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จากการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 6/2563  
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และอนุมัติ
เห็นชอบวงเงินงบประมาณ จ านวน 459.3763 ล้านบาท โดยเป็นงบด าเนินงานโครงการจ านวน 30 โครงการ 
วงเงิน 101.7319 ล้านบาท ซึ่งภายหลังความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ ส านักยุทธศาสตร์
และแผน ได้ประสานกับส่วนงานต่าง ๆ ที่รับผิดชอบแต่ละโครงการ เพ่ือจัดท าข้อเสนอโครงการเสนอต่อ
ผู้อ านวยการสถาบัน พิจารณาอนุมัติ 

 

จากการติดตามและรวบรวมข้อเสนอของโครงการต่าง ๆ ประกอบไปด้วยรายละเอียดที่ส าคัญ อาทิ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ ค่าเป้าหมาย และตัวชี้วัด ส านักยุทธศาสตร์และแผน จึงได้รวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลส าคัญจากข้อเสนอโครงการดังกล่าวข้างต้น เพ่ือสะท้อนความเชื่อมโยงกับบทบาทการขับเคลื่อนภารกิจ
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หลักในการขับเคลื่อนงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ การจ าแนกประเภทผลผลิต และความก้าวหน้า 
ในการด าเนินงานในแต่ละไตรมาส เพ่ือให้สามารถใช้แผนปฏิบัติการดังกล่าวเป็นฐานข้อมูลในการประเมิน
ความก้าวหน้า และแนวโน้มความส าเร็จของการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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แผนยุทธศำสตร์ของสถำบันเพื่อกำรยุติธรรมแห่งประเทศไทย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)  

 แผนยุทธศาสตร์ของสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ได้ประกาศใช้เป็นระยะเวลา 4 ปีแล้ว ภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นผู้ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลง (Promoter of 
Change) ด้านการยกระดับกระบวนการยุติธรรม และเชื่อมโยงหลักนิติธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทย 
อาเซียน และระดับสากล” ประกอบด้วย 5 พันธกิจ ได้แก่ 
 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอนุวัติข้อก าหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง
และมาตรการที่มิใช่การคุมขัง หรือ “Bangkok Rules” เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินกระบวนการยุติธรรม 
แก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 2) ศึกษา วิจัย และเผยแพร่มาตรฐานและบรรทัดฐานของสหประชาชาติเกี่ยวกับการด าเนิน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา รวมทั้งแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้กระท าผิดและการช่วยเหลือผู้กระท าผิด  
หลังพ้นโทษใหก้ลับคืนสู่สังคม เพ่ือน าไปสู่การพัฒนากระบวนการยุติธรรมแห่งประเทศไทยและต่างประเทศ 
 3) ส่งเสริมและพัฒนาอง ค์ความรู้ด้านหลักนิติธรรมเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร 
ในกระบวนการยุติธรรมอันจะน าไปสู่สังคมแห่งความยุติธรรม 
 4) เป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศระดับนานาชาติด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางอาญา  
ในด้านการปฏิบัติต่อผู้กระท าผิดโดยจะเน้นความร่วมมือกับสหประชาชาติสถาบันสมทบ (Programme 
Network Institute) และความร่วมมือในกรอบอาเซียน  
 5) ส่งเสริมภาพลักษณที่ดีของกระบวนการยุติธรรมของไทยให้ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ 
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือทางด้านกระบวนการยุติธรรมระหว่างประเทศ 
 เพ่ือให้การขับเคลื่อนพันธกิจทั้ง 5 ด้าน บรรลุตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถาบัน ตามความในมาตรา 
7 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 สถาบัน
จึงไดก้ าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 1 การอนุวัติมาตรฐานและบรรทัดฐานของสหประชาชาติด้านการป้องกันอาชญากรรม
และความยุติธรรมทางอาญาในกลุ่มผู้เปราะบาง โดยเฉพาะข้อก าหนดกรุงเทพ และการส่งเสริมสิทธิของผู้หญิง
และเด็ก 
 ยุทธศำสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านหลักนิติธรรมเพ่ือรองรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 ยุทธศำสตร์ที่ 3 การพัฒนานวัตกรรมและเผยแพร่องค์ความรู้ส าหรับหน่วยงานเครือข่ายภายในประเทศ
เพ่ือยกระดับการด าเนินการด้านการป้องกันอาชญากรรมและระบบยุติธรรมทางอาญาภายใต้บริบทที่เกิดขึ้น
ใหม่ในสังคม 
 ยุทธศำสตร์ที่ 4 การสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานในสถาบันเครือข่าย UN-PNI ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย
ในการด าเนินนโยบาย และเครือข่ายเยาวชนทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 5 การปรับระบบการพัฒนาองค์กร และการบริหารจัดการให้เข้มแข็งทันสมัย  
และมีประสิทธิภาพ สามารถสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจในระดับนานาชาติ 
 รายละเอียดปรากฏตามแผนผังความเชื่อมโยง ดังนี้  
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กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ของสถำบันเพื่อกำรยุติธรรมแห่งประเทศไทย ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

สถาบันได้จัดให้มีการทบทวนการประเมิน SWOT Analysis ในบริบทที่เกิดขึ้นกับองค์กรในห้วงเวลา
ปัจจุบัน พบว่าแผนยุทธศาสตร์ของสถาบัน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ซึ่งประกอบไปด้วย 5 ยุทธศาสตร์  
ยังมีความเหมาะสมในการด าเนินงานเพ่ือตอบโจทย์วิสัยทัศน์และบริบทการท างานที่คาดว่าจะเปลี่ยนแปลง  
ในอนาคต สามารถสร้างผลสัมฤทธิ์ในการยกระดับคุณภาพของกระบวนการยุติธรรม และส่งเสริมการป้องกัน
อาชญากรรมในสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้รูปแบบสังคมวิถีใหม่ (New Normal) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง โดยได้ก าหนดเป็นกลยุทธ์ส าคัญในการขับเคลื่อนภารกิจ รวมทั้งปรับบทบาท 
การท างานภายในองค์กร พร้อมแผนงาน/โครงการส าคัญ จัดท าเป็นแผนปฏิบัติงานและกรอบวงเงิน
งบประมาณภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์สถาบัน เสนอคณะกรรมการบริหารสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
เพ่ือพิจารณาให้การอนุมัต ิ

ในคราวการประชุม คณะกรรมการบริหารสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2563 
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และอนุมัติ
เห็นชอบวงเงินงบประมาณภาพรวม จ านวน 459.3763 ล้านบาท ประกอบด้วยงบประมาณที่ ได้รับตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 จ านวน 436.8763 ล้านบาท และ
งบประมาณท่ีได้จากเงินสะสมสถาบัน จ านวน 22.5000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นประเภทรายจ่าย ดังนี้ 

(1) งบรายจ่ายประจ า 106.5404 ล้านบาท (ร้อยละ 23)  
(2) งบรายจ่ายลงทุน 251.1040 ล้านบาท (ร้อยละ 55)   
(3) งบด าเนินโครงการจ าแนกตามยุทธศาสตร์ที่ 1 – 5 จ านวน 30 โครงการ วงเงิน 101.7319 ล้านบาท 

(ร้อยละ 22) 
และในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563  

ได้มีมติแก้ไขเพ่ิมเติมแผนการใช้เงินสะสมของสถาบัน จากเดิมที่อนุมัติไว้แล้ว โดยเพ่ิมเติมรายการค่าควบคุม
งานตกแต่งภายในอาคารส านักงานสถาบัน ในวงเงิน 11.0000 ล้านบาท และค่าก่อสร้างห้องถ่ายท ารายการ
และบันทึกเสียง (Studio) ในวงเงิน 5.0000 ล้านบาท  

 

ภำพรวมแผนปฏิบัติกำรสถำบันเพื่อกำรยุติธรรมแห่งประเทศไทย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
จากงบด าเนินโครงการจ าแนกตามยุทธศาสตร์ที่ 1 – 5 จ านวน 30 โครงการ วงเงิน 101.7319 ล้านบาท 

ตามข้อ (3) สถาบันได้จัดท าแผนปฏิบัติการสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 โดยเชื่อมโยงแผนการด าเนินงานกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของสถาบัน รวมทั้งค านึงถึง
บริบทการท างานที่คาดว่าจะเปลี่ยนแปลงในอนาคต เพ่ือให้เป็นคู่มือในการปฏิบัติภารกิจของสถาบันที่จะ
สะท้อนให้เห็นภาพรวมในการด าเนินงาน และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในระดับต่าง ๆ โดยแผนปฏิบัติการฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีจ านวนโครงการทั้งสิ้น 30 โครงการ แบ่งออกเป็นรายยุทธศาสตร์ ดังนี้ 



4 
 

 

สามารถจัดประเภทโครงการ จ าแนกตามรูปแบบกิจกรรมหลักในการขับเคลื่อนงานตามประเด็น

ยุทธศาสตร์ เป็น 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่  

(1) งานพัฒนาองค์ความรู้ด้านงานวิจัยและฐานข้อมูล (Research) จ านวนทั้งสิ้น 3 โครงการ 

(2) งานผลักดันเชิงนโยบาย (Policy advocay) จ านวนทั้งสิ้น 11 โครงการ 

(3) งานพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Capacity building) จ านวนทั้งสิ้น 10 โครงการ 

(4) งานพัฒนาองค์กร (Organization development) จ านวนทั้งสิ้น 6 โครงการ 

ยุทธศำสตร์ จ ำนวนโครงกำร 
ประเภทโครงกำร 

งำนวิจัยและ
วิชำกำร 

งำนผลักดันเชิง
นโยบำย 

งำนพัฒนำศักยภำพ
บุคลำกร 

งำนพัฒนำ
องค์กร 

1 8 2 4 2 0 

2 5 1 3 1 0 

3 4 0 2 2 0 

4 5 0 2 3 0 

5 8 0 0  2 6 

 30 3 11 10 6 
 

หมายเหตุ:  โครงการส่งเสริมมาตรฐานระหว่างประเทศด้านงานยุตธิรรม ได้รับอนุมัติปรับประเภทโครงการจากงานวจิัยและวิชาการ  

    เป็นงานผลักดันเชิงนโยบาย 
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กำรบรรลุเป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 
แผนยุทธศาสตร์ของสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย  ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)  

ได้ก าหนดเป้าประสงค์ในการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ 3 ประการ โดยสามารถแยกองค์ประกอบ 
ของแต่ละเป้าประสงค์ได้ ดังนี้ 

เป้ำประสงค์ 1: 

ประเทศไทยมีองค์ความรู้
ที่เกี่ยวข้องกับหลกันิติธรรม 
กำรป้องกันอำชญำกรรม 
และกระบวนกำรยุติธรรม
ทำงอำญำที่ได้รับการ
ยอมรับตามมาตรฐานสากล 
และสามารถเผยแพร่ได ้
ในระดับนานาชาต ิ

 1.1 องค์ควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับหลกันิติธรรม 
โครงการที่ 12: โครงการจัดประชุมเวทีสาธารณะวา่ด้วยหลักนิติธรรมและ 
 การพัฒนาทีย่ั่งยืน (TIJ Public Forum on the Rule of 
 Law and Sustainable Development) 
โครงการที่ 13:  โครงการ Rule of Law Education 
โครงการที่ 17: โครงการเสริมศักยภาพบุคลากรหน่วยงานในกระบวนการ 
 ยุติธรรม 

 1.2 องค์ควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกำรป้องกันอำชญำกรรม 
โครงการที่ 2:  โครงการพัฒนาข้อมูลเชิงประจักษ์เพือ่สง่เสริมงาน
 กระบวนการยุตธิรรม 
โครงการที่ 4: โครงการส่งเสริมการปฏิรูปนโยบายยาเสพติดในประเทศไทย 
โครงการที่ 5: โครงการพัฒนาหลักสูตรประสิทธภิาพการท างานของ
 บุคลากรผู้ดูแลเด็กและเยาวชนที่กระท าผิด 
โครงการที่ 7: โครงการส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรมในกลุ่มเด็ก สตรี 
 และกลุ่มเปราะบาง 
โครงการที ่8: โครงการประเมินผลกระทบทางสังคมของโครงการส่งเสริม
 การกลับสู่สังคมของผู้พ้นโทษ 
โครงการที่ 9: โครงการส่งเสริมหลักนิติธรรมและการปอ้งกันอาชญากรรม 
โครงการที่ 10: โครงการส่งเสริมมาตรฐานระหว่างประเทศด้านงานยุติธรรม 

 1.3 องค์ควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำ 
โครงการที่ 1: โครงการศึกษาวิจยัเกีย่วกบัผู้กระท าความผิดและ 
 กระบวนการยุตธิรรมทางอาญา 
โครงการที่ 3: โครงการส่งเสริมเรือนจ าต้นแบบตามขอ้ก าหนดกรุงเทพและ
 ข้อก าหนดแมนเดลลา 
โครงการที่ 6: โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ปฏบิัติงานราชทัณฑ์นานาชาติ
 ด้านการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง 
โครงการที่ 20: โครงการสนับสนุนการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลของ
 หน่วยงานในกระบวนการยุตธิรรม 

 

เป้ำประสงค์ 2: 

มีหน่วยงานเครือข่ำย 
UN-PNI และเครือข่ำย 
ผู้มีส่วนได้เสียในการ
ด าเนินนโยบาย รวมทั้ง
กลุ่มเยำวชนรุ่นใหม่  
เพื่อเป็นแนวร่วมในการ
ส่งเสริมการเปลีย่นแปลง
สังคม 

 2.1 มีหน่วยงำนเครือข่ำย UN-PNI 
โครงการที่ 18:  โครงการส่งเสริมบทบาทของสถาบันเพื่อการยุตธิรรมแห่ง
 ประเทศไทยด้านการผลักดันหลักนิตธิรรมในระดับภูมิภาค
 และในระดับระหวา่งประเทศ 
โครงการที่ 22:  โครงการส่งเสริมบทบาทการเป็นสถาบนัในเครือข่ายแผนงาน
 สหประชาชาติด้านการปอ้งกันอาชญากรรมและความ
 ยุติธรรมทางอาญา (PNI) 

 2.2 มีเครือข่ำยผู้มีส่วนได้เสีย 
โครงการที่ 11: โครงการปฏิรูปหลักนิตธิรรมอย่างเป็นรูปธรรม  
 (RoLD in Action) 
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โครงการที่ 14: โครงการสร้างพื้นที่ทดลองนวัตกรรมเพื่อความยุตธิรรม (JX) 
โครงการที่ 15: โครงการการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านความยุตธิรรมสู่สังคม 
 (J-Content Knowledge Management) 
โครงการที่ 20: โครงการขับเคลื่อนแผนงานสถาบันด้านการพัฒนาศักยภาพ 
 บุคลากรในกระบวนการยุตธิรรม 
โครงการที่ 21: การจัดอบรมหลกัสูตรนานาชาติระยะสัน้ส าหรับผู้น ารุ่นใหม่
 ด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนาปี 2563 (RoLD2020 : The 
 Resilient Leader) 
โครงการที่ 30: โครงการสร้างการเรียนรู้เกี่ยวกับการรายงานข่าวตาม 
 หลักสิทธิมนุษยชน หลกันิติธรรม และกระบวนการยุติธรรม 

 2.3 มีกลุ่มเยำวชนรุ่นใหม ่
โครงการที ่19:  โครงการพัฒนาหลกัสูตรการเรยีนรู้เพือ่สร้างคนยุตธิรรม (J-ED) 

 

เป้ำประสงค์ 3: 

สถาบันเป็นที่รู้จักและ
ได้รับการยอมรับในระดับ
สากล กลายเป็นองค์กร
เป้าหมายของนักวิชาการ
ทั้งภายในประเทศ และ
ต่างประเทศ สามารถ
ดึงดูดผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านให้มาท างานร่วมกับ
สถาบัน 

 3.1 สถำบันเป็นที่รู้จักและได้รับกำรยอมรับในระดับสำกล 
กลำยเป็นองค์กรเป้ำหมำยของนกัวิชำกำรทั้งภำยในประเทศ  
และต่ำงประเทศ สำมำรถดึงดูดผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน 
ให้มำท ำงำนร่วมกับสถำบัน 
โครงการที่ 23:  โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการและองค์ความรู้ 
โครงการที่ 24: โครงการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กรให้สอดคล้องกับ
 ภารกิจงานตามแผนยุทธศาสตร์ (Organization 
 Transformation - Phase 3) 
โครงการที่ 25:  โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห ์Employee 
 engagement/Exit interview เพื่อจัดท า Core value และ 
 Organization Culture 
โครงการที่ 26: โครงการนวัตกรรมการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากร
 บุคคล (HR Innovation & Operations) 
โครงการที่ 27: โครงการประเมินผลการด าเนินงาน และจัดท ายุทธศาสตร์
 เพื่อการบริหารงานและการให้บริการของสถาบัน 
โครงการที่ 28:  โครงการพัฒนาขีดความสามารถและเสริมสร้าง
 ความก้าวหนา้ในสายอาชีพของบุคลากร (Phase 2) 
โครงการที่ 29:  โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและติดตาม
 การด าเนินงานโครงการ 

 

 

 

 จากการวิเคราะห์องค์ประกอบของเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ประการ พบว่าสามารถแยกย่อย

ได้ออกเป็น 7 ประเด็นดังกล่าวข้างต้น โดยเป้าประสงค์ที่ 1 สามารถแบ่งเป็น 3 ประเด็น เป้าประสงค์ที่ 2 

จ านวน 3 ประเด็น และเป้าประสงค์ที่ 3 จ านวน 1 ประเด็น โดยแต่ละประเด็นมีความเชื่อมโยงกับโครงการ 

ที่ปรากฏในแผนปฏิบัติการฉบับนี้ สะท้อนให้เห็นว่าเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ตามแผนยุทธศาสตร์ได้ถูกน ามา

ขับเคลื่อนเพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ ผ่านโครงการทั้ง 30 โครงการ ภายใต้ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ของ

สถาบัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
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ผลผลิตที่เกิดขึ้นตำมแผนปฏิบัติกำรของสถำบัน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

 ตามแผนปฏิบัติการของสถาบัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 30 โครงการ สามารถสรุป

ผลผลิตที่เกิดขึ้นในแต่ละโครงการได้ทั้งสิ้น 78 ผลผลิต เมื่อจ าแนกตามสาระส าคัญของแต่ละโครงการ สามารถ

