
 
 

 

 สรุปผลการดําเนินงานตามภารกิจหลัก 

 สรุปผลการปฏิบัติงานและผลการใชจายงบประมาณเสนอสํานักงบประมาณ 

 

 
 

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแหงประเทศไทย 

รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 - ไตรมาสที่ ๒ 
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สรุปผลการด าเนินงานในรอบไตรมาสที่ ๒ (มกราคม ๒๕๖๑ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑) 

สถาบันฯ มีการขับเคลื่อนงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ โดยด าเนินกิจกรรมเพื่อผลักดันเชิงนโยบาย (Policy Advocacy) และพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
(Capacity Building) โดยมีกิจกรรมส าคัญที่ด าเนินงานในไตรมาส ๒ สรุปได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การอนุวัติมาตรฐานและบรรทัดฐานของสหประชาชาติด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาในกลุ่มผู้เปราะบาง โดยเฉพาะข้อก าหนด
กรุงเทพ และการส่งเสริมสิทธขิองผู้หญิงและเด็ก   

 
โครงการ ช่วงวันที่ กิจกรรม  รายละเอียดของงาน ผลที่ได้รบัจาก 

การด าเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย 

งานผลักดันเชิงนโยบาย (Policy Advocacy) 

โครงการเสริมสร้าง 
ความตระหนักรู้ต่อ 
ประเด็นเก่ียวกับผู้ต้อง 
ขังในประเทศไทย 

12-19 
มี.ค. 61 

การเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการความร่วมมือ
ด้านการออกแบบและก่อสร้าง
อาคารสถานที ่และสถาน
ควบคุมภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 
(Asian Conference of 
Correctional Facilities 
Architect and Planners - 
ACCFA) คร้ังที่ 7 

คณะกรรมการความร่วมมือด้านการออกแบบและ
ก่อสร้างอาคารสถานที ่และสถานควบคุมภูมิภาค
เอเชียและแปซิฟิก (Asian Conference of 
Correctional Facilities Architect and Planners 
- ACCFA) มีก าหนดจัดการประชุมประจ าป ีคร้ังที่ 7 
ณ เมืองโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา ทั้งนี้ ทางสถาบนัฯ 
ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมเพื่อน าเสนอผลงาน จ านวน 2 
หัวข้อ คือ  
๑. การน าข้อก าหนดกรุงเทพมาอนุวัติในการ
ออกแบบเรือนจ าส าหรับผู้ต้องขงัหญิง   
๒. การน าสีมาใช้ในการบ าบดัผูต้้องขัง 

ได้มีการแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้เกี่ยวกับ 
เทคโนโลยีและนโยบาย
เก่ียวกับการราชทัณฑ ์
ตลอดจนแนวทางการ
ด าเนินงานตามมาตรฐาน
ระหว่างประเทศในการ
บริหารงานเรือนจ าและ
การดูแลผู้ต้องขัง 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
90 คน 
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โครงการ ช่วงวันที่ กิจกรรม  รายละเอียดของงาน ผลที่ได้รบัจาก 
การด าเนินงาน 

กลุ่มเป้าหมาย 

โครงการส่งเสริมเรือนจ า
ต้นแบบตามข้อก าหนด
กรุงเทพและข้อก าหมด
แมนเดลลา 

31 มค. -  
2 กพ ๖๑ 

จัดสัมมนาและศึกษาดูงานฯ 
คร้ังที่ 2 ณ ทัณฑสถานหญิง
ธนบุรี เรือนจ ากลางนครปฐม 
เรือนจ าจังหวัดกาญจนบุร ี
และเข้าร่วมการสัมมนาที่
จังหวัดกาญจนบุรี 

การขับเคลื่อนการปฏิบัติตามข้อก าหนดกรุงเทพ ได้
ก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการส่งเสริมเรือนจ าต้นแบบ
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ซึ่งมี
เรือนจ าทั้งหมด 12 แห่ง โดยการจัดสัมมนาครั้งนี้ 
จะเน้นการวิเคราะห์ถึงปญัหาที่เกิดข้ึนในการ
ปฏิบัติงานเพื่อหาแนวทางแก้ไข พร้อมทั้งศึกษาการ
ด าเนินงานในเชิงลึกในเรือนจ าและทัณฑสถาน  

เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ได้รับ
องค์ความรู้เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการเรือนจ าและ
การอนุวัติข้อก าหนด
กรุงเทพ 

เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์  
30 คน 

 26-28 
มี.ค. 61 

การศึกษาดูงานและสัมมนา
เตรียมการความพร้อมก่อน
ปล่อยตามข้อก าหนดกรุงเทพ  

เพิ่มพูนศักยภาพเจ้าหน้าที่ราชทณัฑ์ผ่านการเรียนรู้
แนวทางปฏิบัตทิี่ดีในการดูแลผูต้้องขังหญิงใน
ต่างประเทศ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาโปรแกรม
การดูแลและฟืน้ฟูผู้ต้องขังหญิงเพื่อเตรียมพร้อมก่อน
ปล่อยที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ตลอดจน
เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ปฏิบตัิงาน
ราชทัณฑ ์และเผยแพร่แนวทางโครงการเรือนจ า
ต้นแบบ 
ของไทยในระดับระหว่างประเทศ จึงได้คัดเลือก
เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ระดับกลางซึ่งปฏิบัติงานใกลช้ิด
โดยตรงกับผู้ต้องขังหญิงจากเรือนจ าและทัณฑสถาน 
6 แห่ง ประกอบด้วย  
1.ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่  
2.ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา  
3.ทัณฑสถานหญิงธนบุรี  
4.ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษหญิงปทุมธานี  
5. เรือนจ ากลางนครปฐม  
6.เรือนจ ากลางเชียงราย 

ได้มีการแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้เกี่ยวกับ 
ข้อก าหนดกรุงเทพและ 
การดูแลและฟืน้ฟ ู
ผู้ต้องขังหญิงเพื่อ
เตรียมพร้อมก่อนปล่อย 
ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล 

เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ ์ 
จ านวน 10 ท่าน 
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โครงการ ช่วงวันที่ กิจกรรม  รายละเอียดของงาน ผลที่ได้รบัจาก 
การด าเนินงาน 

กลุ่มเป้าหมาย 

งานพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Capacity Building) 

โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพผู้ปฏิบตัิงาน
ราชทัณฑน์านาชาติ 

15-20 
ก.พ. 61 

การเข้าร่วมประชุมในหัวข้อ
“การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ
ระหว่างเมียนมาและญีปุ่่นเพื่อ
พัฒนาการบริหารจัดการ
เรือนจ า” เพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์องค์ความรู ้และ
สร้างเครือข่ายกับเจ้าหน้าที่
ราชทัณฑ ์

ผู้แทนของสถาบันฯ เข้าร่วมการประชุมและเป็น
วิทยากร (visiting expert) ในประเด็นด้านการน า
ข้อก าหนดสากลมาปฏิบัติและการดูแลผู้ต้องขังหญิง
ที่ค านึงถึงเพศภาวะ ให้แก่ เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เมียน
มาในหัวข้อ “การศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหว่างเมียน
มาและญีปุ่่นเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการเรือนจ า” 
(Comparative Study of Myanmar and Japan 
to Improve Prison Management) โดยมุ่งเน้น
เนื้อหาเก่ียวกับปัญหาผู้ต้องขังลน้เรือนจ า  ที่จัดขึ้น
โดยสถาบันการป้องกันอาชญากรรมและการปฏิบัติ
ต่อผู้กระท าผิดของสหประชาชาติ ภาคพื้นเอเชียและ
ตะวันออกไกล (United Nations Asia and Far 
East Institute for the Prevention of Crime 
and the Treatment of Offenders — UNAFEI)  

ผู้เข้าร่วมได้รับองค์ความรู้
เก่ียวกับข้อก าหนด
กรุงเทพ และตระหนักถึง
ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน
ระหว่างประเทศในดา้น
การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง 
และทางสถาบันฯ ได้
เครือข่ายความร่วมมือกับ
เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์และ
กลุ่มนักวิชาการใน
ต่างประเทศ อันจะเป็น
ประโยชน์ในการยกระดับ
ความร่วมมือทางวชิาการ
ในอนาคตต่อไป 

จ านวนผู้เข้าร่วม  
15 คน 

โครงการเผยแพร่องค์
ความรู้และการสร้าง
เครือข่ายวิชาการใน
ประเทศและตา่งประเทศ
ด้านการยุติความรุนแรง
ต่อผู้หญิงและเด็ก 

18-24  
มี.ค. 61 

โครงการฝึก “ลงมือท า”: การ
ต่อต้านการล่วงละเมิดเด็กทาง
เพศในธุรกิจท่องเที่ยว 
(Action – Oriented Study: 
Combatting Child Sex 
Tourism) ที่จัดโดยกรม
สอบสวนคดพีิเศษและมูลนิธิ
พัฒนาการคุ้มครองเด็ก 

ฝึกอบรมเทคนิคการสืบสวนทั้งแบบเดินดนิและแบบ
ออนไลน์ให้กับเจ้าหนา้ที่ต ารวจโดยเน้นการบรรยาย
องค์ความรู้ร่วมกับการฝึกปฏิบัตภิาคสนาม  

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจในเทคนิคการ
สืบสวนการละเมิดเด็กทาง
เพศ ทั้งแบบเดินดนิและ
การสืบสวนออนไลน์ และ
ส่งผ่านความรู้ให้บุคลากร
ในสังกัดของตน 

เจ้าหน้าที่ต ารวจ /  
ผู้บังคับใช้กฎหมาย 
จ านวน 40 คน 
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โครงการ ช่วงวันที่ กิจกรรม  รายละเอียดของงาน ผลที่ได้รบัจาก 
การด าเนินงาน 

กลุ่มเป้าหมาย 

 25-27  
มี.ค. 61 

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ: ความรู้ด้าน
กฎหมายและการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมส าหรับ
ผู้หญิง (ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ)  

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้ที่เก่ียวข้องกับการท างาน
ด้านกฎหมาย ให้เข้าใจในระบอบเพศ และเรียนรู้
เร่ืองความรุนแรงบนฐานเพศและความรุนแรงเชิง
โครงสร้างในสังคม เพื่อช่วยเหลอืและส่งเสริมให้
ผู้หญิงเข้าถึงกระบวนการยุตธิรรมมากข้ึน 

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ
น าเอาความรู้ทีไ่ด้ไป
พัฒนาแนวคิด มุมมองใน
การท างานตา่งๆ ในสห
วิชาชีพ เพื่อคุ้มครอง
ผู้ถูกกระท าความรุนแรง
และส่งเสริมให้ผู้หญิง
เข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมมากขึ้น 

