
สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแหงประเทศไทย (องคการมหาชน) 

 

• วิสัยทัศน  
  สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแหงประเทศไทย “เปนองคกรวิชาการท่ีไดรับการยอมรับในระดับ

นานาชาติดานการสงเสริมการปฏิบัติตามหลักนิติธรรมและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางอาญา” 

• พันธกิจ 

1. สงเสริมและสนับสนุนใหมีการอนุวัติขอกําหนดสหประชาชาติวาดวยการปฏิบัติตอผูตองขังหญิง
และมาตรการท่ีมิใชการคุมขัง หรือ “ขอกําหนดกรุงเทพ” รวมถึงมาตรฐานสหประชาชาติอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวของ 

2. เสริมสรางศักยภาพของบุคลากรและหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมท้ังในและตางประเทศ 
โดยเนนการปฏิบัติตามหลักนิติธรรม สอดรับกับมาตรฐานสากล รวมถึงใหความรูและโอกาส
ประชาชนผูมีสวนไดสวนเสีย 

3. ศึกษา วิจัย รวบรวมและเผยแพรองคความรูท่ีเก่ียวกับหลักนิติธรรมมาตรฐานและบรรทัดฐาน 

ของสหประชาชาติดานการปองกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาเพ่ือการพัฒนา

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาท้ังในและตางประเทศ 

4. สรางเครือขายความรวมมือกับสหประชาชาติสถาบันสมทบแหงสหประชาชาติ (UN Programme 

Network Institutes - PNI) รวมถึงองคกรในกระบวนการยุติธรรมองคกรภาครัฐและภาค 

ประชาสังคมท้ังในและตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งในภูมิภาคอาเซียน 

 

• ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหนวยงาน 

1. สงเสริมและสนับสนุนใหมีการอนุวัติขอกําหนดสหประชาชาติวาดวยการปฏิบัติตอผูตองขังหญิง
และมาตรการท่ีมิใชการคุมขัง หรือ “Bangkok Rules” เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนิน
กระบวนการยุติธรรมแกหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนท้ังในประเทศและตางประเทศ 

2. ศึกษา วิจัย และเผยแพรมาตรฐานและบรรทัดฐานของสหประชาชาติเก่ียวกับการดําเนิน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา รวมท้ังแนวทางในการปฏิบัติตอผูกระทําผิดและการชวยเหลือ
ผูกระทําผิดหลังพนโทษใหกลับคืนสูสังคมเพ่ือนําไปสูการพัฒนากระบวนการยุติธรรม 
ของประเทศไทยและตางประเทศ 

3. สงเสริมและพัฒนา องคความรูดานหลักนิติธรรมเพ่ือเสริมสรางศักยภาพของบุคลากร 
ในกระบวนการยุติธรรมอันจะนําไปสูสังคมแหงความยุติธรรม 

4. เปนศูนยกลาง แหงความเปนเลิศระดับนานาชาติดานการพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
ในดานการปฏิบัติตอผูกระทําผิดโดยจะเนนความรวมมือกับสหประชาชาติสถาบันสมทบ 
(Programmed Network Institute) และความรวมมือในกรอบอาเซียน 

5. สงเสริมภาพลักษณ ท่ีดีของกระบวนการยุติธรรมของไทย ใหไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติ 
เพ่ือใหเกิดความรวมมือทางดานกระบวนการยุติธรรมระหวางประเทศ 



 

ผลการดําเนินงานตั้งแตเดือนตุลาคม 2557 – 20 มิถุนายน 2558  

1. ดาน UNODC มีการดําเนินงานโครงการและกิจกรรม ดังนี้  

• ภายในประเทศ (Domestic) 

- การประชุมคณะทํางานระดับชาติเพ่ือเตรียมการสําหรับการประชุมสหประชาชาติวาดวยการปองกัน

อาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา สมัยท่ี 13 ณ กรุงเทพฯ  

- การตอนรับคณะผูศึกษาดูงานจากประเทศเนปาล ซ่ึงนําโดยอธิบดีกรมราชทัณฑประเทศเนปาล ซ่ึงเปนการ

รวมมือระหวาง UNODC กับสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแหงประเทศไทย  

- การประชุมเชิงปฏิบัติการวาดวยการเตรียมการสําหรับประชุมสหประชาชาติ วาดวยการปองกันอาชญากรรม

และความยุติธรรมทางอาญา สมัยท่ี 13 (13th UN Crime Congress) ระหวางคณะผูแทนไทยและคณะผูแทนรัฐ