จัดกลุ่มประเภทของผลผลิตที่เกิดขึ้นไดเ้ป็น 6 ประเภท ตามนิยาม ดังนี้ 

ประเภท นิยำม จ ำนวน 

 

Learning & 
Development 
(L&D) 

เป็นผลผลิตที่มลีักษณะของการจัดกิจกรรมที่เกดิขึ้นและสิ้นสุดไป อาทิ  
การ Training, Workshop, Seminar, Discussion, Meeting หรือ Event 

29 

 
Academic เป็นผลผลิตในเชิงวิชาการ วิจัย หรือรายงานการศึกษา 16 

 

Instruments / 
innovation 

เป็นผลผลิตที่เป็นเครื่องมือ หรือกลไก ทีส่ามารถสนับสนุนการแก้ไขปัญหาที่
เกี่ยวข้องประเด็นการปฏริูปกระบวนการยุติธรรมรวม ทั้งที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี 
หรือกระบวนการทีเ่อื้อต่อการสร้างนวัตกรรมใหม ่

7 

 
Issues เป็นผลผลิตที่สร้างประเด็น หรือกระแสขึ้นมาในสังคมอย่างกว้างขวาง 1 

 
Internal เป็นผลผลิตที่มีขึ้นเพื่อการพัฒนาทรัพยากรขององค์กร (งาน คน ระบบ) 17 

 
Public relation (PR) เป็นผลผลิตที่ก่อให้เกิดการสื่อสาร การรับรู้ในองค์กรที่มากขึ้น 8 

รวม 78 

 

 จากการจ าแนกกลุ่มประเภทผลผลิต พบว่าผลผลิตประเภท  Learning and Development  

เป็นผลผลิตที่เกิดขึ้นมากที่สุด โดยมีลักษณะของการจัดกิจกรรมที่เกิดขึ้นและสิ้นสุดไปเป็นครั้ง ๆ อาทิ  

การจัดกิจกรรม Training, Workshop, Seminar, Discussion, Meeting หรือ Event เป็นต้น มีจ านวนทั้งสิ้น 

29 ผลผลิต คิดเป็น 37.18% ของผลผลิตทั้งหมด ส าหรับผลผลิตที่มีจ านวนมากเป็นอันดับ 2 คือ ผลผลิต 

เพ่ือพัฒนาทรัพยากรขององค์กรเพ่ือให้เป็นที่ยอมรับ (Internal) จ านวน 17 ผลผลิต คิดเป็น 21.79% และ

ผลผลิตที่มีจ านวนมากเป็นล าดับ 3 คือผลผลิตในเชิงวิชาการ วิจัย หรือรายงานการศึกษา จ านวน 16 ผลผลิต 

คิดเป็น 20.51% นอกจากนี้ ผลผลิตที่เป็นเครื่องมือ หรือกลไกที่สามารถสนับสนุนการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมรวม ทั้งที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี หรือกระบวนการที่เอ้ือต่อการสร้าง

นวัตกรรมใหม่ ( Instruments / innovation) และผลผลิตที่สร้างประเด็น หรือกระแสขึ้นมาในสังคม 

อย่างกว้างขวาง (Issues) มีจ านวนรวมกัน 8 ผลผลิต คิดเป็น 10.26% ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของสถาบัน  

ในการพัฒนาเครื่องมือเชิงนวัตกรรมทางความคิดใหม่  ๆ เพ่ือปรับทัศนคติและมุมมองเรื่องกระบวนการ

ยุติธรรมทั้งกับบุคลากรในและนอกกระบวนการยุติธรรม  
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เพ่ือให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างประเภทผลผลิต กับกิจกรรมหลักในการขับเคลื่อนงานตามประเด็น

ยุทธศาสตร์ ใน 4 กิจกรรมหลัก สามารถสรุปได้ตามแผนภาพ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

งบประมำณ 55,250,000 บำท 

งบประมำณ 26,440,000 บำท 

งบประมำณ 11,390,000 บำท 

งบประมำณ 8,651,900 บำท 
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1. โครงกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับผู้กระท ำควำมผิดและ 

กระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำ 
 
ข้อมูลพื้นฐำนโครงกำร 
งบประมำณ:  3,751,900 บาท 
ประเภทโครงกำร:   งานวิจัยและงานวิชาการ 
ประเด็นหลักโครงกำร:  The Bangkok Rules Plus 
หน่วยงำนรับผิดชอบ: ส านักส่งเสริมข้อก าหนดกรุงเทพและการปฏิบัติต่อผู้กระท าผิด 
 

รำยละเอียดโครงกำรที่ส ำคัญ 
สำระส ำคัญ 
 
 
 
 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อพัฒนาข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบของการคุมขังและปัญหาที่ผู้ต้องขังต้องเผชิญ ส าหรับใช้เป็นพื้นฐาน
ประกอบการพัฒนายุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาการกระท าผิดซ้ า ปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจ า และการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง 
ที่ค านึงถึงสิทธิมนุษยชนและเพศภาวะ 
2. เพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้เกี่ยวกับภูมิหลังและที่มาของผู้ต้องขังหญิง และการอนุวัติตามข้อก าหนดกรุงเทพในประเทศต่าง ๆ 
3. เพื่อเสริมสร้างบทบาทและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในฐานะหน่วยงานส่งเสรมิการอนุวัติข้อก าหนดกรุงเทพ และสร้าง
ความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ทีเ่กี่ยวข้องในภารกิจดังกล่าว ทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระหว่างประเทศ 
4. หาแนวทางความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ เพื่อขยายบทบาทของสถาบัน ให้ครอบคลุมถึงการส่งเสริมมาตรฐาน  
และบรรทัดฐานของสหประชาชาติด้านการปฏิบัติต่อผู้กระท าผิด อ่ืน ๆ ต่อไป 
 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงกำร 
ตัวชี้วัดผลผลิต ค่ำเป้ำหมำย 
1. มีรายงานการส ารวจผู้ต้องขังหญิงในประเทศไทยฉบับสมบูรณ์ ประจ าปี พ.ศ. 2564 (ฉบับท่ี 3)  1 เล่ม 
2. มีรายงานฉบับสมบูรณ์ เรื่องสาธารณสุขในเรือนจ า: การวิเคราะหข์้อมูลด้านสุขภาพ สิทธิมนุษยชน 
และเพศภาวะ 

1 เล่ม 

3. รายงานฉบับสมบรูณ์ เรื่องรูปแบบการใช้ยาเสพติด (Drug used patterns research) 1 เล่ม 
 

ผลลัพธ์ / ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. การน าเสนอข้อเท็จจริงและสะท้อนกระบวนการยุติธรรมในรูปแบบเชิงวิจัย จะช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องเห็นทิศทางการปรับ
รูปแบบกระบวนการยุติธรรมที่สอดรับกับสถานการณ์ ซึ่งจะส่งผลให้กระบวนการท างานต่าง ๆ มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
2. การเพิ่มพูนความตระหนักรู้ในกลุ่มประชาชนและภาคประชาสังคม และการสร้างทัศนะคติการยอมรับอดีตผู้เคยต้องโทษ
จ าคุก 

  

สถำนะโครงกำร 

ใหม่        ต่อเนื่อง 

 

เป็นโครงการสร้างงานวิจัยเชิงหลกัฐาน เพื่อใช้เป็นช่องทางหนึ่งในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของสังคม และสร้าง
ความเชื่อมั่นแก่ผู้บริหารงานในกระบวนการยุติธรรมในการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบาย จ านวนทั้งสิ้น 3 งานวิจัย 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
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2. โครงกำรพัฒนำข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อส่งเสริม 

งำนกระบวนกำรยุติธรรม 
 
ข้อมูลพื้นฐำนโครงกำร 

งบประมำณ:  4,500,000 บาท 
ประเภทโครงกำร:   งานวิจัยและงานวิชาการ 
ประเด็นหลักโครงกำร:  SDG Goal 16 & Statistic 
หน่วยงำนรับผิดชอบ: ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาข้อมูล ส านักอ านวยการพิเศษ 
 

รำยละเอียดโครงกำรที่ส ำคัญ 
สำระส ำคัญ 
 
 
 
 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อพัฒนาข้อมูลสถิติในกระบวนการยุติธรรมร่วมกับกองบังคับการปราบปรามส านักงานต ารวจแห่งชาติ และผลักดัน
มาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยการจ าแนกประเภทอาชญากรรมหรือ ICCS ไปสู่การปฏิบัติจริงในประเทศไทย 
2. เพื่อพัฒนาเครื่องมือส ารวจต้นทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกฯ ที่เป็นมาตรฐานในลักษณะแอปพลิเคช่ันที่ใช้งานได้ง่ายและแสดง
ผลลัพธ์โดยอัตโนมัติ 
3. เพื่อสร้างเครื่องมือ (แบบประเมินตนเอง) วัดมุมมองและทัศนคติเกี่ยวกับความยุติธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
4. เพื่อสนับสนุนนโยบายของกองทุนยุติธรรมในการขยายความช่วยเหลือประชาชนให้ครอบคลุมมากข้ึน 
5. เพื่อพัฒนาข้อมูลและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนในประเทศไทย 
 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงกำร 
ตัวชี้วัดผลผลิต ค่ำเป้ำหมำย 
1. มีรายงานสรุปการพัฒนาข้อมลูสถิติในกระบวนการยุติธรรมร่วมกบักองบังคับการปราบปราม สตช. 1 ฉบับ 
2. มีแอปพลิเคช่ันส ารวจต้นทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพการท างานของเจ้าหน้าทีฯ่ 1 แอปพลิเคชั่น 
3. เครื่องมือ (แบบประเมินตนเอง) ประเมินมมุมองและทัศนคติเกีย่วกับความยุติธรรมฯ 2 กิจกรรม 
4. รายงานการศึกษา Justice needs survey กรณีศึกษาผู้เข้าใช้บริการกองทุนยุติธรรม 1 ฉบับ 
5. หนังสือภาพรวมความรุนแรงตอ่เด็กและเยาวชนในประเทศไทย 1 เล่ม 
 

ผลลัพธ์ / ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. สถาบัน มีข้อมูลเชิงประจักษ์ช่วยในการสนับสนุนการตัดสินใจก าหนดนโยบายในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม   

สถำนะโครงกำร 

ใหม่        ต่อเนื่อง 

 

เป็นโครงการที่ประกอบไปด้วย 5 กิจกรรมที่แตกต่างกัน ซึ่งทุกกิจกรรมได้ส่งผลใหส้ถาบันมีข้อมลูเชิงประจักษ ์
เพื่อใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจก าหนดนโนบายในส่วนท่ีเกี่ยวขอ้งกับกระบวนการยุติธรรม 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
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3. โครงกำรส่งเสริมเรือนจ ำต้นแบบตำมข้อก ำหนดกรุงเทพ 

และข้อก ำหนดแมนเดลลำ 
 
ข้อมูลพื้นฐำนโครงกำร 

งบประมำณ:  5,200,000 บาท 
ประเภทโครงกำร:   งานขับเคลื่อนนโยบาย 
ประเด็นหลักโครงกำร:  The Bangkok Rules Plus 
หน่วยงำนรับผิดชอบ: ส านักส่งเสริมข้อก าหนดกรุงเทพและการปฏิบัติต่อผู้กระท าผิด 
 

รำยละเอียดโครงกำรที่ส ำคัญ 

สำระส ำคัญ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อยกระดับมาตรฐานการขับเคลื่อนข้อก าหนดกรุงเทพในเรือนจ าเขตกรุงเทพและปริมณฑล ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เรือนจ า
ต้นแบบท่ีครอบคลุมทุกมิติ 
2. เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านข้อก าหนดกรุงเทพ ข้อก าหนดแมนเดลลา และพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานราชทัณฑ์ 
ที่เกี่ยวข้อง ผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูล การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ และฝึกอบรมในหัวข้อดังกล่าว 
3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการรักษามาตรฐานการด าเนินงานตามข้อก าหนดกรุงเทพอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะด้านการแก้ไขฟื้นฟู 
และการเตรียมความพร้อมก่อนพ้นโทษแก่ผู้ต้องขัง โดยสนับสนุน ให้สังคมหลากหลายภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม 
 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงกำร 

ตัวชี้วัดผลผลิต ค่ำเป้ำหมำย 
1. กิจกรรมภายใต้โครงการเรือนจ าต้นแบบตามข้อก าหนดกรุงเทพและข้อก าหนดแมนเดลลา 11 ครั้ง 
2. กิจกรรมสนับสนุนการส่งเสริมศักยภาพส าหรับผู้ต้องขังหญิง (ต่อเนื่องจากโครงการเรือนจ าต้นแบบเชิงลึก) 5 ครั้ง 
3. กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายภาคเอกชนและประชาสังคมฯ 3 ครั้ง 
 

ผลลัพธ์ / ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. ภาคสังคมเข้ามามีส่วนร่วมและให้โอกาสผู้ต้องขังในการแก้ไขฟ้ืนฟูและกลับสู่สังคม 
2. กระบวนการยุติธรรมในประเทศมีความเข้าใจในสิทธิข้ันพ้ืนฐานและการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในเรือนจ าและผู้กระท าผิด  

สถำนะโครงกำร 

ใหม่        ต่อเนื่อง 

 

เป็นโครงการส่งเสริมและสนับสนนุให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการดแูลผู้ต้องขังตระหนักถึงข้อก าหนดขั้นต่ า 
ขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง หรือข้อก าหนดแมนเดลา โดยมีกรอบด าเนินกิจกรรมแบ่งออกเป็น 
3 รายการ ได้แก่ 1) การประเมินแนวทางการบริหารจัดการเรือนจ าและทัณฑสถาน และการติดตามผลการด าเนินงาน
ตามข้อก าหนดกรุงเทพ 2) การส่งเสรมิศักยภาพส าหรับผูต้้องขังหญิง และ 3) การพัฒนาเครือข่ายภาคเอกชนและ
ประชาสังคมเพื่อผลักดันการใหโ้อกาสและส่งเสริมความตระหนักรู้เกี่ยวกับผู้พ้นโทษ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
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4. โครงกำรส่งเสริมกำรปฏิรูปนโยบำยยำเสพติดในประเทศไทย 
 
ข้อมูลพื้นฐำนโครงกำร 

งบประมำณ:   2,000,000 บาท 
ประเภทโครงกำร:   งานขับเคลื่อนนโยบาย 
ประเด็นหลักโครงกำร:  The Bangkok Rules Plus 
หน่วยงำนรับผิดชอบ: ส านักส่งเสริมข้อก าหนดกรุงเทพและการปฏิบัติต่อผู้กระท าผิด 
 

รำยละเอียดโครงกำรที่ส ำคัญ 
สำระส ำคัญ 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อถอดบทเรียนแนวทางการบังคับใช้กฎหมายยาเสพติด การแก้ไขฟื้นฟูผู้ติดยา และกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่
เกี่ยวข้อง 
2. เพื่อรวบรวมแนวทางการปฏิรูปกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด การแก้ไขปัญหานักโทษล้นคุกและการฟื้นฟูผู้ต้องขัง 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อออกแบบแนวนโยบายหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงกำร 
ตัวชี้วัดผลผลิต ค่ำเป้ำหมำย 
1. กิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมการปฏิรูปนโยบายยาเสพติดในประเทศไทย 3 กิจกรรม 
 

ผลลัพธ์ / ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. การด าเนินนโยบายและการบังคับใช้กฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
2. ลดจ านวนนักโทษในเรือนจ า ส่งผลให้การบริหารจัดการเรือนจ าที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการผู้ต้องขัง และการแก้ไขฟื้นฟูพฤติ
นิสัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงส่งผลให้ลดจ านวนการกระท าความผิดซ้ าในประเทศไทย 

  

สถำนะโครงกำร 

ใหม่        ต่อเนื่อง 

 

เป็นโครงการแก้ไขปัญหาและข้อท้าทายของภาวะนักโทษล้นคุก ที่พบว่า 80% ของผู้ต้องขังทั้งหมดเป็นผู้กระท า
ความผิดเกี่ยวกับคดยีาเสพติด โดยก าหนดให้มีกิจกรรมในรูปแบบของการทบทวนวรรณกรรม การจัดประชุมกลุม่
ผู้เชี่ยวชาญ การเปิดวงสนทนากับผู้ก าหนดนโยบายและผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดประชุมกับผู้บริหารระดับสูง  
เพื่อรับฟังความคิดเห็นและหาแนวทางร่วมกันในการปรับปรุงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดต่อไป 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
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5. โครงกำรพัฒนำหลักสูตรประสิทธิภำพกำรท ำงำน 

ของบุคลำกรผู้ดูแลเด็กและเยำวชนท่ีกระท ำผิด 
 
ข้อมูลพื้นฐำนโครงกำร 
งบประมำณ:  2,000,000 บาท 
ประเภทโครงกำร:   งานขับเคลื่อนนโยบาย 
ประเด็นหลักโครงกำร:  Policy Coordination (UN-PNI) 
หน่วยงำนรับผิดชอบ: ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาข้อมูล ส านักอ านวยการพิเศษ 
 

รำยละเอียดโครงกำรที่ส ำคัญ 
สำระส ำคัญ 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้สถาบัน มีหลักสูตรและวิธีการจัดฝึกอบรมบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมที่ดูแลเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิด 
เพื่อการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการท างาน 
2. เพื่อให้สถาบัน ใช้หลักสูตรดังกล่าวในการน าร่องฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมที่ดูแลเด็ก 
และเยาวชนที่กระท าความผิด และถูกควบคุมตัวอยู่ในสถานพินิจ และคุ้มครองเด็กและเยาวชน และศูนย์ฝึกและอบรมเด็ก 
และเยาวชน ผู้ท าหน้าท่ีบ าบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนท่ีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม  
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพในการท างานให้บุคลากรผู้ท าหน้าที่บ าบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน 
และการแก้ไขปัญหามีสุขภาวะกายและใจที่แข็งแรง น ามาซึ่งความส าเร็จในการท างานและพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็น
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพต่อไป 
 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงกำร 
ตัวชี้วัดผลผลิต ค่ำเป้ำหมำย 
1. หลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม 
ที่ดูแลเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผิด 

