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สารจากประธานกรรมการ
ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ ผ่านมา กระผมขอแสดงความยินดีกับ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
ในฐานะหน่วยงานหนึ่งในสั งกัดกระทรวงยุ ติธรรมที่ได้ทาหน้าที่อย่างเข้มแข็งในการเชื่อมโยงมาตรฐานสากล
สู่การปฏิบัติภายในประเทศ ตามภารกิจและวัตถุประสงค์การจัดตั้ง ทั้งในการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านหลักนิติ
ธรรม การจั ดกิจ กรรมส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น การนาข้ อ กาหนดกรุง เทพหรื อ ข้ อก าหนดสหประชาชาติว่ า ด้ ว ย
การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง และมาตรการที่มิใช่การคุมขัง การศึกษา วิจัย และเผยแพร่มาตรฐานและบรรทัดฐานของ
สหประชาชาติเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา รวมทั้งแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้กระทาผิดและช่วยเหลื อ
ผู้กระทาผิดให้กลับคืนสู่สังคม
ทั้งยังได้ขยายการดาเนินงานไปในภาคส่วนที่ ไม่ได้จากัดแค่กระบวนการยุติธรรมทางอาญา แต่มีประโยชน์
ต่อการพัฒนาให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมด้วยแนวคิดที่น่าสนใจ อย่างในโลกปัจจุบันที่เทคโนโลยีสมัยใหม่ก้าว
เข้ามามีบ ทบาทส าคัญในการพัฒ นาสั งคมและประเทศในทุกมิติ TIJ ได้ผ ลั กดันประเด็นเรื่องของการป้องกัน
อาชญากรรมไซเบอร์ การส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนด้วยนวัตกรรมทางการเงินที่จะมีส่วนช่วยให้คนเข้าถึงเงิน
ได้อย่างเท่าเทียมยิ่งขึ้น โดยบูรณาการความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสั งคม
ในการระดมความคิดเห็นเพื่อนาไปสู่แนวทางการป้องกัน บรรเทา และแก้ไขปัญหา ซึ่งสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ
และยุทธศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรม ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 - 2579
การดาเนินงานเหล่านี้ กระผมได้ติดตามการทางานมาตลอด และขอขอบคุณบุคลากรและหน่วยงานภาคี
เครือข่ายทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมมือกันขับเคลื่อนการแก้ไขประเด็นปัญหาทางสังคมนี้ ด้วยจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ
การสนับสนุนให้เกิดหลักนิติธรรมในสังคม อันจะช่วยให้ประเทศชาติพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป
ศ.ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
ประธานกรรมการ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
ประกาศ ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2561
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สารจากผู้อานวยการ
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย หรือ TIJ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 7 ของการดาเนินงาน เรามุ่งให้การ
สนับสนุนและส่งเสริมหลักนิติธรรมมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความตระหนักว่าหลักนิติธรรมนั้นเป็นรากฐานสาคัญของ
การพัฒนาที่ยั่งยืน องค์การสหประชาชาติเองก็ให้ความสาคัญกับหลักนิติธรรม ถึงได้กาหนดให้เป็น 1 ในเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 และเราได้ยึดโยงแนวคิดนี้ในการดาเนินงานต่าง ๆ อย่างสม่าเสมอ
หั ว ใจหลั กของการพัฒ นาและน าไปสู่ การเปลี่ ยนแปลงที่ผ มเน้นย้ าเสมอก็คื อ “คน” อย่างคนใน TIJ
เป็นจุดเด่นที่สาคัญที่สุดในองค์กร เมื่อเราต้องการจะเป็น Promoter of Change คน TIJ ก็ต้องสามารถปรับตัว
ตามสถานการณ์ เ พื่ อ ให้ บ รรลุ เป้ า หมายขององค์ ก รได้ ไม่ ว่ า จะเป็ น บุ ค ลากรที่ ท างานในด้ า นการท างานวิจั ย
การผลักดันเชิงนโยบาย และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย
ในสังคม ทั้งที่เป็นหน่วยงาน UN หน่วยงานรัฐบาล องค์กรวิชาการ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม และประชาชน
ทั่วไป ซึ่งจะช่วยให้ เกิดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการยุติธรรมในปัจจุบัน และทาให้มองเห็นปลายทางที่จะ
ปรับปรุงแก้ไขให้กระบวนการยุติธรรมดีขึ้น สังคมดีขึ้น ทุกคนได้รับและเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกัน
TIJ จึงได้ทางานอย่างเข้มข้น เริ่มจากต้น ปี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
ในฐานะทูตสันถวไมตรี ด้านหลักนิติธรรมประจาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของ UNODC และประธานที่
ปรึกษาของ TIJ ร่วมกับ UNODC นาคณะทูตานุทูตของประเทศต่าง ๆ และผู้แทนระดับสูงจากทัณฑสถานใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไปศึกษาดูงานการนาหลั กนิติธรรมไปช่วยพัฒนากลุ่มเปราะบาง คือกลุ่มผู้ต้องขัง
หญิง ที่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ เรือนจาต้นแบบตามข้อกาหนดกรุงเทพ และกลุ่มชาวเขาในพื้นที่โครงการพัฒนา
ดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ซึ่งในช่วงท้ายของกิจกรรมยังได้มีการจัดเสวนากลุ่มระหว่าง
นักวิชาการและผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อถอดบทเรียนการนาหลักนิติธรรมไปใช้ในการพัฒนา
จากนั้น เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสานึกและพัฒนาองค์ความรู้ด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนให้
เกิดผลเป็นรูปธรรม จึงได้ มีการจัดหลักสูตรอบรมด้านหลักนิติธรรมร่วมกับสถาบัน Institute for Global Law
and Policy (IGLP) แห่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน แบ่งเป็นส่วนของการจัด
หลักสูตรอบรมนานาชาติสาหรับนักวิชาการ นักวิจัย คู่ขนานไปกับหลักสูตรสาหรับ ผู้บริหารรุ่นใหม่ด้านหลักนิติ
ธรรมและนโยบายจากประเทศไทยและนานาประเทศในเอเชียและอื่น ๆ การขยายการสัมมนาเชิงปฏิบัติการไปยัง
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กลุ่มนิสิตและนักศึกษาไทย เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชน ให้มีความตื่นตัวและตระหนักถึงการนาหลักนิติธรรมไป
ประยุกต์ใช้ในการกาหนดนโยบายเพื่อแก้ไขประเด็นปัญหาในสั งคม ตลอดจนการจัดหลั กสู ตรอบรมผู้บริ ห าร
ระดับสูงด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย ที่ผู้เข้าร่วมการอบรมจากหลายภาคส่วนได้รับฟัง
บรรยาย และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นทางสังคม พร้อมกับช่วยกันแสวงหาแนวทางแก้ไข ผ่านสนาม
ทดลองในกิจกรรม RoLD in Action ซึ่งนับเป็นผลผลิตจากแนวคิดเชิงนวัตกรรมที่อาศั ยความร่วมมือของบุคลากร
หลากหลายภาคส่วนมาช่วยกันแก้ปัญหาสังคม
เพื่อทาหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่ได้มาตรฐานสากลและตัวอย่างที่ดีในต่างประเทศให้ แก่
บุคลากรไทย TIJ ยังได้จัดกิจกรรมในประเด็นเกิดใหม่ที่เท่าทันโลก อย่างการร่วมกับ UNODC จัดงานสัมมนาเชิง
วิ ช าการ ในเรื่ อง “ความก้าวหน้ า ทางเศรษฐกิจ และการต่ อ ต้า นอาชญากรรมในยุ คดิจิ ทัล : อาชญากรรมกั บ
Cryptocurrency” เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งทางด้านเทคโนโลยีและกระบวนยุติธรรม เพื่อถก
ปัญหา เสนอมุมมอง ปิดช่องโหว่ และหาทางออกร่วมที่สร้างสรรค์ในด้านการต่อ สู้กับปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้น
โดยอาศัยเงินดิจิทัล รวมไปถึงการจัดเสวนาในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) มาแก้ไขปัญหา
ในกระบวนการยุติธรรม ตลอดจนการส่งเสริมความร่วมมือจากองค์กรเพื่อสังคมอย่าง Social Enterprise ในการ
แก้ไขปัญหาสังคม

สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่า TIJ พร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าและปรับเปลี่ยนการทางานให้มีความยืดหยุ่น
สนองตอบการเปลี่ยนแปลง ก้าวเดินร่วมไปกับทุกภาคส่วนในการเผยแพร่ ส่งเสริม และอนุวัติมาตรฐานระหว่าง
ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขปัญหาทางสังคม ด้วยการนาเอาหลักนิติธรรมเข้ามาเชื่อมโยงการพัฒนาในทุก
มิติอย่างเข้มแข็ง
ท้ายนี้ ผมขอขอบคุณหน่วยงานต่าง ๆ คณะกรรมการ คณะทางาน และคน TIJ ทุกคนที่ไม่ย่อท้อในการ
ร่วมกันทางานในโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ กระทั่งเห็นผลเป็นรูปธรรม ด้วยความเชื่อมั่นร่วมกันว่า เราสามารถ
สร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่น สร้ างความเปลี่ยนแปลงให้กับกระบวนการยุติธรรมและหลักนิติธรรม และช่วยกัน
สร้างสังคมที่เป็นธรรมและยุติธรรมมากขึ้นกว่าเดิมได้
ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
ผู้อานวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
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เริ่มจากปกป้องสิทธิกลุ่มเปราะบาง
จากโครงการในพระดาริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ที่ทรงมุ่งพัฒนา
สภาพความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังหญิง โดยเริ่มจากโครงการกาลังใจ ใน พ.ศ. 2549 ภาย
ในทัณฑสถานหญิงกลาง กรุงเทพฯ มาจนถึงโครงการยกร่างการพัฒนามาตรฐานผู้ต้ องขังหญิง (Enhancing Lives
of Female Inmates – ELFI) ซึ่งมุ่งผลักดันการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงทั่วโลก เพื่อ
เสริมกับข้อกาหนดมาตรฐานขั้นต่าว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในเรือนจา (Standard Minimum Rules for the
Treatment of Prisoners) ได้นาไปสู่การยกร่างและลงมติเห็นชอบข้อกาหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อ
ผู้ต้องขังหญิงในเรือนจาและมาตรการที่มิใช่การคุมขังสาหรับผู้กระทาผิดหญิง ซึ่งมีชื่อย่อว่าข้อกาหนดกรุงเทพ ซึ่งที่
ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่ 65 มีมติรับรองเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2553
เพื่อต่อยอดความสาเร็จดังกล่าว ในปี พ.ศ. 2554 รัฐบาลไทยจึงได้จัดตั้ง สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่ง
ประเทศไทยหรือ TIJ ขึ้นเป็นองค์การมหาชนในกากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ภายใต้พระราช
กฤษฎีกา พ.ศ. 2554 เพื่อส่งเสริมบทบาทของประเทศไทยในเวทีนานาชาติในการนาข้อกาหนดสหประชาชาติที่
เกี่ยวข้องไปสู่การปฏิบัติ และเพื่อพัฒนางานด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและส่งเสริมหลักนิติธรรมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน
นับแต่นั้นเป็นต้นมา ด้วยพระวิสัยทัศน์จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
ประธานที่ปรึกษาพิเศษของสถาบันและการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของรัฐบาล ทาให้บทบาทและผลงานของ TIJ
ในเวทีระหว่างประเทศเป็นที่ยอมรับจนได้รับการรับรองสถานะให้เป็นสถาบันในเครือข่ายของสหประชาชาติตาม
แผนงานด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา หรือ UN-PNI แห่งที่ 18 ของโลกและแห่งแรก
ในภูมิภ าคอาเซีย นตั้งแต่ พ.ศ. 2559 และเมื่อส านักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่ ง
สหประชาชาติ หรื อ UNODC ได้กราบทูล เชิญ สมเด็จพระเจ้าลู กเธอ เจ้าฟ้าพัช รกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
ซึ่งขณะนั้นดารงพระอิสริยยศเป็นที่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ให้ทรงดารงตาแหน่งทูตสันถวไมตรี
ของสหประชาชาติด้านการส่ งเสริ มหลั กนิ ติธ รรมส าหรับภูมิภ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อเดือนมกราคม
พ.ศ. 2560 รัฐบาลจึงได้มอบหมายให้ TIJ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการถวายงาน
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วัตถุประสงค์การจัดตั้งสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่ปงระเทศไทยตามพระราชกฤษฎีกา พ.ศ. 2554
1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอนุวัติข้อกาหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและ
มาตรการที่ มิ ใ ช่ ก ารคุ ม ขั ง หรื อ “Bangkok Rules” เพื่ อ เป็ น แนวทางในการด าเนิ น กระบวนการยุติ ธ รรมแก่
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2) ศึกษา วิจัย และเผยแพร่มาตรฐานและบรรทัดฐานของสหประชาชาติเกี่ยวกับการดาเนินกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา รวมทั้งแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้ กระทาผิ ดและการช่ว ยเหลื อผู้ กระทาผิ ดหลั งพ้นโทษให้
กลับคืนสู่สังคม เพื่อนาไปสู่การพัฒนากระบวนการยุติธรรมแห่งประเทศไทยและต่างประเทศ
3) ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านหลักนิติธรรม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร
ในกระบวนการยุติธรรมอันจะนาไปสู่สังคมแห่งความยุติธรรม
4) เป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศระดับนานาชาติด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา ในด้านการปฏิบัติต่อผู้กระทาผิด โดยเน้นความร่วมมือกับสหประชาชาติสถาบันสมทบ (Programme
Network Institute) และความร่วมมือในกรอบอาเซียน
5) ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของกระบวนการยุติธรรมของไทย ให้ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติเพื่อให้
เกิดความร่วมมือทางด้านกระบวนการยุติธรรมระหว่างประเทศ

TIJ ก้าวสู่การป้องกันสิทธิเพื่อความเท่าเทียมของทุกคน
หนึ่ ง ในเป้ า หมายด้ า นการพั ฒ นาที่ ทั่ ว โลกต้ อ งให้ ค วามส าคั ญ คื อ เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ของ
สหประชาชาติ (The United Nations Sustainable Development Goals) โดยเฉพาะในข้อ 16 ทีไ่ ด้กาหนดไว้
ถึงการส่งเสริมสังคมที่สงบสุข และครอบคลุมการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มี
ประสิทธิผลในทุกระดับ รวมทั้งสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางสังคม ซึ่งสอดคล้องตามทิศ
ทางการพัฒนาประเทศในร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) และตอบโจทย์ประเด็น
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้า และรักษาธรรมาภิบาลในสังคมไทย ภายใต้แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ด้วย
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ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 TIJ จึงได้ดาเนินการทบทวนและจัดทาแผนยุทธศาสตร์ TIJ ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2560-2564) และได้กาหนดทิศทางและเป้าหมายสาหรับทาหน้าที่เป็นสะพาน เชื่อมการปฏิบัติ ภายในประเทศ
และภูมิภาคให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติและบรรทัดฐานระหว่างประเทศ ด้านการป้องกันอาชญากรรม ความ
ยุติธรรมทางอาญา และหลักนิติธรรม
จากการแบ่งการดาเนินงานออกเป็นสามระยะ ในกรอบเวลา 5 ปี โดยเริ่มจากภายใน พ.ศ. 2560 TIJ ได้
ปรั บ โครงสร้ างองค์กรและยกระดับ การบริห ารจัดการภายในให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการทางานร่วมกับ
หน่วยงานระหว่างประเทศ อาทิ เครือข่าย UN-PNI ที่มีมาตรฐานการทางานระดับสากล เน้นการบริหารจัดการ
ด้วยการจัดทาแผนงานโครงการที่เพิ่มความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในเครือข่าย UN-PNI (PNI Integration) และ
สถาบันการศึกษานานาชาติ รวมทั้งมุ่งเน้นการยกระดับความเป็นมืออาชีพของบุคลากรใน TIJ จากการเป็นเพียง
นักวิจัยหรือนักวิชาการ เป็น “นักบริหารจัดการนักวิชาการ”
ในปี 2561 ต่อเนื่องถึงภายใน พ.ศ. 2562 ถือเป็นการดาเนินงานระยะกลาง ที่จะต่อยอดโครงการความ
ร่วมมือระหว่างเครือข่าย UN-PNI และสถาบันการศึกษาและสถาบันเครือข่ายระหว่างประเทศอื่น ๆ โดยมุ่งหวังใช้
องค์ความรู้ในการผลักดันเชิงนโยบายที่สาคัญเพื่อยกระดับประสิทธิภาพของหน่วยงานปฏิบัติในกระบวนการ
ยุติธรรมของไทยอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งสามารถใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ของหน่วยงานที่สั่งสมในการให้ความ
ช่ ว ยเหลื อ (Technical Assistance) อย่างเป็นรูปธรรมแก่ประเทศเพื่ อนบ้านในภู มิภ าค โดยมุ่งเน้นการสร้า ง
พันธมิตรในการทางานระดับ Professionals กับหน่วยงานต่าง ๆ ในภูมิภาค

วิสัยทัศน์ 2561
“TIJ เป็นผู้ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลง (Promoter of Change) ด้านการยกระดับกระบวนการยุติธรรมและ

สนับสนุนวัฒนธรรมการเคารพกฎกติกาในประเทศไทยและต่างประเทศ”
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ยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
การอนุวัติมาตรฐานและบรรทัดฐานของสหประชาชาติด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรม
ทางอาญาในกลุ่มผู้เปราะบาง โดยเฉพาะข้อกาหนดกรุงเทพ และการส่งเสริมสิทธิของผู้หญิงและเด็ก
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
การส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านหลักนิติธรรมเพื่อรองรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
การสร้าง ประยุกต์ใช้ เผยแพร่ องค์ความรู้ของหน่วยงานเพื่อสนับสนุนประเด็นนโยบายด้านกระบวนการ
ยุติธรรมที่เกิดขึ้นใหม่ในสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
การสร้ างเครื อข่ายระหว่างหน่ ว ยงานในสถาบันเครือข่าย UN-PNI ผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ยในการดาเนิน
นโยบาย และเครือข่ายเยาวชนทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
การปรับโครงสร้างองค์กรและยกระดับการบริหารจัดการภายในให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพสอดรับกับ
มาตรฐานสากล

กิจกรรมหลัก (Key Activities)
1. งานวิจัย (Research and Development)
เน้นการพัฒนาองค์ความรู้ด้านงานวิจัยและฐานข้อมูลในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลักนิติธรรม การป้องกัน
อาชญากรรมและความยุ ติ ธ รรมทางอาญา ให้ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก สากลและน าไปสู่ ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพของ
กระบวนการยุติธรรมของประเทศที่มีคุณภาพ คุณลักษณะของงานวิจัยที่ TIJ ให้ความสาคัญจะคลอบคลุ ม ถึง
งานวิจัยเชิงประจักษ์ (Evidence-based) ที่มีกลุ่มผู้ใช้ชัดเจน (Users) งานวิจัยเพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
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เชิงโครงสร้างระดับนโยบาย งานวิจัยเพื่อผลักดันให้เกิดมาตรฐานใหม่ระหว่างประเทศ (Standard and Norms)
งานวิจัยเพื่อปรับปรุงมาตรฐานระหว่างประเทศที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น งานวิจัยเพื่อส่งเสริมมาตรฐานที่ดีอยู่แล้วให้
สามารถนามาปฏิบั ติใน Local practices ได้ทั้งในประเทศไทยและหรือประเทศอื่น ๆ ซึ่งการทาวิจัยลั ก ษณะ
ดังกล่าวจะเป็นหัวใจสาคัญในการผลิตและสั่งสมองค์ความรู้ของ TIJ ในการนาไปขยายผลและต่อยอดให้กิ จกรรม
ด้านอื่นๆสามารถกระทาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. งานผลักดันเชิงนโยบาย (Policy Advocacy)
TIJ สามารถนาองค์ความรู้ที่มีเป็นเครื่องมือในการเสนอให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคและให้คาปรึกษากับ
หน่ ว ยงานด้านนโยบายและปฏิบั ติทั้งภายในประเทศและในภูมิภาคอื่น ๆ เพื่อให้ ห น่ว ยงานดังกล่ าวสามารถ
ยกระดับการทางานด้านการป้องกันอาชญากรรม และกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่าง
แท้จริงผ่านโครงการลักษณะต่าง ๆ อาทิ การทาโครงการรณรงค์เพื่อความตระหนักรู้ด้านการยุติความรุนแรงต่อ
ผู้หญิงและเด็ก โครงการพัฒนาเรือนจาต้นแบบตามข้อ กาหนดกรุงเทพ การสัมมนาแนวทางปฏิบัติที่ดีสาหรับ
นโยบายด้านยาเสพติดในต่างประเทศ เป็นต้น
3. งานพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Capacity Building)
TIJ สามารถนาองค์ความรู้ที่มีมาเผยแพร่สู่กลุ่มบุคลากรเป้าหมายในกระบวนการการป้องกันอาชญากรรม
และกระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยมุ่ งพัฒนาองค์ความรู้และความสามารถของบุคลากรในวงกว้าง ผ่าน
รูปแบบโครงการลักษณะต่าง ๆ อาทิ การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรฝึกอบรม และการแลกเปลี่ยนความคิด
ในระดับผู้ปฏิบัติงานทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ
ส่วนการดาเนินงานในระยะยาว หรือ ภายใน พ.ศ. 2564 TIJ ตั้งเป้าหมายที่จะเสริมสร้างความพร้อมของ
หน่วยงานในฐานะหน่วยงานวิชาการที่มีองค์ความรู้ด้าน “หลักนิติธรรม” “การป้องกันอาชญากรรม” และการ
พัฒนา “กระบวนการยุติธรรมทางอาญา” อย่างเข้มแข็ง มีความสามารถในการสะท้อนสถานการณ์และแนวทาง
ปรับปรุงนโยบายในภาพรวมของภูมิภาค (Represent regional development as a PNI member) เน้นการ
บริ ห ารจั ด การด้ ว ยการขยายขอบเขตการท างานในประเด็ น ใหม่ ๆ (Foundation expansion) เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติต่อไป
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โครงสร้าง
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โครงสร้างองค์กร
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โครงสร้างคณะกรรมการบริหาร

รายงานประจาปี 2561
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

I 14
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ชื่อ-นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
ตาแหน่งปัจจุบัน

ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
25 กรกฎาคม 2501
ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อ
การยุติธรรมแห่งประเทศไทย

คุณวุฒิการศึกษา
 ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 เนติบัณฑิตไทย (น.บ.ท.) สมัยที่ 32 จาก สานักอบรม
ศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 ปริญญาโทนิติศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขากฎหมายอาญา)
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริญญาโท D.E.A. (Sciences Criminelles - กฎหมาย
อาญา) จาก L’Université des Sciences Sociales de
Toulouse ประเทศฝรั่งเศส
 ปริญญาเอก Doctorat en Droit (Mention Très
Honorable-เกียรตินิยมดีมาก)
จาก L’Université des Sciences Sociales de
Toulouse ประเทศฝรั่งเศส

ตาแหน่งหน้าที่ปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน
 ศาสตราจารย์ประจาคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ สภา
มหาวิทยาลัยมหิดล
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านกระบวนการยุติธรรม
คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุตธิ รรมแห่งชาติ
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการคุมประพฤติ
 กรรมการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 ประธานอนุกรรมการด้านศึกษา วิจยั และพัฒนากฎหมาย
และระบบงานกระบวนการยุตธิ รรม คณะกรรมการ
พัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ
 อนุกรรมการพิจารณาเนื้อหารายการวิทยุ โทรทัศน์
สานักงาน กสทช.
 อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. สานักงานกิจการ
ยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

