
 
 
 

 

 สรุปผลการดําเนินงานตามภารกิจหลัก 

 สรุปผลการปฏิบัติงานและผลการใชจายงบประมาณเสนอสํานักงบประมาณ 

 

 
 
 

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแหงประเทศไทย 

รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 - ไตรมาสที่ ๔ 



สรุปผลการด าเนินงานในรอบไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๑) 

สถาบันฯ มีการขับเคลื่อนงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ โดยด าเนินกิจกรรมเ พ่ือผลักดันเชิงนโยบาย ( Policy Advocacy)  
และพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Capacity Building) โดยมีกิจกรรมส าคัญที่ด าเนินงานในไตรมาส ๔ สรุปได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การอนุวัติมาตรฐานและบรรทัดฐานของสหประชาชาติด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาในกลุ่มผู้เปราะบาง โดยเฉพาะข้อก าหนด
กรุงเทพ และการส่งเสริมสิทธิของผู้หญิงและเด็ก 

โครงการ การด าเนินการ ผลที่ได้รับจาก 
การด าเนินงาน 

กลุ่มเป้าหมาย 

งานผลักดันเชิงนโยบาย (Policy Advocacy) 
โครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้
ต่อประเด็นเกี่ยวกับผู้ต้องขังใน
ประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วันที่ ๖-๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ TIJ และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กรมราชทัณฑ์ กรมคุม
ป ร ะพฤติ  โ ค ร งก า รก า ลั ง ใ จ  และส า นั ก ง า น
ปลัดกระทรวงยุติธรรมเข้าร่วมกิจกรรมครบรอบ  
๑๐ ปี ของ Yellow Ribbon Project Events 2018 
ณ ประเทศสิงคโปร์ โดยได้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษา
ดูงาน pre release program by SCORE ในเรือนจ า
ประเทศสิงคโปร์  และการเข้าร่วมงาน Yellow 
Ribbon Prison Run (YRPR) 2018 ซึ่งเป็นการวิ่ง
มาราธอนร่วมกับผู้พ้นโทษ เข้าสู่เรือนจ าเพ่ือเป็นการ
สร้างความยอมรับของสังคมภายใต้หัวข้อ The Road 
of Acceptance  

- สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือทาง
ระหว่ า งหน่ วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมในระดับอาเซียน 
 - เกิดการเรียนรู้และเสริมความร่วมมือ
ในการท างานร่วมกันในอนาคตต่อไป
ระหว่ า งหน่ วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมของไทย 

1. หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
จากประเทศต่างๆในอาเซียน 
2. กลุ่ม community services  
๓. ภาคธุรกิจ  
4. ภาคประชาสังคม  
จ านวนประมาณ  ๒๐๐ คน 



ยุทธศาสตร์ที่ 1 การอนุวัติมาตรฐานและบรรทัดฐานของสหประชาชาติด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาในกลุ่มผู้เปราะบาง โดยเฉพาะข้อก าหนด
กรุงเทพ และการส่งเสริมสิทธิของผู้หญิงและเด็ก 