1 เรื่อง 

2. การน าร่องฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรฯ 1 ครั้ง 
 

ผลลัพธ์ / ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. สถาบัน มีองค์ความรู้ในการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมที่ดูแลเด็กและ
เยาวชนท่ีกระท าความผิด และมีศักยภาพในการฝึก อบรมให้ความรู้ สามารถขยายบทบาทในการสนับสนุนการบ าบัดฟื้นฟูเด็ก
และเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม  

สถำนะโครงกำร 

ใหม่        ต่อเนื่อง 

 

เป็นโครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการท างานบุคลากรทีต่้องท างานร่วมกับเด็กและเยาวชนผูก้ระท าความผิด 
โดยใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ที่ TIJ ได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง เพือ่ให้บุคลากรดังกล่าวสามารถเกิดแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน มีความพยายาม มุ่งมั่นและทุ่มเทในการท างานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทีต่ั้งไว้ได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
ประสิทธิผล 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
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6. โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพผู้ปฏิบัติงำนรำชทัณฑ์ 
นำนำชำติด้ำนกำรปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง 
 
ข้อมูลพื้นฐำนโครงกำร 
งบประมำณ:  5,240,000 บาท 
ประเภทโครงกำร:   งานพัฒนาศักยภาพบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม 
ประเด็นหลักโครงกำร:  The Bangkok Rules Plus 
หน่วยงำนรับผิดชอบ: ส านักส่งเสริมข้อก าหนดกรุงเทพและการปฏิบัติต่อผู้กระท าผิด 
 

รำยละเอียดโครงกำรที่ส ำคัญ 
สำระส ำคัญ 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้และพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับผู้ต้องขังหญิงในประเทศต่าง  ๆ  
ให้ส่งเสริมการด าเนินงานด้านข้อก าหนดกรุงเทพให้มีประสิทธิภาพ ในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง 
2. เพื่อใช้เป็นแนวทางความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการลดจ านวนผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ า ปรับปรุง
สภาพความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังหญิงภายในเรือนจ า และลดสาเหตุ การกระท าผิดซ้ า 
3. เพื่อเสริมสร้างบทบาทและภาพลักษณ์ที่ดีของสถาบันในฐานะหน่วยงานส่งเสริมการอนุวัติข้อก าหนดกรุงเทพฯ และสร้างความ
ร่วมมือกับหน่วยงานอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้องในภารกิจดังกล่าว ทั้งในระดับภูมิภาค และระหว่างประเทศ 
 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงกำร 
ตัวชี้วัดผลผลิต ค่ำเป้ำหมำย 
1. รูปเล่มรายงานกิจกรรมภายใต้โครงการเรือนจ าต้นแบบน าร่อง ณ เรือนจ า cc2 ประเทศกัมพูชา 1 เล่ม 
2. กิจกรรมสร้างเสริมความตระหนักรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
ระหว่างประเทศในรูปแบบออนไลน์ 

3 กิจกรรม 

3. กิจกรรมจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการผู้ต้องขังหญิง 3 กิจกรรม 
 

ผลลัพธ์ / ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. กระบวนการยุติธรรรมระหว่างประเทศมีการพัฒนาให้เน้นความส าคัญกับการเคารพสิทธิของผู้กระท าผิด โดยค านึงเป็น
พิเศษถึงกลุ่มเปราะบาง 
2. สามารถน าความรู้ที่ได้จากโครงการไปสานต่อในนบายภายในประเทศต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนในภูมิภาคเข้าถึงกระบวนการ

ยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพ  

สถำนะโครงกำร 

ใหม่        ต่อเนื่อง 

 

เป็นโครงการสร้างความตระหนักรูแ้ละความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรือนจ าที่มีความละเอยีดอ่อนทางเพศ
สภาพ (Gender sensitivity) และความต้องการของผูต้้องขังหญิง ตั้งแต่เจ้าหน้าท่ีระดับสูงในกรมราชทัณฑ์ เจ้าหน้าที่
เรือนจ า และประชาชนท่ัวไป ประกอบไปด้วย 3 กิจกรรม ทั้งสิ้น 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
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7. โครงกำรส่งเสริมกำรเข้ำถึงควำมยุติธรรมในกลุ่มเด็ก  
สตรี และกลุ่มเปรำะบำง 
 
ข้อมูลพ้ืนฐำนโครงกำร 
งบประมำณ:  1,200,000 บาท 
ประเภทโครงกำร:   งานพัฒนาศักยภาพบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม 
ประเด็นหลักโครงกำร:  Women and children Empowerment  
หน่วยงำนรับผิดชอบ: ส านักกิจการต่างประเทศและประสานนโยบาย 
 

รำยละเอียดโครงกำรที่ส ำคัญ 
สำระส ำคัญ 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อส่งเสริมการอนุวัติ Updated Model Strategies on EVAW และ UN Model Strategies on EVAC 
2. เพื่อส่งเสริมให้กระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยสอดคล้องกับมาตรฐานสากลและมีความเป็นมิตรกับผู้หญิงและเด็ก 
3. ช่วยให้ผู้หญิงและเด็กที่เป็นกลุ่มเปราะบางสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ และกระบวนการยุติธรรมสามารถ
ตอบสนองต่อความรุนแรงต่อเด็กและผู้หญิงได้เป็นอย่างดี 
4. เพื่อพัฒนาเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานที่มีวัตถุประสงค์ในด้านการสนับสนุนการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของกลุ่มเปราะบาง 
5. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในด้านการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและการขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก 
6. เพื่อผลักดันให้เกิดการตระหนักรู้ว่ากีฬาเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยป้องกันอาชญากรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนในระดับประเทศ/อาเซียน 
 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงกำร 
ตัวชี้วัดผลผลิต ค่ำเป้ำหมำย 
1. กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานท่ีมีวัตถุประสงค์ในด้านการสนับสนุนการเข้าถึง
กระบวนการยตุิธรรมของกลุ่มเปราะบาง  

100% 

2. กิจกรรมการพัฒนาองค์ความรู้ในด้านการเข้าถึงกระบวนการยตุิธรรมและการขจัดความรุนแรงต่อผูห้ญิง
และเด็ก (ผลติเอกสารสิ่งพิมพ์ และด าเนินกิจกรรมทีเ่ป็นการสนับสนุนพัฒนาองค์ความรู้)  

100% 

3. แบบส ารวจการใช้การกีฬาการกีฬาเพื่อป้องกันอาชญากรรมในกลุ่มเยาวชนในระดับอาเซียน 100% 
 

ผลลัพธ์ / ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. เกิดการพัฒนาเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานที่มีวัตถุประสงค์ในด้านการสนับสนุนการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของกลุ่มเปราะบาง 
2. เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ในด้านการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและการขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก 
3. มีการส่งเสริมการอนุวัติการยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรฐานเชิงปฏิบัติของสหประชาชาติว่าด้วยการขจัดความรุนแรง 
ต่อเด็กและผู้หญิงในด้านการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการ ยุติธรรมทางอาญาในระดับภูมิภาคเอเชีย 
4. เกิดการตระหนักรู้ว่าการกีฬานั้นเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยป้องกันอาชญากรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนท้ังในระดับประเทศ
และระดับอาเซียน   

สถำนะโครงกำร 

ใหม่        ต่อเนื่อง 

 

เป็นโครงการพัฒนาเครือขา่ยกับหนว่ยงานที่มีวัตถปุระสงค์ในดา้นการสนับสนนุการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของกลุม่
เปราะบาง และพัฒนาองคค์วามรูใ้นด้านการเขา้ถึงกระบวนการยตุิธรรมและการขจดัความรุนแรงต่อผูห้ญิงและเด็ก อีกทั้ง 
การเสรมิสรา้งองคค์วามรู้และการผลกัดันใหเ้กดิการตระหนักรู้ว่าการกฬีานั้นเป็นเครือ่งมือส าคญัที่ช่วยปอ้งกันอาชญากรรมได ้
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8. โครงกำรประเมินผลกระทบทำงสังคมของโครงกำรส่งเสริม 

กำรกลับคืนสู่สังคมของผู้พ้นโทษ 
 
ข้อมูลพื้นฐำนโครงกำร 
งบประมำณ:  1,000,000 บาท 
ประเภทโครงกำร:   งานขับเคลื่อนนโยบาย 
ประเด็นหลักโครงกำร:  The Bangkok Rules Plus  
หน่วยงำนรับผิดชอบ: ส านักส่งเสริมข้อก าหนดกรุงเทพและการปฏิบัติต่อผู้กระท าผิด 
 

รำยละเอียดโครงกำรที่ส ำคัญ 
สำระส ำคัญ 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด า เนินงานโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการแก้ไขฟื้นฟู 
และการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยที่ผ่านมาของสถาบัน 
2. เพื่อศึกษาข้อมูลด้านผลกระทบทางสังคมที่เกี่ยวกับข้องการด าเนินโครงการต่าง ๆ ซึ่งจัดท าขึ้นเพื่อสนับสนุนการแก้ไขฟ้ืนฟู
และการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย และพัฒนาการด าเนินงานโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีผลสัมฤทธ์ิที่ดีขึ้นต่อไป 
3. เพื่อรวบรวมแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการแก้ไขฟื้นฟูและการเตรียมความ
พร้อมก่อนปล่อย 
 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงกำร 
ตัวชี้วัดผลผลิต ค่ำเป้ำหมำย 
1. โครงการประเมินผลกระทบทางสังคมของโครงการส่งเสริมการกลับคืนสูส่ังคมของ 
ผู้พ้นโทษ 

2 กิจกรรม 

 

ผลลัพธ์ / ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. การจัดกิจกรรมและการด าเนินโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายด้านการแก้ไขฟื้นฟูและการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขัง 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
2. ลดจ านวนนักโทษในเรือนจ า ส่งผลให้การบริหารจัดการเรือนจ าที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการผู้ต้องขัง และการแก้ไขฟื้นฟูพฤติ
นิสัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงส่งผลให้ลดจ านวนการ กระท าความผิดซ้ าในประเทศไทย  

สถำนะโครงกำร 

ใหม่        ต่อเนื่อง 

 

เป็นโครงการประเมินผลโครงการส่งเสริมเรือนจ าต้นแบบเชิงลึกท่ีส านักส่งเสริมข้อก าหนดกรุงเทพฯ ได้ด าเนินการ
ในช่วงที่ผ่านมา โดยจะรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมลูเกีย่วกับผลที่ผู้ตอ้งขังได้รับจากการเข้าไปร่วมกับโครงการต่าง ๆ 
เกี่ยวกับการแกไ้ขฟ้ืนฟูผู้ต้องขังและการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย เพื่อใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงโครงการต่าง ๆ ให้ดี
ยิ่งข้ึนต่อไป 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
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9. โครงกำรส่งเสริมหลักนิติธรรมและกำรป้องกันอำชญำกรรม 
 
ข้อมูลพื้นฐำนโครงกำร 
งบประมำณ:  400,000 บาท 
ประเภทโครงกำร:   งานวิจัยและงานวิชาการ 
ประเด็นหลักโครงกำร:  Emerging reform issues  
หน่วยงำนรับผิดชอบ: ส านักกิจการต่างประเทศและประสานนโยบาย 
 

รำยละเอียดโครงกำรที่ส ำคัญ 
สำระส ำคัญ 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ในประเด็นปัญหาอาชญากรรมในรูปแบบใหม่ 
2. เพื่อสร้างความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในประเด็นปัญหาอาชญากรรมรปูแบบใหม่เหล่านั้น ซึ่งจะพัฒนาไปสู่การขับเคลื่อนป้องกนั
และจัดการในทางปฏิบัติในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ของไทย และในระดับสากลต่อไป 
3. เพื่อผลักดันบทบาทของประเทศไทยในการมีส่วนร่วมพัฒนาแนวทางการป้องกันและจัดการกับปัญหาอาชญากรรมรูปแบบ
ใหม่ต่าง ๆ 
 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงกำร 
ตัวชี้วัดผลผลิต ค่ำเป้ำหมำย 
1. โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง Aligning the ASEAN Response to Transnational Organized Crime 1 ฉบับ 
2. โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง The State of cybercrime in Thailand: Trends, legislation and 
national Cooperation 

1 ฉบับ 

 

ผลลัพธ์ / ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. มีการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในรูปแบบใหม่ซึ่งสามารถน า ไปต่อยอด 
และเป็นแนวทางในการป้องกันและจัดการกับปัญหาต่อไป 
2. เกิดการบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนให้เกิดการป้องกันและจัดการกับปัญหาอาชญากรรมรูปแบบใหม่ 
3. ประเทศไทยสามารถยกระดับการด าเนินงานด้านกระบวนการยุติธรรมต่อการจัดการกับอาชญากรรมรูปแบบใหม่  

สถำนะโครงกำร 

ใหม่        ต่อเนื่อง 

 

เป็นโครงการศึกษาปัญหา ความทา้ทาย และแนวทางในการแก้ไขปญัหาอาชญากรรมในรูปแบบใหม่ เพื่อเป็นการพัฒนา
และเติมเต็มองค์ความรู้ด้านอาชญากรรมรูปแบบใหม่ ให้กับหน่วยงานไทยและต่างประเทศ โดยการจดัท าโครงการ
ศึกษาวิจัย และการเผยแพร่องค์ความรู ้

ยุทธศำสตร์ที่ 2 
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10. โครงกำรส่งเสริมมำตรฐำนระหว่ำงประเทศด้ำนงำนยุติธรรม 
 
ข้อมูลพื้นฐำนโครงกำร 
งบประมำณ:  2,000,000 บาท 
ประเภทโครงกำร:   งานขับเคลื่อนนโยบาย 
ประเด็นหลักโครงกำร:  Emerging reform issues   
หน่วยงำนรับผิดชอบ: ส านักกิจการต่างประเทศและประสานนโยบาย 
 

รำยละเอียดโครงกำรที่ส ำคัญ 
สำระส ำคัญ 
 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในประเทศไทย 
2. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในประเทศไทย 
 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงกำร 
ตัวชี้วัดผลผลิต ค่ำเป้ำหมำย 
1. รายงานการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบตดิตามและประเมินผลกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในประเทศไทย 

1 เล่ม 

2. การเผยแพร่ผลการศึกษาวิจยัและคู่มือกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
ฉบับปรับปรุง 

3 ครั้ง 

 

ผลลัพธ์ / ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. การยกระดับการส่งเสริมการด าเนินงานด้านกระบวนการยตุิธรรมเชิงสมานฉันท์ของประเทศไทยใหส้อดคล้องกับมาตรฐาน
ระหว่างประเทศ 
2. ผู้เสียหายและผู้กระท าผิดในคดอีาญามีทางเลือกมากขึ้นและไดร้ับการปฏิบัตโิดยค านึงถึงความเป็นมนุษย์ ความเสยีหาย 
ที่เกิดขึ้น ความรูส้ึกและความต้องการในการระงับข้อพิพาทตามขอบเขตของกฎหมาย 
3. หน่วยงานภาครัฐมีความเข้าใจและสามารถจัดกระบวนการยตุิธรรมเชิงสมานฉันท์ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
4. การมีส่วนส่งเสริมความสมานสามัคคีในระดับหน่วยทางสังคมขนาดเล็ก เช่น ครอบครัว เพื่อนบ้าน โรงเรียน หมู่บ้าน  
และชุมชน  

สถำนะโครงกำร 

ใหม่        ต่อเนื่อง 

 

เป็นโครงการขับเคลื่อนการใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในระบบยตุิธรรมทางอาญาของประเทศไทย  
โดยศึกษาต่อยอดจากโครงการวิจยัที่ผ่านมาโดยมุ่งเน้นท่ีการพัฒนาระบบตดิตามและประเมินผลกระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์ และเผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยและคู่มือกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ฉบับปรับปรุง อีกท้ังจัด
หลักสตูรฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้นให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย UN Basic Principles และคู่มอืกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ฉบับปรับปรุง 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 
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11. โครงกำรปฏิรูปหลักนิติธรรมอย่ำงเป็นรูปธรรม  
(RoLD in Action) 
 
ข้อมูลพื้นฐำนโครงกำร 
งบประมำณ:  3,000,000 บาท 
ประเภทโครงกำร:   งานขับเคลื่อนนโยบาย 
ประเด็นหลักโครงกำร:  RoLD Program  
หน่วยงำนรับผิดชอบ: ส านักอ านวยการพิเศษ 
 

รำยละเอียดโครงกำรที่ส ำคัญ 
สำระส ำคัญ 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อเสริมสร้างเครือข่าย RoLD Fellows ให้มีความเข้มแข็ง และขยายฐานภาคีเครือข่ายออกไปในวงกว้าง เพื่อสร้างพลัง 
ในการขับเคลื่อนประเด็นทางสังคมด้านการส่งเสริมหลัก นิติธรรมอย่างเป็นรูปธรรมในหลายมิติและทุกภาคส่วน 
2. เพื่อริเริ่มโครงการพัฒนาน าร่องที่ส าคัญในสาขาการพัฒนาต่าง ๆ ซึ่งยึดแนวคิดของการมีหลักนิติธรรมและการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน 
 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงกำร 
ตัวชี้วัดผลผลิต ค่ำเป้ำหมำย 
1. กิจกรรม RoLD Trip 2 ครั้ง 
2. จัดท า Focus Group และ/หรอื ตูงาน และ/หรือ ท ากระบวนการ Hackathon ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง 5 ครั้ง 
3. กิจกรรมแลกเปลีย่นองค์ความรูข้องชาว ROLD ประกอบด้วย ROLD Forum และ Let's RoLD  8 ครั้ง 
4. กิจกรรมรเิริ่มและขับเคลื่อนประเด็นปฏิรูป 2 ประเด็น 
 

ผลลัพธ์ / ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. ประเทศไทยมีองค์ความรู้ที่แสดงให้เห็นความเช่ือมโยงและความส าคัญของหลักนิติธรรมในบริบทการพัฒนาของประเทศไทย 
ต่อเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของสหประชาชาติทั้งที่เป็นเป้าหมายที่ 16 และเป็นปัจจัยสนับสนุนเป้าหมายอื่น ๆ 
2. ประเทศไทยมีเครือข่ายผู้น าที่มีบทบาทในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ที่มีความรู้ความเข้าใจด้านหลักนิติธรรม เพื่อเป็นแนวร่วม 
ในการน าเสนอแนวทางทางนโยบายระดับประเทศท่ีเป็น รูปธรรมในอนาคต   