ประวัติการทางาน
 กรรมการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน
มหาวิทยาลัย ประเภทผูแ้ ทนมหาวิทยาลัย (ก.พ.อ.)
 กรรมการคณะกรรมการกองทุนบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการ ประเภทผู้แทนข้าราชการพลเรือนใน
มหาวิทยาลัย (ก.บ.ข.)
 คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รองอธิการบดีฝ่ายบุคคลและกฎหมาย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ชื่อ-นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
ตาแหน่งปัจจุบัน

นายเข็มชัย ชุติวงศ์
27 กันยายน 2497
กรรมการโดยตาแหน่งใน
คณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อ
การยุติธรรมแห่งประเทศไทย

คุณวุฒิการศึกษา






ตาแหน่งหน้าที่ปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน





อัยการสูงสุด
อาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจารย์พิเศษ สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
เนติบัณฑิตไทย (เกียรตินิยม) สานักอบรมศึกษากฎหมาย
แห่งเนติบัณฑิตยสภา
MASTER OF LAWS (HARVARD UNIVERSITY)
นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ประวัติการทางาน










รองอัยการสูงสุด
ผู้ตรวจการอัยการ สานักงานอัยการสูงสุด
อธิบดีอยั การ สานักงานทีป่ รึกษากฎหมาย
อธิบดีอยั การ สานักงานคณะกรรมการอัยการ
อธิบดีอยั การ สานักงานคดีล้มละลาย
สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)
กรรมการเนติบัณฑิตยสภา
กรรมการกฤษฎีกา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
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ชื่อ-นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
ตาแหน่งปัจจุบัน

นายสราวุธ เบญจกุล
5 สิงหาคม 2508
กรรมการโดยตาแหน่งใน
คณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อ
การยุติธรรมแห่งประเทศไทย

คุณวุฒิการศึกษา






ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินยิ ม) มหาวิทยาลัย
รามคาแหง
เนติบัณฑิต สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตย
สภา
ปริญญาโทด้านกฎหมายเปรียบเทียบ (M.C.J) Howard
University สหรัฐอเมริกา
ปริญญาโทด้านกฎหมายระหว่างประเทศ (LL.M.)
American University สหรัฐอเมริกา
ปริญญาโทด้านกฎหมายธุรกิจ (LL.M.) University of
Bristol สหราชอาณาจักร

ประวัติการทางาน







ตาแหน่งหน้าที่ปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน














เลขาธิการสานักงานศาลยุตธิ รรม
กรรมการเนติบัณฑิตยสภา
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กรรมการกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
กรรมการบริษัทท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินการธนาคารใน
คณะกรรมการคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวง
ยุติธรรม
ประธานกรรมการธุรกรรม สานักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน
กรรมการการไฟฟ้านครหลวง

ผู้พิพากษาศาลแพ่งกรุงเทพใต้
รองเลขาธิการส่งเสริมงานตุลาการ
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจาสานักประธานศาลฎีกา
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสกลนครแผนกคดีเยาวชน
และครอบครัว
เลขาธิการสานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
รองเลขาธิการสานักงานศาลยุตธิ รรม
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ชื่อ-นามสกุล

วัน เดือน ปีเกิด
ตาแหน่งปัจจุบัน

ศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏ์
วิศิษฏ์สรอรรถ
1 กุมภาพันธ์ 2508
กรรมการโดยตาแหน่งใน
คณะกรรมการบริหารสถาบันเพือ่
การยุติธรรมแห่งประเทศไทย

คุณวุฒิการศึกษา
 นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 เนติบัณฑิตไทย
 LL.B. (Second Class Honours, Upper Division)
University of Wales, United Kingdom
 Barrister-at-Law of Gray’s Inn (เนติบัณฑิตอังกฤษ)
ประวัติการทางาน
 ประธานที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านกฎหมาย
 คณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายการค้า
ระหว่างประเทศ
 อธิบดีกรมพินจิ และคุ้มครองเด็กและเยาวชน
 หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงยุติธรรม
 อธิบดีกรมบังคับคดีกระทรวงยุตธิ รรม
 รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
 ผู้อานวยการสานักงานกิจการยุติธรรม
 รองอธิบดีกรมบังคับคดี
ตาแหน่งหน้าที่ปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน



ปลัดกระทรวงยุติธรรม
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ชื่อ-นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
ตาแหน่งปัจจุบัน

นางกาญจนา ภัทรโชค
7 พฤษภาคม 2509
กรรมการโดยตาแหน่งใน
คณะกรรมการบริหารสถาบันเพือ่
การยุติธรรมแห่งประเทศไทย

คุณวุฒิการศึกษา
 Bachelor of Science (International Relations),
Georgetown University, สหรัฐอเมริกา
 Master of Arts (International Relations), University
of Chicago, สหรัฐอเมริกา
ประวัติการทางาน
 รองอธิบดี (นักบริหาร ระดับต้น) กรมองค์การระหว่าง
ประเทศ
 ผู้อานวยการสานัก (อานวยการ ระดับสูง) สานักนโยบาย
และแผน สานักงานปลัดกระทรวง
 ผู้อานวยการกอง (อานวยการ ระดับต้น) กองอเมริกา
เหนือ กรมอเมริกาและแปซิฟกิ ใต้
 เจ้าหน้าที่การทูต 7 กองอเมริกาเหนือ กรมอเมริกาและ
แปซิฟิกใต้
 ผู้อานวยการกอง (เจ้าหน้าที่การทูต 8) กองอเมริกาเหนือ
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้
 ที่ปรึกษา (เจ้าหน้าที่การทูต 7) คณะทูตถาวรแห่งประเทศ
ไทยประจาสานักงานสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก
 ที่ปรึกษา (เจ้าหน้าทีก่ ารทูต 7) คณะทูตถาวรแห่งประเทศ
ไทยประจาสานักงานสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา
ตาแหน่งหน้าที่ปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน
 อธิบดี กรมองค์การระหว่างประเทศ
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ชื่อ-นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
ตาแหน่งปัจจุบัน

ดร.รอยล จิตรดอน
2 มกราคม 2496
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อ
การยุติธรรมแห่งประเทศไทย

คุณวุฒิการศึกษา
 ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (คณิตศาสตร์)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยานิพนธ์: Maximum Flow Rate of BMA. Road
Network, A Graph Approach
 Dr. rer nat in Informatics, Informatics Institute,
Innsbruck University, Innsbruck, AUSTRIA.
Dissertation: Parallelization and Vectorization of a
Finite Element Unsymmetric Equation Solver
ประวัติการทางาน
 ผู้อานวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและ
การเกษตร (องค์การมหาชน)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 หัวหน้าโครงการจัดตั้ง สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า
และการเกษตร
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายงานประจาปี 2561
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)







รองผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หัวหน้าโครงการ ระบบเครือข่ายเพื่อการจัดการทรัพยากร
น้าแห่งประเทศไทย ในพระราชดาริพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั
ผู้อานวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาสาขาคอมพิวเตอร์
สมรรถนะสูง ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตาแหน่งหน้าที่ปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน
 คณะอนุกรรมการสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารนุ
กรมไทยสาหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั
 ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
Board member ของ Science and Technology
Advisory Group (STAG) of United Nations
International Strategy for Disaster Reduction
(UNISDR)
 นายกสภา สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ กระทรวงศึกษาธิการ
 กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
 คณะกรรมการพัฒนานโยบายสารสนเทศ สภากาชาดไทย
 กรรมการอานวยการบริหารและจัดการน้าโครงการแก้มลิง
มูลนิธิชัยพัฒนา
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ชื่อ-นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
ตาแหน่งปัจจุบัน

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล
16 กุมภาพันธ์ 2508
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อ
การยุติธรรมแห่งประเทศไทย

คุณวุฒิการศึกษา
 ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
 ปริ ญ ญาโท วิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาการพั ฒ นา
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ มหาวิ ท ยาลั ย แมนเชสเตอร์ ประเทศ
อังกฤษ
 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
 ปริญญาดุริยางคศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
 ปริ ญ ญาปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ สาขาวิ ช าการ
บริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคาแหง
 ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 ปริ ญ ญาศิ ล ปศาสตร์ ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ สาขาวิ ช า
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยคริสเตียน












ประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท จี
เจ สตีล จากัด (มหาชน)
ประธานชมรมผู้รู้คุณแผ่นดิน
ประธานคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรม
ส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด้ า นการสนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปิ น ใน
คณะท างานผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ข องรั ฐ มนตรีว่ า การกระทรวง
วัฒนธรรม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมศิลปะร่วม
สมั ย ส านั ก งานศิ ล ปวั ฒ นธรรมร่ ว มสมั ย กระทรวง
วัฒนธรรม
อนุ ก รรมการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กผลงานดี เ ด่ น ของชาติ
ส า นั ก งา นเสริ ม สร้ า งเอ ก ลั ก ษ ณ์ ข อ งชา ติ ส า นั ก
นายกรัฐมนตรี
กรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC)

ประวัติการทางาน
 ประธานกรรมการ โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ
 ประธานกรรมการ โรงแรม เฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท
 กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้า นสังคม
และสิ่งแวดล้อม บริษัท จีสตีล จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2561
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
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ชื่อ-นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
ตาแหน่งปัจจุบัน

นายสุรงค์ บูลกุล
15 กันยายน 2498
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการบริหารสถาบันเพือ่
การยุติธรรมแห่งประเทศไทย

คุณวุฒิการศึกษา
 Bachelor of Science in Industrial Engineering and
Operations Research, Syracuse University, New
York, U.S.A.
 Master of Engineering in Operations Research,
Cornell University, New York, U.S.A.
 Master of Business Administration, Cornell
University, New York, U.S.A.

ตาแหน่งหน้าที่ปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน
 ประธานกรรมการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
 กรรมการอิสระ บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จากัด
 กรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
 ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 ที่ปรึกษา สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
 ที่ปรึกษา สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
 รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย

ประวัติการทางาน
 ประธานกรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
 กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน
บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
 นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 กรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จากัด
(มหาชน)

รายงานประจาปี 2561
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
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ชื่อ-นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
ตาแหน่งปัจจุบัน

ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์
อุรพีพัฒนพงศ์
28 กันยายน 2498
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการบริหารสถาบันเพือ่
การยุติธรรมแห่งประเทศไทย

คุณวุฒิการศึกษา
 ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินยิ ม) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
 หลักสูตรเนติบัณฑิตไทย สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง
เนติบัณฑิตยสภา
 นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบริติช โคลัมเบีย
ประวัติการทางาน
 ที่ปรึกษากฎหมายด้านภาษีและการลงทุนทั่วไป สานักงาน
เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ สานักงานสิงคโปร์
 กรรมการอิสระธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ปี 2542
 สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (2 ตุลาคม 2557 – 6 กันยายน
2558)
 กรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายงานประจาปี 2561
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

ตาแหน่งหน้าที่ปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน
 ประธานกรรมการของบริษัท เบเกอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่
จากัด หัวหน้าฝ่ายกฎหมายสถาบันการเงิน และหัวหน้า
ฝ่ายกฎหมายภาษี สานักงานกรุงเทพฯ
 กรรมการบริหารบริษัทสยามพิวรรธ์ จากัด
 รองประธานกรรมการของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านกฎหมาย
 กรรมการคณะกรรมการดาเนินการปฏิรปู กฎหมายในระยะ
เร่งด่วน (คปก.)
 ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุง
และแก้ไขประมวลรัษฎากรของ คปก.
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ใน
คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุตธิ รรมแห่งชาติ
 ประธานคณะกรรมการกฎหมายภาษีและกฎระเบียบ สภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย
 ศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
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ชื่อ-นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
ตาแหน่งปัจจุบัน

คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์
27 กันยายน 2498
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่ง
ประเทศไทย

คุณวุฒิการศึกษา
 อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น) (เกียรติ
นิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 M.A. (French-Modern and Classical Language),
Western Michigan University สหรัฐอเมริกา
ประวัติการทางาน
 รองผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทยประจาองค์การอาหาร
และเกษตร (FAO) ณ กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี
 ที่ปรึกษาคณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจา
สหประชาชาติ และผู้แทนสารองไทย (Alternate
Representative) ประจาคณะมนตรีความมั่นคง
(Security Council) ช่วงที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกในคณะ
มนตรีความมั่นคง ณ นครนิวยอร์ก
 รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจ กระทรวงการต่างประเทศ
 อธิบดีกรมอาเซียน และอธิการบดีกรมองค์การระหว่าง
ประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
 เอกอัครราชทูตไทยประจาออสเตรเลีย ณ กรุงแคนเบอร์รา

รายงานประจาปี 2561
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

ตาแหน่งหน้าที่ปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน
 รองประธานสถาบันวิจยั จุฬาภรณ์ ฝ่ายบริหาร
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยมหิดล
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการป้องกันปราบปราม
การค้ามนุษย์
 กรรมการมูลนิธิจุฬาภรณ์
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ชื่อ-นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
ตาแหน่งปัจจุบัน

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร
ศิรสิ ัมพันธ์
23 กรกฎาคม 2503
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่ง
ประเทศไทย

คุณวุฒิการศึกษา
 รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขารัฐประศาสนศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 M.A.P.A. สาขาบริหารการพัฒนา Northern Illinois
University, U.S.A. Pi Alpha Alpha
(National Honor Society for Public Affairs and
Administration)
 Ph.D. สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจ การวิเคราะห์นโยบาย
และการเมืองเปรียบเทียบ
Northern Illinois University, U.S.A.

ตาแหน่งหน้าที่ปจั จุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน
 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 กรรมการกฤษฎีกา
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 กรรมการ และประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
ธนาคารแห่งประเทศไทย
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)
 นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรม
ราชูปถัมภ์

ประวัติการทางาน
 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
 ที่ปรึกษาประจาสานักนายกรัฐมนตรี
 เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)
 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
 รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
 ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายงานประจาปี 2561
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
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ชื่อ-นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
ตาแหน่งปัจจุบัน

นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์
1 มิถุนายน 2498
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่ง
ประเทศไทย

คุณวุฒิการศึกษา
 นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
 นิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขากฎหมายมหาชน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 LL.M. (Public international Law) King’ college,
University of London
ประวัติการทางาน
 ที่ปรึกษาคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
 อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการ
 อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับระบบจาแนกตาแหน่งและ
ค่าตอบแทน
 อ.ก.พ. วิสามัญเฉพาะกิจเกีย่ วกับการรับรองมาตรฐานนัก
กฎหมายภาครัฐ
 อนุกรรมการกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

รายงานประจาปี 2561
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

ตาแหน่งหน้าทีป่ ัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน
 สมาชิกสภานิตบิ ัญญัติแห่งชาติ
 กรรมการกฤษฎีกา
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
 กรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์การบริหารงานบุคคล
สถาบันการพบาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
 ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริหารและ
กฎระเบียบ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
(องค์การมหาชน)
 กรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
 อาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ชื่อ-นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
ตาแหน่งปัจจุบัน

นายภัคพล งามลักษณ์
4 พฤษภาคม 2523
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่ง
ประเทศไทย

คุณวุฒิการศึกษา
 นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 Master of Laws (LL.M) Indiana University Bloomington, Indiana, USA
 Master of Comparative Law (M.C.L.) Indiana
University - Bloomington, Indiana, USA

ประวัติการทางาน
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์
 ที่ปรึกษาพิเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
 ที่ปรึกษาพิเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารอาวุโส เครือเจริญโภค
ภัณฑ์
 กรรมการบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์
 กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการบริหาร (Executive
Vice President) บริษัท ซีที อินฟราสตรักเจอร์ ดีเวลลอป
เมนต์ จากัด
 อนุกรรมการส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

รายงานประจาปี 2561
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)




ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการบริษัท บริษัท ปตท.
อะโรเมติกส์ และการกลั่น จากัด (มหาชน)
ผู้ช่วยประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร เครือ
เจริญ โภคภัณฑ์

ตาแหน่งหน้าที่ปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน
 ประธานคณะผู้บริหารด้านปฏิบัตกิ าร บริษัท เครือเจริญ
โภคภัณฑ์ จากัด
 กรรมการบริหาร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จากัด
 ผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศกลาง
 ที่ปรึกษาคณะทางานศูนย์การเรียนรู้ด้านเกษตรกรรม สืบ
เนื่องมาจากโครงการกาลังใจในพระดาริ
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตยิ า
 ที่ปรึกษา รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
 ที่ปรึกษาสมาคมพัฒนาผูป้ ระกอบการธุรกิจค้าปลีกทุนไทย
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ชื่อ-นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
ตาแหน่งปัจจุบัน

นายวัลลภ นาคบัว
24 สิงหาคม 2507
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่ง
ประเทศไทย

คุณวุฒิการศึกษา
 นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
 นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทางาน
 รองเลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย และ
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
(คปก.)
 ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและ
ค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองชาติ (คอป.)
 เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรม
แห่งชาติ
ตาแหน่งหน้าที่ปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน
 ผู้อานวยการสานักงานกิจการยุติธรรม
 รองโฆษกกระทรวงยุติธรรม
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันอนุญาโตตุลาการ
 กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา

รายงานประจาปี 2561
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

ชื่อ-นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
ตาแหน่งปัจจุบัน

นายวิทยา สุริยะวงค์
8 เมษายน 2504
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่ง
ประเทศไทย

คุณวุฒิการศึกษา
 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 อาชญาวิทยามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ประเทศ
ออสเตรเลีย
(Master of Criminology, University of Melbourne,
Australia)

ประวัติการทางาน






อธิบดีกรมราชทัณฑ์




ผู้อานวยการกองคลัง กรมราชทัณฑ์

ผู้อานวยการสานักงานกิจการยุติธรรม
รองผู้อานวยการสานักงานกิจการยุตธิ รรม
ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการ
ยุติธรรม สานักงานกิจการยุตธิ รรม
ผู้อานวยการกองแผนงาน กรมราชทัณฑ์

ตาแหน่งหน้าที่ปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน



รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนา
พฤตินิสัย กากับดูแลงาน 3 กรม ได้แก่
กรมราชทัณฑ์ กรมคุมประพฤติ และกรมพินิจและคุ้มครอง
เด็กและเยาวชน
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ชื่อ-นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
ตาแหน่งปัจจุบัน

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์
กิตยารักษ์
13 กันยายน 2501
กรรมการและเลขานุการใน
คณะกรรมการบริหารสถาบันเพือ่
การยุติธรรมแห่งประเทศไทย
ผู้อานวยการสถาบันเพื่อ
การยุติธรรมแห่งประเทศไทย

คุณวุฒิการศึกษา
 นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาโทด้านกฎหมาย การค้าและเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ จากมหาวิทยาลัยคอร์แนล
ประเทศสหรัฐอเมริกา
 เนติบัณฑิตไทย
 ปริญญาโทด้านกฎหมาย มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard
University) ประเทศสหรัฐอเมริกา
 ปริญญาเอกด้านกฎหมาย จากมหาวิทยาลัย สแตนฟอร์ด
(Stanford University) ประเทศสหรัฐอเมริกา

รายงานประจาปี 2561
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

ประวัติการทางาน
 ปลัดกระทรวงยุติธรรม
 รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
 อธิบดีกรมคุมประพฤติ
 ผู้อานวยการสานักฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ (นิติกร 9)
กรมบังคับคดี
 ผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม
 อัยการจังหวัดประจากรม สถาบันกฎหมายอาญา
 ผู้อานวยการสถาบันกฎหมายอาญา สานักงานอัยการ
สูงสุด
 ผู้ช่วยเลขานุการอัยการสูงสุด ประจาสานักงานอัยการ
สูงสุด
 เลขานุการสานักงานทีป่ รึกษากฎหมายประจาสานักงาน
อัยการสูงสุด

I 29

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจาปี 2561
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

I 31

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบงาน วิจัย และวิชาการ

รายงานประจาปี 2561
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

I 32

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ บริหาร และกฎหมาย

รายงานประจาปี 2561
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
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คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อานวยการ

รายงานประจาปี 2561
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

I 34

ส่วนที่ 2
รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2561

รายงานประจาปี 2561
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
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ภารกิจด้านการส่งเสริมความร่วมมือกับสานักงานสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม
(UNODC) เพื่อสนับสนุนงานของทูตสันถวไมตรีแห่งสานักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม
แห่งสหประชาชาติ (Goodwill Ambassador)
TIJ มีบทบาทสาคัญในการส่งเสริมความร่วมมือ กับ UNODC เพื่อสนับสนุนงานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ในฐานะทูตสันถวไมตรีแห่งสานักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม
แห่งสหประชาชาติ โดยในปี 2561 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ทรงดาเนิน
กิจกรรมและโครงการหลากหลายอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ และระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs)
เป้าหมายที่ 16 “สนับสนุนสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมสาหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน จัดให้มีการเข้าถึงความยุติธรรม
สาหรับทุกคน และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ และมีความครอบคลุมในทุกระดับ ” ในข้อ
16.3 การส่งเสริมให้เกิดหลักนิติธรรมทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมได้
อย่างเท่าเทียม
ในการนี้ TIJ จึงได้ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนงานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิรา
เทพยวดี ในปีงบประมาณ 2561 ประกอบด้วย

1. กิจกรรมการศึกษาดูงานในหัวข้อ “การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและผู้หญิงเพื่อนาไปสู่การพัฒนา
ที่ยั่งยืน” (Empowering Vulnerable Communities and Women for Sustainable Development)
กิ จ กรรมการศึ ก ษาดู ง านในหั ว ข้ อ “การเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ งให้ แ ก่ ชุม ชนและผู้ ห ญิ ง เพื่ อ น าไปสู่
การพัฒนาที่ยั่งยื น” (Empowering Vulnerable Communities and Women for Sustainable Development)
จั ดขึ้น เมื่อวัน ที่ 25 - 27 มกราคม 2561 โดยส านักงานป้ อ งกันยาเสพติ ดและปราบปรามอาชญากรรมแห่ ง
สหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and Crime - UNODC) ได้ร่วมกับ TIJ จัดกิจกรรมดูงานเพื่อ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ด้านการช่วยเหลือชุมชนที่มีความเสี่ยง ซึ่งหมายรวมถึงกลุ่มผู้ต้องขังหญิง ผ่านแนวทาง
การพัฒนาที่นาหลักมาตรฐานสากลมาปรับใช้ เช่น ข้อกาหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและ
มาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสาหรับผู้กระทาความผิดหญิง หรือ ข้อกาหนดกรุงเทพ (the Bangkok Rules) และ
แนวทางปฏิ บั ติ ส ากลว่ า ด้ ว ยการพั ฒ นาทางเลื อ ก ( International Guiding Principles on Alternative
Development) การศึกษาดูงานและงานเสวนาวิชาการในครั้งนี้ช่วยให้เกิดการอภิปรายถึงยุทธศาสตร์ที่จะนาแนว
ทางการพัฒนามาใช้เพื่อป้องกันอาชญากรรมและการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
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ในโอกาสนี้ได้รับพระกรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพั ชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ใน
ฐานะทูตสันถวไมตรีของ UNODC ด้านหลักนิติธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เข้าร่วมการศึกษาดูงาน
และการเสวนา พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมการประชุมจาก 14 ประเทศ รวมทั้งผู้แทนจากกรมราชทัณฑ์อาเซียนจานวน 9 คน
จาก 7 ประเทศ ผู้แทนจากสถานทูตและสถานกงสุลในประเทศไทยจานวน 10 คน จาก 8 ประเทศ ผู้แทนจาก
หน่วยงานขององค์การสหประชาชาติ ผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนจากกระทรวงยุติธรรม ผู้แทน
จากโครงการหลั กสูตรผู้บ ริหารเพื่อสร้ างองค์ความรู้ด้านหลั กนิติธรรมเพื่อการพัฒ นาที่ยั่งยืน (RoLD Fellow)
รวมจานวนทั้งหมด 70 คน