นักวิชาการ 3 คน  
เจ้าหน้าที่รัฐ 29 คน 
เครือข่าย 2 คน และ 
องค์กรอ่ืนๆ 4 คน 
(เพศชาย 4 คน เพศ
หญิง 34 คน) รวม
ทั้งหมด 38 คน 

 
 

26-28 
มี.ค. 61 

การจัดการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการในระดบัภูมิภาคใน
หัวข้อ “บทบาทของพนักงาน
อัยการในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อ
เด็ก 

เข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใน
ระดับภูมิภาค แก่พนักงานอัยการในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก  

แนวทางการปฏิบัตจิาก
หลากหลายประเทศใน
อาเซียนในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาความ
รุนแรงต่อเด็ก ทั้งในดา้น
พื้นฐานและในด้านการ
ปฏิบัติของพนักงาน
อัยการ รวมทั้งได้สร้าง
เครือข่ายของพนักงาน
อัยการ ระหว่างประเทศ
ในอาเซียนอีกด้วย 

พนักงานอัยการ  
จากประเทศต่างๆ 
ในอาเซียน  
ทั้งหมด 36 คน 

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขในการด าเนินงาน 

ทั้งนี้ ส าหรับโครงการจัดเวทีหารือเพื่อเผยแพร่งานวิจัยเพื่อส่งเสริมเครือข่ายการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาในการส่งเสริมสิทธิของผู้หญิงและ
เด็ก ระดับภายในประเทศ ระดับอาเซียน และระดับระหว่างประเทศ  ที่ขณะนี้ยังไม่สามารถเร่ิมด าเนินโครงการได้นั้น อยู่ระหว่างการทบทวนกิจกรรมภายใต้การด าเนินโครงการ เพื่อ
ปรับปรุงเนื้อหาให้เหมาะสมกับการด าเนินงานมากยิ่งขึ้น 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านหลักนิติธรรมเพ่ือรองรับเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 

โครงการ ช่วงวันที่ กิจกรรม  รายละเอียดของงาน ผลที่ได้รบัจาก 
การด าเนินงาน 

กลุ่มเป้าหมาย 

งานผลักดันเชิงนโยบาย (Policy Advocacy) 

โครงการจัดประชุมเวที
สาธารณะว่าดว้ยหลักนิติ
ธรรมและการพัฒนาที่
ยั่งยืน  (TIJ Public 
Forum on the Rule of 
Law and Sustainable 
Development) 

๑๒  
ม.ค. ๖๑ 

จัดเวทีสาธารณะนานาชาติวา่
ด้วยหลักนิติธรรมและการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1  
ในหัวข้อ“ผสานมุมมองหลัก
นิติธจัดรรมจากสากลสู่การ
พัฒนาในภูมิภาค”  

ได้ออกแบบให้เชื่อมโยงกับหลักสูตรนานาชาติส าหรับ
ผู้น ารุ่นใหม่ด้านหลักนิติธรรมและนโยบาย (TIJ-IGLP 
Workshop for Emerging Leaders on the Rule 
of Law and Policy) โดยเปิดโอกาสให้ผู้แทนจาก
หลักสูตรอบรมได้น าเสนอแนวคิด องค์ความรู้ และ
กรณีศึกษาที่สะท้อนให้เห็นความส าคัญของหลักนิติ
ธรรมและการพัฒนา รวมทั้งมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ
จากมหาวิทยาลัยชั้นน าของโลก อาทิ มหาวิทยาลัย
ฮาร์วาร์ดมหาวิทยาลัยคอร์แนล มาร่วมแสดงปาฐกถา
และเป็นผู้เสวนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับหลักนิติธรรม
ในมิติต่างๆ  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

 250 คน 
คนไทย 140 คน 
ต่างชาติ 110 คน 

5 มี.ค. 61 จัดการประชุมเวทสีาธารณะ
คร้ังที่ 2 ในหัวข้อ “การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน การ
ป้องกันอาชญากรรมและ
สังคมที่สงบสุข ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้” 

สถาบันฯ ร่วมกับส านักงานป้องกันยาเสพติดและ
ปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United 
Nations Office on Drugs and Crime—UNODC)  
จัดการประชุมวิชาการระดับสูง โดยมีจุดประสงค์เพื่อ
หารือถึงความท้าทายของหลักนิติธรรมในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งแนวทางพัฒนาพฒันา
หลักนิติธรรมในบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืน  ในการ
นี้ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ได้
เสด็จมาร่วมประธานพระด ารัสในช่วงเปิดการประชุม 
ร่วมด้วยนายยูริ เฟดโดทอฟ ผู้อ านวยการบริหาร 

ขยายเครือข่ายความ
ร่วมมือกับผู้น าระดบัสูง
และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ทั้งในและนอก
กระบวนการยุติธรรม ใน
ประเทศไทย และระหว่าง
ประเทศ 

250 คน 



6 
 

โครงการ ช่วงวันที่ กิจกรรม  รายละเอียดของงาน ผลที่ได้รบัจาก 
การด าเนินงาน 

กลุ่มเป้าหมาย 

UNODC และคุณยูโกะ คามิคาว่า รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรมของประเทศญี่ปุ่น ที่ได้ร่วมกล่าว
ปาฐกถาด้วยเช่นกัน  ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย
ผู้แทนระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐ คณะทูตานุทูต 
ภาคประชาสังคม องค์การระหว่างประเทศและผู้
อบรมจากหลักสูตร RoLD 

โครงการปฏิรูปประเทศให้
สอดคล้องกับหลักนิติ
ธรรม 

8-20 ม.ค. 
61 

จัดประชุมความร่วมมือด้าน
การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
และบุคลากรทางวชิาการ 
ระหว่างสถาบันเพื่อ 
การยุติธรรมแห่งประเทศไทย 
เนติบัณฑิตยสภา  
และคณะนติิศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัคอร์แนล 

สถาบันฯ ได้ต้อนรับ Professor Valeries Hans จาก
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยคอร์แนล ซึ่งเดินทางมา
ประเทศไทยภายใต้โครงการความร่วมมือด้านการ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และบุคลากรทางวิชาการ
ระหว่างคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยคอร์แนล เนติ
บัณฑิตยสภา และสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่ง
ประเทศไทย โดยการสนับสนุนของกองทุนพัชรกิติยา
ภาเพื่อการศึกษากฏหมาย ในระหว่างอยู่ในประเทศ
ไทย  Professor Valeries Hans ไ ด้ บ รรยายและ
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเรื่องขอบเขตและข้อจ ากัดของ
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในกระบวนยุติธรรม
ทางอาญา (The Scope and Limitation of Public 
Participation in the Criminal Justice) ให้สถาบัน
พั ฒ น า ข้ า ร า ช ก า ร ตุ ล า ก า ร ศ า ล ยุ ติ ธ ร ร ม
คณะอนุกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการ
ยุติธรรม และปาฐกถาพิเศษหัวข้อ Rule of Law: 

1. ส่งเสริมการด าเนิน
กิจกรรมความร่วมมือทาง
วิชาการตามกรอบความ
ร่วมมือด้านการ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้
และบุคลากรทางวชิาการ 
ระหว่างสถาบันเพื่อการ
ยุติธรรมแห่งประเทศไทย 
เนติบัณฑิตยสภา และ
คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัคอร์แนล 
2. แลกเปลี่ยนความรู้
ทางดา้นกฏหมายระหว่าง
ผู้แทนจากมหาวิทยาลัย
คอร์แนลกับบุคลากรใน
วงการกฏหมายของ
ประเทศไทย  

'- ข้าราชการตุลาการ
ศาลยุติธรรม 100 คน  
- นักศึกษาคณะ
นิติศาสตร์ 150 คน  
- ศิษย์เก่า
มหาวิทยาลยัคอร์แนล
ในประเทศไทย 30 
คน 
- ผู้บริหารและหัวหน้า
กลุ่มโครงการของ
สถาบนัเพื่อการ
ยุติธรรมแห่งประเทศ
ไทย 10 คน 
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โครงการ ช่วงวันที่ กิจกรรม  รายละเอียดของงาน ผลที่ได้รบัจาก 
การด าเนินงาน 

กลุ่มเป้าหมาย 

CivicPerspectives ในงานเวทีสาธารณะนานาชาติ
ว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน “ผสาน
มุมมองหลักนิติ ธรรมจากสากลสู่การพัฒนาใน
ภูมิภาค” จัดโดยสถาบันฯ และยังได้บรรยายให้กับ
นั ก ศึ ก ษ า ค ณ ะ นิ ติ ศ า ส ต ร์ ข อ ง จุ ฬ า ล ง ก ร ณ์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และ
มหาวิทยาลัยรามค าแหง อีกทั้งได้เข้าร่วมประชุมและ
พบปะศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยคอร์แนลในประเทศไทย
ด้วย 

3. ส่งเสริมความร่วมมือใน
อนาคตด้านกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาระหว่าง
มหาวิทยาลยัคอร์แนลกับ
สถาบนัเพื่อการยุติธรรม
แห่งประเทศไทย 

โครงการปฏิรูปหลักนิติ
ธรรมอย่างเป็นรูปธรรม 
(RoLD in Action) 

๒๒ มี.ค. 
๖๑ 

จัดการประชุมการหารือกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญ “โครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตรการสอบสวน
ในคดีอาญา หรือ Experts 
Roundtable Meeting on 
“From interrogation to 
investigative interviewing” 

สถาบันฯ ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนนอร์เวย์ 
มหาวิทยาลัยออสโล และส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
จัดประชุมหารือกลุ่มผู้ เชี่ยวขาญขึ้น ณ โรงแรม  
Radisson Blu Plaza Bangkok 

 30 คน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเผยแพร่และสร้างองค์ความรู้ในประเด็นด้านกระบวนการยุติธรรมที่เกดิขึ้นใหม่ 
 
โครงการชุดสัมมนาว่าด้วยความยุติธรรมทางอาญา (Series of Criminal Justice Seminars) อยู่ระหว่างการเตรียมการจัดสัมมนาฯ จ านวน 3 คร้ัง ในช่วง

เดือน มิ.ย.61 โดยเน้นพัฒนาศกัยภาพบุคลากรให้กับเจ้าหน้าทีใ่นกระบวนการยุตธิรรมไทย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเครือข่ายเยาวชนทั้งในระดับประเทศและระดับระหว่างประเทศ 
 

โครงการ ช่วงวันที่ กิจกรรม  รายละเอียดของงาน ผลที่ได้รบัจาก 
การด าเนินงาน 

กลุ่มเป้าหมาย 

งานผลักดันเชิงนโยบาย (Policy Advocacy) 

โครงการส่งเสริมบทบาท
การเป็นสถาบันเครือข่าย
แผนงานสหประชาชาติ
ด้านการป้องกัน
อาชญากรรมและความ
ยุติธรรมทางอาญา (PNI) 
ในเวทีระหว่างประเทศ 

