนระดับประเทศ ประเด็น/แนวนโยบาย/รายละเอียดที่เกี่ยวของ 

ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๖ ดานการปรับสมดุลและการพัฒนา 
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 ได ใหความสําคัญในประเด็นที่ภาครัฐควรมีกฎหมายที่
สอดคลองและเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ ท่ีเปลี่ยนแปลง สอดคลองกับ
ขอบังคับสากลหรือขอตกลงระหวางประเทศ และมีเทาท่ีจําเปนรวมถึง
การบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ และในดานการพัฒนากระบวนการ
ยุติธรรม ใหยึดหลักเคารพสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติตอประชาชนโดย
เสมอภาค มีความเปนกลาง และนาเช่ือถือโดยมุงใหเกิดการสราง
มาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมเทียบเทาระดับ
สากล  และใหการอํานวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 

แผนแมบท 
ภายใตยุทธศาสตรชาติ 

ประเด็นกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
:  แผนยอยการพัฒนากระบวนการยุติธรรม 

 มุงให เกิดการสราง มาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพใน
กระบวนการยุติธรรมเทียบเทาระดับสากล ตามหลักนิติธรรม โปรงใส 
ลดความเหลื่อมล้ํา และสรางโอกาสในการเขาถึงความยุติธรรม สราง
ความสมดุลระหวางสิทธิและเสรีภาพของประชาชน กับประโยชน
สาธารณะ การอํานวยความยุติธรรมมีประสิทธิภาพและเปนไปอยาง
เสมอภาค หนวยงาน ในกระบวนการยุติธรรมมีความรวมมือที่ดี บูรณา
การและเชื่อมโยงการทํางานระหวางกัน 

 ประเด็นการตางประเทศ 
: แผนยอยการพัฒนาที่สอดคลองกับมาตรฐานสากลและ 

พันธกรณีระหวางประเทศ (มีมาตรฐานสากล) 

 มุงสงเสริมศักยภาพหนวยงานไทยและคนไทย และยกระดับ
มาตรฐานการพัฒนา ภายในประเทศใหสอดคลองกับมาตรฐานสากลและ
พันธกรณีระหวางประเทศ เพื่อประโยชนในการพัฒนา ประเทศและ
สงเสริมความรวมมือในมิติตาง ๆ กับนานาประเทศ ทั้งนี้ ภาคสวนตาง ๆ 

ความสอดคลองเชือ่มโยงกับแผนยุทธศาสตรระดับประเทศ 
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แผนระดับประเทศ ประเด็น/แนวนโยบาย/รายละเอียดที่เกี่ยวของ 

ของไทยก็ควรไดรับการพัฒนาองคความรูและขีดความสามารถเพื่อให
สามารถ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ มาตรฐาน และพันธกรณีตาง ๆ ไดอยาง
มีประสิทธิภาพ ไมกอใหเกิดผลกระทบเชิงลบ ตามมา ท้ังในระยะสั้นและ
ระยะยาว นอกจากน้ี ไทยยังสามารถดําเนินการตางประเทศในเชิงรุกและ
สรางสรรค โดยการมีบทบาทในการรวมพัฒนากฎระเบียบระหวาง
ประเทศ มาตรฐานสากล และพันธกรณีตาง ๆ นี้ ไปพรอมกันไดดวย 

แผนปฏิรูปประเทศ ดานกระบวนการยุติธรรม 

 
 
 
 
 
 

โดยมุงเนนในประเด็นปฏิรูปที่ ๙ การเสริมสราและพัฒนา
วัฒนธรรมองคกรตางๆ ที่เกี่ยวของในกระบวนการยุติธรรมเพื่อมุงอํานวย
ความยุติธรรมแกประชาชนโดยสะดวกและรวดเร็ว 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
(๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

ยุทธที่ ๖ : การบริหารจัดการในภาครัฐการปองกันการทุจริต ประพฤติ
มิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

 ไดกําหนดใหมีการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให
มีความทันสมัย เปนธรรม และสอดคลองกับขอบังคับสากลหรือขอตกลง
ระหวางประเทศ  

 
 

นโยบายของรัฐบาล ขอ ๑๒ การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
และกระบวนการยุติธรรม  : ประเด็นการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม 