กิจกรรมดูงานดังกล่าวยังรวมถึงการเข้าเยี่ยมชมทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
เพื่อให้คณะดูงานและเสวนาได้ศึกษาและเรียนรู้ความสาเร็จในการเป็นเรือนจาต้นแบบของทัณฑสถานหญิงจังหวัด
เชียงใหม่ ด้วยการนาข้อกาหนดกรุงเทพ มาปรับใช้ และคณะผู้แทนได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาวิธีการดาเนินงาน ข้อท้า
ทายและการปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อให้เห็นว่าการนาแนวทางการพัฒนามาปรับใช้โดยมีข้อกาหนดกรุงเทพเป็นกรอบการ
ปฏิบัตินั้น สามารถช่วยป้องกันการกระทาผิดซ้าของผู้ต้องขังในแนวทางแบบยั่งยืนได้อย่างไร ทั้งยังแสดงให้เห็นว่า
การดูแลผู้ต้องขังนั้นมีความสาคัญและสามารถสร้างมาตรฐานให้กับเรือนจาหลาย ๆ แห่งปฏิบัติต่อผู้ต้องขังอย่าง
เท่าเทียมและสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ อันจะนามาซึ่งการเคารพตนเอง การเชื่อถือในความสามารถของตนเอง
และนาไปสู่การพัฒนาศักยภาพและทักษะอื่น ๆ เพื่อการดารงชีวิตที่มีคุณภาพหลังจากพ้นโทษ
ระหว่างการเยี่ยมชมเรือนจาฯ คณะผู้แทนยังได้มีโอกาสเยี่ยมชมนิทรรศการที่แสดงถึงขั้นตอนการดูแล
ผู้ต้องขังตั้งแต่การแรกรับ การแยกประเภทผู้ต้องขังและการใช้เทคโนโลยีให้ญาติที่อยู่ห่างไกลได้พูดคุยกับผู้ต้องขัง
ผ่าน VDO call รวมทั้งให้มีการพิจารณาคดีผ่าน VDO conference กับผู้พิพากษาเพื่อลดขั้นตอนการเดินทาง การ
ดูแลผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์และต้องดูแลทารก นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพัฒนาฝึกทักษะการทาอาชีพต่าง ๆ ให้แก่
ผู้ต้องขัง ได้แก่ ทอผ้า นวดแผนไทย งานประดิษฐ์ ตัดผม รีดผ้า ทาอาหาร ทาขนม และอื่น ๆ ซึ่งในโอกาสนี้อดีต
ผู้ต้องขังได้นาผลิตภัณฑ์และร้านค้าของตนมาแสดงให้คณะผู้แทนได้มีโอกาสซักถามและพูดคุยด้วย
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ประทานพระดารัสแก่คณะดูงาน
ว่า การศึกษาดูงานในครั้งนี้จะนาไปสู่ความเข้าใจว่าหลักนิติ ธรรมนั้นมีผลต่อชีวิตของเราอย่างไร และหวังว่าจะได้
เรียนรู้ประสบการณ์การดาเนินงานของประเทศไทยในความพยายามที่จะปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
อย่างทัดเทียมกับ มาตรฐานสากล ทั้งยังช่วยให้ได้แลกเปลี่ ยนเรียนรู้ถึงแนวทางการยกระดับคุณภาพชีวิต ของ
ประชาชนกลุ่มเปราะบางในชุมชน ผ่านมิติการพัฒนาโดยชุมชน และแสดงให้เห็นสัมฤทธิผลในการเสริ ม พลั ง
ประชาชนที่จะมีต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป
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ต่อมาในวันที่ 2 ของกาหนดการ คณะผู้แทนได้เข้าเยี่ยมชมโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ และเสวนากับชาวบ้านในพื้ นที่ดอยตุง ที่จังหวัดเชียงราย พร้อมกับเข้าชมโรงงานผลิต
สิ น ค้าภายใต้แบรนด์ Doi Tung อัน เป็ น งานฝี มือของชาวบ้านในพื้นที่โ ครงการพัฒ นาฯ ได้แก่ โรงงานทอผ้ า
โรงงานผลิตกระดาษสา โรงงานผลิตกาแฟ และโรงงานผลิตเซรามิค ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นกระบวนการพัฒนาพื้นที่
ดอยตุงจากเดิ มที่เคยเป็นแหล่งปลูกฝิ่นและมีปัญหายาเสพติดรุนแรง จากพระราชดาริของสมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนีฯ ผู้ทรงริเริ่มการนาแนวทางการพัฒนาทางเลื อกมาใช้ในการแก้ปัญหา โดยทรงมองว่าหาก
ประชาชนได้รับโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรอย่างเท่าเทียมและมีทักษะในการหารายได้เพื่อการดารงชีพแล้ว จะ
ทาให้ประชาชนไม่ทาผิดกฎหมาย รวมถึงช่วยแก้ปัญหาการค้ายาเสพติดด้วย
จากนั้นคณะผู้แทนได้มีโอกาสพูดคุยเสวนากับตัวแทนชาวบ้าน ซึ่งแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มที่หนึ่งเป็น
กลุ่มผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ตั้งแต่ก่อนริเริ่มโครงการดอยตุงฯ ส่วนกลุ่มที่สองเป็นกลุ่มเยาวชนที่อาศัยอยู่ในช่วง
ที่โครงการฯ ได้ดาเนินการมาแล้วระยะหนึ่ง จากการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันช่วยให้คณะผู้แทน
ได้รับทราบถึงเหตุปัจจัยที่ทาให้ชาวบ้านยอมรับกิจกรรมการพัฒนาต่าง ๆ ของโครงการดอยตุงฯ การปรับตัวของ
ชาวบ้านในพื้นที่ระหว่างช่วงการเปลี่ยนผ่าน ส่วนกลุ่มเยาวชนต้องมีการปรับตัวกับเทคโนโลยีต่างๆ ที่พัฒนาขึ้น
ตามระบบโลกาภิวัฒน์ และแนวทางโน้มน้าวให้คนรุ่นใหม่ที่ได้ไปศึกษาต่อในพื้นที่ข้างนอกกลับมาอาศัยและพัฒนา
หมู่บ้าน โดยมีตัวอย่างสาคัญจากแนวทางการพัฒนาทางเลือก คือ การที่ชุมชนชาวเขาในพื้ นที่โครงการเป็นชุมชน
ต้นแบบที่เข้มแข็ง มีการร่วมมือร่วมใจกันสอดส่องดูแลหมู่บ้านให้ปลอดภัยจากสิ่งผิดกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ยาเสพติด
จากการศึกษาดูงานที่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และโครงการพัฒนาดอยตุง
(พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดเชียงราย คณะผู้แทนยังได้เข้า ร่วมงานเสวนา “เสริมพลังแก่
ชุมชนและสตรีกลุ่มเปราะบาง เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ” ในวันที่ 27 มกราคม 2561 อันเป็นวันสุดท้ายของ
กิจกรรม ที่โรงแรมเลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงราย เพื่อถอดบทเรียนจากการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์
ด้านการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้ต้องขังหญิงและชุมชนท้องถิ่น ผ่านโครงการริเริ่มต่างๆ ตลอดจนร่วม
อภิปรายแนวทางการใช้มิติการพัฒนานา เพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาเกี่ยวกับมาตรการการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและ
การป้องกันอาชญากรรมอย่างยั่งยืน โดยภายในงานเสวนา มีผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมอภิปรายในหัวข้อ
ที่หลากหลาย ได้แก่ ในการเสวนาช่วงที่ 1 มีการเสวนาเรื่องการป้องกันอาชญากรรมโดยใช้มิติการพัฒนานา เพื่อ
เสริมพลังให้แก่ชุมชนและสตรีกลุ่มเปราะบาง: จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ ซึ่งนายฮาเวียร์ เซเกรโด ที่ปรึกษาระหว่าง
ประเทศ ได้เล่าถึงประสบการณ์จากภูมิภาคลาตินอเมริกา ด้านการป้องกันอาชญากรรมด้วยการพัฒนาสังคม และ
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นายโจนาธาน ตัน รองเลขาธิการและหัวหน้าฝ่ายวัฒนธรรมและข้อมูลข่าวสาร แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องอาเซียนกับ
การป้องกันอาชญากรรมด้วยวัฒนธรรม
ส่ ว นในการเสวนาช่ว งที่ 2: การคืนคนดีสู่ สั งคมอย่างยั่งยืนโดยยึดคนเป็นศูนย์กลาง: ประสานระบบ
ยุติธรรมทางอาญาและการพัฒนาชุมชน มี ดร. มิวะ คาโต ผู้อานวยการ UN WOMEN ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกร่วม
เสวนาในหัวข้อการฟื้นฟูชุมชนโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง นายซานโดร คาลวานี ที่ปรึกษาอาวุโส ส่วนงาน
วางแผน มูลนิธิแม้ฟ้าหลวง เล่าถึงการกลับคืนสู่สังคม โดยยึดคนเป็นศูนย์กลาง ด้านนายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ
ปลัดกระทรวงยุติธรรม ร่วมเสวนาในเรื่องของบทบาทของกระบวนการยุติธรรมในการส่งเสริมการกลับคืนสู่สังคม
อย่างยั่งยืน และ ผศ.ดร.นพ.อภินันท์ อร่ามรัตน์ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ นาเสนอการถอดบทเรียนจากโครงการ
เตรียมความพร้อมก่อนปล่อยของเรือนจาดอยราง
2. การจัดประชุมระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน การป้องกันอาชญากรรม และสังคมที่ปลอดภัย (HighLevel Conference on Sustainable Development, Crime Prevention and Safe Societies)
ในวั น ที่ 5 มี น าคม 2561 TIJ ได้ ร่ ว มกั บ UNODC จั ด การประชุ ม ระดั บ สู ง ว่ า ด้ ว ยการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น
การป้องกันอาชญากรรม และสังคมที่ปลอดภัย ที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับความท้าทายของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากภั ยอาชญากรรมและการพัฒนาที่
ยั่งยืน รวมทั้งแนวปฏิบัติและแผนงานด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาในภูมิภาค โดยมี
พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้า พัชรกิติยาภา ในฐานะทูตสันถวไมตรีด้านหลักนิติธรรมของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ประทานพระดารัสในพิธี และมี นายยู ริ เฟโดทอฟ ผู้อานวยการบริหาร UNODC เป็นผู้กล่าวเปิดการ
ประชุม รวมทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของญี่ปุ่น นางโยโกะ คามิคาวะ ร่วมกล่าวในพิธีเปิดผ่านวีดิทัศน์
ส าหรั บ ผู้ เข้าร่ ว มการประชุม ประกอบด้ว ย เจ้าหน้าที่ระดับสู งของหน่ว ยงานภาครัฐ ในประเทศไทย
เจ้าหน้าที่ระดับสูงในภูมิภาค ผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานสหประชาชาติ คณะทูตานุทูต นักวิชาการ ผู้แทน
ภาคประชาสังคม ผู้เข้าร่วมหลักสูตร RoLD รวมประมาณ 250 คน โดยการประชุมประกอบด้วยการอภิปราย
3 หัวข้อย่อย ได้แก่
ช่วงที่ 1 ของการประชุมว่าด้วยหัวข้อหลักนิ ติธรรมและความท้าทายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มี
การกล่าวถึงประเด็นความท้าทายในภูมิภาคอาเซียน คือ อาชญากรรมประเภทต่างๆ ทั้งการค้ายาเสพติดข้ามชาติ
การค้ามนุษย์ การลักลอบค้าสินค้าข้ามแดน การคอร์รัปชั่น ซึ่งเป็นความท้าทายต่อการดาเนินงานของประเทศ
สมาชิกอาเซียนที่แต่ละประเทศมีระบบยุติธรรมทางอาญาเพื่อบริหารจัดการปัญหาที่แตกต่างกัน อีกทั้งพบปัญหา
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การเข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรม เนื่องมาจากขาดสิทธิส่วนบุคคล ขาดการตระหนักถึงสิทธิและโอกาสในการ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ซึ่งรวมไปถึงการมีฐานะยากจน เป็นชนกลุ่มน้อย เป็นผู้ สูงอายุ เป็นต้น นอกจากนี้ ยัง
ได้มีการกล่ าวถึงหลักนิ ติธรรมด้วยว่าเป็ น ทั้งแรงเสริมและผลลั พธ์ของการพัฒนาที่ยั่งยืน ผู้ มีบทบาทในสังคม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการยุติธรรมควรที่จะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติและแนวความคิดในการดาเนินงาน
ด้วยการไม่พึ่งพาระบบยุติธรรมมากเกินไป และให้ความสาคัญกับการพัฒนาด้วยมิติการพัฒนาสังคมควบคู่ไปเพื่อ
ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ขณะที่สังคมก็ต้องให้ความสาคัญกับวัฒนธรรมการเคารพกติกาด้วย
ช่วงที่ 2 ของการประชุมว่าด้วยเรื่องของบทบาทของเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ในการปรับ
ภู มิทัศน์ง านที่เกี่ยวกับความยุติธ รรมและสถาบันในภู มิภ าค ผู้ ร่ว มเสวนาจากนานาชาติได้เสนอข้อคิดเห็นว่า
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้นเกี่ยวข้องกับการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน
และประชาชนอย่างครอบคลุม การจะปรับภูมิทัศน์ในงานเกี่ยวกับความยุติธรรมและสถาบันในภูมิภาคได้อย่าง
มีประสิทธิภาพจึงขึ้นอยู่กับความร่วมมือและการประสานงานกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาครัฐ
ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ดังเช่นที่รัฐบาลแคนาดาทาอยู่ ในขณะที่สถาบันเกาหลีด้านอาชญาวิทยา เสนอให้นาเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมี
บทบาทยิ่งยวดในปัจจุบันมาใช้ทั้งในด้านของการสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่องค์กรภาครัฐและการเผยแพร่ข้อมูล
และงานวิจัยที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางไซเบอร์ การก่อการร้าย การค้ามนุษย์ และอาชญ ากรรม
ข้ามชาติอื่น ๆ นอกจากนี้ จะต้องให้ความสาคัญกับกลุ่มเปราะบางต่าง ๆ โดยเฉพาะผู้หญิง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การส่งเสริมความหลากหลายทางเพศในกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากปัจจุบันมีผู้หญิงเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่มี
ตาแหน่งหน้าที่สาคัญในกระบวนการยุติธรรมในภูมิภาค
ส่วนในช่วงที่ 3 มีการอภิปรายกันในหัว ข้อเส้ นทางสู่ การบรรลุเ ป้าหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืน โดยใหh
ความสาคัญต่อหลักนิติธรรมว่า หากสังคมใดมีหลักนิติธรรมที่อ่อนแอ สภาพเศรษฐกิจและสังคมในสังคมนั้นก็จะ
อ่อนแอตามไปด้วย ดังนั้นจึงจาเป็นที่สังคมจะต้องมีหลักนิติธรรมเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งเพื่อเอื้อให้เกิดการพัฒนา
และภาคีเครือข่ายทุกส่วนจะต้องร่วมมือกันทางานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แทนที่จะต่างฝ่ายต่างทาดังเช่นที่
เป็นอยู่ โดยจาเป็นต้องมีกลไกในการเสริมสร้างความร่วมมือ ตลอดจนส่งเสริมให้ประเมินการดาเนินงานเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่องต่อไป

รายงานประจาปี 2561
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

I 40

3. การด าเนิน การเพื่ออนุวัติ ปฏิญญาโดฮาผ่า นแผนงานระดับโลกเพื่อการอนุวัติปฏิญญาโดฮา (Global
Programme for the Implementation of the Doha Declaration) ของส านั ก งานว่ า ด้ ว ยยาเสพติด
และอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) โดยการสนับสนุนด้านการเงินจากรัฐบาลกาตาร์
สืบเนื่องจากปฏิญญาโดฮา เอกสารผลลัพธ์ของการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรม
และความยุติธรรมทางอาญา ครั้งที่ 13 เมื่อปี 2558 ที่รัฐบาลของประเทศกาตาร์ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณใน
การทา Global Programme เพื่อส่งเสริมการดาเนินงาน 4 โครงการเพื่อป้องกันอาชญากรรม ได้แก่ การส่งเสริม
การศึกษาเพื่อความยุติธรรม การส่งเสริมกระบวนการยุติธรรม โปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่อสังคม การฟื้นฟู
ผู้ต้องขัง และการป้องกันอาชญากรรมโดยอาศัยการกีฬา TIJ จึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงรัฐบาล
ของประเทศกาตาร์ในการดาเนินงานที่ให้ความสาคัญและสอดคล้องกับกิจกรรมที่ประเทศไทยมีความก้าวหน้า
วันที่ 27 กันยายน 2561 พลตรี ดร. อับดุลลา ยูซุฟ อัล -มาล ที่ปรึกษาพิเศษของนายกรัฐ มนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแห่งรัฐกาตาร์ นาคณะผู้แทนกระทรวงมหาดไทย รัฐกาตาร์และคณะ เข้าเฝ้า
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ณ วังศุโขทัย เพื่อกราบทูลถวายรายงานให้ทรงทราบถึงความก้าวหน้า
ในการดาเนินการตามแผนงานดังกล่าว โดยประเด็นที่รัฐกาตาร์ให้ความสาคัญและเป็นประเด็นที่ประเทศไทย
มีความก้าวหน้าในการดาเนินงาน คือ การพัฒนาทักษะด้านกีฬาแก่เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงไม่ให้กลับไปกระทา
ผิดซ้า ซึ่งไทยและรัฐกาตาร์อาจแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมมือกันในประเด็นดังกล่าวในอนาคต
ต่อมา พลตรี ดร. อับดุลลา ยูซุฟ อัล -มาล และคณะได้เข้าศึกษาดูงาน ณ สโมสรกีฬา BBG เพื่อหารือ
เกี่ยวกับโครงการป้องกันอาชญากรรมในหมู่เยาวชนผ่านการส่งเสริมกีฬา (Crime prevention through sports)
ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการฝึกทักษะการดาเนินชีวิตเพื่อลดความเสี่ยงในการก่ออาชญากรรมรวมถึงความ
เสี่ยงในการก่อความรุนแรงและการข้องเกี่ยวกับยาเสพติด และทางโครงการฯ ยังได้มีการจั ดทาคู่มือ “Line Up
Live Up” สาหรับถ่ายทอดประสบการณ์ในการใช้การกีฬาเพื่อป้องกันการก่ออาชญากรรมจากประเทศต่าง ๆ ด้วย
ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะเป็นประเด็นสาคัญสาหรับการนาเสนอในการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกัน
อาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา (UN Crime Congress) ครั้งที่ 14 ในปี 2563
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4. ภารกิจด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมสาหรับภูมิภาคอาเซียน
นอกจากการส่งเสริมหลักนิติธรรมในประเทศแล้ว สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิรา
เทพยวดี ในฐานะทูตสันถวไมตรีด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาสาหรับภูมิภ าค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (UNODC Goodwill Ambassador for Rule of Law in Southeast Asia) ยังได้ปฏิบัติ
ภารกิจด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมสาหรับภูมิภาคอาเซียนด้วย โดย TIJ ร่วมกับ UNODC ดาเนินงานสนับสนุน
ภารกิจดังกล่าว ระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2561 ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ทรงนาคณะผู้แทน UNODC และ
ผู้ แทนสถาบั น เสด็จ เยื อนส านั กงานเลขาธิการอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ทรงรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับ
พัฒ นาการของอาเซีย นในการส่ งเสริ มความร่ว มมือ ในแต่ล ะเสาหลั ก โดยเน้นประเด็นที่ทรงสนพระทัย เช่น
การอานวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน การรับมือกับปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความ
ร่วมมือข้ามพรมแดนเพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบค้ายาเสพติด และการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การแก้ไขฟื้นฟู
ผู้กระทาผิดให้ส ามารถกลับสู่สังคมได้ การพัฒนาเศรษฐกิจโดยเน้นการส่งเสริมให้กลุ่มที่เปราะบางเข้าถึงแหล่ง
เงินทุน เช่น SMEs ที่มีผู้หญิงเป็นเจ้าของกิจการ เป็นต้น
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เห็นพ้องกันว่าอาเซียนควรมีการพัฒนากลไกความร่วมมือที่เหมาะสมเพื่อรองรับการ
ดาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป้าหมายที่ 16 ด้านหลัก
นิติธรรม การอานวยความยุติธรรม และระบบยุติธรรม โดยเน้นความร่วมมือข้ามเสาและข้ามสาขา และเห็นชอบ
ให้รัฐบาลไทย ในฐานะประธานอาเซียนในปี 2019 พิจารณาหาแนวทางที่เป็นไปได้ที่จะยกระดั บกลไกที่มีอยู่แล้ว
รวมถึงกลไกที่รัฐบาลไทยเคยริเริ่มไว้ผ่านการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านกฎหมาย (ASEAN Senior Law
Officials Meeting หรือ ASLOM) เมื่อปี 2016 คือ การประชุมอาเซียนว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความ
ยุติธรรมอาญา (ASEAN Conference on Crime Prevention and Criminal Justice หรือ ACCPCJ) ให้สามารถ
เป็นเวทีส่งเสริมความร่วมมือข้ามสาขาที่เป็นประโยชน์กับอาเซียนและมีความยั่งยืน

