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สารจากประธานกรรมการ

ศ.ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล 

ในป 2562 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแหงประเทศไทย (TIJ) มีผลงานที่พัฒนาไปอยางตอเนื่อง โดยนับตั้งแตกอตั้งขึ้น

เมื่อป 2558 เพื่ออนุวัติขอกำหนดสหประชาชาติวาดวยการปฏิบัติตอผูตองขังหญิงและมาตรการที่มิใชการคุมขัง

สำหรับผูตองขังหญิง ผมไดประจักษถึงความมุงม่ันของ TIJ ในการขับเคล่ือนการอนุวัติขอกำหนดดังกลาว ตลอดจน

มาตรฐานระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับการพัฒนากระบวนการยุติธรรมทั้งในประเทศไทยและตางประเทศใน

หลายมิติ โดยเฉพาะอยางยิ่งในมิติการพัฒนาที่มีคนเปนศูนยกลาง
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ประธานกรรมการ สถาบันเพ�อ่การยุติธรรมแห�งประเทศไทย

สำหรับยุทธศาสตรของ  TIJ  ในปน้ี เปนปท่ีเราตองมองการณไกลไปถึง

การเขารวมประชุม  UN Crime Congress  ในป  2563  ทั้งในฐานะ

องคกรเช่ือมโยงมาตรฐานระหวางประเทศ ภายใตการเปนภาคีเครือขาย

วิชาการขององคกรสหประชาชาติ หรือ UN-PNI และผูสนับสนุนสารัตถะ

แกรัฐบาลไทย โดยมีการเตรียมพรอมเพื ่อสงเสริมและสนับสนุน

รัฐบาลไทยในการรวมการประชุม  และ  TIJ  ไดเริ่มเตรียมการตั้งแต

การรวมประชุมนานาชาติวาดวยการปองกันอาชญากรรมและความ

ยุติธรรมทางอาญา สมัยที่ 28 ที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ใน

เดือนพฤษภาคม 2562 

ในโอกาสนี้ TIJ ไดดึงเอาศักยภาพขององคกรในการเปนผู นำดาน

การสงเสริมการอนุวัติมาตรฐานระหวางประเทศ และนำไปสูผลสัมฤทธ์ิ 

ทั้งในเรื่องของการสนับสนุนประเทศไทยเพื่อนำเสนอมติ “Integrating 

Sport in Youth Crime Prevention and Criminal Justice Strategies” 

การสงเสริมกีฬาเพื ่อการปองกันการกออาชญากรรม และปองกัน

การกระทำผิดซ้ำในเด็กและเยาวชนท่ีกาวพลาดไปแลวในเวทีการประชุม 

โดยนานาประเทศถึง 17 ประเทศ มีมติรับขอมตินี้ เพื่อใหเกิดการ

ขับเคลื่อนสูมาตรฐานสากล และจะมีการนำเสนอขอมตินี้อีกครั้งใน

ท่ีประชุม UN Crime Congress ครั้งที่ 14 ที่ประเทศญี่ปุนตอไป 

รายงานประจำป� 2563 สถาบันเพ�่อการยุติธรรมแห�งประเทศไทย (องค�การมหาชน)



นอกจากน้ี ยังไดนำเสนอโครงการ Borderless Youth Forum และ Project-j ท่ีมุงเนนกลุมเปาหมายท่ีเด็กและเยาวชน 

อันเปนอนาคตของชาติและของโลก ถือเปนการขยายเครือขายความรวมมือที่มีวิสัยทัศนกวางไกล และเล็งผล

ในระยะยาว เพื่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรมทั้งในไทยและตางประเทศ 

ขณะเดียวกันในสวนของการอนุวัติขอกำหนดกรุงเทพ  ที่ไดเสนอในเรื่องของการเยียวยาและฟนฟูผูกระทำความผิด

หญิงกอนการกลับคืนสูสังคมก็ไดรับการตอบรับในเวทีนานาชาติเปนอยางดี และในสวนนี้ TIJ ยังไดมีการขยายผล

การอนุวัติขอกำหนดกรุงเทพไปสูการจัดทำโครงการเรือนจำตนแบบในภาคใต การจัดทำโครงการเรือนจำตนแบบ

เชิงลึก นำรองที่เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีการบูรณาการความรวมมือจากทั้งภาครัฐและเอกชนเขาไป

ชวยฟนฟูเยียวยาจิตใจ อีกทั้งใหความชวยเหลือในการวางแผนเพื่อการเริ่มตนชีวิตใหม ภายหลังรับการปลอยตัว 

อีกทั้งนายินดีเปนอยางยิ่งที่ปนี้ที่ TIJ ไดกาวไปอีกขั้นในการอนุวัติขอกำหนดกรุงเทพในภูมิภาคอาเซียน โดยไดมี

การลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือกับกรมราชทัณฑ ประเทศกัมพูชา ในโครงการเรือนจำตนแบบเพื่อนำรอง

การอนุวัติขอกำหนดกรุงเทพในประเทศกัมพูชาดวย

สวนการดำเนินงานในประเทศ โครงการอบรมหลักสูตรอบรมดานหลักนิติธรรมและการพัฒนาสำหรับผูบริหารของ 

TIJ (TIJ Executive Program on the Rule of Law and Development: RoLD) เปนอีกหน่ึงโครงการสำคัญท่ีกระตุน

ใหคนในสังคม ท้ังผูกำหนดกฎหมาย ผูใชกฎหมาย ผูถูกบังคับใช ผูรูกฎหมาย ผูไมรูกฎหมายไดรวมกันลงมือลงแรง

สนับสนุน (advocate) เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนการนำมาตรฐานระหวางประเทศ รวมทั้งหลักแนวคิดที่สำคัญ

ในการเปล่ียนแปลงสังคมใหดีข้ึนไปขยายผลในทางท่ีเก่ียวของกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เพ่ือสรางประโยชน

แกทุกภาคสวนในสังคม 

จุดเริ ่มตนที่เริ ่มขยายตัวไปในวงการตาง ๆ ในสังคม จากความมุงมั ่นของ TIJ เหลานี้ แมจะไมชวยใหเกิด

การเปล่ียนแปลงกระบวนการยุติธรรมไทยไดอยางรวดเร็ว แตก็ถือเปนกระบวนการท่ีสำคัญในการบมเพาะเมล็ดพันธุ

และตบแตงกิ่งกานของวงการยุติธรรมไทย และเชื่อมั่นเปนอยางยิ่งวาการดำเนินงานของ TIJ จะประสบความสำเร็จ

ดวยดีตามเปาหมายภารกิจในการสงเสริมหลักนิติธรรม และการพัฒนากระบวนการยุติธรรมและความยุติธรรม

ทางอาญา อันจะนำมาซึ่งความยุติธรรมและความสงบสุขในสังคมตอไป

ศ.ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล

ประธานกรรมการ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแหงประเทศไทย
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สารจากผู�อำนวยการ

ศาสตราจารย�พ�เศษ  ดร.กิตติพงษ� กิตยารักษ� 
ผู�อำนวยการสถาบันเพ�อ่การยุติธรรมแห�งประเทศไทย

ทามกลางสถานการณที่มีปจจัยการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

รวมถึงสังคมในประเทศไทยของเรา ซึ่งหลาย ๆ คน หรืออาจ

พูดไดวาประชากรสวนใหญมีเรื ่องชวนใหคิดถึงกลยุทธการ

ปรับตัวใหเขากับสถานการณ โดยเฉพาะอยางยิ่งในป 2563 นี้ 

ทำใหผมมองเห็นศักยภาพของ TIJ ที่รวมกันออกแบบการดำเนิน

ภารกิจของสถาบัน รวมถึงการแบงปนเรื่องราวเกี่ยวกับการใช

ชีวิตในวิถีใหม ๆ เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว 

ทามกลางวิกฤตระดับโลกที่อุบัติขึ้นอยางการแพรระบาดของเชื้อ

ไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ผลกระทบจากการแพรระบาด

ของเชื้อดังกลาวสงผลใหตองปรับยุทธวิธีเพื่อใหสังคมรวมกัน

กาวไปขางหนาดวยกันอยางเขมแข็ง มั่นคง และมีประสิทธิภาพ  

จากสถานการณแพรระบาดนี้ จะเห็นไดวาเกิดมาตรการตาง ๆ 

ทีเ่ปนขอจำกัดในการปฏิบัติงานอยูมากมายหลายประการ แตขอ

จำกัดเหลานั้นไมไดเปนอุปสรรคตอการขับเคลื่อนภารกิจของ TIJ 

แมแตนอย ในทางตรงกันขามเราไดใชวิกฤตนี้เปนโอกาสในการคิดคนหาวิธีการใหม ๆ ในการบริหารจัดการ 

กลาวคือ นับไดวา TIJ เปนองคกรแรก ๆ ของประเทศที่นำเทคโนโลยีมาใช เปนเครื่องมือในการทำงานไดอยางเต็ม

ประสิทธิภาพไมวาจะเปนเครื่องมือในการ  Work from Home ตามนโยบายของรัฐบาล การประชุมภายในองคกร

เอง การประชุมสัมมนาในรูปแบบออนไลนกับการเขารวมของบุคคลจำนวนมาก 

เพื่อการระดมความคิดเห็นในหลากหลายประเด็น ทั้งประเด็นสืบเนื่องจากกรอบงานเดิม ประเด็นรวมสมัยที่มากับ

ปรากฏการณปจจุบัน  อันเปนการเปดพ้ืนท่ีเช่ือมตอทางความคิด การแลกเปล่ียนเรียนรูกับผูเช่ียวชาญ รวมถึงองคกร

เครือขายทั้งในประเทศและตางประเทศตามกรอบภารกิจการสงเสริมหลักนิติธรรมและอำนวยความยุติธรรมไดอยาง

ลงตัว อีกทั้งยังไดเผยแพรองคความรูที่ไดสงตอไปยังประชาชนวงกวางทั้งในระดับประเทศระดับชุมชนเพื่อประโยชน

ตอการดำรงชีวิตประจำวัน

ทายนี้ ผมขอชื่นชมในความมุงมั่น ความตั้งใจ ความเสียลสะ  ของชาว TIJ ทุกทานที่รวมกันนำพาองคกรไปสู

ความสำเร็จ ทำใหภารกิจบรรลุตามเปาหมาย ทามกลางความยากบนความราบรื่นที่นับไดวาเปนความมหัศจรรยยิ่ง 

และที่สำคัญขอขอบคุณในความรวมมือรวมใจจากองคกรเครือขายทุกภาคสวน ที่มาชวยกันสรางคุณคาในผลงานให

เปนที่ประจักษและเปนคุณูปการตอประเทศชาติสืบไป
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ศาสตราจารยพิเศษ ดร.กิตติพงษ กิตยารักษ 

ผูอำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแหงประเทศไทย

ทามกลางสถานการณที่มีปจจัยการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

รวมถึงสังคมในประเทศไทยของเรา ซึ่งหลาย ๆ คน หรืออาจ

พูดไดวาประชากรสวนใหญมีเรื ่องชวนใหคิดถึงกลยุทธการ

ปรับตัวใหเขากับสถานการณ โดยเฉพาะอยางยิ่งในป 2563 นี้ 

ทำใหผมมองเห็นศักยภาพของ TIJ ที่รวมกันออกแบบการดำเนิน

ภารกิจของสถาบัน รวมถึงการแบงปนเรื่องราวเกี่ยวกับการใช

ชีวิตในวิถีใหม ๆ เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว 

ทามกลางวิกฤตระดับโลกที่อุบัติขึ้นอยางการแพรระบาดของเชื้อ

ไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ผลกระทบจากการแพรระบาด

ของเชื้อดังกลาวสงผลใหตองปรับยุทธวิธีเพื่อใหสังคมรวมกัน

กาวไปขางหนาดวยกันอยางเขมแข็ง มั่นคง และมีประสิทธิภาพ  

จากสถานการณแพรระบาดนี้ จะเห็นไดวาเกิดมาตรการตาง ๆ 

ทีเ่ปนขอจำกัดในการปฏิบัติงานอยูมากมายหลายประการ แตขอ

จำกัดเหลานั้นไมไดเปนอุปสรรคตอการขับเคลื่อนภารกิจของ TIJ 

แมแตนอย ในทางตรงกันขามเราไดใชวิกฤตนี้เปนโอกาสในการคิดคนหาวิธีการใหม ๆ ในการบริหารจัดการ 

กลาวคือ นับไดวา TIJ เปนองคกรแรก ๆ ของประเทศที่นำเทคโนโลยีมาใช เปนเครื่องมือในการทำงานไดอยางเต็ม

ประสิทธิภาพไมวาจะเปนเครื่องมือในการ  Work from Home ตามนโยบายของรัฐบาล การประชุมภายในองคกร

เอง การประชุมสัมมนาในรูปแบบออนไลนกับการเขารวมของบุคคลจำนวนมาก 

เพื่อการระดมความคิดเห็นในหลากหลายประเด็น ทั้งประเด็นสืบเนื่องจากกรอบงานเดิม ประเด็นรวมสมัยที่มากับ

ปรากฏการณปจจุบัน  อันเปนการเปดพ้ืนท่ีเช่ือมตอทางความคิด การแลกเปล่ียนเรียนรูกับผูเช่ียวชาญ รวมถึงองคกร

เครือขายทั้งในประเทศและตางประเทศตามกรอบภารกิจการสงเสริมหลักนิติธรรมและอำนวยความยุติธรรมไดอยาง

ลงตัว อีกทั้งยังไดเผยแพรองคความรูที่ไดสงตอไปยังประชาชนวงกวางทั้งในระดับประเทศระดับชุมชนเพื่อประโยชน

ตอการดำรงชีวิตประจำวัน

ทายนี้ ผมขอชื่นชมในความมุงมั่น ความตั้งใจ ความเสียลสะ  ของชาว TIJ ทุกทานที่รวมกันนำพาองคกรไปสู

ความสำเร็จ ทำใหภารกิจบรรลุตามเปาหมาย ทามกลางความยากบนความราบรื่นที่นับไดวาเปนความมหัศจรรยยิ่ง 

และที่สำคัญขอขอบคุณในความรวมมือรวมใจจากองคกรเครือขายทุกภาคสวน ที่มาชวยกันสรางคุณคาในผลงานให

เปนที่ประจักษและเปนคุณูปการตอประเทศชาติสืบไป
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ข�อมูลทั่วไป
สถาบันเพ�่อการยุติธรรมแห�งประเทศไทย 

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแหงประเทศไทย (องคการมหาชน) หรือ TIJ ไดรับการจัดตั้งขึ้นภายใต พระราชกฤษฎีกา 

จัดตั้งสถาบันเพื่อการยุติธรรมแหงประเทศไทย (องคการมหาชน) พ.ศ. 2554 โดยเปนหนวยงานของรัฐประเภท

องคการมหาชน เพื่อสงเสริมการอนุวัติมาตรฐานและบรรทัดฐานของสหประชาชาติเกี่ยวกับการดำเนินกระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญา รวมท้ังการพัฒนาองคความรูดานหลักนิติธรรม การศึกษาวิจัยและเผยแพร โดยเฉพาะขอกำหนด

สหประชาชาติวาดวยการปฏิบัติตอผูตองขังหญิงในเรือนจำและมาตรการที่มิใชการคุมขังสำหรับผูกระทำความผิด

หญิง หรือ “ขอกำหนดกรุงเทพ” หน่ึงในโครงการพระดำริของ สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภา นเรนทิรา

เทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ดานการพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางอาญาท้ังในประเทศ

และตางประเทศ โดยทรงดำรงตำแหนงประธานที่ปรึกษาพิเศษของ TIJ ดวย

พ.ศ. 2554 
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พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

ดวยสถานะในการเขารวมเปนสมาชิก PNI และบทบาทที่ไดรับมอบหมาย TIJ มีภารกิจที่ชัดเจนและเขมแข็งเพื่อ

การสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลและหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมไทย รวมทั้งเสริมสรางความเขมแข็ง

ของประชาคมอาเซียน ดวยการนำองคความรู แนวปฏิบัติที่ดีและมาตรฐานสากลที่เกี่ยวของมาบูรณาการรวมกัน

ระหวางหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมไทยและหนวยงานระหวางประเทศ โดยเฉพาะการใหความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับหลักนิติธรรม และเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : 

SDGs) เพื่อสงเสริมหลักนิติธรรม การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม และสงเสริมการปองกันอาชญากรรมในสังคม

TIJ ไดรับการรับรองสถานภาพอยางเปนทางการใหเปนหนึ่งในสถาบันเครือขายแผนงานสหประชาชาติดานการ

ปองกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา (UN-PNI) ของสำนักงานวาดวยยาเสพติดและอาชญากรรมแหง

สหประชาชาติ (UNODC) แหงท่ี 18 ของโลก และแหงแรกของภูมิภาคอาเซียน TIJ จึงไดรับการสงเสริมใหมีบทบาท

สำคัญสนับสนุนรัฐบาลและหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมไทย เพื่อสงเสริมหลักนิติธรรม ปฏิรูปกระบวนการ

ยุติธรรม และสงเสริมการปองกันอาชญากรรมในสังคม

วันท่ี 24 มกราคม คณะรัฐมนตรีไดมีมติ เห็นชอบให TIJ เปนหนวยงานรับผิดชอบหลักในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน

แด สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 

ในการดำรงตำแหนงทูตสันถวไมตรีดานการสงเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต ตามคำกราบทูลเชิญของสำนักงานวาดวยยาเสพติดและอาชญากรรมแหงสหประชาชาติ
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Vision
ว�ิสัยทัศน�

เป�นผู�ส�งเสร�มการเปลี่ยนแปลง
(Promoter of Change) ด�านการ
ยกระดับกระบวนการยุติธรรมและ

สนับสนุนวัฒนธรรมการเคารพกฎกติกา
ในประเทศไทยและต�างประเทศ” 

Mission
พันธกิจ

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเพ�่อการยุติธรรมแห�งประเทศไทย (องค�การมหาชน) พ.ศ. 2554 
กำหนดวัตถุประสงค�การจัดตั้งไว� ดังนี้

1. สงเสริมและสนับสนุนใหมีการอนุวัติขอกำหนด
สหประชาชาติวาดวยการปฏิบัติตอผูตองขังหญิง
และมาตรการที่มิใชการคุมขัง หรือ “Bangkok 
Rules” เพ่ือเปนแนวทางในการดำเนินกระบวนการ
ยุติธรรมแกหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทั้ง
ในประเทศและตางประเทศ

2. ศึกษา ว ิจ ัย และเผยแพรมาตรฐานและ
บรรทัดฐานของสหประชาชาติเก่ียวกับการดำเนิน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา รวมทั้งแนวทาง

ในการปฏิบัติตอผูกระทำผิดและการชวยเหลือ
ผูกระทำผิดหลังพนโทษใหกลับคืนสูสังคม เพ่ือนำ
ไปสูการพัฒนากระบวนการยุติธรรมแหงประเทศไทย
และตางประเทศ

3. สงเสร ิมและพัฒนาองคความรู ด านหลัก
นิติธรรมเพื่อเสริมสรางศักยภาพของบุคลากร
ในกระบวนการยุต ิธรรมอันจะนำไปสู ส ังคม
แหงความยุติธรรม

4. เปนศูนยกลางแหงความเปนเลิศระดับนานาชาติ
ดานการพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางอาญาในดาน
การปฏิบัติตอผูกระทำผิดโดยจะเนนความรวมมือกับ

สหประชาชาติสถาบันสมทบ (Programme Network 

Institute) และความรวมมือในกรอบอาเซียน

5. สงเสริมภาพลักษณที ่ดีของกระบวนการยุติธรรม

ของไทยใหไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติเพื่อให

เกิดความรวมมือทางดานกระบวนการยุติธรรมระหวาง

ประเทศ
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พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเพ�่อการยุติธรรมแห�งประเทศไทย (องค�การมหาชน) พ.ศ. 2554 
กำหนดวัตถุประสงค�การจัดตั้งไว� ดังนี้

1. สงเสริมและสนับสนุนใหมีการอนุวัติขอกำหนด
สหประชาชาติวาดวยการปฏิบัติตอผูตองขังหญิง
และมาตรการที่มิใชการคุมขัง หรือ “Bangkok 
Rules” เพ่ือเปนแนวทางในการดำเนินกระบวนการ
ยุติธรรมแกหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทั้ง
ในประเทศและตางประเทศ

2. ศึกษา ว ิจ ัย และเผยแพรมาตรฐานและ
บรรทัดฐานของสหประชาชาติเก่ียวกับการดำเนิน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา รวมทั้งแนวทาง

ในการปฏิบัติตอผูกระทำผิดและการชวยเหลือ
ผูกระทำผิดหลังพนโทษใหกลับคืนสูสังคม เพ่ือนำ
ไปสูการพัฒนากระบวนการยุติธรรมแหงประเทศไทย
และตางประเทศ

3. สงเสร ิมและพัฒนาองคความรู ด านหลัก
นิติธรรมเพื่อเสริมสรางศักยภาพของบุคลากร
ในกระบวนการยุต ิธรรมอันจะนำไปสู ส ังคม
แหงความยุติธรรม

4. เปนศูนยกลางแหงความเปนเลิศระดับนานาชาติ
ดานการพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางอาญาในดาน
การปฏิบัติตอผูกระทำผิดโดยจะเนนความรวมมือกับ

สหประชาชาติสถาบันสมทบ (Programme Network 

Institute) และความรวมมือในกรอบอาเซียน

Goal
เป�าหมายระดับองค�กร

“
เชื่อมแนวทางปฏิบัติภายใน
ประเทศให�สอดคล�องกับ

แนวทางปฏิบัติและ
บรรทัดฐานระหว�างประเทศ
และสหประชาชาติด�านการ

ป�องกันอาชญากรรม 
ความยุติธรรมทางอาญา 
และหลักนิติธรรมเพ�่อนำไป
สู�การสร�างความยุติธรรม
ที่เท�าเทียมกันในสังคม

”

ยุทธศาสตร�ของ TIJ
TIJ ได�กำหนดยุทธศาสตร� (พ.ศ. 2561-2565) 
ภายใต�บร�บทการทำงานที่สอดคล�องกับว�สัยทัศน�
และพันธกิจองค�กร ดังนี้

5. สงเสริมภาพลักษณที ่ดีของกระบวนการยุติธรรม

ของไทยใหไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติเพื่อให

เกิดความรวมมือทางดานกระบวนการยุติธรรมระหวาง

ประเทศ
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5

1 การอนุวัติมาตรฐานและบรรทัดฐานของสหประชาชาติด�านการป�องกันอาชญากรรมและความยุติธรรม
ทางอาญาในกลุ�มผู�เปราะบาง โดยเฉพาะข�อกำหนดกรุงเทพ และการส�งเสร�มสิทธิของผู�หญิงและเด็ก

2

การพัฒนานวัตกรรมและเผยแพร�
องค�ความรู�สำหรับหน�วยงานเคร�อข�าย

ภายในประเทศเพ�่อยกระดับ
การดำเนินการด�านการป�องกัน

อาชญากรรมและระบบยุติธรรม
ทางอาญาภายใต�บร�บท
ที่เกิดข�้นใหม�ในสังคม

4

การสร�างเคร�อข�ายระหว�างหน�วยงาน
ในสถาบันเคร�อข�าย UN-PNI ผู�มี

ส�วนได�ส�วนเสียใน การดำเนินนโยบาย 
และเคร�อข�ายเยาวชนทั้งในประเทศ

และระหว�างประเทศ

การปรับระบบการพัฒนาองค�กรและการบร�หารจัดการ
ให�เข�มแข็งทันสมัย และมีประสิทธิภาพ

สามารถ สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจในระดับนานาชาติ 

การส�งเสร�มและพัฒนา
องค�ความรู�ด�านหลักนิติธรรม

เพ�่อรองรับเป�าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน

3
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ตำแหน�งทางยุทธศาสตร�ขององค�กร

“สะพานยุติธรรมไทย นานาชาติ”

ตำรวจ

อัยการ

ศาล

ราชทัณฑ�

อื่นๆ

ตำรวจ

อัยการ

ศาล

ราชทัณฑ�

อื่นๆ

GLOBAL

 PERSPECTIVE

REGIONAL

 PERSPECTIVE

NGO

ACADEMIC

FUND

NETWORKS

DOMESTIC

S

S

UNGA

ECOSOC

CCPCJ

UNODC

UNDP

PNIs

UNAFEI,

KIC,

AIC,

UNICRI

Etc.

1

2

3

ร�วมกำหนดและรับประเด็น
ยุทธศาสตร�จากภารกิจงานระหว�าง
ประเทศเพ�่อนำกลับมาส�งเสร�มหลัก
นิติธรรม และกระบวนการยุติธรรม

ทางอาญาในประเทศไทยและภูมิภาค

สร�างองค�ความรู�และผลักดันในงาน
ส�งเสร�มหลักนิติธรรมและยกระดับ

ประสิทธิภาพของกระบวนการ
ยุติธรรมให�สังคมเข�าใจและร�วมเป�นส�วน

หนึ่งในการพัฒนา

ผลักดันให�ยุทธศาสตร�และแนวทาง
ปฏิบัติได�ถูกนำไปใช�อย�างมี

ประสิทธิภาพ

TIJ ทำหน�าที่เป�นสะพานเชื่อมต�อ (Connector) ระหว�างมาตรฐานระหว�างประเทศสู�การปฏิบัติในประเทศไทย
และประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค โดยเฉพาะในมิติด�าน “หลักนิติธรรม” “การป�องกันอาชญากรรม” และการพัฒนา 

“กระบวนการยุติธรรมทางอาญา” ให�เกิดผลเป�นรูปธรรม โดยมีกรอบการทำงานเชื่อมโยงกับเวทีระหว�างประเทศ ดังนี้

UNAFEI
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ระยะยาว (ภายในป� 2565) 

ระยะกลาง (ภายในป� 2563) 
เปนระยะที่ตอยอดโครงการความรวมมือระหวางเครือขาย  UN-PNI  และ/หรือสถาบันการศึกษาและสถาบัน

เครือขายระหวางประเทศอ่ืน ๆ โดยมุงหวังใชองคความรูในการผลักดันเชิงนโยบายท่ีสำคัญเพ่ือยกระดับประสิทธิภาพ

ของหนวยงานปฏิบัติในกระบวนการยุติธรรมของไทยและอาเซียนอยางมีคุณภาพ เพื่อสรางผลงานใหเปนที่ประจักษ

ในการรวมประชุม Crime Congress รวมทั้งสามารถใชประโยชนจากองคความรูของหนวยงานที่สั่งสมในการให

ความชวยเหลือ (Technical Assistance) อยางเปนรูปธรรมแกประเทศเพื่อนบานในภูมิภาค โดยมุงเนนการสราง

พันธมิตรในการทำงานระดับ Professionals กับหนวยงานตาง ๆ ในภูมิภาค

เปนระยะที ่องคกรสามารถสรางความพรอมของหนวยงานในฐานะหนวยงานวิชาการที ่มีองคความรู ดาน 

“หลักนิติธรรม” “การปองกันอาชญากรรม” และการพัฒนา “กระบวนการยุติธรรมทางอาญา” อยางเขมแข็ง 

มีความสามารถในการสะทอนสถานการณและแนวทางปรับปรุงนโยบายในภาพรวมของภูมิภาค (Represent 

regional development as a PNI member) เนนการบริหารจัดการดวยการขยายขอบเขตการทำงานในประเด็น

ใหม ๆ (Foundation expansion) เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืนของสหประชาชาติ 

(Sustainable Development Goals: SDG)

เปนระยะเรงดวนในการปรับโครงสรางองคกรและยกระดับการบริหารจัดการภายในใหมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ

การทำงานรวมกับหนวยงานระหวางประเทศ อาทิ เครือขาย UN-PNI ที่มีมาตรฐานการทำงานระดับสากล เนนการ

บริหารจัดการดวยการริเริ ่มแผนงานโครงการที่เพิ่มความรวมมือระหวางหนวยงานในเครือขาย UN-PNI (PNI 

Integration) และ/หรือสถาบันการศึกษานานาชาติ รวมทั้งมุงเนนการยกระดับความเปนมืออาชีพของบุคลากร

ใน TIJ จากการเปนเพียงนักวิจัยหรือนักวิชาการเปน “นักบริหารจัดการนักวิชาการ” และสรางเครือขายโดยอาศัย

พลังจาก TIJ Fellows ซึ่งเปนเครือขายจากทุกภาคสวน ในการผลักดันภารกิจงานดานหลักนิติธรรมและการพัฒนา

ที่ยั่งยืน

ระยะสั้น (ภายในป� 2561) 
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กิจกรรมหลักในการขับเคลื่อนงาน
ตามประเด็นยุทธศาสตร�

1. งานว�จัย 
     (Research and Development)

3 งานพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
   (Capacity Building)

เนนการพัฒนาองคความรูดานงานวิจัยและ

ฐานขอมูลในประเด็นที ่เกี ่ยวของกับหลัก

นิต ิธรรม การปองกันอาชญากรรมและ

ความยุติธรรมทางอาญาใหสอดคลองกับ

หลักสากล และนำไปสูการพัฒนาคุณภาพ

ของระบวนการยุติธรรมของประเทศที ่มี

คุณภาพ

นำองคความรูที่มีเปนเครื่องมือในการเสนอ

ใหความชวยเหลือดานเทคนิคและใหคำ

ปรึกษากับหนวยงานดานนโยบายและปฏิบัติ

ทั้งภายในประเทศและในภูมิภาคอื่น ๆ เพื่อ

ใหหนวยงานดังกลาวสามารถยกระดับ

การทำงานดานการปองกันอาชญากรรมและ

กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ใหเกิดผล

เปนรูปธรรมอยางแทจริง ผานโครงการ

ลักษณะตาง ๆ เชน โครงการเรือนจำตนแบบ

ขอกำหนดกรุงเทพ เปนตน

นำองคความรู ท ี ่ม ีมาเผยแพรสู กลุ มบุคลากรเปาหมายใน

กระบวนการปองกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรม

ทางอาญา พรอมกับมุงพัฒนาองคความรูและความสามารถ

ของบุคลากรภาคสวนอื ่นในวงกวาง ผานรูปแบบโครงการ

ลักษณะตาง ๆ อาทิ การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร

ฝกอบรม  และการแลกเปลี่ยนความคิดกันในระดับผูปฏิบัติงาน

ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ รวมถึงการใหความชวยเหลือ

ในลักษณะ Technical Assistance แกประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาค

2. งานผลักดันเชิงนโยบาย 
     (Policy Advocacy)

Research and Development
Policy Advocacy
Capacity Building
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โครงสร�างการบร�หาร และคณะกรรมการบร�หาร
สถาบันเพ�่อการยุติธรรมแห�งประเทศไทย

คณะกรรมการบริหารสถาบัน

ประธานคณะที่ปร�กษาพ�เศษ

ผูอำนวยการสถาบัน

สำนัก
ยุทธศาสตร
และแผน

สำนัก
อำนวยการ

พิเศษ

สำนัก
บริหาร

สำนักกิจการ
ตางประเทศและ
ประสานนโยบาย

Special 
Programs

ฝายประสานนโยบาย 1
External Relations women and children

ฝายประสานนโยบาย 2
Rule of Law Support Unit
ฝายประสานนโยบาย 3

ฝายสื่อสารและ
ดูแลภาพลักษณ

องคกร

ฝายบริหาร
องคความรู

สำนักสงเสริม
ขอกำหนดกรุงเทพ
และการปฏิบัติ
ตอผูกระทำผิด

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

คณะอนุกรรมการพัฒนา
ระบบบริหารและกฏหมาย

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะอนุกรรมการพัฒนา
ระบบงานวิจัยและวิชาการ

คณะอนุกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานของผูอำนวยการ

หนวยตรวจสอบการเงิน

ที่ปรึกษาสถาบัน

ผูเชี่ยวชาญ

รองผูอำนวยการสถาบัน
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โครงสร�างคณะกรรมการบร�หาร

นายสราวุธ เบญจกุลนายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์

อาจารยคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประธานกรรมการบริหาร

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแหงประเทศไทย

ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล อัยการสูงสุด
กรรมการโดยตำแหนง

เลขาธิการสำนักงาน
ศาลยุติธรรม

กรรมการโดยตำแหนง

คณะกรรมการ

ที่ปร�กษาคณะกรรมการ

คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์

รองประธานสถาบันวิจัย
จุฬาภรณ ฝายบริหาร
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ

นายวิทยา สุริยะวงค์

รองปลัด
กระทรวงยุติธรรม 

ศาสตราจารย์พิเศษ 
ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์

เลขาธิการสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

นายวัลลภ นาคบัว

ผูอำนวยการสำนักงาน
กิจการยุติธรรม
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นายณัฐวัฒน์ กฤษณามระ คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ดร.รอยล จิตรดอนศาสตราจารย์พิเศษ 
วิศิษฏ์  วิศิษฏ์สรอรรถ

ปลัดกระทรวงยุติธรรม
กรรมการโดยตำแหนง

อธิบดีกรมองคการ
ระหวางประเทศ

ผูแทนปลัดกระทรวง
การตางประเทศ

กรรมการโดยตำแหนง

กรรมการคณะกรรมการ
โอลิมปกสากล 

กรรมการผูทรงคุณวุติ

ประธานกรรมการสถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรน้ำ
และการเกษตรกรรมการ

ผูทรงคุณวุติ

ศาสตราจารย์พิเศษ 
กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์

ประธานกรรมการบจก. 
เบเกอร แอนด แม็คเค็นซี่
กรรมการผูทรงคุณวุติ

นายสุรงค์ บูลกุล

ประธานกรรมการ 
การทางพิเศษแหงประเทศไทย

กรรมการผูทรงคุณวุติ

ศาสตราจารย์พิเศษ 
ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์

ผูอำนวยการ TIJ
กรรมการและเลขานุการ

ที่ปร�กษาคณะกรรมการ คณะกรรมการ

นายภัคพล งามลักษณ์

ประธานคณะผูบริหาร
ดานปฏิบัติการ 

บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ จำกัด
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คณะกรรมการตรวจสอบ

พันตำรวจโท ดร. พงษ์ธร ธัญญสิริ

รองปลัดกระทรวงยุติธรรม

นางสาวเฟื่องฟ้า เทียนประภาสิทธิ์

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการ

ที่ปร�กษาคณะกรรมการ

นายสุรงค์ บูลกุล

ประธานกรรมการ 
การทางพิเศษแหงประเทศไทย

นางอัญชลี พัฒนสาร

อดีตรองอธิบดีกรมคุมประพฤติ
กระทรวงยุติธรรม  

นางสาวนิตยา ดิเรกสถาพร

ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
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ประธานอนุกรรมการ

อนุกรรมการ

นายสัจจา เขมะจารุ

อดีตรองอธิบดีกรมบังคับคดี

นายชาตรี โชไชย

อดีตผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม

นายพัลลภ ศักดิ์โสภณกุล

อดีตรองผูอำนวยการสำนักงบประมาณ

นางสาวสุนทรี สุภาสงวน

รองเลขาธิการสำนักงาน ก.พ.ร.

นายสุชัย งามจิตต์เอื้อ

ผูอำนวยการกองกฎหมายไทย

นายวัลลภ นาคบัว

ผูอำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม

คณะอนุกรรมการพัฒนา
ระบบบร�หารและกฎระเบียบ
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ประธานอนุกรรมการ

อนุกรรมการ

ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล

ที่ปรึกษาสภาความมั่นคงแหงชาติ
ดานเศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยา

รองศาสตราจารย์จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย

รองคณบดี คณะรัฐศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ดร.สุนทรียา เหมือนพะวงศ์

ผูชวยผูพิพากษาศาลฎีกา
ประจำแผนกคดีแรงงาน

ดร.พิเศษ สอาดเย็น

ผูอำนวยการศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักปลัดกระทรวงยุติธรรม

นายวัลลภ นาคบัว

ผูอำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม

คณะอนุกรรมการพัฒนา
ระบบงานว�จัยและว�ชาการ
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ดร.รอยล จิตรดอน

ประธานกรรมการสถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ำ

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์

เลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

นายวัลลภ นาคบัว

ผูอำนวยการสำนักงาน
กิจการยุติธรรม

นายสุรงค์ บูลกุล

ประธานกรรมการการทางพิเศษ
แหงประเทศไทย

คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู�อำนวยการสถาบันเพ�่อการยุติธรรมแห�งประเทศไทย

อนุกรรมการ

ประธานอนุกรรมการ
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การพัฒนากระบวนการยุติธรรม
ในยุคโคว�ด 19

การดำเนินงานของสถาบันเพื ่อการยุติธรรมแหงประเทศไทย (TIJ) ในชวง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถือเปนการดำเนินงานที่ทาทายองคกรครั้งใหญที่สุด

ครั้งหนึ่ง เมื่อโลกตองเผชิญกับวิกฤตการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา

สายพันธุใหม หรือที่เรียกกันสั้นๆ วา “โควิด-19” ซึ่งแมจะอุบัติขึ้นเปนครั้งแรก

เมื ่อวันที ่ 3 มกราคม พ.ศ. 2563 ที ่เมืองอู ฮั ่น ประเทศจีน แตเพียงไมนาน

ดวยความสะดวกรวดเร็วของการเดินทางติดตอสื่อสารของผูคนในยุคปจจุบัน 

การแพรระบาดคร้ังใหญของเช้ือโควิด-19 สงผลกระทบตอการดำเนินชีวิตของทุกคน

บนโลก โดยทางสหประชาชาติไดประเมินไววา การแพรระบาดคร้ังน้ีจะสงผลกระทบ

ตอเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ป ค.ศ. 2030 ในหลายประเด็น
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สำหรับในประเทศไทย ถือเปนประเทศแรกที่มีผู ปวย
ยืนยันติดเชื้อโควิด-19 รายแรกนอกประเทศจีน โดยมี
รายงานถึงผูปวยรายแรก ของการแพรระบาดโควิด-19 
ภายในประเทศ เมื ่อวันที ่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563 
หลังจากนั้น เมื่อสถานการณการแพรระบาดของเชื้อ
ยังไมดีข้ึน ท้ังยังมีการแพรระบาดในรูปแบบคลัสเตอร เชน
จากเหตุการณสนามมวยลุมพินี วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 
2563 รัฐบาลไทยจึงไดมีประกาศสถานการณฉุกเฉิน 
ในทุกเขตทองที่ทั่วราชอาณาจักร ในวันที่ 25 มีนาคม 
พ.ศ. 2563 โดยมีผลตั้งแตวันที่ 26 มีนาคม ถึงวันที่ 30
เมษายน พ.ศ. 2563 พรอมท้ังยังมีการจัดต้ัง "ศูนยบริหาร
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019" ดวย

เหตุการณแพรระบาดของเชื ้อโควิด-19 ยังผลให TIJ
ตองทบทวนแผนการดำเนินงานขององคกร เพื ่อให
สามารถดำเนินงานไดอยางตอเนื่องสำหรับการบริหาร
ความพรอมตอสภาวะวิกฤต โดยยังคงมีความสอดคลอง
กับวิสัยทัศนและยุทธศาสตรของ TIJ และมติที่ประชุม
คณะรัฐมนตรีวาดวยมาตรการเตรียมความพรอมของ
หนวยงานภาครัฐในการบริหารราชการและใหบริการ
ประชาชนในสภาวะวิกฤต (รองรับโรคติดเชื ้อไวรัส
โคโรนา 2019) เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

ทั้งนี ้ ประชากรทั ่วโลกลวนไดรับผลกระทบจากการ
แพรระบาดของเชื้อโควิด-19 เนื่องจากการประกาศ
มาตรการเพ่ือปองกันการแพรระบาดของเช้ือโรคดังกลาว
ของรัฐบาลตาง ๆ ซ่ึงเนนท่ีการรักษาระยะหางทางสังคม
และกักตัวอยูภายในที่พักอาศัย โดยเฉพาะอยางยิ่งกับ
ผู ที ่ตกอยู ในสถานะกลุ มเปราะบางตั ้งแตตน ไดแก 
กลุมผูหญิงและเด็ก กลุมคนไรบาน กลุมผูหญิงและเด็ก
จำนวนมากท่ีเปนเหย่ือความรุนแรงในครอบครัว กลุมเขา
เกณฑเฝาระวังติดเชื ้อโควิด-19 (Patient Under 
Investigation : PUI) ที่อาจถูกกีดกันจากสังคม กลุม
แรงงานบริการและแรงงานนอกระบบที ่จำเปนตอง
หาเลี้ยงชีพดวยการอยูนอกบาน ไมสามารถกักตัวเอง 
และรักษาระยะหางจากสังคมเพื่อปองกันตนเองจากการ
ติดเชื ้อได รวมไปถึงกลุ มที ่ไมอาจเขาถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการติดตอสื่อสารกับโลกภายนอกได

ประชากรอีกกลุมหนึ่งที่ไมอาจกลาวขามไปได ที่ไดรับ
ผลกระทบอยางหนักจากการแพรระบาดครั้งใหญครั้งนี้ 
คือ ประชากรในเรือนจำหรือสถาน ที่ควบคุมอื่น ๆ ซึ่ง
กำลังประสบปญหาความแออัดทั่วโลกทำใหตกอยูใน
ความเส่ียงท่ีจะติดเช้ือแพรกระจายเช้ือ ทามกลางอุปสรรค
ในการเขาถึงบริการทางดานสุขภาพการขาดแคลนส่ิงของ
เคร่ืองใชในการดูแลสุขภาพอนามัยพ้ืนฐานและขาดแคลน
บุคลากรทางการแพทย

นอกจากนี้ การแพรระบาดของโควิด-19 ยังนำมาซึ่ง
แนวโนมท่ีจะเกิดภัยไซเบอรเพ่ิมมากข้ึน เน่ืองจากประชากร
ตองแยกตัวอยูในพ้ืนท่ีจำกัด และอาศัยเทคโนโลยีในการ
ติดตอสื ่อสารกับบุคคลอื ่นๆ เพิ ่มมากขึ ้น ทั ้งเพื ่อ
การดำเนินชีวิต การทำงาน การสั่งซื้อสินคาและบริการ
ออนไลน เปนตน หากประเทศใดยังมีมาตรการไม
ครอบคลุมและเพียงพอในการจัดการแกไขปญหาภัยทาง
ไซเบอร ปญหาดังกลาวก็จะยิ่งเปนภัยตอสังคมเพิ่มมาก
ยิ ่งข ึ ้นในหวงเวลาวิกฤตอยางการแพรระบาดของ
เชื้อโควิด-19 นี้
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นอกจากนี้ TIJ คำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของ
เจาหนาที่ จึงไดมีมาตรการใหปรับเวลาการทำงานและ
สงเสริมใหปฏิบัติงานโดยไมจำเปนตองเดินทางเขาไป
ทำงานที ่สถานที ่ทำงานไดตามความเหมาะสมของ
สถานการณ ต้ังแต วันท่ี 23 มีนาคม พ.ศ. 2563 เปนตนไป
จนกระทั่งสถานการณการแพรระบาดของเชื้อโควิด-19 
ดีขึ้น

ดวยการวางแผนการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
ดังกลาวมานี ้ และความรวมมือรวมใจกันทำงาน
อยางทุมเทมุงม่ันของทุกฝาย ยังผลใหในป พ.ศ. 2563
TIJ มีผลการดำเนินงานเปนที ่ประจักษทั ้งในดาน
ของการส งเสร ิมการอนุวต ิข อกำหนดกร ุงเทพ 
การสงเสริมหลักนิติธรรมและมาตรฐานระหวาง
ประเทศในกระบวนการยุติธรรม และการพัฒนา
กระบวนการยุติธรรมภายใตกรอบความรวมมือ
กับนานาชาติและภูมิภาคอาเซียน สอดคลองกับ
วิสัยทัศนและพันธกิจหลักขององคกรอยางตอเนื่อง
และเปนประโยชนตอสังคม 
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การอนุวัติข�อกำหนดกรุงเทพ 
การฝ�กอบรมว�าด�วยการบร�หาร
จัดการผู�ต�องขังหญิงสำหรับ
เจ�าหน�าที่ราชทัณฑ�ระดับอาว�โส
ในกลุ�มประเทศอาเซียน ครั้งที่ 4

ภารกิจสำคัญของ TIJ นับตั้งแตการกอตั้งใน พ.ศ. 
2554 เปนตนมา ก็คือการสงเสริมและสนับสนุน
ใหมีการนำขอกำหนดกรุงเทพไปปฏิบัติอยางเปน
รูปธรรมทั้งในประเทศและตางประเทศ ในปที่ผานมา

ถือเปนปที่ 9 ของขอกำหนดกรุงเทพ และ TIJ ไดดำเนิน
โครงการและกิจกรรมในหลากหลายรูปแบบที่ผสมผสาน
ท้ังการฝกอบรม และการรวมมือกับภาคีเครือขายในการจัด
โครงการและกิจกรรมเพื่อยกระดับชีวิตความเปนอยูของ
ผูตองขังหญิงใหสอดคลองกับการดำเนินงานบริหารจัดการ
เรือนจำตามขอกำหนดกรุงเทพ 

ในปที่ 9 ของการดำเนินงานขอกำหนดกรุงเทพ TIJ ไดจัด
การฝกอบรมวาดวยการบริหารจัดการผูตองขังหญิงสำหรับ
เจาหนาที่ราชทัณฑระดับอาวุโสในกลุมประเทศอาเซียน 
คร้ังท่ี 4 โดยจัดข้ึนระหวางวันท่ี 19 - 29 พฤศจิกายน 2562
มีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นตาง ๆ เชน การบริหารจัดการ
เรือนจำโดยคำนึงถึงเพศภาวะ การรับตัวผูตองขังเขาเรือนจำ 
สุขอนามัยและการดูแลสุขภาพผูตองขัง ผูตองขังตั้งครรภ
และเด็กติดผูตองขัง ความม่ันคงและความปลอดภัยเรือนจำ  
การเตรียมตัวกอนปลอย เปนตนและมีการศึกษาดูงาน  
ณ ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เรือนจำพิเศษพัทยา มูลนิธิ
บานพระพร และเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเปน
เรือนจำที่มีการนำขอกำหนดกรุงเทพไปปฏิบัติ  

ระหวางการอบรมหลักสูตร ผูเขารวมการอบรมยังไดจัดทำ
แผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารจัดการเรือนจำ และ
การดูแลผูตองขังหญิงรวมกัน เพ่ือใหสามารถนำขอกำหนด
กรุงเทพไปปรับใชไดอยางสอดคลองเหมาะสมกับบริบท
ของแตละเรือนจำไดดียิ่งขึ้นอีกดวย

“จ�ดมุ�งหมายสำคัญของหลักสูตรนี้คือ การส�งเสร�มศักยภาพ
เจ�าหน�าที่ราชทัณฑ�ในด�านการคุ�มครองสิทธิของผู�ต�องขังหญิง

และการสนองตอบความต�องการเฉพาะทางเพศภาวะ
ของผู�ต�องขังหญิง โดยที่ผ�านมาตัวช้ีวัดความสำเร็จของหลักสูตร
ฝ�กอบรมฯ คือการได�รับการตอบรับที่ดีจากหน�วยงานราชทัณฑ�

ทั้งในไทยและต�างประเทศที่ส�งเจ�าหน�าที่ราชทัณฑ�
เข�ามาร�วมอบรม และล�าสุดยังได�นำไปสู�การสร�างความร�วมมือ

ที่เป�นรูปธรรมในระดับภูมิภาค”
ศาสตราจารยพิเศษ ดร.กิตติพงษ กิตยารักษ

ผูอำนวยการ TIJ
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จากนั้น ระหวางเดือนพฤศจิกายน เดือนธันวาคม พ.ศ.
2562 และเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 เจาหนาท่ีราชทัณฑ
จากทัณฑสถาน CC2 ประเทศกัมพูชาไดเดินทางเขารวม
ศึกษาดูงาน โครงการฝกอาชีพและฟนฟูผูตองขังหญิง
ในไทย ภายใตบันทึกความเขาใจที ่ไดทำรวมกับ TIJ 
เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 เพื่อเสริมสรางความรู
ความเขาใจในการจัดทำโครงการฝกอาชีพและฟนฟู
ผูตองขังหญิง โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการบริหารจัดการ
รานกาแฟ รานอาหาร และรานนวดแผนไทย และการนำ
ขอกำหนดกรุงเทพไปปรับใชใหเหมาะสมกับทัณฑสถาน
หญิง CC2 ในประเทศกัมพูชา

การเสวนาออนไลน�ระดับโลก ชุด 
“กระบวนการยุติธรรมที่ตอบสนอง
ต�อเพศภาวะและการปฏิรูปเร�อนจำ”

แมในหวงของการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
TIJ ก็ยังคงมุงมั่นดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนดไว
โดยในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ระหวางที่ทั ่วโลก
กำลังเผชิญวิกฤตของโรคระบาดรวมกัน เรือนจำ
ไดกลายเปนประเด็นสำคัญท่ีท่ัวโลกตองใหความสำคัญ 
เน่ืองจากสถานการณเดิมท่ีเรือนจำมีความแออัดอยูแลว 
หากมีการแพรระบาด ของเชื้อไวรัสภายในเรือนจำ
จะสงผลกระทบอยางรุนแรงตอสภาพความเปนอยู
ของคนในเรือนจำ เพราะความแออัดจะทำใหไวรัส
แพรระบาดไดอยางรวดเร็ว เกิดปญหาตามมาทั้ง
ในดานการเขาถึงบริการสุขภาพ ไมมีพื ้นที ่กักตัว
เพ่ือแยกผูปวยออกจากคนท่ียังไมติดเช้ือ การขาดแคลน
สิ่งของเครื่องใชในการดูแลสุขอนามัยพื้นฐาน  และ
บุคลากรทางการแพทยไมเพียงพอ

ดวยเหตุน้ี TIJ ไดรวมกับสำนักงานปองกันอาชญากรรม
และปราบปรามยาเสพติดแหงสหประชาชาติ (UNODC)
จัดการเสวนาออนไลนระดับโลก ชุด “กระบวนการ
ยุติธรรมที ่ตอบสนองตอเพศภาวะและการปฏิรูป
เรือนจำ” เพ่ือใหเปนเวทีในการอภิปรายถึงความทาทาย
ในปจจุบันท่ีผูตองขังหญิงตองเผชิญ พรอมท้ังเปดเวที
ใหมีการแลกเปลี่ยนวิธีการ ประสบการณ บทเรียน 
รวมท้ังแนวปฏิบัติท่ีดีจากผูเช่ียวชาญท่ัวโลก โดยมุงหวัง
ที่จะชวยสงเสริมแนวคิดการตอบสนองความตองการ
เฉพาะตามเพศภาวะ ท้ังในดานการลดการแพรกระจาย
ของไวรัสโควิด-19 ในเรือนจำ และการปฏิรูปเรือนจำ
และกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในระยะยาวที่
สอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน ในเปาหมาย
ท่ี 5 เร่ืองความเทาเทียมทางเพศ เปาหมายท่ี 16 เร่ือง
การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมสำหรับทุกคน และ
เปาหมายที่ 17 เรื ่องการเปนหุนสวนความรวมมือ
ระดับโลก
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การจัดเสวนาออนไลนระดับโลกในคร้ังน้ี จัดข้ึนท้ังหมด 
3 ครั้ง ไดแก 

ครั้งที่ 1
เป�ดตัว “คู�มือว�าด�วยมาตรการที่มิใช�การคุมขัง

ที่ตอบสนองต�อเพศภาวะ"

วันที ่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 โดยมีผู เข าร วม
การเสวนาผานทางออนไลน ทั ้งเจาหนาที ่ภาครัฐ
เจาหนาที่จากสหประชาชาติ องคกรภาคประชาสังคม
และผูเช่ียวชาญอิสระจากนานาประเทศมากกวา 200 คน
รวมกันอภิปรายในประเด็นภูมิหลังของขอกำหนด
กรุงเทพ และคูมือวาดวยมาตรการที่มิใชการคุมขัง
ที่ตอบสนองตอเพศภาวะ

ครั้งที่ 2 
หัวข�อ “การส�งเสร�มทางเลือกแทนการคุมขัง

สำหรับผู�หญิงที่กระทำผ�ดกฎหมาย”

ในวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563 โดยผูเชี่ยวชาญจาก
นานาประเทศ ไดเขามาแลกเปลี ่ยนประสบการณ
การสงเสร ิมทางเลือกแทนการคุมขัง ดวยการให
ความสำคัญตอการลงทุนเพื่อสิทธิของผูหญิงและชุมชน 
และการมีสวนรวมของภาคสวนตาง ๆ ของสังคม 
โดยเฉพาะคนในสังคมและชุมชน ซึ ่งเปนตัวแปรใน
การชวยพัฒนาความรูความเขาใจแบบองครวม และ
การบริหารจัดการ ใหการสนับสนุนใหเกิดการเปล่ียนแปลง
ภายในตลอดจนการเยียวยา ความบอบช้ำทางจิตใจ 
อันเกิดขึ ้นจากความรุนแรง ซึ่งกระบวนการทั้งหมด
เปนการสรางความรู สึกปลอดภัย และศักดิ ์ศรีแหง
ความเปนมนุษยในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา

“ผู�ต�องขังหญิงหลายคนกระทำความผ�ดสถานเบา
และส�วนใหญ�มีแนวโน�มไม�เป�นภัยต�อสังคม

การลงโทษด�วยการคุมขังจ�งเป�นอ�ปสรรคต�อการฟ��นฟ�
และการกลับคืนสู�สังคมของพวกเธอในอนาคต

และยิ�งนำไปสู�การแบ�งแยกทางเพศ
และความเปราะบางของผู�หญิง”

มิวะ คาโต ผูอำนวยการสายงานปฏิบัติการ 

สำนักงานปองกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญา

กรรมแหงสหประชาชาติ (UNODC) 

ครั้งที่ 3 
หัวข�อ “การส�งเสร�มการคืนสู�สังคม

ของผู�ต�องขังหญิง หลังได�รับการปล�อยตัว” 

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เพื่อแสวงหาแบบอยาง
ที่เปนรูปธรรม และมีประสิทธิภาพในการคืนผูกาวพลาด
กลับสูสังคม โดยในสวนของ TIJ ไดนำเสนอความรวมมือ
ในรูปแบบภาคีพันธมิตรทางสังคม (Social Partnership
Model) มาใช ดังเชนโครงการ “เรือนจำตนแบบเชิงลึก”
ซึ่งเปนโครงการนำรองกอนปลอยตัว ที่มีการรวบรวม
ผูเชี่ยวชาญ 50 คน จากกลุมพันธมิตรทางสังคม 9 กลุม
เชน นักบำบัดทางจิต หนวยงานเอกชน หนวยงานเพื่อ
สังคมที่ไมแสวงหาผลกำไร และผูนำชุมชน เขาไปให
การฝกอบรมผูตองขังหญิงที่กำลังจะไดรับการปลอยตัว 
เพื่อใหพวกเขาเหลานั้นไดมีทักษะสำคัญอยางการเสริม
ความเขมแข็งทางจิตใจ บริหารจัดการการเงิน การวางแผน
อาชีพและธุรกิจ ทั้งนี้ก็เพื่อใหพวกเขาไดกลับคืนสูสังคม
ไดอยางราบรื่น

Social Partnership Model ในประเทศไทยออกแบบ

มาเพ�่อส�งเสร�มการมีส�วนร�วมของภาคีเคร�อข�าย
สังคมในวงกว�างเพ�่อให�ผู�ต�องขังหญิงได�รับการ
สนับสนุนเพ��มเติม โครงการเช�นนี้ช�วยลดกำแพง

ระหว�างคนในเร�อนจำและนอกเร�อนจำ” 

ชลธิช ชื่นอุระ ผูอำนวยการสำนักสงเสริม

ขอกำหนดกรุงเทพและการปฏิบัติตอผูกระทำผิด TIJ
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“เราได�ลงทุนให�แก�ความล�มเหลวของเร�อนจำมานานแล�ว 
ถึงเวลาที่เราจะประสบความสำเร็จในการลงทุน

เพ�่อมาตรการที่มิใช�การคุมขังที่สนองตอบ
เพศสภาวะในอนาคตเสียที”

 ดร. บารบารา โอเวน 

ครั้งที่ 3 
หัวข�อ “การส�งเสร�มการคืนสู�สังคม

ของผู�ต�องขังหญิง หลังได�รับการปล�อยตัว” 

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เพื่อแสวงหาแบบอยาง
ที่เปนรูปธรรม และมีประสิทธิภาพในการคืนผูกาวพลาด
กลับสูสังคม โดยในสวนของ TIJ ไดนำเสนอความรวมมือ
ในรูปแบบภาคีพันธมิตรทางสังคม (Social Partnership
Model) มาใช ดังเชนโครงการ “เรือนจำตนแบบเชิงลึก”
ซึ่งเปนโครงการนำรองกอนปลอยตัว ที่มีการรวบรวม
ผูเชี่ยวชาญ 50 คน จากกลุมพันธมิตรทางสังคม 9 กลุม
เชน นักบำบัดทางจิต หนวยงานเอกชน หนวยงานเพื่อ
สังคมที่ไมแสวงหาผลกำไร และผูนำชุมชน เขาไปให
การฝกอบรมผูตองขังหญิงที่กำลังจะไดรับการปลอยตัว 
เพื่อใหพวกเขาเหลานั้นไดมีทักษะสำคัญอยางการเสริม
ความเขมแข็งทางจิตใจ บริหารจัดการการเงิน การวางแผน
อาชีพและธุรกิจ ทั้งนี้ก็เพื่อใหพวกเขาไดกลับคืนสูสังคม
ไดอยางราบรื่น

Social Partnership Model ในประเทศไทยออกแบบ
มาเพ�่อส�งเสร�มการมีส�วนร�วมของภาคีเคร�อข�าย
สังคมในวงกว�างเพ�่อให�ผู�ต�องขังหญิงได�รับการ
สนับสนุนเพ��มเติม โครงการเช�นนี้ช�วยลดกำแพง

ระหว�างคนในเร�อนจำและนอกเร�อนจำ” 

ชลธิช ชื่นอุระ ผูอำนวยการสำนักสงเสริม

ขอกำหนดกรุงเทพและการปฏิบัติตอผูกระทำผิด TIJ
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รายงานสถานการณ�และข�อเสนอแนะ
เชิงนโยบายเกี่ยวกับการแพร�ระบาด
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ในเร�อนจำ

อีกท้ัง TIJ ยังไดเผยแพร “รายงานสถานการณและขอเสนอ
แนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ในเรือนจำ” เมื ่อวันที ่ 31 
มีนาคม พ.ศ. 2563 เพ่ือนำเสนอภาพรวมของความทาทาย
ตาง ๆ ที่เรือนจำทั่วโลกกำลังเผชิญ รวมทั้งแนวทาง
การรับมือ ตลอดจนเสนอแนะนโยบายที่ประเทศไทยอาจ
นำมาใชในวิกฤติการณครั้งนี้ โดยเนนไปที่การสงเสริม
กระบวนการยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน เชน 
การใชมาตรการทางเลือกแทนการคุมขัง และใชมาตรการ
คุมขังเปนทางเลือกสุดทายในการลงโทษทางอาญา การเตรียม
ความพรอมกอนปลอยตัวผูตองขัง และใหความชวยเหลือ
ผูตองขังในการกลับคืนสูสังคม โดยกำหนดแนวทางท่ีชัดเจน
เกี ่ยวกับการคัดกรองดานสุขภาพกอนการปลอยตัว 
การใหความรูเก่ียวกับการปฏิบัติตัวในสถานการณการแพร
ระบาด การเคล่ือนยายถิ่นฐานกลับภูมิลำเนา ตลอดจน
การใหความชวยเหลือดานอาชีพหลังพนโทษ และ
มาตรการทั ่วไปในการบริหารจัดการเรือนจำระหวาง
การแพรระบาดของเชื้อโควิด-19

ครั้งที่ 3 
หัวข�อ “การส�งเสร�มการคืนสู�สังคม

ของผู�ต�องขังหญิง หลังได�รับการปล�อยตัว” 

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เพื่อแสวงหาแบบอยาง
ที่เปนรูปธรรม และมีประสิทธิภาพในการคืนผูกาวพลาด
กลับสูสังคม โดยในสวนของ TIJ ไดนำเสนอความรวมมือ
ในรูปแบบภาคีพันธมิตรทางสังคม (Social Partnership
Model) มาใช ดังเชนโครงการ “เรือนจำตนแบบเชิงลึก”
ซึ่งเปนโครงการนำรองกอนปลอยตัว ที่มีการรวบรวม
ผูเชี่ยวชาญ 50 คน จากกลุมพันธมิตรทางสังคม 9 กลุม
เชน นักบำบัดทางจิต หนวยงานเอกชน หนวยงานเพื่อ
สังคมที่ไมแสวงหาผลกำไร และผูนำชุมชน เขาไปให
การฝกอบรมผูตองขังหญิงที่กำลังจะไดรับการปลอยตัว 
เพื่อใหพวกเขาเหลานั้นไดมีทักษะสำคัญอยางการเสริม
ความเขมแข็งทางจิตใจ บริหารจัดการการเงิน การวางแผน
อาชีพและธุรกิจ ทั้งนี้ก็เพื่อใหพวกเขาไดกลับคืนสูสังคม
ไดอยางราบรื่น

Social Partnership Model ในประเทศไทยออกแบบ
มาเพ�่อส�งเสร�มการมีส�วนร�วมของภาคีเคร�อข�าย
สังคมในวงกว�างเพ�่อให�ผู�ต�องขังหญิงได�รับการ
สนับสนุนเพ��มเติม โครงการเช�นนี้ช�วยลดกำแพง

ระหว�างคนในเร�อนจำและนอกเร�อนจำ” 

ชลธิช ชื่นอุระ ผูอำนวยการสำนักสงเสริม

ขอกำหนดกรุงเทพและการปฏิบัติตอผูกระทำผิด TIJ
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ครั้งที่ 3 
หัวข�อ “การส�งเสร�มการคืนสู�สังคม

ของผู�ต�องขังหญิง หลังได�รับการปล�อยตัว” 

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เพื่อแสวงหาแบบอยาง
ที่เปนรูปธรรม และมีประสิทธิภาพในการคืนผูกาวพลาด
กลับสูสังคม โดยในสวนของ TIJ ไดนำเสนอความรวมมือ
ในรูปแบบภาคีพันธมิตรทางสังคม (Social Partnership
Model) มาใช ดังเชนโครงการ “เรือนจำตนแบบเชิงลึก”
ซึ่งเปนโครงการนำรองกอนปลอยตัว ที่มีการรวบรวม
ผูเชี่ยวชาญ 50 คน จากกลุมพันธมิตรทางสังคม 9 กลุม
เชน นักบำบัดทางจิต หนวยงานเอกชน หนวยงานเพื่อ
สังคมที่ไมแสวงหาผลกำไร และผูนำชุมชน เขาไปให
การฝกอบรมผูตองขังหญิงที่กำลังจะไดรับการปลอยตัว 
เพื่อใหพวกเขาเหลานั้นไดมีทักษะสำคัญอยางการเสริม
ความเขมแข็งทางจิตใจ บริหารจัดการการเงิน การวางแผน
อาชีพและธุรกิจ ทั้งนี้ก็เพื่อใหพวกเขาไดกลับคืนสูสังคม
ไดอยางราบรื่น

Social Partnership Model ในประเทศไทยออกแบบ

มาเพ�่อส�งเสร�มการมีส�วนร�วมของภาคีเคร�อข�าย
สังคมในวงกว�างเพ�่อให�ผู�ต�องขังหญิงได�รับการ
สนับสนุนเพ��มเติม โครงการเช�นนี้ช�วยลดกำแพง

ระหว�างคนในเร�อนจำและนอกเร�อนจำ” 

ชลธิช ชื่นอุระ ผูอำนวยการสำนักสงเสริม

ขอกำหนดกรุงเทพและการปฏิบัติตอผูกระทำผิด TIJ

ระหวางเตรียมความพรอมในการกาวเขาสูปท่ี 10 ของการ
อนุวัติขอกำหนดกรุงเทพ ทาง TIJ ยังไดรวมกับภาคีเครือ
ขายในการดำเนินโครงการอ่ืน ๆ ท่ีเปนประโยชนตอสภาพ
ชีวิตความเปนอยูของผูตองขังหญิงทั้งในเรือนจำและผูที่
กำลังจะไดรับการปลอยตัว เชน การดำเนิน โครงการ 

“Street Food สรางโอกาส” รวมกับสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กรมราชทัณฑ
โครงการกำลังใจ ในพระดำริ พระเจาหลานเธอ พระองคเจา
พัชรกิติยาภา บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จำกัด  
(มหาชน) (DTAC) และ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) 
โครงการดังกลาวนำจุดเดนเรื่องอาหารริมทางของไทย
เสนอใหเปนโอกาสเติบโตทางธุรกิจท่ีผูพนโทษสามารถลงทุน
ไดเอง โดยคัดเลือกผูพนโทษที่มีความสนใจขายอาหาร
ริมทางมาเขารับการฝกอบรมจากผูเช่ียวชาญดานตางๆ ได
ทักษะทั้งในการพัฒนาเมนูอาหาร การตรวจสอบอาหาร
ปลอดภัย การตลาดออนไลน วางแผนธุรกิจเบื ้องตน 
และมอบรถเข็น Hygiene Street Food ที ่ออกแบบ
โดยคณะวิศวกรรมศาสตร สจล. พรอมเงินทุนไปตั้งตัว
เมื่อผานการอบรมถือเปนสะพานเชื่อมใหผูพนโทษไดมี
เปาหมาย มีหลักในการสรางอาชีพ มีรายได สามารถ
กลับไปใชชีวิตในสังคมไดอยางปกติ ซึ่งเปนปจจัยสำคัญ
ในการลดการกระทำความผิดซ้ำ

การเตร�ยมความพร�อมเข�าสู�ป�ที่ 10 
ของข�อกำหนดกรุงเทพ และ
การดำเนินโครงการ 
“Street Food สร�างโอกาส”
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ครั้งที่ 1 RoLD Virtual Forum 
หัวข�อ “Partnership Model for Social 
Reintegration” 

เม่ือวันท่ี 12 มีนาคม 2563 TIJ ไดจัดการประชุม RoLD Forum ข้ึน
ผาน “แอปพลิเคช่ัน ZOOM” ซ่ึงถือเปนประชุมผานระบบออนไลน
เปนครั ้งแรกของ RoLD Forum เพื ่อหารือเกี ่ยวกับการสราง
ความรวมมือขององคกรทั ้งภาครัฐและภาคเอกชนในการ
ชวยเหลือผูตองขังใหมีงานทำหลังพนโทษ ในหัวขอ “Partnership  
Model for Social Reintegration” โดยมี RoLD Fellows เปน
วิทยากรทางไกล และเขารวมประชุม ไดแก หมอมหลวง
ดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจาหนาที่บริหาร มูลนิธิแมฟาหลวง
ในพระบรมราชูปถัมภ ดร.เอกนิติ นิติทัณฑประภาศ อธิบดีกรม
สรรพากร กระทรวงการคลัง จิราพร ขาวสวัสด์ิ ประธานเจาหนาท่ี
บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ปตท. น้ำมันและ

การคาปลีก จำกัด (มหาชน) รื ่นวดี สุวรรณมงคล 
เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) จรัล งามวิโรจนเจริญ Chief 
Data Scientist and VP of Data Innovation Lab 
บริษัท เซอรทิส จำกัด ธิษณา ธิติศักดิ์สกุล กรรมการ
บริหารและผูรวมกอตั้ง บริษัท โนบูโรแพลตฟอรม จำกัด
ร วมกันแลกเปลี ่ยนความคิดเห ็นในการใช แนวคิด
การประสานความรวมมือเพื ่อสงเสริมการคืนสู สังคม
หลังพนโทษ และมีชลธิช ชื่นอุระ ผูอำนวยการสำนัก
สงเสริม ขอกำหนดกรุงเทพและการปฏิบัติตอผูกระทำผิด 
TIJ เปนผูดำเนินรายการ 

ครั้งที่ 2 RoLD Virtual Forum  
หัวข�อ FROM FRONT LINE … 
TO LAST LINE “ศูนย�กักแยก
ปทุมธานี” ต�นแบบตัดวงจรโคว�ด 
ลดภาระหมอ ลดความเสี่ยงชุมชน

ตอมาในวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2563 มีการจัดเสวนา
ออนไลน หัวขอ “From Front Line to Last Line 
‘ศูนยกักแยกปทุมธานี’” อันเปนศูนยกักแยกผูปวยท่ีจำเปน
ตองกักตัว เนื่องจากมีความเสี่ยงจะติดเชื้อโควิด-19 แต
ไมสามารถกักตัวในบานพักอาศัยของคนเองได และสงเสริม
การมีสวนรวมของชุมชนในการตัดตอนการแพรเชื้อไวรัส 

ทั้งนี ้ “ศูนยกักแยกปทุมธานี” เกิดขึ ้นจากการระดม
ความคิดเห็นระหวางคนหลากหลายสาขาอาชีพ เชน 
แพทย พยาบาล นักเศรษฐศาสตร นักปกครองวิศวกร 
สถาปนิก รวมถึงภาครัฐและภาคเอกชน โดยไดแรงสนับสนุน
หลักจากเครือขายดานหลักนิติธรรมและการพัฒนา (RoLD) 
ของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแหงประเทศไทย (TIJ) และ
นับเปนมาตรการเชิงรุกท่ีชวยชะลอการติดเช้ือ หรือเรียกวา
ขั้น Early Isolation ที่จะชวยลดจำนวนคนไขที่ตองเขาไป
ใชทรัพยากรในโรงพยาบาล ลดความสูญเสียทรัพยากร
ในโรงพยาบาล ผูติดเชื ้อที ่อยู ในศูนยกักแยกสามารถ

รับการรักษาไดต้ังแตเร่ิมมีอาการ ทำใหมีโอกาสหายสูง 
อีกทั้งแนวคิดของศูนยฯ ยังใหความสำคัญกับการสราง
รายไดใหชุมชน ดวยการจางงานคนในชุมชน และ
รับซื้อวัตถุดิบ ขาวของเครื่องใช และผลิตภัณฑที่ผลิต
ในทองถิ่น ทำใหชุมชนไดเขามามีสวนรวม เกิดการ
ดูแลกันเอง

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 TIJ ไดจัดใหมีโครงการ
ตอยอดการดำเนินงานของหลักสูตรผูบริหารรุนใหม
ดานหลักนิติธรรมและการพัฒนา (TIJ Executive 
Programme on the Rule of Law and Development 
- RoLD) โดยเรียกวา RoLD Forum ที่ขยายจากเดิม
เปนเวทีเฉพาะรุนของ RoLD ในปน้ันๆและไดกลายเปน
พื ้นที ่ใหผู มีอุดมการณเดียวกันจากทั ้ง 3 รุ น ได
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอเสนอ หรือกลยุทธใน
การแกไขประเด็นปญหาของสังคมในดานตางๆ เชน 
ธ ุรก ิจกับความรับผิดชอบตอสังคมการปองกัน
อาชญากรรม การตอต านการคอร ร ัปช ัน และ
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ อันจะสามารถนำไป
ขับเคลื่อนหรือตอยอดเปนแนวคิดเชิงนโยบาย และ
ผลักดันสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมตอไป

RoLD Forum ครั้งแรก ไดจัดขึ ้นในวันที่  31 ตุลาคม
พ.ศ. 2562 ในประเด็น Tech & Transparency และ Trust 
เพื่อสังคม โดยไดรับเกียรติจากผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยี 
เชน ดร.กอง พณชิต กิตติปญญางาม CEO/Co-Founder, 
ZTRUS President of TTSA และ ดร.ภูมิ ภูมิรัตน กรรมการ
ผู จ ัดการ KQ Consulting Co., Ltd เปนผู อภิปราย 
โดยมีการหยิบยกประเด็นที่นาสนใจตลอดรายการ อาทิ 
Hackatax กับการเปลี่ยนวิธีคิดของผูมีสวนไดสวนเสีย
ในการแกปญหาการจัดเก็บภาษีใหเปนธรรม ความนาเช่ือถือ
ของเทคโนโลยีและระบบความปลอดภัยของขอมูล และ
นโยบายดานการคุมครองขอมูลสวนบุคคล

การส�งเสร�มหลักนิติธรรมและมาตรฐาน
ระหว�างประเทศในกระบวนการยุติธรรม
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ดวยเหตุการณแพรกระจายของเช้ือไวรัสโคโรนา
หรือโควิด-19 สงผลใหการดำเนินการจัด 
RoLD Forum ท่ีตองรวมตัวกลุมคนจำนวนมาก 
จำเปนตองหยุดชะงักลง และดวยสถานการณ
ที ่รุนแรงของการแพรกระจายของเชื ้อไวรัส 
การออกมาตรการที่เขมงวดรัดกุมของภาครัฐ
เพื่อจำกัดวงการแพรระบาดของเชื้อ เริ่มสง
ผลกระทบตอการดำเนินชีวิตทั ้งในมิติของ
เศรษฐกิจและสังคมของประชาชนและทุก
ภาคสวนในสังคม TIJ และผูเขาอบรม RoLD 
ท้ัง 3 รุน ไดเล็งเห็นถึงผลจากเหตุวิกฤตคร้ังน้ี 
จึงไดรวมกันจัดการเสวนาออนไลน ในชื ่อ 
“RoLD Virtual Forum : Living with COVID-19”
วาดวยเรื่องของการแพรระบาดของเชื้อไวรัส
โควิด-19 กับผลกระทบตอสังคม เพื่อรวมกัน
แสวงหาแนวทางในการปองกันการแพรระบาด
ของเชื ้อไวรัสฯ และยกระดับคุณภาพชีวิต
ของทุกภาคสวนในสังคมระหวางการใชชีวิต
ในภาวะวิกฤต โดยการจัดการเสวนาออนไลน 
RoLD Virtual Forum มีขึ้นทั้งหมด 9 ครั้ง 

ครั้งที่ 1 RoLD Virtual Forum 
หัวข�อ “Partnership Model for Social 
Reintegration” 

เม่ือวันท่ี 12 มีนาคม 2563 TIJ ไดจัดการประชุม RoLD Forum ข้ึน
ผาน “แอปพลิเคช่ัน ZOOM” ซ่ึงถือเปนประชุมผานระบบออนไลน
เปนครั ้งแรกของ RoLD Forum เพื ่อหารือเกี ่ยวกับการสราง
ความรวมมือขององคกรทั ้งภาครัฐและภาคเอกชนในการ
ชวยเหลือผูตองขังใหมีงานทำหลังพนโทษ ในหัวขอ “Partnership  
Model for Social Reintegration” โดยมี RoLD Fellows เปน
วิทยากรทางไกล และเขารวมประชุม ไดแก หมอมหลวง
ดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจาหนาที่บริหาร มูลนิธิแมฟาหลวง
ในพระบรมราชูปถัมภ ดร.เอกนิติ นิติทัณฑประภาศ อธิบดีกรม
สรรพากร กระทรวงการคลัง จิราพร ขาวสวัสด์ิ ประธานเจาหนาท่ี
บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ปตท. น้ำมันและ

การคาปลีก จำกัด (มหาชน) รื ่นวดี สุวรรณมงคล 
เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) จรัล งามวิโรจนเจริญ Chief 
Data Scientist and VP of Data Innovation Lab 
บริษัท เซอรทิส จำกัด ธิษณา ธิติศักดิ์สกุล กรรมการ
บริหารและผูรวมกอตั้ง บริษัท โนบูโรแพลตฟอรม จำกัด
ร วมกันแลกเปลี ่ยนความคิดเห ็นในการใช แนวคิด
การประสานความรวมมือเพื ่อสงเสริมการคืนสู สังคม
หลังพนโทษ และมีชลธิช ชื่นอุระ ผูอำนวยการสำนัก
สงเสริม ขอกำหนดกรุงเทพและการปฏิบัติตอผูกระทำผิด 
TIJ เปนผูดำเนินรายการ 

ครั้งที่ 2 RoLD Virtual Forum  
หัวข�อ FROM FRONT LINE … 
TO LAST LINE “ศูนย�กักแยก
ปทุมธานี” ต�นแบบตัดวงจรโคว�ด 
ลดภาระหมอ ลดความเสี่ยงชุมชน

ตอมาในวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2563 มีการจัดเสวนา
ออนไลน หัวขอ “From Front Line to Last Line 
‘ศูนยกักแยกปทุมธานี’” อันเปนศูนยกักแยกผูปวยท่ีจำเปน
ตองกักตัว เนื่องจากมีความเสี่ยงจะติดเชื้อโควิด-19 แต
ไมสามารถกักตัวในบานพักอาศัยของคนเองได และสงเสริม
การมีสวนรวมของชุมชนในการตัดตอนการแพรเชื้อไวรัส 

ทั้งนี ้ “ศูนยกักแยกปทุมธานี” เกิดขึ ้นจากการระดม
ความคิดเห็นระหวางคนหลากหลายสาขาอาชีพ เชน 
แพทย พยาบาล นักเศรษฐศาสตร นักปกครองวิศวกร 
สถาปนิก รวมถึงภาครัฐและภาคเอกชน โดยไดแรงสนับสนุน
หลักจากเครือขายดานหลักนิติธรรมและการพัฒนา (RoLD) 
ของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแหงประเทศไทย (TIJ) และ
นับเปนมาตรการเชิงรุกท่ีชวยชะลอการติดเช้ือ หรือเรียกวา
ขั้น Early Isolation ที่จะชวยลดจำนวนคนไขที่ตองเขาไป
ใชทรัพยากรในโรงพยาบาล ลดความสูญเสียทรัพยากร
ในโรงพยาบาล ผูติดเชื ้อที ่อยู ในศูนยกักแยกสามารถ

รับการรักษาไดต้ังแตเร่ิมมีอาการ ทำใหมีโอกาสหายสูง 
อีกทั้งแนวคิดของศูนยฯ ยังใหความสำคัญกับการสราง
รายไดใหชุมชน ดวยการจางงานคนในชุมชน และ
รับซื้อวัตถุดิบ ขาวของเครื่องใช และผลิตภัณฑที่ผลิต
ในทองถิ่น ทำใหชุมชนไดเขามามีสวนรวม เกิดการ
ดูแลกันเอง

หลักนิติธรรมในยุคโคว�ด :
RoLD Virtual Forum : Living with COVID-19
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ครั้งที่ 1 RoLD Virtual Forum 
หัวข�อ “Partnership Model for Social 
Reintegration” 

เม่ือวันท่ี 12 มีนาคม 2563 TIJ ไดจัดการประชุม RoLD Forum ข้ึน
ผาน “แอปพลิเคช่ัน ZOOM” ซ่ึงถือเปนประชุมผานระบบออนไลน
เปนครั ้งแรกของ RoLD Forum เพื ่อหารือเกี ่ยวกับการสราง
ความรวมมือขององคกรทั ้งภาครัฐและภาคเอกชนในการ
ชวยเหลือผูตองขังใหมีงานทำหลังพนโทษ ในหัวขอ “Partnership  
Model for Social Reintegration” โดยมี RoLD Fellows เปน
วิทยากรทางไกล และเขารวมประชุม ไดแก หมอมหลวง
ดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจาหนาที่บริหาร มูลนิธิแมฟาหลวง
ในพระบรมราชูปถัมภ ดร.เอกนิติ นิติทัณฑประภาศ อธิบดีกรม
สรรพากร กระทรวงการคลัง จิราพร ขาวสวัสด์ิ ประธานเจาหนาท่ี
บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ปตท. น้ำมันและ

การคาปลีก จำกัด (มหาชน) รื ่นวดี สุวรรณมงคล 
เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) จรัล งามวิโรจนเจริญ Chief 
Data Scientist and VP of Data Innovation Lab 
บริษัท เซอรทิส จำกัด ธิษณา ธิติศักดิ์สกุล กรรมการ
บริหารและผูรวมกอตั้ง บริษัท โนบูโรแพลตฟอรม จำกัด
ร วมกันแลกเปลี ่ยนความคิดเห ็นในการใช แนวคิด
การประสานความรวมมือเพื ่อสงเสริมการคืนสู สังคม
หลังพนโทษ และมีชลธิช ชื่นอุระ ผูอำนวยการสำนัก
สงเสริม ขอกำหนดกรุงเทพและการปฏิบัติตอผูกระทำผิด 
TIJ เปนผูดำเนินรายการ 

ครั้งที่ 2 RoLD Virtual Forum  
หัวข�อ FROM FRONT LINE … 
TO LAST LINE “ศูนย�กักแยก
ปทุมธานี” ต�นแบบตัดวงจรโคว�ด 
ลดภาระหมอ ลดความเสี่ยงชุมชน

ตอมาในวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2563 มีการจัดเสวนา
ออนไลน หัวขอ “From Front Line to Last Line 
‘ศูนยกักแยกปทุมธานี’” อันเปนศูนยกักแยกผูปวยท่ีจำเปน
ตองกักตัว เนื่องจากมีความเสี่ยงจะติดเชื้อโควิด-19 แต
ไมสามารถกักตัวในบานพักอาศัยของคนเองได และสงเสริม
การมีสวนรวมของชุมชนในการตัดตอนการแพรเชื้อไวรัส 

ทั้งนี ้ “ศูนยกักแยกปทุมธานี” เกิดขึ ้นจากการระดม
ความคิดเห็นระหวางคนหลากหลายสาขาอาชีพ เชน 
แพทย พยาบาล นักเศรษฐศาสตร นักปกครองวิศวกร 
สถาปนิก รวมถึงภาครัฐและภาคเอกชน โดยไดแรงสนับสนุน
หลักจากเครือขายดานหลักนิติธรรมและการพัฒนา (RoLD) 
ของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแหงประเทศไทย (TIJ) และ
นับเปนมาตรการเชิงรุกท่ีชวยชะลอการติดเช้ือ หรือเรียกวา
ขั้น Early Isolation ที่จะชวยลดจำนวนคนไขที่ตองเขาไป
ใชทรัพยากรในโรงพยาบาล ลดความสูญเสียทรัพยากร
ในโรงพยาบาล ผูติดเชื ้อที ่อยู ในศูนยกักแยกสามารถ

รับการรักษาไดต้ังแตเร่ิมมีอาการ ทำใหมีโอกาสหายสูง 
อีกทั้งแนวคิดของศูนยฯ ยังใหความสำคัญกับการสราง
รายไดใหชุมชน ดวยการจางงานคนในชุมชน และ
รับซื้อวัตถุดิบ ขาวของเครื่องใช และผลิตภัณฑที่ผลิต
ในทองถิ่น ทำใหชุมชนไดเขามามีสวนรวม เกิดการ
ดูแลกันเอง

“ศูนย�กักแยกปทุมธานี ได�แนวคิดจากการสังเกต
ว�าชาวบ�านที่เสี่ยงติดเชื้อจำนวนหนึ่งไม�สามารถ

อยู�บ�านของตนเองได� เพราะพ�้นที่จำกัด หร�อมีคนอาศัย
อยู�ร�วมบ�านจำนวนมาก ไม�มีการแบ�งพ�้นที่เป�นสัดส�วน

โดยนำแนวคิดมาจาก State Quarantine หร�อ 
Local Quarantine จากแนวปฏิบัติที่ดีของประเทศต�างๆ

เช�นที่อ��ฮั่น พ�้นที่แรกที่มีการแพร�ระบาด”  

ดร.อณูวรรณ วงศพิเชษฐ

รองผูอำนวยการ TIJ

ครั้งที่ 3 RoLD Virtual Forum  
หัวข�อ Living with COVID-19 
EP. 1 “เป�ดเมืองอย�างไรให�ปลอดภัย”

หลังจากนั้น มีการจัด RoLD Virtual Forum ครั้งที ่ 3 
วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2563 ในประเด็น “เปดเมือง
อยางไรใหปลอดภัย” โดยเนนที่การใชชีวิตภายใตสภาวะ
ใหม ในรูปแบบของ New Normal ซึ่งไดรับความรวมมือ
จากนักเศรษฐศาสตร และนักสาธารณสุขในการรวมให
ขอมูล เชน ผศ.ดร.ธานี ชัยวัฒน ผู อำนวยการศูนย
เศรษฐศาสตรพฤติกรรมและการทดลองแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยนำเสนอผลงานวิจัยเรื ่อง “Behavioral 
Insights ของครัวเรือนไทยภายใตสถานการณ โควิด-19” 
ซ่ึงจัดทำโดยคณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
รศ.ดร.ชะนวนทอง ธนสุกานต คณบดีคณะสาธารณสุข
ศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล นำเสนอเรื่อง อาสาสมัคร
สาธารณสุขหมูบาน หรือ อสม. และเครื่องมือที่เรียกวา
“ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ” แผนใหญให
องคกรชุมชนและทองถ่ินสามารถนำไปใชอางอิงเพ่ือจัดทำ
แผนหรือวางกรอบกติกาในระดับชุมชนเองได และนาย
สมโภชน อาหุนัย ประธานเจาหนาที ่บริหาร บริษัท 
พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หนึ่งในผูมีสวนรวม
ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ซึ่งในกรณีนี้เอง
ที ่ชวยใหประเทศไทย สามารถจำกัดการแพรระบาด
ของเช้ือไวรัสฯ ไดอยางคอนขางมีประสิทธิภาพในเวลาตอมา  

ครั้งที่ 4 RoLD Virtual Forum 
หัวข�อ Living with COVID-19 
EP. 2 “บทบาทของตำรวจและ
อาชญากรรมท่ีเปล่ียนไปในยุคโคว�ด”  

ตำรวจ ก็เปนอีกหนึ่งกลุม “ปราการหนาดาน” ที่ประสบ
ความยากลำบากในการทำหนาที่ระหวางการแพรระบาด
ของเชื้อไวรัส ในการจัด RoLD Virtual Forum ครั้งที่ 4 