24-27 
ม.ค. 61 

กิจกรรมศึกษาดูงานใน
หัวข้อ “การเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่ชุมชนและ
ผู้หญิงเพื่อน าไปสู่การพฒันาที่
ยั่งยืน” เพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ด้านการอนุวัติ
ข้อก าหนดกรุงเทพและ
กระบวนการยุติธรรม รวมถึง
แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจ
ในท้องถิ่นเพื่อการป้องกัน
อาชญากรรม 

ส านักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปราม
อาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations 
Office on Drugs and Crime—UNODC) ร่วมกับ
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (Thailand 
Institute of Justice - TIJ) ก าหนดจัดกิจกรรมศึกษา
ดูงานขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ด้านการช่วยเหลือชุมชนที่มีความเสี่ยง 
ซึ่งหมายรวมถึงกลุ่มผู้ต้องขังหญิง ผ่านแนวทางการ
พัฒนาที่น าหลักมาตรฐานสากลมาปรับใช้ เช่น 
ข้อก าหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อ
ผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังส าหรับ
ผู้กระท าความผิดหญิง หรือ ข้อก าหนดกรุงเทพ (the 
Bangkok Rules) และแนวทางปฏิบัติสากลว่าด้วย
การพัฒนาทางเลือก (International Guiding 
Principles on Alternative Development) ทั้งนี้ 
การศึกษาดูงานและการเสวนาวิชาการจะเป็น
ประโยชน์ต่อการอภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์ตามแนวคิด “การใช้การพัฒนาน า 
(Development-led approach in crime 
prevention and treatment of offenders)” อัน
จะช่วยเสริมสร้างแนวทางการป้องกันอาชญากรรม
และการปฏิบัติต่อผู้กระท าผิดที่มีประสิทธิภาพ 

• มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับสาเหตุหรือภูมิหลัง
ในการก่ออาชญากรรมของ
ผู้กระท าผิด เส้นทางไปสู่การถูก
คุมขังและกระบวนการฟื้นฟูที่น า
ผู้ต้องขังกลับคืนสู่สังคม  
• วิเคราะห์รูปแบบการปฏิบัติของ
การใช้แนวการพัฒนาเป็นตัว
ขับเคลื่อน (development-led 
approaches) ในการป้องกัน
อาชญากรรมและการปฏิบัติต่อ
ผู้ต้องขัง ในเขตพื้นที่ชนบทและ
เขตพื้นที่เมือง อันสอดคล้องกับ
บริบทของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจะช่วย
เสริมสร้างประชาคมที่เข้มแข็ง
และลดการกระท าผิดซ้ า เพื่อ
น าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยนืของ
ประชาคมอาเซียน  

120 คน 
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โครงการ ช่วงวันที่ กิจกรรม  รายละเอียดของงาน ผลที่ได้รบัจาก 
การด าเนินงาน 

กลุ่มเป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12-16 
มี.ค. 61 

การเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมาธิการยาเสพติด
ของสหประชาชาติ 
(Commission on 
NarcoticDrugs - CND) สมัย
ที่ 61 ณ กรุงเวียนนา 
สาธารณรัฐออสเตรีย 

เพื่อทบทวนประเด็นต่างๆ เก่ียวกับปัญหายาเสพติด
และมาตรการที่ใช้แกไ้ขปัญหาอยู่ในปัจจบุันร่วมกับ
ประเทศสมาชิกคณะกรรมาธิการยาเสพติด  โดย
สถาบนัฯ จัดกิจกรรมคู่ขนานในการประชุมดังกล่าว
ในหัวข้อ “Women, drug policy and 
incarceration in Southeast Asia: 
Mainstreaming a gendered perspective” อัน
จะเป็นเวทีส าคัญทีส่ถาบนัฯ จะได้แสดงบทบาทใน
การเชื่อมโยงถึงปัญหาผู้ต้องขังหญิง แนวทางในการ
ป้องกันอาชญากรรมและแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าผิดโดย
ใช้การพัฒนาเป็นกลไกส าคัญ (Development – 
led Approach) 

1. ได้ทบทวนประเด็นตา่งๆ 
เกี่ยวกับปัญหายาเสพตดิและ
มาตรการที่ใช้แก้ไขปัญหาอยู่ใน
ปัจจบุันรว่มกบัประเทศสมาชิก
คณะกรรมาธิการยาเสพตดิ   
2. สถาบนัฯ จะไดแ้สดง
บทบาทในการเชื่อมโยงถึง
ปัญหาผู้ต้องขังหญงิ แนวทาง
ในการป้องกนัอาชญากรรมและ
แก้ไขฟืน้ฟูผู้กระท าผิดโดยใช้
การพฒันาเปน็กลไกส าคัญ 
(Development – led 
Approach) ในการจดักิจกรรม
คู่ขนาน 
3. สรา้งความรว่มมือระหว่าง
องค์กรตา่ง ๆ ในประเดน็ที่
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
 
 
 
 
 
 

200 คน 
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โครงการ ช่วงวันที่ กิจกรรม  รายละเอียดของงาน ผลที่ได้รบัจาก 
การด าเนินงาน 

กลุ่มเป้าหมาย 

งานพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Capacity Building) 

โครงการหลักสูตรอบรม
ส าหรับผูบ้ริหารด้านหลัก
นิติธรรมและการพัฒนา 
(TIJ Executive Program 
on the Rule of Law 
and Development: 
RoLD) 

 
ช่วงเดือน 
ม.ค.-มี.ค.

61 

จัดอบรมหลักสูตรด้านหลักนติิ
ธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
ส าหรับผูบ้ริหาร หรือ TIJ 
Executive Program on the 
Rule of law and 
Development (RoLD) รุ่นที่ 2 

โดยมีหัวข้อการเสวนา ดังนี้  
1) 8 ก.พ.61 การเสวนาเรื่องการปฏิรูปหลักนิติธรรม 
สู่ Thailand  4.0 โดยได้รับเกียรติจาก  
ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่ากา
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาร่วมเปิด
ประเด็นยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 กับหลักนิติ
ธรรม 
2) 15 ก.พ.61 การเสวนาหัวข้อ Thailand’s 
Journey on Regulatory Guillotine" โดยได้รับ
เกียรติจาก ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจ า
ส านักนายกรัฐมนตรี คุณกิตติ ตั้งจิรมณีศักดา 
เลขาธิการสภาอุตสาหกรรม และกรรมการใน
คณะกรรมการด าเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะ
เร่งด่วน และคุณปกรณ์ นิลประพันธ์ รองเลขาธิการ
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ร่วมเสวนา 
3) 22 ก.พ.61 การเสวนาหัวข้อ Social Impact กับ 
ตลาดทุน โดยได้รับเกียรติจากดร. ชัยวัฒน์  วิบูลย์
สวัสดิ์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย เป็นวิทยากร 
๔) 9 - 11 มี.ค. 61 การศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ 
จังหวัด โดยมีการเสวนา 2 หัวข้อ คือ 1) ทิศทางธุรกิจ 
start – up Model และ Social Enterprise  ส าหรับ

 ผู้บริหารและ 
ผู้น ารุน่ใหม่  

จ านวน 64 คน 
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โครงการ ช่วงวันที่ กิจกรรม  รายละเอียดของงาน ผลที่ได้รบัจาก 
การด าเนินงาน 

กลุ่มเป้าหมาย 

อนาคต 2) กฎหมายเพื่อการส่งเสริมธุรกิจ start – up 
Model & Innovation และ Social Enterprise 
นอกจากนี้ยังมีการลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ เรือนจ า
ชั่วคราวเขากลิ้ง  
๕) 15 มี.ค.61 การเสวนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ 
“กลุ่มเปราะบางของสังคมในกระบวนการยุติธรรม” 
โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุนทรียา เหมือนพะวงศ์ ผู้
พิพากษาหัวหน้าศาลประจ ากองผู้ช่วยผู้พิพากษาใน
ศาลฎีกา, คุณธีรดา ศุภะพงษ์ ผู้แทนองค์กรประจ า
ประเทศไทย ศูนย์ประสานการเสวนาเพื่อมนุษยธรรม 
และคุณสฤณี อาชวานันทกุล นักเขียน นักแปล และ
กรรมการผู้จัดการด้านการพัฒนาความรู้ บริษัท ป่า
สาละ จ ากัด ร่วมเสวนา 
๖) วันที่ 23 มี.ค. 61 การศึกษาดูงานบ้านกาญจนา
ภิเษก หัวข้อ “ แนวทางการปฏิบัติต่อผู้กระท าผิดของ
เด็กและเยาวชน ” โดยได้รับเกียรติจาก คุณทิชา ณ 
นคร ผู้อ านวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน 
(ชาย) บ้านกาญจนาภิเษกในการบรรยาย 
๗) วันที่ 29 มี.ค. 61 การเสวนาหัวข้อ ภาพรวมการ
ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย โดยได้รับเกียรติจาก 
ศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล 
ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัด 
กระทรวงยุติธรรม และ ดร.สุนทรียา เหมือนพะวงศ์  
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โครงการ ช่วงวันที่ กิจกรรม  รายละเอียดของงาน ผลที่ได้รบัจาก 
การด าเนินงาน 

กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจ ากองผู้ช่วยผู้พิพากษาใน
ศาลฎีกา ร่วมเสวนา 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักวิชาการและกลุ่มผูน้ า
รุ่นใหม่ด้านหลักนิติธรรม
และนโยบายการพัฒนา
ภายใต้ความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด 

๗ – ๑๒  
ม.ค. ๖๑ 

 สถาบนัฯ ร่วมมือกับสถาบัน Institute for Global 
Law and Policy (IGLP) แห่งคณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด จัดหลักสูตรอบรมส าหรับ
กลุ่มเป้าหมายทีส่ าคัญส าหรับการขับเคลื่อนนโยบาย
และสร้างเวทวีิชาการระดับนานาชาติส าหรับ
สาธารณะชนในวงกวา้ง เพื่อให้เกิดเวทีกลางในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาทักษะการเขียนงาน
วิชาการ และการวิเคราะห์นโยบาย ผา่นมุมมองและ
ประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาจาก
ทั่วโลก 

 กลุ่มนักวิชาการ  
และผู้น ารุ่นใหม่  
ทั้งชาวไทยและ

ต่างชาติ 117 คน 
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โครงการ ช่วงวันที่ กิจกรรม  รายละเอียดของงาน ผลที่ได้รบัจาก 
การด าเนินงาน 

กลุ่มเป้าหมาย 

โครงการสร้างเครือข่าย
และพัฒนาศักยภาพ
เยาวชนดา้นหลักนิติธรรม
และการพัฒนาอย่างยั่งยนื 