ในวันเดียวกัน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ได้เสด็จเยือนเรือนจาหญิง
Tangerang ทอดพระเนตรการฝึกอาชีพต่าง ๆ และการดาเนินการเพื่ออนุวัติข้อกาหนดกรุงเทพ ตลอดจนทรงร่วม
หารือแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของเรือนจาหญิง Tangerang และกรมราชทัณฑ์ของอินโดนีเซีย
ทรงชื่นชมความมุ่งมั่นของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์อินโดนีเซียที่จะนาข้อกาหนดกรุงเทพไปปรับใช้ และทรงเน้นว่า
มาตรฐานระหว่างประเทศ เช่น ข้อกาหนดกรุงเทพ นั้น เป็นแนวทางส าหรับหน่ว ยงานจะได้นาไปปรับใช้ให้
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เหมาะสมกับ บริ บ ทของแต่ละสั งคม ซึ่งแต่ล ะประเทศอาจจะได้นาไปปฏิบัติได้ครบถ้วนหรือไม่ก็ขึ้นกับบริบท
สิ่งสาคัญคือควรพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ให้สามารถปรับเปลี่ ยนการทางานให้สอดคล้องกับมาตรฐานมาก
ยิ่งขึ้น และได้ทรงขอให้ TIJ พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะจัดกิจกรรมให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ โดยอาจจัด
หลักสูตรการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์อินโดนีเซีย ในลักษณะ training of trainers และการจัดหลักสูตร
ฝึกอบรมแบบออนไลน์ด้วย
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ภารกิจด้านการส่งเสริมบทบาท UN-PNI ในเวทีระหว่างประเทศ
TIJ ได้รับสถานะเป็นสถาบันเครือข่ายแผนงานสหประชาชาติด้านการป้องกันอาชญากรรมและความ
ยุ ติธ รรมทางอาญา (United Nations Programme Network Institutes หรือ UN-PNIs) เป็ น องค์กรแรกของ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และองค์กรที่ 18 ของโลก พันธกิจประการหนึ่งของ TIJ ในฐานะ UN-PNIs จึงเป็น
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ตลอดจนกระชับความสัมพันธ์กับสถาบัน PNIs ทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้าน
ความร่วมมือเพื่อการจัดทางานวิจัย การร่วมมือกันเผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และผลงานทางวิช าการ
ระหว่างกัน
ในปีงบประมาณ 2561 TIJ ได้ดาเนินงานร่วมกับสถาบัน PNIs และองค์กรวิชาการต่าง ๆ ทั่วโลกอย่าง
จริงจังและมีนัยสาคัญ ดังนี้
1. การเข้า ร่ วมประชุมเครื อข่า ยแผนงานสหประชาชาติด้า นการป้องกัน อาชญากรรมและความยุติธ รรม
ทางอาญา
เมื่อวันที่ 6 – 8 ธันวาคม 2560 ผู้แทนสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยได้เข้าร่วมการประชุม
เครือข่ายแผนงานสหประชาชาติด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธ รรมทางอาญา (2017 Autumn
Coordination Meeting of the PNI) ณ กรุ ง โซล สาธารณรั ฐ เกาหลี โดยมี ส ถาบั น อาชญาวิ ท ยาแห่ ง เกาหลี
(Korean Institute of Criminology - KIC) เป็นเจ้าภาพการประชุม การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวที
รายงานผลการดาเนินงานของสถาบัน PNI โดยมีการหารือเกี่ยวกับการเตรียมการเข้าร่วมการประชุมสหประชาชาติ
ว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา (United Nations Congress on Crime Prevention
and Criminal Justice - UN Crime Congress) สมัยที่ 14 และการเตรียมการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการ
สหประชาชาติ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น อาชญากรรมและความยุ ติ ธ รรมทางอาญา (UN Commission on Crime
Prevention and Criminal Justice – CCPCJ) สมัยที่ 27
2. การเข้ า ร่ ว มประชุ ม กลุ่ ม ผู้ เ ชี่ ย วชาญเพื่ อ เตรี ย มการจั ด การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารหั ว ข้ อ ที่ 2 ส าหรั บ
การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาสมัยที่ 14
ต่อมาระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้แทนสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
ได้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเพื่อเตรียมการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข้อที่ 2 สาหรับการประชุม
สหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาสมัยที่ 14 ซึ่งสถาบัน UNAFEI เป็น
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เจ้ า ภาพจั ด ขึ้ น โดยที่ ป ระชุ ม ได้ ห ารื อ ในประเด็ น ข้ อ พิ จ ารณาทั่ ว ไปที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การประชุม Crime
Congress โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การเตรี ย มการส าหรั บ การประชุ ม ปฏิ บั ติ ก ารหั ว ข้ อ ที่ 2 ในหั ว ข้ อ Reducing
reoffending ซึ่งจะมี UNAFEI เป็นเจ้าภาพหลักร่วมด้วย TIJ, HEUNI, ILANUD และ UNICRI และที่ประชุมได้รับ
ทราบสถานะล่าสุดของกระบวนการยกร่างเอกสารแนะนาประเด็นการอภิปราย (Discussion Guide) สาหรับการ
ประชุมเตรียมการระดับภูมิภาค
3. การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด สมัยที่ 61
ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2561 นางสาวเจน ฮอลลอเวย์ หัวหน้ากลุ่มโครงการอาชญากรรมและการ
พัฒนาและนางสาวชลธิช ชื่นอุระ หัวหน้ากลุ่มโครงการส่งเสริมการอนุวัติข้อกาหนดกรุงเทพและการปฏิบัติต่อ
ผู้กระทาผิด ผู้แทน TIJ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด (Commission on Narcotic Drugs – CND)
สมัยที่ 61 ที่กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย โดย TIJ เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดประชุมคู่ขนานภายใต้หัวข้อ
“ผู้หญิง นโยบายทางด้านยาเสพติด และสถานการณ์การจาคุกในภูมิภ าคตะวันออกเฉียงให้ : การบูรณาการ
ประเด็นในมิติเพศสภาวะ” (Women, drug policy and incarceration in Southeast Asia: Mainstreaming a
Gendered Perspective) มีผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ นายเจเรมี ดักลาส ผู้แทน UNODC ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก
นางสาวเคที่ อั ล วาเรซ ผู้ ป ระสานงานโครงการเกี่ ย วกั บ ผู้ ห ญิ ง และการจ าคุ ก International Drug Policy
Consortium (IPDC) และนายเออเนสโต คอร์ เ ตส จาก Asociación Costarricense para el Estudio e
Intervención en Drogas หรือ ACEID เพื่อทบทวนประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับปัญหายาเสพติดและมาตรการที่ใช้
แก้ไขปัญหาอยู่ในปัจจุบันร่วมกับประเทศสมาชิกคณะกรรมาธิการยาเสพติด
การประชุมดังกล่าวถือเป็นเวทีสาคัญที่ TIJ จะได้แสดงบทบาทในการเชื่อมโยงถึงปัญหาผู้ต้องขัง หญิง
แนวทางในการป้องกันอาชญากรรมและแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดโดยใช้การพัฒนาเป็นกลไกสาคัญ (Development
– led Approach) พร้อมทั้งได้นาเสนอมุมมองจากประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเรียนรู้แนวทาง
ปฏิบัติที่ดีจากประเทศในกลุ่มลาตินอเมริกา โดยการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 40 คน

4. การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทาง
อาญา สมัยที่ 27
การประชุมคณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา
(UN Commission on Crime Prevention and Criminal Justice – CCPCJ) สมั ย ที่ 27 จั ด ขึ้ น ระหว่ า งวั น ที่
14 – 18 พฤษภาคม 2561 ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย มีหัวข้อการอภิปรายหลัก คือ “การตอบสนอง
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ของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเพื่อป้องกันและต่อต้านอาชญากรรมไซเบอร์ในทุกรูปแบบ รวมถึงการพัฒนา
ความร่ ว มมือทั้ งระดับ ภายในประเทศและระหว่างประเทศ” (Criminal justice responses to prevent and
counter cybercrime in all its forms, including through the strengthening of cooperation at the
national and international levels) เช่น เดียวกับการประชุม ในสมั ยที่ผ่ านมา กิจกรรมส าคัญระหว่า งสมั ย
ประชุ ม ประจ าปี นี้ ป ระกอบไปด้ ว ยการประชุ ม เต็ ม คณะ (Plenary) การประชุ ม คณะกรรมาธิ ก ารเต็ ม คณะ
(Committee of the Whole, COW) เพื่ อ พิ จ ารณาร่ า งข้ อ มติ และกิ จ กรรมคู่ ข นาน รวมถึ ง การประชุ ม เชิ ง
ปฏิบัติการซึ่งจัดโดยสถาบันเครือข่ายแผนงานสหประชาชาติด้านการป้องกัน อาชญากรรมและความยุติธรรมทาง
อาญา หรือ UN-PNIs
TIJ ได้เข้าร่วมและมีบทบาทในการประชุม CCPCJ ในสมัยนี้ ทั้งในฐานะหน่วยงาน UN-PNIs และในฐานะ
ที่เป็ น ส่ ว นหนึ่ งของคณะผู้ แทนไทย ซึ่งประกอบไปด้ว ย ผู้ แทนจากกระทรวงยุติธ รรม ส านักงานศาลยุติธรรม
ส านั ก งานอั ย การสู ง สุ ด ส านั ก งานคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ ส านั ก งาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สานักงานตารวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมราชทัณฑ์
และสานักงานป้ องกัน และปราบปรามการทุจ ริตในภาครัฐ โดยมีกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการ
ต่างประเทศทาหน้าที่เป็นผู้ประสานงานกลาง

ทั้งนี้ TIJ ได้จัดเตรียมร่างถ้อยแถลงสาหรับผู้แทนรัฐบาลไทยกล่าวในการประชุมเต็มคณะตามระเบียบ
วาระที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่ ระเบี ย บวาระเรื่ อ งผลด าเนิ น งานของส านั ก งานป้ อ งกั น ยาเสพติ ด และปราบปราม
อาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) และสถาบันเครือข่าย UN-PNIs และระเบียบวาระเรื่องการติดตามผล
การดาเนินงานตามปฏิญญาโดฮาที่รับรองในการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความ
ยุติธรรมทางอาญา สมัยที่ 13 และการเตรียมการเพื่อการจัดการประชุมฯ สมัยที่ 14
นอกจากนี้ TIJ ยังได้ยกร่างข้อมติและผลักดันร่างข้อมติที่เ สนอในนามของประเทศไทยเรื่อง “The rule
of law, crime prevention, and criminal justice in the context of 2 0 3 0 Sustainable Development
Goals” ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาและรับรองโดยคณะกรรมาธิการฯ และได้นาเสนอต่อที่ประชุมคณะมนตรีเศรษฐกิจ
และสั ง คมแห่ ง สหประชาชาติ ใ นช่ ว งเดื อ นกรกฎาคม 2561 เพื่ อ ให้ ค วามเห็ น ชอบ ก่ อ นเสนอให้ ส มั ช ชา
สหประชาชาติมีมติรับรองอย่างเป็นทางการในลาดับต่อไป
ในบทบาทของหน่วยงาน UN-PNIs นั้น TIJ ได้จัดกิจกรรมคู่ขนานและเข้าร่วมการประชุมสถาบันเครือข่าย
UN-PNIs โดยมุ่งนาเสนอผลผลิตจากการดาเนินกิจกรรมของ TIJ ในบทบาทที่กล่าวแล้วข้างต้นทั้งสองส่วน รวมถึง

รายงานประจาปี 2561
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

I 46

พัฒนาการในประเด็นที่อาจมีความสาคัญต่อการดาเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ของไทย อันประกอบด้วยเนื้อหา 4 ส่วนได้แก่
1) สรุปประเด็นสาคัญจากถ้อยแถลงในระหว่างการประชุม
2) สรุปสาระสาคัญของกิจกรรมคู่ขนานที่ TIJ มีส่วนร่วม
3) การประชุมเครือข่ายเครือข่ายแผนงานสหประชาชาติด้านการป้องกันอาชญากรรมและความ
ยุติธรรมทางอาญา
4) การเสนอและรับรองข้อมติที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยและ TIJ
• ถ้อยแถลงในระหว่างการประชุม
TIJ ได้ย กร่า งถ้อ ยแถลงของประเทศไทยส าหรับ ระเบีย บวาระที่ 6 (e) “Other activities in
support of the work of UNODC, in particular activities of the United Nations crime prevention
and criminal justice programme network, non-governmental organizations and other bodies”
(ผลดาเนิน งานของสานัก งานป้อ งกัน ยาเสพติด และปราบปรามอาชญากรรมแห่ง สหประชาชาติ (UNODC)
และสถาบันเครือข่าย UN-PNIs) และระเบียบวาระที่ 9 “Follow-up to the Thirteenth United Nations
Congress on Crime Prevention and Criminal Justice and preparations for the Fourteenth
United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice” (การติดตามผลการดาเนินงาน
ตามปฏิญญาโดฮาที่รับรองในการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทาง
อาญา สมัยที่ 13 และการเตรียมการเพื่อการจัดการประชุมฯ สมัยที่ 14)
นอกจากนี้ TIJ ยังมีส่วนร่วมในการยกร่างถ้อยแถลงของ ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรมในช่วงเปิดการประชุม ทั้งนี้ถ้อยแถลงต่าง ๆ ที่ยกร่างโดย TIJ มีใจความสาคัญเกี่ยวกับความ
เชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ตลอดจนมิติที่หลากหลายของ
ภารกิจการป้องกันอาชญากรรมอันจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคประชาสังคม
หรือภาคเอกชน
• กิจกรรมคู่ขนาน
TIJ มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมคู่ขนานในระหว่างสมัยการประชุมคณะกรรมาธิการฯ รวม 3 กิจกรรม
ได้ แ ก่ กิ จ กรรมคู่ ข นานหั ว ข้ อ “Global Prison Trends” ซึ่ ง ได้ จั ด ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงาน Prison Reform
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International โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการรายงานสถานการณ์การปฏิบัติต่อผู้กระทาผิดทั่วโลก กิจกรรมคู่ขนาน
หัวข้อ “Development-led Approach in Crime Prevention and Treatment of Offenders” ซึ่งร่วมจัดกับ
รั ฐ บาลไทยและส านั ก งานป้ อ งกั น ยาเสพติ ด และปราบปรามอาชญากรรมแห่ ง สหประชาชาติ (UNODC)
โดยกิจกรรมนี้ได้มุ่งเน้นให้เห็นความเชื่อมโยงและความสาคัญของการพัฒนาที่มีผลต่อกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาและการป้องกันอาชญากรรม และกิจกรรมคู่ขนานหัวข้อ “Reducing Reoffending: Latest Issues and
Efforts” ซึ่งเจ้าภาพหลักของกิจกรรมคู่ขนานนี้ ได้แก่ หน่วยงาน United Nations Asia and Far East Institute
for the Prevention of Crime and Treatment of Offenders หรื อ UNAFEI โดยกิ จ กรรมนี้ มุ่ ง น าเสนอ
สาระสาคัญเกี่ยวกับความพยายามในการลดการกระทาผิดซ้า สอดคล้องกับการประชุมเชิงปฏิบัติการขอ งการ
ประชุม Crime Congress สมัยที่ 14 หัวข้อที่ (2) เรื่องการลดการกระทาผิดซ้า โดยนาเสนอแนวโน้มที่ผ่านมาและ
มาตรการใหม่ที่ได้ริเริ่มขึ้นในหลากหลายรูปแบบ
• การประชุมเครือข่า ยเครื อข่า ยแผนงานสหประชาชาติด้านการป้องกันอาชญากรรมและความ
ยุติธรรมทางอาญา (Spring Coordination Meeting of the UN-PNIs)
ผู้ แ ทนของ TIJ ได้ เ ข้ า ร่ ว มการประชุ ม เครื อ ข่ า ย UN-PNIs ซึ่ ง จั ด ขึ้ น ระหว่ า งการการประชุ ม
คณะกรรมาธิการฯ สมัยที่ 27 นี้ ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 โดยเครือข่าย UN-PNIs ได้หารือเกี่ยวกับความ
คืบหน้าและกาหนดการสาหรับการเตรียมการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความ
ยุ ติ ธ รรมทางอาญา สมั ย ที่ 14 (The Fourteenth United Nations Congress on Crime Prevention and
Criminal Justice) ทั้งนี้ TIJ ได้เสนอที่จ ะร่ว มสนับสนุนความเห็ นด้านสารัตถะและเสนอแนะผู้ ร่ว มอภิป ราย
สาหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Crime Congress Workshop) ใน 2 หัวข้อ ได้แก่ หัวข้อที่ (1) การใช้ข้อมูลเชิง
ประจั ก ษ์ ใ นการป้ อ งกั น อาชญากรรม (Evidence-based crime prevention: statistics, indicators and
evaluation in support of successful practices) ซึ่งมีผู้ประสานงานหลัก คือ International Centre for the
Prevention of Crime (ICPC) และหัวข้อที่ (2) การลดการกระทาผิดซ้า (Reducing reoffending: identifying
risks and developing solutions) ซึ่ ง มี ผู้ ป ระสานงานหลั ก คื อ The United Nations Asia and Far East
Institute for the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders (UNAFEI)
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ภารกิจด้านการอนุวัติข้อกาหนดกรุงเทพฯ และมาตรฐานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องขัง
นับตั้งแต่ก่อตั้งเป็นต้นมา TIJ ได้ดาเนินการส่งเสริมและสนับสนุนมาตรฐานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้ต้องขังอย่างต่อเนื่องและจริ งจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อกาหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง
และมาตรการที่มิใช่การคุมขังสาหรับผู้กระทาผิดหญิง หรือ ข้อกาหนดกรุงเทพ ที่ได้รับการรับรองโดยมติที่ประชุม
สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ 65 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2553 อันเป็นข้อกาหนดที่ประเทศไทย โดยสมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ทรงมีพระดาริขึ้น และประเทศไทยได้แสดงบทบาทร่วม
ผลักดันกระทั่งได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
จากวันนั้นถึงวันนี้ นับเป็นเวลา 7 ปี ที่ข้อกาหนดกรุงเทพ ได้ถูกนาไปใช้หรือประยุกต์ใช้ในระดับที่แตกต่าง
กัน ภายในทัณฑสถานและเรือนจาต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย ตลอดจนมีการผลักดันให้ประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค
อาเซียนนาไปปรับใช้ด้วย โดยในปีงบประมาณ 2561 มีความคืบหน้าในการดาเนินงานที่น่าสนใจ ดังนี้
1. งานเสวนา “ก้าวที่พลาดกับโอกาสในการแก้ไข: มิติใหม่แห่งความร่ วมมือเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังหลังพ้น
โทษ” ในโอกาสครบรอบ 7 ปี ข้อกาหนดกรุงเทพ
วันที่ 21 ธันวาคม 2560 TIJ ได้ร่วมกับโครงการกาลังใจในพระดาริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยา
ภา นเรนทิราเทพยวดี และกรมราชทัณฑ์ จัดงานเสวนาเนื่องในโอกาสครบรอบ 7 ปี การรับรองข้อกาหนดกรุงเทพ
ภายใต้หัวข้อ “ก้าวที่พลาดกับโอกาสในการแก้ไข: มิติใหม่แห่งความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังหลังพ้นโทษ”
เพื่อเดินหน้าผลักดันมาตรการฟื้นฟูผู้ต้องขัง (Rehabilitation) เตรียมความพร้อมคืนคนดีสู่สังคม ผ่านกระบวนการ
ฟื้นฟูพฤตินิสัย ความรู้ ความสามารถ และทักษะอย่างเป็นระบบในเรือนจา และเชิญชวนสังคมให้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการเปิดใจรับ ผู้พ้นโทษที่ปรั บตัว เป็นคนดี และเปิดโอกาสให้ ผู้พ้นโทษอยู่ร่วมสังคม รวมทั้งช่วยกัน
ส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพ (Reintegration) โดยการเสวนาในหัวข้อดังกล่าวมีผู้แทนจากส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
และภาคประชาสังคมมาร่ว มแลกเปลี่ย นประสบการณ์และมุมมองในการทางาน ได้แก่ พันตารวจเอกณรัชต์
เศวตนันท์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ นายพิทยา จินาวัฒน์ ที่ปรึกษาสานักกิจการในพระดาริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า
ฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี นายสุนิตย์ เชรษฐา สถาบัน Change Fusion เป็นต้น
จากการจัดงานเสวนาในครั้งนี้มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกว่า 150 คน
ประกอบด้วยตัวแทนจากหลากหลายองค์กรภาคส่วน เช่น กรมราชทัณฑ์ เรือ นจาและทัณฑสถานต่าง ๆ กรมคุม
ประพฤติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมด้วยบริษัทเอกชนและภาคประชาสังคม
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2. การศึกษาดูงานและสัมมนาเตรียมการความพร้อมก่อนปล่อยตามข้อกาหนดกรุงเทพ ณ ประเทศสิงคโปร์
วันที่ 26-28 มีนาคม 2561 ผู้แทน TIJ เข้าร่วมการศึกษาดูงานและสัมมนาเตรียมการความพร้อมก่อน
ปล่อยตามข้อกาหนดกรุงเทพ ณ ประเทศสิงคโปร์ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการการพัฒนาโปรแกรมการดูแลและฟื้นฟู
ผู้ต้องขังหญิงเพื่อเตรียมพร้อมก่อนปล่อยที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ตลอดจนเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างผู้ปฏิบัติงานราชทั ณฑ์ และเผยแพร่แนวทางโครงการเรือนจาต้นแบบของไทยในระดับระหว่างประเทศ
โดยได้คัดเลือกเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ระดับกลางซึ่งปฏิบัติงานใกล้ชิดโดยตรงกับผู้ต้องขังหญิงจากเรือนจาและทัณฑ
สถาน 6 แห่ง ประกอบด้วย (1) ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ (2) ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา (3) ทัณฑสถานหญิง
ธนบุรี (4) ทัณฑสถานบาบัดพิเศษหญิงปทุมธานี (5) เรือนจากลางนครปฐม (6) เรือนจากลางเชียงราย ที่ได้มี
การดาเนินการตามโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยและกาลังเข้าสู่การเป็นเรือนจาต้นแบบเชิงลึกไปศึกษาดู
งานและสัมมนาการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยและการปฏิบัติการตามข้อกาหนดกรุงเทพ ณ เรือนจา Changi
Prison Complex
3. โครงการเรือนจาต้นแบบ
TIJ โดยความร่ ว มมื อ กั บ กรมราชทั ณ ฑ์ ได้ ริ เ ริ่ ม จั ด ท าโครงการเรื อ นจ าต้ น แบบ ตั้ ง แต่ ปี 2558 เพื่ อ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกาหนดกรุงเทพ ตลอดจนสนับสนุนให้เรือนจาและทัณฑสถานหญิ งมี
นโยบาย แนวทางการปฏิบัติ สถานที่ ทัศนคติในการปฏิบัติหน้าที่ดูแล และควบคุมผู้ต้องขังหญิงให้สอดคล้องตาม
ข้อกาหนดกรุงเทพให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กรมราชทัณฑ์ ผู้ต้องขังหญิง ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในเรือนจา
ประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียน และภาคเอกชน โดยได้จั ดจ้างผู้เชี่ยวชาญเข้าประเมินเรือนจาและทัณฑ
สถานที่ได้เข้าร่วมโครงการ โดยใช้แบบประเมินโครงการเรือนจาต้นแบบตามข้อกาหนดกรุงเทพ ซึ่งพัฒนามาจาก
Index of Implementation ซึ่งจัดทาโดยองค์กรปฏิรูปการลงโทษสากล (Panel Reform International – PRI)
TIJ และกรมราชทัณฑ์ ที่ได้ร่วมกันปรับปรุงและแก้ไขเนื้อหาให้เหมาะสมกับบริบทของเรือนจาและทัณฑสถานใน
ประเทศไทย