กาตาร  

-  การประชุมเชิงปฏิบัติการท่ี 1 ในเรื่อง “ บทบาทของมาตรฐานและบรรทัดฐานของสหประชาชาติในการ

ปองกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา ท่ีสนับสนุนใหเกิดกระบวนการยุติธรรมทางอาญาท่ีมี

ประสิทธิภาพเท่ียงตรง มีมนุษยธรรม และมีความรับผิดชอบ ( Role of the UN standards and norms in 

crime prevention and criminal justice in support of effective ,fair ,humane and accountable 

criminal justice systems)” 

- การประชุมคูขนานวาดวย เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพของสถิติเก่ียวกับกระบวนการยุติธรรมและการปองกัน

อาชญากรรมทางอาญา (Improving the quality of crime and justice statistic : new stands and 

tools)” จัดโดย สถาบันฯ รวมกับ UNODC 

• ระหวางประเทศ (International) 

-  การประชุมกลุมผูเชี่ยวชาญเพ่ือเตรียมการสําหรับการประชุม 13th UN Crime Congress (Government 

Expert on the Preparation for the 13th Crime Congress) ณ กรุงโดฮา รัฐกาตาร  

- การประชุมเตรียมการสําหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวขอท่ี 1 ระหวางการประชุม 13th UN Crime 

Congress ณ สํานักงานสถาบันราอูล วอลเลนเบิรก (Raoul Wallenberg Institute- RWI) เมืองลุนด ประเทศ

สวีเดน  

- การเขารวมประชุม The Conference of the Parties (COP) to the UN Convention against 

Transnational Organized Crime (UNTOC)  

- การเขารวมกิจกรรมคูขนานระหวางการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยท่ี 69 ณ นครนิวยอรก ประเทศ

สหรัฐอเมริกา  

- การเขารวมการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด (Commission on Narcotic Drugs - CND) ณ สาธารณรัฐ

ออสเตรีย 

 

 

 



2. ดาน ขอกําหนดกรุงเทพ (Bangkok Rules) มีการดําเนินงานโครงการและกิจกรรม ดังนี้  

• ภายในประเทศ (Domestic) 

- สัมมนาการจัดทําแผนยุทธศาสตรเพ่ืออนุวัติขอกําหนดกรุงเทพดานมาตรการท่ีมิใชการคุมขังสําหรับผูกระทําผิด

หญิง (Non-Custodial Measures for Women Offenders)  

- การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทําแบบประเมินเก่ียวกับการปฏิบัติตามขอกําหนดกรุงเทพฯ (Index of 

Implementation of The Bangkok Rules)  

- โครงการสํารวจและเผยแพรขอมูลและสถิติเก่ียวกับผูกระทําผิดหญิงในประเทศไทย 

- โครงการสงเสริมใหมีเรือนจําตนแบบในการปฏิบัติตอผูตองขังหญิง  

- โครงการนํารองการพัฒนามาตรการท่ีมิใชการคุมขังท่ีมีความละเอียดออนทางเพศสําหรับผูกระทําผิดหญิง 

• ระหวางประเทศ (International) 

- การจัดประชุมระดับภูมิภาค เรื่อง สถิติอาชญากรรมและการสํารวจเหยื่ออาชญากรรม ณ กรุงเทพมหานคร  

- การประชุมสมาคมราชทัณฑระหวางประเทศ (ICPA) ครั้งท่ี 16 ณ ประเทศนามิเบีย  

- โครงการสนับสนุนการเพ่ิมศักยภาพในการดูแลผูตองขังของประเทศอารเจนตินา 

- โครงการสํารวจและศึกษาคุณลักษณะและภูมิหลังของผูตองขังหญิงและการติดตามการอนุวัติขอกําหนด

กรุงเทพฯ ในประเทศฟลิปปนส )Research on women prisoners and the implementation of the 

Bangkok Rules in the Philippines 

3. ดาน ผูหญิงและเด็ก (Women and Children) มีการดําเนินงานโครงการและกิจกรรม ดังนี้  

• ภายในประเทศ (Domestic) 

- การจัดงานแถลงขาวประชาสัมพันธผลงานวิจัยของสถาบันฯ เรื่องการสนับสนุนการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม

ของผูหญิงท่ีถูกกระทํารุนแรงทางเพศ  

- การจัดโครงการเสวนาเรื่อง “อาชญากรรมตอเนื่อง-ภัยเงียบของสังคม: กรณีศึกษา หญิงชราถูกขมขืนและ