วันที ่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563 จึงเกิดขึ ้นในหัวขอ 
“บทบาทของตำรวจและอาชญากรรมท่ีเปล่ียนไปในยุค
โควิด” เพ่ือปองกันความเส่ียงท่ีจะติดเช้ือแกตำรวจและ
ลดปญหาอาชญากรรม โดยเฉพาะอาชญากรรมไซเบอร
ที่เกิดมากขึ้นในชวงที่มีการแพรระบาดของเชื้อไวรัส 
เนื่องจากการกักตัวประชาชนไวอยูภายในที่พักอาศัย 
นอกจากนี ้ย ังพบรูปแบบอาชญากรรมอื ่น ๆ ที ่ม ี
แนวโนมเพิ่มสูงขึ้น จากผลพวงปญหาทางเศรษฐกิจ 
รวมท้ังพบสถิติความรุนแรงภายในครอบครัวมากข้ึนดวย

“ตำรวจเลือกไม�ได� ว�าจะเข�าไปจับกุมเฉพาะคนที่
ไม�มีความเสี่ยงติดโคว�ด และคนที่ทำความผ�ด 
เช�น ฝ�าฝ�น พ.ร.ก.ฉุกเฉิน หร�อ เล�นการพนัน 

ก็มักมีการรวมกลุ�ม กลายเป�นกลุ�มเสี่ยงทั้งหมด 
แต�ทุกครั้งที่มีเหตุร�าย มีคนร�าย 

ตำรวจก็ต�องเข�าไปเพราะโดยหน�าที่
เราต�องเลือกให�น้ำหนักกับความปลอดภัย
ของประชาชนก�อนที่จะสนใจว�าเสี่ยงติด

พล.ต.ต.ธัชชัย ปตะนีละบุตร

รองผูบัญชาการตำรวจภูธรภาค 2
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ครั้งที่ 1 RoLD Virtual Forum 
หัวข�อ “Partnership Model for Social 
Reintegration” 

เม่ือวันท่ี 12 มีนาคม 2563 TIJ ไดจัดการประชุม RoLD Forum ข้ึน
ผาน “แอปพลิเคช่ัน ZOOM” ซ่ึงถือเปนประชุมผานระบบออนไลน
เปนครั ้งแรกของ RoLD Forum เพื ่อหารือเกี ่ยวกับการสราง
ความรวมมือขององคกรทั ้งภาครัฐและภาคเอกชนในการ
ชวยเหลือผูตองขังใหมีงานทำหลังพนโทษ ในหัวขอ “Partnership  
Model for Social Reintegration” โดยมี RoLD Fellows เปน
วิทยากรทางไกล และเขารวมประชุม ไดแก หมอมหลวง
ดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจาหนาที่บริหาร มูลนิธิแมฟาหลวง
ในพระบรมราชูปถัมภ ดร.เอกนิติ นิติทัณฑประภาศ อธิบดีกรม
สรรพากร กระทรวงการคลัง จิราพร ขาวสวัสด์ิ ประธานเจาหนาท่ี
บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ปตท. น้ำมันและ

การคาปลีก จำกัด (มหาชน) รื ่นวดี สุวรรณมงคล 
เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) จรัล งามวิโรจนเจริญ Chief 
Data Scientist and VP of Data Innovation Lab 
บริษัท เซอรทิส จำกัด ธิษณา ธิติศักดิ์สกุล กรรมการ
บริหารและผูรวมกอตั้ง บริษัท โนบูโรแพลตฟอรม จำกัด
ร วมกันแลกเปลี ่ยนความคิดเห ็นในการใช แนวคิด
การประสานความรวมมือเพื ่อสงเสริมการคืนสู สังคม
หลังพนโทษ และมีชลธิช ชื่นอุระ ผูอำนวยการสำนัก
สงเสริม ขอกำหนดกรุงเทพและการปฏิบัติตอผูกระทำผิด 
TIJ เปนผูดำเนินรายการ 

ครั้งที่ 2 RoLD Virtual Forum  
หัวข�อ FROM FRONT LINE … 
TO LAST LINE “ศูนย�กักแยก
ปทุมธานี” ต�นแบบตัดวงจรโคว�ด 
ลดภาระหมอ ลดความเสี่ยงชุมชน

ตอมาในวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2563 มีการจัดเสวนา
ออนไลน หัวขอ “From Front Line to Last Line 
‘ศูนยกักแยกปทุมธานี’” อันเปนศูนยกักแยกผูปวยท่ีจำเปน
ตองกักตัว เนื่องจากมีความเสี่ยงจะติดเชื้อโควิด-19 แต
ไมสามารถกักตัวในบานพักอาศัยของคนเองได และสงเสริม
การมีสวนรวมของชุมชนในการตัดตอนการแพรเชื้อไวรัส 

ทั้งนี ้ “ศูนยกักแยกปทุมธานี” เกิดขึ ้นจากการระดม
ความคิดเห็นระหวางคนหลากหลายสาขาอาชีพ เชน 
แพทย พยาบาล นักเศรษฐศาสตร นักปกครองวิศวกร 
สถาปนิก รวมถึงภาครัฐและภาคเอกชน โดยไดแรงสนับสนุน
หลักจากเครือขายดานหลักนิติธรรมและการพัฒนา (RoLD) 
ของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแหงประเทศไทย (TIJ) และ
นับเปนมาตรการเชิงรุกท่ีชวยชะลอการติดเช้ือ หรือเรียกวา
ขั้น Early Isolation ที่จะชวยลดจำนวนคนไขที่ตองเขาไป
ใชทรัพยากรในโรงพยาบาล ลดความสูญเสียทรัพยากร
ในโรงพยาบาล ผูติดเชื ้อที ่อยู ในศูนยกักแยกสามารถ

รับการรักษาไดต้ังแตเร่ิมมีอาการ ทำใหมีโอกาสหายสูง 
อีกทั้งแนวคิดของศูนยฯ ยังใหความสำคัญกับการสราง
รายไดใหชุมชน ดวยการจางงานคนในชุมชน และ
รับซื้อวัตถุดิบ ขาวของเครื่องใช และผลิตภัณฑที่ผลิต
ในทองถิ่น ทำใหชุมชนไดเขามามีสวนรวม เกิดการ
ดูแลกันเอง

“ศูนย�กักแยกปทุมธานี ได�แนวคิดจากการสังเกต
ว�าชาวบ�านที่เสี่ยงติดเชื้อจำนวนหนึ่งไม�สามารถ

อยู�บ�านของตนเองได� เพราะพ�้นที่จำกัด หร�อมีคนอาศัย
อยู�ร�วมบ�านจำนวนมาก ไม�มีการแบ�งพ�้นที่เป�นสัดส�วน

โดยนำแนวคิดมาจาก State Quarantine หร�อ 
Local Quarantine จากแนวปฏิบัติที่ดีของประเทศต�างๆ

เช�นที่อ��ฮั่น พ�้นที่แรกที่มีการแพร�ระบาด”  

ดร.อณูวรรณ วงศพิเชษฐ

รองผูอำนวยการ TIJ

ครั้งที่ 3 RoLD Virtual Forum  
หัวข�อ Living with COVID-19 
EP. 1 “เป�ดเมืองอย�างไรให�ปลอดภัย”

หลังจากนั้น มีการจัด RoLD Virtual Forum ครั้งที ่ 3 
วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2563 ในประเด็น “เปดเมือง
อยางไรใหปลอดภัย” โดยเนนที่การใชชีวิตภายใตสภาวะ
ใหม ในรูปแบบของ New Normal ซึ่งไดรับความรวมมือ
จากนักเศรษฐศาสตร และนักสาธารณสุขในการรวมให
ขอมูล เชน ผศ.ดร.ธานี ชัยวัฒน ผู อำนวยการศูนย
เศรษฐศาสตรพฤติกรรมและการทดลองแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยนำเสนอผลงานวิจัยเรื ่อง “Behavioral 
Insights ของครัวเรือนไทยภายใตสถานการณ โควิด-19” 
ซ่ึงจัดทำโดยคณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
รศ.ดร.ชะนวนทอง ธนสุกานต คณบดีคณะสาธารณสุข
ศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล นำเสนอเรื่อง อาสาสมัคร
สาธารณสุขหมูบาน หรือ อสม. และเครื่องมือที่เรียกวา
“ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ” แผนใหญให
องคกรชุมชนและทองถ่ินสามารถนำไปใชอางอิงเพ่ือจัดทำ
แผนหรือวางกรอบกติกาในระดับชุมชนเองได และนาย
สมโภชน อาหุนัย ประธานเจาหนาที ่บริหาร บริษัท 
พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หนึ่งในผูมีสวนรวม
ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ซึ่งในกรณีนี้เอง
ที ่ชวยใหประเทศไทย สามารถจำกัดการแพรระบาด
ของเช้ือไวรัสฯ ไดอยางคอนขางมีประสิทธิภาพในเวลาตอมา  

ครั้งที่ 4 RoLD Virtual Forum 
หัวข�อ Living with COVID-19 
EP. 2 “บทบาทของตำรวจและ
อาชญากรรมท่ีเปล่ียนไปในยุคโคว�ด”  

ตำรวจ ก็เปนอีกหนึ่งกลุม “ปราการหนาดาน” ที่ประสบ
ความยากลำบากในการทำหนาที่ระหวางการแพรระบาด
ของเชื้อไวรัส ในการจัด RoLD Virtual Forum ครั้งที่ 4 

วันที ่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563 จึงเกิดขึ ้นในหัวขอ 
“บทบาทของตำรวจและอาชญากรรมท่ีเปล่ียนไปในยุค
โควิด” เพ่ือปองกันความเส่ียงท่ีจะติดเช้ือแกตำรวจและ
ลดปญหาอาชญากรรม โดยเฉพาะอาชญากรรมไซเบอร
ที่เกิดมากขึ้นในชวงที่มีการแพรระบาดของเชื้อไวรัส 
เนื่องจากการกักตัวประชาชนไวอยูภายในที่พักอาศัย 
นอกจากนี ้ย ังพบรูปแบบอาชญากรรมอื ่น ๆ ที ่ม ี
แนวโนมเพิ่มสูงขึ้น จากผลพวงปญหาทางเศรษฐกิจ 
รวมท้ังพบสถิติความรุนแรงภายในครอบครัวมากข้ึนดวย

“ตำรวจเลือกไม�ได� ว�าจะเข�าไปจับกุมเฉพาะคนที่
ไม�มีความเสี่ยงติดโคว�ด และคนที่ทำความผ�ด 
เช�น ฝ�าฝ�น พ.ร.ก.ฉุกเฉิน หร�อ เล�นการพนัน 

ก็มักมีการรวมกลุ�ม กลายเป�นกลุ�มเสี่ยงทั้งหมด 
แต�ทุกครั้งที่มีเหตุร�าย มีคนร�าย 

ตำรวจก็ต�องเข�าไปเพราะโดยหน�าที่
เราต�องเลือกให�น้ำหนักกับความปลอดภัย
ของประชาชนก�อนที่จะสนใจว�าเสี่ยงติด”

พล.ต.ต.ธัชชัย ปตะนีละบุตร

รองผูบัญชาการตำรวจภูธรภาค 2

ใน RoLD Virtual Forum คร้ังน้ี ผศ.ดร.ปารีณา ศรีวนิชย 
คณบดีคณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ยังไดรวมนำเสนอ “คู มือปฏิบัติการสำหรับตำรวจ
ในชวงสถานการณ โควิด-19” เพื่อใหเปนแนวทาง
ในการปฏิบัติตัวของตำรวจอีกดวย 
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ครั้งที่ 5 RoLD Virtual Forum 
หัวข�อ Living with COVID-19 
EP. 3 “ฝ�าว�กฤตโคว�ด-19 
โดยไม�ทิ�งใครไว�ข�างหลัง” 

สวนครั้งที่ 5 นำเสนอประเด็น “กลุมเปราะบาง”
โดยใชชื ่อวา “ฝาวิกฤตโควิด-19 โดยไมทิ ้งใคร
ไวขางหลัง” ซึ่งผูรวมอภิปราย ไดนำเสนอมุมมอง
ในสวนของการแกไขปญหาที่กลุมเปราะบางตอง
เผชิญระหวางที่ทุกภาคสวนกำลังพยายามจำกัด
การแพรระบาดของเช้ือไวรัส เน่ืองจากกลุมเปราะบาง
ตองประสบกับปญหา ในการใชชีวิตมากกวากลุม
อื่น ๆ ทามกลางขอจำกัด ทั้งในมิติของเศรษฐกิจ
และสังคม เชน กลุมคนที่ทำงานไมสามารถทำงาน
ที่บานได และลักษณะงานตองเสี่ยงออกมาพบคน
จำนวนมากจึงจะมีรายได ซึ ่งสวนใหญเปนงาน
บริการและกลุมแรงงานนอกระบบ กลุมผูที ่เปน
เหยื่อความรุนแรงในครอบครัว  ที่มีขอจำกัดใน
การแสวงหาชองทางขอความชวยเหลือ กลุ ม
ผูเปราะบางทางดิจิทัล เนื่องจากขาดทักษะหรือ
เครื่องมือใชงานดิจิทัล เปนตน

“โลกหยุด แต�ละอาชีพไม�ได�โดนหยุด
แบบเดียวกันเมื่อโคว�ด-19 ทำให�อนาคต

มาถึงเร็วข�้น มีหลายอาชีพที่ไม�พร�อมรับมือ
กับชีว�ต New Normal ที่ต�องใช�เทคโนโลยี

ในการดำรงชีว�ต เราต�องพาคนกลุ�มนี้
ไปด�วยกัน” 

ดร.สันติธาร เสถียรไทย
ประธานทีมเศรษฐกิจและกรรมการผูจัดการใหญ 
บริษัท Sea Group (เจาของบริษัทและแบรนด 

Garena, Shoppee, AirPays)  

ครั้งที่ 7 RoLD Virtual Forum 
หัวข�อ Living with COVID-19 
EP. 5 “ว�ถีใหม�ศาลยุติธรรม
ในยุคโคว�ด-19”

นอกจากนโยบายดานเรือนจำในยุคโควิดแลว ในวันที่ 
16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ยังไดมีการเสวนาออนไลน

คร้ังท่ี 7 ในหัวขอ “วิถีใหมศาลยุติธรรมในยุคโควิด-19” 
โดยนายไสลเกษ วัฒนพันธุ ประธานศาลฎีกา กลาวถึง
การพยายาม “ทำใหสาธารณะเขาถึงศาลได” เพื ่อ
ปรับเปลี่ยน “วิธีคิด” ทั้งของบุคลากรศาล และวิธีคิด
ที ่ประชาชนรู ส ึกตอศาล โดยถือเปนหลักการใหญ
ในการเปดศาลใหโปรงใส นาเชื่อถือ พรอมระบุวิธีการ
New Normal  ของศาลในสถานการณการแพรระบาด
ของโควิด-19 เชน การสืบพยาน และการอานคำ
พิพากษาโดยใชระบบ VDO Conference การใช
กระบวนการปลอยตัวชั ่วคราว เปนตน นอกจากนี ้ 
ในหัวขอดังกลาวยังไดเชิญวิทยากรผูเชี่ยวชาญดานศาล
และกระบวนการยุต ิธรรมเข าร วมอภิปราย อาทิ 
นางเมทินี ชโลธร รองประธานศาลฎีกา นายสราวุธ 
เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และ
ศาสตราจารย ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ประธาน
กรรมการบริหาร TIJ

“ความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายของศาลที่กำลังดำเนินการอยู� 
จำเป�นต�องปรับเปลี่ยนว�ธีคิดของบุคลากรทั้งหมดของศาลและกระบวนการยุติธรรม
โดยมีประเด็นที่เป�นหัวใจคือ “ตราบใดที่ยังไม�สามารถพ�สูจน� ได�ว�าบุคคลใดมีความผ�ด

ต�องได�รับความคุ�มครองอย�างเต็มที่ เว�นแต�มีแนวโน�มว�าบุคคลนี้จะเป�นอันตรายต�อสาธารณะ”
และหากมีคำพ�พากษาถึงที่สุดแล�ว ก็ต�องมีแนวทางการลงโทษที่เหมาะสมกับความผ�ด

เป�นทางเลือกอื่นซึ่งไม�จำเป�นต�องเป�นการจำคุกเสมอไป”

นายไสลเกษ วัฒนพันธุ
ประธานศาลฎีกา 

35
รายงานประจำป� 2563 สถาบันเพ�่อการยุติธรรมแห�งประเทศไทย (องค�การมหาชน)



ครั้งที่ 6 RoLD Virtual Forum 
หัวข�อ Living with COVID-19 
EP. 4 “รายงาน Global Prison 
Trends 2020 และว�ถีใหม�
การลงโทษทางอาญา ในกระแส
โคว�ด-19”

ตอมาในวันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 มีการจัด RoLD
Virtual Forum ครั้งที่ 6 ในหัวขอ “รายงาน Global 
Prison Trends 2020 และวิถีใหมการลงโทษทางอาญา
ในกระแสโควิด-19” ที ่นอกจากจะนำเสนอรายงาน 
Global Prison Trends 2020 ซ่ึงเปนรายงานสถานการณ
เรือนจำโลกที่ TIJ รวมกับองคการปฏิรูปการลงโทษ
นานาชาติ (Penal Reform International) เปนประจำ
ทุกปแลว ยังไดเชิญวิทยากรและผู เชี ่ยวชาญมาให
ขอเสนอแนะและขอคิดเห็นเกี ่ยวกับ New Normal 
ในสวนของราชทัณฑ โดยประเด็นสำคัญอยูที ่การใช
มาตรการที่มิใชการคุมขังหรือใชมาตรการคุมขังเปน
มาตรการสุดทายของการลงโทษทางอาญา เพื่อลดการ
แออัดในเรือนจำ ซึ่งสามารถดำเนินการไดทั้งในระยะ
สั้นและระยะยาวดวย

ครั้งที่ 7 RoLD Virtual Forum 
หัวข�อ Living with COVID-19 
EP. 5 “ว�ถีใหม�ศาลยุติธรรม
ในยุคโคว�ด-19”

นอกจากนโยบายดานเรือนจำในยุคโควิดแลว ในวันที่ 
16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ยังไดมีการเสวนาออนไลน

คร้ังท่ี 7 ในหัวขอ “วิถีใหมศาลยุติธรรมในยุคโควิด-19” 
โดยนายไสลเกษ วัฒนพันธุ ประธานศาลฎีกา กลาวถึง
การพยายาม “ทำใหสาธารณะเขาถึงศาลได” เพื ่อ
ปรับเปลี่ยน “วิธีคิด” ทั้งของบุคลากรศาล และวิธีคิด
ที ่ประชาชนรู ส ึกตอศาล โดยถือเปนหลักการใหญ
ในการเปดศาลใหโปรงใส นาเชื่อถือ พรอมระบุวิธีการ
New Normal  ของศาลในสถานการณการแพรระบาด
ของโควิด-19 เชน การสืบพยาน และการอานคำ
พิพากษาโดยใชระบบ VDO Conference การใช
กระบวนการปลอยตัวชั ่วคราว เปนตน นอกจากนี ้ 
ในหัวขอดังกลาวยังไดเชิญวิทยากรผูเชี่ยวชาญดานศาล
และกระบวนการยุต ิธรรมเข าร วมอภิปราย อาทิ 
นางเมทินี ชโลธร รองประธานศาลฎีกา นายสราวุธ 
เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และ
ศาสตราจารย ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ประธาน
กรรมการบริหาร TIJ

“ความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายของศาลที่กำลังดำเนินการอยู� 
จำเป�นต�องปรับเปลี่ยนว�ธีคิดของบุคลากรทั้งหมดของศาลและกระบวนการยุติธรรม
โดยมีประเด็นที่เป�นหัวใจคือ “ตราบใดที่ยังไม�สามารถพ�สูจน� ได�ว�าบุคคลใดมีความผ�ด

ต�องได�รับความคุ�มครองอย�างเต็มที่ เว�นแต�มีแนวโน�มว�าบุคคลนี้จะเป�นอันตรายต�อสาธารณะ”
และหากมีคำพ�พากษาถึงที่สุดแล�ว ก็ต�องมีแนวทางการลงโทษที่เหมาะสมกับความผ�ด

เป�นทางเลือกอื่นซึ่งไม�จำเป�นต�องเป�นการจำคุกเสมอไป”

นายไสลเกษ วัฒนพันธุ
ประธานศาลฎีกา 

36
รายงานประจำป� 2563 สถาบันเพ�่อการยุติธรรมแห�งประเทศไทย (องค�การมหาชน)



ครั้งที่ 7 RoLD Virtual Forum 
หัวข�อ Living with COVID-19 
EP. 5 “ว�ถีใหม�ศาลยุติธรรม
ในยุคโคว�ด-19”

นอกจากนโยบายดานเรือนจำในยุคโควิดแลว ในวันที่ 
16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ยังไดมีการเสวนาออนไลน

คร้ังท่ี 7 ในหัวขอ “วิถีใหมศาลยุติธรรมในยุคโควิด-19” 
โดยนายไสลเกษ วัฒนพันธุ ประธานศาลฎีกา กลาวถึง
การพยายาม “ทำใหสาธารณะเขาถึงศาลได” เพื ่อ
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และกระบวนการยุต ิธรรมเข าร วมอภิปราย อาทิ 
นางเมทินี ชโลธร รองประธานศาลฎีกา นายสราวุธ 
เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และ
ศาสตราจารย ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ประธาน
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“ความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายของศาลที่กำลังดำเนินการอยู� 
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และหากมีคำพ�พากษาถึงที่สุดแล�ว ก็ต�องมีแนวทางการลงโทษที่เหมาะสมกับความผ�ด

เป�นทางเลือกอื่นซึ่งไม�จำเป�นต�องเป�นการจำคุกเสมอไป”
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ประธานศาลฎีกา 
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เป�นทางเลือกอื่นซึ่งไม�จำเป�นต�องเป�นการจำคุกเสมอไป”
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ครั้งที่ 8 RoLD Virtual Forum 
หัวข�อ Living with COVID-19 
EP. 6 “How to Empower 
Digital Citizenship in 
COVID-19 Era”

ในชวงท่ีเกิดการแพรระบาดของโควิด-19 ส่ิงหน่ึง
ท่ีประชาชนตองใชมากข้ึน คือการเขาถึงเทคโนโลยี 
เพราะการเวนระยะหางทางสังคมทำใหการติดตอ
สื่อสารกันตองทำผานทางไกล และเทคโนโลยี
สารสนเทศ แตปญหาการขาดความเทาเทียม
ในการเขาถึงเทคโนโลยี และขาดความเทาทัน
เทคโนโลยี ยอมมีผลกระทบตอสังคม ในการนี้ 
จึงมีการจัด RoLD Virtual Forum ในหัวขอ “How 
to Empower Digital Citizenship in COVID-19 
Era” ในวันท่ี 27 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เพ่ืออภิปราย
ถึงโอกาสและความทาทายของไทย ทามกลาง
วิกฤตโควิด-19 โดยผูรวมอภิปรายเห็นตรงกันวา 
วิกฤตในครั้งนี้เปนจุดเริ่มตนใหประเทศไทยได
มองไปท่ีการมุงม่ันใหบรรลุเปาหมายทางยุทธศาสตร 
ดิจิทัลมากขึ้น และนำไปสูการสราง “พลเมือง
ดิจิทัล” ในอนาคต โดยการใหความรูความเขาใจ
เกี ่ยวกับการใชเทคโนโลยีการสื ่อสารใหเกิด
ประโยชนตอสังคมสวนรวม

“การเข�าถึงอินเทอร�เน็ต คือ สิทธิทางสังคม 
ตัวแปรสำคัญในการไปสู�

Digital Country เต็มรูปแบบ” 

นายพุทธิพงษ ปุณณกันต
รัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
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ครั้งที่ 9 RoLD Virtual Forum 
หัวข�อ Living with COVID-19 
EP. 7 “ภัยคุกคามไซเบอร� 
ชีว�ต (ไม�) ปกติใหม� ยุคโคว�ด-19”

เม่ือผูคนใชเทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจำวันมากข้ึน 
ภัยไซเบอรจึงเปนความเสี่ยงที่เพิ่มสูงขึ้นตามไปดวย 
ในการเสวนาออนไลนคร้ังสุดทายของ RoLD Virtual 

Forum ผูอภิปรายไดมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน

ในหัวขอ “ภัยคุกคามไซเบอร ชีวิต(ไม)ปกติใหม 

ยุคโควิด-19” ซึ่งพบวา การทำธุรกรรมทางการเงิน

ออนไลน เปนตัวเรงประการหน่ึงใหเกิดอาชญากรรม

ไซเบอรในชวงที่ทุกคนถูกจำกัดใหตองเวนระยะหาง 

ทำงานที่บานหรือซื้อของออนไลน นอกจากนี้ยังพบ

อาชญากรรมประเภทการแสวงหาทางเพศจากเด็กบน

สื่อออนไลน ซึ่งเปนอาชญากรรมที่พบเห็นไดมาก

ในอาเซียนดวย แนวทางการแกไขปญหาดังกลาวข้ึน

อยูกับศักยภาพของประเทศ ในการพัฒนาทักษะและ

ความเชี่ยวชาญทางไซเบอรแกบุคลากรที่มีหนาที่

เกี่ยวของกับการปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร 

รวมท้ังการปลูกฝงทักษะและความรูถึงภัยไซเบอรแก

พลเมือง เพื ่อใหทุกฝายมีความพรอมรับมือกับ

อาชญากรรมทางไซเบอรตอไป

ท้ังน้ี ในชวงแรกท่ีมีการจัด RoLD Virtual Forum มีการจัด
เสวนาผานระบบ Zoom Meeting เนื่องจากมีลักษณะ
เปนวงปดท่ีผูเขารวมเปนเครือขาย RoLD Fellow เทาน้ัน 
ตอมาเห็นวาประเด็นที่จัดมีความสำคัญในสถานการณ
ปจจุบัน และตองการผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางนโยบาย จึงไดขยายชองทางโดยการถายทอดผาน 
Facebook Live ดวย ทำใหสามารถส่ือสารกับประชาชน
และเกิดการรับรูไดในวงที่กวางขึ้นมาก โดยมีผูเขารวม
ทาง Zoom Meeting รวมทุกครั้งจำนวน 756 คน และ
มีผูไดรับชมทาง facebook live กวา 42,000 คน อีกท้ัง
ไดรับผลตอบรับเปนอยางดีจากส่ือมวลชน โดยส่ือมวลชน
ไดนำเสนอขาวสารผานชองทางตาง ๆ ระหวางวันที่ 
3 มีนาคม - 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ทั้งสิ้น 114 ชิ้น

แถลงผลสำรวจความเห็นประชาชนต�อคดีนายวรยุทธ อยู�ว�ทยา   

ในเดือนสิงหาคม 2563 เกิดประเด็นรอนแรงขึ้นในแวดวงกระบวนการยุติธรรม 
เมื่อคดีการกระทำความผิดของนายวรยุทธ อยูวิทยา หรือ บอส ซึ่งขับรถชน
ตำรวจเสียชีวิต สามารถหลบหนีการจับกุมของตำรวจ กระท่ังคดีหมดอายุความ
สังคมจึงมีขอสงสัยถึงกระบวนการยุติธรรมไทยวาไมมีอยูจริง และถูกแทรกแซง
จากฝายการเมืองและจากอิทธิพลของกลุมนายทุน จนในที่สุดรัฐบาลตอง
ดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานขึ้นสอบสวนขอเท็จจริงของคดีอีกครั้งเพื่อสราง
ความตระหนักถึงการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย ใหมีความนาเชื่อถือ
โปรงใส และตรวจสอบได รวมทั้งติดตามสถานะความเชื่อมั่นและแงมุมของ
สังคมท่ีมีตอกระบวนการยุติธรรมไทยท่ีเก่ียวเน่ืองกับคดีดังกลาว TIJ จึงไดจัดทำ
แบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ผานทางออนไลน และพบวามีประชาชน
ทั่วประเทศทุกกลุมอายุใหความสนใจรวมตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 4,008 คน

“Smart โจร” เป�นอาชญากรที่ฉลาดมากข�้น
สามารถใช�เทคโนโลยีที่ล้ำหน�ากว�าเจ�าหน�าที่
ไปหลายก�าว จ�งไม�ควรประเมินความสามารถ

ของคนกลุ�มนี้ต่ำเกินไป และยังเป�นอาชญากรรม
ที่ไม�มีเชื้อชาติ ไม�มีขอบเขตของประเทศ

จ�งยากลำบากต�อการติดตาม
เมื่อการกระทำผ�ดกฎหมายในประเทศหนึ่ง 

เกิดข�้นจากอีกประเทศหนึ่ง ทำให�การบังคับใช�
กฎหมายมีความซับซ�อนมากข�้น

ในแต�ละครั้งต�องไปดูว�ามีสนธิสัญญา
ระหว�างกันหร�อไม� มีรายละเอียด

ในการส�งผู�ร�ายข�ามแดนเข�ามาเกี่ยวข�อง”

พ.ต.ท. พัฒนะ ศุกรสุต
ผูเชี่ยวชาญ เฉพาะดานคดีพิเศษ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) 

ผลสำรวจความคิดเห็นครั้งนี้ ใหผลที่นาสนใจวากอนที่จะทราบถึงรายละเอียด
ของคดี ประชาชนใหความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม โดยใหคะแนนที่ 2.4 
จากคะแนนเต็ม 5 ทวาเม่ือทราบถึงรายละเอียดของคดี ความเช่ือม่ันของประชาชน
ลดเหลือเพียง 0.99 และสิ่งที่ประชาชนรับไมไดมากที่สุดคือการทำสำนวนคดีที่
ยืดเวลาออกไปอยางไมมีเหตุสมควรจนคดีหมดอายุความ และเหมือนจะมี
การแทรกแซงจากฝายการเมืองและอิทธิพลของนายทุน นอกจากนี้ พบดวยวา 
รอยละ 94.6 มองวาสังคมควรเคล่ือนไหวเพ่ือตอตานการคอรรัปชันในกระบวนการ
ยุติธรรมทุกรูปแบบและเรียกรองใหรัฐบาลรับผิดชอบ หากเกิดความไมโปรงใส
ในกระบวนการยุติธรรม และมีความเปนไปได (รอยละ 25) หรืออาจจะเปนไปได 
(รอยละ 50) ที่คดีนี้จะทำใหเกิดการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมได    
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แถลงผลสำรวจความเห็นประชาชนต�อคดีนายวรยุทธ อยู�ว�ทยา   

ในเดือนสิงหาคม 2563 เกิดประเด็นรอนแรงขึ้นในแวดวงกระบวนการยุติธรรม 
เมื่อคดีการกระทำความผิดของนายวรยุทธ อยูวิทยา หรือ บอส ซึ่งขับรถชน
ตำรวจเสียชีวิต สามารถหลบหนีการจับกุมของตำรวจ กระท่ังคดีหมดอายุความ
สังคมจึงมีขอสงสัยถึงกระบวนการยุติธรรมไทยวาไมมีอยูจริง และถูกแทรกแซง
จากฝายการเมืองและจากอิทธิพลของกลุมนายทุน จนในที่สุดรัฐบาลตอง
ดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานขึ้นสอบสวนขอเท็จจริงของคดีอีกครั้งเพื่อสราง
ความตระหนักถึงการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย ใหมีความนาเชื่อถือ
โปรงใส และตรวจสอบได รวมทั้งติดตามสถานะความเชื่อมั่นและแงมุมของ
สังคมท่ีมีตอกระบวนการยุติธรรมไทยท่ีเก่ียวเน่ืองกับคดีดังกลาว TIJ จึงไดจัดทำ
แบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ผานทางออนไลน และพบวามีประชาชน
ทั่วประเทศทุกกลุมอายุใหความสนใจรวมตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 4,008 คน

ผลสำรวจความคิดเห็นครั้งนี้ ใหผลที่นาสนใจวากอนที่จะทราบถึงรายละเอียด
ของคดี ประชาชนใหความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม โดยใหคะแนนที่ 2.4 
จากคะแนนเต็ม 5 ทวาเม่ือทราบถึงรายละเอียดของคดี ความเช่ือม่ันของประชาชน
ลดเหลือเพียง 0.99 และสิ่งที่ประชาชนรับไมไดมากที่สุดคือการทำสำนวนคดีที่
ยืดเวลาออกไปอยางไมมีเหตุสมควรจนคดีหมดอายุความ และเหมือนจะมี
การแทรกแซงจากฝายการเมืองและอิทธิพลของนายทุน นอกจากนี้ พบดวยวา 
รอยละ 94.6 มองวาสังคมควรเคล่ือนไหวเพ่ือตอตานการคอรรัปชันในกระบวนการ
ยุติธรรมทุกรูปแบบและเรียกรองใหรัฐบาลรับผิดชอบ หากเกิดความไมโปรงใส
ในกระบวนการยุติธรรม และมีความเปนไปได (รอยละ 25) หรืออาจจะเปนไปได 
(รอยละ 50) ที่คดีนี้จะทำใหเกิดการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมได    
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การพัฒนากระบวนการยุติธรรม
ในกรอบความร�วมมือกับนานาชาติ

และภูมิภาคอาเซียน
ถึงแมวาการประชุมนานาชาติ UN Crime Congress 
คร้ังท่ี 14 ซ่ึงมีกำหนดจะจัดข้ึนท่ีนครเกียวโตประเทศ
ญี่ปุ นจะตองเลื ่อนการประชุมออกไป เนื ่องจาก
สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
แต TIJ ก็ยังคงดำเนินงานตามแผนการเพื ่อการ
เตรียมความพรอมสำหรับการประชุมดังกลาว 
โดยรวมกับหนวยงานอื่น ๆ ภายในประเทศ เพื่อ
สะทอนมุมมองความนาสนใจและประเด็นที่ควรจะ
ตองนำเสนอในการประชุม ภายใตหัวขอหลัก
ที่ตั้งไวเดิม “การพัฒนากระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาและการปองกันอาชญากรรมรวมถึงการสงเสริม
หลักนิติธรรม เพ่ือสนับสนุนการบรรลุวาระการพัฒนา
ที่ยั่งยืนป ค.ศ. 2030”

การจัดประชุมอาเซียนว�าด�วย
การป�องกันอาชญากรรม และ
ความยุติธรรมทางอาญา ครั้งที่ 2

TIJ ในฐานะหน่ึงในหนวยงานผูแทนประเทศไทย และ
ผูประสานงานการจัดประชุมอาเซียนวาดวยการ
ปองกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา
คร้ังท่ี 2 เพ่ือเตรียมสารัตถะท่ีสำคัญตาระเบียบวาระ
ของ UN Crime Congress จึงไดดำเนินการจัด
การประชุมอาเซียนวาดวยการปองกันอาชญากรรม
และความยุติธรรมทางอาญาสมัยที่ 2 ขึ้นระหวาง
วันที ่ 27-28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 ภายใตธีม 
“การสงเสริมวัฒนธรรมแหงการปองกันเพ่ือเสริมสราง
ความรวมมือและนวัตกรรมทางยุติธรรมเพื่อทุกคน” 
โดยมุงประเด็นการปองกันอาชญากรรมทางไซเบอร 
(Cyber Crime)

“อาชญากรรมไซเบอร�มีการพัฒนารูปแบบและความซับซ�อน
อย�างต�อเนื่อง ดังจะเห็นได�จากหลายคดีที่เกิดข�้นในป�จจ�บัน

เช�น การแสวงประโยชน�ทางเพศจากเด็กผ�านช�องทางออนไลน�
และการฉ�อโกงทางเศรษฐกิจ ด�วยความเร็วและการแพร�กระจาย

ของอินเทอร�เน็ตที่เพ��มข�้นในประเทศสมาชิกอาเซียน
ส�งผลให�อาชญากรรมที่มีรูปแบบซับซ�อนนี้มีความเสี่ยง

จะสร�างความเสียหายต�อประชากรของเราในอัตราที่น�าตกใจ
ดังนั้นจ�งจำเป�นต�องมีนโยบายการป�องกันจากต�นน้ำที่มีประสิทธิภาพ

เพ�่อสร�างภูมิคุ�มกันต�อความเสี่ยงดังกล�าว เราต�องเสร�มความแข็งแกร�ง
ในการร�วมมือระหว�างพันธมิตรและผู�เกี่ยวข�องทุกภาคส�วน
เพ�่อรับมือกับอาชญากรรมไซเบอร�อย�างสอดประสานกัน”

พระราชดำรัส สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภา
นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 

องคประธานเปดการประชุม ACCPCJ ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563
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การประชุมครั้งนี้ยังดำเนินไปคูขนานกับการจัดการ
เสวนาเยาวชน TIJ Youth Forum ระหวางวันที่ 25-29 
กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 เพื่อเสริมบทบาทของเยาวชน
ในภูมิภาคอาเซียนในการรวม ทำกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรูประเด็นปญหาในสังคมในธีมที่สอดคลองกับ
การประชุม ACCPCJ โดยไดรวมกับผูเช่ียวชาญท่ัวโลก
อยางไรพรมแดนดวยเครื่องมือการคิดเชิงออกแบบ 
(Design Thinking) ในการนำมาแกไขปญหาสังคม 
ตลอดจนใชวิธีการคิดแบบ Foresight Design Thinking
มาคาดการณปญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและรวมกัน
หาแนวทางปองกันดวยทั้งนี้ การประชุม ACCPCJ 
ครั้งที่ 2 ประสบความสำเร็จดวยดี เนื่องจากมีการ
เตรียมการอยางแข็งขันจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ

ต้ังแตการจัดประชุมเตรียมการการประชุมอาเซียนวาดวย
การปองกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา
สมัยที่ หรือ ACCPCJ โดย TIJ ไดหารือกับเจาหนาที่
อาวุโสอาเวียนดานกฎหมาย เจาหนาที่อาวุโสสำหรับ
คณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน และ
เจาหนาที่อาวุโสอาเซียนดานอาชญากรรมขามชาติของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน ระหวางเดือนสิงหาคมถึง
กันยายน พ.ศ. 2562 เพื ่อกำหนดทิศทางและกรอบ
ประเด็นสารัตถะในการจัดประชุม ACCPCJ สมัยที่ 2 
ตลอดจนการจัดการประชุมกลุมที่ปรึกษาครั้งที่ 1 และ
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 13-14 ตุลาคม พ.ศ. 2562 และ 7-8 
มกราคม พ.ศ. 2563 ตามลำดับ  

การจัดการประชุมกลุ�มผู�เชี่ยวชาญ
ด�านความยุติธรรมเชิงสมานฉันท�

นอกจากนี้ TIJ ยังไดรวมกับสำนักงานวาดวยยาเสพติด
และอาชญากรรมแหงสหประชาชาติ หรือ UNODC 
ดำเนินการตอเน่ืองจากการจัดการประชุมกลุมผูเช่ียวชาญ
ดานความยุติธรรมเชิงสมานฉันทจากทั่วโลก และการ
ประชุมระดับชาติวาดวยความยุติธรรมเชิงสมานฉันท 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยไดจัดการอบรมโครง
การความยุติธรรมเชิงสมานฉันทแกผูแทนจากประเทศ
สมาชิกอาเซียนและผูปฏิบัติงานในประเทศไทย ระหวาง
วันที่ 28-31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เพื่อเผยแพรแนวทาง
การใชคูมือความยุติธรรมเชิงสมานฉันท ฉบับปรับปรุง
ใหมท่ีผูเช่ียวชาญจากท่ัวโลกไดรวมมือกันพัฒนาข้ึน และ
มุงหวังใหผูเขารวมการอบรมไดนำไปขยายผลดวยการ
จัดโครงการฝกอบรมแกเจาหนาที่และผูปฏิบัติงานอื่นๆ 
และสงเสริมใหมีการใชความยุติธรรมเชิงสมานฉันท
เปนทางเลือกในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมตอไป

ทั้งนี้ แม�จะอยู�ในระหว�างการล็อกดาวน�
เพ�่อป�องกันการแพร�ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 

แต� TIJ ยังได�ต�อยอดการผลักดัน
การใช�กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท�

อย�างเป�นรูปธรรมภายในประเทศ 

โดยเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 TIJ ไดรวมกับ 
UNODC จัดงานสัมมนาออนไลนเพื ่อเปดตัวคู ม ือ
โปรแกรม กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท ฉบับ
ปรับปรุงครั้งที่ 2 (Handbook on Restorative Justice 
Programmes (Second Edition)) เพ่ืออธิบายถึงหลักการ
และความเปนมาของคูมือดังกลาว รวมถึงเน้ือหาภายใน
ท่ีไดรับการปรับปรุงใหทันสมัยและหลากหลายเหมาะสม
ตอการนำไปพัฒนาโปรแกรมอบรมเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ 
รวมถึงนำไปใชในการดำเนินนโยบายตาง ๆ ที่ตองการ
แงคิดและขอมูลเพื่อจัดทำแผนปฏิรูประบบยุติธรรม
เจาหนาที่ที ่เกี ่ยวของ รวมถึงนำไปใชในการดำเนิน
นโยบายตาง ๆ ท่ีตองการแงคิดและขอมูลเพ่ือจัดทำแผน
ปฏิรูประบบยุติธรรม

ในระหวางการสัมมนา วิทยากรไดเนนย้ำถึงความสำคัญ
ของการสื ่อสารอยางมียุทธศาสตรเพื ่อเพิ ่มความรู 
ความเขาใจและสรางศรัทธาตอระบบยุติธรรมใหกับ
คนในสังคม รวมถึงการสรางความรวมมือระหวาง
ภาคสวนตาง ๆ เชน หนวยงานภายใตกระทรวงยุติธรรม 
ผูบังคับใชกฎหมายในระดับชุมชน ผูที ่เกี ่ยวของกับ
ผูเสียหายและผูกระทำความผิด และแนวทางสำหรับ  
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทท่ียืดหยุน สอดคลอง
กับคาน ิยมประวัต ิศาสตรช ุมชน ว ัฒนธรรมและ
ความตองการที่แทจริงของผูเสียหาย โดยงานสัมมนา
ออนไลนครั้งนี้นำมาสูขอเสนอแนะ จากผูเชี ่ยวชาญ
ที่นาสนใจ ดังนี้  

รัฐบาลและหน�วยงานยุติธรรมต�องปฏิรูป
ระบบยุติธรรมแบบดั้งเดิมเพ�่อปูทางให�

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท�เกิดข�้น
ในระดับโครงสร�างให� ได� ซึ่งต�องอาศัยกฎหมาย
และนโยบายต�าง ๆ ที่สร�างความชอบธรรม
ให�กับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท� 

การประชุมระดับอาเซียน ACCPCJ ครั้งที่ 2 นี้ไดรับ
ความรวมมือจากเจาหนาท่ีอาวุโสอาเซียน ดานกฎหมาย
(ASLOM) ดานอาชญากรรมขามชาติ (SOMTC) 
คณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
(SOCA) ตลอดจนผูกำหนดนโยบายผูปฏิบัติงาน และ
นักวิชาการที่เกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรมที่ได
รวมแลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ และแนวทาง
การปฏิบัติที่ดีระหวางประเทศสมาชิก สงเสริมความ