สถำนะโครงกำร 

ใหม่        ต่อเนื่อง 

 

เป็นการขยายผลความร่วมมือระหว่างกันของเครือข่าย RoLD Fellows โดยมีกิจกรรมที่ครอบคลมุหลายมิติ อาทิ  
การรักษาเครือข่ายความร่วมมือของสถาบัน การขับเคลื่อนประเด็นทางสังคมที่สอดคล้องพันธกิจของสถาบัน การระดม
ความคิดเห็นจากผูเ้ชี่ยวชาญและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย การลงพื้นที่เพ่ือศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไข ผลักดันประเด็น
นโยบายสู่งสังคม และจัดท าองค์ความรู้เผยแพร่ออกสูส่าธารณชน 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 
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12. โครงกำรจัดประชุมเวทีสำธำรณะว่ำด้วยหลักนิติธรรม 

และกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (TIJ Public Forum on the  
Rule of Law and Sustainable Development) 
 
ข้อมูลพื้นฐำนโครงกำร 
งบประมำณ:  2,000,000 บาท 
ประเภทโครงกำร:   งานขับเคลื่อนนโยบาย 
ประเด็นหลักโครงกำร:  RoLd Program  
หน่วยงำนรับผิดชอบ: ส านักอ านวยการพิเศษ 
 

รำยละเอียดโครงกำรที่ส ำคัญ 
สำระส ำคัญ 
 
 
 
 
 

 
วัตถุประสงค ์
1. เพื่อสร้างเวทีกลางส าหรับการพัฒนาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านหลักนิติธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน และสนับสนุน  
ให้น าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีปรสิทธิภาพ 
2. เพื่อเผยแพร่ให้หน่วยงานต่าง ๆ ทราบถึงเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับงานด้านหลักนิติธรรมและร่วมกัน
หาแนวทางเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว 
3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมให้ตระหนักถึงความส าคัญของหลักนิติธรรมที่เป็นพื้นฐานของการพัฒนา
ที่ยั่งยืนในสาขาต่าง ๆ ซึ่งเป็นการสนับสนุนการด าเนินงาน ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของประเทศไทย 
ในภาพรวม 
 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงกำร 
ตัวชี้วัดผลผลิต ค่ำเป้ำหมำย 
1. การประชุมเวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาท่ียั่งยืน 1 ครั้ง 
 

ผลลัพธ์ / ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนภาคส่วนต่าง ๆ ในการแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ 
หลักนิติธรรมและการพัฒนาท่ียั่งยืน 
2. สถาบันมีองค์ความรู้และนวัตกรรมเกี่ยวกับกระบวนการกฎหมาย หลักนิติธรรม และการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหา
สังคมอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกันเป็นองค์รวม จากการจัดการประชุมเวทีสาธารณะ  
3. มีการรวบรวมและเผยแพร่องคค์วามรู้ที่ได้จากการจัดการประชุมเวทีสาธารณะ  

สถำนะโครงกำร 

ใหม่        ต่อเนื่อง 

 

เป็นโครงการต่อเนื่องที่เป็นการเผยแพร่องค์ความรู้และสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับความส าคัญและการประยุกต์ใช้ 
หลักนิติธรรม โดยเปดิโอกาสให้ผู้แทนหน่วยงาน สถาบันการศึกษา ผูบ้ริหารภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม  
ได้เข้าร่วมแลกเปลีย่นมุมมอง วิเคราะห์ เชื่อมโยง วางแผนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายด้านเป้าหมายการพฒันาที่ยั่งยืนของ
ประเทศ  

ยุทธศำสตร์ที่ 2 
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13. โครงกำร Rule of Law Education 
 
ข้อมูลพื้นฐำนโครงกำร 
งบประมำณ:  2,000,000 บาท 
ประเภทโครงกำร:   งานพัฒนาศักยภาพบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม 
ประเด็นหลักโครงกำร:  RoLD Program  
หน่วยงำนรับผิดชอบ: ส านักอ านวยการพิเศษ 
 

รำยละเอียดโครงกำรที่ส ำคัญ 
สำระส ำคัญ 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านหลักนิติธรรมแก่ประชาชนท้ังในประเทศและระดับภูมิภาค 
2. เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนทุกภาคส่วนรับรู้และตระหนักถึงความส าคัญของหลักนิติธรรมต่อสังคมไทย ตลอดจนตระหนักถึง
บทบาทที่เป็นไปได้และเหมาะสมของตนในการร่วมส่งเสริม หลักนิติธรรมในสังคมต่อไปในอนาคต 
3. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจ และน าหลักนิติธรรมไปสู่การปฏิบัติจริง 
ในชีวิตประจ าวัน 
 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงกำร 
ตัวชี้วัดผลผลิต ค่ำเป้ำหมำย 
1. กิจกรรมเพิ่มศักยภาพพนักงานสืบสวนสอบสวน (Investigative Interviewing Method) 1 ครั้ง 
2. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชุมชน  5 ครั้ง 
3. กิจกรรมส่งเสริมความรู้และความตระหนักรู้ในประเด็นเกี่ยวกับหลักนิติธรรม 6 ครั้ง 
4. กิจกรรมการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านหลักนิติธรรม 3 ช้ิน 
 

ผลลัพธ์ / ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยได้รับการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานเทียบเท่าระดับ
สากล  
2. ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ มีความตระหนักถึงความจ าเป็นของการพัฒนาหลักนิติธรรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

และตระหนักถึงบทบาทของตนเองในการมีส่วนร่วมพัฒนา หลักนิติธรรม และสนับสนุนการน าหลักนิติธรรมไปปฏิบัติจริงใน

สังคม  

สถำนะโครงกำร 

ใหม่        ต่อเนื่อง 

 

เป็นโครงการส่งเสริมความรูเ้กี่ยวกบัหลักนิติธรรมให้แก่บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมและประชาชนท่ัวไป ด้วยการ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การเพิ่มศกัยภาพของพนักงานสืบสวนสอบสวน การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะดับชุมชน และ
การจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้และความตระหนักรู้ในประเด็นเกี่ยวกับหลักนิติธรรม 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 
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14. โครงกำรสร้ำงพื้นท่ีทดลองนวัตกรรมเพื่อควำมยุติธรรม (JX) 
 
ข้อมูลพื้นฐำนโครงกำร 
งบประมำณ:  4,000,000 บาท 
ประเภทโครงกำร:   งานขับเคลื่อนนโยบาย 
ประเด็นหลักโครงกำร:  Project J  
หน่วยงำนรับผิดชอบ: ส านักอ านวยการพิเศษ 
 

รำยละเอียดโครงกำรที่ส ำคัญ 
สำระส ำคัญ 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อส่งเสริมให้ สธท. มีบทบาทส าคัญในการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยดึงศักยภาพของบุคลากร 
องค์ความรู้ และเครือข่ายของสถาบันมาเป็นพลังในการขับเคลื่อนการปฏิรูป ผ่านการเปิดพื้ นที่ในการระดมความคิด  
และการสร้างนวัตกรรมผ่านการออกแบบกระบวนการอย่างมีส่วนร่วมจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และกระบวนการอื่น  ๆ  
ที่เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรมใหม่ 
2. เพื่อสร้างนวัตกรรมเพื่อความยุติธรรม โดยน าไปทดสอบ ทดลอง และพัฒนาต่อยอดเพื่อประยุกต์ใช้จริงในพื้นที ่
3. เพื่อขยายเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อน และน าองค์ความรู้ใหม่ๆ มาใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องประเด็นการ
ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม โดยการเข้าร่วมประชุมในระดับนานาชาติ 
 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงกำร 
ตัวชี้วัดผลผลิต ค่ำเป้ำหมำย 

1. รายงานองค์ความรู้ และ/หรือ business model ของการพัฒนาและสร้างโอกาส
ในการคืนสู่สังคมให้กับอดีตผู้ต้องขัง 

1 รายงานสรุปผลการศึกษาและ
พัฒนากระบวนการต้นแบบดังกลา่ว 

2. นวัตกรรมต้นแบบสนับสนุนการท างานของทีมสหวิชาชีพ 1 โครงการ 
3. รายงานผลการด าเนินงานพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมเพื่อความยุติธรรม จากระยะที่สาม 3 รายงาน 
 

ผลลัพธ์ / ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. มีองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมเพื่อความยุติธรรม 
2. สามารถขยายเครือข่ายความร่วมมือในการน านวัตกรรมไปปรบัใช้อย่างเป็นรูปธรรม 
3. นวัตกรรมต้นแบบ ได้รับการตอบสนองเชิงบวกจากกลุ่มเป้าหมาย  

สถำนะโครงกำร 

ใหม่        ต่อเนื่อง 

 

เป็นโครงการหนึ่งภายใต้ Project j (แผนงานการพัฒนานวัตกรรมเพือ่ความยุติธรรม ) ที่ไดด้ าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง 
3 ระยะ โดยปี พ.ศ. 2564 นี้ เป็นระยะที่ 4 ที่จะมุ่งพัฒนานวัตกรรมต้นแบบให้สอดรับกับความต้องการของผู้ใช้งาน 
ที่มากข้ึน และต่อยอดพัฒนานวัตกรรมต้นแบบขึ้นใหม่ ให้สอดรับกบัประเด็นทางสังคมในสถานการณ์ปัจจุบัน 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 
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15. โครงกำรกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนควำมยุติธรรมสู่สังคม 
(J-Content Knowledge Management) 
 
ข้อมูลพื้นฐำนโครงกำร 
งบประมำณ:  850,000 บาท 
ประเภทโครงกำร:   งานพัฒนาศักยภาพบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม 
ประเด็นหลักโครงกำร:  Project J  
หน่วยงำนรับผิดชอบ: ส านักอ านวยการพิเศษ 
 

รำยละเอียดโครงกำรที่ส ำคัญ 
สำระส ำคัญ 
 
 
 
 
 

 
วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้สถาบันมีบทบาทเป็นผู้น าด้านการน านวัตกรรมมาใช้กับการพัฒนากระบวนการยุติธรรม 
2. เพื่อให้สถาบันมีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและความยุติธรรม (Justice Innovation) ส าหรับเผยแพร่สู่สาธารณะ  
3. เพื่อให้สถาบันมีสื่อและช่องทางส าหรับเผยแพร่องค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและความยุติธรรม 
4. เพื่อให้สถาบันมีเครือข่ายของผู้ใช้นวัตกรรมเพื่อความยุติธรรม (Justice Innovator Network) 
 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงกำร 
ตัวชี้วัดผลผลิต ค่ำเป้ำหมำย 
1. กิจกรรมเผยแพร่สื่อการสอนทักษะชีวิต เกมออกไปข้างใน 2 ครั้ง 
2. กิจกรรมเสวนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับหนังสือแปล  
ด้านหลักนิติธรรม กฎหมาย และสังคม 

6 ครั้ง 

3. เครือข่ายผู้ใช้นวัตกรรมเพื่อความยุติธรรม (Justice Innovator Network) 1 เครือข่าย 
4. ชุดเครื่องมือด้านนวัตกรรมเพื่อความยุติธรรม มีชุดเครื่องมือด้านนวัตกรรม 
 

ผลลัพธ์ / ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. ผู้สนใจน าสื่อการสอนทักษะชีวิต เกมออกไปข้างในไปใช้ ได้เรียนรู้แนวคิดในการออกแบบ หลักการเบื้องหลัง และกลไกต่าง 
ๆ ของเกมออกไปข้างใน และน าไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายได้ 
2. ผู้สนใจ และผู้ที่ใช้นวัตกรรมเพื่อความยุติธรรม ได้มีพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และเกิดการพัฒนาต่อยอด
องค์ความรู้และเครื่องมือต่าง ๆ ให้ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
3. เกิดการน าองค์ความรู้จากหนังสือแปลตามผลผลิต 2 มาถกเถียงกันโดยผู้สนใจจากหลากหลายภาคส่วน เพื่อให้เกิดการต่อยอด
ทางความคิด และน าไปสู่การหาแนวทางการพัฒนาความยุติธรรมอย่างเป็นรูปธรรม  

สถำนะโครงกำร 

ใหม่        ต่อเนื่อง 

 

เป็นโครงการต่อเนื่องจากป ี2563 โดยมุ่งเน้นการสร้างรวบรวม และเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ ๆ ด้านนวตักรรม 
เพื่อความยุติธรรม และการสรา้งเครือข่ายของผู้ที่มีองค์ความรู้ นวตักรรม ทรัพยากร และเครื่องมือทางความคิดใหม่ ๆ 
ที่สามารถน ามาบูรณาการกับทรัพยากรของ สถาบัน เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรปูกระบวนการยุติธรรมใหส้ามารถเข้าถึง 
ได้ง่าย ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ดียิ่งขึ้น 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 
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16. โครงกำรสนับสนุนกำรพัฒนำระบบเชื่อมโยงข้อมูล 

ของหน่วยงำนในกระบวนกำรยุติธรรม 
 

ข้อมูลพื้นฐำนโครงกำร 

งบประมำณ:   
ประเภทโครงกำร:   
ประเด็นหลักโครงกำร:    

หน่วยงำนรับผิดชอบ:  
 

รำยละเอียดโครงกำรที่ส ำคัญ 

สำระส ำคัญ 

 
 
 
 

วัตถุประสงค ์

 
ผลสัมฤทธิ์ของโครงกำร 

ตัวชี้วัดผลผลิต ค่ำเป้ำหมำย 
  
  
  

 

ผลลัพธ์ / ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

  

สถำนะโครงกำร 

ใหม่        ต่อเนื่อง 

 

 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 
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17. โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพบุคลำกรหน่วยงำน 

ในกระบวนกำรยุติธรรม 
 
ข้อมูลพื้นฐำนโครงกำร 
งบประมำณ:  2,000,000 บาท 
ประเภทโครงกำร:   งานพัฒนาศักยภาพบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม 
ประเด็นหลักโครงกำร:  Rule of law 
หน่วยงำนรับผิดชอบ: ส านักอ านวยการพิเศษ 
 

รำยละเอียดโครงกำรที่ส ำคัญ 
สำระส ำคัญ  
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านหลักนิติธรรมแก่บุคลากรทั้งในกระบวนการยุติธรรมและนอกกระบวนการยุติธรรม  
2. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม อันจะน าไปสู่สังคมแห่งยุติธรรม  
3. เพื่อกระตุ้นการตระหนักรู้ถึงความส าคัญของหลักนิติธรรมต่อสังคมไทยตลอดจนตระหนักถึงบทบาทที่เหมาะสมของตน 
ในการส่งเสริมหลักนิติธรรมในสังคม 
 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงกำร 
ตัวชี้วัดผลผลิต ค่ำเป้ำหมำย 
จัดหลักสูตรการฝึกอบรมให้กับหนว่ยงานในหรือนอกกระบวนการยุตธิรรม 
(ผู้เข้าร่วมหลักสูตรอบรมอย่างน้อย 30 คน / หลักสูตร และอย่างน้อยร้อยละ 80 มีองค์ความรู้
และนวัตกรรมฯ) 

4 หลักสูตร 

มีการรวบรวมองค์ความรู้และนวัตกรรมเกีย่วกับกฎหมาย และการก าหนดนโยบาย 
เพื่อแก้ไขปัญหาสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ 

สรุปรายงาน 1 เล่มต่อ 1 
หลักสตูร 

มีเครือข่ายความร่วมมือท่ีเกิดขึ้นจากผู้เข้าร่วมหลักสูตร จ านวนเครือข่ายความร่วมมือ 
 

ผลลัพธ์ / ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร สามารถน าความรู้และเครื่องมือไปประยุกต์ใช้และพัฒนางานของตน อันจะน าไปสู่สังคม 
แห่งยุติธรรม 
2. เกิดการท างานร่วมกันแบบบูรณาการในการก าหนดนโยบาย แผนงาน และการขับเคลื่อนภารกิจในกระบวนการยุติธรรม  

สถำนะโครงกำร 

ใหม่        ต่อเนื่อง 

 

เป็นการน าบุคลากรทั้งในกระบวนการยุติธรรมและนอกกระบวนการยุติธรรมได้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งในเรื่อง 
หลักนิติธรรมและการน านวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ภายใต้บริบทเปลี่ยนแปลงไปทั้งทางสังคมไทยและสังคมโลก  
เพื่อเป็นการยกระดับการป้องกันอาชญากรรม และระบบยตุิธรรมทางอาญาภายใต้บริบทท่ีเกิดขึ้นใหม่ในสังคมอย่างดี
ยิ่งข้ึน สอดคล้องกับภารกิจด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมของสถาบัน 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 
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18. โครงกำรส่งเสริมบทบำทของสถำบันเพื่อกำรยุติธรรม 

แห่งประเทศไทยด้ำนกำรผลักดันหลักนิติธรรมในระดับภูมิภำค 

และในระดับระหว่ำงประเทศ 
 
 

ข้อมูลพื้นฐำนโครงกำร 
งบประมำณ:  9,700,000 บาท 
ประเภทโครงกำร:   งานขับเคลื่อนนโยบาย 
ประเด็นหลักโครงกำร:  Emerging reform issues, Policy coordination (UN-PNI)  
หน่วยงำนรับผิดชอบ: ส านักอ านวยการพิเศษ 
 

รำยละเอียดโครงกำรที่ส ำคัญ 
สำระส ำคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
วัตถุประสงค ์
1. เพื่อสนับสนุนบทบาทของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ในฐานะทูตสันถวไมตรีฯ เพื่อให้ทรงปฏิบัติ 
พระภารกิจต่าง ๆ ได้ตามแผนงานในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของ UNODC ตลอดจนพระภารกิจอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับหลักนิติธรรมและการพัฒนาท่ียั่งยืนท้ังในและต่างประเทศ 
2. เพื่อสร้างความรับรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมหลักนิติธรรมการปฏิรูประบบงานยุติธรรมทางอาญา และประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการด าเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยเฉพาะ เป้าหมายที่ 16 ของ SDGs 
3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือระหว่าง TU กับหน่วยงานของสหประชาชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศ
และต่างประเทศเพื่อส่งเสริมการด าเนินงานด้านระบบยุติธรรม และการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงกำร 
ตัวชี้วัดผลผลิต ค่ำเป้ำหมำย 
1. การผลิตสิ่งพิมพ์ / เอกสารทางวิชาการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ 2 ครั้ง 
2. การสนับสนุนกิจกรรมของสถาบัน ท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมหลักนิติธรรม 1 ครั้ง 
 