 

โดยไดสงเสริมใหมีรูปแบบการลงโทษอ่ืนท่ีไมใชโทษอาญา
ตามหลักสากล มุงเนนยกระดับการพัฒนาระบบ แกไข บําบัด ฟนฟู
ผูกระทําผิด สงเสริม ปกปอง คุมครองสิทธิมนุษยชน บูรณาการ
หนวยงานที่เกี่ยวของในกระบวนการยุติธรรมใหดําเนินงานสอด
ประสานกันอยางเปนองคาพยพโดยเนนการทํางานเชิงรุก รวมทั้ง
พัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรใหสามารถอํานวยความยุติธรรม
ไดอยางเปนธรรม เกิดความเสมอภาคและเทาเทียม  
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แผนระดับประเทศ ประเด็น/แนวนโยบาย/รายละเอียดที่เกี่ยวของ 

แผนปฏิบัติราชการกระทรวง
ยุติธรรม 

(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) 
 
 
 
 
 
 
 

ไดกําหนดวิสัยทัศนไวโดยมีเปาหมาย “สรางสังคมแหงความ
เปนธรรมบนรากฐานของความเทาเทียม” โดยการดําเนินงานของ 
TIJ สอดคองกับประเด็นยุทธศาสตร  การพัฒนากฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม เพื่อใหเกิดการพัฒนากฎหมายใหมีความทันสมัย 
และกระบวนการยุติธรรมมีมาตรฐานตามหลักสากล  

 

จากกรอบยุทธศาสตรชาติ แผนปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาล รวมไปถึงแนวนโยบายการ
บริหารราชการกระทรวงยุติธรรมน้ัน จะเห็นไดวารัฐบาลไทยไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนากฎหมาย 
และยกระดับกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยใหมีมาตรฐานสอดคลองตามหลักสากล เปนที่ยอมรับและ
เกิดความเทาเทียมขึ้นในสังคม ซึ่งสอดคลองกับบทบาทภารกิจของสถาบัน ในการเปนสะพานเช่ือมโยง
ระหวางแนวปฏิบัติของประเทศไทยกับนานาชาติ ดวยการนําองคความรู แนวปฏิบัติที่ดี บรรทัดฐานและ
มาตรฐานสากลที่เกี่ยวของมาบูรณาการรวมกันระหวางหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมไทยและหนวยงาน
ระหวางประเทศ เพื่อสงเสริมหลักนิติธรรม ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมและการปองกันอาชญากรรมทางอาญา  
โดยมุงหวังใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน และนําไปสูการสรางโอกาส ความเสมอ และความยุติธรรมที่เทาเทียมกัน
ในสังคม ซึ่งแนวทางการดําเนินงานและเปาหมายของสถาบันที่มุงหวังไวนั้น สอดคลองและตอบโจทยตาม
ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในกรอบยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป และแนวนโยบายท่ีกําหนดไว 
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วิสัยทัศน 

 

“เปนผูสงเสริมการเปลี่ยนแปลง (Promoter of Change) ดานการยกระดับกระบวนการยุติธรรมและ

เชื่อมโยงหลกันติิธรรมกับการพัฒนาที่ย่ังยืนในประเทศไทย อาเซียน และระดับสากล” 

พันธกิจ ๑) สงเสริมและสนับสนุนใหมีการอนุวัติขอกําหนดสหประชาชาติวาดวยการปฏิบัติตอผูตองขังหญิงและ 

    มาตรการที่มิใชการคุมขัง หรือ “Bangkok Rules” เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินกระบวนการยุติธรรม 

    แกหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

๒) ศึกษา วิจัย และเผยแพรมาตรฐานและบรรทัดฐานของสหประชาชาติเก่ียวกับการดําเนินกระบวน 

   การยุติธรรมทางอาญา รวมทั้งแนวทางในการปฏิบัติตอผูกระทําผิดและการชวยเหลือผูกระทําผิดหลัง 

   พนโทษใหกลับคืนสูสังคม เพ่ือนําไปสูการพัฒนากระบวนการยุติธรรมแหงประเทศไทยและตางประเทศ 