หน�วยงานยุติธรรมและผู�เชี่ยวชาญจำเป�น
ต�องลดแรงต�านของสังคมที่เกิดจาก

ความไม�เข�าใจ ด�วยการเผยแพร�ข�อมูลและ
ทำงานร�วมกับชุมชนเพ�่อสร�างความมั่นใจ

ในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท� 

รัฐบาลและหน�วยงานยุติธรรมต�องสร�างเสร�ม
ความร�วมมือระหว�างภาคส�วนที่เข�มแข็ง

และมีประสิทธิภาพ

แนวทางในการประยุกต�ใช�ความยุติธรรม
เชิงสมานฉันท�ต�องสอดคล�องกับบร�บท

ทางวัฒนธรรมและสังคมของชุมชนต�าง ๆ

รวมมือทางกฎหมายการปองกันอาชญากรรมขามชาติ 
การดำเนินงานดานความยุติธรรมทางอาญาอยางบูรณาการ
และสนับสนุน การขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนอยาง
ย่ังยืน โดยมีการแบงหัวขอการอภิปรายเปน 2 หัวขอใหญ
ไดแก การสงเสริมวัฒนธรรมแหงการปองกัน เพื่อเสริม
สรางความรวมมือและนวัตกรรมยุติธรรมเพื่อทุกคน และ
ความทาทายของอาชญากรรมไซเบอรในภูมิภาคอาเซียน

การเสวนาเยาวชน TIJ Youth Forum
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การจัดการประชุมกลุ�มผู�เชี่ยวชาญ
ด�านความยุติธรรมเชิงสมานฉันท�

นอกจากนี้ TIJ ยังไดรวมกับสำนักงานวาดวยยาเสพติด
และอาชญากรรมแหงสหประชาชาติ หรือ UNODC 
ดำเนินการตอเน่ืองจากการจัดการประชุมกลุมผูเช่ียวชาญ
ดานความยุติธรรมเชิงสมานฉันทจากทั่วโลก และการ
ประชุมระดับชาติวาดวยความยุติธรรมเชิงสมานฉันท 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยไดจัดการอบรมโครง
การความยุติธรรมเชิงสมานฉันทแกผูแทนจากประเทศ
สมาชิกอาเซียนและผูปฏิบัติงานในประเทศไทย ระหวาง
วันที่ 28-31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เพื่อเผยแพรแนวทาง
การใชคูมือความยุติธรรมเชิงสมานฉันท ฉบับปรับปรุง
ใหมท่ีผูเช่ียวชาญจากท่ัวโลกไดรวมมือกันพัฒนาข้ึน และ
มุงหวังใหผูเขารวมการอบรมไดนำไปขยายผลดวยการ
จัดโครงการฝกอบรมแกเจาหนาที่และผูปฏิบัติงานอื่นๆ 
และสงเสริมใหมีการใชความยุติธรรมเชิงสมานฉันท
เปนทางเลือกในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมตอไป

ทั้งนี้ แมจะอยูในระหวางการล็อกดาวนเพื่อปองกัน
การแพรระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรนา แต TIJ ยังได
ตอยอดการผลักดันการใชกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทอยางเปนรูปธรรมภายในประเทศ โดยเมื่อ
วันท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 TIJ ไดรวมกับ UNODC 
จัดงานสัมมนาออนไลนเพื ่อเปดตัวคู ม ือโปรแกรม 
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท ฉบับปรับปรุงคร้ังท่ี 2
(Handbook on Restorative Justice Programmes 
(Second Edition)) เพ่ืออธิบายถึงหลักการและความเปนมา
ของคูมือดังกลาว รวมถึงเนื ้อหาภายในที่ไดรับการ
ปรับปรุงใหทันสมัยและหลากหลายเหมาะสมตอการ
นำไปพัฒนาโปรแกรมอบรมเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ รวมถึง
นำไปใชในการดำเนินนโยบายตาง ๆ ที่ตองการแงคิด
และข อม ูลเพ ื ่อจ ัดทำแผนปฏ ิร ูประบบย ุต ิธรรม
เจาหนาที่ที ่เกี ่ยวของ รวมถึงนำไปใชในการดำเนิน
นโยบายตาง ๆ ท่ีตองการแงคิดและขอมูลเพ่ือจัดทำแผน
ปฏิรูประบบยุติธรรม

ในระหวางการสัมมนา วิทยากรไดเนนย้ำถึงความสำคัญ
ของการสื ่อสารอยางมียุทธศาสตรเพื ่อเพิ ่มความรู 
ความเขาใจและสรางศรัทธาตอระบบยุติธรรมใหกับ
คนในสังคม รวมถึงการสรางความรวมมือระหวาง
ภาคสวนตาง ๆ เชน หนวยงานภายใตกระทรวงยุติธรรม 
ผูบังคับใชกฎหมายในระดับชุมชน ผูที ่เกี ่ยวของกับ
ผูเสียหายและผูกระทำความผิด และแนวทางสำหรับ  
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทท่ียืดหยุน สอดคลอง
กับคาน ิยมประวัต ิศาสตรช ุมชน ว ัฒนธรรมและ
ความตองการที่แทจริงของผูเสียหาย โดยงานสัมมนา
ออนไลนครั้งนี้นำมาสูขอเสนอแนะ จากผูเชี ่ยวชาญ
ที่นาสนใจ ดังนี้  

รัฐบาลและหน�วยงานยุติธรรมต�องปฏิรูป
ระบบยุติธรรมแบบดั้งเดิมเพ�่อปูทางให�

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท�เกิดข�้น
ในระดับโครงสร�างให� ได� ซึ่งต�องอาศัยกฎหมาย
และนโยบายต�าง ๆ ที่สร�างความชอบธรรม
ให�กับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท� 

หน�วยงานยุติธรรมและผู�เชี่ยวชาญจำเป�น
ต�องลดแรงต�านของสังคมที่เกิดจาก

ความไม�เข�าใจ ด�วยการเผยแพร�ข�อมูลและ
ทำงานร�วมกับชุมชนเพ�่อสร�างความมั่นใจ

ในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท� 

รัฐบาลและหน�วยงานยุติธรรมต�องสร�างเสร�ม
ความร�วมมือระหว�างภาคส�วนที่เข�มแข็ง

และมีประสิทธิภาพ

แนวทางในการประยุกต�ใช�ความยุติธรรม
เชิงสมานฉันท�ต�องสอดคล�องกับบร�บท

ทางวัฒนธรรมและสังคมของชุมชนต�าง ๆ
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ด�านความยุติธรรมเชิงสมานฉันท�

นอกจากนี้ TIJ ยังไดรวมกับสำนักงานวาดวยยาเสพติด
และอาชญากรรมแหงสหประชาชาติ หรือ UNODC 
ดำเนินการตอเน่ืองจากการจัดการประชุมกลุมผูเช่ียวชาญ
ดานความยุติธรรมเชิงสมานฉันทจากทั่วโลก และการ
ประชุมระดับชาติวาดวยความยุติธรรมเชิงสมานฉันท 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยไดจัดการอบรมโครง
การความยุติธรรมเชิงสมานฉันทแกผูแทนจากประเทศ
สมาชิกอาเซียนและผูปฏิบัติงานในประเทศไทย ระหวาง
วันที่ 28-31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เพื่อเผยแพรแนวทาง
การใชคูมือความยุติธรรมเชิงสมานฉันท ฉบับปรับปรุง
ใหมท่ีผูเช่ียวชาญจากท่ัวโลกไดรวมมือกันพัฒนาข้ึน และ
มุงหวังใหผูเขารวมการอบรมไดนำไปขยายผลดวยการ
จัดโครงการฝกอบรมแกเจาหนาที่และผูปฏิบัติงานอื่นๆ 
และสงเสริมใหมีการใชความยุติธรรมเชิงสมานฉันท
เปนทางเลือกในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมตอไป

ทั้งนี้ แม�จะอยู�ในระหว�างการล็อกดาวน�
เพ�่อป�องกันการแพร�ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 

แต� TIJ ยังได�ต�อยอดการผลักดัน
การใช�กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท�

อย�างเป�นรูปธรรมภายในประเทศ 

โดยเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 TIJ ไดรวมกับ 
UNODC จัดงานสัมมนาออนไลนเพื ่อเปดตัวคู ม ือ
โปรแกรม กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท ฉบับ
ปรับปรุงครั้งที่ 2 (Handbook on Restorative Justice 
Programmes (Second Edition)) เพ่ืออธิบายถึงหลักการ
และความเปนมาของคูมือดังกลาว รวมถึงเน้ือหาภายใน
ท่ีไดรับการปรับปรุงใหทันสมัยและหลากหลายเหมาะสม
ตอการนำไปพัฒนาโปรแกรมอบรมเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ 
รวมถึงนำไปใชในการดำเนินนโยบายตาง ๆ ที่ตองการ
แงคิดและขอมูลเพื่อจัดทำแผนปฏิรูประบบยุติธรรม
เจาหนาที่ที ่เกี ่ยวของ รวมถึงนำไปใชในการดำเนิน
นโยบายตาง ๆ ท่ีตองการแงคิดและขอมูลเพ่ือจัดทำแผน
ปฏิรูประบบยุติธรรม

ในระหวางการสัมมนา วิทยากรไดเนนย้ำถึงความสำคัญ
ของการสื ่อสารอยางมียุทธศาสตรเพื ่อเพิ ่มความรู 
ความเขาใจและสรางศรัทธาตอระบบยุติธรรมใหกับ
คนในสังคม รวมถึงการสรางความรวมมือระหวาง
ภาคสวนตาง ๆ เชน หนวยงานภายใตกระทรวงยุติธรรม 
ผูบังคับใชกฎหมายในระดับชุมชน ผูที ่เกี ่ยวของกับ
ผูเสียหายและผูกระทำความผิด และแนวทางสำหรับ  
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทท่ียืดหยุน สอดคลอง
กับคาน ิยมประวัต ิศาสตรช ุมชน ว ัฒนธรรมและ
ความตองการที่แทจริงของผูเสียหาย โดยงานสัมมนา
ออนไลนครั้งนี้นำมาสูขอเสนอแนะ จากผูเชี ่ยวชาญ
ที่นาสนใจ ดังนี้  

รัฐบาลและหน�วยงานยุติธรรมต�องปฏิรูป
ระบบยุติธรรมแบบดั้งเดิมเพ�่อปูทางให�

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท�เกิดข�้น
ในระดับโครงสร�างให� ได� ซึ่งต�องอาศัยกฎหมาย
และนโยบายต�าง ๆ ที่สร�างความชอบธรรม
ให�กับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท� 

1 2

หน�วยงานยุติธรรมและผู�เชี่ยวชาญจำเป�น
ต�องลดแรงต�านของสังคมที่เกิดจาก

ความไม�เข�าใจ ด�วยการเผยแพร�ข�อมูลและ
ทำงานร�วมกับชุมชนเพ�่อสร�างความมั่นใจ

ในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท� 

3 4

รัฐบาลและหน�วยงานยุติธรรมต�องสร�างเสร�ม
ความร�วมมือระหว�างภาคส�วนที่เข�มแข็ง

และมีประสิทธิภาพ

แนวทางในการประยุกต�ใช�ความยุติธรรม
เชิงสมานฉันท�ต�องสอดคล�องกับบร�บท

ทางวัฒนธรรมและสังคมของชุมชนต�าง ๆ
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การจัดการประชุมกลุ�มผู�เชี่ยวชาญ
ด�านความยุติธรรมเชิงสมานฉันท�

นอกจากนี้ TIJ ยังไดรวมกับสำนักงานวาดวยยาเสพติด
และอาชญากรรมแหงสหประชาชาติ หรือ UNODC 
ดำเนินการตอเน่ืองจากการจัดการประชุมกลุมผูเช่ียวชาญ
ดานความยุติธรรมเชิงสมานฉันทจากทั่วโลก และการ
ประชุมระดับชาติวาดวยความยุติธรรมเชิงสมานฉันท 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยไดจัดการอบรมโครง
การความยุติธรรมเชิงสมานฉันทแกผูแทนจากประเทศ
สมาชิกอาเซียนและผูปฏิบัติงานในประเทศไทย ระหวาง
วันที่ 28-31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เพื่อเผยแพรแนวทาง
การใชคูมือความยุติธรรมเชิงสมานฉันท ฉบับปรับปรุง
ใหมท่ีผูเช่ียวชาญจากท่ัวโลกไดรวมมือกันพัฒนาข้ึน และ
มุงหวังใหผูเขารวมการอบรมไดนำไปขยายผลดวยการ
จัดโครงการฝกอบรมแกเจาหนาที่และผูปฏิบัติงานอื่นๆ 
และสงเสริมใหมีการใชความยุติธรรมเชิงสมานฉันท
เปนทางเลือกในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมตอไป

ทั้งนี้ แมจะอยูในระหวางการล็อกดาวนเพื่อปองกัน
การแพรระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรนา แต TIJ ยังได
ตอยอดการผลักดันการใชกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทอยางเปนรูปธรรมภายในประเทศ โดยเมื่อ
วันท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 TIJ ไดรวมกับ UNODC 
จัดงานสัมมนาออนไลนเพื ่อเปดตัวคู ม ือโปรแกรม 
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท ฉบับปรับปรุงคร้ังท่ี 2
(Handbook on Restorative Justice Programmes 
(Second Edition)) เพ่ืออธิบายถึงหลักการและความเปนมา
ของคูมือดังกลาว รวมถึงเนื ้อหาภายในที่ไดรับการ
ปรับปรุงใหทันสมัยและหลากหลายเหมาะสมตอการ
นำไปพัฒนาโปรแกรมอบรมเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ รวมถึง
นำไปใชในการดำเนินนโยบายตาง ๆ ที่ตองการแงคิด
และข อม ูลเพ ื ่อจ ัดทำแผนปฏ ิร ูประบบย ุต ิธรรม
เจาหนาที่ที ่เกี ่ยวของ รวมถึงนำไปใชในการดำเนิน
นโยบายตาง ๆ ท่ีตองการแงคิดและขอมูลเพ่ือจัดทำแผน
ปฏิรูประบบยุติธรรม

ในระหวางการสัมมนา วิทยากรไดเนนย้ำถึงความสำคัญ
ของการสื ่อสารอยางมียุทธศาสตรเพื ่อเพิ ่มความรู 
ความเขาใจและสรางศรัทธาตอระบบยุติธรรมใหกับ
คนในสังคม รวมถึงการสรางความรวมมือระหวาง
ภาคสวนตาง ๆ เชน หนวยงานภายใตกระทรวงยุติธรรม 
ผูบังคับใชกฎหมายในระดับชุมชน ผูที ่เกี ่ยวของกับ
ผูเสียหายและผูกระทำความผิด และแนวทางสำหรับ  
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทท่ียืดหยุน สอดคลอง
กับคาน ิยมประวัต ิศาสตรช ุมชน ว ัฒนธรรมและ
ความตองการที่แทจริงของผูเสียหาย โดยงานสัมมนา
ออนไลนครั้งนี้นำมาสูขอเสนอแนะ จากผูเชี ่ยวชาญ
ที่นาสนใจ ดังนี้  

รัฐบาลและหน�วยงานยุติธรรมต�องปฏิรูป
ระบบยุติธรรมแบบดั้งเดิมเพ�่อปูทางให�

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท�เกิดข�้น
ในระดับโครงสร�างให� ได� ซึ่งต�องอาศัยกฎหมาย
และนโยบายต�าง ๆ ที่สร�างความชอบธรรม
ให�กับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท� 

หน�วยงานยุติธรรมและผู�เชี่ยวชาญจำเป�น
ต�องลดแรงต�านของสังคมที่เกิดจาก

ความไม�เข�าใจ ด�วยการเผยแพร�ข�อมูลและ
ทำงานร�วมกับชุมชนเพ�่อสร�างความมั่นใจ

ในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท� 

รัฐบาลและหน�วยงานยุติธรรมต�องสร�างเสร�ม
ความร�วมมือระหว�างภาคส�วนที่เข�มแข็ง

และมีประสิทธิภาพ

แนวทางในการประยุกต�ใช�ความยุติธรรม
เชิงสมานฉันท�ต�องสอดคล�องกับบร�บท

ทางวัฒนธรรมและสังคมของชุมชนต�าง ๆ

อีกกิจกรรมสำคัญที่ TIJ และประเทศไทย ดำเนินงาน
มาตลอดและตอเนื ่องคือ การใชก ีฬาเพื ่อปองกัน
อาชญากรรมในกลุมเยาวชน ซึ่งเปนประเด็นที่สมเด็จ
พระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงสน
พระราชหฤทัย และ TIJ และประเทศไทย ไดเสนอ
ขอมติ “การสงเสริมการกีฬาเพื ่อเปนเครื ่องมือใน
การพัฒนายุทธศาสตรดานการปองกันอาชญากรรม
และความย ุต ิ ธรรมทางอาญาสำหร ับ เยาวชน” 
(Integrating Sport and Innovation in Youth Crime 
Prevention and Criminal Justice) ในเวทีการประชุม
คณะกรรมาธิการวาดวยการปองกันอาชญากรรมและ
ความยุติธรรมทางอาญา (Commission on Crime 
Prevention and Criminal Justice) สมัยที่ 28 ที่กรุง
เวียนนา ประเทศออสเตรีย 

สาระสำคัญของมติที่ไดรับการรับรองโดยฉันทามติจาก
ประเทศสมาชิกดังกลาว คือการเนนย้ำถึงความสำคัญ
ของกีฬาวาเปนสวนสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน และ
ใหทุกภาคสวนตระหนักวากีฬามีสวนชวยในการสงเสริม
และฟนฟูเด็กที่กระทำผิดใหกลับมาอยูในสังคมและ
มีชีวิตที่ดีขึ้นได เมื่อไดฝกฝนกีฬาควบคูกับการพัฒนา
ทักษะชีวิต 

จากความสำเร็จครั้งนั้น TIJ จึงไดจัดกิจกรรมตอเนื่อง
เพื่อผลักดันใหเรื่องดังกลาวสัมฤทธิ์ผลเปนรูปธรรม และ
คาดหวังใหมีการนำแนวคิดนี้ไปขยายผลตอในประเทศ
ไทย โดยไดมีการจัดเสวนาทางวิชาการ “การใชกีฬา
ปองกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาในกลุม
เยาวชน” เม่ือวันท่ี 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ซ่ึงไดรับ
เกียรติจากผูเชี่ยวชาญและผูนำจากหนวยงานตางๆ ที่
ปฏิบัติงานเกี ่ยวกับกีฬาและการสงเสริมการพัฒนา
ศักยภาพเยาวชน มารวมแบงปนประสบการณ ใน
ประเด็นหลัก คือ ศักยภาพของกีฬาในการปองกัน
อาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาและประโยชน
ของการใชกีฬาในการปองกันอาชญากรรมในกลุ ม
เยาวชน 
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การผลักดันยุทธศาสตร�การใช�กีฬาป�องกันอาชญากรรมและ
ความยุติธรรมทางอาญาในกลุ�มเยาวชน



“ความพยายามที่จะนำกีฬามาใช�เป�นเคร�่องมือป�องกันการกระทำความผ�ดทางอาญาในเด็กและเยาวชน
จะเป�นประโยชน�ทั้งต�อเด็กและเยาวชนที่เคยก�าวพลาดและกลุ�มที่มีความเสี่ยงในการกระทำความผ�ด 

เราจ�งต�องเน�นย้ำถึงบทบาทและความสำคัญของกีฬาในเร�่องนี้
โดยสนับสนุนการพัฒนาทักษะทางด�านกีฬาแก�เด็กและเยาวชนเหล�านั้น

เพ�่อลดพฤติกรรมการต�อต�านสังคมและการกระทำผ�ดกฎหมาย
พร�อมทั้งส�งเสร�มทักษะการใช�ชีว�ต เพ�่อให�พวกเขากลับคืนสู�สังคมได�อย�างมีคุณภาพ

ด�วยทักษะทางด�านกีฬา” 

พระราชดำรัส สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภา
นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

องคประธานเปดการประชุมผูเชี่ยวชาญสหประชาชาติเกี่ยวกับ“การใชกีฬาเปนยุทธศาสตร
ในการปองกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาของเด็กและเยาวชน” 

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ตอมาในวันท่ี 16-18 ธันวาคม 2562 TIJ รวมกับ UNODC
จัดงานประชุมกลุมผูเชี่ยวชาญนานาชาติวาดวยเรื่อง
การใชกีฬาในการปองกันอาชญากรรมและกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาในกลุมเยาวชนเพื่อวิเคราะหและ 
รวบรวมมาตรการและแนวปฏิบัติจากนานาชาติใน

การนำกีฬามาใชเพ่ือปองกันการกออาชญากรรม ตลอดจน
เพื่อรวบรวมขอเสนอแนะแกภาครัฐในการนำไปบรรจุ
เปนนโยบายระดับประเทศและระดับสากลตอไป 
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รายงานงบฐานะการเง�น และรายงานการว�เคราะห�
ฐานะการเง�น ประจำป�งบประมาณ 2563

ครั้งที่ 4 RoLD Virtual Forum 
หัวข�อ Living with COVID-19 
EP. 2 “บทบาทของตำรวจและ
อาชญากรรมท่ีเปล่ียนไปในยุคโคว�ด”  

ตำรวจ ก็เปนอีกหนึ่งกลุม “ปราการหนาดาน” ที่ประสบ
ความยากลำบากในการทำหนาที่ระหวางการแพรระบาด
ของเชื้อไวรัส ในการจัด RoLD Virtual Forum ครั้งที่ 4 

วันที ่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563 จึงเกิดขึ ้นในหัวขอ 
“บทบาทของตำรวจและอาชญากรรมท่ีเปล่ียนไปในยุค
โควิด” เพ่ือปองกันความเส่ียงท่ีจะติดเช้ือแกตำรวจและ
ลดปญหาอาชญากรรม โดยเฉพาะอาชญากรรมไซเบอร
ที่เกิดมากขึ้นในชวงที่มีการแพรระบาดของเชื้อไวรัส 
เนื่องจากการกักตัวประชาชนไวอยูภายในที่พักอาศัย 
นอกจากนี ้ย ังพบรูปแบบอาชญากรรมอื ่น ๆ ที ่ม ี
แนวโนมเพิ่มสูงขึ้น จากผลพวงปญหาทางเศรษฐกิจ 
รวมท้ังพบสถิติความรุนแรงภายในครอบครัวมากข้ึนดวย

“ตำรวจเลือกไม�ได� ว�าจะเข�าไปจับกุมเฉพาะคนที่
ไม�มีความเสี่ยงติดโคว�ด และคนที่ทำความผ�ด 
เช�น ฝ�าฝ�น พ.ร.ก.ฉุกเฉิน หร�อ เล�นการพนัน 

ก็มักมีการรวมกลุ�ม กลายเป�นกลุ�มเสี่ยงทั้งหมด 
แต�ทุกครั้งที่มีเหตุร�าย มีคนร�าย 

ตำรวจก็ต�องเข�าไปเพราะโดยหน�าที่
เราต�องเลือกให�น้ำหนักกับความปลอดภัย
ของประชาชนก�อนที่จะสนใจว�าเสี่ยงติด

พล.ต.ต.ธัชชัย ปตะนีละบุตร

รองผูบัญชาการตำรวจภูธรภาค 2

“เราได�ลงทุนให�แก�ความล�มเหลวของเร�อนจำ
มานานแล�ว ถึงเวลาที่เราจะประสบความสำเร็จ
ในการลงทุนเพ�่อมาตรการที่มิใช�การคุมขังที่

สนองตอบเพศสภาวะ
ในอนาคตเสียที”

 ดร. บารบารา โอเวน 
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D 0-*+17 30 9-*$#$* 2563

(!*30$:5#+)

ประจำป�งบประมาณ 2563

รายงานงบฐานะการเง�น
และรายงานการว�เคราะห�ฐานะการเง�น

สถาบันเพ�่อการยุติธรรมแห�งประเทศไทย (องค�การมหาชน)
งบแสดงฐานะการเง�น ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินฉบับนี้ (หนวย:บาท)
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รายงานประจำป� 2563 สถาบันเพ�่อการยุติธรรมแห�งประเทศไทย (องค�การมหาชน)

สถาบันเพ�่อการยุติธรรมแห�งประเทศไทย (องค�การมหาชน)
งบแสดงฐานะการเง�น ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินฉบับนี้ (หนวย:บาท)

!"#$%!&' 2563 2562

!*1E()*

!*1E()*!"'*%01$*

!HI+3$/4*),)%54$ 10 130,135.18 421,516.08

!"#$*50J+-*),)%54$ 11 5,464,415.27 2,898,602.25

,0"!*1E()*!"'*%01$* 5,594,550.45 3,320,118.33

,0"!*1E()* 5,594,550.45 3,320,118.33

()*+,-.$/('+:)/(30*+'* 489,983,412.17 437,536,314.10

3A+,!3B7;*)-:0"0-+*!"#$!;C$%16$3$DE"F:""0-+*!"#$$/4

(4#5-*%.6789#,$'&):,,";!3<=,>%+?2+$ (8<@/9#,"!#A*)

D 0-*+17 30 9-*$#$* 2563

(!*30$:5#+)

(4#5-*%.6789#,$'&):,,";!3<=,>%+?2+$ (8<@/9#,"!#A*)

<5;(B<C#*>9#,%<)*

!"#$%!&' 2563 2562

()*+,-.$/('+:)/(30*+'*

.7$ 98,962,500.00 98,962,500.00

*+,@&I%2" (BKE+) -61+81+LMIH1+,%)%A,-A+ 391,020,912.17 338,573,814.10

,0"()*+,-.$/('+:)/(30*F8<+'* 489,983,412.17 437,536,314.10

3A+,!3B7;*)-:0"0-+*!"#$!;C$%16$3$DE"F:""0-+*!"#$$/4

<5;(B<C#*>9#,%<)*

D 0-*+17 30 9-*$#$* 2563

(!*30$:5#+)

รายไดสูง (ต่ำ) กวาคาใชจายสะสมยกมา
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รายงานประจำป� 2563 สถาบันเพ�่อการยุติธรรมแห�งประเทศไทย (องค�การมหาชน)

!"#$%!&' 2563 2562

()*+,-.$/

()*+,-.$/!"'*%01$*

!"#$%&'()*+,-+*!./,0!.1+!"#$%& 5 243,526,705.05 335,942,475.45

(2-3$/4*),)%54$ 6 401,868.05 901,954.55

65%&78"!3(9: 584,909.89 657,001.55

,0"()*+,-.$/!"'*%01$* 244,513,482.99 337,501,431.55

()*+,-.$/2"3!"'*%01$*

(2-3$/4*),),+6 7 43,932,310.00 69,656,770.00

:+8+*'():7;-*<= - %7.># 8 204,517,783.51 27,533,564.29

%#$.*5?,=@A1A/B56B$ - %7.># 9 2,614,386.12 6,164,666.59

,0"()*+,-.$/2"3!"'*%01$* 251,064,479.63 103,355,000.88

,0"()*+,-.$/ 495,577,962.62 440,856,432.43

3A+,!3B7;*)-:0"0-+*!"#$!;C$%16$3$DE"F:""0-+*!"#$G050$/4

(4#5-*%.6789#,$'&):,,";!3<=,>%+?2+$ (8<@/9#,"!#A*)

<5;(B<C#*>9#,%<)*

D 0-*+17 30 9-*$#$* 2563

(!*30$:5#+)

สถาบันเพ�่อการยุติธรรมแห�งประเทศไทย (องค�การมหาชน)
งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเง�น ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินฉบับนี้ (หนวย:บาท)

!"#$%!&' 2563 2562

,#$2BG

*+,@&IH+-"0;*)A+<(!"#$:7&3$7$) 13 260,461,900.00 320,360,600.00

*+,@&I:9E$ 14 1,246,581.41 3,085,156.55

,0",#$2BG 261,708,481.41 323,445,756.55

@3#HAGI3#$

81+LMIH1+,078(+-* 15 50,793,012.31 50,621,601.12

81+B:0'.$ 16 7,200,000.00 6,000,000.00

81+LMI%:, 17 98,289,565.59 112,242,788.25

81+65%&7 18 5,493,068.38 5,269,697.84

81+%+>+*<2;NO8 19 4,034,634.80 3,722,805.83

81+!%9E:A*+8+'()81+B5&HK+3$1+, 20 11,324,121.23 19,957,099.78

81+LMIH1+,H+--+*:7&3$7$'()0*#H+8 21 32,126,981.03 47,332,499.66

81+LMIH1+,:9E$ 22 0.00 132,802.29

,0"@3#HAGI3#$ 209,261,383.34 245,279,294.77

,#$2BG(J< (&7K#) 903#@3#HAGI3#$('+:) 52,447,098.07 78,166,461.78

3A+,!3B7;*)-:0"0-+*!"#$!;C$%16$3$DE"F:""0-+*!"#$G050$/4

(4#5-*%.6789#,$'&):,,";!3<=,>%+?2+$ (8<@/9#,"!#A*)

<5;(B<LM9#,BK#%*)*<#*+#<9#,%<)*

(K#!,-5=N()E*('B0-*+17 30 9-*$#$* 2563

(!*30$:5#+)
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รายงานประจำป� 2563 สถาบันเพ�่อการยุติธรรมแห�งประเทศไทย (องค�การมหาชน)

สถาบันเพ�่อการยุติธรรมแห�งประเทศไทย (องค�การมหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย�/ส�วนทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินฉบับนี้ (หนวย:บาท)

!"#$%!&' 2563 2562

!*1E()*

!*1E()*!"'*%01$*

!HI+3$/4*),)%54$ 10 130,135.18 421,516.08

!"#$*50J+-*),)%54$ 11 5,464,415.27 2,898,602.25

,0"!*1E()*!"'*%01$* 5,594,550.45 3,320,118.33

,0"!*1E()* 5,594,550.45 3,320,118.33

()*+,-.$/('+:)/(30*+'* 489,983,412.17 437,536,314.10

3A+,!3B7;*)-:0"0-+*!"#$!;C$%16$3$DE"F:""0-+*!"#$$/4

(4#5-*%.6789#,$'&):,,";!3<=,>%+?2+$ (8<@/9#,"!#A*)

D 0-*+17 30 9-*$#$* 2563

(!*30$:5#+)

(4#5-*%.6789#,$'&):,,";!3<=,>%+?2+$ (8<@/9#,"!#A*)

<5;(B<C#*>9#,%<)*

,#$2BG(J<(&7K#) 8<@/=,>985867*F8< ,0"()*+,-.$/('+:)/

903#@3#HAGI3#$(>(" ()*+,-.$/('+:)/(30*+'* (30*+'*

$8B@<%!M68 D 0-*+17 1 &'M#@" 2561 98,962,500.00    259,972,111.77     0.00 358,934,611.77       

*+,-+*;*50;*7"*+,@&I%2"(BKE+)*)361+""6& 435,240.55        435,240.55          

*+,@&I%2"(BKE+)-61+81+LMIH1+,%K+3*50"6& 0.00 78,166,461.78      0.00 78,166,461.78       

$8B@<%!M68 D 0-*+17 30 9-*$#$* 2562 98,962,500.00    338,573,814.10     0.00 437,536,314.10       

$8B@<%!M68 D 0-*+17 1 &'M#@" 2562 98,962,500.00    338,573,814.10     0.00 437,536,314.10       

*+,-+*;*50;*7"*+,@&I%2"(BKE+)*)361+""6& -               -                

*+,@&I%2"(BKE+)-61+81+LMIH1+,%K+3*50"6& 0.00 52,447,098.07      0.00 52,447,098.07       

$8B@<%!M68 D 0-*+17 30 9-*$#$* 2563 98,962,500.00    391,020,912.17     0.00 489,983,412.17       

3A+,!3B7;*)-:0"0-+*!"#$!;C$%16$3$DE"F:""0-+*!"#$G050$/4

(4#5-*%.6789#,$'&):,,";!3<=,>%+?2+$ (8<@/9#,"!#A*)

<5;(B<9#,%=M17$*;=M<()*+,-.$//(30*+'*

(K#!,-5=N()E*('B0-*+17 30 9-*$#$* 2563

(!*30$ : 5#+)

+'*

,#$2BG(J<(&7K#) 8<@/=,>985867*F8< ,0"()*+,-.$/('+:)/

903#@3#HAGI3#$(>(" ()*+,-.$/('+:)/(30*+'* (30*+'*

$8B@<%!M68 D 0-*+17 1 &'M#@" 2561 98,962,500.00    259,972,111.77     0.00 358,934,611.77       

*+,-+*;*50;*7"*+,@&I%2"(BKE+)*)361+""6& 435,240.55        435,240.55          

*+,@&I%2"(BKE+)-61+81+LMIH1+,%K+3*50"6& 0.00 78,166,461.78      0.00 78,166,461.78       

$8B@<%!M68 D 0-*+17 30 9-*$#$* 2562 98,962,500.00    338,573,814.10     0.00 437,536,314.10       

$8B@<%!M68 D 0-*+17 1 &'M#@" 2562 98,962,500.00    338,573,814.10     0.00 437,536,314.10       

*+,-+*;*50;*7"*+,@&I%2"(BKE+)*)361+""6& -               -                

*+,@&I%2"(BKE+)-61+81+LMIH1+,%K+3*50"6& 0.00 52,447,098.07      0.00 52,447,098.07       

$8B@<%!M68 D 0-*+17 30 9-*$#$* 2563 98,962,500.00    391,020,912.17     0.00 489,983,412.17       

3A+,!3B7;*)-:0"0-+*!"#$!;C$%16$3$DE"F:""0-+*!"#$G050$/4

(4#5-*%.6789#,$'&):,,";!3<=,>%+?2+$ (8<@/9#,"!#A*)

<5;(B<9#,%=M17$*;=M<()*+,-.$//(30*+'*

(K#!,-5=N()E*('B0-*+17 30 9-*$#$* 2563

(!*30$ : 5#+)

+'*

!"#$%!&' 2563 2562

()*+,-.$/('+:)/(30*+'*

.7$ 98,962,500.00 98,962,500.00

*+,@&I%2" (BKE+) -61+81+LMIH1+,%)%A,-A+ 391,020,912.17 338,573,814.10

,0"()*+,-.$/('+:)/(30*F8<+'* 489,983,412.17 437,536,314.10

3A+,!3B7;*)-:0"0-+*!"#$!;C$%16$3$DE"F:""0-+*!"#$$/4

<5;(B<C#*>9#,%<)*

D 0-*+17 30 9-*$#$* 2563

(!*30$:5#+)
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รายงานประจำป� 2563 สถาบันเพ�่อการยุติธรรมแห�งประเทศไทย (องค�การมหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินฉบับนี้ (หนวย:บาท)

2563 2562

9,>;(%<)*(BI#99)I9,,"BK#%*)*<#*

*+,@&I%2" (BKE+) -61+81+LMIH1+,%7.># 52,447,098.07 78,166,461.78

,#$9#,=,-59,>+5,#$2BG(J< (&7K#) 903#@3#HAGI3#$('+:)%=O*%<)*(B,-5 (I3#$) I#99)I9,,"BK#%*)*<#*

06- *50!"#$89$!3(9:H1+,;P!-1+ -               -               

(;*50;*7"!FI+*+,@&I%2"/(BKE+)81+LMIH1+,%)%A)

81+!%9E:A*+8+'()81+B5&HK+3$1+, 11,324,121.23 19,957,099.78      

(-K+@*) F+&.7$H+--+*HK+3$1+,%#$.*5?,= 0.00 132,802.29

()*+,-.$/BK#%*)*<#* MBM< (%.)7"FPE*) 

(2-3$/4*),)%54$ 500,086.50         (420,146.54)        

(2-3$/4*),),+6 25,724,460.00       (68,050,008.00)     

65%&78"!3(9: 72,091.66 112,079.06         

!*1E()*BK#%*)*<#* (MBM<) %.)7"FPE* 

!HI+3$/4*),)%54$ (291,380.90)         (263,657.26)        

!"#$*50J+-*),)%54$ 2,565,813.02 183,556.31         

92,342,289.58 163,222,641.94

(&("L$05QM/81+LMIH1+,:9E$8I+"H1+, 0.00 15,360.55

9,>;(%<)*(BI#99)I9,,"M<+'*

   !"#$%&H1+,;*50;*7":+8+* (698,532.38)         (232,404.00)        

   !"#$%&H1+,R94::7;-*<= (1,178,382.60)       (3,166,989.60)      

   !"#$%&H1+,R94:%#$.*5?,=@A1A/B56B$ (1,041,645.00)       (2,376,580.00)      

   !"#$%&H1+,"+$*)361+".K+ (181,839,500.00)     (4,711,875.00)      

(184,758,059.98)      (10,487,848.60)      

!"#$%&'()*+,-+*!./,0!.1+!"#$%&(&("%7.># (92,415,770.40)      19,345,699.37

!"#$%&'()*+,-+*!./,0!.1+!"#$%&8"!3(9: < 65$BI$"6& 335,942,475.45     316,596,776.08     

!"#$%&'()*+,-+*!./,0!.1+!"#$%&8"!3(9: < 65$;(+,"6& 243,526,705.05 335,942,475.45

3A+,!3B7;*)-:0"0-+*!"#$!;C$%16$3$DE"F:""0-+*!"#$G050$/4

9,>;(%<)*(BI3#$('+:)I#99)I9,,"M<+'*

(4#5-*%.6789#,$'&):,,";!3<=,>%+?2+$ (8<@/9#,"!#A*)

<59,>;(%<)*(B

(K#!,-5=N()E*('B0-*+17 30 9-*$#$* 2563

(!*30$:5#+)

9K#2, (F#B+'*) I#99#,BK#%*)*<#*938*9#,%=M17$*;=M<H*()*+,-.$/;M>!*1E()*BK#%*)*<#*

9,>;(%<)*(BI3#$('+:)I#99)I9,,"BK#%*)*<#*

2563 2562

9,>;(%<)*(BI#99)I9,,"BK#%*)*<#*

*+,@&I%2" (BKE+) -61+81+LMIH1+,%7.># 52,447,098.07 78,166,461.78

,#$9#,=,-59,>+5,#$2BG(J< (&7K#) 903#@3#HAGI3#$('+:)%=O*%<)*(B,-5 (I3#$) I#99)I9,,"BK#%*)*<#*

06- *50!"#$89$!3(9:H1+,;P!-1+ -               -               

(;*50;*7"!FI+*+,@&I%2"/(BKE+)81+LMIH1+,%)%A)

81+!%9E:A*+8+'()81+B5&HK+3$1+, 11,324,121.23 19,957,099.78      

(-K+@*) F+&.7$H+--+*HK+3$1+,%#$.*5?,= 0.00 132,802.29

()*+,-.$/BK#%*)*<#* MBM< (%.)7"FPE*) 

(2-3$/4*),)%54$ 500,086.50         (420,146.54)        

(2-3$/4*),),+6 25,724,460.00       (68,050,008.00)     

65%&78"!3(9: 72,091.66 112,079.06         

!*1E()*BK#%*)*<#* (MBM<) %.)7"FPE* 

!HI+3$/4*),)%54$ (291,380.90)         (263,657.26)        

!"#$*50J+-*),)%54$ 2,565,813.02 183,556.31         

92,342,289.58 163,222,641.94

(&("L$05QM/81+LMIH1+,:9E$8I+"H1+, 0.00 15,360.55

9,>;(%<)*(BI#99)I9,,"M<+'*

   !"#$%&H1+,;*50;*7":+8+* (698,532.38)         (232,404.00)        

   !"#$%&H1+,R94::7;-*<= (1,178,382.60)       (3,166,989.60)      

   !"#$%&H1+,R94:%#$.*5?,=@A1A/B56B$ (1,041,645.00)       (2,376,580.00)      

   !"#$%&H1+,"+$*)361+".K+ (181,839,500.00)     (4,711,875.00)      

(184,758,059.98)      (10,487,848.60)      

!"#$%&'()*+,-+*!./,0!.1+!"#$%&(&("%7.># (92,415,770.40)      19,345,699.37

!"#$%&'()*+,-+*!./,0!.1+!"#$%&8"!3(9: < 65$BI$"6& 335,942,475.45     316,596,776.08     

!"#$%&'()*+,-+*!./,0!.1+!"#$%&8"!3(9: < 65$;(+,"6& 243,526,705.05 335,942,475.45

3A+,!3B7;*)-:0"0-+*!"#$!;C$%16$3$DE"F:""0-+*!"#$G050$/4

9,>;(%<)*(BI3#$('+:)I#99)I9,,"M<+'*

(4#5-*%.6789#,$'&):,,";!3<=,>%+?2+$ (8<@/9#,"!#A*)

<59,>;(%<)*(B

(K#!,-5=N()E*('B0-*+17 30 9-*$#$* 2563

(!*30$:5#+)

9K#2, (F#B+'*) I#99#,BK#%*)*<#*938*9#,%=M17$*;=M<H*()*+,-.$/;M>!*1E()*BK#%*)*<#*

9,>;(%<)*(BI3#$('+:)I#99)I9,,"BK#%*)*<#*

2563 2562

9,>;(%<)*(BI#99)I9,,"BK#%*)*<#*

*+,@&I%2" (BKE+) -61+81+LMIH1+,%7.># 52,447,098.07 78,166,461.78

,#$9#,=,-59,>+5,#$2BG(J< (&7K#) 903#@3#HAGI3#$('+:)%=O*%<)*(B,-5 (I3#$) I#99)I9,,"BK#%*)*<#*

06- *50!"#$89$!3(9:H1+,;P!-1+ -               -               

(;*50;*7"!FI+*+,@&I%2"/(BKE+)81+LMIH1+,%)%A)

81+!%9E:A*+8+'()81+B5&HK+3$1+, 11,324,121.23 19,957,099.78      

(-K+@*) F+&.7$H+--+*HK+3$1+,%#$.*5?,= 0.00 132,802.29

()*+,-.$/BK#%*)*<#* MBM< (%.)7"FPE*) 

(2-3$/4*),)%54$ 500,086.50         (420,146.54)        

(2-3$/4*),),+6 25,724,460.00       (68,050,008.00)     

65%&78"!3(9: 72,091.66 112,079.06         

!*1E()*BK#%*)*<#* (MBM<) %.)7"FPE* 

!HI+3$/4*),)%54$ (291,380.90)         (263,657.26)        

!"#$*50J+-*),)%54$ 2,565,813.02 183,556.31         

92,342,289.58 163,222,641.94

(&("L$05QM/81+LMIH1+,:9E$8I+"H1+, 0.00 15,360.55

9,>;(%<)*(BI#99)I9,,"M<+'*

   !"#$%&H1+,;*50;*7":+8+* (698,532.38)         (232,404.00)        

   !"#$%&H1+,R94::7;-*<= (1,178,382.60)       (3,166,989.60)      

   !"#$%&H1+,R94:%#$.*5?,=@A1A/B56B$ (1,041,645.00)       (2,376,580.00)      

   !"#$%&H1+,"+$*)361+".K+ (181,839,500.00)     (4,711,875.00)      

(184,758,059.98)      (10,487,848.60)      