แบบประเมินเรือนจา แบ่งออกเป็น 9 ด้าน ได้แก่ นโยบายเรือนจา การรับตัว/ การลงทะเบียน สุขอนามัย/
การบริการด้านสุขภาพ ความปลอดภัยและความมั่นคง การติดต่อกับโลกภายนอก การจาแนกลั กษณะและการ
ปฏิบัติต่อผู้ต้องขังเป็นรายบุคคล ผู้ต้องขังลักษณะพิเศษ (ชาวต่างชาติ ชนกลุ่มน้อย ผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดี)
ผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์/ ผู้ต้องขังหญิงให้นมบุตร/ ผู้ต้องขังหญิงที่มีบุตรติด และการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย
โดยเรือนจาและทัณฑสถานจาเป็นต้องแสดงหลักฐานประกอบการประเมิน จึงจะได้รับคะแนนประเมินในข้อนั้น ๆ
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ตามที่ TIJ ได้ดาเนินโครงการเรื อนจาต้นแบบอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปี 2560 ประเทศไทยมี
เรือนจาและทัณฑสถานหญิงต้นแบบที่ปฏิบัติสอดคล้องตามข้อกาหนดกรุงเทพแล้ว รวมทั้งหมด 10 แห่ง คือ ทัณฑ
สถานหญิงเชียงใหม่ เรือนจาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรือนจาจังหวัดอุทัยธานี ทัณฑสถานบาบัดพิเศษหญิง ทัณฑ
สถานหญิงชลบุรี เรือนจากลางสมุทรสงคราม ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก เรือนจากลางเชียงราย เรือนจาอาเภอฝาง
และเรือนจากลางตาก ส่วนในปีงบประมาณ 2561 TIJ ได้จัดทาโครงการเรือนจาต้นแบบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และได้คัดเลือกให้เรือนจากลางนครราชสีมา และเรือนจาอาเภอรัตนบุรี เป็นเรือนจาต้นแบบ
โครงการส่งเสริมให้มีเรือนจาต้นแบบที่ผ่าน ๆ มาดังกล่าว ได้แสดงให้เห็นว่า เรือนจาที่มีพื้นที่ จานวน
เจ้าหน้าที่และงบประมาณจากัด สามารถปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงานให้สอดคล้องตามข้อกาหนดกรุงเทพได้
โดยอาศัยการเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างเรือนจาผ่านการศึกษาดูงาน ซึ่งเป็นส่วนสาคัญที่ทาให้เกิดทัศนคติในการ
ปรับปรุงและพัฒนาเรือนจาให้ดียิ่งขึ้น และเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้นาสิ่ง ที่ดีไปปรับใช้
กับเรือนจาของตนตามความเหมาะสม
4. หลักสูตรฝึกอบรมว่าด้วยการบริหารจัดการผู้ต้องขังหญิงสาหรับเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ระดับอาวุโสในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน
นอกจากนั้น ระหว่างวันที่ 14 - 25 สิงหาคม 2560 TIJ ยังได้ดาเนินการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมว่าด้วย
การบริ ห ารจั ด การผู้ ต้ อ งขั ง หญิ ง ส าหรั บ เจ้ า หน้ า ที่ ร าชทั ณ ฑ์ ร ะดั บ อาวุ โ สในกลุ่ ม ประเทศอาเซี ย น ครั้ ง ที่ 2
วัตถุป ระสงค์เพื่อต่อยอดวามรู้ ความเข้าใจของผู้ ปฏิบัติ และเพื่อสร้างเครือข่ายความร่ว มมือที่ยั่งยืนด้านการ
ราชทัณฑ์ในอนาคต โดยมีผู้เข้าร่วมจากกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จานวน 10 ประเทศ และ
จากประเทศในภูมิภาคอื่น ได้แก่ ประเทศเคนยา รวม 33 คน
อี ก ทั้ ง ได้ จั ด การฝึ ก อบรมระยะสั้ น ให้ กั บ ประเทศต่ า ง ๆ เป็ น การเฉพาะ (In-Country Training for
Correctional Staff) เพื่อขยายความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ในประเทศต่าง ๆ ของภูมิภาคอาเซียน
และภูมิภาคอื่น ๆ จานวน 2 ครั้ง ได้แก่ (1) เมื่อวันที่ 9 – 13 กรกฎาคม 2561 สถาบันจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการอนุ
วั ติข้อกาหนดกรุง เทพแก่ เจ้าหน้า ที่ก รมราชทั ณ ฑ์ ณ ทัณฑสถานหญิงลั น กาตา (Langata women's prison)
และทัณฑสถานหญิงมาชาคอส (Machakos women's prison) ณ ประเทศเคนยา โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จานวน
60 คน และ (2) เมื่อวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2561 กาหนดการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์
ในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยผู้บัญชาการเรือนจา/ทัณฑสถานหญิงทั่วประเทศ
อินโดนีเซีย และเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์อาวุโสจากกรมราชทัณฑ์ส่วนกลางประเทศอินโดนีเซีย รวมจานวนทั้งสิ้น 65 คน
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ภารกิจด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
หลักนิติธรรม เป็นคาที่ให้คาจากัดความได้ยากในสังคม และยังผลให้เป็นอุปสรรคในการนามาใช้ประโยชน์
ในสังคม TIJ ในฐานะองค์กรที่มีภารกิจสาคัญในการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านหลักนิติธรรมเพื่อรองรับ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงได้ดาเนินโครงการและกิจกรรม ทั้งจากการพัฒนาศักยภาพนักวิชาการและกลุ่ม
ผู้นารุ่นใหม่ โดยร่วมมือกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนการจัดงานเสวนาเวที
สาธารณะอย่างต่อเนื่อง เพื่อเผยแพร่ให้สังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศมีความเข้าใจ และพร้อมเป็นแนวร่วม
ในการนาหลักนิติธรรมไปใช้เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
“หลั กนิ ติธ รรม เป็ น แนวทางปฏิบั ติ ข องทุ กสั งคม โดยแต่ล ะสั งคมจะมี แนวทางที่ แตกต่า งกัน ทว่า มี
เป้าหมายเดียวกันคือการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในสังคมให้มีการส่งเสริมความหลากหลาย ความเท่าเทียม และ
ให้โอกาสแก่ทุกคนในทุกระดับ ตั้งแต่บุคคล ครอบครัว สังคม ตลอดจนเป็นแนวทางเพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความ
น่าเชื่อถือ และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของผู้มีอานาจในสังคมนั้น ๆ”
คาจากัดความ หลักนิติธรรม
จากการสัมภาษณ์นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ
ในหลักสูตรนานาชาติสาหรับนักวิชาการและผู้บริหารรุ่นใหม่
ด้านหลักนิติธรรมและนโยบาย ประจาปีงบประมาณ 2561
1. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักวิชาการและกลุ่มผู้นารุ่นใหม่ ด้านหลักนิติธรรมและนโยบายการพัฒนา
ภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
ระหว่ า งวั น ที่ 7-12 มกราคม 2561 TIJ ร่ ว มมื อ กั บ สถาบั น Institute for Global Law and Policy
(IGLP) แห่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด จัดหลักสูตรอบรมหลักสูตรนานาชาติด้านหลักนิติธรรมและ
นโยบาย สาหรับนักวิชาการและผู้บริหารรุ่นใหม่ นักวิจัยและอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัย ตลอดจนนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี เพื่อให้เกิดเวทีกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาทักษะการเขียนงานวิชาการ และการวิเคราะห์
นโยบาย ผ่านมุมมองและประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาจากทั่วโลก โดยได้ดาเนินโครงการคู่ขนาน
จานวน 3 โครงการ ดังนี้
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1) หลั ก สู ต รนานาชาติส าหรั บ ผู้ น ารุ่น ใหม่ ด้า นหลั ก นิ ติ ธ รรมและนโยบาย (TIJ-IGLP Workshop for
Emerging Leaders on the Rule of Law and Policy) มีผู้เข้าร่วมคือ ผู้นารุ่นใหม่จากหน่วยงานรัฐ เอกชน และ
ประชาสังคมที่ประสบความสาเร็จและมีบทบาทการตัดสินใจในระดับนโยบายจากหลากหลายสาขาในประเทศไทย
และเอเชียเป็นหลัก จานวนทั้งสิ้น 52 คนเป็นชาวไทย 35 คน และชาวต่างชาติ 17 คน จาก 15 ประเทศ
2) หลักสูตรนานาชาติสาหรับนักวิจัย/นักวิชาการด้านหลักนิติธรรมและนโยบาย (TIJ-IGLP Workshop
for Scholars on the Rule of Law and Policy) ผู้ เข้าร่ว มคือ นักวิจัยและอาจารย์ร ะดับ มหาวิ ทยาลั ย ทั้ ง ใน
ประเทศไทยและต่างประเทศทั่วโลก จานวน 65 คน จาก 38 ประเทศ เป็นชาวไทย 5 คน ชาวเอเชีย 17 คน
3) โครงการอบรมสาหรั บนั กศึกษาปริญญาตรี (Students Workshop for Next-Gen Global Policy
Leaders) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง TIJ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบัน IGLP แห่ง
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ที่เปิดดาเนินการในปีนี้เป็นครั้งแรก ด้วยความเชื่อที่ว่า เยาวชนรุ่นใหม่มีความสามารถ
ความคิดสร้างสรรค์ และมีเจตจานงที่ จะเป็นผู้เปลี่ยนแปลงที่แท้จริง การอบรมเชิงปฏิบัติการนี้เปิดโอกาสให้นิสิต
จากทุกสาขาที่สนใจเข้าร่วมได้ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์และกาหนดนโยบายสาธารณะใน 4 ประเด็นสาคัญของ
โลก ได้แก่ การเปลี่ ย นแปลงของสภาพภูมิอากาศ: จากความรับผิ ดชอบร่ว ม สู่ ห น้าที่อันแตกต่างของปัจ เจก
ประเด็นสาธารณสุขโลก: ปัญหาสิทธิบัตร และโรคภัยสาคัญที่ถูกมองข้ามมาตรฐานกฎหมายแรงงานในตลาดการค้า
โลก ความยากจนและความเหลื่อมล้า
รวมทั้งให้คณาจารย์รุ่นใหม่ได้ใช้โอกาสนี้ในการพัฒนาศักยภาพในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่ อการ
วิเคราะห์และเชื่อมโยง เพื่อจัดทาข้อเสนอนโยบายสาธารณะ สร้างเครือข่ายเยาวชนที่จะเป็นผู้ นารุ่นใหม่ ที่มี
คุณภาพและคุณธรรมในทุกสาขาวิชา และร่วมกันสร้างสรรค์สังคมบนพื้นฐานของหลักนิติธรรมและการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
โครงการอบรมดังกล่าว ได้รับความสนใจจากนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากทุกสาขาวิชาที่มีความสนใจใน
การพัฒนาตนเอง การสร้างภาวะผู้นา และทักษะการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ โดยเฉพาะด้านหลักนิติธรรมและ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs) โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจานวน 30 คน
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2. การจัดเวทีสาธารณะนานาชาติว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
วันที่ 12 มกราคม 2561 TIJ ร่วมกับสถาบัน Institute for Global Law and Policy (IGLP) แห่งคณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด จัดเวทีสาธารณะนานาชาติว่าด้วยหลั กนิติธรรมและการพัฒนาอย่างยั่ งยืน
“ผสานมุมมองหลักนิติธรรมจากสากลสู่การพัฒนาในภูมิภาค” (TIJ International Forum on the Rule of Law
and Sustainable Development “Converging Perspectives from Global to Regional on the Rule of
Law”) ณ โรงแรมดุสิตธานี โดยมีการเชิญนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้นารุ่นใหม่ด้านการวางนโยบาย และผู้เกี่ยวข้อง
จากหลายภาคส่วน ที่ได้เข้าร่วมหลักสูตรนานาชาติสาหรับนักวิชาการและกลุ่มผู้นารุ่นใหม่ด้านหลักนิติธรรมและ
นโยบายการพัฒนาภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ในช่วงวันที่ 7-11 มกราคม 2561 มาเป็นวิทยากร
ในการเสวนาแลกเปลี่ยนแนวความคิดการตีความหลักนิติธรรมในมุมมองที่หลากหลาย โดยมีหัวข้อการเสวนา ดังนี้
1) การเสวนาหั ว ข้ อ ที่ 1 “The Rule of Law in Global Context” มี ก ารแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น
เกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่ว่าเพราะเหตุใดการยอมรับอย่างเป็นเอกฉันท์ในเรื่องความสาคัญของหลักนิติธรรมจึงไม่
สามารถเกิดขึ้นได้ง่าย โดยมีการเสวนาในคาถาม เช่น อะไรคือปัจจัยที่ สาคัญที่สุดที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาแนวคิด
หลักนิติธรรม กฎหมายสามารถนาไปใช้เป็นเครื่องมือ หรือเป็นความท้าทายต่อการวางแผนและออกแบบนโยบาย
และวิธีการปกครองที่ดีได้อย่างไรบ้าง เป็นต้น

2) หัวข้อ “Rule of Law: Regional Policy Initiatives” วิทยากรที่เป็นผู้นารุ่นใหม่ ที่ได้รับคัดเลือกให้
เป็ น ผู้ แทนจากหลักสูตรอบรมนานาชาติร ะยะสั้ นของ TIJ เป็ น ผู้น าในการเสวนาแลกเปลี่ย นและพูด คุยกันถึง
ทางออกในเชิงกฎหมายในประเด็น เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะในบริบทของภูมิภาคที่แตกต่างกัน รวมถึงการ
วิเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากหลักสูตร
3) หัวข้อ “The Role of Law in Global Inequality” จะเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับ
สาเหตุที่ความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมยังคงเป็นปัญหาที่ยากจะแก้ไขแม้ในพื้นที่ผู้กาหนด
นโยบายตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว โดยสิ่งนี้ส่งผลให้นักวิชาการต่างมีความเชื่อว่า ปัญหาความเหลื่อมล้าเป็นปัญหา
เชิงโครงสร้าง การเสวนาในหัวข้อนี้จึงจะให้ความสาคัญกับความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้าผ่าน
บทบาทหน้าที่ของกฎหมาย (Role of Law) รวมถึงการวิเคราะห์เจาะลึกถึงความเป็นไปได้ที่ตัวกฎหมายอาจไม่ได้
ส่งผลอย่างมีนัยสาคัญต่อความไม่เป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรและโอกาส
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3. โครงการอบรมหลักสูตรด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนสาหรับผู้บริหาร
ในปีงบประมาณ 2561 TIJ ได้ดาเนินการจัดสูตรอบรมสาหรับผู้บริหารด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา
หรื อ TIJ Executive Program on the Rule of Law and Development (RoLD) ซึ่ ง เป็ น หลั ก สู ต รที่ TIJ
ได้ริเริ่มจัดขึ้นตั้งแต่ปี 2560 ด้วยเชื่อว่าการส่งเสริมหลักนิติธรรมและการพัฒนาสังคม จาเป็นต้องอาศัยพลังจากทุก
ภาคส่ ว น มิใช่เพีย งแต่นั กกฎหมายและบุ คลากรในกระบวนการยุติธ รรม เข้ามาช่ว ยผลั กดันให้ ห ลั กนิติธ รรม
กลายเป็นปัจจัยพื้นฐานของการพัฒนาในทุกสาขาของสังคมไทย หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้เกิดการต่อยอดกระบวนการ
เรียนรู้และแลกเปลี่ยนทรรศนะเรื่องหลักนิติธรรมกับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย เป็น
ระยะเวลา 6 เดือน (เดือนกุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2561) โดยผู้เข้าร่วมหลักสูตรประกอบด้วยผู้นารุ่นใหม่และ
ผู้บริหารจากทุกภาคส่วน จานวนทั้งหมด 63 คน ในช่วงอายุระหว่าง 35-55 ปี แบ่งสัดส่วนผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่
(1) ภาครัฐ รวม 34 คน คิดเป็นร้อยละ 53.97
(2) ภาคเอกชน รวม 20 คน คิดเป็นร้อยละ 31.74
(3) ภาคประชาสังคม/สื่อ/อื่นๆ รวม 9 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29
ทั้งยังมีผู้ที่เข้าร่วมหลักสู ตร IGLP ร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์เป็นจานวน 4 คน และตลอดระยะเวลาการ
ดาเนินงานหลักสูตร อาจสรุปภาพรวมได้ดังนี้
1) การอบรมภาควิชาการประเภทการบรรยายและเสวนา โดยมีหัวข้อสาคัญ ได้แก่
1.1) วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 การเสวนา หัวข้อ “การปฏิรูปหลักนิติธรรม สู่ Thailand 4.0” โดย
ได้รับเกียรติจาก ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาร่วมเปิดประเด็น
ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 กับหลักนิติธรรม
1.2) วั น ที่ 15 กุ ม ภาพั น ธ์ 2561 การเสวนา หั ว ข้ อ “Thailand’s Journey on Regulatory
Guillotine" โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี คุณกิตติ ตั้งจิรมณี
ศักดา เลขาธิการสภาอุตสาหกรรม และกรรมการในคณะกรรมการดาเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน และ
คุณปกรณ์ นิลประพันธ์ รองเลขาธิการสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ร่วมเสวนา
1.3) วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 การเสวนา หัวข้อ Social Impact กับ ตลาดทุน โดยได้รับเกียรติจาก
ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นวิทยากร
1.4) วันที่ 15 มีนาคม 2561 การเสวนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “กลุ่มเปราะบางของสังคมในกระบวนการ
ยุติธรรม” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุนทรียา เหมือนพะวงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจากองผู้ช่วยผู้พิพากษาใน
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ศาลฎีกา, คุณธีรดา ศุภะพงษ์ ผู้แทนองค์กรประจาประเทศไทย ศูนย์ประสานการเสวนาเพื่อมนุษยธรรม และคุณ
สฤณี อาชวานันทกุล นักเขียน นักแปล และกรรมการผู้จัดการด้านการพัฒนาความรู้ บริษัท ป่าสาละ จากัด ร่วม
เสวนา
1.5) วันที่ 29 มีนาคม 2561 การเสวนา หัวข้อ “ภาพรวมการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย” โดย
ได้ รั บ เกี ย รติ จ าก ศาสตราจารย์ ดร. สุ ร ศั ก ดิ์ ลิ ข สิ ท ธิ์ วั ฒ นกุ ล ศาสตราจารย์ พิ เ ศษวิ ศิ ษ ฏ์ วิ ศิ ษ ฏ์ ส ร อรรถ
ปลัดกระทรวงยุติธรรม และ ดร.สุนทรียา เหมือนพะวงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจากองผู้ช่วยผู้พิพากษาในศาล
ฎีกา ร่วมเสวนา
2) การศึกษาดูงานนอกสถานที่ในประเทศไทย
2.1) วันที่ 9 - 11 มีนาคม 2561 การศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีการเสวนา 2
หัวข้อ คือ 1) ทิศทางธุรกิจ start – up Model และ Social Enterprise สาหรับอนาคต 2) กฎหมายเพื่อการ
ส่งเสริมธุรกิจ start – up Model & Innovation และ Social Enterprise นอกจากนี้ยังมีการลงพื้นที่ศึกษาดูงาน
ณ เรือนจาชั่วคราวเขากลิ้ง และหมู่บ้านน้าทรัพย์
2.2) วันที่ 23 มีนาคม 2561 การศึกษาดูงานบ้านกาญจนาภิเษก หัวข้อ “ แนวทางการปฏิบัติต่อ
ผู้กระทาผิดของเด็กและเยาวชน ” โดยได้รับเกียรติจาก คุณทิชา ณ นคร ผู้อานวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ
เยาวชน (ชาย) บ้านกาญจนาภิเษกในการบรรยาย
3) การศึกษาดูงานนอกสถานที่ในต่างประเทศ
วันที่ 18 - 22 เมษายน 2561 การจัดศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐเกาหลี ในหัวข้อ ”หลักนิติธรรมและ
การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา/การพัฒนาที่ยั่งยืน”
4) โครงการปฏิรูปหลักนิติธรรมอย่างเป็นรูปธรรม RoLD in Action
โครงการปฏิรู ปหลักนิ ติธรรมอย่างเป็นรูปธรรม หรือ RoLD in Action แบ่งออกเป็ น 3 ประเด็ นที่
ผู้เข้าร่วมอบรมให้ความสนใจ ได้แก่ (1) การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการเคารพกติกาในสังคมไทย (2) การเปลี่ยน
ผ่านวัฒนธรรมเพื่อฟื้นฟูผู้ต้องขังกลับคืนสู่สังคม (3) การสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างทั่วถึงใน
ระบบเศรษฐกิจอนาคต