๘ ม.ค. ๖๑ จัดโครงการอบรมส าหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี 
(Students Workshop for 
Next-Gen Global Leaders 
in collaboration of TIJ, 
IGLP and Law Chula) 

สถาบันฯ ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และสถาบัน IGLP แห่งมหาวิทยาลัย
ฮาร์วาร์ด จัดอบรมส าหรับนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี จากทุกสาขาวิชาที่มีความสนใจในการพัฒนา
ตนเอง การสร้างภาวะผู้น า และทักษะการวิเคราะห์
นโยบายสาธารณะโดยเฉพาะด้านหลักนิติธรรมและ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ 
(SDGs) นอกจากนี้  ยั งสามารถจัดสัมมนาทาง
วิชาการเพิ่มเติมได้อีก ๑ งาน คือ การสรรค์สร้างนัก
นิติศาสตร์รุ่นใหม่สู่สังคมไทยและสังคมโลก 
 

 นิสิตนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 

50 คน 

 7 - 11  
ก.พ. 61 

จัดประชุมเชงิวิชาการระดบั
นานาชาติ โครงการ Young 
ASEAN Leaders Policy 
Intiative  หรือ YALPI 
2018 ภายใต้หัวข้อ “การ
เสริมสร้างและส่งเสริมความ
เป็นธรรมทางสังคมผา่น
เป้าหมายการพัฒนาอยา่ง
ยั่งยืน” 

สถาบันฯ ร่วมกับ สโมสรนิสิตรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จัดประชุมกิจกรรมดังกล่าว โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีส าหรับนิสิตนักศึกษาด้าน
รัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในกลุ่มประเทศ
อาเซียนได้แลกเปลี่ยนความรู้ด้านรัฐศาสตร์ในบริบท
ของการรวมกลุ่ม และบริบทของภูมิภาค และ
ส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมตระหนัก
ถึงความส าคัญของการท าความเข้าใจสถานการณ์ที่
ก าลังเกิดขึ้นในแต่ละประเทศในภูมิภาค โดยมีหัวข้อ
หลัก 4 หัวข้อ ได้แก่ การคุ้มครองแรงงานอพยพ 
ความเท่าเทียมทางเพศของสตรี การจัดการปัญหา
เทคโนโลยีที่ก้าวกระโด และการสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ผ่านรูปแบบของกิจกรรม

 นักศึกษาคณะ
นิติศาสตร์ จ านวน 

120 คน 
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โครงการ ช่วงวันที่ กิจกรรม  รายละเอียดของงาน ผลที่ได้รบัจาก 
การด าเนินงาน 

กลุ่มเป้าหมาย 

ประกอบด้วยการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 
และการประชุมและเสวนากลุ่มย่อยของนิสิต
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยผลผลิตจากการ
เสวนาดังกล่าวคือข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและ
บทความทางวิชาการ ซึ่งคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยจะน าไปเผยแพร่ต่อไป 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การปรับระบบการพัฒนาองค์กร และการบริหารจัดการให้เข้มแข็มทันสมยั และมีประสิทธิภาพ สามารถสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจในระดับนานาชาต ิ
 

โครงการ                       กิจกรรม 
โครงการประเมินความคุ้มคา่ และ
ส ารวจความพงึพอใจเพื่อพัฒนาการ
ให้บริการของสถาบันฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561  

 มีการจ้างส ารวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นสถาบันฯ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 โดยบริษัทผู้ประเมินจากภายนอกมา
ด าเนินการเข้าส ารวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นสถาบันฯ โดยได้ด าเนินการเข้าส ารวจในการจัดประชุม 3 งานประชุมที่ส าคัญ
แล้ว ได้แก่ 
1) การจัดอบรมหลักสูตรนานาชาติส าหรับผู้น ารุ่นใหม่ด้านหลักนิติธรรมและนโยบาย  (TIJ-IGLP Workshop for Emerging 
Leaders) ในวันที่ 7 - 11 ม.ค.61  
2) การจัดโครงการอบรมส าหรับนักศึกษาปริญญาตรีด้านกฎหมายและนโยบายรุ่นใหม่ ในวันที่ 8 ม.ค.61 
3) การจัดประชุมเวทีสาธารณะนานาชาติว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ในวันที่ 12 ม.ค.61  

 ด าเนินการจัดจ้างบริษัททรูโอเชี่ยนคอนซัลติ้ง จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ประเมินภายนอกเพื่อประเมินว่าการด าเนินงานตามภารกิจหลักด้าน
การอนุวัติข้อก าหนดสหประชาชาติ บรรทัดฐานและหลักคิดการพัฒนาของสหประชาชาติของสถาบัน  มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์ตามเป้าหมายกับงบประมาณที่ได้รับ เพื่อแสดงความคุ้มค่าในการด าเนินการในเชิง
สังคม  

โครงการปรับปรุงระบบ 
Performance Management 
System 

  มีการจัดท าการทบทวนและปรับปรุงตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของ Balanced Scorecard Concept เรียบร้อยแล้ว และอยู่ใน
ระหว่างการด าเนินการนัดวันประชุมชี้แจงในที่ประชุม Executive Meeting, Town Hall Meeting และ ประชุมย่อยรายส านัก ซึ่ง
คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๓ 

โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์
องค์กรระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-
2565) 

 ได้ด าเนินการจัดจ้างบริษัททรู โอเชี่ยนคอนซัลติ้ง จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ประเมินภายนอกในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อช่วยยกระดับประสิทธิภาพในการบริหารงานของสถาบันฯ โดยในช่วงไตรมาสที่ ๒ ผู้ประเมิน
ได้ท าการสัมภาษณ์ผู้อ านวยการสถาบันฯ ผู้อ านวยการส านักฯ และหัวหน้ากลุ่มโครงการฯ รวมถึงผู้รับผิดชอบโครงการส าคัญ 
ยุทธศาสตร์ การก ากับดูแลองค์กร และการจัดการการเงิน เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลน าไปวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของ
องค์กร โดยมีการติดตามรายงานผลการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องทุกสิ้นไตรมาส 
 

โครงการบริหารจัดการทรัพยากร
สารสนเทศและระบบการจัดการข้อมูล
จราจรทางคอมพิวเตอร์ 

 ได้ด าเนินการพัฒนาระบบ Active Directory and File sharing เพื่อเป็นการระบุตัวตนในการเข้าใช้งานทรัพยากรสารสนเทศ โดย
การเก็บรวบข้อมูลความจ าเป็นและก าหนดสิทธิ์ให้กับบุคคลได้แล้วเสร็จ เพื่อควบคุมการเข้าใช้งานทรัพยากรในระบบได้ดีขึ้น โดยให้
ผู้ดูแลระบบสามารถก าหนดสิทธิ์ในการเข้าใช้งานทรัพยากร และสามารถควบคุมการท างานของ Client ภายในองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  เช่น การป้องกัน User ติดตั้ง Software ที่เคร่ือง Client  เป็นต้น  
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โครงการ                       กิจกรรม 
โครงการเผยแพร่ผลงานวชิาการและ
องค์ความรู ้

 จัดจ้างนักเขียนเพื่อเขียนบทความเผยแพร่ภารกิจ ผลงานวิชาการฯผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ รวมทั้งจัดซื้อสื่อสิ่งพิมพ์ บ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป 
จ ากัด ,บ.บางกอกโพสส์ จ ากัด และได้จัดซื้อสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ของ บ.มติชน จ ากัด 

  ได้ด าเนินการผลิตเอกสารเผยแพร่ความรู้เรื่องหลักนิติธรรม วีดีทัศน์เผยแพร่องค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรม และวีดีทัศน์ว่า
ด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 จัดพิมพ์หนังสือเทิดพระเกียรติ  
 

โครงการเสริมสร้างกลไกการจัดการ
องค์ความรู้ภายในและภายนอกองค์กร 

 จัดท าสื่อ infographic ในลักษณะ interactive และจ้างท าฐานข้อมูลบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันฯ เพื่อเปิดใช้งานห้องสมุดของ 
TIJ อย่างเป็นทางการในเดือนเมษายน 2561 
 

โครงการสร้างเสริมประสิทธิภาพการ
บริหารงานองค์กร 

 มีการจัดกิจกรรม Town Hall Meeting เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในองค์กรได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการท างาน จ านวน ๒ คร้ัง 
คือ 

   ๑) วันที่ ๒๒ ม.ค. ๖๑ ในหัวข้อ Harvard IGLP programs’ experiences 
   ๒) วันที่ ๒๖ มี.ค. ๖๑ ในหัวข้อ Development-led Crime Prevention 
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การด าเนินกิจกรรมเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ด้านงานวิจัย (Research and Development)  

ในปีงบประมาณ 2561 มีโครงการศึกษาวิจัยฯ ที่ขออนุมัติแผนการด าเนินงาน จ านวน 10 โครงการ ภายใต้ 3 ยุทธศาสตร์ โดยโครงการในส่วนใหญ่ไ ด้เริ่ม
ด าเนินการตามแผนการด าเนินงานที่ก าหนด ทั้งนี้ มีโครงการที่ยังไม่เริ่มด าเนินการโดยอยู่ระหว่างการทบทวนประเด็นศึกษาวิจัยให้มีความชัดเจนมากขึ้น จ านวน ๓ โครงการ 
รายละเอียดดังนี้ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร ์ โครงการ / ประเด็นย่อย กลุ่มโครงการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ความคืบหน้า / ปัญหาอุปสรรค/ แนวทางแก้ปัญหา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ๑. โครงการศึกษาวิจัยเรื่องที่มาและภูมิหลังผู้กระท าผิดหญิงและ
การอนุวัติข้อก าหนดกรุงเทพ (Women Prisoners and the 
Implementation of  the Bangkok Rules) 

IBR 
 

 

- การศึกษาวิจัยเรื่อง “เส้นทางสู่เรือนจ าของผู้ต้องขังหญิงใน
ประเทศเคนย่า Women’s Pathway to Prison in Kenya” 

 ด าเนินการลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ต้องขัง
หญิงคดีต่างๆ จ านวน 50 คน จากเรือนจ าลันกาตา (Langata Women 
Prison) และเรือนจ ามาชาโกส (Machakos Prison) ในประเทศเคนย่า 
เพื่อท าความเข้าใจเกี่ยวกับเร่ืองราวชีวิตของผู้ต้องขังหญิงก่อนเข้ามาใน
เรือนจ า ในมิติของช่วงชวีิตวัยเดก็ ประสบการณ์วยัเรียน การคบหาเพื่อน 
การประกอบอาชีพ การใชช้ีวิตคู่ และเหตุปัจจัยอ่ืนๆ ที่อาจน ามาสู่การ
กระท าผิด ตลอดจนประสบการณ์ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  