!"#$%&'()*+,-+*!./,0!.1+!"#$%&(&("%7.># (92,415,770.40)      19,345,699.37

!"#$%&'()*+,-+*!./,0!.1+!"#$%&8"!3(9: < 65$BI$"6& 335,942,475.45     316,596,776.08     

!"#$%&'()*+,-+*!./,0!.1+!"#$%&8"!3(9: < 65$;(+,"6& 243,526,705.05 335,942,475.45

3A+,!3B7;*)-:0"0-+*!"#$!;C$%16$3$DE"F:""0-+*!"#$G050$/4

9,>;(%<)*(BI3#$('+:)I#99)I9,,"M<+'*

(4#5-*%.6789#,$'&):,,";!3<=,>%+?2+$ (8<@/9#,"!#A*)

<59,>;(%<)*(B

(K#!,-5=N()E*('B0-*+17 30 9-*$#$* 2563

(!*30$:5#+)

9K#2, (F#B+'*) I#99#,BK#%*)*<#*938*9#,%=M17$*;=M<H*()*+,-.$/;M>!*1E()*BK#%*)*<#*

9,>;(%<)*(BI3#$('+:)I#99)I9,,"BK#%*)*<#*

2563 2562

9,>;(%<)*(BI#99)I9,,"BK#%*)*<#*

*+,@&I%2" (BKE+) -61+81+LMIH1+,%7.># 52,447,098.07 78,166,461.78

,#$9#,=,-59,>+5,#$2BG(J< (&7K#) 903#@3#HAGI3#$('+:)%=O*%<)*(B,-5 (I3#$) I#99)I9,,"BK#%*)*<#*

06- *50!"#$89$!3(9:H1+,;P!-1+ -               -               

(;*50;*7"!FI+*+,@&I%2"/(BKE+)81+LMIH1+,%)%A)

81+!%9E:A*+8+'()81+B5&HK+3$1+, 11,324,121.23 19,957,099.78      

(-K+@*) F+&.7$H+--+*HK+3$1+,%#$.*5?,= 0.00 132,802.29

()*+,-.$/BK#%*)*<#* MBM< (%.)7"FPE*) 

(2-3$/4*),)%54$ 500,086.50         (420,146.54)        

(2-3$/4*),),+6 25,724,460.00       (68,050,008.00)     

65%&78"!3(9: 72,091.66 112,079.06         

!*1E()*BK#%*)*<#* (MBM<) %.)7"FPE* 

!HI+3$/4*),)%54$ (291,380.90)         (263,657.26)        

!"#$*50J+-*),)%54$ 2,565,813.02 183,556.31         

92,342,289.58 163,222,641.94

(&("L$05QM/81+LMIH1+,:9E$8I+"H1+, 0.00 15,360.55

9,>;(%<)*(BI#99)I9,,"M<+'*

   !"#$%&H1+,;*50;*7":+8+* (698,532.38)         (232,404.00)        

   !"#$%&H1+,R94::7;-*<= (1,178,382.60)       (3,166,989.60)      

   !"#$%&H1+,R94:%#$.*5?,=@A1A/B56B$ (1,041,645.00)       (2,376,580.00)      

   !"#$%&H1+,"+$*)361+".K+ (181,839,500.00)     (4,711,875.00)      

(184,758,059.98)      (10,487,848.60)      

!"#$%&'()*+,-+*!./,0!.1+!"#$%&(&("%7.># (92,415,770.40)      19,345,699.37

!"#$%&'()*+,-+*!./,0!.1+!"#$%&8"!3(9: < 65$BI$"6& 335,942,475.45     316,596,776.08     

!"#$%&'()*+,-+*!./,0!.1+!"#$%&8"!3(9: < 65$;(+,"6& 243,526,705.05 335,942,475.45

3A+,!3B7;*)-:0"0-+*!"#$!;C$%16$3$DE"F:""0-+*!"#$G050$/4

9,>;(%<)*(BI3#$('+:)I#99)I9,,"M<+'*

(4#5-*%.6789#,$'&):,,";!3<=,>%+?2+$ (8<@/9#,"!#A*)

<59,>;(%<)*(B

(K#!,-5=N()E*('B0-*+17 30 9-*$#$* 2563

(!*30$:5#+)

9K#2, (F#B+'*) I#99#,BK#%*)*<#*938*9#,%=M17$*;=M<H*()*+,-.$/;M>!*1E()*BK#%*)*<#*

9,>;(%<)*(BI3#$('+:)I#99)I9,,"BK#%*)*<#*

2563 2562

9,>;(%<)*(BI#99)I9,,"BK#%*)*<#*

*+,@&I%2" (BKE+) -61+81+LMIH1+,%7.># 52,447,098.07 78,166,461.78

,#$9#,=,-59,>+5,#$2BG(J< (&7K#) 903#@3#HAGI3#$('+:)%=O*%<)*(B,-5 (I3#$) I#99)I9,,"BK#%*)*<#*

06- *50!"#$89$!3(9:H1+,;P!-1+ -               -               

(;*50;*7"!FI+*+,@&I%2"/(BKE+)81+LMIH1+,%)%A)

81+!%9E:A*+8+'()81+B5&HK+3$1+, 11,324,121.23 19,957,099.78      

(-K+@*) F+&.7$H+--+*HK+3$1+,%#$.*5?,= 0.00 132,802.29

()*+,-.$/BK#%*)*<#* MBM< (%.)7"FPE*) 

(2-3$/4*),)%54$ 500,086.50         (420,146.54)        

(2-3$/4*),),+6 25,724,460.00       (68,050,008.00)     

65%&78"!3(9: 72,091.66 112,079.06         

!*1E()*BK#%*)*<#* (MBM<) %.)7"FPE* 

!HI+3$/4*),)%54$ (291,380.90)         (263,657.26)        

!"#$*50J+-*),)%54$ 2,565,813.02 183,556.31         

92,342,289.58 163,222,641.94

(&("L$05QM/81+LMIH1+,:9E$8I+"H1+, 0.00 15,360.55

9,>;(%<)*(BI#99)I9,,"M<+'*

   !"#$%&H1+,;*50;*7":+8+* (698,532.38)         (232,404.00)        

   !"#$%&H1+,R94::7;-*<= (1,178,382.60)       (3,166,989.60)      

   !"#$%&H1+,R94:%#$.*5?,=@A1A/B56B$ (1,041,645.00)       (2,376,580.00)      

   !"#$%&H1+,"+$*)361+".K+ (181,839,500.00)     (4,711,875.00)      

(184,758,059.98)      (10,487,848.60)      

!"#$%&'()*+,-+*!./,0!.1+!"#$%&(&("%7.># (92,415,770.40)      19,345,699.37

!"#$%&'()*+,-+*!./,0!.1+!"#$%&8"!3(9: < 65$BI$"6& 335,942,475.45     316,596,776.08     

!"#$%&'()*+,-+*!./,0!.1+!"#$%&8"!3(9: < 65$;(+,"6& 243,526,705.05 335,942,475.45

3A+,!3B7;*)-:0"0-+*!"#$!;C$%16$3$DE"F:""0-+*!"#$G050$/4

9,>;(%<)*(BI3#$('+:)I#99)I9,,"M<+'*

(4#5-*%.6789#,$'&):,,";!3<=,>%+?2+$ (8<@/9#,"!#A*)

<59,>;(%<)*(B

(K#!,-5=N()E*('B0-*+17 30 9-*$#$* 2563

(!*30$:5#+)

9K#2, (F#B+'*) I#99#,BK#%*)*<#*938*9#,%=M17$*;=M<H*()*+,-.$/;M>!*1E()*BK#%*)*<#*

9,>;(%<)*(BI3#$('+:)I#99)I9,,"BK#%*)*<#*

2563 2562

9,>;(%<)*(BI#99)I9,,"BK#%*)*<#*

*+,@&I%2" (BKE+) -61+81+LMIH1+,%7.># 52,447,098.07 78,166,461.78

,#$9#,=,-59,>+5,#$2BG(J< (&7K#) 903#@3#HAGI3#$('+:)%=O*%<)*(B,-5 (I3#$) I#99)I9,,"BK#%*)*<#*

06- *50!"#$89$!3(9:H1+,;P!-1+ -               -               

(;*50;*7"!FI+*+,@&I%2"/(BKE+)81+LMIH1+,%)%A)

81+!%9E:A*+8+'()81+B5&HK+3$1+, 11,324,121.23 19,957,099.78      

(-K+@*) F+&.7$H+--+*HK+3$1+,%#$.*5?,= 0.00 132,802.29

()*+,-.$/BK#%*)*<#* MBM< (%.)7"FPE*) 

(2-3$/4*),)%54$ 500,086.50         (420,146.54)        

(2-3$/4*),),+6 25,724,460.00       (68,050,008.00)     

65%&78"!3(9: 72,091.66 112,079.06         

!*1E()*BK#%*)*<#* (MBM<) %.)7"FPE* 

!HI+3$/4*),)%54$ (291,380.90)         (263,657.26)        

!"#$*50J+-*),)%54$ 2,565,813.02 183,556.31         

92,342,289.58 163,222,641.94

(&("L$05QM/81+LMIH1+,:9E$8I+"H1+, 0.00 15,360.55

9,>;(%<)*(BI#99)I9,,"M<+'*

   !"#$%&H1+,;*50;*7":+8+* (698,532.38)         (232,404.00)        

   !"#$%&H1+,R94::7;-*<= (1,178,382.60)       (3,166,989.60)      

   !"#$%&H1+,R94:%#$.*5?,=@A1A/B56B$ (1,041,645.00)       (2,376,580.00)      

   !"#$%&H1+,"+$*)361+".K+ (181,839,500.00)     (4,711,875.00)      

(184,758,059.98)      (10,487,848.60)      

!"#$%&'()*+,-+*!./,0!.1+!"#$%&(&("%7.># (92,415,770.40)      19,345,699.37

!"#$%&'()*+,-+*!./,0!.1+!"#$%&8"!3(9: < 65$BI$"6& 335,942,475.45     316,596,776.08     

!"#$%&'()*+,-+*!./,0!.1+!"#$%&8"!3(9: < 65$;(+,"6& 243,526,705.05 335,942,475.45

3A+,!3B7;*)-:0"0-+*!"#$!;C$%16$3$DE"F:""0-+*!"#$G050$/4

9,>;(%<)*(BI3#$('+:)I#99)I9,,"M<+'*

(4#5-*%.6789#,$'&):,,";!3<=,>%+?2+$ (8<@/9#,"!#A*)

<59,>;(%<)*(B

(K#!,-5=N()E*('B0-*+17 30 9-*$#$* 2563

(!*30$:5#+)

9K#2, (F#B+'*) I#99#,BK#%*)*<#*938*9#,%=M17$*;=M<H*()*+,-.$/;M>!*1E()*BK#%*)*<#*

9,>;(%<)*(BI3#$('+:)I#99)I9,,"BK#%*)*<#*

!"#$%!&' 5 %<)*(B;M>,#$9#,%+1$5%+3#%<)*(B  ;*)-:0&I6,:

=N 2563 =N 2562

!"#$J+->$+8+*-L$"0;*)A+< 238,841,645.87 333,789,802.45

!"#$J+->$+8+*-$:-"0;*)A+< 4,685,059.18 2,152,673.00

,0" %<)*(B;M>,#$9#,%+1$5%+3#%<)*(B 243,526,705.05 335,942,475.45

!"#$%&'()*+,-+*!./,0!.1+!"#$%& (B1:)

!"#$J+->$+8+*!"#$L$"0;*)A+< HK+$6$243,526,705.05 0+. RDE"J+-@6I./E>$+8+*-*7"@.,

;*)!O.::A.*5?,=  ;*)-:0&I6,

=N 2563 =N 2562

1. !(F./E05QM/ 092-0-12796-7 M9E:05QM/!"#$"0;*)A+< 138,450,186.28 259,097,544.91

   %S+05$!?9E:-+*,7B#>**A'31";*)!.T@., (:"8=-+*A3+M$)

2. !(F./E05QM/ 092-0-15515-4 M9E:05QM/!"#$%)%A 89,594,648.48 65,298,195.48

   %S+05$!?9E:-+*,7B#>**A'31";*)!.T@., (:"8=-+*A3+M$)

3. !(F./E05QM/ 092-0-15516-2 M9E:05QM/*+,@&I:9E$ 10,796,811.11 9,394,062.06

   %S+05$!?9E:-+*,7B#>**A'31";*)!.T@., (:"8=-+*A3+M$)

,0" 238,841,645.87   333,789,802.45      

!"#$%!&' 6 MJ9!*1E,>$>(-E* ;*)-:0&I6,:

=N 2563 =N 2562

(2-3$/4!"#$,9A 213,500.00 421,810.00

*+,@&I8I+"*50 188,368.05 480,144.55

,0" MJ9!*1E,>$>(-E* 401,868.05 901,954.55

(4#5-*%.6789#,$'&):,,";!3<=,>%+?2+$ (8<@/9#,"!#A*)

(K#!,-5=N()E*('B0-*+17 30 9-*$#$* 2563

!"#$%!&'=,>985<59#,%<)*

(!*30$ : 5#+)

(!*30$ : 5#+)

 -6-

(!*30$ : 5#+)

สถาบันเพ�่อการยุติธรรมแห�งประเทศไทย (องค�การมหาชน)
งบกระแสเง�นสด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
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รายงานประจำป� 2563 สถาบันเพ�่อการยุติธรรมแห�งประเทศไทย (องค�การมหาชน)

หมายเหตุ 1. ข�อมูลทั่วไป
1.1 การจัดตั้งองค�การฯ
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแหงประเทศไทย (องคการมหาชน) เรียกโดยยอวา “สธท.” และใชชื่อเปนภาษาอังกฤษ

วา “Thailand  Institute  of  Justice (Public  Organization)” เรียกโดยยอวา “TIJ” จัดตั้งขึ้นตามพระราช-

กฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเพื่อการยุติธรรมแหงประเทศไทย (องคการมหาชน) พ.ศ. 2554 อาศัยอำนาจตามความ

ในมาตรา 187 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชน 

พ.ศ.2542 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 128 ตอนที่ 48 ก เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2554 โดยไดรับจัดสรรทุน

ประเดิมจากรัฐบาล จำนวน 98,962,500.00 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2555 

เรื่อง ขอรับการสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแหงประเทศไทย (องคการมหาชน) 

และสำนักงบประมาณ จัดสรรงบประมาณเปนทุนประเดิม จำนวน 98,962,500.00 บาท ตามหนังสือ ที่ 

นร 0701/2086 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2555

1.2 วัตถุประสงค�ของสถาบันฯ มีดังนี้
     1. สงเสริมและสนับสนุนใหมีการอนุวัติขอกำหนดสหประชาชาติวาดวยการปฏิบัติตอผูตองขังหญิงและ

          มาตรการที่มิใชการคุมขัง หรือ “Bangkok  Rules”  เพื่อเปนแนวทางในการดำเนินกระบวนการยุติธรรม

          แกหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและตางประเทศ

     2. ศึกษา วิจัย และเผยแพรมาตรฐานและบรรทัดฐานของสหประชาชาติเกี่ยวกับการดำเนินกระบวนการ

         ยุติธรรมทางอาญา รวมทั้งแนวทางในการปฏิบัติตอผูกระทำความผิดและการชวยเหลือผูกระทำความผิด

          หลังพนโทษใหกลับคืนสูสังคม เพื่อนำไปสูการพัฒนากระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยและตางประเทศ

     3. สงเสริมและพัฒนาองคความรูดานหลักนิติธรรมเพื่อเสริมสรางศักยภาพของบุคลากรในกระบวนการ

          ยุติธรรมอันจะนำไปสูสังคมแหงความยุติธรรม

     4. เปนศูนยกลางแหงความเปนเลิศระดับนานาชาติดานการพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางอาญาในดาน

          การปฏิบัติตอผูกระทำผิดโดยจะเนนความรวมมือกับสหประชาชาติสถาบันสมทบ (Programme Network 

          Institute) และความรวมมือในกรอบอาเซียน

     5. สงเสริมภาพลักษณที่ดีของกระบวนการยุติธรรมของไทยใหไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติเพื่อใหเกิด

          ความรวมมือทางดานกระบวนการยุติธรรมระหวางประเทศ

สถาบันเพ�่อการยุติธรรมแห�งประเทศไทย (องค�การมหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเง�น สำหรับป�สิ�นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแหงประเทศไทย (องคการมหาชน) เรียกโดยยอวา “สธท.” และใชชื่อเปนภาษา

อังกฤษวา “Thailand  Institute  of  Justice (Public  Organization)” เรียกโดยยอวา “TIJ” จัดตั้งขึ้น

ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเพื่อการยุติธรรมแหงประเทศไทย (องคการมหาชน) พ.ศ. 2554 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 187 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และมาตรา 5 แหง

พระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 2542 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 128 ตอนที่ 48 ก เมื่อ

วันที่ 13 มิถุนายน 2554 โดยไดรับจัดสรรทุนประเดิมจากรัฐบาล จำนวน 98,962,500.00 บาท ตาม

มติคณะรัฐมนตรี เมื ่อวันที่ 22 กุมภาพันธ พ.ศ. 2555 เรื ่อง ขอรับการสนับสนุนการดำเนินงานของ

สถาบันเพื ่อการยุต ิธรรมแหงประเทศไทย (องคการมหาชน) และสำนักงบประมาณ จัดสรรงบ

ประมาณเปนทุนประเดิม จำนวน 98,962,500.00 บาท ตามหนังสือ ที ่ นร 0701/2086 ลงวันที ่ 

22 มีนาคม 2555

 1. สงเสริมและสนับสนุนใหมีการอนุวัติขอกำหนดสหประชาชาติวาดวยการปฏิบัติตอผูตองขังหญิงและ

          มาตรการที่มิใชการคุมขัง หรือ “Bangkok  Rules” เพื่อเปนแนวทางในการดำเนินกระบวนการ

    ยุติธรรมแกหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและตางประเทศ

      2. ศึกษา วิจัย และเผยแพรมาตรฐานและบรรทัดฐานของสหประชาชาติเกี่ยวกับการดำเนินกระบวนการ

         ยุติธรรมทางอาญา รวมทั้งแนวทางในการปฏิบัติตอผู กระทำความผิดและการชวยเหลือผู กระทำ

   ความผิดหลังพนโทษใหกลับคืนสูสังคม เพื่อนำไปสูการพัฒนากระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย

   และตางประเทศ

      3. สงเสริมและพัฒนาองคความรูดานหลักนิติธรรมเพื่อเสริมสรางศักยภาพของบุคลากรในกระบวนการ

          ยุติธรรมอันจะนำไปสูสังคมแหงความยุติธรรม

      4. เปนศูนยกลางแหงความเปนเลิศระดับนานาชาติดานการพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางอาญา

    ในดานการปฏิบ ัต ิต อผ ู กระทำผิดโดยจะเน นความร วมมือก ับสหประชาชาติสถาบันสมทบ 

     (Programme Network Institute) และความรวมมือในกรอบอาเซียน

      5. สงเสริมภาพลักษณที ่ดีของกระบวนการยุติธรรมของไทยใหไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติ

    เพื่อใหเกิดความรวมมือทางดานกระบวนการยุติธรรมระหวางประเทศ
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1.3 สถานที่ตั้งสำนักงาน
สถานที่ตั้งของสถาบันฯ ตั้งอยูที่ เลขที่ 93/1 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ ชั้น 15 และชั้น 16 ถนนวิทยุ  แขวงลุมพินี  

เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร 10330

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนวยงานไดรับจัดสรรงบประมาณประจำป (งบเงินอุดหนุน) จำนวน 260,461,900.00 บาท 

(ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 320,360,600.00 บาท) โดยแยกเปนคาใชจายบุคลากร จำนวน 58,040,000 บาท  

คาใชจายในการดำเนินงาน จำนวน 51,294,200 บาท คาครุภัณฑจำนวน 1,024,000 บาท คาที่ดินและสิ่งกอสราง 

จำนวน 5,083,700 บาท คาใชจายตามแผนงาน จำนวน 145,020,000 บาท เพื่อใชจายในแผนงานพื้นฐาน

ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ผลผลิตที่ 1 การยกระดับประสิทธิภาพองคการ

เพื่อรองรับเปนสถาบันสมทบแหงองคการสหประชาชาติดานการปองกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา

แผนงานบุคลากรภาครัฐ ผลผลิตที่ 1 รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการ

ยุติธรรม แผนงานบูรณาการสงเสริมงานวิจัยและพัฒนาแผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวน

ยุติธรรม

สถานที ่ตั ้งของสถาบันฯ ตั ้งอยู ที ่ เลขที ่ 93/1 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ ชั ้น 15 และชั ้น 16 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนวยงานไดรับจัดสรรงบประมาณประจำป (งบเงินอุดหนุน) จำนวน 
260,461,900.00 บาท (ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 320,360,600.00 บาท) โดยแยกเปนคาใชจาย
บุคลากร จำนวน 58,040,000 บาท คาใชจายในการดำเนินงาน จำนวน 51,294,200 บาท คาครุภัณฑ
จำนวน 1,024,000 บาท คาที่ดินและสิ่งกอสราง จำนวน 5,083,700 บาท คาใชจายตามแผนงาน จำนวน 
145,020,000 บาท เพื่อใชจายในแผนงานพื้นฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐ ผลผลิตที ่ 1 การยกระดับประสิทธิภาพองคการเพื ่อรองรับเปนสถาบันสมทบแหงองคการ
สหประชาชาติดานการปองกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาแผนงานบุคลากรภาครัฐ 
ผลผลิตที่ 1 รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม แผนงาน
บูรณาการสงเสริมงานวิจัยและพัฒนาแผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนยุติธรรม

หมายเหตุ 2  เกณฑ�การจัดทำงบการเง�น
รายงานการเงินของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแหงประเทศไทย (องคการมหาชน) จัดทำขึ้นตามพระราช
บัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 รายการปรากฏในรายงานการเงินฉบับนี้เปนไปตาม
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที ่กระทรวงการคลังประกาศใช ซึ ่งรวมถึง
หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐและแสดง
รายงานในงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื ่องการนำเสนองบการเงินและตาม
หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค.0410.3/ว.357  ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561 

งบการเงินนี้ไดจัดทำขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิม เวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการบัญชี

มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่มีผลบังคับใชในปปจจุบัน
1)  หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
2)  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนอรายงานการเงิน
3)  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
    และขอผิดพลาด
4)  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 5 เรื่อง ตนทุนการกูยืม
5)  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 12 เรื่อง สินคาคงเหลือ
6)  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 13 เรื่อง สัญญาเชา
7)  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 14 เรื่อง เหตุการณภายหลังวันที่ในรายงาน
8)  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 16 เรื่อง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
9)  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
10) มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 31 เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน
11) นโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่อง เงินลงทุน

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 9 เรื่องรายไดจากการแลกเปลี่ยน
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐที่ผลบังคับใชในปปจจุบันและในอนาคตไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสำคัญ
ตองบการเงินในงวดที่นำมาถือปฏิบัติทั้งในงวดปปจจุบันและงวดอนาคต

หมายเหตุ 3  มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม�
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- อาคารและสิ่งกอสราง รวมทั้งสวนปรับปรุงอาคาร ทั้งอาคารและสิ่งปลูกสรางที่หนวยงานมีกรรมสิทธิ์ 

  และไมมีกรรมสิทธิ์ แตหนวยงานไดครอบครองและนำมาใชประโยชนในการดำเนินงาน แสดงมูลคา

  สุทธิตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม อาคารที่อยูระหวางกอสรางแสดงตามราคาทุน

- อุปกรณ ไดแก ครุภัณฑประเภทตางๆ รับรูเปนสินทรัพยเฉพาะรายการที่มีมูลคาตอหนวย ตั้งแต  

  10,000.00 บาทขึ้นไป แสดงมูลคาตามมูลคาสุทธิตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม

- ราคาทุนของอาคาร และอุปกรณ รวมถึงรายจายที่เกี ่ยวของโดยตรงเพื่อใหสินทรัพยอยูในสถานที่

  พรอมใชงาน ตนทุนในการตอเติมหรือปรับปรุงซึ่งทำใหหนวยงานไดรับประโยชนตลอดอายุการใชงาน

  ของสินทรัพยเพิ่มขึ้นจากมาตรฐานเดิมถือเปนราคาทุนของสินทรัพย คาใชจายในการซอมแซมถือเปน

  คาใชจายในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน

- คาเสื่อมราคาบันทึกเปนคาใชจายในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน คำนวณโดยวิธีเสนตรง

  ตามอายุการใชงานโดยประมาณ ดังนี้

  ประเภทของสินทรัพย    อายุการใชงาน (ป)

  สวนปรับปรุงอาคาร     5        

  ครุภัณฑสำนักงาน         3 – 8      

  ครุภัณฑคอมพิวเตอร     3

  ครุภัณฑยานพาหนะ     5

  ครุภัณฑงานบานงานครัว        3 – 5

  ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร        3 – 5

  ไมมีการคำนวณคิดคาเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพยระหวางกอสราง

หมายเหตุ 4  นโยบายการบัญชีที่สำคัญ
นโยบายการบัญชีที ่สำคัญของสถาบันฯ สรุปไดดังตอไปนี ้

4.1 เง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสด
 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย เงินสด เงินฝากธนาคาร และ เงินฝากระยะสั้น
 ที่มีสภาพคลองสูงซึ่งกำหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันที่ไดมาและ
 ไมมีขอจำกัดในการเบิกใช

4.2 ลูกหนี้ระยะสั้น (เง�นทดรองจ�าย)
 ลูกหนี้เงินยืม แสดงตามมูลคาตั้งแตวันที่จายเงินยืมที่ระบุในสัญญายืม

4.3 วัสดุคงเหลือ
 วัสดุคงเหลือ หมายถึง ของใชสิ้นเปลืองนอกจากสินคาที่หนวยงานมีไวเพื่อใชในการดำเนินงาน
 ตามปกติ โดยทั่วไปมีมูลคาไมสูงและไมมีลักษณะคงทนถาวร แสดงตามราคาทุนและตีราคาวัสดุ
 คงเหลือโดยวิธีเขากอนออกกอน (FIFO) และบันทึกเปนคาใชจายเมื่อเบิกใช

4.4  อาคารและอ�ปกรณ� และค�าเสื่อมราคา
                                

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย เงินสด เงินฝากธนาคาร และ เงินฝากระยะสั้นที่มี

สภาพคลองสูงซึ่งกำหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันที่ไดมาและไมมีขอจำกัดใน

การเบิกใช

วัสดุคงเหลือ หมายถึง ของใชสิ้นเปลืองนอกจากสินคาที่หนวยงานมีไวเพื่อใชในการดำเนินงานตามปกติ 

โดยทั่วไปมีมูลคาไมสูงและไมมีลักษณะคงทนถาวร แสดงตามราคาทุนและตีราคาวัสดุคงเหลือโดยวิธี

เขากอนออกกอน (FIFO) และบันทึกเปนคาใชจายเมื่อเบิกใช
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- สินทรัพยไมมีตัวตนที่สถาบันฯ รับรูเปนสินทรัพยเฉพาะรายการที่มีมูลคาตอหนวยตั้งแต 20,000.00 

  บาท ขึ้นไป แสดงมูลคาดวยมูลคาสุทธิตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุนหักคาตัดจำหนายสะสม

- คาตัดจำหนายสินทรัพยไมมีตัวตนบันทึกเปนคาใชจายในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินคำนวณ

  โดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชน

             จำนวนป

  โปรแกรมคอมพิวเตอร  3

4.5 สินทรัพย� ไม�มีตัวตนและค�าตัดจำหน�าย                                

4.6 เจ�าหนี้                                
รับรูเมื่อมีการตรวจรับสินคาหรือบริการจากผูขาย หรือคูสัญญาแลว แตยังมิไดชำระเงิน และสามารถ

ระบุมูลคาสินคา และบริการไดชัดเจน

4.7 รายได�จากงบประมาณ                               
รายไดจากเงินงบประมาณรับรู เมื ่อยื ่นคำขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง เปนการขอรับเงินเขาบัญชี

หนวยงานดวยยอดที่ไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจำป ประเภทเงินงบอุดหนุนทั้งจำนวนบรรดา

รายไดของสถาบันฯ ไมเปนรายไดที ่ตองนำสงคลังเปนรายไดแผนดิน ตามมาตรา 10 ของพระราช

กฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเพื่อการยุติธรรมแหงประเทศไทย (องคการมหาชน) พ.ศ. 2554

4.8 การใช�ประมาณการทางบัญชี                               
ในการจัดทำงบการเงินตามหลักการบัญชีที ่รับรองทั ่วไป ในบางสถานการณฝายบริหารอาจตองใช

การประมาณการรายการบัญชีบางรายการ ซึ ่งมีผลกระทบตอจำนวนเงินที ่แสดงในงบการเงินและ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ดวยเหตุนี ้ผลที่เกิดขึ ้นจริงในภายหลังจึงอาจแตกตางไปจากจำนวนที่

ประมาณไว
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รายงานประจำป� 2563 สถาบันเพ�่อการยุติธรรมแห�งประเทศไทย (องค�การมหาชน)

,#$2BG(J<(&7K#) 8<@/=,>985867*F8< ,0"()*+,-.$/('+:)/

903#@3#HAGI3#$(>(" ()*+,-.$/('+:)/(30*+'* (30*+'*

$8B@<%!M68 D 0-*+17 1 &'M#@" 2561 98,962,500.00    259,972,111.77     0.00 358,934,611.77       

*+,-+*;*50;*7"*+,@&I%2"(BKE+)*)361+""6& 435,240.55        435,240.55          

*+,@&I%2"(BKE+)-61+81+LMIH1+,%K+3*50"6& 0.00 78,166,461.78      0.00 78,166,461.78       

$8B@<%!M68 D 0-*+17 30 9-*$#$* 2562 98,962,500.00    338,573,814.10     0.00 437,536,314.10       

$8B@<%!M68 D 0-*+17 1 &'M#@" 2562 98,962,500.00    338,573,814.10     0.00 437,536,314.10       

*+,-+*;*50;*7"*+,@&I%2"(BKE+)*)361+""6& -               -                

*+,@&I%2"(BKE+)-61+81+LMIH1+,%K+3*50"6& 0.00 52,447,098.07      0.00 52,447,098.07       

$8B@<%!M68 D 0-*+17 30 9-*$#$* 2563 98,962,500.00    391,020,912.17     0.00 489,983,412.17       

3A+,!3B7;*)-:0"0-+*!"#$!;C$%16$3$DE"F:""0-+*!"#$G050$/4

(4#5-*%.6789#,$'&):,,";!3<=,>%+?2+$ (8<@/9#,"!#A*)

<5;(B<9#,%=M17$*;=M<()*+,-.$//(30*+'*

(K#!,-5=N()E*('B0-*+17 30 9-*$#$* 2563

(!*30$ : 5#+)

+'*

!"#$%!&' 5 %<)*(B;M>,#$9#,%+1$5%+3#%<)*(B  ;*)-:0&I6,:

=N 2563 =N 2562

!"#$J+->$+8+*-L$"0;*)A+< 238,841,645.87 333,789,802.45

!"#$J+->$+8+*-$:-"0;*)A+< 4,685,059.18 2,152,673.00

,0" %<)*(B;M>,#$9#,%+1$5%+3#%<)*(B 243,526,705.05 335,942,475.45

!"#$%&'()*+,-+*!./,0!.1+!"#$%& (B1:)

!"#$J+->$+8+*!"#$L$"0;*)A+< HK+$6$243,526,705.05 0+. RDE"J+-@6I./E>$+8+*-*7"@.,

;*)!O.::A.*5?,=  ;*)-:0&I6,

=N 2563 =N 2562

1. !(F./E05QM/ 092-0-12796-7 M9E:05QM/!"#$"0;*)A+< 138,450,186.28 259,097,544.91

   %S+05$!?9E:-+*,7B#>**A'31";*)!.T@., (:"8=-+*A3+M$)

2. !(F./E05QM/ 092-0-15515-4 M9E:05QM/!"#$%)%A 89,594,648.48 65,298,195.48

   %S+05$!?9E:-+*,7B#>**A'31";*)!.T@., (:"8=-+*A3+M$)

3. !(F./E05QM/ 092-0-15516-2 M9E:05QM/*+,@&I:9E$ 10,796,811.11 9,394,062.06

   %S+05$!?9E:-+*,7B#>**A'31";*)!.T@., (:"8=-+*A3+M$)

,0" 238,841,645.87   333,789,802.45      

!"#$%!&' 6 MJ9!*1E,>$>(-E* ;*)-:0&I6,:

=N 2563 =N 2562

(2-3$/4!"#$,9A 213,500.00 421,810.00

*+,@&I8I+"*50 188,368.05 480,144.55

,0" MJ9!*1E,>$>(-E* 401,868.05 901,954.55

(4#5-*%.6789#,$'&):,,";!3<=,>%+?2+$ (8<@/9#,"!#A*)

(K#!,-5=N()E*('B0-*+17 30 9-*$#$* 2563

!"#$%!&'=,>985<59#,%<)*

(!*30$ : 5#+)

(!*30$ : 5#+)

 -6-

(!*30$ : 5#+)

!"#$%!&' 5 %<)*(B;M>,#$9#,%+1$5%+3#%<)*(B  ;*)-:0&I6,:

=N 2563 =N 2562

!"#$J+->$+8+*-L$"0;*)A+< 238,841,645.87 333,789,802.45

!"#$J+->$+8+*-$:-"0;*)A+< 4,685,059.18 2,152,673.00

,0" %<)*(B;M>,#$9#,%+1$5%+3#%<)*(B 243,526,705.05 335,942,475.45

!"#$%&'()*+,-+*!./,0!.1+!"#$%& (B1:)

!"#$J+->$+8+*!"#$L$"0;*)A+< HK+$6$243,526,705.05 0+. RDE"J+-@6I./E>$+8+*-*7"@.,

;*)!O.::A.*5?,=  ;*)-:0&I6,

=N 2563 =N 2562

1. !(F./E05QM/ 092-0-12796-7 M9E:05QM/!"#$"0;*)A+< 138,450,186.28 259,097,544.91

   %S+05$!?9E:-+*,7B#>**A'31";*)!.T@., (:"8=-+*A3+M$)

2. !(F./E05QM/ 092-0-15515-4 M9E:05QM/!"#$%)%A 89,594,648.48 65,298,195.48

   %S+05$!?9E:-+*,7B#>**A'31";*)!.T@., (:"8=-+*A3+M$)

3. !(F./E05QM/ 092-0-15516-2 M9E:05QM/*+,@&I:9E$ 10,796,811.11 9,394,062.06

   %S+05$!?9E:-+*,7B#>**A'31";*)!.T@., (:"8=-+*A3+M$)

,0" 238,841,645.87   333,789,802.45      

!"#$%!&' 6 MJ9!*1E,>$>(-E* ;*)-:0&I6,:

=N 2563 =N 2562

(2-3$/4!"#$,9A 213,500.00 421,810.00

*+,@&I8I+"*50 188,368.05 480,144.55

,0" MJ9!*1E,>$>(-E* 401,868.05 901,954.55

(4#5-*%.6789#,$'&):,,";!3<=,>%+?2+$ (8<@/9#,"!#A*)

(K#!,-5=N()E*('B0-*+17 30 9-*$#$* 2563

!"#$%!&'=,>985<59#,%<)*

(!*30$ : 5#+)

(!*30$ : 5#+)

 -6-

(!*30$ : 5#+)

!"#$%!&' 5 %<)*(B;M>,#$9#,%+1$5%+3#%<)*(B  ;*)-:0&I6,:

=N 2563 =N 2562

!"#$J+->$+8+*-L$"0;*)A+< 238,841,645.87 333,789,802.45

!"#$J+->$+8+*-$:-"0;*)A+< 4,685,059.18 2,152,673.00

,0" %<)*(B;M>,#$9#,%+1$5%+3#%<)*(B 243,526,705.05 335,942,475.45

!"#$%&'()*+,-+*!./,0!.1+!"#$%& (B1:)

!"#$J+->$+8+*!"#$L$"0;*)A+< HK+$6$243,526,705.05 0+. RDE"J+-@6I./E>$+8+*-*7"@.,

;*)!O.::A.*5?,=  ;*)-:0&I6,

=N 2563 =N 2562

1. !(F./E05QM/ 092-0-12796-7 M9E:05QM/!"#$"0;*)A+< 138,450,186.28 259,097,544.91

   %S+05$!?9E:-+*,7B#>**A'31";*)!.T@., (:"8=-+*A3+M$)

2. !(F./E05QM/ 092-0-15515-4 M9E:05QM/!"#$%)%A 89,594,648.48 65,298,195.48

   %S+05$!?9E:-+*,7B#>**A'31";*)!.T@., (:"8=-+*A3+M$)

3. !(F./E05QM/ 092-0-15516-2 M9E:05QM/*+,@&I:9E$ 10,796,811.11 9,394,062.06

   %S+05$!?9E:-+*,7B#>**A'31";*)!.T@., (:"8=-+*A3+M$)

,0" 238,841,645.87   333,789,802.45      

!"#$%!&' 6 MJ9!*1E,>$>(-E* ;*)-:0&I6,:

=N 2563 =N 2562

(2-3$/4!"#$,9A 213,500.00 421,810.00

*+,@&I8I+"*50 188,368.05 480,144.55

,0" MJ9!*1E,>$>(-E* 401,868.05 901,954.55

(4#5-*%.6789#,$'&):,,";!3<=,>%+?2+$ (8<@/9#,"!#A*)

(K#!,-5=N()E*('B0-*+17 30 9-*$#$* 2563

!"#$%!&'=,>985<59#,%<)*

(!*30$ : 5#+)

(!*30$ : 5#+)

 -6-

(!*30$ : 5#+)

!"#$%!&' 5 %<)*(B;M>,#$9#,%+1$5%+3#%<)*(B  ;*)-:0&I6,:

=N 2563 =N 2562

!"#$J+->$+8+*-L$"0;*)A+< 238,841,645.87 333,789,802.45

!"#$J+->$+8+*-$:-"0;*)A+< 4,685,059.18 2,152,673.00

,0" %<)*(B;M>,#$9#,%+1$5%+3#%<)*(B 243,526,705.05 335,942,475.45

!"#$%&'()*+,-+*!./,0!.1+!"#$%& (B1:)

!"#$J+->$+8+*!"#$L$"0;*)A+< HK+$6$243,526,705.05 0+. RDE"J+-@6I./E>$+8+*-*7"@.,

;*)!O.::A.*5?,=  ;*)-:0&I6,

=N 2563 =N 2562

1. !(F./E05QM/ 092-0-12796-7 M9E:05QM/!"#$"0;*)A+< 138,450,186.28 259,097,544.91

   %S+05$!?9E:-+*,7B#>**A'31";*)!.T@., (:"8=-+*A3+M$)

2. !(F./E05QM/ 092-0-15515-4 M9E:05QM/!"#$%)%A 89,594,648.48 65,298,195.48

   %S+05$!?9E:-+*,7B#>**A'31";*)!.T@., (:"8=-+*A3+M$)

3. !(F./E05QM/ 092-0-15516-2 M9E:05QM/*+,@&I:9E$ 10,796,811.11 9,394,062.06

   %S+05$!?9E:-+*,7B#>**A'31";*)!.T@., (:"8=-+*A3+M$)

,0" 238,841,645.87   333,789,802.45      

!"#$%!&' 6 MJ9!*1E,>$>(-E* ;*)-:0&I6,:

=N 2563 =N 2562

(2-3$/4!"#$,9A 213,500.00 421,810.00

*+,@&I8I+"*50 188,368.05 480,144.55

,0" MJ9!*1E,>$>(-E* 401,868.05 901,954.55

(4#5-*%.6789#,$'&):,,";!3<=,>%+?2+$ (8<@/9#,"!#A*)

(K#!,-5=N()E*('B0-*+17 30 9-*$#$* 2563

!"#$%!&'=,>985<59#,%<)*

(!*30$ : 5#+)

(!*30$ : 5#+)

 -6-

(!*30$ : 5#+)

จำนวน

สถาบันเพ�่อการยุติธรรมแห�งประเทศไทย (องค�การมหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเง�น ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 5 เง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสด ประกอบด�วย:

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้ระยะสั้น ประกอบด�วย:
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รายงานประจำป� 2563 สถาบันเพ�่อการยุติธรรมแห�งประเทศไทย (องค�การมหาชน)

!"#$%!&' 6 MJ9!*1E,>$>(-E* ;*)-:0&I6,: (B1:) (!*30$ : 5#+)

MJ9!*1E%<)*$6" ,5"@A1SD"-K+3$&MK+*) SD"-K+3$&MK+*) !-#$-K+3$&MK+*)

'()-+*%1"LMI '()-+*%1"LMI '()-+*%1"LMI

L0%K+85Q L0%K+85Q L0%K+85Q

2563 213,000.00 - -              213,000.00

2562 370,800.00 - 51,010.00         421,810.00

O+,3(5"65$%#4$"6& (2-3$/4!"#$,9AHK+$6$ 213,000 0+. %S+05$U@&I*50!"#$!8(/,*=89$8*0SI6$'(I6

!"#$%!&' 7 MJ9!*1E,>$>$#0 ;*)-:0&I6, :

2563 2562

!"#$;*)-5$*),),+6 1,756,810.00      1,631,770.00          

!"#$H1+,(16"3$I+-81+-1:%*I+"*),),+6 42,175,500.00 68,025,000.00

,0" MJ9!*1E,>$>$#0 43,932,310.00 69,656,770.00

!"#$;*)-5$*),),+6 HK+$6$ 1,756,810.00 0+. !;C$!"#$;*)-5$B+A%5QQ+!M1+:+8+*'()%5QQ+0*#-+*

:+8+*H/?/!:V 6#.,7 -50-:".7$0K+!3$WH0K+$+QFI+*+M-+* (X2IL3I!M1+) N&,X2IL3I!M1+H)89$!"#$;*)-5$N&,;*+TH+-&:-!0/4,O+,L$

45 65$ $50'B165$./E@&I%1"A:089$?94$./E!M1+

!"#$H1+,(16"3$I+81+-1:%*I+"*),),+6 HK+$6$!"#$ 42,175,500.00 0+. !;C$!"#$H1+,(16"3$I+81+-1:%*I+":+8+*

 - 7 -

*)361+"-1:%*I+"B+A%5QQ+HI+"-1:%*I+":+8+*%K+$5-"+$%S+05$!?9E:-+*,7B#>**A'31";*)!.T@.,'()%#E"-1:%*I+";*)-:0

< 'F6".71"%:"3I:" !FB3(5-%/E -*7"!.?A3+$8* B+A%5QQ+!(F./E 27/2562 ("65$./E 7 -7AO+?5$>= 2562 N&,*+,"+$X(-+*

;Y#05B#"+$F:"X2I*50HI+"-1:%*I+" < 65$./E 30 -5$,+,$ 2563 A/86+A8903$I+N8*"%*I+"100 % N8*"%*I+"M54$&+&VZ+'()3(5"8+

96.98 % "+$%S+;[B,= 20.51% "+$@VVZ+'()%9E:%+* 5.95 % "+$%7F+O#0+('();Z:"-5$:588/O5,47.03 % "+$;*50:+-+T 

'()*)0+,:+-+T 7.18%

,0"

(4#5-*%.6789#,$'&):,,";!3<=,>%+?2+$ (8<@/9#,"!#A*)

!"#$%!&'=,>985<59#,%<)*

(K#!,-5=N()E*('B0-*+17 30 9-*$#$* 2563

(!*30$ : 5#+)

(30*=,-5=,'<8#@#,;M>

&9;&3<(K#*-9<#*
<#*,>!03#<+K#

,0" 2563
2562

47,447,098.95
       

13,411,875.00
     

122,341,027.49
    

116,463,886.79
     

698,532.38
          

181,839,500.00
    

183,716,414.98
    

8,111,268.60
       

-
                

-
              

-
               

(2,234,127.90)
       

48,145,631.33
        

195,251,375.00
    

306,057,442.47
     

122,341,027.49
     

45,834,806.96
       

-
              

94,807,463.20
     

83,162,733.13
      

787,721.88
          

-
              

6,732,195.76
      

13,746,055.69
      

-
              

-
               

(2,101,325.62)
       

46,622,528.84
        

-
              

101,539,658.96
     

94,807,463.20
      

1,612,291.99
         

13,411,875.00
     

-
              

27,533,564.29
      

1,523,102.49
         

195,251,375.00
    

204,517,783.51
     

-
               

(!*30$ : 5#+)

(4#5-*%.6789#,$'&):,,";!3<=,>%+?2+$ (8<@/9#,"!#A*)

!"#$%!&'=,>985<59#,%<)*

(K#!,-5=N()E*('B0-*+17 30 9-*$#$* 2563

 - 8 -

!"#$%!&' 8 +17B)* 8#@#,;M>8'=9,D
/  ;*)-:0&I6, :

,#$9#,
8'=9,D

/(K#*-9<#*
8'=9,D

/$#*.#!*>

8'=9,D
/QRSD

#;M>

%L$;.,3
8'=9,D

/@8".)0%&8,/

8'=9,D
/<#*5G#*

<#*@,-0
,0"@,'T-D

U
/

,#@#+'*

,:&,-A
+BI$"6&

20,019,139.45
        

9,164,000.00
       

10,949,494.66
     

21,092,749.43
      

256,670.00
     

61,482,053.54
   

!?
#A
FD4$L$"6&$/4

222,560.00
           

-
               

259,626.30
        

664,031.30
         

32,165.00
      

1,178,382.60
    

;*50;*7"*+,-+*
-

                 
-

               
-

               
-

                
-

            
-

            

$8B@<%!M68=M#$<0B
20,241,699.45

         
9,164,000.00

       
11,209,120.96

      
21,756,780.73

       
288,835.00

      
62,660,436.14

    

@3#%(678",#@#>("

,:&,-A
+BI$"6&

13,392,629.55
        

8,742,249.25
       

9,471,071.18
      

17,127,732.68
      

238,973.58
     

48,972,656.24
   

!?
#EA
FD4$L$"6&$/4

2,954,250.74
         

157,400.00
        

498,514.52
        

2,311,593.48
       

22,715.14
      

5,944,473.88
    

;*50;*7"*+,-+*
-

                 
-

               
-

               
-

                
-

            
-

            

$8B@<%!M68=M#$<0B
16,346,880.29

         
8,899,649.25

       
9,969,585.70

       
19,439,326.16

       
261,688.72

      
54,917,130.12

    

"JM@3#('+:)&#"5-V
A1

$8B$9"#&G*<0B
6,626,509.90

          
421,750.75

         
1,478,423.48

       
3,965,016.75

        
17,696.42

       
12,509,397.30

    

$8B@<%!M68=M#$<0B
3,894,819.16

          
264,350.75

         
1,239,535.26

       
2,317,454.57

        
27,146.28

       
7,743,306.02

     

"+$*)361+".K+ 81+HI+"::-'00%S+05$U HK+$6$!"#$ 8,700,000 0+.