ฆาตกรรม 

- การประชุมเพ่ือหารือเก่ียวกับการจัดทําแผนยุติความรุนแรงตอเด็กท่ีกระทําผิดกฎหมาย (Plan for ending 

Violence against Children in Conflict with the Law ) 

- การอภิปรายระดับสูงวาดวย เรื่อง “ การขจัดความรุนแรงตอเด็กในสาขาการปองกันอาชญากรรมและความ

ยุติธรรมทางอาญา (Violence against children un the field in the crime prevention and criminal 

justice)” 

- โครงการทํา Scoping study เรื่อง women’s access to justice: An ASEAN perspective 

- โครงการรณรงคเชิงฝกอบรมและเผยแพร Unbox the toolbox )ระยะท่ีสอง (ในประเด็น VAW และ Male 

Streaming (He for She) 

- โครงการจัดการประชุมคูขนานและจัดนิทรรศการในการจัดประชุม Crime Congress ครั้งท่ี 13  

 

 



• ระหวางประเทศ (International) 

- การประชุมกลุมผูเชี่ยวชาญนานาชาติวาดวยการฆาผูหญิงและเด็กอันมีเหตุมาจากความเปนเพศหญิง 

(International Expert Group Meeting on gender-relate killing of women and girls)  

- การฝกอบรมระดับภูมิภาคเรื่องยุทธศาสตรตนแบบและมาตรการในทางปฏิบัติวาดวยการยุติธรรมรุนแรงตอเด็ก

ในสาขาการปองกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา (Training Workshop on Model Strategies 

and Practical Measures on the Elimination of Violence against Children in the Field of Crime 

Prevention and Criminal Justice) 

- การเขารวมประชุมคณะกรรมาธิการวาดวยสถานภาพสตรี ( Commission on the Status of Women - 

CSW) ของสหประชาชาติ ครั้งท่ี 59 หัวขอ “ การทบทวนความกาวหนาละความสําเร็จ รวมท้ังขจัดขอทาทายใน

การดําเนินการตามปฏิญญาปกก่ิงและแผนปฏิบัติการเพ่ือความกาวหนาของสตรี”  

-  การประชุมคูขนานวาดวย เรื่อง “ ผูหญิงและเด็กในฐานะเหยื่อ ผูกระทําผิด และผูแทนในการปองกัน

อาชญากรรม (Women and children as victims, offenders and agents of crime prevention)” จัดโดย 

สถาบันฯ รวมกับสภาวิชาการระบบสหประชาชาติ (ACUNS)  

- โครงการวิจัย เรื่อง “การคาประเวณีหญิงจากประเทศในแถบ อนุภูมิภาคลุมน้ําโขง ในประเทศไทย “(Sex 

Trafficking:  The case of Greater Mekong sub-region (GMS) women in Thailand Sex)  

- โครงการวิจัยเรื่อง “การติดตามเสนทางการเงินของขบวนการคาผูหญิงและเด็กในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง” 

- โครงการวิจัยเรื่อง “บทบาทผลกระทบและการเขาถึงความยุติธรรมของผูหญิง ในสถานการณความขัดแยง: 

กรณีศึกษาบริเวณชายแดนไทย – เมียนมาร” 

- โครงการจัดแปลรายงานการวิจัย “Research Report on Ethic Women’s Access to Justice: Case of 

Malay Muslim Women and Hmong Women in Thailand : การเขาถึงความยุติธรรมของผูหญิงในระบบ

กระบวนการยุติธรรมพหุลักษณ กรณี ผูหญิงมงและผูหญิงมาเลย -มุสลิม ” สําหรับ เผยแพรและขับเคลื่อนการ

อํานวยความยุติธรรมท่ีคํานึงถึงสิทธิมนุษยชนของผูหญิงตอสาธารณะ 

4. ดานหลักนิติธรรม (Rules of Law) มีการดําเนินงานโครงการและกิจกรรม ดังนี้  

• ภายในประเทศ (Domestic) 

- การประชุมหารือกลุมผูเชียวชาญดานการดําเนินคดีคามนุษยครั้งท่ี 7/2557  

-  การอบรมสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการ ภายใตโครงการ “การพัฒนาศักยภาพอัยการเพ่ือตอตานการคา