- การศึกษาวิจัยกรณีการค้ายาเสพติดข้ามประเทศ  ด าเนินการลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูล 

๒. โครงการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความเปราะบางมิติต่างๆ ภายใน
เรือนจ า (Vulnerability Study Volume 2) 

IBR  

- การศึกษาเก่ียวกับผู้ด้อยโอกาสในทัณสถานของประเทศไทย 
(ชาวตา่งชาติ และชนกลุ่มน้อยทางชาติพนัธุ์) 

 ด าเนินการลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูลจากผู้ต้องขังหญิงชนกลุ่มนอ้ยทางชาติ
พันธุ์ รวม 60 คน โดยวธิีการสมัภาษณ์ผู้ต้องขังหญิง 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) 
กลุ่มผู้ต้องขังหญิงต่างชาติ ได้แก่ สัญชาติพมา่ สัญชาติลาว และสัญชาติ
กัมพูชา และ 2) กลุ่มผู้ต้องขังหญิงกลุ่มชาติพันธุ์ ได้แก่ กะเหรี่ยง ม้ง ลาหู่ 
อาข่า และไทยใหญ่  เพื่อศึกษาเก่ียวกับประเด็นทา้ทายต่างๆ ทีผู่้ต้องขัง
หญิงต่างชาติและผู้ต้องขังหญิงกลุ่มชาติพนัธุ์ ในมิติเก่ียวกับประสบการณ์
ในกระบวนการยุตธิรรมทางอาญา และความต้องการเฉพาะของผู้ต้องขัง
กลุ่มนี้ในการใชช้ีวิตในเรือนจ า ตลอดจนติดตามความก้าวหน้าของการ
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ โครงการ / ประเด็นย่อย กลุ่มโครงการ 
ผู้รับผิดชอบ 

ความคืบหน้า / ปัญหาอุปสรรค/ แนวทางแก้ปัญหา 

ด าเนินงานเก่ียวกับการอนุวัติข้อก าหนดกรุงเทพและมาตรฐานระหว่าง
ประเทศอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังกลุ่มชาติพนัธุใ์น
ประเทศไทย 

- การศึกษาวิจัยในประเด็นการควบคุมผู้ต้องขังโดยมาตรการที่
มิใช่การคุมขัง 

 อยู่ระหว่างจัดท ารายละเอียดในการด าเนินโครงการ 

๓. โครงการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยในการกระท าผดิซ้ าและ
ความส าเร็จในการกลับคืนสู่สังคม (Pathways of female ox-
offenders to community reintegration and their risks 
of reoffending)  

IBR  

- การศึกษาวิจัยเพื่อส ารวจข้อมูลและสถิติเก่ียวกับผู้กระท าผิด
หญิงในประเทศไทย 

 ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างด าเนินการศึกษา 

- การศึกษาวิจัยเรื่อง “Global Prison Trend”  ด าเนินโครงการร่วมมือและการสนับสนนุด้านงบประมาณแก่องค์กร
ปฏิรูปการลงโทษสากล PRI  เพิ้อจัดท ารายงานแนวโน้มสถาณการณ์
เรือนจ าทั่วโลก ประจ าปี 2018   

๔. โครงการศึกษาวิจัยและสร้างองค์ความรู้ด้านการเสริมพลังทาง
กฎหมาย การเข้าถึงความยุติธรรม และกระบวนการยุติธรรมที่
ค านึงถึงภูมิหลังของผู้หญงิ 

WCE 
 

 

- ศึกษาวิจัยเรื่อง Legal empowerment and Sustainable 
Development Goals paths to equal and justice for 
women in the ASEAN region (ระยะที่ 2) 

 อยู่ระหว่างประสานงานที่ปรึกษา เพื่อด าเนินการจัดจา้งวิจยั 

- ศึกษาวิจัยเรื่อง From Victims to Offender: an Empirical 
Study on the Vicious       Cycle of Violence Against 
Women in the Thailand with ASEAN Perspective 

 อยู่ระหว่างการทบทวนเพื่อเพิ่มเติมประเด็นในการศึกษาวิจัยฯ 

๕. โครงการงานศึกษาวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้เพ่ือพัฒนา
กระบวนการยุติธรรมในการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของเด็กใน
กลุ่มเด็กเปราะบาง 

WCE  

- ศึกษาวิจัยการติดตามและประเด็นผลงานการศึกษาเชิง
ปฏิบัติการโครงการ "ลงมือท า" 

 อยู่ระหว่างจัดจ้างที่ปรึกษาคาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ 
ในเดือนเมษายน 61 



19 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ โครงการ / ประเด็นย่อย กลุ่มโครงการ 
ผู้รับผิดชอบ 

ความคืบหน้า / ปัญหาอุปสรรค/ แนวทางแก้ปัญหา 

- ศึกษาวิจัยเรื่องกระบวนการทางกฎหมายอันน าไปสู่การกักขัง: 
มุมมองอาเซียน 

 เร่ิมด าเนินการแล้ว 

๖. โครงการส ารวจสถิติข้อมูลความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนใน
ประเทศไทย 

STAT  

- การส ารวจสถิติข้อมูลความรนุแรงต่อเด็กที่ถูกควบคุมตัวใน
ศูนย์ฝึกเด็กและเยาวชนในประเทศไทย 

 ลงนามในสัญญาจัดจา้งเปน็ที่เรียบร้อยแล้ว 

- ศึกษาเปรียบเทียบความรุนแรงในการก าหนดโทษเด็กและ
เยาวชนที่กระท าความผิดของประเทศในภูมิภาค 

  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ๗. โครงการศึกษาวิจัยเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสถิติและตัวชี้วัด
หลักนิติธรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศ
ไทย ระยะที่สอง 

STAT  

- โครงการพัฒนาตัวชี้วัดด้านระยะเวลาเพื่อส่งเสริมหลักนิติ
ธรรมในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

 ลงนามในสัญญาจัดจา้งเปน็ที่เรียบร้อยแล้ว 

- โครงการพัฒนาตัวชี้วัดด้านค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมหลักนิติธรรม
ในกระบวนการยุตธิรรมทางอาญา 

 อยู่ระหว่างจัดจ้างที่ปรึกษาคาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ 
ในเดือนเมษายน 61 

๘. โครงการพัฒนาข้อมูลสถิตแิละองค์ความรู้ด้านกระบวนการ
ยุติธรรม 
 - การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเร่ืองความปลอดภัย
สาธารณะ 

STAT ด าเนินการลงพื้นที่เพื่อส ารวจความคิดเห็นของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ๙ โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมการป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต ้(Project on developing knowledge to support 
prevention and suppression of transnational crime in 
the Southeast Asian region) 

TOC 
 

อยู่ระหว่างการทบทวนเพื่อเพิ่มเติมประเด็นในการศึกษาวิจัยฯ 

๑0. โครงการค้นคว้าวิจัยเรื่องแนวความคิดใหม่เกี่ยวกับ
การตลาดการค้ายาเสพติดในประเทศไทย 

CRIME อยู่ระหว่างการทบทวนเพื่อเพิ่เติมประเด็นในการศึกษาวิจัยฯ 

 



(20)

 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใชจายงบประมาณประจําป 2561 รายงานตอสํานักงบประมาณ

ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2561 ถึง มีนาคม 2561)



(21)

งบส่วนราชการ / รฐัวิสาหกจิ

งบกลาง แบบ สงป.301

กระทรวง : กระทรวงยุติธรรม รหสั : 16000 รายงานแผน

ส่วนราชการ/รฐัวิสาหกจิ  : สถาบนัเพื�อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องคก์าร

มหาชน) รหสั : 16013

รายงานผลไตรมาสที� 2

ยุทธศาสตรจ์ดัสรร-แผนงาน-เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์ หน่วยนับ

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง-เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ผลผลติ/โครงการ-กจิกรรม

รวมเงนิงบประมาณทั�งสิ�น       358.0015       132.5612       110.0882        78.3881        85.8732        54.1731        83.2772              -          78.7629              -   

ยุทธศาสตรจ์ดัสรร : ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของ

ประเทศ

       28.5000        15.6773        10.2600        10.2600         6.8400         5.4173         5.9850              -           5.4150              -   

แผนงาน : แผนงานบูรณาการวิจยัและนวตักรรม        28.5000        15.6773        10.2600        10.2600         6.8400         5.4173         5.9850              -           5.4150              -   

เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์: วิจยัและนวตักรรมเพื�อแกไ้ขปญัหาหรอืสรา้ง

ความเขม้แข็งดา้นสงัคม ชมุชน ความมั �นคง และคุณภาพชีวิตประชาชน

ตามยุทธศาสตรป์ระเทศ

       28.5000        15.6773        10.2600        10.2600         6.8400         5.4173         5.9850              -           5.4150              -   

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง : ภาคีเครอืข่ายท ั�งในและต่างประเทศมี

ส่วนร่วมในการพฒันากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

       28.5000        15.6773        10.2600        10.2600         6.8400         5.4173         5.9850              -           5.4150              -   

- ตวัชี�วดั : จาํนวนกจิกรรมที�ส่งเสรมิการยกระดบัประสทิธิภาพองคก์รเพื�อ

สนบัสนุนการเป็นสถาบนัในเครอืข่ายแผนงานสหประชาชาติว่าดว้ยการ

ป้องกนัอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา

กจิกรรม 4 1 1 1 1 1 1

- ตวัชี�วดั : จาํนวนผูป้ฎบิตัิการทางดา้นอนุญาโตตุลาการและดา้นประนอม

ขอ้พพิาทที�ขึ�นบญัชกีบัสถาบนัอนุญาโตตุลาการ ไม่นอ้ยกว่า

คน 60 30 30

- ตวัชี�วดั : จาํนวนแนวทางหรอืขอ้เสนอแนะที�เกี�ยวกบักระบวนการ

ประนอมขอ้พพิาทและอนุญาโตตุลาการ

เรื�อง 3 3

- ตวัชี�วดั : จาํนวนนโยบาย แนวทาง ขอ้เสนอแนะ รวมท ั�งแผนงาน/งาน/

โครงการที�มกีารบูรณาการหรอืประสานความร่วมมอืในการดาํเนินงานไม่

นอ้ยกว่า

เรื�อง 15 5 3 5 7 3 2

- ตวัชี�วดั : ความพงึพอใจเฉลี�ยจากงานบรกิารของสถาบนัอนุญาโตตุลาการ รอ้ยละ 80 80

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ตําแหน่ง )

แบบจดัทําแผน / รายงานผลการปฏบิตัิงานและการใชจ้า่ยงบประมาณ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ตําแหน่ง )