ผลลัพธ์ / ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. สถาบันได้รับการยอมรับทั้งในระดับภูมิภาคและนานาชาติ ในฐานะสถาบันในเครือข่ายแผนงานสหประชาชาติที่มีผลงาน
เด่นชัด  
2. สถาบันได้รับการยอมรับจากท้ังภายในและต่างประเทศในการปฏิบัติงานด้านหลักนิติธรรม กระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
และการพัฒนาท่ียั่งยืน  

สถำนะโครงกำร 

ใหม่        ต่อเนื่อง 

 

เป็นโครงการสนับสนุนการปฏิบัตพิระภารกิจในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการด ารงต าแหน่งทูตสันถวไมตรีฯ ซึ่งสร้าง
คุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศไทยในการส่งเสริมบทบาทเชิงรุกของประเทศในด้านการส่งเสริมหลกันิติธรรม 
ให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม พรอ้มท้ังช่วยยกระดับมาตรฐานกระบวนการยุติธรรมในภมูิภาคอาเซียนให้เป็นสากล 
และเสรมิบทบาทและภารกิจงานของ สถาบันในฐานะหน่วยงาน PNI แห่งแรกของ ASEAN ด้านการป้องกัน 
อาชาญกรรมและความยุติธรรมทางอาญา 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 
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19. โครงกำรพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนรู้เพื่อสร้ำงคนยุติธรรม (J-ED)  
 

ข้อมูลพื้นฐำนโครงกำร 
งบประมำณ:  1,000,000 บาท 
ประเภทโครงกำร:   งานพัฒนาศักยภาพบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม 
ประเด็นหลักโครงกำร:  Project J  
หน่วยงำนรับผิดชอบ: ส านักอ านวยการพิเศษ 
 

รำยละเอียดโครงกำรที่ส ำคัญ 
สำระส ำคัญ 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อส่งเสริมให้สถาบันมีบทบาทส าคัญในการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยดึงศักยภาพของบุคลากร  
องค์ความรู้ และเครือข่ายของสถาบันมาเป็นพลังในการขับเคลื่อนการปฏิรูป โดยจะมุ่งเน้นไปที่การน า  “กระบวนการและวิธี
คิดใหม่ ๆ” มาปรับใช้เพื่อการเรียนรู้มิติด้านความความเป็นธรรมผ่านประสบการณ์ (experiential learning) 
2. เพื่อน าเครื่องมือทางความคิดและหลักสูตรในการพัฒนาปลูกฝังจิตส านึกในความยุติธรรมไปขยายผลในเครือข่ายสถาบันการศึกษา 
3. เพื่อขยายเครือข่ายเยาวชนที่มีองค์ความรู้และความสนใจที่จะแก้ไขปัญหาทางสังคมในประเด็นด้านความยุติธรรม  
และขยายเครือข่ายขององค์กรไปสู่กลุ่มผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนวัตกรรม ท้ังในและระหว่างประเทศ 
 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงกำร 
ตัวชี้วัดผลผลิต ค่ำเป้ำหมำย 
1. หลักสูตรการเรียนรู้ผ่านเครื่องมือความคิดเชิงนวัตกรรมเพื่อความยุติธรรมระดับ
มหาวิทยาลยั คณะนิติศาสตร ์

100% (ติดตามการเรียนการ
สอนเก็บข้อมูล) 

2. กิจกรรมสนับสนุนโครงการเครอืข่ายเยาวชนและเครือข่ายองค์กรเพื่อการเรยีนรู้เรื่อง
ความยุติธรรมแบบบรูณาการ 

4 โครงการ 

3. ถอดบทเรียนการน าวิธีการคิดเชิงระบบ มาใช้ในการแก้ปัญหาด้านการอ านวยความยุติธรรมใน
ชุมชน 

100% (สรุปรายงานการท างาน) 

 

ผลลัพธ์ / ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. บุคลากรที่เข้าสู่ระบบยุติธรรมมีกรอบเครื่องมือในกระบวนการคิดแก้ปัญหาหลากหลายรูปแบบและรอบด้าน เข้าใจปัญหาเชิงระบบ 
ยึดโยงกับความต้องการของผู้ที่ประสบปัญหาเป็นหลัก และหล่อหลอมปลูกฝังกรอบความคิดที่เอื้อต่อการสร้างสังคมยุติธรรม 
2 เปิดพื้นที่การมีส่วนร่วมให้กับทุกภาคส่วนในการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาด้านความยุติธรรม ผ่านการประยุกต์ใช้
เครื่องมือท่ีเน้นการบูรณาการข้ามศาสตร์ ช้ีให้เห็นว่าปัญหาเรื่อง ความยุติธรรมเป็นปัญหาที่ทุกคนสามารถมีส่วนช่วยแก้ไขได้ 
3 สร้างองค์ความรู้ในการน าวิธีคิดแบบใหม่ ๆ มาประยุกต์ในการแก้ปัญหาด้านความยุติธรรม  
4. สถาบันมีเครือข่ายของผู้ที่สนใจและต้องการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเรื่องความยุติธรรม มีบทบาทในการผลักดันประเด็น
ด้านความยุติธรรมทางสังคมผ่านกระบวนการเรียนรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจ  

สถำนะโครงกำร 

ใหม่        ต่อเนื่อง 

 

เป็นหนึ่งในโครงการภายใต้แผนงานการพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยุติธรรม (Project J) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่าย
นักนวัตกรรม และนักเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับผู้น ารุ่นใหม่และระดับเยาวชน น าเสนอแนวคิดใหม่ ๆ ในการแก้ไขปัญหาสังคม
ผ่านมุมมองด้านหลักนิติธรรม โดย J-ED มุ่งเน้นการน ากระบวนการคิดแบบบูรณาการมาใช้เพื่อสร้าง พัฒนา และหล่อหลอม
กรอบความคิดที่เอื้อต่อการสร้างจิตส านึกในการเป็นนักยุติธรรมที่ดีให้แก่บุคลากรสถาบันและเครือข่ายมหาวิทยาลัย 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 
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20. โครงกำรขับเคลื่อนแผนงำนสถำบันด้ำนกำรพัฒนำ 

ศักยภำพบุคลำกรในกระบวนกำรยุติธรรม  
 
ข้อมูลพื้นฐำนโครงกำร 
งบประมำณ:  5,000,000 บาท 
ประเภทโครงกำร:  งานพัฒนาศักยภาพบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม 
ประเด็นหลักโครงกำร:  Rule of Law  
หน่วยงำนรับผิดชอบ: ส านักอ านวยการพิเศษ 
 

รำยละเอียดโครงกำรที่ส ำคัญ 
สำระส ำคัญ 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ให้มีความรู้และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเรื่อ งมาตรฐานระหว่าง
ประเทศ (International Standard and Norms)  
2. เพื่อพัฒนาชุดหลักสูตรการฝึกอบรมจากการถอดบทเรียนผ่านการน าองค์ความรู้จากมาตรฐานระหว่างประเทศด้านการ
ป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญามายกระดับ ศักยภาพบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมไทยอย่างเป็นรูปธรรม  
3. เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมให้มีการท างานร่วมกันแบบบูรณาการในการก าหนดนโยบาย 
แผนงาน และการขับเคลื่อนภารกิจจะน าไปสู่การปฏิรูปกระบวนการ ยุติธรรมอย่างสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมใหม่  ๆ  
ในอนาคต 
 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงกำร 
ตัวชี้วัดผลผลิต ค่ำเป้ำหมำย 
1. จัดหลักสูตรอบรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องมาตรฐานระหว่างประเทศ 
(ผู้เข้าร่วมหลักสูตรอบรม อย่างน้อย 50 คน/หลักสูตร มีความเข้าใจเรื่องมาตรฐานระหว่างประเทศ และการ
น ามาประยุกต์ใช้ในการท างานอย่างน้อยร้อยละ 80 และมีสรุปรายงานการจัดหลักสูตรอย่างน้อย 1 เล่ม) 

อย่างน้อย 1 
หลักสตูร 

 

ผลลัพธ์ / ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร สามารถน าความรู้และเครื่องมือไปประยุกต์ใช้และพัฒนางานของตน อันจะน าไปสู่สังคม  
แห่งยุติธรรม 
2. เกิดการท างานร่วมกันแบบบูรณาการในการก าหนดนโยบาย แผนงาน และการขับเคลื่อนภารกิจในกระบวนการยุติธรรม 
3. มีเครือข่ายความร่วมมือท่ีเกิดขึ้นจากผู้เข้าร่วมหลักสูตรฯ และมีกิจกรรมต่อยอดในลักษณะอื่น ๆ หลังจบการอบรม 
4. มีองค์ความรู้และนวัตกรรมเกี่ยวกับกฎหมาย และการก าหนดนโยบาย เพื่อแก้ไขปัญหาสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ  
และสอดคล้องกันเป็นองค์รวม  

สถำนะโครงกำร 

ใหม่        ต่อเนื่อง 

 

เป็นโครงการขยายผลในการน าองค์ความรู้จากมาตรฐานระหว่างประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญา มาสู่การ
ปฏิบัติและประยุกต์ใช้ในกระบวนการยุติธรรมไทยอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น รวมทั้งจะเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่าง
บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมให้มีองค์ความรู้ในระดับสากล สร้างความเชี่ยวชาญ เปิดพื้นที่ให้มีการท างานร่วมกัน
อย่างบูรณาการ และร่วมผลักดันประเด็นส าคญัที่จะน าไปสู่การปฏริูปกระบวนการยุติธรรมอย่างสรา้งสรรค์ 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 
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21. กำรจัดอบรมหลักสูตรนำนำชำติระยะสั้นส ำหรับ 

ผู้น ำรุ่นใหม่ด้ำนหลักนิติธรรมและกำรพัฒนำปี 2563  
(RoLD2020: The Resilient Leader) 
 
ข้อมูลพื้นฐำนโครงกำร 
งบประมำณ:  10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) 
ประเภทโครงกำร:   งานพัฒนาศักยภาพบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม 
ประเด็นหลักโครงกำร:  RoLD Program  
หน่วยงำนรับผิดชอบ: ส านักอ านวยการพิเศษ 
 

รำยละเอียดโครงกำรที่ส ำคัญ 
สำระส ำคัญ 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มนักวิจัย ผู้น ารุ่นใหม่ ทั้งในภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ผ่านหลักสูตรนานาชาติส าหรับการ
เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านหลักนิติธรรมเพื่อน า ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนากระบวนการก าหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาในทุกระดับ 
2. เพื่อพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมเกี่ยวกับหลักนิติธรรมต่อการก าหนดนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาสังคม 
3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากผู้เช่ียวชาญ นักวิชาการ รวมถึงกลุ่มผู้น ารุ่นใหม่ที่ประสบความส าเร็จในแวดวงต่าง ๆ 
4. เพื่อผลักดันเป้าหมายข้อ 16 ของ SDGs ให้เป็นที่รู้จักในทุกภาคส่วนของสังคมและในระดับภูมิภาค ภายใต้บทบาทของ
สถาบันที่เป็นหน่วยงาน UN-PNI และองค์กรถวายงานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ 
5. เพื่อเสริมบทบาทเชิงรุกของประเทศไทยในระดับภูมิภาค ในการสนับสนุนการเรียนรู้หลักนิติธรรมผ่านนวัตกรรมการศึกษา 
ที่สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในสังคม 
 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงกำร 
ตัวชี้วัดผลผลิต ค่ำเป้ำหมำย 
1. มีองค์ความรู้และนวัตกรรมเกี่ยวกับการกฎหมายและการก าหนดนโนบายเพื่อแก้ไข
ปัญหาสังคมอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกันเป็นองค์รวม  
(มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการรวมถงึเครือข่ายกลุ่มผู้น ารุ่นใหม่ด้านดังกล่าว / ผู้เข้าร่วมหลักสูตร 

RoLD2020 ไว้ไม่น้อยกว่า 80 คน / ผู้เข้าร่วมอบรม TIJ/IGLP ไม่น้อยกว่า 60 คน / ผู้เข้าร่วมทั้ง 2 
รายการจะต้องเห็นคุณค่าและเห็นความเข้าใจในหลักนิติธรรมและการประยุกต์ใช้ในการท างานมากขึน้ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 

- องค์ความรู้และนวัตกรรมถูก
น าไปใช้หรืออ้างอิงในเชิงวิชาการ 
- มีการด าเนินกิจกรรมต่อยอด
หลังเสร็จสิ้นการจดัโครงการ 
- มีสรุปรายงานจัดหลักสูตร 1 เล่ม  

 

ผลลัพธ์ / ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. ส่งเสริมบทบาทผู้น าของประเทศไทยในระดับภูมิภาค ในการสนับสนุนการเรียนรู้หลักนิติธรรมผ่านนวัตกรรมการศึกษา  
ที่สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  

สถำนะโครงกำร 

ใหม่        ต่อเนื่อง 

 

เป็นโครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้บรหิารรุ่นใหม่ ในเนื้อหาและหัวข้อเกี่ยวกับหลักนติิธรรมและนโยบาย
สาธารณะ ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และโลกวิถีใหม่ (New Normal) โดยมรีูปแบบกิจกรรมหลัก 
ที่ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และสามารถขยายเครือข่ายผูเ้ข้าร่วมทั้งนักวิชาการ และผู้บริหารรุ่นใหม่ได้มากขึ้น
ในทุกภาคส่วน 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 
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22. โครงกำรส่งเสริมบทบำทกำรเป็นสถำบันในเครือข่ำย 

แผนงำนสหประชำชำติด้ำนกำรป้องกันอำชญำกรรม 

และควำมยุติธรรมทำงอำญำ (PNI) 
 
ข้อมูลพื้นฐำนโครงกำร 
งบประมำณ:  5,000,000 บาท 
ประเภทโครงกำร:   งานขับเคลื่อนนโยบาย 
ประเด็นหลักโครงกำร:  Policy coordination (UN-PNI)  
หน่วยงำนรับผิดชอบ: ส านักกิจการต่างประเทศและประสานนโยบาย 
 

รำยละเอียดโครงกำรที่ส ำคัญ 
สำระส ำคัญ 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค ์
1. รับทราบแนวนโยบายระหว่างประเทศด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาที่ส าคัญ เผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการของสถาบัน และองค์กรภาคี รวมทั้งร่วมก าหนดทิศทาง ของนโยบายการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรม
ทางอาญาในระดับระหว่างประเทศ โดยผ่านการสนับสนุนถ้อยแถลง ร่างประเด็นเจรจาต่อรอง ก าหนดประเด็นทางวิชาการ 
ในกิจกรรม ต่าง ๆ รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้แทนรัฐบาลและสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในระดับโลก 
 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงกำร 
ตัวชี้วัดผลผลิต ค่ำเป้ำหมำย 
1. การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา สมัยที่ 14 1 ครั้ง 
2. การประชุมคณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา สมัยที่ 30 1 ครั้ง 
3. การประชุมเจรจาอื่น ๆ  2 ครั้ง 
 

ผลลัพธ์ / ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. การมีบทบาทส าคัญในการร่วมก าหนดสารัตถะผ่านการสนับสนุนร่างถ้อยแถลง ร่างประเด็นเจรจาต่อรอง ก าหนดประเด็น
ทางวิชาการในกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงสนับสนุนความร่วมมือกับ ภาคีในระดับระหว่างประเทศ 
2. การเผยแพร่ผลงานวิชาการหรือผลงานวิชาการของสถาบันได้ถูกหยิบยกขึ้นอ้างอิงในเวทีระหว่างประเทศ  
3. เกิดการบูรณาการความร่วมมือกับภาคีในระดับระหว่างประเทศ เพ่ือพัฒนากระบวนการยุติธรรม   

สถำนะโครงกำร 

ใหม่        ต่อเนื่อง 

 

เป็นโครงการส่งเสริมบทบาทของสถาบันฯ ในฐานะที่สถาบันมีภารกิจให้การให้สนับสนุนด้านสารตัถะกับ UNODC  
และเป็นเครือข่าย PNIs ซึ่งประกอบไปด้วยการประชุมเจรจา การเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการและการเข้าร่วมฝึกอบรม 
รวมทั้งเป็นโอกาสให้องค์กรสามารถติดตามแนวนโยบายส าคญั และร่วมก าหนดทิศทางของนโยบายการป้องกัน
อาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 
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23. โครงกำรเผยแพร่ผลงำนวิชำกำรและองค์ควำมรู้ 
 

ข้อมูลพื้นฐำนโครงกำร 
งบประมำณ:  10,000,000 บาท 
ประเภทโครงกำร:   งานพัฒนาศักยภาพบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม 
ประเด็นหลักโครงกำร:  Public relation 
หน่วยงำนรับผิดชอบ: ฝ่ายสื่อสารและดูแลภาพลักษณ์องค์กร 
 

รำยละเอียดโครงกำรที่ส ำคัญ 
สำระส ำคัญ 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อสนับสนุนฝ่ายวิชาการในการจัดกิจกรรมและการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ ความเคลื่อนไหว สู่ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ในกระบวนการยุติธรรม และกลุ่มผู้สนใจสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวก แก่สังคม 
2. เพื่อสนับสนุนบทบาทและประชาสัมพันธ์ผลงานของสถาบันในฐานะองค์กรเครือข่าย PNI และการเป็นผู้ผลักดัน 
การเปลี่ยนแปลงเพื่อส่งเสริมหลักนิติธรรม การพัฒนากระบวนการยุติธรรมทาง อาญา และการป้องกันอาชญากรรม 
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กร และ ให้บุคลากรสถาบันได้มีแหล่งสืบค้นข้อมูลและสร้างเสริมความรู้ในเรื่องต่าง ๆ 
4. เพื่อให้ฝ่ายสื่อสารและดูแลภาพลักษณ์องค์กรมีเครื่องมือสืบค้นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถาบันและประเด็นต่าง ๆ ในสื่อสาธารณะ 
 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงกำร 
ตัวชี้วัดผลผลิต ค่ำเป้ำหมำย 
1. ข่าวประชาสัมพันธ์ส าหรับส่งผ่านสื่อมวลชน 12 ครั้ง 
2. การเผยแพร่ข่าวสารข้อมูล บทความ บทสัมภาษณ์ อินโฟกราฟิก และวีดีทัศน์ใน FB Twitter และ YouTube 80 ช้ินงาน 
3. จ านวนผู้เข้าใช้ข้อมูลในเว็บไซต์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของผู้ใช้เว็บไซต์ทั้งหมด ร้อยละ 5 
4. จดหมายข่าว ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 4 ครั้ง 
5. หนังสือเผยแพร่ผลงานวิชาการ องค์ความรู้ เอกสารงานวิจัย และบทความวิชาการ ภาษาไทยและ/หรือ 
ภาษาอังกฤษ ในรูปแบบสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ 