โครงการ การด าเนินการ ผลที่ได้รับจาก 
การด าเนินงาน 

กลุ่มเป้าหมาย 

โครงการส่งเสริมเรือนจ าต้นแบบ
ตามข้อก าหนดกรุงเทพและ
ข้อก าหนดแมนเดลลา 

 วันที่ ๑๙ – ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑  TIJ ได้ก ำหนดจัด
สัมมนำและศึกษำดูงำนเพ่ือพัฒนำเรือนจ ำต้นแบบตำม
ข้อก ำหนดกรุงเทพ  ณ ทัณฑสถำนหญิงเชียงใหม่ และ
เรือนจ ำกลำงเชียงรำย ให้กับผู้บัญชำกำรเรือนจ ำและ
เจ้ำหน้ำที่จำกเรือนจ ำและทัณฑสถำนต่ำงๆ ที่อยู่ใน
โครงกำรพัฒนำเรือนจ ำต้นแบบ  เพ่ือเป็นกำรพัฒนำ
ศักยภำพของเจ้ำหน้ำที่เรือนจ ำ โดยกำรศึกษำดูงำน
จำกเรือนจ ำ อ่ืนที่มีกำรปฏิบัติที่ ดี และสำมำรถ 
น ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรสัมมนำและศึกษำดูงำนมำปรับใช้
ในกำรพัฒนำงำนของเรือนจ ำให้ก้ำวไปสู่ เรือนจ ำ
ต้นแบบ โดยเป็นกำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติจริงและ
ส่งเสริมให้มีกำรริเริ่มจำกภำยในเพ่ือน ำไปสู่กำร
พัฒนำอย่ำงยั่งยืน ผู้เข้ำร่วมประกอบด้วย ผู้บัญชำกำร
เรือนจ ำและเจ้ำหน้ำที่จำก ๑) ทัณฑสถำนหญิง
นครรำชสีมำ ๒) ทัณฑสถำนหญิงชลบุรี ๓) เรือนจ ำ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ๔) เรือนจ ำจังหวัดจันทบุรี 
และ๕) เรือนจ ำจังหวัดเพชรบุรี     

 วันที่ ๑๐-๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ TIJ ลงพื้นทีเ่พ่ือตรวจ
ประเมินเรือนจ ำ (เรือนจ ำต้นแบบ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑)  
ในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสำนตอนใต้ )  
ทั้งหมด ๖ เรือนจ ำ ได้แก่ เรือนจ ำกลำงอุบลรำชธำนี 
เรือนจ ำจังหวัดศรีสะเกษ เรือนจ ำกลำงสุรินทร์  

- เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ได้รับองค์ความรู้
เกี่ยวกับการบริหารจัดการเรือนจ าและ
การอนุวัติข้อก าหนดกรุงเทพ 

- ได้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับ 

ข้อก าหนดกรุงเทพและ การดูแลและ
ฟ้ืนฟูผู้ต้องขังหญิงเพ่ือเตรียมพร้อมก่อน
ปล่อยที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 

๑. ผู้บัญชำกำรเรือนจ ำ 
๒. เจ้ำหน้ำที่ระดับปฏิบัติงำน 
 จ ำนวน ๑๖ คน 



ยุทธศาสตร์ที่ 1 การอนุวัติมาตรฐานและบรรทัดฐานของสหประชาชาติด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาในกลุ่มผู้เปราะบาง โดยเฉพาะข้อก าหนด
กรุงเทพ และการส่งเสริมสิทธิของผู้หญิงและเด็ก 

โครงการ การด าเนินการ ผลที่ได้รับจาก 
การด าเนินงาน 

กลุ่มเป้าหมาย 

เรือนจ ำรัตนบุรี เรือนจ ำจังหวัดบุรีรัมย์ และเรือนจ ำ
กลำงนครรำชสีมำ 
โดยขณะนี้ผลกำรประเมินเรือนจ ำต้นแบบอยู่ระหว่ำง
กำรประมวลผล คำดว่ำจะทรำบผลอย่ำงเป็นทำงกำร
ในช่วงกลำงเดือนตุลำคม 

งานพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Capacity Building) 
โครงการเสริมสร้างศักยภาพ
ผู้ปฏิบัติงานราชทัณฑ์นานาชาติ 

 วันที่ ๙ – ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ TIJ จัดฝึกอบรม
เพ่ือพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ในการปฏิบัติ
ต่อผู้ต้องขังหญิงแก่เจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ประเทศ
เคนยา ณ ทัณฑสถานหญิงลันกาตา (Langata 
women's prison) และทัณฑสถานหญิงมาชาคอส 
(Machakos women's prison) จ านวนรวมทั้งสิ้น 
๔๐ คน  

 วันที่ ๒๕-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ TIJ จัดฝึกอบรม
เพ่ือพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ในการปฏิบัติ
ต่อผู้ต้องขังหญิง โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยผู้
บัญชาการเรือนจ า/ทัณฑสถานหญิงทั่วประเทศ
อินโดนีเซีย และเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์อาวุโสจากกรม
ราชทัณฑ์ส่วนกลางประเทศอินโดนีเซีย รวมจ านวน
ทั้งสิ้น ๖๕ คน  
 

- สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
ผู้ปฏิบัติงานจากภูมิภาคอาเซียนและ
ภูมิภาคอ่ืนๆ 
- สามารถสร้างความตระหนักรู้และการ
พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน 
- เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
เกี่ยวกับเรื่องความต้องการพ้ืนฐานและ
ความเปราะบางของผู้กระท าผิดหญิงใน
กระบวนการยุติธรรมของผู้หญิง การ
พัฒนาโปรแกรมการแก้ไขฟ้ืนฟู และการ
ลดการกระท าความผิด  

- เจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์จากประเทศ
เคนยาและประเทศอินโดนีเซีย 
จ านวน ๑๐๕ คน 



ยุทธศาสตร์ที่ 1 การอนุวัติมาตรฐานและบรรทัดฐานของสหประชาชาติด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาในกลุ่มผู้เปราะบาง โดยเฉพาะข้อก าหนด
กรุงเทพ และการส่งเสริมสิทธิของผู้หญิงและเด็ก 

โครงการ การด าเนินการ ผลที่ได้รับจาก 
การด าเนินงาน 

กลุ่มเป้าหมาย 

โครงการเผยแพร่องค์ความรู้และ
การสร้างเครือข่ายวิชาการใน
ประเทศและต่างประเทศด้านการ
ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก 
กิจกรรมโครงการฝึกอบรมและ
เสริมสร้างพลังทางกฎหมายเพื่อ
ผู้น าและผู้สร้างอิทธิพลหญิง 

 วันที่ ๙ – ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ TIJ ร่วมกับมูลนิธิ
ผู้ ห ญิ ง ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ ก า ร พั ฒ น า ช น บ ท
( FORWARD) แ ล ะ ภ า ค วิ ช า ส ต รี ศึ ก ษ า  ค ณ ะ
สั งคมศาสตร์  มหาวิทยาลั ย เชี ย ง ใหม่  ( WSC)  
จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ: ความรู้ด้าน
กฎหมายและการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมส าหรับ
ผู้ หญิ ง  Paralegal Training Workshop: "Women 
for Justice; Justice for Women"  ใ น ภ า ค ใ ต้   
โดยเป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการณ์ (Workshop) 
การบรรยาย และการศึกษาดูงาน ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการท างานด้านกฎหมาย ให้เข้าใจในระบอบเพศ 
และเรี ยนรู้ เ รื่ อ งความรุนแรงบนฐานเพศและ 
ความรุนแรงเชิงโครงสร้างในสังคม เพ่ือช่วยเหลือและ
ส่งเสริมให้ผู้หญิงเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมมากขึ้น  

- ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าเอาความรู้
ที่ได้ไปพัฒนาแนวคิด มุมมองในการ
ท างานต่างๆ ในสหวิชาชีพ เพื่อคุ้มครอง
ผู้ถูกกระท าความรุนแรงและส่งเสริมให้
ผู้หญิงเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมมากขึ้น 

1. นักวิชาการ สังกัด กระทรวง
สาธารณสุข/กระทรวงยุติธรรม 
2. เจ้าหน้าที่รัฐ  
3. เครือข่ายชุมชน  
4. องค์กรสาธารณประโยชน์ 
 

  วันที่ ๑๘ กันยายน ๖๑ TIJ ร่วมกับมูลนิธิเพ่ือยุติการ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก (มูลนิธิ ECPAT 
ประเทศไทย) จัดประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญยุทธศาสตร์
ต้นแบบสหประชาชาติเพ่ือยุติความรุนแรงต่อเด็ก 
ในรูปแบบการแสวงหาประโยชน์ทางเพศกับเด็กผ่าน
ออน ไลน์  ( UN Model Strategies to Eliminate 
Online Sexual Exploitation against Children) 
เพ่ือเสวนาแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นระหว่าง
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ก าหนดนโยบาย พนักงานและเจ้าหน้าที่

- เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความ
คิดเห็นร่วมกันในเรื่องการยุติความรุนแรง
ของเด็ก  

๑.ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเด็ก 
๒.ผู้ก าหนดนโยบาย  
๓. เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
กฎหมาย  
๔. ภาคประชาสังคม 
จ านวนประมาณ ๓๐ คน 
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กรุงเทพ และการส่งเสริมสิทธิของผู้หญิงและเด็ก 

โครงการ การด าเนินการ ผลที่ได้รับจาก 
การด าเนินงาน 

กลุ่มเป้าหมาย 

ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกฎหมาย รวมถึงภาคประชา
สั ง คม  เ กี่ ย วกั บประ เด็ นดั ง กล่ า วและการรั บ
ยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบัติของ
สหประชาชาติในการขจัดความรุนแรงต่อเด็กในการ
ป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญา (UN Model Strategies) และต้นแบบการ
ด าเนินการระดับชาติเพ่ือขจัดการแสวงหาประโยชน์
ทางเพศเด็กออนไลน์ (WeProtect) มาใช้แก้ปัญหา 
ในประเทศไทย 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านหลักนิติธรรมเพื่อรองรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

โครงการ การด าเนินการ ผลที่ได้รับจาก 
การด าเนินงาน 

กลุ่มเป้าหมาย 

โครงการจัดเวทีสาธารณะนานาชาติ
ว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

 วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ TIJ จัดเวทีสาธารณะ
นานาชาติว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน หัวข้อ “แนวทางใหม่เพ่ือสร้างสรรค์ความเป็น
ธ ร ร ม ด้ ว ย ห ลั ก นิ ติ ธ ร ร ม ” ( Envisioning 
Transformative Social Justice) โดยมีจุดประสงค์
เพ่ือเปิดเวทีกลางในการสื่อสารและสะท้อนมุมมองจาก

- เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในแต่ละ
ประเด็นเพ่ือช่วยให้การขับเคลื่อนเรื่อง
ดังกล่าวสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  
- ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจทางวิชาการ
เกี่ยวกับหลักนิติธรรมและแนวทางการน า

๑. ผู้แทนกระทรวง 
๒.หน่วยงานราชการไทย 
ที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)  
๓. สถาบันการศึกษา  
๔.ภาคเอกชน  



ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านหลักนิติธรรมเพื่อรองรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

โครงการ การด าเนินการ ผลที่ได้รับจาก 
การด าเนินงาน 

กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้ ท ร งคุณวุฒิ จ ากหลากหลายอาชี พ  ให้ เห็ นถึ ง
ความส าคัญของหลักนิติธรรม (เป้าหมายที่ ๑๖) ต่อ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) 
ผ่านการน าเสนอประเด็นปัญหาต่างๆสู่สาธารณชน  
โดยเน้นกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้มีส่วนในการก าหนด
นโยบายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศจากทุกภาค
ส่วน พร้อมกับเป็นเวทีน าเสนอกรณีศึกษาในการปฏิรูป
หลักนิติธรรมอย่างเป็นรูปธรรม (RoLD in Action)  
ซึ่งเป็นผลงานจากกลุ่มผู้บริหารในหลักสูตรหลักนิติ
ธรรมเพ่ือการพัฒนา TIJ Executive Program on the 
Rule of Law and Development (RoLD Program)  
โดยมีการน าเสนอสถานการณ์ปัญหาอย่างเป็นระบบ
และจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย อันจะน าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในสังคมไทย ใน ๓ ประเด็น
ดังต่อไปนี้  
(๑) การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการเคารพกติกาใน 
     สังคมไทยหลักนิติธรรม 
(๒) การเปลี่ยนผ่านวัฒนธรรมเพื่อฟื้นฟูผู้ต้องขัง
กลับคืนสู่สังคม 
(๓) การสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการเงิน
อย่างทั่วถึงในระบบเศรษฐกิจอนาคต 

หลักนิติธรรมไปใช้ในการพัฒนานโยบาย
สาธารณะด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน 
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
สังคม ให้ตระหนักถึงความส าคัญของหลัก
นิติธรรมที่เป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนในสาขาต่างๆ ซึ่งเป็นการสนับสนุน
การด าเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน  (SDGs) ของประเทศไทยในภาพรวม 
 