รายงานประจาปี 2561
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

I 56

5) เวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน “แนวทางใหม่เพื่อสร้างสรรค์ความเป็นธรรม
ด้วยหลักนิติธรรม”
วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 TIJ ยังได้จัดเวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่
โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ในโอกาสภาคส่งท้ายของการอบรมหลักสูตรด้านหลั กนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
สาหรับผู้บริหาร ภายใต้ประเด็นหลัก “แนวทางใหม่เพื่อสร้างสรรค์ความเป็นธรรมด้วยหลักนิติธรรม” (TIJ Public
Forum on the Rule of Law and Sustainable Development “Envisioning Transformative Social
Justice”) เพื่อระดมความคิดจากผู้นาภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมที่เข้าร่วมการอบรม ในการแสวงหาแนวทาง
ใหม่ในการลดความเหลื่อมล้าและส่งเสริมความเป็นธรรมในสังคมไทยผ่าน 3 หัวข้อ คือ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่ง
การเคารพกติกาในสังคมไทย (Culture of Lawfulness) การสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างทั่ว ถึง
ในระบบเศรษฐกิจอนาคต (Financial Inclusion for a Future Economy) และการเปลี่ยนผ่านวัฒนธรรมเพื่อ
ฟื้นฟูผู้ต้องขังกลับคืนสู่สังคม (Culture of Social Reintegration in Thailand)
นอกจากนี้ ในการจัดเวทีสาธารณะครั้งนี้ยังได้ผู้เชี่ยวชาญในหลายภาคส่วนและนักวิชาการที่มีชื่อเสียง
ระดับประเทศ มาร่วมเป็นวิทยากร เช่น ผศ. ดร.ธานี ชัยวัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์ และ ผศ. ปารีณา ศรีวนิชย์ คณะ
นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายพิเศษเรื่อง การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการเคารพกติกาในสังคมไทย
(Fostering Culture of Lawfulness: A Way Forward for Thailand) นางสาวกุ ล นรั ต น์ สามั ค คี นิ ช ย์ CFA
Director -Indochina จาก LenddoEFL ร่ ว มพู ด คุ ย เรื่ อ ง Journey of Alternative Credit Scoring และ
กรณีศึกษาจาก Singapore Corporation of Rehabilitative Enterprises (SCORE) ในประเด็นการเปลี่ยนผ่าน
วั ฒ นธรรมเพื่ อ ฟื้ น ฟู ผู้ ต้ อ งขั ง สู่ สั ง คม โดยนาย Ng Gee Tiong, Director for Planning and Organizational
Development เป็นต้น
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ภารกิจด้านการป้องกันอาชญากรรมในบริบทใหม่
ในปีงบประมาณ 2561 TIJ ยังได้ดาเนินงานในกิจกรรมที่ท้าทายยิ่งขึ้น คือการขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาในประเด็นที่กาลังเป็นที่สนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่
โลกกาลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จากพัฒนาการทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีการสื่อสารอย่างไร้พรมแดน ซึง่
การดาเนินงานในลักษณะนี้ นอกจากจะช่วยให้ก้าวทันการก่ออาชญากรรมที่ในยุคดิจิทั ลแล้ว ยังเป็นส่วนสาคัญที่
จะยังประโยชน์ในการนาเสนอผลงานต่อที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรม
ทางอาญา (UN Crime Congress) สมัยที่ 14 ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในปี 2563 ภายใต้หัวข้อหลักของงาน
ว่า “การพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางอาญาและการป้องกันอาชญากรรม รวมถึงการส่งเสริมหลักนิติธรรม เพื่อ
สนับสนุนการบรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี ค.ศ. 2030” อีกด้วย
1. การจัดสัมมนาว่าด้วยความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจกับการต่อต้านอาชญากรรมในยุคดิจิทัล : อาชญากรรม
กับคริปโตเคอร์เรนซี่
จากการดาเนินงานวิจัยระหว่ าง TIJ ร่วมกับสถาบันวิจัยอาชญากรรมและความยุติธรรมระหว่างภูมิภาค
แห่งสหประชาชาติ (United Nations Interrogational Crime and Justice Research Institute: UNICRI) ในปี
2560 สรุปผลวิจัยได้ว่ารูปแบบและประเภทอาชญากรรมข้ามชาติในลักษณะองค์กรมีแนวโน้มสูงขึ้นในประเทศไทย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีในยุคดิจิทัล เช่น การโจรกรรมข้อมูล แก๊งค์คอลเซ็น
เตอร์ การใช้เงิน ในสกุล ดิจิ ทัล หรื อคริ ป โตเคอร์เรนซี่กระทาความผิ ด นอกจากนี้ยังพบด้ว ยว่า หน่ว ยงานใน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาต้องเผชิญกับข้อท้าทายในการป้องกันและแก้ไขอาชญากรรมในลักษณะดังกล่าว ทั้ง
ในด้านของบุคลากร การสื่อสารระหว่างหน่วยงาน การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเป็นเครื่องมือในการ
ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ
วั น ที่ 30 สิ ง หาคม 2561 TIJ จึ ง ได้ จั ด “สั ม มนาว่ า ด้ ว ยความก้ า วหน้า ทางเศรษฐกิ จ กั บ การต่ อ ต้าน
อาชญากรรมในยุ คดิจิ ทัล : อาชญากรรมกับคริปโตเคอร์เรนซี่ ”(Advancing the Economy and Combating
Crime in the Digital Age: Cryptocurrency and Crime) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น เวทีในการสร้ างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชญากรรมและคริปโตเคอร์เรนซี่ให้แก่ผู้ปฏิ บัติงานในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้ก้าวทันต่อการก่ออาชญากรรมที่อาศัยคริปโตเคอร์เรนซี่เป็นเครื่องมือ พร้อมทั้งวิเคราะห์แนวนโยบาย
และกฎหมายของประเทศไทยผ่ า นการศึ ก ษาแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ข องประเทศต่ า ง ๆ และแสวงหามาตรการ
ในการป้องกันอาชญากรรมที่เหมาะสมและไม่เป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล
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ภายในงานมีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 276 คน โดยมากกว่าร้อยละ 50 มาจากหน่วยงานรัฐ ซึ่งเป็นหน่วยงานใน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเป็นหลัก เช่น สานักงานอัยการสูงสุด สานักงานตารวจแห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม
(กรมสอบสวนคดีพิเศษ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สานักงานกิจการยุติธรรม สานักงานปลัดกระทรวง) และหน่วยงานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักงาน ก.ล.ต. สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์
กระทรวงพาณิชย์ ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีผู้แทนจากสถานทูตต่าง ๆ องค์การระหว่างประเทศ และภาคเอกชน บริษัท
ที่เกี่ยวข้อง ธนาคารพาณิชย์ สมาคมเกี่ยวกับบล็อกเชน เข้าร่วมด้วย
สรุปสาระสาคัญจากการอภิปราย (Key discussions) พบว่า
1) อาชญากรรมที่ อ าศั ย คริ ป โตเคอร์ เ รนซี่ ใ นประเทศไทย ยั ง ไม่ ค่ อ ยมี ค วามซั บ ซ้ อ น โดยมากมั ก มี
องค์ประกอบของอาชญากรรมรูปแบบเดิม ๆ กลวิธีการโกง การแสวงผลประโยชน์จากตัวบุ คคลหรือระบบ ยังเป็น
การกลวิธีที่ใช้กับอาชญากรรมทางการเงินอื่น ๆ เช่น การหลอกให้ลงทุนโดยโอนเงิน เพียงแต่เป็นรูปแบบสินทรัพย์
ดิจิทัล
2) อาชญากรอาจยังไม่ ใช้คริปโตเคอร์เรนซี่ ในการฟอกเงินจานวนมากถึงขนาดหลาย ๆ ล้านดอลลาร์
เนื่องจากมูลค่าของคริปโตเคอร์ เรนซี่ มีความผันผวนสูงและอาจขาดทุนเมื่อแลกกลับเป็นเงิน ตราปกติ แต่อาจ
แลกเปลี่ยนซื้อขายกันในสกุลเงินนั้น ๆ และถือไว้โดยยังไม่แลกกลับเป็นเงินตราปกติ
3) อย่างไรก็ตาม รัฐสามารถติ ดตามร่องรอยการซื้อขายแลกเปลี่ยนคริปโตเคอร์เรนซี่ ได้ผ่านเทคโนโลยี
บล็ อ กเชน (Blockchain) และการตรวจสอบกระเป๋ า เงิ น ดิ จิ ทั ล (digital wallet) หากมี ธุ ร กรรมที่ ต้ อ งสงสั ย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออาชญากรแลกคริปโตเคอร์เรนซี่ ออกมาเป็นเงินตราปกติ จะสามารถตรวจสอบกับผู้ให้
บริการแลกเปลี่ยนเงินตราซึ่งถูกกากับดูแลโดยกฎหมาย
4) ประเทศไทยยังไม่มีองค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และบุคลากรที่มีความรู้เกี่ยวกับคริปโตเคอร์เรนซี่
เพียงพอที่จะสามารถตรวจสอบ ควบคุม และดาเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ ของคดีที่มีคริปโตเคอร์เรนซี่เป็นสื่อกลาง
การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ นอกจากนี้ เทคโนโลยีที่ เกี่ยวข้องยังไม่เป็นที่เข้าใจและแพร่หลายมากเพียงพอในหมู่
ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ
5) รัฐบาลควรยอมรับคริปโตเคอร์เรนซี่ หรืออย่างน้อยที่สุด ก็ควรจะต้องเตรียมรับมือกับคริปโตเคอร์เรนซี่
อย่างรวดเร็ว หากภาครัฐสามารถดาเนินการได้เร็วและมีระเบียบอย่างไร ก็จะทาให้ยิ่งเตรียมรับความเปลี่ยนแปลง
ได้ดีขึ้นเช่นนั้น
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6) หนึ่ ง ในปั ญ หาของประเทศไทย คื อ ความล่ า ช้ า ในการปรั บ ตั ว เข้ า กั บ ความเปลี่ ย นแปลง โดยมี
กระบวนการนิติบัญญัติ ที่ใช้เวลานานและมีการปรับใช้ที่ค่อนข้างยาก ทาให้สามารถดาเนินการได้อย่างไม่เต็ม
ประสิทธิภาพ
จากการสัมมนา ผู้เข้าร่วมสัมมนายังได้ร่วมกันนาเสนอข้อแนะนาด้วยว่า
1) ประเทศไทยยังคงมีความไม่พร้อมในการตรวจสอบ ควบคุมคริปโตเคอร์เรนซี่ที่มีประสิทธิภาพ โดยยังมี
ข้อท้าทาย ในทางโลจิสติกและการปฏิบั ติ เช่น การไม่มีกระเป๋าเงินออนไลน์ (e-wallet) เพื่อเก็บคริปโตเคอร์เรนซี่
ที่ถกู ยึดไว้ เป็นหลักฐาน ยังไม่มีแนวทางดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอร์เรนซี่ และ
ยังขาดเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่เหมาะสม
2) ควรมีการพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติสาหรับเจ้าหน้าที่ในการดาเนินคดีที่อาศัยคริปโตเคอร์เรนซี่ ที่ชัดเจน
และเข้าใจง่าย เนื่องจากเป็นประเด็นท้า ทายสาคัญสาหรับเจ้าหน้าที่และนักกฎหมาย นอกจากนี้ ควรมีมาตรการ
และเทคโนโลยีทางด้านข่าวกรองทางดิจิทัลที่ทันสมัย
3) ขั้นตอนและวิธีการรวบรวมหลักฐานในคดีที่เกี่ยวกับคริปโตเคอร์เรนซี่ มีความยุ่งยาก ซับซ้อน จึงควร
จะมีการสร้างความชัดเจนในตัวบทกฎหมาย ขั้นตอนดาเนินการ และวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่ออานวยความสะดวกแก่
การดาเนินงานของเจ้าหน้าที่
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งานวิจัยสาคัญ ประจาปี 2561
TIJ ให้ความสาคัญกับ การดาเนิน งานด้านการวิจัยเพื่อส่งเสริมและผลั กดันหลั กนิติธรรม การป้องกัน
อาชญากรรมและความยุ ติธรรมทางอาญา เพื่อให้สอดคล้ องกับหลั กสากลและนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพของ
กระบวนการยุติธรรมของประเทศที่มีคุณภาพ ช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย ผลักดันให้เกิดมาตรฐานใหม่
ระหว่างประเทศ หรือปรับปรุงมาตรฐานระหว่างประเทศที่มีอยู่เดิมให้ดีขึ้น และสามารถนาไปปฏิบัติได้ทั้ งใน
ระดับประเทศและระหว่างประเทศ โดยหวังให้เกิดการขยายผลและต่อยอดแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และยังประโยชน์
แก่ประเทศชาติและสังคมโลกต่อไปได้ และในช่วงปี 2561 TIJ ได้ดาเนินงานด้านการศึกษาวิจัยที่มีผลงานโดดเด่น
ดังนี้
1) การสารวจสถิติข้อมูลความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนในประเทศไทย
TIJ ในฐานะหน่วยงานที่ให้ความสาคัญกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กลุ่มประชากรที่มีความเปราะบาง เล็งเห็นความสาคัญของการพัฒนาและจัดทาเครื่องมือ (แบบสอบถาม) เรื่ อง
ความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน จึงได้มีการพัฒนาและนาเครื่องมือดังกล่าวไปใช้ใน “โครงการสารวจความรุนแรง
ในเด็กที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทาผิดและถูกควบคุมตัวอยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน” โดยมีเป้าหมายเพื่อตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพของเครื่องมือในการสารวจข้อมูลความรุนแรงต่อเด็กใน
ประเทศไทยที่เหมาะสมสาหรับป้องกัน แก้ไข ลด และยุติปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน ตลอดจนเพื่อ
ศึกษาข้อมูลทั่วไป ประวัติครอบครัว ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การกระทาผิด รวมถึงผลกระทบจากความรุนแรงที่
เกิดขึ้นของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจ และคุ้มครองเด็กและเยาวชนในประเทศไทย ทั้งในบริบทที่เด็ กและ
เยาวชนเป็นผู้กระทาความรุนแรงและผู้ถูกกระทาความรุนแรง
ผลการสารวจนี้จะสามารถนาไปสู่แนวทางในการพัฒนาเครื่องมือในการสารวจความรุนแรงต่อเด็กและ
เยาวชนที่เป็นมาตรฐานและสามารถนาไปสารวจกับกลุ่มเด็กและเยาวชนกลุ่มอื่นต่อไป รวมทั้งเพื่อกาหนดแนวทาง
ในการป้องกัน แก้ไข และลดปัญหาความรุนแรงที่มีต่อเด็กและเยาวชนที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคตด้วย
2) การพัฒนาข้อมูลสถิติและองค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรม
TIJ ร่วมกับคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดาเนินการสารวจความ
คิดเห็นของประชาชนใน “โครงการสารวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่องความปลอดภัยสาธารณะ” เนื่องด้วย
TIJ ให้ความสาคัญในการเก็บข้อมูลสถิติตามตัวชี้วัดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลัก
นิติธรรมและประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมตามเป้าหมายการพัฒนาที่ 16 โดยงานวิจัยชิ้นนี้มุ่งเน้นไปที่
เป้าประสงค์ที่ 16.1 เรื่องความรุนแรง ตัวชี้วัดที่ 16.1.4 สัดส่วนของประชาชนที่รู้สึกปลอดภัยเมื่อเดินบริเวณที่พัก
อาศัย ซึ่งเป็นตัวเลขที่สะท้อนความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของกระบวนการ
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ยุ ติธ รรม และสามารถจั ดเก็บ ได้โ ดยการสอบถามความคิ ด เห็ นโดยการส ารวจความปลอดภัย สาธารณะของ
ประชาชน พร้อมกับการสอบถามประสบการณ์การตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม
ทั้งนี้ คณะวิจัยได้ทาการศึกษาวิจัยเป็นเชิงสารวจ โดยการสุ่มเลือกประชากรทั้งหมด 8,445 คน จาก
จังหวัด 10 จังหวัดทั่วประเทศ จังหวัดละ 2 อาเภอ อาเภอละ 2 ตาบล ตาบลละ 2 ชุมชน ร่วมเป็น 18 อาเภอ และ
4 เขต 43 ตาบล/แขวง 79 หมู่บ้าน/ชุมชน เป็นกลุ่มประชากรตัวอย่างในการศึกษา ซึ่งข้อมูลที่ได้รับ นอกจากใช้ใน
การตอบเป้าหมายการพัฒนาแล้ว ยังช่วยสนับสนุนการวิจัย การกาหนดนโยบายและจัดเก็บข้อมูล victimization
Survey ซึ่งเป็นข้อมูลที่สาคัญในการประเมินสถานการณ์อาชญากรรมของประเทศต่อไปในอนาคต
3) การศึกษาวิจัยเรื่องที่มาและภูมิหลังผู้กระทาผิดหญิงและการอนุวัติข้อกาหนดกรุงเทพ (Women
Prisoners and the Implementation of the Bangkok Rules)
TIJ ได้ร่วมกับสถาบัน Griffith Criminology Institute และ the Kenya Prison Service ทาการศึกษา
ในประเด็นการศึกษาวิจัยเรื่อง “เส้นทางสู่เรือนจาของผู้ต้องขังหญิงในประเทศเคนย่า (Women’s Pathway
to Prison in Kenya)” โดยการจัดเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ต้องขังหญิงคดีต่าง ๆ จากเรือนจาลัน
กาตา (Langata Women Prison) และเรือนจามาชาโกส (Machakos Prison) ในประเทศเคนย่า เพื่อทาความ
เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวชีวิตของผู้ต้องขังหญิงก่อนเข้ามาในเรือนจา ในมิติของช่วงชีวิตวัยเด็ก ประสบการณ์วัยเรียน
การคบหาเพื่อน การประกอบอาชีพ การใช้ชีวิตคู่ และเหตุปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจนามาสู่การกระทาผิด ตลอดจน
ประสบการณ์ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในบริบทที่เกี่ยวข้องกับเพศสภาพ
ผู้ต้องขัง และนาไปสู่การกาหนดนโยบายเพื่อตอบสนองความต้องการทางเพศสภาพของผู้ต้องขังได้อย่างเหมาะสม
ยิ่งขึ้น
4) การศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยในการกระทาผิดซ้าและความสาเร็จในการกลับคืนสู่สังคม
TIJ ได้ทาการศึกษาวิจัย เรื่อง “เพศภาวะและเส้นทางสู่เรือนจา โดยศึกษาจากเรื่องเล่าความผิด
ของผู้หญิงและผู้ชายในคดียาเสพติด ” ซึ่งการศึกษาวิจัยนี้ใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพตามแนวสตรีนิ ยม
(feminist pathways approach) เพื่อทาความเข้าใจเส้นทางสู่เรือนจาของผู้ต้องขังหญิงและชายในคดียาเสพติด
กล่าวโดยรวมแล้ว ผลการวิจัยนี้สะท้อนความคล้ายคลึงและความแตกต่างในวิถีทางสู่การกระทาความผิดของทั้ง
สองกลุ่ม ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทั้งกลุ่ มผู้ ต้องขังหญิงและชาย ได้แก่ ช่วงวัยเด็กที่เลวร้าย การคบหาเพื่อนเก เร
การติดยาเสพติด และภาระทางการเงินในการดูแลครอบครัว อย่างไรก็ดี ภูมิหลังของผู้ต้องขังหญิงต่างจากผู้ต้องขัง
ชายตรงที่ผู้ต้องขังหญิงมีแนวโน้มสูงกว่าที่จะมีบุตร เคยทางานในธุรกิจการค้าบริการทางเพศ มีความสัมพันธ์
ใกล้ชิดกับคู่ครองคนรักที่มีพฤติกรรมนอกลู่นอกทาง และมักเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดผ่านการแนะนาหรือชักจูง
ของคนรัก
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นอกจากนี้ ผู้ต้องขังหญิงจ านวนหนึ่งเคยเป็นเหยื่อความรุนแรงในครอบครัว และมีแนวโน้มน้อ ยกว่า
ผู้ต้องขังชายที่จะมีทนายความในชั้นศาล ส่วนภูมิหลังการกระทาความผิดของผู้ต้องขังชายมักซับซ้อน เนื่องด้วย
ปัญหาการเสพยาเสพติดที่มากกว่าและแนวโน้มการใช้ความรุนแรง อีกทั้งผู้ต้องขังชายมีแนวโน้มที่จะถูกกระทา
รุนแรงหรือถูกทาร้ายในขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนสูงกว่าผู้ต้องขังหญิง
5) การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความเปราะบางมิติต่าง ๆ ภายในเรือนจา
TIJ ได้ดาเนินการศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวกับผู้ด้อยโอกาสในทัณฑสถานของประเทศไทย (ชาวต่างชาติ
และชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์) ร่วมกับมหาวิทยาลัยกริฟฟิธ ประเทศออสเตรเลีย และจัดทาเป็นรายงานวิจัย เรื่อง
“ Prisoners of identity: The experiences of ethnic minority Vietnamese women categorized
as foreign in Cambodia Prisons” ซึ่ ง ได้ รั บ การตี พิ ม พ์ ใ นวารสาร Women’s Studies International
Forum 69 (2018) เพื่อให้เข้าใจถึงขอบเขตของความท้าทายทั้งหลายที่หญิงชาวต่างชาติและชนกลุ่มน้อยทางชาติ
พันธุ์ต้องเผชิญหน้ากับขั้นตอนต่าง ๆ ของระบบกระบวนยุติธรรมทางอาญาและระบุ ถึงปัจจัยร่วมต่อความท้าทาย
และความต้องการเป็นพิเศษที่เกิดขึ้นของประเด็นปัญหา โดยทาการศึกษากลุ่มตัวอย่างผู้ต้องขังชาวเวียดนาม
ในทัณฑสถานของประเทศกัมพูชา และใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้างที่ออกแบบให้มีความเกี่ยวกับ
ข้อกาหนดกรุงเทพ และกฎหมายระหว่างประเทศอื่น ๆ ตลอดจนภูมิหลังและชีวิตภายในทัณฑสถานของกลุ่ม
ตัวอย่าง
ผลจากการศึกษาวิจัย ทาให้พบความท้าทายในการขับเคลื่อนหลักการปฏิบัติให้เป็นไปตามอนุสัญญา
ข้อกาหนดกรุ งเทพฯและมาตรฐานระหว่า งประเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แนวปฏิบั ติที่ดี ใน
มาตรการเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับชนกลุ่มน้อย ทั้งภายในและภายนอกทัณฑสถาน
ผู้สนใจ สามารถติดต่อขอรับรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ได้ที่คณะผู้จัดทารายงาน โดยติดต่อผ่านสถาบัน
เพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
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ส่วนที่ 3
รายงานงบฐานะการเงิน
และรายงานการวิเคราะห์ฐานะการเงิน
ประจาปีงบประมาณ 2561
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สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
(หน่วย:บาท)
หมายเหตุ

2561

2560

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

5

316,596,776.08

160,999,415.17

ลูกหนี้ระยะสัน้

6

481,808.01

2,179,532.42

769,080.61
317,847,664.70

644,172.40
163,823,119.9
9

วัสดุคงเหลือ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ลูกหนี้ระยะยาว

7

1,606,762.00

1,575,504.00

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

8

33,301,153.67

49,132,098.75

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

9

9,579,250.68

10,274,072.09

44,487,166.35

60,981,674.84
224,804,794.8
3

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

362,334,831.05

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
งบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงิน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
(หน่วย:บาท)
หมายเหตุ

2561

2560

13

358,001,500.00

256,242,000.00

รายได้อื่น

2,486,618.08

1,624,261.64

รวมรายได้

360,488,118.08

257,866,261.64

รายได้
รายได้จากงบประมาณ

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายบุคลากร

14

47,687,088.41

33,130,573.42

ค่าตอบแทน

15

6,504,020.00

6,572,476.32

ค่าใช้สอย

16

99,817,849.59

127,530,120.70

ค่าวัสดุ

17

4,236,906.83

2,495,104.14

ค่าสาธารณูปโภค

18

3,324,598.41

3,138,009.49

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย

19

24,924,877.75

22,334,138.81

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค

20

35,531,383.32

22,976,626.49

ค่าใช้จ่ายอื่น

21

50,518.89

0.00

222,077,243.20

218,177,049.37

138,410,874.88

39,689,212.27

รวมค่าใช้จ่าย
รายได้สูง (ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานประจาปี 2561
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

I 66

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
(หน่วย:บาท)
2561

2560

138,410,874.88

39,689,212.27

3,806.94

90,251.70

0.00

1,305,000.00

24,924,877.75

22,334,138.81

10,382.91

0.00

5,051.65

0.00

ลูกหนี้ระยะสั้น

1,697,724.41

3,019,905.58

ลูกหนี้ระยะยาว

(31,258.00)

(75,024.00)

เจ้าหนี้ระยะสั้น

0.00

340,313.83

(124,908.21)

(101,231.71)

(1,547,744.18)

0.00

(126,166.21)

(57,491.69)

กระแสเงินสดจ่ายสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน

163,222,641.94

66,545,074.79

ลดลงในบัญชีค่าใช้จ่ายอื่นค้างจ่าย

77,836.67

0.00

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
รายได้สูง (ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

รายการปรับกระทบรายได้สูง (ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิเป็น
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาเนินงาน
บวก รับเงินคืนเหลือจ่ายปีเก่า (ปรับปรุงเข้ารายได้สูง/
(ต่า)ค่าใช้จ่ายสะสม)
รับรู้งานระหว่างทาปี59 (ปรับปรุงเข้ารายได้สูง/
(ต่า)ค่าใช้จ่ายสะสม)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
รับเงินจากการชดใช้ค่าเสียหายโน็ตบุ๊ค
(กาไร) ขาดทุนจากการจาหน่ายสินทรัพย์
กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพย์และหนีส้ ินดาเนินงาน
สินทรัพย์ดาเนินงาน (เพิ่มขึน้ ) ลดลง

วัสดุคงเหลือ

หนี้สินดาเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้ระยะสั้น
เงินรับฝากระยะสั้น
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เพิ่มขึ้นในบัญชีวัสดุคงคลัง

5,457.00

0.00

0.00

(1,775,624.09)

(5,465,196.70)

(4,027,325.35)

(959,897.00)

(10,956,424.00)

เงินสดจ่ายงานระหว่างทา

(1,283,481.00)

(1,460,249.00)

กระแสเงินสดจ่ายสุทธิจากกิจกรรมลงทุน

(7,708,574.70)