81+86087A
"+$-1:%*I+" "6&./E 1-19 HK+$6$!"#$ 12,789,375 0+.

"+$*)361+".K+ 81+HI+".K+*)00H5&!-W0!:-%+*-+*!"#$05Q
M/ ?

5%&7 HK+$6$!"#$ 1,432,000 0+. *50*2I!;C$N;*'-*A
 65$./E 16 B.8. 2563

(!*30$ : 5#+)

(4#5-*%.6789#,$'&):,,";!3<=,>%+?2+$ (8<@/9#,"!#A*)

!"#$%!&'=,>985<59#,%<)*

(K#!,-5=N()E*('B0-*+17 30 9-*$#$* 2563

 - 8 -

81+"+$-1:%*I+" "6&./E 1-11 HK+$6$!"#$ 172,330,000 0+.

!"#$%!&' 8 +17B)* 8#@#,;M>8'=9,D
/  ;*)-:0&I6, :

,#$9#,
8'=9,D

/(K#*-9<#*
8'=9,D

/$#*.#!*>

8'=9,D
/QRSD

#;M>

%L$;.,3
8'=9,D

/@8".)0%&8,/

8'=9,D
/<#*5G#*

<#*@,-0
,0"@,'T-D

U
/

,#@#+'*

,:&,-A
+BI$"6&

20,019,139.45
        

9,164,000.00
       

10,949,494.66
     

21,092,749.43
      

256,670.00
     

61,482,053.54
   

!?
#A
FD4$L$"6&$/4

222,560.00
           

-
               

259,626.30
        

664,031.30
         

32,165.00
      

1,178,382.60
    

;*50;*7"*+,-+*
-

                 
-

               
-

               
-

                
-

            
-

            

$8B@<%!M68=M#$<0B
20,241,699.45

         
9,164,000.00

       
11,209,120.96

      
21,756,780.73

       
288,835.00

      
62,660,436.14

    

@3#%(678",#@#>("

,:&,-A
+BI$"6&

13,392,629.55
        

8,742,249.25
       

9,471,071.18
      

17,127,732.68
      

238,973.58
     

48,972,656.24
   

!?
#EA
FD4$L$"6&$/4

2,954,250.74
         

157,400.00
        

498,514.52
        

2,311,593.48
       

22,715.14
      

5,944,473.88
    

;*50;*7"*+,-+*
-

                 
-

               
-

               
-

                
-

            
-

            

$8B@<%!M68=M#$<0B
16,346,880.29

         
8,899,649.25

       
9,969,585.70

       
19,439,326.16

       
261,688.72

      
54,917,130.12

    

"JM@3#('+:)&#"5-V
A1

$8B$9"#&G*<0B
6,626,509.90

          
421,750.75

         
1,478,423.48

       
3,965,016.75

        
17,696.42

       
12,509,397.30

    

$8B@<%!M68=M#$<0B
3,894,819.16

          
264,350.75

         
1,239,535.26

       
2,317,454.57

        
27,146.28

       
7,743,306.02

     

"+$*)361+".K+ 81+HI+"::-'00%S+05$U HK+$6$!"#$ 8,700,000 0+.

81+86087A
"+$-1:%*I+" "6&./E 1-19 HK+$6$!"#$ 12,789,375 0+.

"+$*)361+".K+ 81+HI+".K+*)00H5&!-W0!:-%+*-+*!"#$05Q
M/ ?

5%&7 HK+$6$!"#$ 1,432,000 0+. *50*2I!;C$N;*'-*A
 65$./E 16 B.8. 2563

(!*30$ : 5#+)

(4#5-*%.6789#,$'&):,,";!3<=,>%+?2+$ (8<@/9#,"!#A*)

!"#$%!&'=,>985<59#,%<)*

(K#!,-5=N()E*('B0-*+17 30 9-*$#$* 2563

 - 8 -

81+"+$-1:%*I+" "6&./E 1-11 HK+$6$!"#$ 172,330,000 0+.

สถาบันเพ�่อการยุติธรรมแห�งประเทศไทย (องค�การมหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเง�น ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้ระยะสั้น ประกอบด�วย: (ต�อ)

หมายเหตุ 7 ลูกหนี้ระยะยาว ประกอบด�วย:

              เงินประกันระยะยาว จำนวน 1,756,810.00 บาท เปนเงินประกันตามสัญญาเชาอาคารและสัญญาบริการ

อาคารจีพีเอฟ วิทยุ กับกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ (ผูใหเชา) โดยผูใหเชาจะคืนเงินประกันโดยปราศจากดอกเบ้ีย

ภายใน 45 วัน นับแตวันที่ไดสงมอบคืนพื้นที่เชา

              เงินจายลวงหนาคากอสรางระยะยาว จำนวนเงิน 42,175,500.00 บาท เปนเงินจายลวงหนาคากอสราง

อาคารระหวางกอสรางตามสัญญาจางกอสรางอาคารสำนักงานสถาบันเพื่อการยุติธรรมแหงประเทศไทยและสิ่งกอสราง

ประกอบ ณ แขวงทุงสองหอง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร ตามสัญญาเลขท่ี 27/2562 ลงวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2562 โดย

รายงานผลการปฏิบัติงานของผูรับจางกอสราง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 มีความคืบหนาโครงสราง100 % โครงสราง

ชั้นดาดฟาและหลังคา 96.98 % งานสถาปตย 20.51% งานไฟฟาและสื่อสาร 5.95 % งานสุขาภิบาลและปองกันอัคคีภัย

47.03 % งานปรับอากาศ และระบายอากาศ 7.18%



61
รายงานประจำป� 2563 สถาบันเพ�่อการยุติธรรมแห�งประเทศไทย (องค�การมหาชน)

(30*=,-5=,'<8#@#,;M>

&9;&3<(K#*-9<#*
<#*,>!03#<+K#

,0" 2563
2562

47,447,098.95
       

13,411,875.00
     

122,341,027.49
    

116,463,886.79
     

698,532.38
          

181,839,500.00
    

183,716,414.98
    

8,111,268.60
       

-
                

-
              

-
               

(2,234,127.90)
       

48,145,631.33
        

195,251,375.00
    

306,057,442.47
     

122,341,027.49
     

45,834,806.96
       

-
              

94,807,463.20
     

83,162,733.13
      

787,721.88
          

-
              

6,732,195.76
      

13,746,055.69
      

-
              

-
               

(2,101,325.62)
       

46,622,528.84
        

-
              

101,539,658.96
     

94,807,463.20
      

1,612,291.99
         

13,411,875.00
     

-
              

27,533,564.29
      

1,523,102.49
         

195,251,375.00
    

204,517,783.51
     

-
               

(!*30$ : 5#+)

(4#5-*%.6789#,$'&):,,";!3<=,>%+?2+$ (8<@/9#,"!#A*)

!"#$%!&'=,>985<59#,%<)*

(K#!,-5=N()E*('B0-*+17 30 9-*$#$* 2563

 - 8 -

!"#$%!&' 8 +17B)* 8#@#,;M>8'=9,D
/  ;*)-:0&I6, :

,#$9#,
8'=9,D

/(K#*-9<#*
8'=9,D

/$#*.#!*>

8'=9,D
/QRSD

#;M>

%L$;.,3
8'=9,D

/@8".)0%&8,/

8'=9,D
/<#*5G#*

<#*@,-0
,0"@,'T-D

U
/

,#@#+'*

,:&,-A
+BI$"6&

20,019,139.45
        

9,164,000.00
       

10,949,494.66
     

21,092,749.43
      

256,670.00
     

61,482,053.54
   

!?
#A
FD4$L$"6&$/4

222,560.00
           

-
               

259,626.30
        

664,031.30
         

32,165.00
      

1,178,382.60
    

;*50;*7"*+,-+*
-

                 
-

               
-

               
-

                
-

            
-

            

$8B@<%!M68=M#$<0B
20,241,699.45

         
9,164,000.00

       
11,209,120.96

      
21,756,780.73

       
288,835.00

      
62,660,436.14

    

@3#%(678",#@#>("

,:&,-A
+BI$"6&

13,392,629.55
        

8,742,249.25
       

9,471,071.18
      

17,127,732.68
      

238,973.58
     

48,972,656.24
   

!?
#EA
FD4$L$"6&$/4

2,954,250.74
         

157,400.00
        

498,514.52
        

2,311,593.48
       

22,715.14
      

5,944,473.88
    

;*50;*7"*+,-+*
-

                 
-

               
-

               
-

                
-

            
-

            

$8B@<%!M68=M#$<0B
16,346,880.29

         
8,899,649.25

       
9,969,585.70

       
19,439,326.16

       
261,688.72

      
54,917,130.12

    

"JM@3#('+:)&#"5-V
A1

$8B$9"#&G*<0B
6,626,509.90

          
421,750.75

         
1,478,423.48

       
3,965,016.75

        
17,696.42

       
12,509,397.30

    

$8B@<%!M68=M#$<0B
3,894,819.16

          
264,350.75

         
1,239,535.26

       
2,317,454.57

        
27,146.28

       
7,743,306.02

     

"+$*)361+".K+ 81+HI+"::-'00%S+05$U HK+$6$!"#$ 8,700,000 0+.

81+86087A
"+$-1:%*I+" "6&./E 1-19 HK+$6$!"#$ 12,789,375 0+.

"+$*)361+".K+ 81+HI+".K+*)00H5&!-W0!:-%+*-+*!"#$05Q
M/ ?

5%&7 HK+$6$!"#$ 1,432,000 0+. *50*2I!;C$N;*'-*A
 65$./E 16 B.8. 2563

(!*30$ : 5#+)

(4#5-*%.6789#,$'&):,,";!3<=,>%+?2+$ (8<@/9#,"!#A*)

!"#$%!&'=,>985<59#,%<)*

(K#!,-5=N()E*('B0-*+17 30 9-*$#$* 2563

 - 8 -

81+"+$-1:%*I+" "6&./E 1-11 HK+$6$!"#$ 172,330,000 0+.

!"#$%!&' 8 +17B)* 8#@#,;M>8'=9,D
/  ;*)-:0&I6, :

,#$9#,
8'=9,D

/(K#*-9<#*
8'=9,D

/$#*.#!*>

8'=9,D
/QRSD

#;M>

%L$;.,3
8'=9,D

/@8".)0%&8,/

8'=9,D
/<#*5G#*

<#*@,-0
,0"@,'T-D

U
/

,#@#+'*

,:&,-A
+BI$"6&

20,019,139.45
        

9,164,000.00
       

10,949,494.66
     

21,092,749.43
      

256,670.00
     

61,482,053.54
   

!?
#A
FD4$L$"6&$/4

222,560.00
           

-
               

259,626.30
        

664,031.30
         

32,165.00
      

1,178,382.60
    

;*50;*7"*+,-+*
-

                 
-

               
-

               
-

                
-

            
-

            

$8B@<%!M68=M#$<0B
20,241,699.45

         
9,164,000.00

       
11,209,120.96

      
21,756,780.73

       
288,835.00

      
62,660,436.14

    

@3#%(678",#@#>("

,:&,-A
+BI$"6&

13,392,629.55
        

8,742,249.25
       

9,471,071.18
      

17,127,732.68
      

238,973.58
     

48,972,656.24
   

!?
#EA
FD4$L$"6&$/4

2,954,250.74
         

157,400.00
        

498,514.52
        

2,311,593.48
       

22,715.14
      

5,944,473.88
    

;*50;*7"*+,-+*
-

                 
-

               
-

               
-

                
-

            
-

            

$8B@<%!M68=M#$<0B
16,346,880.29

         
8,899,649.25

       
9,969,585.70

       
19,439,326.16

       
261,688.72

      
54,917,130.12

    

"JM@3#('+:)&#"5-V
A1

$8B$9"#&G*<0B
6,626,509.90

          
421,750.75

         
1,478,423.48

       
3,965,016.75

        
17,696.42

       
12,509,397.30

    

$8B@<%!M68=M#$<0B
3,894,819.16

          
264,350.75

         
1,239,535.26

       
2,317,454.57

        
27,146.28

       
7,743,306.02

     

"+$*)361+".K+ 81+HI+"::-'00%S+05$U HK+$6$!"#$ 8,700,000 0+.

81+86087A
"+$-1:%*I+" "6&./E 1-19 HK+$6$!"#$ 12,789,375 0+.

"+$*)361+".K+ 81+HI+".K+*)00H5&!-W0!:-%+*-+*!"#$05Q
M/ ?

5%&7 HK+$6$!"#$ 1,432,000 0+. *50*2I!;C$N;*'-*A
 65$./E 16 B.8. 2563

(!*30$ : 5#+)

(4#5-*%.6789#,$'&):,,";!3<=,>%+?2+$ (8<@/9#,"!#A*)

!"#$%!&'=,>985<59#,%<)*

(K#!,-5=N()E*('B0-*+17 30 9-*$#$* 2563

 - 8 -

81+"+$-1:%*I+" "6&./E 1-11 HK+$6$!"#$ 172,330,000 0+.

สถาบันเพ�่อการยุติธรรมแห�งประเทศไทย (องค�การมหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเง�น ณ

 วันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 8
ที่ดิน อาคารและอ�ปกรณ

� ป
ระก

อ
บ

ด
�วย

:



62
รายงานประจำป� 2563 สถาบันเพ�่อการยุติธรรมแห�งประเทศไทย (องค�การมหาชน)

(30*=,-5=,'<8#@#,;M>

&9;&3<(K#*-9<#*
<#*,>!03#<+K#

,0" 2563
2562

47,447,098.95
       

13,411,875.00
     

122,341,027.49
    

116,463,886.79
     

698,532.38
          

181,839,500.00
    

183,716,414.98
    

8,111,268.60
       

-
                

-
              

-
               

(2,234,127.90)
       

48,145,631.33
        

195,251,375.00
    

306,057,442.47
     

122,341,027.49
     

45,834,806.96
       

-
              

94,807,463.20
     

83,162,733.13
      

787,721.88
          

-
              

6,732,195.76
      

13,746,055.69
      

-
              

-
               

(2,101,325.62)
       

46,622,528.84
        

-
              

101,539,658.96
     

94,807,463.20
      

1,612,291.99
         

13,411,875.00
     

-
              

27,533,564.29
      

1,523,102.49
         

195,251,375.00
    

204,517,783.51
     

-
               

(!*30$ : 5#+)

(4#5-*%.6789#,$'&):,,";!3<=,>%+?2+$ (8<@/9#,"!#A*)

!"#$%!&'=,>985<59#,%<)*

(K#!,-5=N()E*('B0-*+17 30 9-*$#$* 2563

 - 8 -

สถาบันเพ�่อการยุติธรรมแห�งประเทศไทย (องค�การมหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเง�น ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

!"#$%!&' 9 ()*+,-.$/2"3"1&-0&*  ;*)-:0&I6,:

,#$9#,
Q=,;9,"@8".)0%&8,/

()+:)9#,HAG

=,>Q$A*/

()*+,-.$/

2"3"1&-0&*867*
,0" 2563 ,0" 2562

,#@#+'*

,:&,-A+BI$"6& 20,094,911.76       -        -       20,094,911.76   17,298,451.76    

!?#AFD4$L$"6&$/4 1,041,645.00        -        -       1,041,645.00    2,376,580.00     

;*50;*7"*+,-+* -                -            419,880.00      

$8B@<%!M68=M#$<0B 21,136,556.76       -        -       21,136,556.76    20,094,911.76    

@3#%(678",#@#>("

,:&,-A+BI$"6& 13,930,245.17       -        -       13,930,245.17   7,719,201.08     

!?#EAFD4$L$"6&$/4 4,591,925.47        -        -       4,591,925.47    6,110,196.20     

;*50;*7"*+,-+* -                -            100,847.89      

$8B@<%!M68=M#$<0B 18,522,170.64       -        -       18,522,170.64    13,930,245.17    

"JM@3#('+:)&#"5-VA1

$8B$9"#&G*<0B 6,164,666.59        -        -       -            6,164,666.59     

$8B@<%!M68=M#$<0B 2,614,386.12        -        -       2,614,386.12     -             

(!*30$ : 5#+)

(4#5-*%.6789#,$'&):,,";!3<=,>%+?2+$ (8<@/9#,"!#A*)

!"#$%!&'=,>985<59#,%<)*

(K#!,-5=N()E*('B0-*+17 30 9-*$#$* 2563

 - 9 -

!"#$%!&' 9 ()*+,-.$/2"3"1&-0&*  ;*)-:0&I6,:

,#$9#,
Q=,;9,"@8".)0%&8,/

()+:)9#,HAG

=,>Q$A*/

()*+,-.$/

2"3"1&-0&*867*
,0" 2563 ,0" 2562

,#@#+'*

,:&,-A+BI$"6& 20,094,911.76       -        -       20,094,911.76   17,298,451.76    

!?#AFD4$L$"6&$/4 1,041,645.00        -        -       1,041,645.00    2,376,580.00     

;*50;*7"*+,-+* -                -            419,880.00      

$8B@<%!M68=M#$<0B 21,136,556.76       -        -       21,136,556.76    20,094,911.76    

@3#%(678",#@#>("

,:&,-A+BI$"6& 13,930,245.17       -        -       13,930,245.17   7,719,201.08     

!?#EAFD4$L$"6&$/4 4,591,925.47        -        -       4,591,925.47    6,110,196.20     

;*50;*7"*+,-+* -                -            100,847.89      

$8B@<%!M68=M#$<0B 18,522,170.64       -        -       18,522,170.64    13,930,245.17    

"JM@3#('+:)&#"5-VA1

$8B$9"#&G*<0B 6,164,666.59        -        -       -            6,164,666.59     

$8B@<%!M68=M#$<0B 2,614,386.12        -        -       2,614,386.12     -             

(!*30$ : 5#+)

(4#5-*%.6789#,$'&):,,";!3<=,>%+?2+$ (8<@/9#,"!#A*)

!"#$%!&'=,>985<59#,%<)*

(K#!,-5=N()E*('B0-*+17 30 9-*$#$* 2563

 - 9 -

!"#$%!&' 9 ()*+,-.$/2"3"1&-0&*  ;*)-:0&I6,:

,#$9#,
Q=,;9,"@8".)0%&8,/

()+:)9#,HAG

=,>Q$A*/

()*+,-.$/

2"3"1&-0&*867*
,0" 2563 ,0" 2562

,#@#+'*

,:&,-A+BI$"6& 20,094,911.76       -        -       20,094,911.76   17,298,451.76    

!?#AFD4$L$"6&$/4 1,041,645.00        -        -       1,041,645.00    2,376,580.00     

;*50;*7"*+,-+* -                -            419,880.00      

$8B@<%!M68=M#$<0B 21,136,556.76       -        -       21,136,556.76    20,094,911.76    

@3#%(678",#@#>("

,:&,-A+BI$"6& 13,930,245.17       -        -       13,930,245.17   7,719,201.08     

!?#EAFD4$L$"6&$/4 4,591,925.47        -        -       4,591,925.47    6,110,196.20     

;*50;*7"*+,-+* -                -            100,847.89      

$8B@<%!M68=M#$<0B 18,522,170.64       -        -       18,522,170.64    13,930,245.17    

"JM@3#('+:)&#"5-VA1

$8B$9"#&G*<0B 6,164,666.59        -        -       -            6,164,666.59     

$8B@<%!M68=M#$<0B 2,614,386.12        -        -       2,614,386.12     -             

(!*30$ : 5#+)

(4#5-*%.6789#,$'&):,,";!3<=,>%+?2+$ (8<@/9#,"!#A*)

!"#$%!&'=,>985<59#,%<)*

(K#!,-5=N()E*('B0-*+17 30 9-*$#$* 2563

 - 9 -

หมายเหตุ 9 สินทรัพย� ไม�มีตัวตน ประกอบด�วย:

สะสม



63
รายงานประจำป� 2563 สถาบันเพ�่อการยุติธรรมแห�งประเทศไทย (องค�การมหาชน)

(30*=,-5=,'<8#@#,;M>

&9;&3<(K#*-9<#*
<#*,>!03#<+K#

,0" 2563
2562

47,447,098.95
       

13,411,875.00
     

122,341,027.49
    

116,463,886.79
     

698,532.38
          

181,839,500.00
    

183,716,414.98
    

8,111,268.60
       

-
                

-
              

-
               

(2,234,127.90)
       

48,145,631.33
        

195,251,375.00
    

306,057,442.47
     

122,341,027.49
     

45,834,806.96
       

-
              

94,807,463.20
     

83,162,733.13
      

787,721.88
          

-
              

6,732,195.76
      

13,746,055.69
      

-
              

-
               

(2,101,325.62)
       

46,622,528.84
        

-
              

101,539,658.96
     

94,807,463.20
      

1,612,291.99
         

13,411,875.00
     

-
              

27,533,564.29
      

1,523,102.49
         

195,251,375.00
    

204,517,783.51
     

-
               

(!*30$ : 5#+)

(4#5-*%.6789#,$'&):,,";!3<=,>%+?2+$ (8<@/9#,"!#A*)

!"#$%!&'=,>985<59#,%<)*

(K#!,-5=N()E*('B0-*+17 30 9-*$#$* 2563

 - 8 -

!"#$%!&' 10 %IG#!*1E,>$>(-E* ;*)-:0&I6,:

2563 2562

!HI+3$/4-+*8I+ 0.00 314,657.00

81+%+>+*<2;NO88I+"H1+, 25,973.18 38,296.08
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,0" %IG#!*1E,>$>(-E* 130,135.18 421,516.08

!"#$%!&' 11 %<)*,-5W#9,>$>(-E* ;*)-:0&I6,:

2563 2562

!"#$*50J+-:9E$ 566,806.09 355,629.25

!"#$;*)-5$:9E$ 4,897,609.18 2,542,973.00

,0" %<)*,-5W#9,>$>(-E* 5,464,415.27 2,898,602.25
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 2563 2562
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(!*30$ : 5#+)

 - 10 -
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 - 10 -

(4#5-*%.6789#,$'&):,,";!3<=,>%+?2+$ (8<@/9#,"!#A*)

!"#$%!&'=,>985<59#,%<)*

(K#!,-5=N()E*('B0-*+17 30 9-*$#$* 2563

(!*30$ : 5#+)

(!*30$ : 5#+)

สถาบันเพ�่อการยุติธรรมแห�งประเทศไทย (องค�การมหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเง�น ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 10 เจ�าหนี้ระยะสั้น ประกอบด�วย:

หมายเหตุ 11 เง�นรับฝากระยะสั้น ประกอบด�วย:

หมายเหตุ 12 ภาระผูกพัน ประกอบด�วย:
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,#@#+'*
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$8B@<%!M68=M#$<0B 21,136,556.76       -        -       21,136,556.76    20,094,911.76    

@3#%(678",#@#>("
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$8B@<%!M68=M#$<0B 2,614,386.12        -        -       2,614,386.12     -             

(!*30$ : 5#+)

(4#5-*%.6789#,$'&):,,";!3<=,>%+?2+$ (8<@/9#,"!#A*)

!"#$%!&'=,>985<59#,%<)*

(K#!,-5=N()E*('B0-*+17 30 9-*$#$* 2563

 - 9 -



64
รายงานประจำป� 2563 สถาบันเพ�่อการยุติธรรมแห�งประเทศไทย (องค�การมหาชน)

!"#$%!&' 12 T#,>LJ9.-* =,>985BG0$: (&38)

12.3 O+*)X2-?5$B+A%5QQ+H5&R94:H5&HI+"?5%&7'()0*#-+*:9E$ ]

3$16,"+$A/O+*)X2-?5$./E!-#&H+-%5QQ+H5&R94:H5&HI+"?5%&7'()0*#-+*:9E$ ] HK+'$-B+A*),)!6(+

F:"%5QQ+ @&I&5"$/4

2563 2562

@A1!-#$ 1 ;P 34,341,459.53 14,599,586.90

,0" 34,341,459.53 14,599,586.90

!"#$%!&' 13 ,#$2BGI#9<5=,>"#D ;*)-:0&I6, :

2563 2562

 - 81+LMIH1+,078(+-* 58,040,000.00     60,554,600.00      

 - 81+LMIH1+,L$-+*&K+!$#$"+$ 51,294,200.00     49,605,200.00      

 - 81+8*7O5<^=./E&#$'()%#E"-1:%*I+" 6,107,700.00      59,323,800.00      

 - 81+LMIH1+,L$-+*&K+!$#$"+$B+A'X$N8*"-+* 155,020,000.00    150,877,000.00     

35- !0#-!-#$%1"89$!"#$"0;*)A+< 10,000,000.00     -               

,0" ,#$2BGI#9<5=,>"#D 260,461,900.00     320,360,600.00      

!"#$%!&' 14 ,#$2BG867* ;*)-:0&I6, :

 

2563 2562

 - *+,@&I&:-!0/4,!"#$J+- 1,110,972.55      1,725,998.39       

 - *+,*50H+--+*F+,8*7O5<^= -              32,000.00          

 - *+,@&I81+;*50 -              109,228.00         

 - *+,@&I:9E$ 135,608.86        1,217,930.16       

,0" ,#$2BG867* 1,246,581.41       3,085,156.55        

(!*30$ : 5#+)

 -11 -
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 -11 -
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 -11 -
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(!*30$ : 5#+)

สถาบันเพ�่อการยุติธรรมแห�งประเทศไทย (องค�การมหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเง�น ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 12 ภาระผูกพัน ประกอบด�วย: (ต�อ)

หมายเหตุ 13 รายได�จากงบประมาณ ประกอบด�วย:

หมายเหตุ 14 รายได�อื่น ประกอบด�วย:

!"#$%!&' 9 ()*+,-.$/2"3"1&-0&*  ;*)-:0&I6,:

,#$9#,
Q=,;9,"@8".)0%&8,/

()+:)9#,HAG

=,>Q$A*/

()*+,-.$/

2"3"1&-0&*867*
,0" 2563 ,0" 2562

,#@#+'*

,:&,-A+BI$"6& 20,094,911.76       -        -       20,094,911.76   17,298,451.76    

!?#AFD4$L$"6&$/4 1,041,645.00        -        -       1,041,645.00    2,376,580.00     

;*50;*7"*+,-+* -                -            419,880.00      

$8B@<%!M68=M#$<0B 21,136,556.76       -        -       21,136,556.76    20,094,911.76    

@3#%(678",#@#>("

,:&,-A+BI$"6& 13,930,245.17       -        -       13,930,245.17   7,719,201.08     

!?#EAFD4$L$"6&$/4 4,591,925.47        -        -       4,591,925.47    6,110,196.20     

;*50;*7"*+,-+* -                -            100,847.89      

$8B@<%!M68=M#$<0B 18,522,170.64       -        -       18,522,170.64    13,930,245.17    

"JM@3#('+:)&#"5-VA1

$8B$9"#&G*<0B 6,164,666.59        -        -       -            6,164,666.59     

$8B@<%!M68=M#$<0B 2,614,386.12        -        -       2,614,386.12     -             

(!*30$ : 5#+)

(4#5-*%.6789#,$'&):,,";!3<=,>%+?2+$ (8<@/9#,"!#A*)

!"#$%!&'=,>985<59#,%<)*

(K#!,-5=N()E*('B0-*+17 30 9-*$#$* 2563

 - 9 -

!"#$%!&' 9 ()*+,-.$/2"3"1&-0&*  ;*)-:0&I6,:

,#$9#,
Q=,;9,"@8".)0%&8,/

()+:)9#,HAG

=,>Q$A*/

()*+,-.$/

2"3"1&-0&*867*
,0" 2563 ,0" 2562

,#@#+'*

,:&,-A+BI$"6& 20,094,911.76       -        -       20,094,911.76   17,298,451.76    

!?#AFD4$L$"6&$/4 1,041,645.00        -        -       1,041,645.00    2,376,580.00     

;*50;*7"*+,-+* -                -            419,880.00      

$8B@<%!M68=M#$<0B 21,136,556.76       -        -       21,136,556.76    20,094,911.76    

@3#%(678",#@#>("

,:&,-A+BI$"6& 13,930,245.17       -        -       13,930,245.17   7,719,201.08     

!?#EAFD4$L$"6&$/4 4,591,925.47        -        -       4,591,925.47    6,110,196.20     

;*50;*7"*+,-+* -                -            100,847.89      

$8B@<%!M68=M#$<0B 18,522,170.64       -        -       18,522,170.64    13,930,245.17    

"JM@3#('+:)&#"5-VA1

$8B$9"#&G*<0B 6,164,666.59        -        -       -            6,164,666.59     

$8B@<%!M68=M#$<0B 2,614,386.12        -        -       2,614,386.12     -             

(!*30$ : 5#+)

(4#5-*%.6789#,$'&):,,";!3<=,>%+?2+$ (8<@/9#,"!#A*)

!"#$%!&'=,>985<59#,%<)*

(K#!,-5=N()E*('B0-*+17 30 9-*$#$* 2563

 - 9 -

!"#$%!&' 9 ()*+,-.$/2"3"1&-0&*  ;*)-:0&I6,:

,#$9#,
Q=,;9,"@8".)0%&8,/

()+:)9#,HAG

=,>Q$A*/

()*+,-.$/

2"3"1&-0&*867*
,0" 2563 ,0" 2562

,#@#+'*

,:&,-A+BI$"6& 20,094,911.76       -        -       20,094,911.76   17,298,451.76    

!?#AFD4$L$"6&$/4 1,041,645.00        -        -       1,041,645.00    2,376,580.00     

;*50;*7"*+,-+* -                -            419,880.00      

$8B@<%!M68=M#$<0B 21,136,556.76       -        -       21,136,556.76    20,094,911.76    

@3#%(678",#@#>("

,:&,-A+BI$"6& 13,930,245.17       -        -       13,930,245.17   7,719,201.08     

!?#EAFD4$L$"6&$/4 4,591,925.47        -        -       4,591,925.47    6,110,196.20     

;*50;*7"*+,-+* -                -            100,847.89      

$8B@<%!M68=M#$<0B 18,522,170.64       -        -       18,522,170.64    13,930,245.17    

"JM@3#('+:)&#"5-VA1

$8B$9"#&G*<0B 6,164,666.59        -        -       -            6,164,666.59     

$8B@<%!M68=M#$<0B 2,614,386.12        -        -       2,614,386.12     -             

(!*30$ : 5#+)

(4#5-*%.6789#,$'&):,,";!3<=,>%+?2+$ (8<@/9#,"!#A*)

!"#$%!&'=,>985<59#,%<)*

(K#!,-5=N()E*('B0-*+17 30 9-*$#$* 2563

 - 9 -



65
รายงานประจำป� 2563 สถาบันเพ�่อการยุติธรรมแห�งประเทศไทย (องค�การมหาชน)

!"#$%!&' 15 @3#HAGI3#$5'@M#9, ;*)-:0&I6, :

2563 2562

!"#$!&9:$'()81+HI+" 46,663,002.13 46,992,330.95

81+(16"!6(+ 98,830.00 177,060.00

81+*5-_+?,+0+( 881,852.15 578,849.31

!"#$M16,-+*TD-_+07B* 89,500.25 133,600.00

!"#$%A.0-:".7$%K+*:"!(/4,"M/? 1,639,703.55 1,298,773.47

81+!0/4,;*)-5$%7FO+? 1,420,124.23 1,440,220.39

81+LMIH1+,078(+-*:9E$ 0.00 767.00

,0" @3#HAGI3#$5'@M#9, 50,793,012.31 50,621,601.12

!"#$%!&' 16 @3#&85;+* ;*)-:0&I6, :

2563 2562

81+B:0'.$B+ABK+'3$1" 1,200,000.00 0.00

!"#$;*)HK+BK+'3$1"?#!T_'()!"#$!?#EA 6,000,000.00 6,000,000.00

,0" @3#&85;+* 7,200,000.00 6,000,000.00

(4#5-*%.6789#,$'&):,,";!3<=,>%+?2+$ (8<@/9#,"!#A*)

!"#$%!&'=,>985<59#,%<)*

(K#!,-5=N()E*('B0-*+17 30 9-*$#$* 2563

(!*30$ : 5#+)

(!*30$ : 5#+)

 -12 -

สถาบันเพ�่อการยุติธรรมแห�งประเทศไทย (องค�การมหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเง�น ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 15 ค�าใช�จ�ายบุคลากร ประกอบด�วย:

หมายเหตุ 16 ค�าตอบแทน ประกอบด�วย:

!"#$%!&' 9 ()*+,-.$/2"3"1&-0&*  ;*)-:0&I6,:

,#$9#,
Q=,;9,"@8".)0%&8,/

()+:)9#,HAG

=,>Q$A*/

()*+,-.$/

2"3"1&-0&*867*
,0" 2563 ,0" 2562

,#@#+'*

,:&,-A+BI$"6& 20,094,911.76       -        -       20,094,911.76   17,298,451.76    

!?#AFD4$L$"6&$/4 1,041,645.00        -        -       1,041,645.00    2,376,580.00     

;*50;*7"*+,-+* -                -            419,880.00      

$8B@<%!M68=M#$<0B 21,136,556.76       -        -       21,136,556.76    20,094,911.76    

@3#%(678",#@#>("

,:&,-A+BI$"6& 13,930,245.17       -        -       13,930,245.17   7,719,201.08     

!?#EAFD4$L$"6&$/4 4,591,925.47        -        -       4,591,925.47    6,110,196.20     

;*50;*7"*+,-+* -                -            100,847.89      

$8B@<%!M68=M#$<0B 18,522,170.64       -        -       18,522,170.64    13,930,245.17    

"JM@3#('+:)&#"5-VA1

$8B$9"#&G*<0B 6,164,666.59        -        -       -            6,164,666.59     

$8B@<%!M68=M#$<0B 2,614,386.12        -        -       2,614,386.12     -             

(!*30$ : 5#+)

(4#5-*%.6789#,$'&):,,";!3<=,>%+?2+$ (8<@/9#,"!#A*)

!"#$%!&'=,>985<59#,%<)*

(K#!,-5=N()E*('B0-*+17 30 9-*$#$* 2563

 - 9 -



66
รายงานประจำป� 2563 สถาบันเพ�่อการยุติธรรมแห�งประเทศไทย (องค�การมหาชน)

!"#$%!&' 17 @3#HAG(8$ ;*)-:0&I6, :

2563 2562

81+LMIH1+,J̀-:0*A 6,460,811.26 7,944,160.98

81+LMIH1+,!&#$.+" 5,635,994.06 7,681,019.19

81+R1:A'RA'()0K+*7"*5-_+ 348,176.45 374,702.01

81+HI+"!3A+0*#-+* 51,117,099.57 51,493,775.23

81+>**A!$/,A 35,926.80 15,700.00

81+HI+"./E;*D-_+ 4,992,400.00 10,188,400.00

81+LMIH1+,L$-+*;*)M7A 1,744,789.96 2,209,849.93

81+!M1+ 22,086,024.00 20,698,968.00

81+;*)M+%5A?5$>= 4,482,940.88 9,285,577.11

81+*50*:"'()?#>/-+* 734,453.71 834,345.24

81+LMI%:,:9E$ 650,948.90 1,516,290.56

,0" @3#HAG(8$ 98,289,565.59 112,242,788.25

!"#$%!&' 18 @3#0-(B' ;*)-:0&I6, :

2563 2562

81+65%&7 4,961,206.15 4,615,875.37

81+!M94:!?(#" 204,887.59 278,860.77

81+H5&3+%#$.*5?,=A2(81+BKE+-61+!-<^= 326,974.64 374,961.70

,0" @3#0-(B' 5,493,068.38 5,269,697.84

(4#5-*%.6789#,$'&):,,";!3<=,>%+?2+$ (8<@/9#,"!#A*)

!"#$%!&'=,>985<59#,%<)*

(K#!,-5=N()E*('B0-*+17 30 9-*$#$* 2563

(!*30$ : 5#+)

(!*30$ : 5#+)

 -13 -

สถาบันเพ�่อการยุติธรรมแห�งประเทศไทย (องค�การมหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเง�น ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 17 ค�าใช�สอย ประกอบด�วย: 

หมายเหตุ 18 ค�าวัสดุ ประกอบด�วย: 



67
รายงานประจำป� 2563 สถาบันเพ�่อการยุติธรรมแห�งประเทศไทย (องค�การมหาชน)

!"#$%!&' 19 @3#(#:#,DJ=QT@ ;*)-:0&I6, :

2563 2562

81+@VVZ+ 1,403,386.32 1,873,465.14

81+$K4+;*);+ 4,066.00 5,692.40

81+N.*T5?.= 344,981.16 411,529.04

81+0*#-+*%9E:%+*'()N.*8A$+8A 2,136,153.27 1,251,084.00

81+0*#-+*@;*_</,= 146,048.05 181,035.25

,0" @3#(#:#,DJ=QT@ 4,034,634.80 3,722,805.83

!"#$%!&' 20 @3#%(678",#@#;M>@3#&-BIK#!*3#$ ;*)-:0&I6, :

2563 2562

%16$;*50;*7":+8+*!M1+ 787,721.88 5,929,283.92

8*7O5<^= 5,944,473.88 7,816,771.77

%#$.*5?,=@A1A/B56B$ 4,591,925.47 6,211,044.09

,0" @3#%(678",#@#;M>@3#&-BIK#!*3#$ 11,324,121.23 19,957,099.78

!"#$%!&' 21 @3#HAGI3#$I#99#,8'B!*'*;M>5,)I#@ ;*)-:0&I6, :

2563 2562

81+LMIH1+,:7&3$7$!?9E:-+*&K+!$#$"+$-:"8=-*@A1365"X(-K+@* 6,041,538.74 12,838,384.00

81+LMIH1+,:7&3$7$!?9E:-+*&K+!$#$"+$-:"8=-**)361+";*)!.T 26,085,442.29 34,494,115.66

,0" @3#HAGI3#$I#99#,8'B!*'*;M>5,)I#@ 32,126,981.03 47,332,499.66

 -14 -

(4#5-*%.6789#,$'&):,,";!3<=,>%+?2+$ (8<@/9#,"!#A*)

!"#$%!&'=,>985<59#,%<)*

(K#!,-5=N()E*('B0-*+17 30 9-*$#$* 2563

(!*30$ : 5#+)

(!*30$ : 5#+)

(!*30$ : 5#+)

สถาบันเพ�่อการยุติธรรมแห�งประเทศไทย (องค�การมหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเง�น ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 19 ค�าสาธารณูปโภค ประกอบด�วย: 

หมายเหตุ 20 ค�าเสื่อมราคาและค�าตัดจำหน�าย ประกอบด�วย: 

หมายเหตุ 21 ค�าใช�จ�ายจากการอ�ดหนุนและบร�จาค ประกอบด�วย: 

@3#HAGI#$8'B!*'*%.6789#,BK#%*)*<#*-8<@/9,2"3!0-<LM92, IK#*0* 6,041,538.74 5#+ ;*)-:0&I6,:

(!*30$ : 5#+)

1. %S+05$%+*%$!.T.*5?,+-*$K4+ (:"8=-+*A3+M$) 999,923.10

2. 0I+$?*)?* 750,000.00

3. !*9:$HK+ 9 '31" 290,015.64

  3.1 !*9:$HK+:K+!O:J+" 34,700.00         

  3.2 !*9:$HK+:K+!O:*5B$07*/ 38,100.00         

  3.3 !*9:$HK+H5"365&B*5" 30,500.00         

  3.4 !*9:$HK+-(+"!M/,"*+, 41,450.00         

  3.5 !*9:$HK+-(+"%A7.*%"8*+A 33,485.64         

  3.6 .5<^%S+<3Q#"%"F(+ 29,680.00         

  3.7 .5<^%S+<3Q#"?#_<7N(- 31,400.00         

  3.8 !*9:$HK+H5"365&%7?**<07*/ 26,000.00         

  3.9 !*9:$HK+-(+"!?*M07*/ 24,700.00         

4. A2($#>#02*<)M$0.'31";*)!.T@.,L$?*)0*A*+M2;S5AO= 2,992,000.00

5. A2($#>#!8*9:F1+,!?9E:%5"8A!;C$>**A 489,600.00

6. %S+05$!.8N$N(,/?*)H:A!-(I+!HI+87<.3+*(+&-*)05" 520,000.00

,0" 6,041,538.74

@3#HAGI#$8'B!*'*%.6789#,BK#%*)*<#*-8<@/9,,>!03#<=,>%+? IK#*0* 34,494,115.66 5#+ ;*)-:0&I6,: (B1:)