2 ช้ินงาน 

6. สื่อมัลติมีเดีย 7 ช้ินงาน 
7. สิ่งของใช้งานท่ีแสดงถงึอัตลักษณ์องค์กร 3 ช้ินงาน 
ผลลัพธ์ / ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการยุติธรรม มีโอกาสรับทราบเกี่ยวกับความเคลื่อนไหว องค์ความรู้ และผลงานวิชาการจาก
สถาบันในหลายรูปแบบ รวมทั้งมีข้อมูลอ้างอิงเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ ต่อไป 
2. กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคม ประกอบด้วย กลุ่มผู้สนใจสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกแก่สังคม เยาวชน รวมถึง
ประชาชนท่ัวไป ได้รับความรู้ และรับทราบเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของสถาบัน 
3. สถาบันมีสื่อสร้างสรรค์ที่มีประสิทธิภาพในการเผยแพร่ผลงานวิชาการและองค์ความรู้ ในรูปแบบท่ีหลากหลาย 
4. บทบาทและผลงานด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของสถาบันเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในฐานะองค์กรเครือข่าย PNI   

สถำนะโครงกำร 

ใหม่        ต่อเนื่อง 

 

เป็นโครงการสนับสนุนบทบาทของสถาบัน ในด้านการส่งเสรมิหลักนิติธรรม การป้องกันอาชญากรรม และการ
ด าเนินการของกระบวนการยตุิธรรมทางอาญาที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยการน าเสนอผลงานวิชาการ องค์ความรู้ 
สร้างความตระหนักเกี่ยวกับภารกจิผลงาน และสื่อสารอตัลักษณ์ของสถาบันฯ สู่กลุ่มเป้าหมายภายนอกองค์กร 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 
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24. โครงกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงองค์กรให้สอดคล้องกับ 

ภำรกิจงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ (Organization  

Transformation - Phase 3)  
 

ข้อมูลพื้นฐำนโครงกำร 
งบประมำณ:  1,330,000 บาท 
ประเภทโครงกำร:   งานพัฒนาองค์กร 
ประเด็นหลักโครงกำร:  งานด้านการบริหารภายในองค์กร  
หน่วยงำนรับผิดชอบ: ส านักอ านวยการพิเศษ 
 

รำยละเอียดโครงกำรที่ส ำคัญ 
สำระส ำคัญ 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้สถาบัน สามารถด าเนินการยกระดับกระบวนการท างานเพื่อส่งเสริมบทบาทองค์กรในฐานะ Active-UN PNI  
ให้สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์และสามารถรองรับการด าเนินงาน ตามวัตถุประสงค์และภารกิจของสถาบัน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
2. เพื่อให้สถาบัน มีการปรับปรุงกระบวนการท างานในองค์กรให้สอดคล้องกับการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และสามารถ
รองรับการด าเนินงานของสถาบัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันสมัย และเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
3. เพื่อให้บุคลากรสามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์องค์กรและมุ่งไป
ในทิศทางเดียวกัน 
4. เพื่อให้บุคลากรมีศักยภาพ มุมมอง และทัศนคติ พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงและปรับการด าเนินงานได้อย่างรวดเร็วทันต่อ
สถานการณ์ในปัจจุบันท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
5. เพื่อให้บุคลากรสามารถท างานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่องค์กรตั้งเป้าไว้ 
 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงกำร 
ตัวชี้วัดผลผลิต ค่ำเป้ำหมำย 
1. กิจกรรมที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงองค์กรให้สอดคล้องกับภารกิจงานตามแผนยุทธศาสตร์ (ประชุมเชิงปฏิบัติการ) 1 ครั้ง 
2. กิจกรรมที่สนับสนุนการเปลีย่นแปลงองค์กรให้สอดคล้องกับภารกิจงานตามแผนยุทธศาสตร์  
(การปรับปรุงระเบยีบข้อบังคับ หรือให้ข้อเสนอแนะ) 

5 เรื่อง 

 

ผลลัพธ์ / ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. การส่งเสริมบทบาทขององค์กรในฐานะ Active-UN PNI โดยมีกระบวนการท างานที่สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์และ
สามารถรองรับการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์และภารกิจของสถาบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันสมัย และเป็นไป
ตามมาตรฐานสากล 
2. รายงานการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในกระบวนการท างานและการบริหารงาน แนวทางการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันกรณีครบวาระ   

สถำนะโครงกำร 

ใหม่        ต่อเนื่อง 

 

เป็นโครงการสนับสนุนการด าเนินงานของสถาบัน ให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยให้ความส าคญักบัการสื่อสาร  
การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ การปรับโครงสร้างองค์กรใหส้อดคล้องกับภารกิจ ให้แก่บุคลากรใน สถาบัน อย่างใกล้ชิด
และต่อเนื่อง เพื่อให้องค์กรมีความพร้อมรับการเปลีย่นแปลง ภารกิจส าคัญของของสถาบัน เกิดผลส าเร็จได้เป็นอย่างดี 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 
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25. โครงกำรจัดจ้ำงที่ปรึกษำวิเครำะห์ Employee engagement/ 

Exit interview เพื่อจัดท ำ Core value และ Organization Culture 
 
ข้อมูลพื้นฐำนโครงกำร 
งบประมำณ:  1,500,000 บาท 
ประเภทโครงกำร:   งานพัฒนาองค์กร 
ประเด็นหลักโครงกำร:  งานด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
หน่วยงำนรับผิดชอบ: ส านักอ านวยการพิเศษ 
 

รำยละเอียดโครงกำรที่ส ำคัญ 
สำระส ำคัญ 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้สถาบันทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากรในองค์กร (Employee Engagement) 
2. เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลเพื่อพัฒนาองค์กรต่อไปในอนาคต 
3. เพื่อให้สถาบันมีข้อมูลหรือแผนการด าเนินงานส าหรบัการพัฒนาองค์กรในดา้นต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมสรา้ง
ความผูกพันของบุคลากรในองค์กร (Employee Engagement) ของบุคลากรสถาบันในอนาคต 
4. เพื่อให้สถาบันมีข้อมูลเบื้องต้นส าหรับเป็นส่วนประกอบในการพัฒนาค่านิยมร่วมและวัฒนธรรมองค์กร (Core value and 
organization Culture) ต่อไปในอนาคต 
 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงกำร 
ตัวชี้วัดผลผลิต ค่ำเป้ำหมำย 
1. กิจกรรมการวเิคราะห์ความผูกพันของบุคลากรในองค์กร (Employee engagement) 1 ครั้ง 
2. ผลการสมัภาษณ์ Exit interview เพื่อน าไปวเิคราะห์ปัจจยัที่เกีย่วข้องกับความผูกพันของบุคลากรในองคก์ร 15 คน 
3. Technical Competency booklet เพื่อเป็นส่วนหน่ึงในการสื่อสารข้อมลูเกี่ยวกับด้านความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ ที่จะสามารถส่งเสรมิความผูกพันของบุคลากรในองค์กรได้ 

70 เล่ม 

 

ผลลัพธ์ / ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. การส่งเสริมความผกูพันของบุคลากรในองค์กร (Employee engagement) และการพัฒนาองค์กร เพื่อให้สร้างความผูกพัน
ให้กับบุคลากรสถาบัน ในระยะยาว 
2. แนวทางการการส่งเสริมความผูกพันของบุคลากรในองค์กร (Employee engagement) และการพัฒนาองค์กร  
3. ข้อเสนอแนะเบื้องต้นส าหรับการต่อยอดในการน าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันของบุคลากรในองค์กร ไปพัฒนาค่านิยม
ร่วมและวัฒนธรรมองค์กร (Core value and Organization Culture) ในอนาคต  
4. Technical Competency booklet เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับด้านความก้าวหน้าในสายอาชีพ  
ที่จะสามารถส่งเสริมความผูกพันของบุคลากรในองค์กรได้   

สถำนะโครงกำร 

ใหม่        ต่อเนื่อง 

 

เป็นโครงการส ารวจปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากรในองค์กร และรับฟัง Feedback ในด้านต่าง ๆ  
ที่เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการน าไปวางแผนด าเนินการสร้างความผูกพันของบุคลากร ปรับปรุงการด าเนินการ 
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการพัฒนาองค์กร เพื่อให้องค์กรสามารถรักษาบุคลากร และลดอัตราการลาออกของบุคลากร 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 
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26. โครงกำรนวัตกรรมกำรพัฒนำระบบกำรบริหำร 

ทรัพยำกรบุคคล (HR Innovation & Operations) 
 
ข้อมูลพื้นฐำนโครงกำร 
งบประมำณ:  215,000 บาท 
ประเภทโครงกำร:   งานพัฒนาองค์กร 
ประเด็นหลักโครงกำร:  งานด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
หน่วยงำนรับผิดชอบ: ส านักอ านวยการพิเศษ 
 

รำยละเอียดโครงกำรที่ส ำคัญ 
สำระส ำคัญ 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของสถาบันให้เป็นองค์กรที่ทันสมัย สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 พร้อมทั้งสามารถดึงดูด 
ผู้มีศักยภาพให้เข้ามาร่วมงานกับสถาบันได้ 
2. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง 
3. เพื่อสร้างบรรยากาศการท างานให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ก็เป็นสิ่งส าคัญที่จะพัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรมีความคิด
สร้างสรรค์และความคิดเชิงนวัตกรรม 
 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงกำร 
ตัวชี้วัดผลผลิต ค่ำเป้ำหมำย 
1. กิจกรรมที่สร้างนวัตกรรมด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 1 ครั้ง 
2. แบบส ารวจบุคลิกภาพของผู้สมัครในการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ในระดับ Senior level (Psychometric test) 

1 แบบส ารวจ Psychometric 
Test 

 

ผลลัพธ์ / ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. สามาถด าเนินการยกระดับการท างาน และพัฒนาองค์กรโดยการใช้นวัตกรรมสร้างบรรยากาศการท างานให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ก็เป็นสิ่งส าคัญที่จะพัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรมี ความคิดสร้างสรรค์และความคิดเชิงนวัตกรรม (Creative 
thinking & innovative Thinking) 
2. แบบส ารวจบุคลิกภาพของผู้สมัครในการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในระดับ Senior level 
(Psychometric test)   

สถำนะโครงกำร 

ใหม่        ต่อเนื่อง 

 

เป็นโครงการพัฒนาระบบการบรหิารทรัพยากรบุคคล เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม  
และพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 รวมถึงการให้ความรู้แก่บุคลากร
เพื่อให้พร้อมต่อการปรับตัวและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและนวตักรรมได้อย่างรวดเร็ว 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 
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27. โครงกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนและจัดท ำยุทธศำสตร์ 
เพื่อกำรบริหำรงำนและกำรให้บริกำรสถำบัน 
 

ข้อมูลพื้นฐำนโครงกำร 
งบประมำณ:  2,195,000 บาท 
ประเภทโครงกำร:   งานพัฒนาองค์กร 
ประเด็นหลักโครงกำร:  งานด้านการบริหารภายในองค์กร 
หน่วยงำนรับผิดชอบ: ส านักยุทธศาสตร์และแผน 
 

รำยละเอียดโครงกำรที่ส ำคัญ 
สำระส ำคัญ 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค ์
เพื่อทบทวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของสถาบัน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) การจัดท าค าเสนอขอรับงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2565 และการบริหารงานงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 รวมถึงการติดตามด าเนินงานโครงการ  
เพื่อการประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณในฐานะหน่วยงานภาครัฐตามเกณฑ์ที่ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด 
 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงกำร 
ตัวชี้วัดผลผลิต ค่ำเป้ำหมำย 
1. แผนยุทธศาสตร์ TIJ ระยะ 5 ปี 1 เล่ม (3 รายงาน) 
2. แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2565 ที่ผ่านการจัดสรรตามค าของบประมาณ 2 กิจกรรม 
3. การประเมินสถานะ PMQA 4.0 2 กิจกรรม 
4. มีผลส ารวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการของสถาบัน 2 กิจกรรม 
5. จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ ITA 2 กิจกรรม 
6. มีรายงานการประเมินผลสัมฤทธ์ิระดับองค์กร 2 รายงาน 
 

ผลลัพธ์ / ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. แผนยุทธศาสตร์สถาบันฯ ระยะ 5 ปี ที่แสดงแผนที่/ต าแหน่ง เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ และกลไกส าคัญ ในการขับเคลื่อน  
การด าเนินงานของสถาบันในอนาคต สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ ภารกิจการจัดตั้งองค์กร นโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติ  
2. การเสนอขอรับจัดสรรและช้ีแจงค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ทีส่ านัก
งบประมาณก าหนด และการพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการของสถาบัน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย  
3. ผลการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 สะท้อนถึงประสิทธิภาพการด าเนินงานของสถาบัน  
4. ผลการประเมิน/ส ารวจที่แสดงให้เห็นว่าการด าเนินงานของสถาบันมีความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับ สามารถน ามา
วิเคราะห์และใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการด าเนินงานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถาบัน  
5. ภาพลักษณ์ของสถาบันตามเกณฑ์การประเมิน ITA พร้อมทั้งน าผลประเมินมาปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรม 
และความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาล  

สถำนะโครงกำร 

ใหม่        ต่อเนื่อง 

 

เป็นโครงการที่รวบรวมกจิกรรมทีส่ถาบันจะต้องด าเนินการใหเ้ป็นไปตามระเบียบแบบแผนของราชการที่ก าหนดไว้ ได้แก่ 
แผนยุทธศาสตร์ของสถาบันระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) การจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 
PMQA 4.0 ITA และการประเมินผลสัมฤทธ์ิระดับองค์กร 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 
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28. โครงกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถและเสริมสร้ำง 

ควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพของบุคลำกร (Phase 2) 
 
ข้อมูลพื้นฐำนโครงกำร 
งบประมำณ:  4,000,000 บาท 
ประเภทโครงกำร:   งานพัฒนาองค์กร 
ประเด็นหลักโครงกำร:  งานด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
หน่วยงำนรับผิดชอบ: ส านักอ านวยการพิเศษ 
 

รำยละเอียดโครงกำรที่ส ำคัญ 
สำระส ำคัญ 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อสรรหาบุคลากรสถาบันที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น มีศักยภาพสูง หรือด ารงต าแหน่งส าคัญ 
2. เพื่อให้สถาบันมีระบบการสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพ และมีการวางแผนผู้สืบทอดต าแหน่ง (Succession Planning) 
3. เพื่อให้สถาบันมีคู่มือแนวทางและขั้นตอนในการพัฒนาขีดสมรรถนะในการท างาน และการบริหารความก้าวหน้าในสายอาชีพส าหรับ
ต าแหน่งงานและบุคลากรระดับต่าง ๆ  ในองค์กรอย่าง เหมาะสม สอดคล้องกับทิศทางการด าเนินงาน และเป้าหมายขององค์กร 
4. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถมีศักยภาพในการสานต่อการด าเนินงานของสถาบันได้อย่างต่อเนื่อง 
5. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารให้มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่และสามารถเป็นผู้บริหารแบบที่องค์กรคาดหวังได้ 
6. เพื่อจูงใจบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น มีศักยภาพสูง หรือด ารงต าแหน่งส าคัญให้สร้างผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และสามารถรักษาบุคลากรกลุ่มนี้ให้ปฏิบัติงานกับองค์กรต่อไป 
ผลสัมฤทธิ์ของโครงกำร 
ตัวชี้วัดผลผลิต ค่ำเป้ำหมำย 
1. โครงการ TU Future leader Phase 2 5 ครั้ง 
2. โครงการเตรียมความพร้อมในการเป็นผูแ้ทนองค์กร (Image Branding และ Presentation) 2 ครั้ง 
 

ผลลัพธ์ / ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. บุคลากรผู้มีศักยภาพหรือผู้บริหารมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของการเป็นผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพแบบท่ีองค์กรคาดหวัง 
2. บุคลากรผู้มีศักยภาพหรือผู้บริหารมีความสามารถและทักษะทางการบริหาร  
3. บุคลากรผู้มีศักยภาพหรือผู้บริหารมีความพร้อมในการเป็นผู้แทนองค์กร 
4. ลดความเสี่ยงในเรื่องของอัตราการลาออกของบุคลากร  
5. สถาบันสามารถจูงใจผู้บริหารรุ่นใหม่จากการพัฒนาศักยภาพท าให้บุคลากรกลุ่มนี้สร้างผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และสามารถรักษาบุคลากรกลุ่มนี้ให้ปฏิบัติงานกับองค์กรต่อไป  
6. สถาบันมีผู้บริหารที่พร้อมเข้าสู่กระบวนการสืบทอดต าแหน่งส าคัญในอนาคต   

สถำนะโครงกำร 

ใหม่        ต่อเนื่อง 

 

เป็นโครงการพัฒนากลุ่มบุคลากรที่มีความสามารถมผีลการปฏิบัติงานท่ีโดดเด่น มีศักยภาพในการท างานสูง หรือด ารง
ต าแหน่งส าคญั ให้สามารถรับผิดชอบงานท่ีมีความท้าทายมากขึ้น มคีวามพร้อมในหน้าท่ีการงานใหม่เมื่อมีการเลื่อน
ต าแหน่ง รวมไปถึงการพัฒนาความสามารถและทักษะของผู้บริหารให้มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ และสามารถเป็น
ผู้บริหารแบบที่องค์กรคาดหวังได ้

ยุทธศำสตร์ที่ 5 
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29. โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร 

และติดตำมกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
 

ข้อมูลพื้นฐำนโครงกำร 
งบประมำณ:  2,000,000 บาท 
ประเภทโครงกำร:   งานพัฒนาองค์กร 
ประเด็นหลักโครงกำร:  งานด้านการบริหารภายในองค์กร 
หน่วยงำนรับผิดชอบ: ส านักยุทธศาสตร์และแผน 
 