(18,219,622.44)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ

155,597,360.91

48,325,452.35

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด

160,999,415.17

112,673,962.82

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันปลายงวด

316,596,776.08

160,999,415.17

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายปรับปรุงอาคาร
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
หมายเหตุประกอบรายงานการเงิน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
หมายเหตุที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
สถาบั น เพื่อการยุ ติธ รรมแห่ งประเทศไทย (องค์การมหาชน) เรียกโดยย่อว่า “สธท.” และใช้ชื่อเป็น
ภาษาอังกฤษว่า “Thailand Institute of Justice (Public Organization)” เรียกโดยย่อว่า “TIJ” จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 อาศัยอานาจ
ตามความในมาตรา 187 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติองค์ การ
มหาชน พ.ศ. 2542 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 128 ตอนที่ 48 ก เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2554โดยได้รับ
จัดสรรทุนประเดิมจากรัฐบาล จานวน 98,962,500 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22กุมภาพันธ์ 2555
เรื่องขอสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2555 งบกลาง รายการสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น
เพื่ อ สนั บ สนุ น การด าเนิ น งานของสถาบั น เพื่ อ การยุ ติ ธ รรมแห่ ง ประเทศไทย (องค์ ก ารมหาชน) และส านั ก
งบประมาณจัดสรรงบประมาณเป็นทุนประเดิม จานวน 98,962,500 บาท ตามหนังสือ นร 0701/2086 ลงวันที่
22 มีนาคม 2555
โดยมีวัตถุประสงค์การจัดตั้ง สธท. ดังนี้
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอนุวัติข้อกาหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง และ
มาตรการที่ มิ ใ ช่ ก ารคุ ม ขั ง หรื อ “Bangkok Rules” เพื่ อ เป็ น แนวทางในการด าเนิ น กระบวนการยุ ติ ธ รรม
แก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. ศึ ก ษา วิ จั ย และเผยแพร่ ม าตรฐานและบรรทั ด ฐานของสหประชาชาติ เ กี่ ย วกั บ การด าเนิ น
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา รวมทั้งแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้กระทาความผิดและการช่วยเหลือผู้ กระทา
ความผิ ด หลั ง พ้ น โทษให้ ก ลั บ คื น สู่ สั ง คม เพื่ อ น าไปสู่ ก ารพั ฒ นากระบวนการยุ ติ ธ รรมของประเทศไทยและ
ต่างประเทศ
3. ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านหลักนิติธรรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรในกระบวน
การยุติธรรมอันจะนาไปสู่สังคมแห่งความยุติธรรม
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4. เป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเป็นเลิศระดับนานาชาติด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ในด้ า นการปฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ ก ระท าความผิ ด โดยเน้ น ความร่ ว มมื อ กั บ สหประชาชาติ ส ถาบั นสมทบ (Programme
Network Institute) และความร่วมมือในกรอบอาเซียน
5. ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของกระบวนการยุติธรรมของไทยให้ ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
เพื่อให้เกิดความร่วมมือทางด้านกระบวนการยุติธรรมระหว่างประเทศ
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) สถาณที่ตั้ง อยู่ที่ 93/1 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ
ชั้น 16 ถนนวิทยุ แขวงลุมพีนี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) ได้รับจัดสรร
งบประมาณประจาปี (งบเงินอุดหนุน) จานวน 358,001,500.00 บาท (เงินงบประมาณ พ.ศ. 2560 จานวนเงิน
256,242,000 บาท) และโดยแยกเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร จานวน 50,374,000.00 บาท ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
จานวน 45,452,400.00 บาท ค่าครุภัณฑ์ จานวน 1,925,200.00 บาท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จานวน 126,800,500. 00 บาท
โครงการพัฒนาความร่วมมือระหว่างสถาบันฯและสานักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชกรรมแห่งสหประชาชาติประจาภูมิภาค
เอเซียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก ( UNODC ) จานวน 14,065,000.00 บาท ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมประเด็นนโยบายระดับ
นานาชาติว่าด้วยหลักนิติธรรม ครั้งที่ 2 (The Bangkok Dialogue on the Rule of Law) จานวน 19,189,600 บาท ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางเข้าร่วมประชุมเจรจาความร่วมมือ จานวน 6,846,000 บาท ค่าใช้จ่ายตามแผนงาน จานวน 93,348,800.00 บาท
เพื่อใช้จ่ายในแผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ผลผลิตที่ 1 การยกระดับ
ประสิทธิภาพองค์การเพื่อรองรับเป็นสถาบันสมทบแห่งองค์การสหประชาชาติด้านการป้องกันอาชกรรมและความ
ยุติธรรมทางอาญา แผนงานบุคลากรภาครัฐผลผลิตที่ 1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐปฏิรูปกฎหมายและพัฒนา
กระบวนการยุติธรรม แผนงานบูรณาการส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนา แผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวน
ยุติธรรม
หมายเหตุที่ 2 เกณฑ์การจัดทารายงานการเงิน
งบการเงิ น นี้ จั ด ท าขึ้ น ตามมาตรฐานนโยบายบั ญ ชี ภ าครั ฐ ที่ ก ระทรวงการคลั ง ประกาศใช้ ซึ่ ง รวม
ถึงหลั กการและนโยบายบั ญชีส าหรั บ หน่ ว ยงานภาครัฐ มาตรฐานการบัญชีภ าครัฐ และนโยบายบั ญชีภ าครั ฐ
และการแสดงรายการในงบการเงินแนวทางการบัญชี ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค.0410.3/ว 357 ลงวันที่
15 สิงหาคม 2561 เรื่อง รูปแบบการนาเสนอรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐ
งบการเงินนี้จัดทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
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หมายเหตุที่ 3 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ และมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่ปรับปรุงใหม่
- มาตรฐานบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561
ฝ่ายบริหารเชื่อว่ามาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ข้างต้น จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาคัญต่องบการเงิน
ในงวดที่นามาถือปฏิบัติ

หมายเหตุที่ 4 สรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ได้แก่ เงินสดในมือ เงินสดย่อย เงินฝากธนาคาร กระแสรายวั น
และเงินฝากธนาคารออมทรัพย์
4.2 ลูกหนี้ระยะสั้น
- ลูกหนี้ระยะสั้น แสดงด้วยมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
- ลูกหนี้เงินยืม รับรู้ตั้งแต่วันที่จ่ายเงินยืมตามจานวนเงินที่ระบุในสัญญายืม
4.3 วัสดุคงเหลือ
วัสดุคงเหลือ หมายถึง ของใช้สิ้นเปลื องนอกจากสินค้าที่หน่วยงาน มีไ ว้เพื่อใช้ในการดาเนิ นงาน
ตามปกติ โดยทั่วไปมีมูลค่าไม่สูงและไม่มีลักษณะคงทนถาวร แสดงตามราคาทุนและตีราคาวัสดุคงเหลือด้วยวิธีเข้า
ก่อนออกก่อน และบันทึกวัสดุคงคลังเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อซื้อ
4.4 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
- อาคารและสิ่ งปลู กสร้ าง รวมทั้งส่ ว นปรับปรุงอาคาร ทั้งอาคารและสิ่ งปลู กสร้างที่ห น่ว ยงานมี
กรรมสิทธิ์และไม่มีกรรมสิทธิ์ แต่หน่วยงานได้ครอบครองและนามาใช้ประโยชน์ในการดาเนินงาน แสดงมูลค่าสุทธิ
ตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม อาคารที่อยู่ระหว่างก่อสร้างแสดงตามราคาทุน
- อุปกรณ์ ได้แก่ ครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ รับรู้เป็นสินทรัพย์เฉพาะรายการที่มีมูลค่าต่อหน่วย ตั้งแต่
5,000.00 บาท ขึ้นไป แสดงมูลค่าตามมูลค่าสุทธิตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม
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- ราคาทุนของอาคาร และอุปกรณ์ รวมถึงรายจ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อให้สินทรัพย์อยู่ในสถาณที่และส
ถาพที่พร้อมใช้งาน ต้นทุนในการต่อเติมหรือปรับปรุงซึ่งทาให้หน่วยงานได้รับประโยชน์ตลอดอายุการใช้งานของ
สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากมาตรฐานเดิม ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถือเป็นค่าใช้จ่ายในงบ
แสดงผลการดาเนินงานทางการเงิน
- ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงิน คานวณโดยวิธีเส้นตรงตาม
อายุการใช้งานที่กาหนดไว้ในหลักและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 2 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยกรมบัญชีกลาง
ดังนี้
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
5 ปี
ครุภัณฑ์สานักงาน
3-8 ปี
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
3 ปี
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
5 ปี
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
3-5 ปี
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
3-5 ปี
ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสาหรับสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
4.5 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน รับรู้เป็นสินทรัพย์เฉพาะรายการที่มีมูลค่าต่อหน่วยตั้งแต่ 20,000.00 บาท ขึ้น
ไปแสดงมูลค่าตามมูลค่าสุทธิตามบัญชี
- ค่าตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงินโดย
วิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ ดังนี้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

3 ปี

4.6 รายได้จากเงินงบประมาณ
รายได้จากเงินงบประมาณรับรู้เมื่อยื่นคาขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางเป็นการขอรับเงินเข้าบัญชี
หน่วยงานด้วยยอดที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี ประเภทเงินงบอุดหนุนทั้งจานวน
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หมายเหตุที่ 5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
หน่วย:บาท

เงินสด
เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ

2560

-

-

314,926,705.08

159,385,777.17

1,670,071.00

1,613,638.00

316,596,776.08

160,999,415.17

เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ
รวม เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

2561

เงินฝากธนาคารเงินในงบประมาณ จานวนเงิน 316,596,776.08 บาท ซึ่งฝากไว้ที่เงินฝากธนาคารกรุงไทย
ประเภทออมทรัพย์ ประกอบด้วย
หน่วย:บาท
1. เลขทีบ่ ัญชี 092-0-12796-7 ชื่อบัญชีเงินงบประมาณ
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

276,670,767.20

2. เลขที่บัญชี 092-0-15516-2 ชื่อบัญชีรายได้อื่น
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

6,813,670.79

3. เลขที่บัญชี 092-0-15515-24 ชื่อบัญชีเงินสะสม
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

31,442,267.09

รวม
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หมายเหตุ 6 ลูกหนี้ระยะสั้น

(หน่วย:บาท)
2561

2560

รายได้ค้างรับ

453,308.01

247,482.42

ลูกหนี้เงินยืม

28,500.00

1,932,050.00

481,808.01

2,179,532.42

รวม ลูกหนี้ระยะสั้น

ลูกหนี้เงินยืม ณ วันสิ้นปี จานวนเงิน 28,500 บาท แยกตามอายุหนี้ ดังนี้
ลูกหนี้เงินยืม

ยังไม่ถึงกาหนดชาระ

ถึงกาหนดชาระและ เกินกาหนดชาระและ

และการส่งใช้ใบสาคัญ

การส่งใช้ใบสาคัญ

การส่งใช้ใบสาคัญ

รวม

2561

28,500.00

0.00

0.00

28,500.00

2560

1,932,050.00

0.00

0.00

1,932,050.00

ณ วั น ที่ 1 6ตุ ล าคม61 สถาบั น เพื่ อ การยุ ติ ธ รรมแห่ ง ประเทศไทย (องค์ ก ารมหาชน) ได้ รั บ คื น เงิ น ยื ม จ านวน
28,500 บาท ครบถ้วนแล้ว

หมายเหตุที่ 7 ลูกหนี้ระยะยาว
(หน่วย:บาท)
2561
ลูกหนี้อื่น – ระยะยาว

2560
0.00

1,575,504.00

เงินจ่ายล่วงหน้า - ระยะยาว

1,606,762.00

0.00

รวม ลูกหนี้ระยะยาว

1,606,762.00

1,575,504.00
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เงินจ่ายล่วงหน้า – ระยะยาว เป็นเงินประกันการปฏิบัติตามหน้าที่ของผู้เช่า (สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่ง
ประเทศไทย (องค์การมหาชน) ตามสัญญาเช่าอาคารจีพีเอฟ วิทยุ จานวนเงิน 614,400.00 บาท สัญญาบริการอาคาร
จีพีเอฟ วิทยุ จานวนเงิน 921,600.00 บาท และภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินประกันตามสัญญาบริการอาคารจีพีเอฟ
วิทยุจานวนเงิน 64,512.00 บาทและค่าเช่าพื้นที่เพิ่มเติม 6,250 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,606,762.00 บาท
ผู้เช่าจะได้รับคืนโดยปราศจากดอกเบี้ยภายใน 45 วัน นับแต่ได้ส่งมอบคืนพื้นที่เช่าให้กับผู้เช่า (กองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการ)
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) ทาสัญญาเช่าและ
บริการอาคาร จีพีเอฟ วิทยุ กับกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน
2561 และต่อสัญญาเช่าดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน
2562
หมายเหตุที่ 8 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
(หน่วย:บาท)
2561
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า

2560

47,214,694.95

47,214,694.95

(39,905,523.04)

(31,168,433.03)

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า – สุทธิ

7,309,171.91

16,046,261.92

ครุภัณฑ์

60,549,191.84

55,255,088.14

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม – ครุภัณฑ์

(43,257,210.08)

(33,149,500.31)

ครุภัณฑ์ – สุทธิ

17,291,981.76

22,105,587.83

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ

24,601,153.67

38,151,849.75

8,700,000.00

10,980,249.00

33,301,153.67

49,132,098.75

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า

งานระหว่างก่อสร้าง
รวม ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ
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หมายเหตุที่ 9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
(หน่วย:บาท)
2561

2560

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

17,298,451.76

12,774,824.76

หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม – สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

(7,719,201.08)

(2,500,752.67)

รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – สุทธิ

9,579,250.68

10,274,072.09

หมายเหตุที่ 10 ภาระผูกพัน
- ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดาเนินงาน
หน่วยงานในฐานะผู้เช่ามีจานวนเงินขั้นต่าที่ต้องจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าดาเนินงานที่ไม่
สามารถยกเลิกได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 ดังนี้

(หน่วย:บาท)
2561

2560

ไม่เกิน 1 ปี

0.00

0.00

รวม

0.00

0.00
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- ภาระผูกพันตามสัญญาจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและบริการอื่นๆ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 หน่วยงานมีภาระผูกพันที่เกิดจากสัญญาจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
และบริการอื่นๆ จาแนกตามระยะเวลาของสัญญาได้ดังนี้
(หน่วย:บาท)
2561

2560

ไม่เกิน 1 ปี

10,946,433.04

3,571,878.09

รวม

10,946,433.04

3,571,878.09

- ภาระผูกพันตามสัญญาจ้างเหมาบริการ
หน่วยงานมีภาระผูกพันตามสัญญาจ้างเหมาจัดงานประชาสัมพันธ์และส่งเสริมธุรกิจในระดับ
ชุมชน และการจ้างเหมาบริการอื่น เป็นจานวนรวม 542,568.17 บาท (ปี 2560 จานวน 1,418,000.00 บาท)

- ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน
(หน่วย:บาท)
สัญญาที่ยังไม่ได้รับรู้

2561

ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง

2560

0.00

1,305,000.00

อุปกรณ์ และอื่นๆ

322,091.40

398,361.00

รวม

322,091.40

1,703,361.00

ภาระผูกพันข้างต้นเกิดจากมูลค่าตามสัญญาก่อสร้าง ปรับปรุง และจัดหาสินทรัพย์
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หมายเหตุที่ 11 เจ้าหนี้ระยะสั้น
(หน่วย:บาท)
2561
เจ้าหนี้การค้า

2560

601,700.00

1,814,190.52

ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย

29,200.84

57,417.31

ค้างจ่ายอื่น – ภายนอก

54,272.50

361,309.69

685,173.34

2,232,917.52

รวม

หมายเหตุที่ 12 เงินรับฝากระยะสั้น
(หน่วย:บาท)

2561

2560

เงินรับฝากอื่น

327,524.94

379,541.84

เงินประกันอื่น

2,387,521.00

2,519,162.00

2,715,045.94

2,898,703.84

รวม
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หมายเหตุที่ 13 รายได้จากงบประมาณ

(หน่วย:บาท)
2561
รายได้จากงบอุดหนุน
รายได้จากงบกลาง
รวม รายได้จากงบประมาณ

2560

358,001,500.00

256,242,000.00

0.00

0.00

358,001,500.00

256,242,000.00

หมายเหตุที่ 14 ค่าใช้จ่ายบุคลากร
(หน่วย:บาท)
2561
เงินเดือนและค่าจ้าง

2560

44,360,690.00

30,882,220.11

ค่าล่วงเวลา

155,140.00

279,510.00

ค่ารักษาพยาบาล

589,618.38

454,393.83

เงินช่วยการศึกษาบุตร

110,000.00

70,000.00

เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพพนักงาน

1,048,427.20

480,537.09

ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ

1,421,573.83

960,448.89

ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น

1,639.00

3,463.50

47,687,088.41

33,130,573.42

รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร
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หมายเหตุที่ 15 ค่าตอบแทน
(หน่วย:บาท)
2561
ค่าตอบแทนตามตาแหน่ง

2560

504,020.00

540,976.32

0.00

6,031,500.00

เงินประจาตาแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม

6,000,000.00

0.00

รวม ค่าตอบแทน

6,504,020.00

6,572,476.32

ค่าตอบแทนอื่น

หมายเหตุที่ 16 ค่าใช้สอย
(หน่วย:บาท)

2561

2560

ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม

9,507,923.33

23,307,427.83

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

8,619,954.19

17,532,899.05

150,836.77

105,463.87

41,328,448.99

35,733,055.26

20,100.00

38,351.80

12,549,596.43

20,026,768.17

2,469,923.57

2,365,206.51

20,216,114.00

19,974,648.00

ค่าซ่อมแซมและบารุงรักษา
ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าธรรมเนียม
ค่าจ้างทีป่ รึกษา
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม
ค่าเช่า
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3,674,990.11

6,717,297.06

ค่ารับรองและพิธีการ

861,460.72

1,237,825.63

ค่าใช้สอยอื่น

418,501.48

491,177.52

99,817,849.59

127,530,120.70

ค่าประชาสัมพันธ์

รวม ค่าใช้สอย

หมายเหตุที่ 17 ค่าวัสดุ
(หน่วย:บาท)
2561

2560

3,719,150.70

2,185,434.65

ค่าแก๊สและน้ามันเชื้อเพลิง

340,234.63

262,375.69

ค่าครุภัณฑ์ต่ากว่าเกณฑ์

177,521.50

47,293.80

4,236,906.83

2,495,104.14

ค่าวัสดุ

รวม ค่าวัสดุ

รายงานประจาปี 2561
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
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หมายเหตุที่ 18 ค่าสาธารณูปโภค
(หน่วย:บาท)
2561

2560

1,884,469.02

1,853,299.92

4,815.00

4,001.80

ค่าโทรศัพท์

495,189.68

538,982.48

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

802,580.25

547,251.50

ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง

137,544.46

194,473.79

3,324,598.41

3,138,009.49

ค่าไฟฟ้า
ค่าประปา

รวม ค่าสาธารณูปโภค

หมายเหตุที่ 19 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
(หน่วย:บาท)
2561
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
ครุภัณฑ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย

รายงานประจาปี 2561
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

2560

9,442,938.99

10,027,665.68

10,263,490.35

9,984,414.50

5,218,448.41

2,322,058.63

24,924,877.75

22,334,138.81
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หมายเหตุที่ 20 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค
(หน่วย:บาท)
2561

2560

เงินอุดหนุนเพื่อการดาเนินงาน – องค์กรไม่หวังผลกาไร

9,678,800.00

3,982,950.00

เงินอุดหนุนเพื่อการดาเนินงาน – องค์กรระหว่างประเทศ

25,852,583.32

18,993,676.49

รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค

35,531,383.32

22,976,626.49

เงินอุดหนุนเพื่อการดาเนินงาน – องค์กรไม่หวังผลกาไร ประกอบด้วย
(หน่วย:บาท)
1. มูลนิธิพฒ
ั นาการคุ้มครองเด็ก

3,500,000.00

2. ธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

235,000.00

3. คณะนิติศาสตร์และคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

593,000.00

4. มูลนิธิผู้หญิงกฎหมายและการพัฒนาชนบท

1,500,000.00

5. มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง-ศูนย์พฒ
ั นาและเผยแพร่องค์ความรู้

760,300.00

6. เรือนจากลางเชียงราย

200,000.00

7. เรือนจากลางกาแพงเพชร

60,000.00

8. เรือนจาอาเภอฝาง

40,000.00

9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
10. มูลนิธิสุวรรณนิมิต

300,000.00

รายงานประจาปี 2561
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

250,000.00
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11. มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย

1,800,000.00

12. มูลนิธิเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก

440,500.00

รวม เงินอุดหนุนเพื่อการดาเนินงาน-องค์กรไม่หวังผลกาไร

9,678,800.00

เงินอุดหนุนเพื่อการดาเนินงาน – องค์กรระหว่างประเทศ ประกอบด้วย
(หน่วย:บาท)
1. Principles for Responsible Investment
องค์การการปฏิรูปการลงโทษสากล
2. มหาวิทยาลัยกฎหมายฮาร์วาร์ด
3. United Nations Office on Drugs and Crime สานักงาน
ป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ
4. United Nations Entity for Gender Equality and the
Empowerment of Women
องค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ
5. The International Centre for Criminal Law Reform and
Criminal Justice Policy
ศูนย์ระหว่างประเทศเพื่อการปฏิรูปกฎหมายอาญาและนโยบาย
ความยุติธรรมทางอาญา

รวม เงินอุดหนุนเพื่อการดาเนินงาน-องค์กรระหว่างประเทศ

รายงานประจาปี 2561
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

2,714,312.44
12,993,500.00
5,542,092.86
1,995,765.20

2,028,538.39

25,852,583.32
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หมายเหตุที่ 21 ค่าใช้จ่ายอื่น
(หน่วย:บาท)
2561
ขาดทุนที่เกิดขึ้นแล้วจากอัตราแลกเปลี่ยน
ค่าจาหน่าย – ครุภัณฑ์
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น

รายงานประจาปี 2561
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

2560

45,467.24

0.00

5,051.65

0.00

50,518.89

0.00
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สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันและปีก่อน
รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายการ

งบสุทธิ

การสารอง
เงิน

ใบสั่งซื้อ/
สัญญา

เบิกจ่าย

คงเหลือ

50,374,000.00

-

-

50,374,000.00

-

214,278,700.00

-

-

214,278,700.00

-

93,348,800.00

-

-

93,348,800.00

-

358,001,500.00

-

-

358,001,500.00

-

แผนงบประมาณ 2561
งบอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายตามแผนงาน

รวม

รายงานประจาปี 2561
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
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สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันและปีก่อน
รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายการ

งบสุทธิ

การสารอง
เงิน

ใบสั่งซื้อ/
สัญญา

เบิกจ่าย

คงเหลือ

42,150,300.00

-

-

42,150,300.00

-

151,895,800.00

-

-

151,895,800.00

-

62,195,900.00

-

-

62,195,900.00

-

256,242,000.00

-

-

256,242,000.00

-

แผนงบประมาณ 2560
งบอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายตามแผนงาน

รวม

รายงานประจาปี 2561
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
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สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
รายงานการวิเคราะห์ฐานะการเงิน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1. การวิเคราะห์ฐานะการเงิน