รวมทั�งสิ�น ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) 
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ยุทธศาสตรจ์ดัสรร-แผนงาน-เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์ หน่วยนับ

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง-เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ผลผลติ/โครงการ-กจิกรรม

- ตวัชี�วดั : นโยบาย แนวทาง ขอ้เสนอแนะ รวมท ั�งแผน แผนงาน/งาน/

โครงการที�มกีารบูรณาการหรอืประสานความร่วมมอืในการดาํเนินงานไดร้บั

การยอมรบั ไม่นอ้ยกว่า

รอ้ยละ 80 80

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน : การยกระดบัประสทิธิภาพองคก์ร

เพื�อสนับสนุนการเป็นสถาบนัในเครอืข่ายแผนงานสหประชาชาติว่า

ดว้ยการป้องกนัอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา

       28.5000        15.6773        10.2600        10.2600         6.8400         5.4173         5.9850              -           5.4150              -   

- ตวัชี�วดั : จาํนวนกจิกรรมที�ส่งเสรมิการยกระดบัประสทิธิภาพองคก์ร

เพื�อสนบัสนุนการเป็นสถาบนัในเครอืข่ายแผนงานสหประชาชาติว่าดว้ย

การป้องกนัอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา

กจิกรรม 4 3 1 1 1 2 1 1

โครงการที�  1 : โครงการศึกษาวิจยัและพฒันาองคค์วามรูเ้พื�อ

ยกระดบัมาตรฐานและพฒันากระบวนการยุติธรรมทางอาญารวมทั�ง

หลกันิติธรรมของประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน

       28.5000        15.6773        10.2600        10.2600         6.8400         5.4173         5.9850              -           5.4150              -   

1. แผนการปฏบิตัิงาน

1.1 ตวัชี� วดั

เชงิปรมิาณ

- มกีารนาํเสนอผลงานวจิยัในเวทรีะหว่างประเทศ คร ั�ง 2 1 1

เชงิคุณภาพ

- มผีลงานวจิยัที�เสรจ็สมบูรณ ์สามารถนาํไปเป็ยขอ้มลูอา้งองิในการ

จดัทาํแผนงาน หรอืสามารถนาํผลจากการศึกษาวจิยัไปใชเ้ผยแพร่

เป็นขอ้เสนอแนะเชงินโยบายเพื�อการพฒันาหน่วยงานใน

กระบวนการยุติธรรม

เรื�อง 10 3 7

รวมทั�งสิ�น ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) 
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ยุทธศาสตรจ์ดัสรร-แผนงาน-เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์ หน่วยนับ

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง-เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ผลผลติ/โครงการ-กจิกรรม

1.2 กจิกรรมหลกั

กจิกรรมที� 1 : การส่งเสรมิงานวจิยัและพฒันาองคค์วามรู ้

- ตวัชี�วดั : มผีลงานวจิยัที�เสรจ็สมบูรณส์ามารถนาํไปเป็นขอ้มลู

อา้งองิในการจดัทาํแผนงานหรอืสามารถนาํผลจากการศึกษาวจิยั

ไปใชเ้ผยแพร่เป็นขอ้เสนอแนะเชงินโยบายเพื�อการพฒันา

หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม

เรื�อง 10 3 7

- ตวัชี�วดั : มกีารนาํเสนอผลงานวจิยัในเวทรีะหว่างประเทศ คร ั�ง 2 1 1

2.แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)        28.5000        15.6773        10.2600        10.2600         6.8400         5.4173         5.9850              -           5.4150              -   

2.1 งบประมาณ        28.5000        15.6773        10.2600        10.2600         6.8400         5.4173         5.9850              -           5.4150              -   

1 : การส่งเสรมิงานวจิยัและพฒันาองคค์วามรู ้        28.5000        15.6773        10.2600        10.2600         6.8400         5.4173         5.9850              -           5.4150              -   

- รายจ่ายประจาํ        28.5000        15.6773        10.2600        10.2600         6.8400         5.4173         5.9850              -           5.4150              -   

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ตําแหน่ง )

รวมทั�งสิ�น ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) 
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งบส่วนราชการ / รฐัวิสาหกจิ

งบกลาง แบบ สงป.301

กระทรวง : กระทรวงยุติธรรม รหสั : 16000 รายงานแผน

ส่วนราชการ/รฐัวิสาหกจิ  : สถาบนัเพื�อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องคก์าร

มหาชน)

รหสั : 16013 รายงานผลไตรมาสที� 2

ยุทธศาสตรจ์ดัสรร-แผนงาน-เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์ หน่วยนับ

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง-เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ผลผลติ/โครงการ-กจิกรรม

ยุทธศาสตรจ์ดัสรร : ยุทธศาสตรด์า้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบรหิาร

จดัการภาครฐั

      329.5015       116.8839        99.8282        68.1281        79.0332        48.7558        77.2922              -          73.3479              -   

แผนงาน : แผนงานบูรณาการปฏรูิปกฎหมายและพฒันากระบวนการยุติธรรม        64.8488        37.1591        23.3457        23.3457        15.5637        13.8134        13.6179              -          12.3215              -   

เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์: เพิ�มประสทิธิภาพการบรหิารงานยุติธรรมเพื�อ

อาํนวยความเป็นธรรมใหก้บัประชาชน

       64.8488        37.1591        23.3457        23.3457        15.5637        13.8134        13.6179              -          12.3215              -   

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง : ภาคีเครอืข่ายท ั�งในและต่างประเทศมี

ส่วนร่วมในการพฒันากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

       64.8488        37.1591        23.3457        23.3457        15.5637        13.8134        13.6179              -          12.3215              -   

- ตวัชี�วดั : จาํนวนกจิกรรมที�ส่งเสรมิการยกระดบัประสทิธิภาพองคก์รเพื�อ

สนบัสนุนการเป็นสถาบนัในเครอืข่ายแผนงานสหประชาชาติว่าดว้ยการ

ป้องกนัอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา

กจิกรรม 4 1 1 1 1 1 1

- ตวัชี�วดั : จาํนวนผูป้ฎบิตัิการทางดา้นอนุญาโตตุลาการและดา้นประนอม

ขอ้พพิาทที�ขึ�นบญัชกีบัสถาบนัอนุญาโตตุลาการ ไม่นอ้ยกว่า

คน 60 30 30

- ตวัชี�วดั : จาํนวนแนวทางหรอืขอ้เสนอแนะที�เกี�ยวกบักระบวนการ

ประนอมขอ้พพิาทและอนุญาโตตุลาการ

เรื�อง 3 3

- ตวัชี�วดั : จาํนวนนโยบาย แนวทาง ขอ้เสนอแนะ รวมท ั�งแผนงาน/งาน/

โครงการที�มกีารบูรณาการหรอืประสานความร่วมมอืในการดาํเนินงานไม่

นอ้ยกว่า

เรื�อง 15 5 3 5 7 3 2

- ตวัชี�วดั : ความพงึพอใจเฉลี�ยจากงานบรกิารของสถาบนัอนุญาโตตุลาการ รอ้ยละ 80 80

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ตําแหน่ง )

แบบจดัทําแผน / รายงานผลการปฏบิตัิงานและการใชจ้า่ยงบประมาณ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ตําแหน่ง )

รวมทั�งสิ�น ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) 
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ยุทธศาสตรจ์ดัสรร-แผนงาน-เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์ หน่วยนับ

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง-เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ผลผลติ/โครงการ-กจิกรรม

- ตวัชี�วดั : นโยบาย แนวทาง ขอ้เสนอแนะ รวมท ั�งแผน แผนงาน/งาน/

โครงการที�มกีารบูรณาการหรอืประสานความร่วมมอืในการดาํเนินงานไดร้บั

การยอมรบั ไม่นอ้ยกว่า

รอ้ยละ 80 80

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน : การยกระดบัประสทิธิภาพองคก์ร

เพื�อสนับสนุนการเป็นสถาบนัในเครอืข่ายแผนงานสหประชาชาติว่า

ดว้ยการป้องกนัอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา

       64.8488        37.1591        23.3457        23.3457        15.5637        13.8134        13.6179              -          12.3215              -   

- ตวัชี�วดั : จาํนวนกจิกรรมที�ส่งเสรมิการยกระดบัประสทิธิภาพองคก์ร

เพื�อสนบัสนุนการเป็นสถาบนัในเครอืข่ายแผนงานสหประชาชาติว่าดว้ย

การป้องกนัอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา

กจิกรรม 4 3 1 1 1 2 1 1

โครงการที�  1 : โครงการส่งเสรมิบทบาทประเทศไทยในเวทีโลกดา้น

การเสรมิสรา้งหลกันิติธรรมและยกระดบักระบวนการยุติธรรมทาง

อาญาตามหลกัสากลในฐานะสถาบนัสมทบของสหประชาชาติ

       64.8488        37.1591        23.3457        23.3457        15.5637        13.8134        13.6179              -          12.3215              -   

1. แผนการปฏบิตัิงาน

1.1 ตวัชี� วดั

เชงิปรมิาณ

- จาํนวนกจิกรรมที�ส่งเสรมิใหเ้กดิการพฒันามาตรฐานดา้นการ

ป้องกนัอาชญากรรมทางอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

และองคค์วามรูท้ี�ไดจ้ากกจิกรรมการส่งเสรมิมกีารนาํไปเผยแพร่

เพื�อใหเ้กดิประโยชนเ์ชงิวชิาการหรอืนโยบาย

กจิกรรม 4 2 1 1 1 1 1 1

- บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมท ั�งในและต่างประเทศไดร้บัการ

พฒันาศกัยภาพผ่านกจิกรรมการส่งเสรมิองคค์วามรูท้ี�เกี�ยวขอ้งกบั

หลกันิติธรรมดา้นการป้องกนัอาชญากรรมทางอาญาและ

กระบวนการยุติธรรมทางอาญา

ราย 200 160 100 100 50 60 50

รวมทั�งสิ�น ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) 
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ยุทธศาสตรจ์ดัสรร-แผนงาน-เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์ หน่วยนับ

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง-เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ผลผลติ/โครงการ-กจิกรรม