รำยละเอียดโครงกำรที่ส ำคัญ 
สำระส ำคัญ 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อประสานงาน ก ากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ แผนปฏิบัติการประจ าปี  
2. เพื่อการรายงานสถานะความก้าวหน้า และผลการด าเนินงานโครงการในแต่ละช่วงเวลา 
3. เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานอย่างเป็นขั้นตอน และสามารถสอบทานสถานะ/ผลการด าเนินงาน 
ในลักษณะที่เป็นปัจจุบันได้ 
4. เพื่อการประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงาน/ความส าเร็จของงาน โดยเทียบกับเป้าหมายและตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้ 
5. เพื่อสนับสนุนการก ากับ/ติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชา และการให้ค าปรึกษา/ข้อเสนอแนะต่อผู้ปฏิบัติงาน  
ซึ่งจะช่วยสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างผู้บังคับบัญชา และผู้ปฏิบัติงาน 
 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงกำร 
ตัวชี้วัดผลผลิต ค่ำเป้ำหมำย 
1. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและติดตามการด าเนินงานโครงการ  1 ระบบ 
2. จัดอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารและตดิตามการด าเนินงานโครงการ 1 ครั้ง 
 

ผลลัพธ์ / ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. สถาบันมีระบบสารสนเทศเป็นเครื่องมืออ านวยความสะดวกแก่ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา และผู้ปฏิบัติงานในการบริหารงาน
โครงการอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ผู้บริหารสามารถทราบรายงานสถานะความก้าวหน้า และผลการด าเนินงานโครงการในแต่ละช่วงเวลา 
3. เพิ่มประสิทธิภาพในการก ากับ ติดตาม และเร่งรัดการด าเนินงาน และรายงานผลการด าเนินงานด้วยการใช้ IT 
4. เป็นช่องทางที่ช่วยสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างผู้บังคับบัญชา และผู้ปฏิบัติงานในการสื่อสารปัญหาอุปสรรคจากการ
ปฏิบัติงาน  

สถำนะโครงกำร 

ใหม่        ต่อเนื่อง 

 

เป็นโครงการพัฒนาระบบงานติดตามประเมินผล เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนในการติดตาม และรายงานผลการปฏิบตัิงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสะทอ้นความเชื่อมโยงผลลัพธ์จากการด าเนินงานกับแผนปฏิบัติการ เป้าหมาย และ
ยุทธศาสตร ์

ยุทธศำสตร์ที่ 5 
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30. โครงกำรสร้ำงกำรเรียนรู้เกี่ยวกับกำรรำยงำนข่ำว 

ตำมหลักสิทธิมนุษยชน หลักนิติธรรม และกระบวนกำรยุติธรรม 
 
ข้อมูลพื้นฐำนโครงกำร 
งบประมำณ:  500,000 บาท 
ประเภทโครงกำร:   งานพัฒนาศักยภาพบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม 
ประเด็นหลักโครงกำร:  Public relation 
หน่วยงำนรับผิดชอบ: ฝ่ายสื่อสารและดูแลภาพลักษณ์องค์กร 
 

รำยละเอียดโครงกำรที่ส ำคัญ 
สำระส ำคัญ 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้สื่อมวลชนทั้งสื่อกระแสหลัก สื่อออนไลน์ และผู้ผลิตเนื้อหาในสื่อออนไลน์ มีความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการยตุธิรรม 
หลักนิติธรรม และหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน  
2. เพื่อให้สื่อมวลชนมีความเช่ียวชาญในการรายงานข่าวทุกช่องทางให้เป็นไปตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน  
3. เพื่อกระตุ้นให้สื่อมวลชนมีความสนใจในการผลิตเนื้อหาข่าว สารคดีข่าว รายการข่าว เกี่ยวกับประเด็นด้านกระบวนการ
ยุติธรรม หลักนิติธรรม และหลักสิทธิมนุษยชนเพิ่มขึ้น  
4. เพื่อสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านเกี่ยวกับ กระบวนการยุติธรรม หลักนิติธรรม และหลักสิทธิ
มนุษยชน ให้เกิดความร่วมมือในการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงกำร 
ตัวชี้วัดผลผลิต ค่ำเป้ำหมำย 
1. มีสื่อมวลชนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ 30 คน 
2. มีสื่อมวลชนที่เหมาะสมและไดร้ับการคดัเลือก เพื่อผลติเนื้อหาเกีย่วกับหลักนิติธรรม 
และหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน 

จ านวน 5 คน / 5 ทีม 

3. มีผลงานเกี่ยวกับประเด็นด้านกระบวนการยุติธรรม หลักนิติธรรม และหลักสิทธิมนุษยชน 
หรือผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับงานของสถาบัน ท่ีไดร้ับการคดัเลือกจากคณะกรรมการฯ เผยแพร่ 
ใน รูปแบบต่าง ๆ เช่น เนื้อหาข่าว รายการข่าว สารคดี หรือ สกู๊ปข่าว  

5 ช้ิน 

 

ผลลัพธ์ / ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. สื่อมวลชนทั้งสื่อกระแสหลัก สื่อออนไลน์ และผู้ผลิตเนื้อหาในสื่อออนไลน์ มีความเข้าใจหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน  
2. สื่อมวลชนมีความเชี่ยวชาญในการรายงานข่าวทุกช่องทางให้เป็นไปตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน  
3. สื่อมวลชนมีความสนใจในการผลติเนื้อหา สารคดี และรายการข่าว เกี่ยวกับประเด็นด้านหลักนิตธิรรมและหลักสิทธิมนุษยชนเพิ่มขึ้น  
4. มีเครือข่ายสื่อมวลชนที่เช่ียวชาญเฉพาะด้าน ในหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน เกิดความร่วมมือในการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  

สถำนะโครงกำร 

ใหม่        ต่อเนื่อง 

 

เป็นโครงการที่ให้ความส าคัญกับสือ่มวลชน เนื่องจาก สื่อมวลชนถือเป็นกลไกที่ส าคัญที่จะช่วยสร้างความเข้าใจ 
ในประเด็นหลักนิติธรรม และสิทธิมนุษยชน ผ่านการน าเสนอข่าวอย่างเป็นรูปธรรม โดย สถาบัน จะน าองค์ความรู้ที่
สถาบันมีมาช่วยในการอบรม ท าความเข้าใจกับสื่อมวลชน เพือ่ให้สื่อมวลชนเป็นหนึ่งในพลังส าคัญในการขับเคลื่อนต่อไป 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 
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ภำคผนวก  
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 ประเด็นหลักของโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรสถำบัน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

 จากจ านวน 30 โครงการตามแผนปฏิบัติการฯ สามารถสรุปประเด็นหลักในการขับเคลื่อนของแต่ละ
โครงการจ าแนกตามยุทธศาสตร์ จ านวน 31 ประเด็น ดังนี้ 

Strategic 
Bangkok 
Rules RoLD 

Project 
J 

SDGs 
16 & 

Statistic 

Women & 
Children 

Empowerment 

Emerging 
reform 
issues 

(UN-PNI) 
Policy 

coordination 

Rule 
of 

Law PR 
Manage 
ment HR TOTAL 

1 5   1 1  1     8 

2  3    2      5 

3   2   1  1    4 

4  1 1   1 2 1    6 

5         2 3 3 8 

รวม 5 4 3 1 1 4 3 2 2 3 4 31 
 

หมายเหตุ: มีจ านวน 1 โครงการทีอ่ยู่ระหว่างการจัดท ารายละเอียด จึงไม่สามารถระบุประเด็นหลักโครงการได ้
 

 จากตารางดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันมีแผนการด าเนินการ
ครอบคลุมทุกประเด็นหลักตามที่สถาบันได้ก าหนดไว้ รวมทั้งสิ้น 11 ประเด็นหลัก โดยสามารถแบ่งได้ออกเป็น 
2 กลุ่ม ได้แก่ 1) ประเด็นหลักที่เป็นภารกิจส าคัญ และ 2) ประเด็นหลักที่เป็นภารกิจสนับสนุน โดยแต่ละ
ประเด็นหลักจะมีโครงการที่ขับเคลื่อนอยู่ ดังนี้ 
 ประเด็นที่เป็นภำรกิจส ำคัญ 

1) Bangkok Rules: เป็นประเด็นหลักท่ีถูกขับเคลื่อนมากที่สุด จ านวน 5 โครงการ 
2) RoLD: มีโครงการที่ขับเคลื่อนจ านวน 4 โครงการ 
3) Project J: มีโครงการที่ขับเคลื่อนจ านวน 3 โครงการ 
4) Emerging reform issues: มีโครงการที่ขับเคลื่อนจ านวน 4 โครงการ 
5) (UN-PNI) Policy coordination: มีโครงการที่ขับเคลื่อนจ านวน 3 โครงการ 
6) SDGs 16 & Statistic: มีโครงการที่ขับเคลื่อนจ านวน 1 โครงการ 
7) Women & Children: Empowerment: มีโครงการที่ขับเคลื่อนจ านวน 1 โครงการ 
8) Rule of Law: มีโครงการที่ขับเคลื่อนจ านวน 2 โครงการ 
ประเด็นหลักที่เป็นภำรกิจสนับสนุน 
9) Public relation: มีโครงการที่ขับเคลื่อนจ านวน 2 โครงการ 
10) Management: มีโครงการที่ขับเคลื่อนจ านวน 3 โครงการ 
11) Human resource: มีโครงการที่ขับเคลื่อนจ านวน 4 โครงการ 
อนึ่ง โครงการส่งเสริมบทบาทของสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ด้านการผลักดันหลักนิติธรรม

ในระดับภูมิภาคและในระดับระหว่างประเทศ เป็นเพียงโครงการเดียวที่ขับเคลื่อน 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ 
Emerging reform issues และ Policy coordination (UN-PNI) 
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กำรขับเคลื่อนแผนกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรสถำบันในแต่ละไตรมำส 

 จากข้อมูลที่น าเสนอเป้าหมายทั้งในเชิงของประเด็กหลัก และผลผลิตที่เกิดจากแผนปฏิบัติการสถาบัน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 จ านวนทั้ งสิ้น 30 โครงการ ได้ก าหนดแผนด าเนินงานกิจกรรม 
เพ่ือน าไปสู่ผลผลิตในแต่ละโครงการ เป็นรายไตรมาส  มีจ านวนทั้งสิ้น 157 รายการ ซึ่งแบ่งออกเป็น  

ไตรมาสที่ 1 = 22 รายการ 
ไตรมาสที่ 2 = 40 รายการ 
ไตรมาสที่ 3 = 41 รายการ 
ไตรมาสที่ 4 = 54 รายการ 
ซึ่งสามารถแสดงร้อยละความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการสถาบัน เป็นราย  

ไตรมาส ได้ตามแผนภาพด้านล่างนี้ 
 

 

 หมายเหตุ : โครงการที่อยู่ระหว่างก าหนดรายละเอียด 1 โครงการ ได้ก าหนดให้น าส่ง 1 ผลผลิตในไตรมาสที่ 4 
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ร้อยละ

ไตรมำส

เป้ำหมำยกำรขับเคลื่อนแผนปฏิบัติกำรในแต่ละไตรมำส
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Strategies Q1 Q2 Q3 Q4 Total 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 9.23 13.84 23.54 53.40 

100% 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 6.63 29.04 8.25 56.08 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 0.00 9.03 21.53 69.44 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 15.00 22.22 18.89 43.89 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 17.13 34.73 17.61 30.53 
รวม 9.60 21.77 17.96 50.67 

 

หมายเหตุ : โครงการที่อยู่ระหว่างก าหนดรายละเอียด 1 โครงการ ได้ก าหนดให้น าส่ง 1 ผลผลิตในไตรมาสที่ 4 

 ไตรมำสที่ 1 เป็นไตรมาสที่อยู่ในระหว่างการวางแผน และพัฒนาปรับแนวทางด าเนินงานโครงการ  

ให้สอดรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่พบต้นเหตุการแพร่ระบาด

ในจังหวัดสมุทรสาคร จึงท าให้แผนการด าเนินงานในไตรมาสที่ 1 มีเป้าหมายการด าเนินงาน อยู่ที่ 9.60%  

จากเป้าหมายการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  

 ไตรมำสที่ 2 เป็นไตรมาสที่ก าหนดความก้าวหน้าของแผนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ โดยจะเริ่มต้น

ขับเคลื่อนการด าเนินงาน และก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานที่สูงขึ้นกว่าไตรมาสที่ 1 อยู่ที่  21.77%  

จากเป้าหมายการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี และเมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 สามารถคิดเป็นร้อยละ

ความก้าวหน้าสะสมรวมอยู่ที่ 31.37%  

1 2 3 4ไตรมำส

กำรขับเคลื่อนโครงกำรในแต่ละยุทธศำสตร์รำยไตรมำส

ยุทธศำสตร์ 1 ยุทธศำสตร์ 2 ยุทธศำสตร์ 3 ยุทธศำสตร์ 4 ยุทธศำสตร์ 5
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 ไตรมำสที่ 3  เป็นไตรมาสที่ก าหนดความก้าวหน้าของแผนการด าเนินงานลดน้อยลง กล่าวคือ ได้

ก าหนดเป้าหมายการด าเนินงาน อยู่ที่ 17.96% จากเป้าหมายการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  โดย

ภาพรวมลดลงจากไตรมาสที่ 2 คิดเป็น 3.81% มีผลมาจากยุทธศาสตร์ที่ 2 ซึ่งก าหนดแผนด าเนินงานลดลง

ค่อนข้างมาก ส่งผลให้เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 3 สามารถคิดเป็นร้อยละความก้าวหน้าสะสมรวมอยู่ที่ 49.33%  

 ไตรมำสที่ 4 เป็นไตรมาสสุดท้ายของแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยก าหนด

เป้าหมายการด าเนินงานค่อนข้างสูงมากในเกือบทุกยุทธศาสตร์  ซึ่งนับเป็นช่วงเวลาส าคัญที่จะสะท้อนถึง

ความส าเร็จของการด าเนินงาน โดยผลผลิต และเป้าหมายที่ส าคัญจากหลายโครงการจะเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้  

เนื่องจากลักษณะการด าเนินโครงการส่วนใหญ่จ าเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินงาน อาทิ การจัดท า

รายงานการศึกษา/องค์ความรู้ การด าเนินงานส ารวจและวิจัย การศึกษาและพัฒนาต้นแบบ /โมเดลธุรกิจ 

เพ่ือแก้ปัญหาทางสังคม ทั้งนี้ ได้ก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานในไตรมาสที่ 4 อยู่ที่ 50.67%  ซึ่งคิดเป็น 

กึ่งหนึ่งของแผนการด าเนินงานทั้งหมดตามแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยเฉพาะในยุทธศาสตร์ที่ 3 ซึ่งได้ก าหนด

เป้าหมายการด าเนินงานสูงสุด คิดเป็น 69.44% 

 



ตารางแสดงกิจกรรมในแต่ละผลผลิตของแต่ละโครงการท่ีจะเกิดข้ึนในแต่ละไตรมาส

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การอนุวัติมาตรฐานและบรรทัดฐานของสหประชาชาติด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาในกลุ่มผู้เปราะบาง โดยเฉพาะข้อก าหนดกรุงเทพ 

และการส่งเสริมสิทธิของผู้หญิงและเด็ก

1 โครงการศึกษาวิจัยเก่ียวกับผู้กระท าความผิดและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

OP1 มีรายงานการส ารวจผู้ต้องขังหญิงในประเทศไทยฉบับสมบูรณ์ ประจ าปี 

พ.ศ. 2564 (ฉบับท่ี 3)

1 เล่ม 1 เล่ม

OP2 มีรายงานฉบับสมบูรณ์ เร่ืองสาธารณสุขในเรือนจ า การวิเคราะห์ข้อมูล

ด้านสุขภาพ สิทธิมนุษยชน และเพศภาวะ

1 เล่ม 1 เล่ม

OP3 มีรายงานฉบับสมบูรณ์ เร่ืองรูปแบบการใช้ยาเสพย์ติด 1 เล่ม 1 เล่ม

2 โครงการพัฒนาข้อมูลเชิงประจักษ์เพ่ือส่งเสริมงานกระบวนการยุติธรรม

OP1 รายงานการพัฒนาข้อมูลสถิติในกระบวนการยุติธรรมกับกองบังคับการ

ปราบปราม สตช.