๓) สงเสริมและพัฒนาองคความรูดานหลักนิติธรรมเพื่อเสริมสรางศักยภาพของบุคลากรในกระบวนการ 

   ยุติธรรมอันจะนําไปสูสังคมแหงความยุติธรรม 

๔) เปนศูนยกลางแหงความเปนเลิศระดับนานาชาติดานการพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางอาญาในดานการ 

   ปฏิบัติตอผูกระทําผิดโดยจะเนนความรวมมือกับสหประชาชาติสถาบันสมทบ (Programme Network 

    Institute) และความรวมมือในกรอบอาเซียน 

๕) สงเสริมภาพลักษณที่ดีของกระบวนการยุติธรรมของไทยใหไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติเพ่ือใหเกิด 

   ความรวมมือทางดานกระบวนการยุติธรรมระหวางประเทศ 

เปาหมายระดับ

องคกร 

 

เชื่อมแนวทางปฏิบัติภายในประเทศใหสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติและบรรทัดฐานระหวางประเทศ 

ดานการปองกันอาชญากรรม ความยุติธรรมทางอาญา และหลักนิติธรรม เพ่ือนําไปสูการสรางความยุติธรรม

ที่เทาเทียมกันในสังคมและเปนพ้ืนฐานสูการพัฒนาท่ียั่งยืน 

เปาประสงค 

เชิงยุทธศาสตร 

 

๑) ประเทศไทยมีองคความรูที่

เกี่ ยวของกับหลักนิติ ธรรม การ

ปองกันอาชญากรรมและกระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญาที่ไดรับการยอมรับ

ตามมาตรฐานสากลและสามารถ

เผยแพรไดในระดับนานาชาติ 

๒) มีหนวยงานเครือขาย UN-PNI

และเครือขายผูมีสวนไดสวนเสียใน

การดําเนินนโยบาย รวมทั้งกลุม

เยาวชนรุนใหมเพื่อเปนแนวรวมใน

การสงเสริมการเปลี่ยนแปลงใน

สังคม 

๓) TIJ เปนที่ รู จักและได รับการ

ยอมรับในระดับสากล กลายเปน

องคกรเปาหมายของนักวิชาการทั้ง

ภายในประเทศและตางประเทศ 

สามารถดึงดูดผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 

ใหมาทํางานรวมกับ TIJ 

ประเด็น

ยุทธศาสตร 

 

๑)  การอนุวัติมาตรฐานและบรรทัดฐานของสหประชาชาติดานการปองกันอาชญากรรมและความยุติธรรม 

     ทางอาญาในกลุมผูเปราะบาง โดยเฉพาะขอกําหนดกรุงเทพ และการสงเสริมสิทธิของผูหญิงและเด็ก  

๒) การสงเสริมและพัฒนาองคความรูดานหลักนิติธรรมเพื่อรองรับเปาหมายการพัฒนาท่ียัง่ยืน 

๓) การพัฒนานวัตกรรมและเผยแพรองคความรูสําหรับหนวยงานเครือขายภายในประเทศเพื่อยกระดับการ

ดําเนินการดานการปองกันอาชญากรรมและระบบยุติธรรมทางอาญาภายใตบริบทที่เกิดขึ้นใหมในสังคม 

๔) การสรางเครือขายระหวางหนวยงานในสถาบันเครือขาย UN-PNI  ผูมีสวนไดสวนเสียในการดําเนิน 

    นโยบาย และเครือขายเยาวชนท้ังในประเทศและระหวางประเทศ 

๕) การปรับระบบการพัฒนาองคกร และการบริหารจัดการใหเขมแข็งทันสมัย และมีประสิทธิภาพ สามารถ 

    สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจในระดับนานาชาติ 

แผนที่ยุทธศาสตรของสถาบัน (Strategy Map) 
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ผลสัมฤทธ ประเทศไทยมีบทบาทในการผลักดันประเด็นที่เก่ียวของกับการสงเสริมการปองกันอาชญากรรมและความ

ยุติธรรมทางอาญา เพื่อใหเกิดการยอมรับในเวทีสหประชาชาติและนาํไปสูการปฏิบัติในวงกวางทั้งในประเทศ 