1.2 กจิกรรมหลกั

กจิกรรมที� 1 : การเผยแพร่ แลกเปลี�ยนองคค์วามรู ้และการให ้

ความช่วยเหลอืทางเทคนิค รวมท ั�งเสรมิสรา้งความสมัพนัธ์

ระหว่างประเทศ เพื�อยกระดบักระบวนการยุติธรรมทางอาญาตาม

หลกัมาตรฐานสากล

- ตวัชี�วดั : จาํนวนกจิกรรมที�ส่งเสรมิใหเ้กดิการพฒันามาตรฐาน

ดา้นการป้องกนัอาชญากรรมทางอาญาและกระบวนการยุติธรรม

ทางอาญาและองคค์วามรูท้ี�ไดจ้ากกจิกรรมการส่งเสรมิมกีารนาํไป

เผยแพร่เพื�อใหเ้กดิประโยชนเ์ชงิวชิาการหรอืนโยบาย

กจิกรรม 4 2 1 1 1 1 1 1

- ตวัชี�วดั : บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมท ั�งในและ

ต่างประเทศไดร้บัการพฒันาศกัยภาพผ่านกจิกรรมการส่งเสรมิ

องคค์วามรูท้ี�เกี�ยวขอ้งกบัหลกันิติธรรมดา้นการป้องกนั

อาชญากรรมทางอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

ราย 200 160 100 100 50 60 50

2.แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)        64.8488        37.1591        23.3457        23.3457        15.5637        13.8134        13.6179              -          12.3215              -   

2.1 งบประมาณ        64.8488        37.1591        23.3457        23.3457        15.5637        13.8134        13.6179              -          12.3215              -   

1 : การเผยแพร่ แลกเปลี�ยนองคค์วามรู ้และการใหค้วาม

ช่วยเหลอืทางเทคนิค รวมท ั�งเสรมิสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่าง

ประเทศ เพื�อยกระดบักระบวนการยุติธรรมทางอาญาตามหลกั

มาตรฐานสากล

       64.8488        37.1591        23.3457        23.3457        15.5637        13.8134        13.6179              -          12.3215              -   

- รายจ่ายประจาํ        64.8488        37.1591        23.3457        23.3457        15.5637        13.8134        13.6179              -          12.3215              -   

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ตําแหน่ง )

รวมทั�งสิ�น ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) 



(27)

ยุทธศาสตรจ์ดัสรร-แผนงาน-เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์ หน่วยนับ

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง-เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ผลผลติ/โครงการ-กจิกรรม

แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครฐั (ดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบ

บรหิารจดัการภาครฐั)

       50.3740        25.1862        12.5931        12.5931        12.5931        12.5931        12.5934              -          12.5944              -   

เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์: เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร ์: แผนงานรอง

บุคลากรภาครฐัปฏรูิปกฎหมายและการพฒันากระบวนการยุติธรรม

       50.3740        25.1862        12.5931        12.5931        12.5931        12.5931        12.5934              -          12.5944              -   

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง : ภาคีเครอืข่ายท ั�งในและต่างประเทศมี

ส่วนร่วมในการพฒันากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

       50.3740        25.1862        12.5931        12.5931        12.5931        12.5931        12.5934              -          12.5944              -   

- ตวัชี�วดั : จาํนวนกจิกรรมที�ส่งเสรมิการยกระดบัประสทิธิภาพองคก์รเพื�อ

สนบัสนุนการเป็นสถาบนัในเครอืข่ายแผนงานสหประชาชาติว่าดว้ยการ

ป้องกนัอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา

กจิกรรม 4 1 1 1 1 1 1

- ตวัชี�วดั : จาํนวนผูป้ฎบิตัิการทางดา้นอนุญาโตตุลาการและดา้นประนอม

ขอ้พพิาทที�ขึ�นบญัชกีบัสถาบนัอนุญาโตตุลาการ ไม่นอ้ยกว่า

คน 60 30 30

- ตวัชี�วดั : จาํนวนแนวทางหรอืขอ้เสนอแนะที�เกี�ยวกบักระบวนการ

ประนอมขอ้พพิาทและอนุญาโตตุลาการ

เรื�อง 3 3

- ตวัชี�วดั : จาํนวนนโยบาย แนวทาง ขอ้เสนอแนะ รวมท ั�งแผนงาน/งาน/

โครงการที�มกีารบูรณาการหรอืประสานความร่วมมอืในการดาํเนินงานไม่

นอ้ยกว่า

เรื�อง 15 5 3 5 7 3 2

- ตวัชี�วดั : ความพงึพอใจเฉลี�ยจากงานบรกิารของสถาบนัอนุญาโตตุลาการ รอ้ยละ 80 80

- ตวัชี�วดั : นโยบาย แนวทาง ขอ้เสนอแนะ รวมท ั�งแผน แผนงาน/งาน/

โครงการที�มกีารบูรณาการหรอืประสานความร่วมมอืในการดาํเนินงานไดร้บั

การยอมรบั ไม่นอ้ยกว่า

รอ้ยละ 80 80

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ตําแหน่ง )

รวมทั�งสิ�น ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) 



(28)

ยุทธศาสตรจ์ดัสรร-แผนงาน-เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์ หน่วยนับ

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง-เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ผลผลติ/โครงการ-กจิกรรม

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน : การยกระดบัประสทิธิภาพองคก์ร

เพื�อสนับสนุนการเป็นสถาบนัในเครอืข่ายแผนงานสหประชาชาติว่า

ดว้ยการป้องกนัอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา

       50.3740        25.1862        12.5931        12.5931        12.5931        12.5931        12.5934              -          12.5944              -   

- ตวัชี�วดั : จาํนวนกจิกรรมที�ส่งเสรมิการยกระดบัประสทิธิภาพองคก์ร

เพื�อสนบัสนุนการเป็นสถาบนัในเครอืข่ายแผนงานสหประชาชาติว่าดว้ย

การป้องกนัอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา

กจิกรรม 4 3 1 1 1 2 1 1

ผลผลติที�  1 : รายการค่าใชจ้า่ยบุคลากรภาครฐั ปฏรูิปกฎหมายและ

พฒันากระบวนการยุติธรรม

       50.3740        25.1862        12.5931        12.5931        12.5931        12.5931        12.5934              -          12.5944              -   

1. แผนการปฏบิตัิงาน

1.1 ตวัชี� วดั

1.2 กจิกรรมหลกั

กจิกรรมที� 1 : บุคลากรภาครฐัปฏรูิปกฎหมายและพฒันา

กระบวนการยุติธรรม

- ตวัชี�วดั :...

2.แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)        50.3740        25.1862        12.5931        12.5931        12.5931        12.5931        12.5934              -          12.5944              -   

2.1 งบประมาณ        50.3740        25.1862        12.5931        12.5931        12.5931        12.5931        12.5934              -          12.5944              -   

1 : บุคลากรภาครฐัปฏรูิปกฎหมายและพฒันากระบวนการ

ยุติธรรม

       50.3740        25.1862        12.5931        12.5931        12.5931        12.5931        12.5934              -          12.5944              -   

- รายจ่ายประจาํ        50.3740        25.1862        12.5931        12.5931        12.5931        12.5931        12.5934              -          12.5944              -   

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ตําแหน่ง )

รวมทั�งสิ�น ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) 



(29)

ยุทธศาสตรจ์ดัสรร-แผนงาน-เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์ หน่วยนับ

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง-เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ผลผลติ/โครงการ-กจิกรรม

แผนงาน : แผนงานพื�นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบรหิาร

จดัการภาครฐั

      214.2787        54.5386        63.8894        32.1893        50.8764        22.3493        51.0809              -          48.4320              -   

เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์: เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร ์: แผนงานรองปฏรูิป

กฎหมายและการพฒันากระบวนการยุติธรรม

      214.2787        54.5386        63.8894        32.1893        50.8764        22.3493        51.0809              -          48.4320              -   

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง : ภาคีเครอืข่ายท ั�งในและต่างประเทศมี

ส่วนร่วมในการพฒันากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

      214.2787        54.5386        63.8894        32.1893        50.8764        22.3493        51.0809              -          48.4320              -   

- ตวัชี�วดั : จาํนวนกจิกรรมที�ส่งเสรมิการยกระดบัประสทิธิภาพองคก์รเพื�อ

สนบัสนุนการเป็นสถาบนัในเครอืข่ายแผนงานสหประชาชาติว่าดว้ยการ

ป้องกนัอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา

กจิกรรม 4 1 1 1 1 1 1

- ตวัชี�วดั : จาํนวนผูป้ฎบิตัิการทางดา้นอนุญาโตตุลาการและดา้นประนอม

ขอ้พพิาทที�ขึ�นบญัชกีบัสถาบนัอนุญาโตตุลาการ ไม่นอ้ยกว่า

คน 60 30 30

- ตวัชี�วดั : จาํนวนแนวทางหรอืขอ้เสนอแนะที�เกี�ยวกบักระบวนการ

ประนอมขอ้พพิาทและอนุญาโตตุลาการ

เรื�อง 3 3

- ตวัชี�วดั : จาํนวนนโยบาย แนวทาง ขอ้เสนอแนะ รวมท ั�งแผนงาน/งาน/

โครงการที�มกีารบูรณาการหรอืประสานความร่วมมอืในการดาํเนินงานไม่

นอ้ยกว่า

เรื�อง 15 5 3 5 7 3 2

- ตวัชี�วดั : ความพงึพอใจเฉลี�ยจากงานบรกิารของสถาบนัอนุญาโตตุลาการ รอ้ยละ 80 80

- ตวัชี�วดั : นโยบาย แนวทาง ขอ้เสนอแนะ รวมท ั�งแผน แผนงาน/งาน/

โครงการที�มกีารบูรณาการหรอืประสานความร่วมมอืในการดาํเนินงานไดร้บั

การยอมรบั ไม่นอ้ยกว่า

รอ้ยละ 80 80

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ตําแหน่ง )

รวมทั�งสิ�น ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) 



(30)

ยุทธศาสตรจ์ดัสรร-แผนงาน-เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์ หน่วยนับ

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง-เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ผลผลติ/โครงการ-กจิกรรม

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน : การยกระดบัประสทิธิภาพองคก์ร

เพื�อสนับสนุนการเป็นสถาบนัในเครอืข่ายแผนงานสหประชาชาติว่า

ดว้ยการป้องกนัอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา

      214.2787        54.5386        63.8894        32.1893        50.8764        22.3493        51.0809              -          48.4320              -   

- ตวัชี�วดั : จาํนวนกจิกรรมที�ส่งเสรมิการยกระดบัประสทิธิภาพองคก์ร

เพื�อสนบัสนุนการเป็นสถาบนัในเครอืข่ายแผนงานสหประชาชาติว่าดว้ย

การป้องกนัอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา

กจิกรรม 4 3 1 1 1 2 1 1

ผลผลติที�  1 : การยกระดบัประสทิธิภาพองคก์รเพื�อรองรบัการเป็น

สถาบนัสมทบแห่งองคก์ารสหประชาชาติ

      214.2787        54.5386        63.8894        32.1893        50.8764        22.3493        51.0809              -          48.4320              -   