1 ฉบับ 1 ฉบับ

OP2 มีแอปพลิเคช่ันส ารวจต้นทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก เพ่ือการพัฒนา

ประสิทธิภาพการท างานของเจ้าหน้าท่ีในกระบวนการยุติธรรม

1 Application 1 Application

OP3 มีแบบประเมินตนเอง เพ่ือประเมินมุมมองและทัศนคติความยุติธรรม

ส าหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน

1 เคร่ืองมือ 1 เคร่ืองมือ

OP4 จัดท ารายงานการศึกษา Justice needs survey กรณีศึกษาผู้เข้าใช้

บริการกองทุนยุติธรรม

1 ฉบับ 1 ฉบับ

OP5 จัดท าหนังสือภาพรวมความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนในประเทศไทย 1 เล่ม 1 เล่ม

3 โครงการส่งเสริมเรือนจ าต้นแบบตามข้อก าหนดกรุงเทพและข้อก าหนดแมนเดลลา

OP1 จัดกิจกรรมเพ่ือแลกเปล่ียนและพัฒนาองค์ความรู้เจ้าหน้าท่ีเรือนจ า

ภายใต้โครงการเรือนจ าต้นแบบ

2 คร้ัง 5 คร้ัง 2 คร้ัง 2 คร้ัง 11 คร้ัง

OP2 จัดกิจกรรมสนับสนุนการส่งเสริมศักยภาพส าหรับผู้ต้องขังหญิง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 2 คร้ัง 5 คร้ัง

OP3 จัดกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายภาคเอกชนและประชาสังคม 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 3 คร้ัง

4 โครงการส่งเสริมการปฏิรูปนโยบายยาเสพติดในประเทศไทย

OP1 กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้เก่ียวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาท่ี

เก่ียวข้องกับยาเสพติด

1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 3 กิจกรรม

5 โครงการพัฒนาหลักสูตรประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรผู้ดูแลเด็กและเยาวชนท่ีกระท าผิด

OP1 มีเอกสารคู่มือประกอบหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการ

ท างานแก่บุคลากรผู้ท าหน้าท่ีบ าบัดฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนฯ

1 เร่ือง 1 เร่ือง

OP2 การน าร่องจัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการท างานของ

บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมท่ีดูแลเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผิด

1 คร้ัง 1 คร้ัง

6 โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ปฏิบัติงานราชทัณฑ์นานาชาติด้านการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง

OP1 รายงานการจัดกิจกรรมบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ต้องขัง ณ เรือนจ า CC2 ประเทศ

กัมพูชา

รายงาน 1 เล่ม 1 เล่ม

OP2 กิจกรรมสร้างเสริมความตระหนักรู้เก่ียวกับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง

ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศในรุปแบบออนไลน์

3 กิจกรรม 3 กิจกรรม

OP3 กิจกรรมจัดฝึกอบรมเก่ียวกับการบริหารจัดการผู้ต้องขังหญิง 1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 3 กิจกรรม

รวมท่ี โครงการ
กิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึนในแต่ละไตรมาสตามแผนปฏิบัติการสถาบัน ประจ าปี พ.ศ. 2564
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7 โครงการส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรมในกลุ่มเด็ก สตรี และกลุ่มเปราะบาง

OP1 ด าเนินกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานท่ีมีวัตถุประสงค์

ในด้านการสนับสนุนกลุ่มเปราะบาง

20% 40% 60% 100% 100%

OP2 พัฒนาองค์ความรู้ในด้านการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและ

ขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก

10% 40% 70% 100% 100%

OP3 จัดท าแบบส ารวจการใช้การกีฬาเพ่ือป้องกันอาชญากรรมนกลุ่มเยาวชน

ระดับอาเซียน

50% 100% 100%

8 โครงการประเมินผลกระทบทางสังคมของโครงการส่งเสริมการกลับสู่สังคมของผู้พ้นโทษ

OP1 การศึกษาข้อมูล / การจัดเวทีสัมมนา 1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 2 กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านหลักนิติธรรมเพ่ือรองรับเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน

9 โครงการส่งเสริมหลักนิติธรรมและการป้องกันอาชญากรรม

OP1 ศึกษาวิจัยเร่ือง Aligning the ASEAN Response to Transnational 

Organized Crime

รายงานศึกษาวิจัย 1 

ฉบับ

1 ฉบับ

OP2 ศึกษาวิจัยเร่ือง The state of Cybercrime in Thailand: Trends, 

legislation and national cooperation

รายงานศึกษาวิจัย 1 

ฉบับ

1 ฉบับ

10 โครงการส่งเสริมมาตรฐานระหว่างประเทศด้านงานยุติธรรม

OP1 มีรายงานการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบติดตามและ

ประเมินผลการบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ประเทศไทย

รายงานความคืบหน้า 

50%

รายงานฉบับสมบูรณ์ 

100%

1 เล่ม

OP2 การเผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยและคู่มือกระบวนการยุติธรรมเชิง

สมานฉันท์ฉบับปรับปรุง

1 คร้ัง 2 คร้ัง 3 คร้ัง

11 โครงการปฏิรูปหลักนิติธรรมอย่างเป็นรูปธรรม (RoLD in Action)

OP1 กิจกรรม RoLD Trip 1 คร้ัง 1 คร้ัง 2 คร้ัง

OP2 จัดท า Focus Group / ศึกษาดูงาน / Hackathon 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 2 คร้ัง 5 คร้ัง

OP3 กิจกรรมแลกเปล่ียนองค์ความรู้ (RoLD forum / Let's RoLD) 1 คร้ัง 3 คร้ัง 2 คร้ัง 2 คร้ัง 8 คร้ัง

OP4 ริเร่ิมและขับเคล่ือนประเด็นปฏิรูปสังคม ประเด็น 1 ประเด็น 2 2 ประเด็น

12 โครงการจัดประชุมเวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาท่ีย่ังยืน (TIJ Public Forum on the Rule of Law and Sustainable Development)

OP1 การประชุมเวทีดังกล่าว 1 คร้ัง 1 คร้ัง

13 โครงการ Rule of Law Education

OP1 กิจกรรมเพ่ิมศักยภาพพนักงานสืบสวนสอบสวน 1 คร้ัง 1 คร้ัง

OP2 จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ระดับชุมชน 2 คร้ัง 1 คร้ัง 2 คร้ัง 5 คร้ัง

OP3 กิจกรรมส่งเสริมความรู้และความตระหนักรู้ในประเด็นเก่ียวกับหลักนิติ

ธรรม

2 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 2 คร้ัง 6 คร้ัง

OP4 กิจกรรมการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านหลักนิติธรรม 1 ช้ิน 1 ช้ิน 1 ช้ิน 3 ช้ิน

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนานวัตกรรมและเผยแพร่องค์ความรู้ส าหรับหน่วยงานเครือข่ายภายในประเทศ เพ่ือยกระดับการด าเนินการด้านการป้องกันอาชญากรรม

และระบบยุติธรรมทางอาญา ภายใต้บริบทท่ีเกิดข้ึนใหม่ในสังคม

14 โครงการสร้างพ้ืนท่ีทดลองนวัตกรรมเพ่ือความยุติธรรม (JX)

OP1 รายงานองค์ความรู้ และ/หรือ business model ของการพัฒนาและ

สร้างโอกาสในการคืนสู่สังคมให้กับอดีตผู้ต้องขัง

จัดกระบวนการพูดคุย 

เพ่ือเปิดพ้ืนท่ีหาความ

ร่วมมือกับหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้อง

วิเคราะห์และออกแบบ 

business model ท่ี

ศึกษามา น าเสนอ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

ทดลอง Business 

model / ติดตามผล 

และ จัดท ารายงาน

สรุปผลการศึกษา

1 รายงาน

OP2 นวัตกรรมต้นแบบสนับสนุนการท างานของทีมสหวิชาชีพ 1 โครงการ 1 โครงการ



ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4
รวมท่ี โครงการ
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OP3 รายงานผลการด าเนินงานพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมเพ่ือความยุติธรรม 

จากระยะท่ีสาม

3 ฉบับ 3 ฉบับ

15 โครงการการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านความยุติธรรมสู่สังคม (J-Content Knowledge Management)

OP1 จัดกิจกรรมเผยแพร่ส่ือการสอนทักษะชีวิต เกมออกไปข้างใน 1 คร้ัง 1 คร้ัง 2 คร้ัง

OP2 จัดกิจกรรมเสวนาการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับ

หนังสือแปลด้านหลักนิติธรรม กฎหมาย และสังคม

3 คร้ัง 3 คร้ัง 6 คร้ัง

OP3 สร้างเครือข่ายผู้ใช้นวัตกรรมเพ่ือความยุติธรรม (Justice Innovator 

Network)

รวบรวมรายช่ือบุคคล

และองค์กร

(ร้อยละ 40)

จัดกิจกรรมเพ่ือสร้าง

เครือข่าย

(ร้อยละ 40) และจัดท า

ฐานข้อมูลสมาชิก

เครือข่าย (ร้อยละ 20)

1 เครือข่าย

OP4 ชุดเคร่ืองมือด้านนวัตกรรมเพ่ือความยุติธรรม รวบรวมเคร่ืองมือและ

เจ้าของเคร่ืองมือ

(ร้อยละ 40)

จัดกิจกรรมทดลองและ

บันทึกข้อมูลของ

เคร่ืองมือ

(ร้อยละ 40) จัดท าเป็น

ชุดเคร่ืองมือ และน าไป

ทดสอบ

(ร้อยละ 20)

1 ชุดเคร่ืองมือ

16 โครงการสนับสนุนการพัฒนาระบบเช่ือมโยงข้อมูลของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม

OP1 อยู่ระหว่างการขออนุมัติ

17 โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม

OP1 จัดหลักสูตรการฝึกอบรมให้กับหน่วยงานใน หรือนอกกระบวนการ

ยุติธรรม

1 คร้ัง 1 คร้ัง 2 คร้ัง 4 คร้ัง

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานในสถาบันเครือข่าย UN-PNI ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการด าเนินนโยบาย นักวิชาการและกลุ่มเยาวชน 

ท้ังในประเทศและระหว่างประเทศ 

18 โครงการส่งเสริมบทบาทของสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทยด้านการผลักดันหลักนิติธรรมในระดับภูมิภาคและในระดับระหว่างประเทศ

OP1 ผลิตส่ิงพิมพ์ / เอกสารเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้เก่ียวกับหลักนิติธรรมและ

การส่งเสริมบทบาทของสถาบัน

2 คร้ัง 2 คร้ัง

OP2 การเสด็จเข้าร่วม/พระราชทานแนวทางด าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับ

การส่งเสริมหลักนิติธรรมของ 908

1 คร้ัง 1 คร้ัง

19 โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้เพ่ือสร้างคนยุติธรรม (J-ED)

OP1 หลักสูตรการเรียนรู้ผ่านเคร่ืองมือความคิดเชิงนวัตกรรม เปิดรับสมัครและ

คัดเลือก มหาวิทยาลัยท่ี

สนใจ (10%)

วางแผนและออกแบบ

หลักสูตร (70%)

เร่ิมต้นหลักสูตร และ

ติดตามการเรียนการ

สอน (100%)

100%

OP2 สนับสนุนโครงการเครือข่ายเยาวชนและเครือข่ายองค์กรเพ่ือการเรียนรู้

เร่ืองความยุติธรรมแบบบูรณาการ

2 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ 4 โครงการ

OP3 ถอดบทเรียนการน าวิธีการคิดเชิงระบบ (System thinking) มาใช้ใน

การแก้ปัญหาในประเด็นด้านการอ านวยความยุติธรรมชุมชน

จัดจ้างผู้เช่ียวชาญ 

(10%)

วางแผนและลงพ้ืนท่ี

ท างาน ติดตามผล 

(40%)

ลงพ้ืนท่ีติดตามผล (80%) รวบรวมข้อมูลสรุป

รายงานการท างาน 

(100%)

100%
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20 โครงการขับเคล่ือนแผนงานสถาบันด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม

OP1 จัดอบรมหลักสูตรท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองมาตรฐานระหว่างประเทศ 

(international standard and Norms)

จัดอบรมหลักสูตรท่ี

เก่ียวข้อง และสรุป

รายงานการจัดหลักสูตร

จัดอบรมอย่าง

น้อย 1 หลักสูตร

21 การจัดอบรมหลักสูตรนานาชาติระยะส้ันส าหรับผู้น ารุ่นใหม่ด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนาปี 2563 (RoLD2020 : The Resilient Leader)

OP1 องค์ความรู้ และนวัตกรรมท่ีเกิดข้ึนจากหลักสูตรถูกน าไปใช้ มีการออกแบบและผลิต

ส่ือเอกสาร

ประชาสัมพันธ์ส าหรับ

หลักสูตร

การจัดกิจกรรมสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือ

รายงานการจัดหลักสูตร 1. สรุปรายงาน 1

 เล่ม

2. ผู้เข้าร่วม

เป็นไปตามเป้าท่ี

ก าหนดไว้

3. ความเข้าใจ

ของผู้เข้าร่วม

22 โครงการส่งเสริมบทบาทการเป็นสถาบันในเครือข่ายแผนงานสหประชาชาติด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา (PNI)

OP1 การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความ

ยุติธรรมทางอาญา สมัยท่ี 14

การหารือในประเด็น

สารัตถะและเตรียมการ

ส าหรับการประชุม

เข้าร่วมประชุม 1 คร้ัง 1 คร้ัง

OP2 การประชุมคณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกัน

อาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา สมัยท่ี 30 ณ สาธารณรัฐ

ออสเตรีย

การหารือและร่าง

เอกสารท่ีเก่ียวข้องกับ

การประชุม

เข้าร่วมประชุม 1 คร้ัง 1 คร้ัง

OP3 การประชุมเจรจาระหว่างประเทศอ่ืน ๆ ประชุม 1 คร้ัง ประชุม 1 คร้ัง 2 คร้ัง

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การปรับระบบการพัฒนาองค์กร และการบริหารจัดการให้เข้มแข็งทันสมัย และมีประสิทธิภาพ สามารถสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจในระดับนานาชาติ  

23 โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการและองค์ความรู้

OP1 มีข่าวประขาสัมพันธ์ส าหรับส่งผ่านส่ือมวลชน 3 คร้ัง 3 คร้ัง 3 คร้ัง 3 คร้ัง 12 คร้ัง

OP2 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสถาบันในช่องทางต่าง ๆ ของสถาบัน 20 ช้ินงาน 20 ช้ินงาน 20 ช้ินงาน 20 ช้ินงาน 80 ช้ินงาน

OP3 ผู้เข้าใช้ใน Website ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของเว็บไซต์สถาบัน ร้อยละ 5 ร้อยละ 5

OP4 ผลิตจดหมายข่าวภาษาไทย/ENG ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ส่งให้

กลุ่มเป้าหมายสถาบันฯ

2 คร้ัง 2 คร้ัง 4 คร้ัง

OP5 ตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิชาการ องค์ความรู้ งานวิจัย บทความวิชาการ 1 ช้ินงาน 1 ช้ินงาน 2 ช้ินงาน

OP6 ผลิตส่ือ Multimedia 1 ช้ินงาน 1 ช้ินงาน 3 ช้ินงาน 2 ช้ินงาน 7 ช้ินงาน

OP7 ส่ิงของใช้งานแสดงอัตลักษณ์ 2 ช้ินงาน 1 ช้ินงาน 3 ช้ินงาน

24 โครงการบริหารการเปล่ียนแปลงองค์กรให้สอดคล้องกับภารกิจงานตามแผนยุทธศาสตร์ (Organization Transformation - Phase 3)

OP1 จัด Workshop เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเปล่ียนแปลงองค์กร 1 คร้ัง 1 คร้ัง

OP2 มีการปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ หรือให้ข้อเสนอแนะกระบวนการ

ท างานในองค์กร

1 คร้ัง 2 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 5 คร้ัง

25 โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาวิเคราะห์ Employee engagement/Exit interview เพ่ือจัดท า Core value และ Organization Culture

OP1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Employee engagement 1 คร้ัง 1 คร้ัง

OP2 มีการสัมภาษณ์ Exit interview กับบุคลากรท่ีลาออก 10 คน 5 คน 15 คน

OP3 มีการจัดท า Technical Competency booklet 70 เล่ม 70 เล่ม



ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4
รวมท่ี โครงการ

กิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึนในแต่ละไตรมาสตามแผนปฏิบัติการสถาบัน ประจ าปี พ.ศ. 2564

26 โครงการนวัตกรรมการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Innovation & Operations)

OP1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม 1 คร้ัง 1 คร้ัง

OP2 จัดท าแบบส ารวจบุคลิกภาพของผู้สมัครในการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัคร 1 แบบส ารวจ 1 แบบส ารวจ

27 โครงการประเมินผลการด าเนินงาน และจัดท ายุทธศาสตร์เพ่ือการบริหารงานและการให้บริการของสถาบัน

OP1 แผนยุทธศาสตร์สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ระยะ 5 ปี 

(พ.ศ. 2566 - 2570)

รายงานผลการรวบรวม

และจัดท าฐานข้อมูล

เชิงประจักษ์ / รายงาน

ความคืบหน้าการศึกษา

 วิเคราะห์ทิศทางการ

พัฒนาองค์กร

ส่ือสาร และเผยแพร่ 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 

แผนยุทธศาสตร์สถาบัน

3 รายงาน

OP2 การช้ีแจงค าของบประมาณรายจ่ายและการจัดสรรงบประมาณ

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2565

การจัดท าค าขอ

งบประมาณ 65

จัด Workshop เพ่ือ

การจัดสรรงบประมาณ

และจัดท าแผนฯ

2 กิจกรรม

OP3 การเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐ

ในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

1. รวบรวมและจัดท า

ข้อมูล

2. จัด Workshop

2 กิจกรรม

OP4 การส ารวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการของสถาบัน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564

มีการวิเคราะห์และ

วางแผน การส ารวจ

ความพึงพอใจ

มีผลการส ารวจฯ 2 กิจกรรม

OP5 การเตรียมการและสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment: ITA)

จัดกิจกรรมสนับสนุน

ตามแผนปฏิบัติการฯ

การจัดประชุมเชิง

ปฏิบัติการหรือการจัด

กิจกรรมเพ่ือสนับสนุน 

ITA

2 กิจกรรม

OP6 การประเมินผลสัมฤทธ์ิระดับองค์กร เพ่ือการก าหนดและถ่ายทอด

นโยบายของผู้บริหารระดับสูงของสถาบัน

1. รายงาน และจัดท า

ฐานข้อมูลผลการ

ด าเนินงาน

2. มีรายงานฉบับสมบูรณ์

2 รายงาน

28 โครงการพัฒนาขีดความสามารถและเสริมสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร (Phase 2)

OP1 การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและผู้มีศักยภาพ (โครงการ TIJ 

Future Leader phrase 2)

3 คร้ัง 2 คร้ัง 5 คร้ัง

OP2 การจัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมภาพลักษณ์ผู้บริหารและผู้มีศักยภาพ 

(โครงการเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้แทนองค์กร)

2 คร้ัง 2 คร้ัง

29 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและติดตามการด าเนินงานโครงการ

OP1 การจัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและติดตามการด าเนินงาน

โครงการ

จัดจ้างผู้พัฒนาระบบ พัฒนาระบบสารสนเทศ ทดสอบระบบ และ 

จัดท าคู่มือ

1 ระบบ

OP2 จัดอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและติดตามการ

ด าเนินงานโครงการ

จัดอบรม

การใช้งาน

1 คร้ัง



ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4
รวมท่ี โครงการ

กิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึนในแต่ละไตรมาสตามแผนปฏิบัติการสถาบัน ประจ าปี พ.ศ. 2564

30 โครงการสร้างการเรียนรู้เก่ียวกับการรายงานข่าวตามหลักสิทธิมนุษยชน หลักนิติธรรม และกระบวนการยุติธรรม

OP1 เน้ือหาข่าว รายการข่าว สารคดี หรือ สกู้ปข่าว 5 คร้ัง 5 คร้ัง

รวม 22 40 41 54 157

รวมท้ังส้ิน 157 Milestones จากจ านวนท้ังหมด 78 ผลผลิต ใน 29 โครงการ ภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์

 ยุทธศาสตร์ จ านวน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 21

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 13

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 9

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 10

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 25

รวม 77

ไตรมาส จ านวน

1 22

2 40

3 41

4 54

รวม 157