(!*30$ : 5#+)

1. :"8=-*;-#*2;-+*("N._%+-( (Penal Reform international - PRI ) 2,987,384.33

2. A2($#>#  Pertuhan Inovasi Sosial Tandem Kuala Lumpur 812,940.00

3. %K+$5-"+$61+&I6,,+!%?B#&'():+MQ+-**A'31"%3;*)M+M+B# UNODC 4,376,343.10

United Nations Office On Drugs and Crime

4. %K+$5-"+$61+&I6,,+!%?B#&'():+MQ+-**A'31"%3;*)M+M+B# UNODC 438,464.00

United Nations Office On Drugs and Crime

5.  Allance of Sport 1,428,384.77

6. International Centre for Criminal Law Reform and Criminal Justice Policy (ICCLR) 998,799.80

7. %S+05$:+MQ+6#.,+'31"!8*9:*5a::%!B*/, (Australian Institute of Criminology - AIC ) 899,996.00

8. A2($#>#  Pertuhan Inovasi Sosial Tandem Kuala Lumpur 732,320.00

,0" 12,674,632.00

(4#5-*%.6789#,$'&):,,";!3<=,>%+?2+$ (8<@/9#,"!#A*)

!"#$%!&'=,>985<59#,%<)*

(K#!,-5=N()E*('B0-*+17 30 9-*$#$* 2563

 -15 -



68
รายงานประจำป� 2563 สถาบันเพ�่อการยุติธรรมแห�งประเทศไทย (องค�การมหาชน)

สถาบันเพ�่อการยุติธรรมแห�งประเทศไทย (องค�การมหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเง�น ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

@3#HAGI#$8'B!*'*%.6789#,BK#%*)*<#*-8<@/9,2"3!0-<LM92, IK#*0* 6,041,538.74 5#+ ;*)-:0&I6,:

(!*30$ : 5#+)

1. %S+05$%+*%$!.T.*5?,+-*$K4+ (:"8=-+*A3+M$) 999,923.10

2. 0I+$?*)?* 750,000.00

3. !*9:$HK+ 9 '31" 290,015.64

  3.1 !*9:$HK+:K+!O:J+" 34,700.00         

  3.2 !*9:$HK+:K+!O:*5B$07*/ 38,100.00         

  3.3 !*9:$HK+H5"365&B*5" 30,500.00         

  3.4 !*9:$HK+-(+"!M/,"*+, 41,450.00         

  3.5 !*9:$HK+-(+"%A7.*%"8*+A 33,485.64         

  3.6 .5<^%S+<3Q#"%"F(+ 29,680.00         

  3.7 .5<^%S+<3Q#"?#_<7N(- 31,400.00         

  3.8 !*9:$HK+H5"365&%7?**<07*/ 26,000.00         

  3.9 !*9:$HK+-(+"!?*M07*/ 24,700.00         

4. A2($#>#02*<)M$0.'31";*)!.T@.,L$?*)0*A*+M2;S5AO= 2,992,000.00

5. A2($#>#!8*9:F1+,!?9E:%5"8A!;C$>**A 489,600.00

6. %S+05$!.8N$N(,/?*)H:A!-(I+!HI+87<.3+*(+&-*)05" 520,000.00

,0" 6,041,538.74

@3#HAGI#$8'B!*'*%.6789#,BK#%*)*<#*-8<@/9,,>!03#<=,>%+? IK#*0* 34,494,115.66 5#+ ;*)-:0&I6,: (B1:)

(!*30$ : 5#+)

1. :"8=-*;-#*2;-+*("N._%+-( (Penal Reform international - PRI ) 2,987,384.33

2. A2($#>#  Pertuhan Inovasi Sosial Tandem Kuala Lumpur 812,940.00

3. %K+$5-"+$61+&I6,,+!%?B#&'():+MQ+-**A'31"%3;*)M+M+B# UNODC 4,376,343.10

United Nations Office On Drugs and Crime

4. %K+$5-"+$61+&I6,,+!%?B#&'():+MQ+-**A'31"%3;*)M+M+B# UNODC 438,464.00

United Nations Office On Drugs and Crime

5.  Allance of Sport 1,428,384.77

6. International Centre for Criminal Law Reform and Criminal Justice Policy (ICCLR) 998,799.80

7. %S+05$:+MQ+6#.,+'31"!8*9:*5a::%!B*/, (Australian Institute of Criminology - AIC ) 899,996.00

8. A2($#>#  Pertuhan Inovasi Sosial Tandem Kuala Lumpur 732,320.00

,0" 12,674,632.00

(4#5-*%.6789#,$'&):,,";!3<=,>%+?2+$ (8<@/9#,"!#A*)

!"#$%!&'=,>985<59#,%<)*

(K#!,-5=N()E*('B0-*+17 30 9-*$#$* 2563

 -15 -

ค�าใช�จ�ายอ�ดหนุนเพ�่อการดำเนินงาน - องค�กร ไม�หวังผลกำไร จำนวน 6,041,538.74 บาท ประกอบด�วย

เพชรบุรี



69
รายงานประจำป� 2563 สถาบันเพ�่อการยุติธรรมแห�งประเทศไทย (องค�การมหาชน)

สถาบันเพ�่อการยุติธรรมแห�งประเทศไทย (องค�การมหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเง�น ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

@3#HAGI#$8'B!*'*%.6789#,BK#%*)*<#*-8<@/9,2"3!0-<LM92, IK#*0* 6,041,538.74 5#+ ;*)-:0&I6,:

(!*30$ : 5#+)

1. %S+05$%+*%$!.T.*5?,+-*$K4+ (:"8=-+*A3+M$) 999,923.10

2. 0I+$?*)?* 750,000.00

3. !*9:$HK+ 9 '31" 290,015.64

  3.1 !*9:$HK+:K+!O:J+" 34,700.00         

  3.2 !*9:$HK+:K+!O:*5B$07*/ 38,100.00         

  3.3 !*9:$HK+H5"365&B*5" 30,500.00         

  3.4 !*9:$HK+-(+"!M/,"*+, 41,450.00         

  3.5 !*9:$HK+-(+"%A7.*%"8*+A 33,485.64         

  3.6 .5<^%S+<3Q#"%"F(+ 29,680.00         

  3.7 .5<^%S+<3Q#"?#_<7N(- 31,400.00         

  3.8 !*9:$HK+H5"365&%7?**<07*/ 26,000.00         

  3.9 !*9:$HK+-(+"!?*M07*/ 24,700.00         

4. A2($#>#02*<)M$0.'31";*)!.T@.,L$?*)0*A*+M2;S5AO= 2,992,000.00

5. A2($#>#!8*9:F1+,!?9E:%5"8A!;C$>**A 489,600.00

6. %S+05$!.8N$N(,/?*)H:A!-(I+!HI+87<.3+*(+&-*)05" 520,000.00

,0" 6,041,538.74

@3#HAGI#$8'B!*'*%.6789#,BK#%*)*<#*-8<@/9,,>!03#<=,>%+? IK#*0* 34,494,115.66 5#+ ;*)-:0&I6,: (B1:)

(!*30$ : 5#+)

1. :"8=-*;-#*2;-+*("N._%+-( (Penal Reform international - PRI ) 2,987,384.33

2. A2($#>#  Pertuhan Inovasi Sosial Tandem Kuala Lumpur 812,940.00

3. %K+$5-"+$61+&I6,,+!%?B#&'():+MQ+-**A'31"%3;*)M+M+B# UNODC 4,376,343.10

United Nations Office On Drugs and Crime

4. %K+$5-"+$61+&I6,,+!%?B#&'():+MQ+-**A'31"%3;*)M+M+B# UNODC 438,464.00

United Nations Office On Drugs and Crime

5.  Allance of Sport 1,428,384.77

6. International Centre for Criminal Law Reform and Criminal Justice Policy (ICCLR) 998,799.80

7. %S+05$:+MQ+6#.,+'31"!8*9:*5a::%!B*/, (Australian Institute of Criminology - AIC ) 899,996.00

8. A2($#>#  Pertuhan Inovasi Sosial Tandem Kuala Lumpur 732,320.00

,0" 12,674,632.00

(4#5-*%.6789#,$'&):,,";!3<=,>%+?2+$ (8<@/9#,"!#A*)

!"#$%!&'=,>985<59#,%<)*

(K#!,-5=N()E*('B0-*+17 30 9-*$#$* 2563

 -15 -

ค�าใช�จ�ายอ�ดหนุนเพ�่อการดำเนินงาน - องค�กรระหว�างประเทศ จำนวน 34,494,115.66 บาท ประกอบด�วย
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รายงานประจำป� 2563 สถาบันเพ�่อการยุติธรรมแห�งประเทศไทย (องค�การมหาชน)

สถาบันเพ�่อการยุติธรรมแห�งประเทศไทย (องค�การมหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเง�น ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

@3#HAGI#$8'B!*'*%.6789#,BK#%*)*<#*-8<@/9,,>!03#<=,>%+? IK#*0* 34,494,115.66 5#+ ;*)-:0&I6,: (B1:)

(!*30$ : 5#+)

12,674,632.00

9.Human Rights Solutions 1,997,497.49       

10.  Penal Reform International -  PRI 5,063,312.80       

11. %K+$5-"+$61+&I6,,+!%?B#&'():+MQ+-**A'31"%3;*)M+M+B# UNODC 6,350,000.00       

United Nations Office On Drugs and Crime

,0" 26,085,442.29

!"#$%!&' 22 @3#HAGI3#$867* ;*)-:0&I6, :

2563 2562

F+&.7$%7.>#H+-:5B*+'(-!;(/E,$!"#$B*+B1+";*)!.T - -

F+&.7$H+--+*HK+3$1+,%#$.*5?,= - 132,802.29

,0" @3#HAGI3#$867* 0.00 132,802.29

(4#5-*%.6789#,$'&):,,";!3<=,>%+?2+$ (8<@/9#,"!#A*)

!"#$%!&'=,>985<59#,%<)*

(K#!,-5=N()E*('B0-*+17 30 9-*$#$* 2563

(!*30$ : 5#+)

 -16 -

ค�าใช�จ�ายอ�ดหนุนเพ�่อการดำเนินงาน - องค�กรระหว�างประเทศ จำนวน 34,494,115.66 บาท ประกอบด�วย

หมายเหตุ 22 ค�าใช�จ�ายอื่น ประกอบด�วย: 

Human Rights Solutions

Penal Reform International - PRI
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!"#$%!&' 23 ,#$<#*C#*>%<)*<5=,>"#D,#$I3#$  =,>IK#=N<5=,>"#D ..?.2563

9#, H5(-7<X6E8/

(K#,8<%<)* (-VV#

'X$"0;*)A+<

  "0:7&3$7$

     81+LMIH1+,078(+-* 58,040,000.00    - -             45,713,002.13    12,326,997.87    

     81+LMIH1+,&K+!$#$"+$ 50,635,314.70    - 1,375,527.64     45,718,437.67    3,541,349.39     

     81+8*7O5<^='()%#E"-1:%*I+" 8,808,859.10     - 2,163,835.00     6,645,024.10     -             

     81+LMIH1+,&K+!$#$"+$B+A'X$N8*"-+* 142,977,726.20   - 38,580,186.61    89,195,064.98    15,202,474.61    

,0" 260,461,900.00    - 42,119,549.25     187,271,528.88    31,070,821.87    

%<)*9-*20G%5)9%!M678"=N ..?. 2562

9#, H5(-7<X6E8/

(K#,8<%<)* (-VV#

'X$"0;*)A+<

  "0:7&3$7$

     81+LMIH1+,&K+!$#$"+$ 2,415,312.90     -        230,000.00       1,889,632.56     295,680.34      

     81+8*7O5<^='()%#E"-1:%*I+" 214,467,415.00   -        63,351,125.00    151,114,952.62   1,337.38        

     81+LMIH1+,&K+!$#$"+$B+A'X$N8*"-+* 17,794,881.34    -        245,000.00       16,980,014.99    569,866.35      

,0" 234,677,609.24 -        63,826,125.00     169,984,600.17 866,884.07       

,#$9#, <5('+:)

 -18 -

%5)9I3#$ @<%!M68

,#$9#, <5('+:) %5)9I3#$ @<%!M68

(4#5-*%.6789#,$'&):,,";!3<=,>%+?2+$ (8<@/9#,"!#A*)

,#$<#*C#*>%<)*<5=,>"#D,#$I3#$=N=YII'5-*;M>=N938*

(K#!,-5=N()E*('B0-*+17 30 9-*$#$* 2563

สถาบันเพ�่อการยุติธรรมแห�งประเทศไทย (องค�การมหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเง�น ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 23 รายงานฐานะเง�นงบประมาณรายจ�าย ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 
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!"#$%!&' 23 ,#$<#*C#*>%<)*<5=,>"#D,#$I3#$  =,>IK#=N<5=,>"#D ..?.2562

-+* L0%5E"R94:/

%K+*:"!"#$ %5QQ+

'X$"0;*)A+<

  "0:7&3$7$

     81+LMIH1+,078(+-* 60,554,600.00     - -             44,412,330.95     16,142,269.05    

     81+LMIH1+,&K+!$#$"+$ 48,450,650.00     - 2,797,302.90     43,525,062.30     2,128,284.80     

     81+8*7O5<^= '()%#E"-1:%*I+" 62,606,030.00     - 56,650,425.00    5,925,276.30      30,328.70        

     81+LMIH1+,&K+!$#$"+$B+A'X$N8*"-+* 148,749,320.00    - 18,234,881.34    125,949,156.87    4,565,281.79     

,0" 320,360,600.00     - 77,682,609.24     219,811,826.42     22,866,164.34     

%<)*9-*20G%5)9%!M678"=N ..?. 2561

-+* L0%5E"R94:/

%K+*:"!"#$ %5QQ+

'X$"0;*)A+<

  "0:7&3$7$

     81+LMIH1+,&K+!$#$"+$ 1,273,432.49 -        -             1,042,145.28 231,287.21

     81+8*7O5<^='()%#E"-1:%*I+" 230,198,988.10 -        157,435,000.00   72,757,842.10 6,146.00

     81+LMIH1+,&K+!$#$"+$B+A'X$N8*"-+* 11,509,322.02 -        160,000.00       10,988,613.15 360,708.87

,0" 242,981,742.61 -        157,595,000.00    84,788,600.53 598,142.08

*+,-+* "0%7.># !0#-H1+, 8"!3(9:

 -17 -

(4#5-*%.6789#,$'&):,,";!3<=,>%+?2+$ (8<@/9#,"!#A*)

,#$<#*C#*>%<)*<5=,>"#D,#$I3#$=N=YII'5-*;M>=N938*

(K#!,-5=N()E*('B0-*+17 30 9-*$#$* 2563

*+,-+* "0%7.># !0#-H1+, 8"!3(9:

สถาบันเพ�่อการยุติธรรมแห�งประเทศไทย (องค�การมหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเง�น ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 23 รายงานฐานะเง�นงบประมาณรายจ�าย ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2562



ภาคผนวก
ประวัติคณะกรรมการบร�หารสถาบัน

ครั้งที่ 4 RoLD Virtual Forum 
หัวข�อ Living with COVID-19 
EP. 2 “บทบาทของตำรวจและ
อาชญากรรมท่ีเปล่ียนไปในยุคโคว�ด”  

ตำรวจ ก็เปนอีกหนึ่งกลุม “ปราการหนาดาน” ที่ประสบ
ความยากลำบากในการทำหนาที่ระหวางการแพรระบาด
ของเชื้อไวรัส ในการจัด RoLD Virtual Forum ครั้งที่ 4 

วันที ่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563 จึงเกิดขึ ้นในหัวขอ 
“บทบาทของตำรวจและอาชญากรรมท่ีเปล่ียนไปในยุค
โควิด” เพ่ือปองกันความเส่ียงท่ีจะติดเช้ือแกตำรวจและ
ลดปญหาอาชญากรรม โดยเฉพาะอาชญากรรมไซเบอร
ที่เกิดมากขึ้นในชวงที่มีการแพรระบาดของเชื้อไวรัส 
เนื่องจากการกักตัวประชาชนไวอยูภายในที่พักอาศัย 
นอกจากนี ้ย ังพบรูปแบบอาชญากรรมอื ่น ๆ ที ่ม ี
แนวโนมเพิ่มสูงขึ้น จากผลพวงปญหาทางเศรษฐกิจ 
รวมท้ังพบสถิติความรุนแรงภายในครอบครัวมากข้ึนดวย

“ตำรวจเลือกไม�ได� ว�าจะเข�าไปจับกุมเฉพาะคนที่
ไม�มีความเสี่ยงติดโคว�ด และคนที่ทำความผ�ด 
เช�น ฝ�าฝ�น พ.ร.ก.ฉุกเฉิน หร�อ เล�นการพนัน 

ก็มักมีการรวมกลุ�ม กลายเป�นกลุ�มเสี่ยงทั้งหมด 
แต�ทุกครั้งที่มีเหตุร�าย มีคนร�าย 

ตำรวจก็ต�องเข�าไปเพราะโดยหน�าที่
เราต�องเลือกให�น้ำหนักกับความปลอดภัย
ของประชาชนก�อนที่จะสนใจว�าเสี่ยงติด

พล.ต.ต.ธัชชัย ปตะนีละบุตร

รองผูบัญชาการตำรวจภูธรภาค 2

“เราได�ลงทุนให�แก�ความล�มเหลวของเร�อนจำ
มานานแล�ว ถึงเวลาที่เราจะประสบความสำเร็จ
ในการลงทุนเพ�่อมาตรการที่มิใช�การคุมขังที่

สนองตอบเพศสภาวะ
ในอนาคตเสียที”

 ดร. บารบารา โอเวน 



คุณวุฒิการศึกษา 
  ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) 
  จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
  เนติบัณฑิตไทย (น.บ.ท.) สมัยที่ 32 จาก 
  สำนักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา 
  ปริญญาโทนิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขา 
  กฎหมายอาญา) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
  ปริญญาโท D.E.A. (Sciences Criminelles - 
  กฎหมายอาญา) 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

ประวัติการทำงาน
  กรรมการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
  ในมหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนมหาวิทยาลัย 
  (ก.พ.อ.)
  กรรมการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญ
  ขาราชการประเภทผูแทนขาราชการพลเรือน
  ในมหาวิทยาลัย (ก.บ.ข.)

  คณบดีคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
  รองอธิการบดีฝายการคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
  รองอธิการบดีฝายบุคคลและกฎหมาย มหาวิทยาลัย
  ธรรมศาสตร
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ตำแหนงหนาที่ปจจุบันนอกเหนือจากในองคการมหาชน
  ศาสตราจารยประจำคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
  สภามหาวิทยาลัยมหิดล
  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ดานกระบวนการยุติธรรม 
  คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ
  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการคุมประพฤติ
  กรรมการพิจารณาปรับปรุงแกไขประมวลกฎหมายอาญา
  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
  ประธานอนุกรรมการดานศึกษา วิจัย และพัฒนา
  กฎหมายและระบบงานกระบวนการยุติธรรม 
  คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ
  อนุกรรมการพิจารณาเนื้อหารายการวิทยุ โทรทัศน 
  สำนักงาน กสทช.
  อนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. สำนักงาน
  กิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

ศาสตราจารย ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
วัน เดือน ปเกิด
ตำแหนงปจจุบัน

คุณวุฒิการศึกษา 
  นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมาย
  แหงเนติบัณฑิตยสภา
  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิต
       พัฒนบริหารศาสตร

นายวงศสกุล กิตติพรหมวงศ
วัน เดือน ปเกิด   
ตำแหนงปจจุบัน 

ประวัติการทำงาน
  อัยการสูงสุด
  อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ
  อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริต
  รองอธิบดีอัยการ สำนักงานการสอบสวน
  รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ

เครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสูงสุดที่ไดรับ
  มหาปรมาภรณชางเผือก - 5 ธันวาคม 2550
  มหาวชิรมงกุฎ - 5 ธันวาคม 2545

25 กรกฎาคม 2501
ประธานกรรมการบริหารสถาบันเพื่อการยุติธรรมแหงประเทศไทย

3 พฤศจิกายน 2498
กรรมการโดยตำแหนงในคณะกรรมการบริหาร
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแหงประเทศไทย
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ประวัติการอบรม
  หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุนที่ 2 
      สถาบันการตางประเทศ เทวะวงศวโรปการ 
  กระทรวงการตางประเทศ พ.ศ. 2553
  โครงการฝกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง 
      (ส.นบส.) รุนที่ 2 วิทยาลัยนักบริหาร สำนักงาน 
  ก.พ. พ.ศ. 2553

ประวัติการทำงาน
  อธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมองคการระหวางประเทศ
  อธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมพิธีการทูต

 

 

คุณวุฒิการศึกษา 
  ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) 
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมาย
  แหงเนติบัณฑิตยสภา
  ปริญญาโทดานกฎหมายเปรียบเทียบ (M.C.J) 
  Howard University สหรัฐอเมริกา
  ปริญญาโทดานกฎหมายระหวางประเทศ (LL.M.) 
  American University สหรัฐอเมริกา
  ปริญญาโทดานกฎหมายธุรกิจ (LL.M.) 
  University of Bristol สหราชอาณาจักร

ประวัติการทำงาน
  ที่ปรึกษากฎหมายและพนักงานอัยการ
  ผูพิพากษาศาลจังหวัดพัทลุง
  ผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณภาค 3
  ผูพิพากษาศาลแพงกรุงเทพใต
  รองเลขาธิการสงเสริมงานตุลาการ
  ผูพิพากษาหัวหนาศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา
  ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดสกลนคร
  แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
  เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา
  รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม

นายสราวุธ เบญจกุล
วัน เดือน ปเกิด 
ตำแหนงปจจุบัน 

5 สิงหาคม 2508
กรรมการโดยตำแหนงในคณะกรรมการบริหาร
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแหงประเทศไทย

20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2510
กรรมการโดยตำแหนงในคณะกรรมการบริหาร
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแหงประเทศไทย

ตำแหนงหนาที่ปจจุบันนอกเหนือจากในองคการมหาชน
  เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม
  กรรมการเนติบัณฑิตยสภา
  กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิสถาบันเทคโนโลยี
      พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
  อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัย
      สงขลานครินทร
  กรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ
  กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับ
      หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
  กรรมการบริษัททาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
  กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการเงินการธนาคารใน
      คณะกรรมการคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
      กระทรวงยุติธรรม
  ประธานกรรมการธุรกรรม สำนักงานปองกันและ
      ปราบปรามการฟอกเงิน
  กรรมการการไฟฟานครหลวง

คุณวุฒิการศึกษา 
  Bachelor of Arts (Modern History), University of 
       Oxford สหราชอาณาจักร
  Master of Arts (Modern History), University of 
      Oxford สหราชอาณาจักร
  Doctor of Philosophy in International History 
  and Politics, Institut Universitaire de Hautes 
  Etudes Internationales สมาพันธรัฐสวิส  

นายณัฐวัฒน กฤษณามระ
วัน เดือน ปเกิด 
ตำแหนงปจจุบัน 
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  เจาหนาที่การทูต 6 สำนักงานเลขานุการกรม 
  กรมอาเซียน
  เจาหนาที่การทูต 5 กองเอเชียตะวันออก 1 
  กรมเอเชียตะวันออก
  เจาหนาที่การทูต 3 กองเอเชียตะวันออก 1 
  กรมเอเชียตะวันออก
  เจาหนาที่การทูต 3 สำนักงานเลขานุการกรม 
  กรมอาเซียน

เครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสูงสุดที่ไดรับ
  ตริตาภรณมงกุฎไทย - 5 ธันวาคม 2541
  ตริตาภรณชางเผือก - 5 ธันวาคม 2545
  ทวีติยาภรณมงกุฎไทย - 5 ธันวาคม 2548
  ทวีติยาภรณชางเผือก - 5 ธันวาคม 2553
  ประถมาภรณมงกุฎไทย - 5 ธันวาคม 2557

  อัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับตน) 
  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน
  ผูอำนวยการกอง (อำนวยการ ระดับตน) 
  กองการสังคม องคการระหวางประเทศ
  ผูอำนวยการกอง (เจาหนาที่การทูต 8)  
      กองการสังคม กรมองคการระหวางประเทศ
  เจาหนาที่การทูต 8 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
  เจาหนาที่การทูต 7 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
  เจาหนาที่การทูต 7 กองงานบริหารองคการ
  ระหวางประเทศ กรมองคการระหวางประเทศ
  เจาหนาที่การทูต 6 กองงานบริหารองคการ
  ระหวางประเทศ กรมองคการระหวางประเทศ
  เลขานุการเอก (เจาหนาที่การทูต 6) คณะทูตถาวร
  แหงประเทศไทยประจำสำนักงานสหประชาชาติ 
  ณ นครเจนีวา

คุณวุฒิการศึกษา
  นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)
      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
  เนติบัณฑิตไทย
  LL.B. (Second Class Honours, Upper Division) 
      University of Wales, United Kingdom
  Barrister-at-Law of Gray’s Inn (เนติบัณฑิตอังกฤษ)

ประวัติการทำงาน
  ประธานท่ีประชุมเจาหนาท่ีอาวุโสอาเซียนดานกฎหมาย
  คณะกรรมาธิการสหประชาชาติวาดวย
  กฎหมายการคาระหวางประเทศ

ศาสตราจารยพิเศษ วิศิษฏ วิศิษฏสรอรรถ
วัน เดือน ปเกิด
ตำแหนงปจจุบัน 

  อธิบดีกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน.
  หัวหนาผูตรวจราชการ กระทรวงยุติธรรม
  อธิบดีกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
  รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
  ผูอำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม
  รองอธิบดีกรมบังคับคดี

ตำแหนงหนาที่ปจจุบันนอกเหนือจากในองคการมหาชน
  ปลัดกระทรวงยุติธรรม

ดร.รอยล จิตรดอน
วัน เดือน ปเกิด 
ตำแหนงปจจุบัน 

คุณวุฒิการศึกษา
  ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร) 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
  ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
  (คณิตศาสตรประยุกต) มหาวิทยาลัยมหิดล 
  วิทยานิพนธ: 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

2 มกราคม 2496
กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแหงประเทศไทย

1 กุมภาพันธ 2508
กรรมการโดยตำแหนงในคณะกรรมการบริหาร
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแหงประเทศไทย
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คุณวุฒิการศึกษา
  ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัย
  รามคำแหง
  ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
  สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัย
  แมนเชสเตอร ประเทศอังกฤษ
  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
  รามคำแหง
  ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา
  การจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
  ราชภัฏลำปาง
  ปริญญาดุริยางคศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
  สาขาวิชาการบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา
  อุตสาหกรรมการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ประวัติการทำงาน
  ประธานกรรมการ โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ 
  ประธานกรรมการ โรงแรม เฟลิกซ ริเวอรแคว รีสอรท
  กรรมการบริหาร และประธานเจาหนาที่ดูแลดานสังคม
  และสิ่งแวดลอม บริษัท จีสตีล จำกัด (มหาชน)
  ประธานเจาหนาที่ดูแลดานสังคมและสิ่งแวดลอม 
  บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)
  ประธานชมรมผูรูคุณแผนดิน
  ประธานคณะกรรมการกองทุนสงเสริมงานวัฒนธรรม 
  กรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

คุณหญิงปทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล
วัน เดือน ปเกิด 
ตำแหนงปจจุบัน 

16 กุมภาพันธ 2508
กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแหงประเทศไทย

ประวัติการทำงาน
  ผูอำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและ
  การเกษตร (องคการมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร
  และเทคโนโลยี
  หัวหนาโครงการจัดตั้ง สถาบันสารสนเทศ
  ทรัพยากรน้ำและการเกษตร สำนักงานพัฒนา
  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ กระทรวง
  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
  รองผูอำนวยการศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ
  คอมพิวเตอรแหงชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
  และเทคโนโลยีแหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตรและ
  เทคโนโลยี
  หัวหนาโครงการ ระบบเครือขายเพื่อการจัดการ
  ทรัพยากรน้ำแหงประเทศไทย ในพระราชดำริ
  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
  ผูอำนวยการฝายวิจัยและพัฒนาสาขาคอมพิวเตอร
  สมรรถนะสูง ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ
  คอมพิวเตอรแหงชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
  และเทคโนโลยีแหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร
  และเทคโนโลยี
  Associate Lecturer, Regional Computer Center, 
  Asian Institute of Technology

  ผูชวยศาสตราจารยภาควิชาคณิตศาสตร 
  คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
  อาจารย ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
  อาจารยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร 
  (ลาดกระบัง)

ตำแหนงหนาที่ปจจุบันนอกเหนือจากในองคการมหาชน
  กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน 
  ในพระบรมราชูปถัมภ
  คณะอนุกรรมการสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
  สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค 
  ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
  ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศดานทรัพยากร 
  ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม Board member ของ 
  Science and Technology Advisory Group (STAG)
  of United Nations International Strategy for 
  Disaster Reduction (UNISDR) 
  นายกสภา สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออก
  เฉียงเหนือ กระทรวงศึกษาธิการ
  คณะกรรมการพัฒนานโยบายสารสนเทศ สภากาชาดไทย
  กรรมการอำนวยการบริหารและจัดการน้ำโครงการแกมลิง 
  มูลนิธิชัยพัฒนา
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  กรรมการอำนวยการโครงการเครือขายสุขภาพมารดา

    และทารกเพื่อครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ สมเด็จ

  พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร คณะแพทย

  ศาสตรศิริราชพยาบาล

  กรรมการมูลนิธิชวยคนตาบอดแหงประเทศไทย

  ในพระบรมราชินูปถัมภ - ประธานศูนยฝกอาชีพ

  หญิงตาบอดสามพราน

  กรรมการมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 

  60 พรรษา นวมินทราชินี

  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมมาธิการปฏิรูปกีฬา 

  สภาปฏิรูปแหงชาติ

  กรรมการที่ปรึกษาของมูลนิธิอนุเคราะหคนหูหนวกใน

  พระบรมราชินูปถัมภ

  กรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาการประกอบการธุรกิจ

  และอุตสาหกรรม

  ที่ปรึกษามูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจาพระยา 

  ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

  สยามบรมราชกุมารี

  ที่ปรึกษานายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแหง

  ประเทศไทยกรุงเทพฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ 

  ที่ปรึกษาคณะกรรมการสภาแมดีเดนแหงชาติ

  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสโมสรซอนตากรุงเทพฯ 1 

  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกสโมสรซอนตากรุงเทพ 8

  ที่ปรึกษาสมาคมเสริมสรางครอบครัวใหอบอุนและเปนสุข

  ที่ปรึกษาสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ

  พาณิชยการ 

  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมศิษยเกาอัสสัมชัญพาณิชย

  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิบราเดอรเบอรนารด

  ที่ปรึกษานายกสมาคมสหสมาคมศิษยเซนตปอล เดอ ชารตร

  กรรมการที่ปรึกษาของสมาคมผูปกครองและครู

  เซนตฟรังซีสซาเวียร

  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมคาทอลิกแหงประเทศไทย 

  ที่ปรึกษาประธานสภาเซอรราประเทศไทย 

  ผูทรงคุณวุฒิดานการสนับสนุนสงเสริมศิลปน 

  ในคณะทำงาน ผูทรงคุณวุฒิของรัฐมนตรีวาการ

  กระทรวงวัฒนธรรม

  กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงเสริม

  ศิลปะรวมสมัย สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย 

  กระทรวงวัฒนธรรม

  อนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานดีเดนของชาติ 

  สำนักงานเสริมสรางเอกลักษณของชาติ 

  สำนักนายกรัฐมนตรี

  กรรมการคณะกรรมการโอลิมปกสากล (IOC)

  กรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการโอลิมปก

  แหงเอเชีย (OCA)

  กรรมการบริหารสหพันธแบดมินตันโลก (BWF)

  กรรมการบริหารคณะกรรมการโอลิมปค

  แหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (NOCT)

  นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแหงประเทศไทย

  ในพระบรมราชูปถัมภ (BAT)

  ประธานคณะกรรมาธิการดานวัฒนธรรม 

  และกรรมการบริหารสภาโอลิมปกแหงเอเชีย (OCA)

  ประธานที่ปรึกษาสมาคมกีฬาฟนดาบแหงประเทศไทย

  ประธานวงดุริยางคฟลฮารโมนิกแหงประเทศไทย  

  (Thailand Philharmonic Orchestra; TPO)  

  ประธานที่ปรึกษามูลนิธิมหาอุปรากรกรุงเทพฯ 

  นายกกิตติมศักดิ์และผูกอตั้งสมาคมขับรอง

  ประสานเสียงแหงประเทศไทย

  กรรมการกิตติมศักดิ์สมาคมครูดนตรี (ประเทศไทย)

  กรรมการอำนวยการมหิดลสิทธาคาร 

  กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร

  สถาบันเพื่อการยุติธรรมแหงประเทศไทย

  กรรมการกลาง มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ 

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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คุณวุฒิการศึกษา
  ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) 
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
  หลักสูตรเนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมาย
  แหงเนติบัณฑิตยสภา
  นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
  นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบริติช โคลัมเบีย

ประวัติการทำงาน
  ที่ปรึกษากฎหมายดานภาษีและการลงทุนทั่วไป 
  สำนักงานเบเคอร แอนด แม็คเค็นซี่ สำนักงานสิงคโปร
  กรรมการอิสระธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
  ป 2542
  สมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติ (2 ตุลาคม 2557 – 
  6 กันยายน 2558)
  กรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

นายสุรงค บูลกุล
วัน เดือน ปเกิด 
ตำแหนงปจจุบัน 

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.

ประวัติการทำงาน
  ประธานกรรมการ การทาเรือแหงประเทศไทย
  กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
  ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการกลุมธุรกิจ 
  โครงสรางพื้นฐาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
  นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
  กรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
  ประธานเจาหนาที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท.  
  จำกัด (มหาชน)
  ประธานกรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร 
  ซินเนอรยี่ จำกัด (มหาชน) 

ศาสตราจารยพิเศษ กิติพงศ อุรพีพัฒนพงศ
วัน เดือน ปเกิด 
ตำแหนงปจจุบัน 

ตำแหนงหนาที่ปจจุบันนอกเหนือจากในองคการมหาชน
  ประธานกรรมการ การทางพิเศษแหงประเทศไทย
  กรรมการอิสระ บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ จำกัด
  กรรมการ การไฟฟาสวนภูมิภาค
  ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
  ที่ปรึกษา สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
  ที่ปรึกษา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย
  และตลาดหลักทรัพย (กลต.)
  รองประธานกรรมการ หอการคาไทย
  กรรมการ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแกส จำกัด
  กรรมการอิสสระ บริษัท อีโนเว รับเบอร (ประเทศไทย) 
  จำกัด (มหาชน) 
  ประธานกรรมการ บริษัท Sakari Resources Limited 
  ประเทศสิงคโปร
  กรรมการ บริษัท 24m Technologies, Inc. ประเทศ
  สหรัฐอเมริกา 
  กรรมการ บริษัท Tiger Energy Trading Pte. Ltd 
  ประเทศสิงคโปร

ตำแหนงหนาที่ปจจุบันนอกเหนือจากในองคการมหาชน
  ประธานกรรมการของบริษัท เบเกอร แอนด แม็คเค็นซี่ 
  จำกัด หัวหนาฝายกฎหมายสถาบันการเงิน และหัวหนา
  ฝายกฎหมายภาษี สำนักงานกรุงเทพฯ
  กรรมการบริหารบริษัทสยามพิวรรธ จำกัด
  รองประธานกรรมการของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
  ดานกฎหมาย
  กรรมการคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมาย
  ในระยะเรงดวน (คปก.)
  ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุง
  และแกไขประมวลรัษฎากรของ คปก.
  กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมายแพงและพาณิชย
  ในคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ
  ประธานคณะกรรมการกฎหมายภาษีและกฎระเบียบ 
  สภาหอการคาแหงประเทศไทย
  ศาสตราจารยพิเศษ สาขาวิชานิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

15 กันยายน 2498
กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแหงประเทศไทย

28 กันยายน 2498
กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแหงประเทศไทย
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คุณวุฒิการศึกษา 
  อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส ญี่ปุน) 
  (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
  M.A. (French-Modern and Classical Language), 
  Western Michigan University สหรัฐอเมริกา
  หลักสูตรปริญญาบัตร รุนที่ 34 จากวิทยาลัยปองกัน
  ราชอาณาจักร พ.ศ. 2534

ประวัติการทำงาน
  รองผูแทนถาวรแหงประเทศไทยประจำองคการอาหาร
  และเกษตร (FAO) ณ กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี
  ที่ปรึกษาคณะทูตถาวรแหงประเทศไทยประจำ
  สหประชาชาติ และผูแทนสำรองไทย (Alternate 
  Representative) ประจำคณะมนตรีความมั่นคง 
  (Security Council) ชวงที่ประเทศไทยเปนสมาชิก
  ในคณะมนตรีความมั่นคง ณ นครนิวยอรก
  รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจ กระทรวงการตางประเทศ
  อธิบดีกรมอาเซียน และอธิการบดีกรมองคการ
  ระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ
  เอกอัครราชทูตไทยประจำออสเตรเลีย 
  ณ กรุงแคนเบอรรา

คุณวุฒิการศึกษา 
  รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขา 
  รัฐประศาสนศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
  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 การวิเคราะหนโยบาย 
  และการเมืองเปรียบเทียบ Northern Illinois University, 
  U.S.A.
 
ประวัติการทำงาน
  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
  ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)
  รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกลา

คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ
วัน เดือน ปเกิด 
ตำแหนงปจจุบัน 

  รองปลัดกระทรวงการตางประเทศ
  เอกอัครราชทูตผูแทนถาวรแหงประเทศไทย ประจำ
  สหประชาชาติ ณ นครเจนิวา และเปนประธาน กลุม 77 (G-77)
  เอกอัครราชทูตผูแทนถาวรแหงประเทศไทย ประจำ
  สหประชาชาติ ณ นครนิวยอรก สหรัฐอเมริกา
  หัวหนาคณะผูแทนไทย การประชุมสมัชชาใหญ
  สหประชาชาติ ครั้งที่ 49
  รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ ฝายวิเทศสัมพันธ
  นายกสมาคมอาเซียน - ประเทศไทย
  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแหง
  ประเทศไทย

ตำแหนงหนาที่ปจจุบันนอกเหนือจากในองคการมหาชน
  รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ ฝายบริหาร
  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ
  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยมหิดล
  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการปองกันปราบปราม
  การคามนุษย
  กรรมการมูลนิธิจุฬาภรณ

 

ศาสตราจารยพิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ
วัน เดือน ปเกิด 
ตำแหนงปจจุบัน 

  ผูชวยอธิการบดี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
  หัวหนาภาควิชารัฐประศาสนศาสตร คณะรัฐศาสตร 
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ตำแหนงหนาที่ปจจุบันนอกเหนือจากในองคการมหาชน
  เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
  กรรมการกฤษฎีกา
  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ สภาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
  กรรมการ และประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล 
  ธนาคารแหงประเทศไทย
  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร
  และเทคโนโลยีแหงชาติ
  ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล จำกัด (มหาชน)
  นายกสมาคมนักเรียนเกาเตรียมอุดมศึกษา
  ในพระบรมราชูปถัมภ

23 กรกฎาคม 2503
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแหงประเทศไทย

27 กันยายน 2489
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแหงประเทศไทย
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คุณวุฒิการศึกษา
  นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ประวัติการทำงาน
  รองเลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย และ
  ผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
  (คปก.)
  ผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการอิสระตรวจสอบ
  และคนหาความจริงเพื่อการปรองดองชาติ (คอป.)
  คณะกรรมการกฎหมาย สำนักงานสลากกินแบงรัฐบาล
  รองโฆษกกระทรวงยุติธรรม

คุณวุฒิการศึกษา 
  นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
  Master of Laws (LL.M) Indiana University - 
  Bloomington, Indiana, U.S.A.
  Master of Comparative Law (M.C.L.) Indiana 
  University - Bloomington, Indiana, U.S.A.