มนุษย” ระหวางวันท่ี 18-19 พฤศจิกายน 2557  

- การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “กระบวนการยุติธรรมไทย รูอดีต เขาใจปจจุบัน เชื่อม่ันอนาคต” 

- การประชุมคูขนานวาดวย เรื่อง “มุมมองทางการเมืองในการปองกันอาชญากรรมและอิทธิพลของการเมืองใน

การลดอาชญากรรม (Political aspects of crime prevention and their effects on reducing crime)” 

- การประชุมคูขนานวาดวย เรื่อง “อาชญากรรมขามชาติและความยุติธรรม (Transnational crime and 

justice)” จัดโดย  Academy of Criminal Justice Sciences ( ACJS)  

- โครงการปฏริูประบบยตุิธรรมใหสอดคลองกับหลักนิติธรรม 

- โครงการปฏิรูปประเทศใหสอดคลองกับหลักนิติธรรม Rules of Law index 



- สถาบันฯ รวมกับ กระทรวงยุติธรรม และ สมาคมกฎหมายระหวางประเทศแหงเอเชียน (AsianSIL) จัดประชุม

ระหวางปของสมาคมกฎหมายระหวางประเทศแหงเอเชีย (AsianSIL Inter-Sessional Regional Conference 

2015) 

• ระหวางประเทศ (International)  

- การเขารวมประชุมสมาคมอาชญาวิทยาสหรัฐอเมริกา (The American Society of Criminology - ASC) ครั้ง

ท่ี 70 ระหวางวันท่ี 16-17 พฤศจกิายน 2557 ณ เมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทํารางแนวทางในการพิจารณาองคประกอบความผิดฐานคามนุษยเก่ียวกับการ

บังคับใชแรงงานและแรงงานขัดหนี้  โดย สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแหงประเทศไทย (องคการมหาชน) รวมกับ 

United Nations Action for Cooperation against Trafficking in Persons – UN-ACT องคการแรงงาน

ระหวางประเทศ  

- การเขารวมการประชุมระหวางประเทศวาดวยการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน ณ ประเทศ

จอรแดน  

- เขารวมประชุมทวิภาคีวาดวยความรวมมือระหวางหนวยงานบังคับใชกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ไทย-

เมียนมาร ครั้งท่ี 3 - การจัดการประชุมรวมกับมูลนิธิการปองกันอาชญากรรมแหงเอเชีย (Asia Crime 

Prevention Foundation – ACPF) ในหัวขอ Business in Thailand : Explority  policy aspects and 

good practice for effective labour management 

- การเขารวมการประชุม World Congress on Juvenile Justice 

- การเขารวมการประชุมประจําปของสมาคมศาสตรกระบวนการยุติธรรม ครั้งท่ี 52 ( 52TH Annual Meeting 

of the Academy of Criminal Justice  Sciences ) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

5.  ดาน Youth forum and building culture of lawfulness มีการดําเนินงานโครงการและกิจกรรม 
ดังนี้  

• ภายในประเทศ (Domestic) 

- โครงการทูตเยาวชนนิติธรรมครั้งท่ี 1 

• ระหวางประเทศ (International) 

- TIJ Youth Forum on justice and Rule of Law ครั้งท่ี 1 

6. ดาน ASEAN & other selected policy issues มีการดําเนินงานโครงการและกิจกรรม ดังนี้  

• ภายในประเทศ (Domestic) 

- การฝกอบรมนักเรียนนายรอยตํารวจไทยและเมียรมารดานการปองกันและปราบปรามการคามนุษย รุนท่ี 1 

วันท่ี 8-9 พฤศจกิายน 2557 และรุนท่ี 2 วันท่ี 15 - 16 พฤศจกิายน 2557  

- การเตรียมการจัดประชุม Inter-sessional Conference of Asian Society of International Law  

 - การสัมมนาเพ่ือเสริมสรางการปฏิบัติตอผูกระทําผิดในชุมชนในภูมิภาคอาเซียน ( The Seminar on 

Promoting Community – based Treatment in the ASEAN Region)   

 

 



• ระหวางประเทศ (International) 

- โครงการศึกษาเก่ียวกับแนวปฏิบัติท่ีดีดานมาตรการท่ีไมใชการจําคุกสําหรับคดียาเสพกติดในกลุมประเทศเอเชีย

ตะวันออกเฉียงได (Alternatives to Incarceration within Southeast Asia: Best Practices and Promising 