1. แผนการปฏบิตัิงาน

1.1 ตวัชี� วดั

เชงิปรมิาณ

- จาํนวนกจิกรรมที�ส่งเสรมิการยกระดบัประสทิธิภาพองคก์รเพื�อ

สนบัสนุนการเป็นสถาบนัในเครอืข่ายแผนงานสหประชาชาติว่าดว้ย

การป้องกนัอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา

กจิกรรม 4 3 1 1 1 2 1 1

1.2 กจิกรรมหลกั

กจิกรรมที� 1 : สนบัสนุนเพื�อพฒันาและยกระดบัประสทิธิภาพ

องคก์ร

- ตวัชี�วดั : จาํนวนกจิกรรมที�ส่งเสรมิการยกระดบัประสทิธิภาพ

องคก์รเพื�อสนบัสนุนการเป็นสถาบนัในเครอืข่ายแผนงาน

สหประชาชาติว่าดว้ยการป้องกนัอาชญากรรมและความยุติธรรม

ทางอาญา

กจิกรรม 4 3 1 1 1 2 1 1

2.แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)       214.2787        54.5386        63.8894        32.1893        50.8764        22.3493        51.0809              -          48.4320              -   

2.1 งบประมาณ       214.2787        54.5386        63.8894        32.1893        50.8764        22.3493        51.0809              -          48.4320              -   

1 : สนบัสนุนเพื�อพฒันาและยกระดบัประสทิธิภาพองคก์ร       214.2787        54.5386        63.8894        32.1893        50.8764        22.3493        51.0809              -          48.4320              -   

- รายจ่ายลงทุน       128.7257         1.9252        33.6253         1.9252        31.7001              -          31.7001              -          31.7002              -   

- รายจ่ายประจาํ        85.5530        52.6134        30.2641        30.2641        19.1763        22.3493        19.3808              -          16.7318              -   

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ตําแหน่ง )

รวมทั�งสิ�น ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) 



(31)

แบบ สงป.302

กระทรวง : กระทรวงยุติธรรม รหสั 16000 รายงานแผน

ส่วนราชการ/รฐัวิสาหกจิ  : สถาบนัเพื�อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องคก์าร รหสั 16013 งบกลาง รายงานผลไตรมาสที� 2

รหสั 17

รหสั 62

รหสั 00-0001

รหสับญัชีตามโครงสรา้ง ผลผลติ /โครงการ รหสั 17-007  

หน่วย :ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ตําแหน่ง)

ประเภทรายจา่ย 

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

4. งบอดุหนุน             28.5000             15.6773        10.2600        10.2600         6.8400         5.4173         5.9850              -           5.4150              -   

อดุหนุนท ั �วไป             28.5000             15.6773        10.2600        10.2600         6.8400         5.4173         5.9850              -           5.4150              -   

ค่าใชจ่้ายในการศึกษาวจิยัและพฒันาองคค์วามรูเ้พื�อยกระดบัมาตรฐาน

และพฒันากระบวนการยุติธรรมทางอาญา รวมท ั�งหลกันิติธรรมของ

ประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซยีน

            28.5000             15.6773        10.2600        10.2600         6.8400         5.4173         5.9850              -           5.4150              -   

รวมเงนิงบประมาณ(1+2+3+4+5)             28.5000             15.6773        10.2600        10.2600         6.8400         5.4173         5.9850              -           5.4150              -   

แบบจดัทําแผน /รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณ ผลผลติ/โครงการ จาํแนกตามงบรายจา่ย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ส่วนราชการ/รฐัวิสาหกจิ

แผนงาน  : แผนงานบูรณาการวิจยัและนวตักรรม

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง  : ภาคีเครอืข่ายท ั�งในและต่างประเทศมีส่วนร่วมในการพฒันากฎหมายและกระบวนการ

ผลผลติ /โครงการ  : โครงการศึกษาวิจยัและพฒันาองคค์วามรูเ้พื�อยกระดบัมาตรฐานและพฒันากระบวนการยุติธรรม

รวมทั�งสิ�น ไตรมาส 1  (ต.ค. -ธ.ค.) ไตรมาส 2  (ม.ค. -มี.ค.) ไตรมาส 3  (เม.ย. -มิ.ย.) ไตรมาส 4  (ก.ค. - ก.ย.)



(32)

แบบ สงป.302

กระทรวง : กระทรวงยุติธรรม รหสั 16000 รายงานแผน

ส่วนราชการ/รฐัวิสาหกจิ  : สถาบนัเพื�อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องคก์าร รหสั 16013 งบกลาง รายงานผลไตรมาสที� 2

รหสั 51

รหสั 62

รหสั 00-0002

รหสับญัชีตามโครงสรา้ง ผลผลติ /โครงการ รหสั 51-008  

หน่วย :ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ตําแหน่ง)

ประเภทรายจา่ย 

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

4. งบอดุหนุน             64.8488             37.1591        23.3457        23.3457        15.5637        13.8134        13.6179              -          12.3215              -   

อดุหนุนท ั �วไป             64.8488             37.1591        23.3457        23.3457        15.5637        13.8134        13.6179              -          12.3215              -   

เงนิอดุหนุนเป็นงบรายจ่ายอื�น             64.8488             37.1591        23.3457        23.3457        15.5637        13.8134        13.6179              -          12.3215              -   

รวมเงนิงบประมาณ(1+2+3+4+5)             64.8488             37.1591        23.3457        23.3457        15.5637        13.8134        13.6179              -          12.3215              -   

ไตรมาส 4  (ก.ค. - ก.ย.)ไตรมาส 3  (เม.ย. -มิ.ย.)

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง  : ภาคีเครอืข่ายท ั�งในและต่างประเทศมีส่วนร่วมในการพฒันากฎหมายและกระบวนการ

ผลผลติ /โครงการ  : โครงการส่งเสรมิบทบาทประเทศไทยในเวทีโลกดา้นการเสรมิสรา้งหลกันิติธรรมและยกระดบั

รวมทั�งสิ�น ไตรมาส 1  (ต.ค. -ธ.ค.) ไตรมาส 2  (ม.ค. -มี.ค.)

แผนงาน  : แผนงานบูรณาการปฏรูิปกฎหมายและพฒันากระบวนการยุติธรรม

แบบจดัทําแผน /รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณ ผลผลติ/โครงการ จาํแนกตามงบรายจา่ย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ส่วนราชการ/รฐัวิสาหกจิ



(33)

แบบ สงป.302

กระทรวง : กระทรวงยุติธรรม รหสั 16000 รายงานแผน

ส่วนราชการ/รฐัวิสาหกจิ  : สถาบนัเพื�อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องคก์าร รหสั 16013 งบกลาง รายงานผลไตรมาสที� 2

รหสั 57

รหสั 62

รหสั 06-0000

รหสับญัชีตามโครงสรา้ง ผลผลติ /โครงการ รหสั 57-006  

หน่วย :ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ตําแหน่ง)

ประเภทรายจา่ย 

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

4. งบอดุหนุน             50.3740             25.1862        12.5931        12.5931        12.5931        12.5931        12.5934              -          12.5944              -   

อดุหนุนท ั �วไป             50.3740             25.1862        12.5931        12.5931        12.5931        12.5931        12.5934              -          12.5944              -   

เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน              3.8405              1.2337         0.9600         0.9600         0.9600         0.2737         0.9601              -           0.9604              -   

เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายบุคลากร             46.5335             23.9525        11.6331        11.6331        11.6331        12.3194        11.6333              -          11.6340              -   

รวมเงนิงบประมาณ(1+2+3+4+5)             50.3740             25.1862        12.5931        12.5931        12.5931        12.5931        12.5934              -          12.5944              -   

แผนงาน  : แผนงานบุคลากรภาครฐั (ดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบรหิารจดัการภาครฐั)

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง  : ภาคีเครอืข่ายท ั�งในและต่างประเทศมีส่วนร่วมในการพฒันากฎหมายและกระบวนการ

ผลผลติ /โครงการ  : รายการค่าใชจ้า่ยบุคลากรภาครฐั ปฏรูิปกฎหมายและพฒันากระบวนการยุติธรรม

รวมทั�งสิ�น ไตรมาส 1  (ต.ค. -ธ.ค.) ไตรมาส 2  (ม.ค. -มี.ค.) ไตรมาส 3  (เม.ย. -มิ.ย.) ไตรมาส 4  (ก.ค. - ก.ย.)

แบบจดัทําแผน /รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณ ผลผลติ/โครงการ จาํแนกตามงบรายจา่ย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ส่วนราชการ/รฐัวิสาหกจิ



(34)

แบบ สงป.302

กระทรวง : กระทรวงยุติธรรม รหสั 16000 รายงานแผน

ส่วนราชการ/รฐัวิสาหกจิ  : สถาบนัเพื�อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องคก์าร รหสั 16013 งบกลาง รายงานผลไตรมาสที� 2

รหสั 58

รหสั 62

รหสั 03-0000

รหสับญัชีตามโครงสรา้ง ผลผลติ /โครงการ รหสั 58-003  

หน่วย :ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ตําแหน่ง)

ประเภทรายจา่ย 

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

4. งบอดุหนุน           214.2787             54.5386        63.8894        32.1893        50.8764        22.3493        51.0809              -          48.4320              -   

อดุหนุนท ั �วไป           214.2787             54.5386        63.8894        32.1893        50.8764        22.3493        51.0809              -          48.4320              -   

ครุภณัฑ ์ที�ดนิ สิ�งก่อสรา้ง           128.7257              1.9252        33.6253         1.9252        31.7001              -          31.7001              -          31.7002              -   

เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน             45.4524             23.2683        13.2645        13.2645        11.1561        10.0038        11.3607              -           9.6711              -   

เงนิอดุหนุนเป็นงบรายจ่ายอื�น             40.1006             29.3450        16.9996        16.9996         8.0202        12.3454         8.0201              -           7.0607              -   

รวมเงนิงบประมาณ(1+2+3+4+5)           214.2787             54.5386        63.8894        32.1893        50.8764        22.3493        51.0809              -          48.4320              -   

ไตรมาส 3  (เม.ย. -มิ.ย.) ไตรมาส 4  (ก.ค. - ก.ย.)

ส่วนราชการ/รฐัวิสาหกจิ

แผนงาน  : แผนงานพื�นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบรหิารจดัการภาครฐั

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง  : ภาคีเครอืข่ายท ั�งในและต่างประเทศมีส่วนร่วมในการพฒันากฎหมายและกระบวนการ

ผลผลติ /โครงการ  : การยกระดบัประสทิธิภาพองคก์รเพื�อรองรบัการเป็นสถาบนัสมทบแห่งองคก์ารสหประชาชาติ

รวมทั�งสิ�น ไตรมาส 1  (ต.ค. -ธ.ค.) ไตรมาส 2  (ม.ค. -มี.ค.)

แบบจดัทําแผน /รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณ ผลผลติ/โครงการ จาํแนกตามงบรายจา่ย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