ประวัติการทำงาน
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
  ที่ปรึกษาพิเศษรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงกลาโหม
  ที่ปรึกษาพิเศษรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ
  ที่ปรึกษาคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
  รองกรรมการผูจัดการใหญบริหารอาวุโส 
  เครือเจริญโภคภัณฑ
  กรรมการบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ
  กรรมการและรองกรรมการผูจัดการบริหาร 
  (Executive Vice President) บริษัท ซีที 
  อินฟราสตรักเจอร ดีเวลลอปเมนต จำกัด
  อนุกรรมการสงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ 
  สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) 

นายภัคพล งามลักษณ
วัน เดือน ปเกิด 
ตำแหนงปจจุบัน 

  

  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการบริษัท บริษัท ปตท. 
  อะโรเมติกส และการกลั่น จำกัด (มหาชน)
  ผูชวยประธานกรรมการและประธานคณะผูบริหาร 
  เครือเจริญโภคภัณฑ
  ผูจัดการโครงการพิเศษ สำนักประธานกรรมการ 
  เครือเจริญโภคภัณฑ 
  นิติกร กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

ตำแหนงหนาที่ปจจุบันนอกเหนือจากในองคการมหาชน
  ประธานคณะผูบริหารดานปฏิบัติการ บริษัท เครือเจริญ
  โภคภัณฑ จำกัด
  กรรมการบริหาร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ จำกัด
  ผูพิพากษาสมทบในศาลทรัพยสินทางปญญาและการคา
  ระหวางประเทศกลาง
  ที่ปรึกษาคณะทำงานศูนยการเรียนรูดานเกษตรกรรม 
  สืบเนื่องมาจากโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจาหลานเธอ 
  พระองคเจาพัชรกิติยา
  ที่ปรึกษา รองหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ
  ที่ปรึกษาสมาคมพัฒนาผูประกอบการธุรกิจคาปลีกทุนไทย

นายวัลลภ นาคบัว
วัน เดือน ปเกิด 
ตำแหนงปจจุบัน

ตำแหนงหนาที่ปจจุบันนอกเหนือจากในองคการมหาชน
  ผูอำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม
  กรรมการผูทรงคุณวุฒิสถาบันอนุญาโตตุลาการ
  กรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติแกไข
  เพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา
  โฆษกกระทรวงยุติธรรม
  กรรมการในคณะกรรมการพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ
  ผูแทนกระทรวงยุติธรรมในคณะกรรมการสภาทนายความ
  ผูทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. สภาวิจัยแหงชาติ
  ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาใหการสนับสนุน
  โครงการใหความรูทางกฎหมาย
  คณะกรรมการกองทุนยุติธรรม สำนักงานกองทุนยุติธรรม

4 พฤษภาคม 2523
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแหงประเทศไทย

24 ตุลาคม 2507
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อการยุติธรรมแหงประเทศไทย
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  ผูทรงคุณวุฒิทางวิชาการดานความมั่นคง 
  คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
  คณะทำงานประเมินรางวัลสภาวิจัยแหงชาติ : 
  รางวัลนักวิจัยดีเดนแหงชาติ รางวัลผลงานวิจัย 
  และรางวัลวิทยานิพนธ ประจำปงบประมาณ 2563 
  สาขานิติศาสตร สำนักงานการวิจัยแหงชาติ
  คณะผูทรงคุณวุฒิในการจัดทำแผนที่นำทางและ
  ยุทธศาสตรการวิจัยและนวัตกรรมรายสาขา
  ดานความเหลื่อมล้ำ สำนักงานการวิจัยแหงชาติ

  คณะกรรมการรางระเบียบการใชจายเงินเพื่อการวิจัย
  และนวัตกรรม และสงเสริมสนับสนุนการวิจัยและ
  นวัตกรรม พ.ศ. …. สำนักงานการวิจัยแหงชาติ
  ประธานอนุกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการที่ดี 
  สถาบันอนุญาโตตุลาการ
  คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต 
  สำนักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ
  คณะกรรมการพัฒนาระบบการรับฟงความคิดเห็นและ
  ศึกษาผลกระทบกอนการเสนอกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ 
  พ.ศ. 2560 สถาบันพระปกเกลา

คุณวุฒิการศึกษา 
  สังคมสงเคราะหศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย
  ธรรมศาสตร
  อาชญาวิทยามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเมลเบิรน 
  ประเทศออสเตรเลีย (Master of Criminology,  
  University of Melbourne, Australia)

ประวัติการทำงาน
  อธิบดีกรมราชทัณฑ
  ผูอำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม
  รองผูอำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม
  ผูอำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการ 
  ยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม

คุณวุฒิการศึกษา 
  นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ
  มหาวิทยาลัย
  ปริญญาโทดานกฎหมาย การคาและเศรษฐกิจ
  ระหวางประเทศ จากมหาวิทยาลัยคอรแนล 
  ประเทศสหรัฐอเมริกา
  เนติบัณฑิตไทย
  ปริญญาโทดานกฎหมาย มหาวิทยาลัยฮารวารด 
  (Harvard University) ประเทศสหรัฐอเมริกา
  ปริญญาเอกดานกฎหมาย จากมหาวิทยาลัย 
  สแตนฟอรด (Stanford University) 
  ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการทำงาน
  ปลัดกระทรวงยุติธรรม
  รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
  อธิบดีกรมคุมประพฤติ
  ผูอำนวยการสำนักฟนฟูกิจการของลูกหนี้ (นิติกร 9) 
  กรมบังคับคดี
  ผูชวยปลัดกระทรวงยุติธรรม
  อัยการจังหวัดประจำกรม สถาบันกฎหมายอาญา
  ผูอำนวยการสถาบันกฎหมายอาญา สำนักงานอัยการสูงสุด
  ผูชวยเลขานุการอัยการสูงสุด ประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
  เลขานุการสำนักงานที่ปรึกษากฎหมายประจำ
  สำนักงานอัยการสูงสุด

นายวิทยา สุริยะวงค
วัน เดือน ปเกิด 
ตำแหนงปจจุบัน

  ผูอำนวยการกองคลัง กรมราชทัณฑ
  ผูอำนวยการกองแผนงาน กรมราชทัณฑ
  ผูอำนวยการสถาบันพัฒนาขาราชการราชทัณฑ
  ผูอำนวยการสวนมาตรการควบคุมผูตองขัง
  ผูอำนวยการสวนการราชทัณฑตางประเทศ

ตำแหนงหนาที่ปจจุบันนอกเหนือจากในองคการมหาชน
  รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหนากลุมภารกิจ
  ดานพัฒนาพฤตินิสัย กำกับดูแลงาน 3 กรม ไดแก 
  กรมราชทัณฑ กรมคุมประพฤติ และกรมพินิจและ
  คุมครองเด็กและเยาวชน

ศาสตราจารยพิเศษ ดร.กิตติพงษ กิตยารักษ
วัน เดือน ปเกิด 
ตำแหนงปจจุบัน 

8 เมษายน 2504
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อการยุติธรรมแหงประเทศไทย

13 กันยายน 2501
กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อการยุติธรรม
แหงประเทศไทย และผูอำนวการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแหงประเทศไทย
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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.

ประวัติการทำงาน
  ประธานกรรมการ การทาเรือแหงประเทศไทย
  กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
  ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการกลุมธุรกิจโครงสราง 
  พื้นฐาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
  นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
  กรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย 
  ประธานเจาหนาที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. 
  จำกัด (มหาชน)
  ประธานกรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร 
  ซินเนอรยี่ จำกัด (มหาชน)

คุณวุฒิการศึกษา 
  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ตำรวจ) โรงเรียน
  นายรอยตำรวจ
  นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเซนตจอหน 
  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขานโยบายและ
  การวางแผนสังคม มหาวิทยาลัยเกริก
  นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน 
  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 
  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอาชญาวิทยา การบริหาร
  งานยุติธรรมและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประกาศนียบัตรหลักสูตรกฎหมายปกครองและ
  วิธีพิจารณาคดีปกครองตามมาตรฐานที่ ก.ศป. 
  รับรอง สำนักงานศาลปกครอง
  ประกาศนียบัตรหลักสูตรพัฒนาการจัดการ 
  (Mini Master of Management Program (MMM))
  สำหรับนักบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
  ประกาศนียบัตร Advanced Executive Program:
   Kellogg School of Management of Northwestern 
  University ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

คณะกรรมการตรวจสอบ
นายสุรงค บูลกุล
วัน เดือน ปเกิด 
ตำแหนงในคณะกรรมการ

ตำแหนงหนาที่ปจจุบันนอกเหนือจากในองคการมหาชน
  ประธานกรรมการ การทางพิเศษแหงประเทศไทย
  กรรมการอิสระ บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ จำกัด
  กรรมการ การไฟฟาสวนภูมิภาค
  ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
  ที่ปรึกษา สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
  ที่ปรึกษา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย
  และตลาดหลักทรัพย (กลต.)
  รองประธานกรรมการ หอการคาไทย
  กรรมการ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแกส จำกัด
  กรรมการอิสสระ บริษัท อีโนเว รับเบอร (ประเทศไทย) 
  จำกัด (มหาชน) 
  ประธานกรรมการ บริษัท Sakari Resources Limited 
  ประเทศสิงคโปร
  กรรมการ บริษัท 24m Technologies, Inc. ประเทศ
  สหรัฐอเมริกา 
  กรรมการ บริษัท Tiger Energy Trading Pte. Ltd 
  ประเทศสิงคโปร

พันตำรวจโท ดร. พงษธร ธัญญสิริ
วัน เดือน ปเกิด 
ตำแหนงในคณะกรรมการ 

ประวัติการทำงาน
  รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหนากลุมภารกิจดาน
  บริหารความยุติธรรม
  หัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม สำนักงาน
  ปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
  ที่ปรึกษาเฉพาะดานนโยบายและการบริหารงานยุติธรรม 
  (นักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับทรงคุณวุฒิ) 
  สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
  ผูอำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร สำนักงาน
  ปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
  ผูอำนวยการกองงานคณะกรรมการการยุติธรรมแหงชาติ 
  สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

ตำแหนงหนาที่ปจจุบันนอกเหนือจากในองคการมหาชน
  รองปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
  เลขาธิการคณะกรรมการเสริมสรางความสมานฉันท
  แหงชาติ

15 กันยายน 2498
ประธานกรรมการตรวจสอบ

21 มิถุนายน 2513
กรรมการตรวจสอบ
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คุณวุฒิการศึกษา
  ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา) 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
  ปริญญาโท สาขาสังคมสงเคราะหศาสตรมหาบัณฑิต 
  (สังคมสงเคราะหศาสตรในกระทรวงยุติธรรม) 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ประวัติการทำงาน
  ผูอำนวยการสำนักพัฒนาการคุมประพฤติ
  ผูอำนวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
  ลาดหลุมแกว

คุณวุฒิการศึกษา
  บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) 
  คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณ
  มหาวิทยาลัย
  ปริญญาโท ดานบริหารการเงิน จากสถาบัน
  บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA)  

ประวัติการทำงาน
  รองกรรมการผูจัดการใหญ กำกับดูแลสำนัก
  ตรวจสอบภายใน ปตท.
  ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สำนักตรวจสอบภายใน 
  ปตท.

คุณวุฒิการศึกษา
  บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาบริหารทั่วไป) 
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบัน
  บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
  ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัย
  ธรรมศาสตร

นางอัญชลี พัฒนสาร 
วัน เดือน ปเกิด 
ตำแหนงในคณะกรรมการ

  ผูอำนวยการกองกิจการชุมชนและบริการสังคม
  เลขานุการกรม (เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 8)
  ผูอำนวยการกองแผนงานและสารสนเทศ (เจาหนาที่
  วิเคราะหนโยบายและแผน 8)
  หัวหนากลุมแผนงาน (เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและ
  แผน 8 ว) กองแผนงานและสารสนเทศ
  หัวหนาฝายแผนงานและประเมินผล กองแผนงานและ
  สารสนเทศ (พนักงานคุมประพฤติ 8 ว)

ตำแหนงหนาที่ปจจุบันนอกเหนือจากในองคการมหาชน
  รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ 

นางสาวนิตยา ดิเรกสถาพร              

ตำแหนงในคณะกรรมการ กรรมการตรวจสอบ 

  ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญบัญชีและการเงิน บริษัท 
  ไออารพีซี จากัด (มหาชน) (IRPC) โดยรับผิดชอบ
  งานบัญชี งานงบประมาณ งานประกันภัย และเปน
  ผูอำนวยการโครงการพัฒนาระบบ Enterprise Resource
   Planning (ERP) และของ IRPC

ตำแหนงหนาที่ปจจุบันนอกเหนือจากในองคการมหาชน
  ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ ปตท.
  กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.การบินไทย
  กรรมการตรวจสอบ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแหงประเทศไทย
  (องคการมหาชน)

นางสาวเฟองฟา เทียนประภาสิทธิ์
ตำแหนงในคณะกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ

ประวัติการทำงาน
  ผูตรวจเงินแผนดิน 1 ปฏิบัติราชการแทนผูวาการ
  ตรวจเงินแผนดิน (ระดับ 10)
  ผูตรวจเงินแผนดิน 1 สำนักงานการตรวจเงินแผนดิน
  (ระดับ 10)
  ผูอำนวยการสำนักบริหารงานตรวจสอบพัสดุและ
  สืบสวนที่ 4 (ระดับ 9)

ตำแหนงหนาที่ปจจุบันนอกเหนือจากในองคการมหาชน 
  สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
  ที่ปรึกษาดานการเงิน การคลัง และพัสดุ เมืองพัทยา

15 กันยายน 2502
กรรมการตรวจสอบ
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คุณวุฒิการศึกษา
  ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
  ปริญญาโท สาขากฎหมายระหวางประเทศ (Diplôme 
  d’Etudes Approfondies (D.E.A.) : Droit international) 
  (วิทยานิพนธเรื่อง สถานภาพทางกฎหมายของการลงทุน
  ตางชาติในประเทศไทย : Le statut juridique des
  investissements étrangers en Thaïlande) 
  มหาวิทยาลัยสตราสบูรก 3 (Université de 
  Strasbourg III) ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส
  ปริญญาเอก สาขากฎหมายระหวางประเทศ (Doctorat 
  de l’Université de Robort Schuman de Strasbourg 
  (Nouveau Régime) วิทยานิพนธเรื่อง การลงทุน
  ของเอกชนตางชาติในประเทศอาเซียน : Les 
  investissements privés étrangers dans les pays 
  de l’ASEAN) (Mention : Très honorable)

คุณวุฒิการศึกษา
  นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ประวัติการทำงาน
  รองเลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย และ
  ผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
  (คปก.)
  ผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการอิสระตรวจสอบ
  และคนหาความจริงเพื่อการปรองดองชาติ (คอป.)
  คณะกรรมการกฎหมาย สำนักงานสลากกินแบงรัฐบาล
  รองโฆษกกระทรวงยุติธรรม

ตำแหนงหนาที่ปจจุบันนอกเหนือจากในองคการมหาชน
  ผูอำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม
  กรรมการผูทรงคุณวุฒิสถาบันอนุญาโตตุลาการ
  กรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติ
  แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา
  โฆษกกระทรวงยุติธรรม
  กรรมการในคณะกรรมการพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ
  ผูแทนกระทรวงยุติธรรมในคณะกรรมการสภาทนายความ
  ผูทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. สภาวิจัยแหงชาติ

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบงานว�จัยและว�ชาการ
นายวัลลภ นาคบัว
วัน เดือน ปเกิด 
ตำแหนงปจจุบัน 

  ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาใหการสนับสนุน
  โครงการใหความรูทางกฎหมาย
  คณะกรรมการกองทุนยุติธรรม สำนักงานกองทุนยุติธรรม
  ผูทรงคุณวุฒิทางวิชาการดานความมั่นคง คณะกรรมการ
  วิจัยแหงชาติ 
  คณะทำงานประเมินรางวัลสภาวิจัยแหงชาติ : รางวัล
  นักวิจัยดีเดนแหงชาติ รางวัลผลงานวิจัย และรางวัล
  วิทยานิพนธ ประจำปงบประมาณ 2563 สาขานิติศาสตร 
  สำนักงานการวิจัยแหงชาติ
  คณะผูทรงคุณวุฒิในการจัดทำแผนที่นำทางและยุทธศาสตร
  การวิจัยและนวัตกรรมรายสาขาดานความเหลื่อมล้ำ 
  สำนักงานการวิจัยแหงชาติ
  คณะกรรมการรางระเบียบการใชจายเงินเพื่อการวิจัย
  และนวัตกรรม และสงเสริมสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม 
  พ.ศ. …. สำนักงานการวิจัยแหงชาติ
  ประธานอนุกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการที่ดี 
  สถาบันอนุญาโตตุลาการ
  คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต สำนักงาน
  สภาความมั่นคงแหงชาติ
  คณะกรรมการพัฒนาระบบการรับฟงความคิดเห็นและ
  ศึกษาผลกระทบกอนการเสนอกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ 
  พ.ศ. 2560 สถาบันพระปกเกลา

ดร.กมลินทร พินิจภูวดล
วัน เดือน ปเกิด 
ตำแหนงในอนุกรรมการ 

  มหาวิทยาลัยโรแบรชูมาน แหงเมืองสตราสบูรก 
  (Université Robert Schuman de Strasbourg) 
  ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส
-  หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน 
  (ปริญญาบัตร ปรอ.25) วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 
  สถาบันวิชาการปองกันประเทศ ปการศึกษา 2555
  หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
  (หลักสูตร วตท.) รุน 3
  หลักสูตรภูมิพลังแผนดิน รุน 3 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 148 
  สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประวัติการทำงาน
  ผูชวยศาสตราจารย ระดับ 8 คณะนิติศาสตร 
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

24 ตุลาคม 2507
ประธานอนุกรรมการพัฒนาระบบงานวิจัยและวิชาการ

17 สิงหาคม 2501
อนุกรรมการพัฒนาระบบงานวิจัยและวิชาการ
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22 ตุลาคม 2509
อนุกรรมการพัฒนาระบบงานวิจัยและวิชาการ

  ผูชวยคณบดีฝายวิรัชกิจ คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณ
  มหาวิทยาลัย
  ผูอำนวยการศูนยสิทธิเด็กเอเชียเน็ท คณะนิติศาสตร 
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
  รองอธิการบดีฝายวิจัย มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย 
  ผูอำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 
  สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
  รองผูอำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ 
  มูลนิธิสงเสริมทบวงมหาวิทยาลัย
  ผูอำนวยการสถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย 
  สถาบันคลังสมองของชาติ มูลนิธิสงเสริม
  ทบวงมหาวิทยาลัย
  ผูอำนวยการสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคา
  และการพัฒนา (องคการมหาชน)  
  (5 มกราคม 2558 – 4 มกราคม 2562)
  ผูพิพากษาสมทบ ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคา
  ระหวางประเทศกลาง
  กรรมการ สภากรรมการบริษัทไทยเดินเรือทะเลจำกัด
  ที่ปรึกษากรรมาธิการ คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ 
  การพาณิชย และอุตสาหกรรม วุฒิสภา
  กรรมการ คณะกรรมการกฎหมายอุตสาหกรรม 
  พาณิชยกรรม และกฎหมายที่เกี่ยวของ 
  สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
  กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายการขนสง
  ทางน้ำ กระทรวงคมนาคม
  กรรมการ คณะกรรมการรวม WTO สภาหอการคา
  แหงประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
  สมาคมธนาคาร
  กรรมการ คณะอนุกรรมการดานการคาบริการ 
  สภาหอการคาแหงประเทศไทย

คุณวุฒิการศึกษา
  ปริญญาตรี และปริญญาโท ดานกฎหมายมหาชน 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
  เนติบัณฑิตไทย
  ปริญญาโท และปริญญาเอกดานกฎหมายมหาชน 
  กฎหมายปกครองและกฎหมายสิ่งแวดลอม 
  (เกียรตินิยมดี) จากมหาวิทยาลัย Muenster, 
  Germany

ประวัติการทำงาน
  รับราชการในศาลอุทธรณ ตำแหนงผูชวยผูพิพากษา
  ศาลอุทธรณ และชวยกลั่นกรองงานและบริหารงาน
  ในทีมเลขานุการศาลอุทธรณ

  คณะอนุกรรมการ FTA สภาหอการคาแหงประเทศไทย
  กรรมการ อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการแกไขปญหา
  การคาเด็กและหญิงขามชาติ สำนักงานคณะกรรมการ
  สงเสริมและประสานงานเยาวชนแหงชาติ 
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  กรรมการ อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ
  จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามปฏิญญาระดับโลก
  วาดวยความอยูรอด การปกปองและการพัฒนาเด็กของ
  ประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมและ
  ประสานงานเยาวชนแหงชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
  กรรมการ คณะกรรมการอิสระวาดวยการสงเสริมหลัก
  นิติธรรมแหงชาติ (คอ.นธ.)

ตำแหนงหนาที่ปจจุบันนอกเหนือจากในองคการมหาชน
  พนักงานราชการศักยภาพสูง ผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย
  ระหวางประเทศ กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ 
  กระทรวงการตางประเทศ 
  ที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแหงชาติดานเศรษฐกิจ
  และสังคมจิตวิทยา
  เลขาธิการและผูจัดการสมาคมกฎหมายระหวางประเทศ
  แหงประเทศไทย
  กรรมการ คณะอนุกรรมการกฎหมาย คณะกรรมการ
  สงเสริมการลงทุน
  กรรมการ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตร
  ไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก 
  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกลา
  อาจารยประจำหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับ
  ผูบริหารระดับสูง (สวปอ.มส.SML) สมาคมวิทยาลัย
  ปองกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ 

ดร.สุนทรียา เหมือนพะวงศ
วัน เดือน ปเกิด 
ตำแหนงในอนุกรรมการ

  รับราชการในศาลฎีกา ตำแหนงผูพิพากษาหัวหนาศาล
  ประจำกองผูชวยผูพิพากษาศาลฎีกา เลขานุการแผนก
  คดีสิ่งแวดลอม และรองเลขานุการศาลฎีกา
  ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
  นครศรีธรรมราช และจังหวัดนครปฐม
  ผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ
  ผูพิพากษาในสำนักวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหนาที่ระหวาง
  ศาล ผูพิพากษาในสำนักวิชาการ และผูพิพากษา
  ในสถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม
  ผูพิพากษาประจำกระทรวง ปฏิบัติหนาที่ในศาลแรงงานกลาง
  ผูชวยผูพิพากษา
  ครูสอนภาษาอังกฤษ คายอพยพผูลี้ภัยอินโดจีน 
  อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
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คุณวุฒิการศึกษา
  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สหวิทยาการ) มหาวิทยาลัย
  ธรรมศาสตร
  สังคมศาสตรมหาบัณฑิต (อาชญาวิทยาและ
  งานยุติธรรม) มหาวิทยาลัยมหิดล
  ครุศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา สังคม) จุฬาลงกรณ
  มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน
  คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและคนหาความจริง
  เพื่อการปรองดองแหงชาติ (คอป.) (พ.ศ. 2553 - 2555)
  คณะอนุกรรมการจัดทำขอเสนอกระบวนการเพื่อสราง
  ความสามัคคีปรองดอง ในคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
  กลั่นกรองเรื่องเสนอคณะกรรมการบริหารราชการ
  แผนดิน ตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ 
  และการสรางความปรองดอง (ป.ย.ป.) ตามคำสั่ง
  หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 3/2560 
  เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ
  และการสรางความปรองดอง ลงวันที่ 17 ม.ค. 2560
  ผูแทนจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในคณะกรรมการ
  จัดทำพจนานุกรมศัพทสังคมวิทยา กองธรรมศาสตร
  และการเมืองราชบัณฑิตยสถาน (พ.ศ. 2560 - 2562)
  รองคณบดี คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
  (พ.ศ. 2558 - 2560)

  ผูชวยทนายความ ศูนยนิติศาสตรเพื่อชวยเหลือ
  ประชาชนทางกฎหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
  หัวหนาและคณะวิจัยโครงการวิจัยดานกฎหมาย
  สิ่งแวดลอม สิทธิเด็กและสตรี สิทธิมนุษยชน 
  การปฏิรูปศาล และการปฏิรูประบบยุติธรรม
  อนุกรรมาธิการสภาขับเคลื่อนประเทศดานการปฏิรูป
  กระบวนการยุติธรรม มีการจัดทำรางพระราชบัญญัติ
  การคุมครองผูเสียหายในคดีอาญา การเสนอปฏิรูป
  ระบบการแกไขบำบัดฟนฟูผูกระทำความผิด 
  ในคดีอาญา ฯลฯ
  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการดานคุณภาพสิ่งแวดลอม 
  สภาปฏิรูปแหงชาติ เพื่อจัดทำรางกฎหมายจัดตั้งศาล
  สิ่งแวดลอมและวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดลอม ซึ่งขณะนี้
  กำลังมีการเสนอใหสปท. และรัฐบาลผลักดันเรื่องนี้ตอ
  กรรมาธิการพิจารณารางพระราชบัญญัติศาลเยาวชน
  และครอบครัว พ.ศ. 2553
  อนุกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ 2550 ดานสิทธิ
  ชุมชนและสิ่งแวดลอม

  บรรณาธิการวาสารสังคมศาสตร คณะรัฐศาสตร 
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2556 - 2557)

ตำแหนงหนาที่ปจจุบันนอกเหนือจากในองคการมหาชน
  อาจารยพิเศษ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
  คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
  ขาราชการบำนาญ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณ
  มหาวิทยาลัย
  คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาระบบงานของศาลยุติธรรม 
  สำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2560 - ปจจุบัน
  คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
  ตามแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตรการพัฒนาสตรี 
  พ.ศ. 2560 - 2564 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นของมนุษย 
  พ.ศ. 2560 - ปจจุบัน
  คณะผูตรวจสอบทางวิชาการ กลุมเรื่องการพัฒนา
  กระบวนการยุติธรรม ประจำปงบประมาณ 2560 
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) 
  พ.ศ. 2560 - 2563

  ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการดานกฎหมายสิ่งแวดลอม 
  วุฒิสภา/อดีตอนุกรรมการพัฒนากฎหมายสิ่งแวดลอม 
  กระทรวงทรัพยากรสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ

ตำแหนงหนาที่ปจจุบันนอกเหนือจากในองคการมหาชน
  รับราชการในศาลฎีกา ตำแหนงผูชวยผูพิพากษาศาลฎีกา
   ประจำแผนกคดีแรงงาน
  อาจารยพิเศษและสอบวิทยานิพนธในระดับปริญญาโท
  และปริญญาเอกในสถาบันอุดมศึกษาหลายแหง ไดแก 
  คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
  และมหาวิทยาลัยศรีปทุม
  อนุกรรมการเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชน
  และการประชาสัมพันธ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

รองศาสตราจารย ดร.จุฑารัตน เอื้ออำนวย
วัน เดือน ปเกิด 
ตำแหนงในอนุกรรมการ

7 เมษายน 2502
อนุกรรมการพัฒนาระบบงานวิจัยและวิชาการ
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ประวัติการทำงาน 
  ผูอำนวยการสำนักกิจการตางประเทศและประสานนโยบาย 
  สถาบันเพื่อการยุติธรรมแหงประเทศไทย 
  ผูอำนวยการสำนักกฎหมาย สำนักงาน
  ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
  ผูอำนวยการสำนักยุทธศาสตรและการสื่อสาร สถาบัน
  เพื่อการยุติธรรมแหงประเทศไทย 
  ผูอำนวยการกองการตางประเทศ สำนักงาน
  ปลัดกระทรวงยุติธรรม
 
ตำแหนงหนาที่ปจจุบันนอกเหนือจากในองคการมหาชน
  ผูอำนวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

คุณวุฒิการศึกษา  
  ปริญญาตรี Bioengineering จากสถาบันเทคโนโลยี
  แหงโตเกียว ประเทศญี่ปุน 
  ปริญญาโท Biomolecular Chemistry จาก
  มหาวิทยาลัยนิวยอรก ประเทศสหรัฐอเมริกา 
  ปริญญาเอก Chemistry (DNA nanotechnology) 
  จากมหาวิทยาลัยนิวยอรก ประเทศสหรัฐอเมริกา 
  ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต (การแปลและ 
  การลาม) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
  ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต 
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ดร.พิเศษ สอาดเย็น 
วัน เดือน ปเกิด 
ตำแหนงในอนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบร�หารและกฎระเบียบ

คุณวุฒิการศึกษา
  นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ประวัติการทำงาน
  รองเลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย 
  และผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูป
  กฎหมาย (คปก.)
  ผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการอิสระตรวจสอบ
  และคนหาความจริงเพื่อการปรองดองชาติ (คอป.)
  คณะกรรมการกฎหมาย สำนักงานสลากกินแบงรัฐบาล
  รองโฆษกกระทรวงยุติธรรม

ตำแหนงหนาที่ปจจุบันนอกเหนือจากในองคการมหาชน
  ผูอำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม
  กรรมการผูทรงคุณวุฒิสถาบันอนุญาโตตุลาการ
  กรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติ
  แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา
  โฆษกกระทรวงยุติธรรม
  กรรมการในคณะกรรมการพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ
  ผูแทนกระทรวงยุติธรรมในคณะกรรมการสภาทนายความ
  ผูทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. สภาวิจัยแหงชาติ

นายวัลลภ นาคบัว
วัน เดือน ปเกิด 
ตำแหนงในอนุกรรมการ

  ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาใหการสนับสนุน
  โครงการใหความรูทางกฎหมาย
  คณะกรรมการกองทุนยุติธรรม สำนักงานกองทุนยุติธรรม
  ผูทรงคุณวุฒิทางวิชาการดานความมั่นคง คณะกรรมการ
  วิจัยแหงชาติ 
  คณะทำงานประเมินรางวัลสภาวิจัยแหงชาติ : รางวัล
  นักวิจัยดีเดนแหงชาติ รางวัลผลงานวิจัย และรางวัล
  วิทยานิพนธ ประจำปงบประมาณ 2563 สาขานิติศาสตร 
  สำนักงานการวิจัยแหงชาติ
  คณะผูทรงคุณวุฒิในการจัดทำแผนที่นำทางและยุทธศาสตร
  การวิจัยและนวัตกรรมรายสาขาดานความเหลื่อมล้ำ 
  สำนักงานการวิจัยแหงชาติ
  คณะกรรมการรางระเบียบการใชจายเงินเพื่อการวิจัย
  และนวัตกรรม และสงเสริมสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม 
  พ.ศ. …. สำนักงานการวิจัยแหงชาติ
  ประธานอนุกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการที่ดี 
  สถาบันอนุญาโตตุลาการ
  คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต สำนักงาน
  สภาความมั่นคงแหงชาติ
  คณะกรรมการพัฒนาระบบการรับฟงความคิดเห็นและ
  ศึกษาผลกระทบกอนการเสนอกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ 
  พ.ศ. 2560 สถาบันพระปกเกลา

1 ตุลาคม 2514
อนุกรรมการพัฒนาระบบงานวิจัยและวิชาการ

24 ตุลาคม 2507
ประธานอนุกรรมการพัฒนาระบบบริหารและกฎระเบียบ
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คุณวุฒิการศึกษา
  นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
  รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขานโยบาย
  สาธารณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ประวัติการทำงาน
  รองผูอำนวยการสำนักงบประมาณ 
  (เกษียณอายุราชการ)
  ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ
  ผูอำนวยการสำนักกฎหมายและระเบียบ 
  สำนักงบประมาณ
  ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายงบประมาณ 
  สำนักงบประมาณ

คุณวุฒิการศึกษา
  นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน  
  ปการศึกษาที่ 2544 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ประวัติการทำงาน
  ผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม (เกษียณอายุราชการ) 
  ผูอำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม

คุณวุฒิการศึกษา             
  วิทยาลัยรามคำแหง และสำนักอบรมศึกษากฎหมาย
  แหงเนติบัณฑิตยสภา
ประวัติการทำงาน             
  รองอธิบดีกรมบังคับคดี (เกษียณอายุราชการ)

นายสัจจา เขมะจารุ 
วัน เดือน ปเกิด 
ตำแหนงในอนุกรรมการ 

  ประธานคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาขอหารือและกำหนด
  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใชสัญญาจางปรับแบบราคาได 
  (คา K) สำนักงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561
  คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง 
  กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2535 - 2560
  คณะกรรมการเกี่ยวกับการพัสดุพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจาง 
  พ.ศ. 2560 - 2561 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
  คณะกรรมการขอมูลขาวสารทางราชการ สำนักงานปลัด
  สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2558 - 2561
  ประธานกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจาง
  ประจำซึ่งจดทะเบียนแลว (กสจ.) พ.ศ. 2558 - 2561

ตำแหนงหนาที่ปจจุบันนอกเหนือจากในองคการมหาชน
  คณะอนุกรรมการฝายวิชาการ สภาทนายความ  
  พ.ศ. 2559 - ปจจุบัน

ตำแหนงหนาที่ปจจุบันนอกเหนือจากในองคการมหาชน
  ผูประนีประนอมประจำศาลแพง ศาลอาญา  
  ศาลภาษีอากรกลาง และศาลแขวงพระนครเหนือ

นายชาตรี โชไชย 
วัน เดือน ปเกิด 
ตำแหนงในอนุกรรมการ 

  รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ
  รองอธิบดีกรมบังคับคดี
  รองผูอำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม
  ผูตรวจการบังคับคดี
  ผูอำนวยการสำนักงานบังคับคดีและวางทรัพยภูมิภาคที่ 4
  เจาพนักงานพิทักษทรัพย/เจาพนักงานบังคับคดี
  เจาหนาที่วิเคราะหงานบุคคล

นายพัลลภ ศักดิ์โสภณกุล
วัน เดือน ปเกิด 
ตำแหนงในอนุกรรมการ

17 กรกฎาคม 2495 
อนุกรรมการพัฒนาระบบบริหารและกฎระเบียบ

7 พฤศจิกายน 2496
อนุกรรมการพัฒนาระบบบริหารและกฎระเบียบ

11 กุมภาพันธ 2501
อนุกรรมการพัฒนาระบบบริหารและกฎระเบียบ

89
รายงานประจำป� 2563 สถาบันเพ�่อการยุติธรรมแห�งประเทศไทย (องค�การมหาชน)



นางสาวสุนทรี สุภาสงวน 
วัน เดือน ปเกิด
ตำแหนงในอนุกรรมการ 

คุณวุฒิการศึกษา
  รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)  
  ดานการปกครอง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
  พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) 
  ดานรัฐประศาสนศาสตร 
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
  Master of Public Policy (Merit) Victoria University  
  of Willington New Zealand
  หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุนที่ 55 
  วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการ
  ปองกันประเทศ
  หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมือง
  การปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับ
  นักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุนที่ 20 สถาบันพระปกเกลา

คุณวุฒิการศึกษา
  ปริญญาตรี นิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
  ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต 
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ประวัติการทำงาน
  ผูอำนวยการกองกฎหมายการบริหารราชการแผนดิน
  ผูอำนวยการฝายบริหารราชการแผนดิน
  ผูอำนวยการฝายกฎหมายการศึกษา 1
  ผูอำนวยการฝายกฎหมายการศึกษา
  ผูอำนวยการฝายกฎหมายกระบวนการยุติธรรม
  ทางแพง
  นักกฎหมายกฤษฎีกา
  เลขานุการคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 1, 
  คณะที่ 2, คณะที่ 11
  อนุกรรมการดานกฎหมายของตำรวจ
  อนุกรรมการดานกฎหมายของสำนักงานสงเสริม
  โรงเรียนเอกชน
  อนุกรรมการดานกฎหมายของกองทุนพัฒนา
  สื่อปลอดภัยและสรางสรรค

ประวัติการทำงาน
  คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติ
  องคการมหาชน (ฉบับที่ …) พ.ศ. …. สภานิติบัญญัติ
  แหงชาติ
  คณะอนุกรรมการพัฒนาและสงเสริมองคการมหาชน 
  (อ.กพม.) 
  คณะอนุกรรมการตางๆ ของหนวยงานรัฐประเภท
  องคการมหาชน ที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติ
  องคการมหาชน พ.ศ. 2542 และหนวยงานของรัฐ
  ประเภทองคการมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ

ตำแหนงหนาที่ปจจุบันนอกเหนือจากในองคการมหาชน
  รองเลขาธิการ ก.พ.ร.

นายสุชัย งามจิตตเอื้อ
วัน เดือน ปเกิด 
ตำแหนงในอนุกรรมการ

  อนุกรรมการดานกฎหมายของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร 
  (องคการมหาชน)
  อ.ก.ค.ศ. ปรับปรุงพัฒนากฎหมายวาดวยการบริหารงาน
  บุคคลของสำนักงาน กคศ.
  อนุกรรมการดานกฎหมายการปฏิรูปตำรวจ
  อดีตกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติ
  เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ จำนวนหลายฉบับ
  อดีตกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติ
  กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค

ตำแหนงหนาที่ปจจุบันนอกเหนือจากในองคการมหาชน
  ผูอำนวยการกองกฎหมายไทย (ผูอำนวยการสูง) 
  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

1 ธันวาคม 2504 
อนุกรรมการพัฒนาระบบบริหารและกฎระเบียบ

16 เมษายน 2506
อนุกรรมการพัฒนาระบบบริหารและกฎระเบียบ

90
รายงานประจำป� 2563 สถาบันเพ�่อการยุติธรรมแห�งประเทศไทย (องค�การมหาชน)



คุณวุฒิการศึกษา
  ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร) 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
  ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร
  ประยุกต) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยานิพนธ: 
  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

ประวัติการทำงาน
  ผูอำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและ
  การเกษตร (องคการมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร
  และเทคโนโลยี
  หัวหนาโครงการจัดตั้ง สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ
  และการเกษตร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
  เทคโนโลยีแหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตรและ
  เทคโนโลยี
  รองผูอำนวยการศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ
  คอมพิวเตอรแหงชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
  และเทคโนโลยีแหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตรและ
  เทคโนโลยี
  หัวหนาโครงการ ระบบเครือขายเพื่อการจัดการ
  ทรัพยากรน้ำแหงประเทศไทย ในพระราชดำริ
  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
  ผูอำนวยการฝายวิจัยและพัฒนาสาขาคอมพิวเตอร
  สมรรถนะสูง ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ
  คอมพิวเตอรแหงชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
  และเทคโนโลยีแหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตรและ
  เทคโนโลยี

คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู�อำนวยการสถาบันเพ�่อการยุติธรรมแห�งประเทศไทย

ดร.รอยล จิตรดอน
วัน เดือน ปเกิด 
ตำแหนงในอนุกรรมการ

 
  Associate Lecturer, Regional Computer Center, 
  Asian Institute of Technology
  ผูชวยศาสตราจารยภาควิชาคณิตศาสตร 
  คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
  อาจารย ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
  อาจารยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร 
  (ลาดกระบัง)
 
ตำแหนงหนาที่ปจจุบันนอกเหนือจากในองคการมหาชน
  กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน 
  ในพระบรมราชูปถัมภ
  คณะอนุกรรมการสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
  สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค 
  ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
  ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศดานทรัพยากร 
  ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม Board member ของ 
  Science and Technology Advisory Group (STAG)
  of United Nations International Strategy for 
  Disaster Reduction (UNISDR) 
  นายกสภา สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออก
  เฉียงเหนือ กระทรวงศึกษาธิการ
  คณะกรรมการพัฒนานโยบายสารสนเทศ สภากาชาดไทย
  กรรมการอำนวยการบริหารและจัดการน้ำโครงการแกมลิง 
  มูลนิธิชัยพัฒนา

2 มกราคม 2496
ประธานอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูอำนวยการ
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแหงประเทศไทย
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คุณวุฒิการศึกษา 
  รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขารัฐประศาสน
  ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
  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 การวิเคราะหนโยบาย 
  และการเมืองเปรียบเทียบ Northern Illinois University, 
  U.S.A.
 
ประวัติการทำงาน
  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
  ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)
  รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกลา
  ผูชวยอธิการบดี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ศาสตราจารยพิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ
วัน เดือน ปเกิด 
ตำแหนงในอนุกรรมการ 

  หัวหนาภาควิชารัฐประศาสนศาสตร คณะรัฐศาสตร 
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 
ตำแหนงหนาที่ปจจุบันนอกเหนือจากในองคการมหาชน
  เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
  กรรมการกฤษฎีกา
  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ สภาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
  กรรมการ และประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล 
  ธนาคารแหงประเทศไทย
  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร
  และเทคโนโลยีแหงชาติ
  ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล จำกัด (มหาชน)
  นายกสมาคมนักเรียนเกาเตรียมอุดมศึกษา
  ในพระบรมราชูปถัมภ

นายวัลลภ นาคบัว
วัน เดือน ปเกิด
ตำแหนงในอนุกรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา
  นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ประวัติการทำงาน
  รองเลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย 
  และผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูป
  กฎหมาย (คปก.)
  ผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการอิสระตรวจสอบ
  และคนหาความจริงเพื่อการปรองดองชาติ (คอป.)
  คณะกรรมการกฎหมาย สำนักงานสลากกินแบงรัฐบาล
  รองโฆษกกระทรวงยุติธรรม

ตำแหนงหนาที่ปจจุบันนอกเหนือจากในองคการมหาชน
  ผูอำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม
  กรรมการผูทรงคุณวุฒิสถาบันอนุญาโตตุลาการ
  กรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติ
  แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา
  โฆษกกระทรวงยุติธรรม
  กรรมการในคณะกรรมการพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ
  ผูแทนกระทรวงยุติธรรมในคณะกรรมการสภาทนายความ
  ผูทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. สภาวิจัยแหงชาติ

  ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาใหการสนับสนุน
  โครงการใหความรูทางกฎหมาย
  คณะกรรมการกองทุนยุติธรรม สำนักงานกองทุนยุติธรรม
  ผูทรงคุณวุฒิทางวิชาการดานความมั่นคง คณะกรรมการ
  วิจัยแหงชาติ 
  คณะทำงานประเมินรางวัลสภาวิจัยแหงชาติ : รางวัล
  นักวิจัยดีเดนแหงชาติ รางวัลผลงานวิจัย และรางวัล
  วิทยานิพนธ ประจำปงบประมาณ 2563 สาขานิติศาสตร 
  สำนักงานการวิจัยแหงชาติ
  คณะผูทรงคุณวุฒิในการจัดทำแผนที่นำทางและยุทธศาสตร
  การวิจัยและนวัตกรรมรายสาขาดานความเหลื่อมล้ำ 
  สำนักงานการวิจัยแหงชาติ
  คณะกรรมการรางระเบียบการใชจายเงินเพื่อการวิจัย
  และนวัตกรรม และสงเสริมสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม 
  พ.ศ. …. สำนักงานการวิจัยแหงชาติ
  ประธานอนุกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการที่ดี 
  สถาบันอนุญาโตตุลาการ
  คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต สำนักงาน
  สภาความมั่นคงแหงชาติ
  คณะกรรมการพัฒนาระบบการรับฟงความคิดเห็นและ
  ศึกษาผลกระทบกอนการเสนอกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ 
  พ.ศ. 2560 สถาบันพระปกเกลา

23 กรกฎาคม 2503
อนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูอำนวยการ
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแหงประเทศไทย

24 ตุลาคม 2507
อนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูอำนวยการ
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแหงประเทศไทย
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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.

ประวัติการทำงาน
  ประธานกรรมการ การทาเรือแหงประเทศไทย
  กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
  ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการกลุมธุรกิจโครงสราง 
  พื้นฐาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
  นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
  กรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย 
  ประธานเจาหนาที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. 
  จำกัด (มหาชน)
  ประธานกรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร 
  ซินเนอรยี่ จำกัด (มหาชน)

นายสุรงค บูลกุล
วัน เดือน ปเกิด 
ตำแหนงในอนุกรรมการ

ตำแหนงหนาที่ปจจุบันนอกเหนือจากในองคการมหาชน
  ประธานกรรมการ การทางพิเศษแหงประเทศไทย
  กรรมการอิสระ บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ จำกัด
  กรรมการ การไฟฟาสวนภูมิภาค
  ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
  ที่ปรึกษา สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
  ที่ปรึกษา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย
  และตลาดหลักทรัพย (กลต.)
  รองประธานกรรมการ หอการคาไทย
  กรรมการ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแกส จำกัด
  กรรมการอิสสระ บริษัท อีโนเว รับเบอร (ประเทศไทย) 
  จำกัด (มหาชน) 
  ประธานกรรมการ บริษัท Sakari Resources Limited 
  ประเทศสิงคโปร
  กรรมการ บริษัท 24m Technologies, Inc. ประเทศ
  สหรัฐอเมริกา 
  กรรมการ บริษัท Tiger Energy Trading Pte. Ltd 
  ประเทศสิงคโปร

15 กันยายน 2498
อนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูอำนวยการ
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแหงประเทศไทย
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รายงานประจำป� 2563 สถาบันเพ�่อการยุติธรรมแห�งประเทศไทย (องค�การมหาชน)



สถาบันเพ�่อการยุติธรรมแห�งประเทศไทย (องค�การมหาชน)

อาคารจ�พ�เอฟ ว�ทยุ ถนนว�ทยุ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

อีเมล: info@tijthailand.org

โทร 0 2118 9400  Fax 0 2118 9425, 0 2118 9426
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