Developments) ระหวางวันท่ี 16 - 20 ธันวาคม 2557 ณ ประเทศอินโดนีเซีย  

 
แผนงานโครงการ และกิจกรรมท่ีสําคัญในป 2559 

1. ดาน UNODC มีการดําเนินงานโครงการและกิจกรรม ดังนี้  

• ภายในประเทศ (Domestic) 

• ระหวางประเทศ (International) 

- โครงการสงเสริมบทบาทในเวทีระหวางประเทศและเตรียมการสูการเปนสถาบันสมทบของสหประชาชาติ (PNI)  
2. ดาน ขอกําหนดกรุงเทพ (Bangkok Rules) มีการดําเนินงานโครงการและกิจกรรม ดังนี้  

• ภายในประเทศ (Domestic) 

- การพัฒนาเรือนจําตนแบบดานการอนุวัติขอกําหนดกรุงเทพ  

- โครงการวิจัยและจัดทําแนวทางการออกแบบรูปแบบเรือนจําหญิงท่ีสอดคลองกับขอกําหนดกรุงเทพ ฯ  

- โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือยกระดับการปฏิบัติตอผูกระทําผิดและสงเสริมการอนุวัติขอกําหนดกรุงเทพฯ  

• ระหวางประเทศ (International) 
 - โครงการเสริมสรางศักยภาพผูปฏิบัติงานราชทัณฑนานาชาติในการอนุวัติขอกําหนดกรุงเทพฯ   

3. ดาน ผูหญิงและเด็ก (Women and Children) มีการดําเนินงานโครงการและกิจกรรม ดังนี้  

• ภายในประเทศ (Domestic) 

- โครงการสรางเสริมความตระหนักรูเรื่องการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมของผูหญิง และสงเสริมภาพลักษณของ
องคกร ตอภาคประชาสังคม (Raising public awareness and increase TIJ visibility)  
- โครงการศึกษาวิจัยและสรางเสริมองคความรูดานการสงเสริม สนับสนุนสิทธิ ความเสมอภาค และการยุติความ
รุนแรงตอสตรี 
- โครงการวิจัยการคุมครองสิทธิเด็กในกระบวนการยุติธรรม: ศึกษากรณีเด็กท่ีพอหรือแมถูกจําคุก  

• ระหวางประเทศ (International) 
- โครงการฝกอบรมระดับระหวางประเทศเพ่ือเผยแพรความรูความเขาใจมาตรฐานและบรรทัดฐานของ
สหประชาชาติดานความยุติธรรมทางอาญา (ดานการยุติความรุนแรงตอผูหญิงและเด็ก) (โครงการใหม) 
- Women’s access to Justice : ASEAN perspective โดย กลุมโครงการผูหญิงและเด็ก  
- Women’s access to Justice : Asian perspective โดย กลุมโครงการผูหญิงและเด็ก 
-  Youth Crime prevention (Special Project) 
 
 
 
 
 



 
4. ดานหลักนิติธรรม (Rules of Law) มีการดําเนินงานโครงการและกิจกรรม ดังนี้  

• ภายในประเทศ (Domestic) 

- โครงการเผยแพรและสื่อสารขอมูลเชิงรุกเพ่ือสงเสริมหลักนิติธรรมและงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในหมู
ประชาชนท่ัวไป  
- โครงการนํารองการจัดแสดงและเผยแพรองคความรูศูนยการเรียนรูระหวางประเทศดานกระบวนการยุติธรรม  
- โครงการศึกษาวิจัยและสงเสริมองคความรูเพ่ือแปลความหมายและนัยสําคัญของ 
หลักนิติธรรมใหเปนรูปธรรมและสัมผัสไดในระดับปฏิบัติ   

• ระหวางประเทศ (International) 

- โครงการฝกอบรมระดับระหวางประเทศเพ่ือเผยแพรความรูความเขาใจมาตรฐานและบรรทัดฐานของ
สหประชาชาติดานความยุติธรรมทางอาญา  
5. ดาน Youth forum and building culture of lawfulness มีการดําเนินงานโครงการและกิจกรรม 
ดังนี้  

• ภายในประเทศ (Domestic) 

• ระหวางประเทศ (International) 

- TIJ Youth Forum on justice and Rule of Law ครั้งท่ี 2 

6. ดาน ASEAN & other selected policy issues มีการดําเนินงานโครงการและกิจกรรม ดังนี้  

• ภายในประเทศ (Domestic) 

• ระหวางประเทศ (International) 

- Transnational challenges as a result of the ASEAN community (Special Project) 
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