350,000,000.00

สินทรัพย์หมุนเวียน

316,596,776.08

300,000,000.00
250,000,000.00
200,000,000.00

160,999,415.17

150,000,000.00
100,000,000.00
50,000,000.00
0.00

481,808.01 2,179,532.42
769,080.61

644,172.40

เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด

ลูกหนี้ระยะสั้น

วัสดุคงเหลือ

2561

316,596,776.08

481,808.01

769,080.61

2560

160,999,415.17

2,179,532.42

644,172.40

 สินทรัพย์รวม
ณ วั น ที่ 31 กั น ยายน 2561 สถาบั น เพื่ อ การยุ ติ ธ รรมแห่ ง ประเทศไทย มี สิ น ทรั พ ย์ ร วมจ านวน
317.84 ล้านบาท ปี 2560 จานวนเงิน 163.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จานวนเงิน 154.02 ล้านบาท หรือร้อยละ 94.02
ประกอบด้วย

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จานวนเงิน 316.59 ล้านบาท ปี2560 จานวนเงิน 160.99 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น จานวนเงิน 155.90 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 96.64 เนื่องจากได้รับเงินในการสร้างอาคาร
สานักงานใหม่ที่ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ
- ลูกหนี้ระยะสั้น จานวนเงิน 0.481 ล้านบาท ปี2560 จานวนเงิน 2.17 ล้านบาท ลดลง จานวนเงิน
2.65 ล้านบาท หรือร้อยละ -77.89 เนื่องลูกหนี้เงินยืมส่งใช้เงินยืมตามกาหนด

รายงานประจาปี 2561
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
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- วัสดุคงเหลือ จานวนเงิน 769,080.61 บาท ปี 2560 จานวนเงิน 644,172.40 บาท เพิ่มขึ้น จานวน
เงิน 124,908.21 บาท หรือร้อยละ 19.39 เนื่องจากสถาบันฯมีภารกิจงานมากขึ้นจึงมีความจาเป็นใช้
วัสดุสานักงานเพิ่มขึ้น

สินทรัพ ย์ไม่หมุนเวียน
60,000,000.00
50,000,000.00
40,000,000.00
30,000,000.00
20,000,000.00
10,000,000.00
0.00

49,132,098.75
33,301,153.67
9,579,250.68
10,274,072.09

1,606,762.00
1,575,504.00
ลูกหนี้ระยะยาว

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

2561

1,606,762.00

33,301,153.67

9,579,250.68

2560

1,575,504.00

49,132,098.75

10,274,072.09

- ลู ก หนี้ ร ะยะยาว จ านวนเงิ น 1.60 ล้ า นบาท ปี 2560 จ านวนเงิ น 1.57 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น
จานวนเงิน 0.03 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.98 เป็นประกันการปฏิบัติตามหน้าที่ของผู้เช่า จานวนเงิน
614,400.00 บาท สัญญาบริการอาคาร จานวนเงิน 921,600.00 บาท และภาษีมูลค่าเพิ่มของเงิน
ประกันตามสัญญาบริการอาคาร จานวนเงิน 64,512.00 บาท ค่าเช่าพื้นที่เพิ่มเติม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
1,606,762.00 บาท สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) จะได้รับเงินคืนโดย
ปราศจากดอกเบี้ยภายใน 45 วัน นับแต่ได้ส่งมอบคืนพื้นที่เช่าให้กับผู้เช่า (กองทุนบาเหน็จบานาญ)
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จานวนเงิน 33.30 ล้านบาท ปี 2560 จานวนเงิน 49.13 ล้านบาทลดลง
จ านวนเงิ น 15.83 ล้ า นบาท หรื อ ร้ อ ยละ -32.22 เนื่ อ งจาก งานระหว่ า งท าระบบ E-Office
จบสัญญาแล้ว จึงรับรู้สินทรัพย์เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่าจ้างเหมาบริการเป็นบางส่วน
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน จานวนเงิน 9.57 ล้านบาท ปี 2560 จานวนเงิน 10.27 ล้านบาท ลดลงจานวน
เงิน 0.70 ล้านบาท หรือร้อยละ -6.76 เนื่องจากระบบ E-Office เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นจึง
คิดค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น ทาให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ลดลง

รายงานประจาปี 2561
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
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หนี้สินหมุนเวียน
2,715,045.94

3,000,000.00
2,500,000.00

2,841,212.15

2,232,917.52

2,000,000.00
1,500,000.00
1,000,000.00

685,173.34

500,000.00
-

เจ้าหนี้ระยะสั้น

เงินรับฝากระยะสั้น

2561

685,173.34

2,715,045.94

2560

2,232,917.52

2,841,212.15

 หนี้สินรวม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย มีหนี้สินรวมจานวนเงิน 3.40 ล้านบาท
ปี 2560 จานวนเงิน 5.07 ล้านบาท ลดลงจานวนเงิน 1.67 ล้านบาท หรือร้อยละ -32.99 ประกอบด้วย
- เจ้ าหนี้ ร ะยะสั้ น จ านวนเงิน 685,173.34 บาท ปี 2560 จานวนเงิน 2,232,917.52 บาท ลดลง
จ านวนเงิน 1,547,744.18 บาท หรือร้อยละ 17.98 เนื่องจากมีการเบิ กจ่ ายเจ้ าหนี้ ไ ด้ทั น 30
กันยายน 2561 จึงทาให้เจ้าหนี้ลดลง
- เงินรับฝากระยะสั้น จานวนเงิน 2.71 ล้านบาท ปี 2560 จานวนเงิน 2.84 ล้านบาท ลดลง จานวนเงิน
0.09 ล้านบาท หรือร้อยละ -4.44
 ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย มีภาระผูกพันตามสัญญาจ้างเหมา
จัดงานประชาสัมพันธ์และส่งเสริมธุรกิจในระดับชุมชนและการจ้างเหมาบริการอื่น เป็นจานวนรวม 542,568.17
บาท บาท รายจ่ายฝ่ายทุน อาคารที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จานวนเงิน 0.00 บาท ครุภัณฑ์และอื่นๆ จานวนเงิน

รายงานประจาปี 2561
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

I 90

322,091.40 บาท ที่เกิดจากสัญญาจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและบริการอื่นๆ จานวนเงิน 10,946,433.04 บาท ซึ่งถือเป็น
ภาระผูกพันที่สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย จะต้องกันเงินไว้จ่ายในปีถัดไป
2. ผลการดาเนินงาน
2.1 การวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน

รายได้สูง(ต่า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
259,972,111.77

300,000,000.00
250,000,000.00
200,000,000.00
150,000,000.00
100,000,000.00

98,962,500.00

98,962,500.00

120,768,165.16

50,000,000.00
0.00

ทุน

รายได้สูง (ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม

2561

98,962,500.00

259,972,111.77

2560

98,962,500.00

120,768,165.16

ผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ 2561 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย มีรายได้ จานวนเงิน
358.00 ล้านบาท ปี 2560 จานวนเงิน 256.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จานวนเงิน 101.76 ล้านบาท หรือร้อยละ 39.80
และค่าใช้จ่ายรวม 222.07 ล้านบาท ปี 2559 จานวนเงิน 218.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จานวนเงิน 3.90 ล้านบาท
หรือร้อยละ 1.79
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ในงวดบัญชีปี 2561 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่ารายได้ จานวนเงิน
138.41 ล้านบาท ปี2560 จานวนเงิน 39.68 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

รายได้
400,000,000.00

358,001,500.00

350,000,000.00
300,000,000.00
250,000,000.00

256,242,000.00

200,000,000.00
150,000,000.00
100,000,000.00
50,000,000.00
0.00

2,486,618.08

1,624,261.64

รายได้จากงบประมาณ

รายได้อื่น

2561

358,001,500.00

2,486,618.08

2560

256,242,000.00

1,624,261.64

 ด้านรายได้
ณ วั น ที่ 30 กั น ยายน 2561 สถาบั น เพื่ อ การยุ ติ ธ รรมแห่ ง ประเทศไทย มี ร ายได้ ร วม จ านวนเงิ น
360.48 ล้านบาท ปี 2560 จานวนเงิน 257.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จานวนเงิน 102.62 ล้านบาท หรือร้อยละ
39.80 ประกอบด้วย
- รายได้จากงบประมาณ ปี 2561 มีจานวนเงิน 358.00 ล้านบาท ปี 2560 จานวนเงิน 256.24 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น จานวนเงิน 101.76 ล้านบาท หรือร้อยละ 39.71 เนื่องจากปี 2561 ได้รับเงินงบประมาณ
จากสานักงบประมาณเพิ่มขึ้นในส่วนงบลงทุนที่ดินอาคารและสิ่ งปลู กสร้าง (ในการสร้างอาคาร
สถาบันฯ แห่งใหม่)
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- รายได้อื่น ปี 2561 ได้แก่ ดอกเบี้ยจากบัญชีเงินฝากธนาคาร มีจานวนเงิน 2.48 ล้านบาท ปี 2560
จานวนเงิน 1.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จานวนเงิน 0.86 ล้านบาท หรือร้อยละ 53.09
ค่าใช้จ่าย
140,000,000.00
127,530,120.70
120,000,000.00
99,817,849.59

100,000,000.00

80,000,000.00

60,000,000.00
47,687,088.41
35,531,383.32
22,334,138.81
24,924,877.75
22,976,626.49

40,000,000.00
33,130,573.42
20,000,000.00

6,572,476.32
6,504,020.00

2,495,104.14 3,138,009.49
4,236,906.83 3,324,598.41

0.00
ค่าใช้จ่าย
บุคลากร

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่า
สาธารณูปโภค

0.00
50,518.89

ค่าเสื่อมราคา ค่าใช้จ่ายจาก
และค่าตัด การอุดหนุน ค่าใช้จ่ายอื่น
จาหน่าย
และบริจาค

2561 47,687,088. 6,504,020.0 99,817,849. 4,236,906.8 3,324,598.4 24,924,877. 35,531,383.

50,518.89

2560 33,130,573. 6,572,476.3 127,530,120 2,495,104.1 3,138,009.4 22,334,138. 22,976,626.

0.00
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 ด้านค่าใช้จ่าย
ณ วั น ที่ 30 กั น ยายน 2561 สถาบั น เพื่ อ การยุ ติ ธ รรมแห่ ง ประเทศไทย มี ค่ า ใช้ จ่ า ยรวม จ านวน
222.07 ล้านบาท ปี 2560 จานวนเงิน 218.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จานวนเงิน 3.90 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.79
- ค่าใช้จ่ายบุคลากร ได้แก่ เงินเดือนและค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่ารักษาพยาบาล เงินช่วยการศึกษาบุตร
เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพพนักงาน ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ เงินชดเชยกรณีเลิกจ้าง ค่าใช้จ่าย
บุคลากรอื่น ในปี 2561 จานวนเงิน 47.68 ล้านบาท ปี 2560 จานวนเงิน 33.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จานวนเงิน 14.55 ล้านบาท หรือร้อยละ 43.94 เนื่องจากมีการสรรหาบุคลากรสถาบันฯเพิ่มขึน้
- ค่าตอบแทน ได้แก่ ค่าตอบแทนตามตาแหน่ง เงินประจาตาแหน่งพิเศษและเงินเพิ่มค่าตอบแทนอื่น ใน
ปี 2561 จานวนเงิน 6.50 ล้านบาท ปี 2560 จานวนเงิน 6.57 ล้านบาท ลดลง จานวนเงิน 0.07 ล้าน
บาท หรือร้อยละ 1.04 % ไม่มีการจ่ายเงินค่าตอบแทนอื่น
- ค่าใช้สอย ได้แก่ ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าซ่อมแซมและบารุงรักษา ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าธรรมเนียม ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการประชุม ค่าเช่า ค่าประชาสัมพันธ์ ค่ารับรองและพิธีการ
ค่าใช้สอยอื่น เป็นต้น ปี2561 จานวนเงิน 99.81 ล้านบาท ปี 2560 จานวนเงิน 127.53 ล้านบาท
ลดลง จานวนเงิน 27.72 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.73 เนื่องจากค่าใช้จ่ายฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าประชาสัมพันธ์ ค่ารับรองและพิธีการ ลดลง
- ค่าวัสดุ ค่าวัสดุสานักงาน ในปี 2561 จานวนเงิน 4.23 ล้านบาท ปี 2560 จานวนเงิน 2.49 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น จานวนเงิน 1.74 ล้านบาท หรือร้อยละ 69.81 ต้องสนับสนุนค่าวัสดุสานักงานให้กลุ่มโครงการ
สานักมากขึ้น ในการการจัดประชุมต่างๆ ตามภารกิจของสถาบันฯ
- ค่าสาธารณูปโภค ได้แก่ ค่าไฟฟ้า ค่าประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการสื่อสารและโทรมนาคม ค่าบริการ
ไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง ในปี 2561 จานวนเงิน 3.32 ล้านบาท ปี 2560 จานวนเงิน 3.13 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น จานวนเงิน 0.09 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.95 เนื่องจากสถาบันฯมีการจัดสัมมนาและประชุม
โดยใช้สถาณที่ของสถาบันจึงทาให้ค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้น และค่าบริการอินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้น
- ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ าย ได้แก่ ส่วนปรับปรุงอาคาร ครุภัณฑ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ปี 2561
จานวนเงิน 24.92 ล้านบาท ปี 2560 จานวนเงิน 22.33 ล้านบาท เพิ้มขึ้น จานวนเงิน 2.59 ล้านบาท
หรือร้อยละ 11.60 เนื่องจากปี 2561 มีการจัดซื้อครุภัณฑ์เพิ่มขึ้นจึงทาให้ค่าเสื่อมราคาและค่าตัด
จาหน่ายเพิ่มขึ้น
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- ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค ได้แก่ เงินอุดหนุนเพื่อการดาเนินงาน – องค์กรไม่หวังผลกาไร
เงิ น อุ ด หนุ น เพื่ อ การด าเนิ น งาน – องค์ ก รระหว่ า งประเทศปี 2561 จ านวนเงิ น 35.53 ล้ า นบาท
ปี 2560 จานวนเงิน 22.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จานวนเงิน 12.56 ล้านบาทหรือร้อ ยละ 54.64 มีการ
สนับสนุนเงินให้หน่วยงานภายนอกที่ภารกิจงานร่วมกันสถาบันฯมากขึ้น
3. ข้อวิเคราะห์ด้านการเงิน
3.1 ในปีงบประมาณ 2561 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นเงินอุดหนุน 358.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อ ยละวงเงินเพิ่ มขึ้น
ร้อยละ 39.71 จากเดิมซึ่งได้รับจัดสรรวงเงิน 256.24 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2560
3.2 ผลการเบิ กจ่ ายงบประมาณในภาพรวมของ สถาบั นเพื่ อการยุ ติ ธรรมแห่ งประเทศไทย จ านวนเงิ น
192.08 ล้ านบาท โดยงบประมาณที่มี การเบิ กจ่ ายสูงสุ ด งบดาเนินงาน/โครงการภายใต้ ยุทธศาสตร์ ที่
1-5 เบิกจ่ายจานวนเงิน 102.66 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78.90 เนื่องจากเป็นประเภทรายจ่ายที่มี
กิจ กรรม/โครงการรองรับ และสามารถดาเนินการได้ตามแผนงาน อาทิ กิจกรรมการจัดฝึกอบรม
สั ม มนา การเผยแพร่ เ อกสารวิ ช าการการจั ด ประชุ ม ทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศและในเวที
ต่างประเทศ
3.3 สาหรับเงินงบประมาณที่เหลือจ่าย 26,161,908.54 บาท สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
ได้นาส่งเงินเหลือจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เข้าเป็นทุนสะสมสถาบันฯ
3.4 อย่ า งไรก็ ดี ผลการเบิ ก จ่ า ยในภาพรวมยั ง คงต่ ากว่ า เป้ า หมายการเบิ ก จ่ า ยที่ ก าหนดโดยรั ฐ บาล
ค่อนข้างมาก (เป้าหมายร้อยละ 95) โดยมีสาเหตุสาคัญ เนื่องจากปัจจัยภายนอก อาทิ ความไม่พร้อม
ของหน่วยงานเครือข่ายระหว่างประเทศเพื่อดาเนินโครงการความร่วมมือด้านงานวิจัย จึงทาให้มีความ
ล่าช้าในกระบวนการและจาเป็นต้องยกเลิกงานในบางโครงการ ในขณะเดียวกัน มีสาเหตุจากปัจจัย
ภายในขององค์กร อาทิ ความไม่สมดุลของปริมาณงานและจานวนบุคลากรในแต่ละกลุ่มงาน การขาด
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องที่เป็นหัวข้อสาคัญที่ต้องการดาเนินงาน การเร่งรัดเชิงนโยบาย
ให้จัดกิจกรรมเพิ่มเติมระหว่างปีเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางนโยบายภายหลังได้รับการรับรองให้เป็ น
สถาบั น UN-PNI และไม่ ส ามารถเบิ ก จ่ า ยค่ า ที่ ดิ นและสิ่ ง ก่ อ สร้ าง ได้ ทั น ภายในสิ้ น ปีง บประมาณ
เนื่องจากมีเหตุผลจาเป็นอันมิอาจคาดหมายที่จะเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ ยังขาดระบบการติดตามการ
ดาเนินงานทั้งในมิติประสิ ทธิภาพของแผนงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภ าพ
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เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางการทางานขององค์กร ทาให้ไม่สามารถดาเนินการตามแผนปฏิบัติ
งานประจาปีตามที่ได้กาหนดระยะเวลาไว้
4. ข้อวิเคราะห์ด้านความเสี่ยงองค์กร
4.1 จากผลการดาเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทีมบริหารสถาบัน
เพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันประเมินความเสี่ยงขององค์กร ภายในมิติความเสี่ยงต่างๆ
ดังนี้
1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์/นโยบาย (strategic Risk:S) หมายถึง ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น อัน
เนื่ อ งมาจากการก าหนดยุ ท ธศาสตร์ และนโยบายในการบริ ห ารงานที่ ไ ม่ เ ป็ น ประโยชน์ ไ ม่
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
2) ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน (Operation Risk:O) หมายถึง ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากความ
ผิดพลาดบกพร่องจาการปฏิบัติงานที่ไม่ได้ดาเนินการตามขั้นตอนหรือกระบวนการที่ได้กาหนดไว้
3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk:F) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการบริหารจัดการ
ด้านการเงินและงบประมาณผิดพลาด และเป็นอุปสรรต่อการปฏิบัติงาน
4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ (Compliance Risk:C) หมายถึง กฏ ระเบียบ
และข้อบังคับที่มีอยู่ไม่ทันสมัย และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
4.2 สรุปผลความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่มีแนวโน้มเกิดขึ้นต่อเนื่อง และเป็นประเด็นสาคัญที่ต้องดาเนินการ
แก้ไขเร่งด่วนในปีงบประมาณ 2562 ประกอบด้วย
ประเภทความเสี่ยง

ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและมีผลกระทบแก่องค์กร

ด้านกลยุทธ์/นโยบาย
(strategic Risk:S)

S1 การดาเนินการเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายสาคัญของสถาบันที่มี การ
เปลี่ ยนแปลงไปตามบริบทของสภาพปัญหาในสั ง คม จึงไม่ส ามารถ
กาหนดแผนงานในรายละเอียดได้อย่างแน่ชัด
S2 การปฏิบัติงานตามแผนงานประจาปี ที่มีการกาหนดโครงการและ
งานวิ จั ย หลากหลาย อี ก ทั้ ง มี ก ารเปลี่ ย นแผนงานในครึ่ ง หลั ง ของ
ปีงบประมาณค่อนข้างมากและมีระยะเวลากระชั้นชิด
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ประเภทความเสี่ยง

ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและมีผลกระทบแก่องค์กร

S3 การร่วมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) กับมหาวิทยาลัย
Harvard และการดาเนินการหลั กสู ตร Rold ซึ่งเชื่อมโยงกับการจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการ
S4 การปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในการเป็นองค์กรสนับสนุนการทรง
งานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
ในฐานะทูตสันถวไมตรีของสหประชาชาติด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรม
และกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ด้านการดาเนินงาน O1 บุคลากรไม่เพียงพอต่อการดาเนินงานในองค์กรที่มีหลายแขนง
(Operation Risk:O) O2 การที่ไม่สามารถกาหนดในรายละเอียดแผนงานและ Action Plan
ได้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ
O3 การสื่อสารและประสานงานภายในองค์กรให้บุคลากรในส่วนงาน
ต่างๆ ได้รับรู้การดาเนินงานและทิศทางการทางาน
O4 การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานแต่ละโครงการยังขาด
ประสิทธิภาพ
ด้านการเงิน
F1 การได้รับงบประมาณที่แบ่งแยกจากหลายงบบูรณาการทาให้ ก าร
(Financial Risk:F กาหนดแผนงานและเร่งรัดการเบิกจ่ายเป็นไปได้ยาก
F2 การเบิ ก จ่ า ยงบประมาณไม่ เ ป็ น ไปตามเป้ า หมายที่ ก าหนดไว้
โดยเฉพาะการก่อสร้างอาคารสถาบัน และงบบูรณาการงานวิจัย
ด้านการปฏิบัติงานตาม C1 กฎ ระเบียบ สถาบันต้องปฏิบัติตามที่ราชการกาหนด จึ งขาดความ
กฎระเบียบ
คล่องตัว โดยเฉพาะการจ้างที่ปรึกษาชาวต่างชาติ การทางานวิจัยใน
(Compliance Risk:C) ต่างประเทศ
C2 เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎ ระเบียบและข้อบังคับ
(ล่าช้า /มีข้อผิดพลาด)
หมายเหตุ ความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงที่มีระดับสูงมาก โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วจะส่งผล
กระทบหรือความเสียหายรุนแรงต่อองค์กรจาเป็นต้องมีมาตรการควบคุมหรือติดตามแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด รวดเร็วและต่อเนื่อง
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ส่วนที่ 4

รายงานการเข้าประชุมของ
คณะกรรมการบริหารสถาบัน
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ตารางสรุปการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่งใน สธท.

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ครั้งที่ 9/60

ครั้งที่ 10/60

ครั้งที่ 11/60

ครั้งที่ 1/61

ครั้งที่ 2/61

ครั้งที่ 3/61

ครั้งที่ 4/61

ครั้งที่ 5/61

ครั้งที่ 6/61

1

ศ. ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล

ประธานกรรมการ



















2

นายเข็มชัย ชุติวงศ์

กรรมการโดยตาแหน่ง



















3
4

ศ.พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ
นายสราวุธ เบญจกุล

กรรมการโดยตาแหน่ง
กรรมการโดยตาแหน่ง






















5

นางกาญจนา ภัทรโชค

กรรมการโดยตาแหน่ง














(ผู้แทน)



(ผู้แทน)


6

นายวิทยา สุริยะวงศ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ





(ผู้แทน)

(ผู้แทน)












7

นายภัคพล งามลักษณ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

-

-

-

-

-

-

-





8

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ



















9
10
11
12

ดร.รอยล จิตรดอน
ศ.พิเศษ กิติพงษ์ อุรพีพัฒนพงศ์
นายสุรงค์ บูลกุล
ศ.พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการและเลขานุการ
































จานวนคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

8

8

9

9

7

8

9

9

9

คิดเป็นร้อยละ

88.89

88.89

100.00

100.00

77.78

88.89

100.00

81.82

81.82

หมายเหตุ:

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ทั้งสิ้น 9 ครั้ง มีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมร้อยละ 80 ขึ้นไป
จานวน 8 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 88.89 ของจานวนการประชุมทั้งหมด
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