ในภูมิภาคและระหวางประเทศ 

ตัวชี้วัด : ผลงานทางวิชาการ องคความรู และแนวนโยบายท่ีสําคญัไดรับการผลักดันและเผยแพรเพ่ือใหเกิดการยอมรับในเวที

ระดับนานาชาติ (๔ ประเด็น) 

เปาหมาย 

การใหบริการ

หนวยงาน 

เชื่อมแนวทางปฏิบัติภายในประเทศใหสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติและบรรทัดฐานระหวางประเทศ 

ดานการปองกันอาชญากรรม ความยุติธรรมทางอาญา และหลักนิติธรรม เพื่อนําไปสูการสรางความยุติธรรม 

ที่เทาเทียมกันในสังคมและเปนพื้นฐานสูการพัฒนาท่ียั่งยืน 

ตัวชี้วัด : จํานวนผลงาน/องคความรู/แนวนโยบายท่ีเก่ียวของกับหลกันิติธรรม การปองกันอาชญากรรมและกระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญา ไดรับการสงเสริม ผลักดันใหเกิดการพัฒนาและมีความสอดคลองกับแนวปฏิบัติและบรรทัดฐาน

ระหวางประเทศ   (๔ เร่ือง) 

ยุทธศาสตร

จัดสรร

งบประมาณ

รายจาย 

ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ 

พัฒนากฎหมายและ 

กระบวนการยุติธรรม 

วิจัยและพัฒนา

นวัตกรรม 

แผนงานพื้นฐานดาน 

การปรับสมดุลและ 

พัฒนาระบบการ

บริหารจัดการภาครัฐ 

แผนงาน 

บุคลากรภาครัฐ 

 

โครงการ โครงการสงเสริมหลักนิติธรรม และ

ยกระดับกระบวนการยุติธรรมทาง

อาญาในประเทศไทยและภูมิภาค 

สอดคลองตามมาตรฐานและบรรทัด

ฐานของสหประชาชาติวาดวยการ

ปองกันอาชญากรรมและความยุติธรรม

ทางอาญา 

 

โครงการศึกษาวิจัย

และพัฒนาองค

ความรูเพื่อยกระดับ

มาตรฐานและพัฒนา

กระบวนการยุติธรรม

ทางอาญารวมทั้ง

หลักนิติธรรมของ

ประเทศไทยและ

ประเทศในกลุม

อาเซียน 

 

 

องคความรูที่เกี่ยวกับ 

หลักนิติธรรม การ

ปองกันอาชญากรรม 

และกระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญาที่

ไดรับการยอมรับ 

ตามมาตรฐานสากล  

 

คาใชจายบุคลากร

ภาครัฐ 

ผังแสดงความเชือ่มโยงรายการงบประมาณรายจายประจําป  
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กิจกรรม กิจกรรมหลัก กิจกรรมสนับสนุน 

  

รายการ โครงการ

เผยแพรองค

ความรูเพ่ือ

สงเสริมหลักนิติ

ธรรม 

กระบวนการ

ยุติธรรมทาง

อาญา และการ

ปองกัน

อาชญากรรม 

ตามมาตรฐาน

และบรรทัดฐาน

สหประชาชาติ** 

โครงการสราง

เครือขายและ

พัฒนาศักยภาพ

ของบุคลากร

ดานการสงเสริม

หลักนิติธรรม 

กระบวนการ

ยุติธรรมทาง

อาญา และการ

ปองกัน

อาชญากรรม

ตามมาตรฐาน

และบรรทัดฐาน

สหประชาชาติ** 

โครงการศึกษาวิจัย

และพัฒนาองค

ความรูเพ่ือ

ยกระดับมาตรฐาน

และพัฒนา

กระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญา 

รวมทั้งหลักนิติ

ธรรมของประเทศ

ไทยและประเทศใน

กลุมอาเซียน** 

- รายจายเพื่อการ

บริหารและ

อํานวยการ 

- รายจายเพื่อการ

ลงทุน (ครุภัณฑ+

สิ่งกอสราง) 

- โครงการ

ยกระดับ

ประสิทธิภาพองคกร

เพื่อรองรับการ

ปฏิบัติภารกิจใน

ระดับนานาชาต ิ

- รายจายสาํหรับ

เจาหนาที่และ

ลูกจาง 

**  
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