 
 
 

๕. ภาคประชาสังคม  
๖.สื่อมวลชน  
จ านวนประมาณ 250 คน 



ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านหลักนิติธรรมเพื่อรองรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

โครงการ การด าเนินการ ผลที่ได้รับจาก 
การด าเนินงาน 

กลุ่มเป้าหมาย 

โครงการปฏิรูปหลักนิติธรรมอย่าง
เป็นรูปธรรม (RoLD in Action) 
 

 เม่ือวันที่ ๑๓ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ TIJ น าคณะ 
ผู้ เข้ าร่ วมอบรมหลักสูตร RoLD Program ศึกษา 
ดูงาน ณ เรือนจ าบุรีรัมย์ เพ่ือศึกษาโครงการประสาน
ความร่วมมือโครงการประชารัฐ ร่วมสร้างงาน สร้าง
อาชีพผู้ต้องขัง และการศึกษาดูงานโรงเรียนมีชัยพัฒนา 
เ พ่ือเรียนรู้การสร้างวัฒนธรรมการเคารพกติกา 
ในระดับเยาวชนและการขยายผลสู่ ระดับชุมชน 
การศึกษาดูงานด้านการพัฒนาเมืองโดยการส่งเสริม
กีฬาเพ่ือน าการท่องเที่ยว และการเสวนาการแก้ปัญหา
หนี้นอกระบบร่วมกับชาวบ้านบ้านหนองสระและ
หมู่บ้านใกล้เคียง โดยการแลกเปลี่ยนความเห็นและรับ
ฟังปัญหาหนี้นอกระบบจากมุมมองของชาวบ้าน 
ในพ้ืนที่ๆประสบปัญหา เพ่ือร่วมกันหาทางแก้ปัญหา
ดังกล่าวอย่างยั่งยืน 

 

- มีองค์ความรู้และนวัตกรรมเกี่ ยวกับ 
 กระบวนการปฏิรูปทางกฎหมาย หลักนิติ
ธรรม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพ่ือแก้ไข
ปัญหาสังคมอย่างมีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกันเป็นองค์รวม 
- มีแนวคิดโครงการพัฒนาน าร่องที่ส าคัญ
ในสาขาการพัฒนาต่างๆที่ยึดหลักการมี
หลักนิติธรรมที่ดี จากกลุ่มบุคลากรระดับ
ผู้บริหารระดับกลางและสูงทั้งภาครัฐและ
เอกชนที่เข้าร่วมแผนงานเสริมสร้างองค์
ความรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพื่อท าให้
หลักนิติธรรมเป็นพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืนของสังคมไทย (RoLD Program) 
 

ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร RoLD 
Program  

จ านวน ๖๓ คน 

 

 

 

 

 



 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเผยแพร่และสร้างองค์ความรู้ในประเด็นด้านกระบวนการยุติธรรมที่เกิดขึ้นใหม่ 
 

โครงการ การด าเนินการ ผลที่ได้รับจาก 
การด าเนินงาน 

กลุ่มเป้าหมาย 

โครงการชุดสัมมนาว่าด้วยความ
ยุติธรรมทางอาญา (Series of 
Criminal Justice Seminars) 

 เม่ือวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ TIJ จัดสัมมนาว่าด้วย
ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจกับการต่อต้านอาชญากรรม
ในยุคดิจิทัล :  อาชญากรรมกับคริปโตเคอร์ เรนซี่ ”
(Advancing the Economy and Combating Crime in 
the Digital Age: Cryptocurrency and Crime) โ ด ยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเวทีในการสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ ยวกับอาชญากรรมและคริปโตเคอร์ เรนซี่ ให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้ก้าวทันต่อการก่ออาชญากรรมที่อาศัยคริปโต
เคอร์เรนซี่เป็นเครื่องมือ พร้อมทั้งวิเคราะห์แนวนโยบาย
และกฎหมายของประเทศไทยผ่านการศึกษาแนวปฏิบัติที่
ดีของประเทศต่าง ๆ และแสวงหามาตรการในการป้องกัน
อาชญากรรมที่ เ หมาะสมและไม่ เป็ น อุปสรรคต่ อ
ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล 
 

- ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรม
และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับ
เรื่องอาชญากรรมและคริปโตเคอร์ 
เรนซี่ 
- ผู้ เข้าร่วมงานได้รับความรู้ ใหม่ๆ
เกี่ยวกับเศรษฐกิจจากเทคโนโลยีและ
ความท้าทายที่เกิดขึ้นต่อกระบวนการ
ยุติธรรมในยุคดิจิทัล 

๑. หน่วยงานในกระบวน 
การยุติธรรมทางอาญา  
๒. หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เช่น ส านักงาน ก.ล.ต. 
ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ตลาดหลักทรัพย์ กระทรวง
พาณิชย์ เป็นต้น  
๓. ผู้แทนจากสถานทูตต่าง ๆ  
๔. องค์การระหว่างประเทศ  
๕. ภาคเอกชน  
6. ธนาคารพาณิชย์  
7. สมาคมเกี่ยวกับบล็อกเชน 
จ านวนประมาณ ๒๕๐ คน 

 

 

 



 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเครือข่ายเยาวชนทั้งในระดับประเทศและระดับระหว่างประเทศ 
 

โครงการ การด าเนินการ ผลที่ได้รับจาก 
การด าเนินงาน 

กลุ่มเป้าหมาย 

งานพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Capacity Building) 

โครงการหลักสูตรอบรมส าหรับผู้บริหาร
ด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา (TIJ 
Executive Program on the Rule 
of Law and Development: RoLD) 

 วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ มีการจัดให้ผู้เข้าอบรมหลักสูตร 
RoLD ได้น าเสนอ Final Presentation ใน ๓ หัวข้อ ได้แก่ 
(๑ )  Financial Inclusion for Future Economy  (๒ ) 
Social Reintegration การฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดและส่งเสริม
การกลับสู่สังคม (๓) Culture of Lawfulness การสร้าง
สังคมเคารพกฎกติกาในประเทศไทย  

 เตรียมการเปิดรับสมัครผู้ เข้าอบรมหลักสูตร RoLD  
รุ่นที่ ๓ โดยมีก าหนดระยะเวลาประชาสัมพันธ์ เปิดรับ
สมัคร และคัดเลือกผู้เข้าร่วมหลักสูตร ระหว่างเดือน
ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๑ และมีก าหนดเปิดอบรม
หลักสูตรในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 

- ผู้เข้าอบรมหลักสูตร ได้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ประเด็นในแต่ละหัวข้อเพ่ือช่วยให้
การขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าวสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  

 

 

 

 

 

 

ผู้เข้าอบรมหลักสูตร RoLD 
จ านวน ๖๓ คน 

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิชาการ
และกลุ่มผู้น ารุ่นใหม่ด้านหลักนิติธรรม
และนโยบายการพัฒนาภายใต้ความ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด 

 ด าเนินการเปิดรับสมัครหลักสูตรนานาชาติส าหรับ
นักวิจัย/นักวิชาการด้านหลักนิติธรรมและนโยบาย (TIJ-
IGLP Workshop for Scholars on the Rule of Law 
and Policy) เรียบร้อยแล้ว 

-  เกิดการสร้ าง เครือข่ ายความ
ร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ 
รวมถึงกลุ่มผู้น ารุ่นใหม่ที่ประสบ
ความส าเร็จในแวดวงต่างๆทั้งใน

นักวิจัยและอำจำรย์ระดับ
มหำวิทยำลัยทั้งในประเทศไทย
และต่ำงประเทศท่ัวโลก 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเครือข่ายเยาวชนทั้งในระดับประเทศและระดับระหว่างประเทศ 
 

โครงการ การด าเนินการ ผลที่ได้รับจาก 
การด าเนินงาน 

กลุ่มเป้าหมาย 

 อยู่ระหว่างการเปิดรับสมัครหลักสูตรนานาชาติส าหรับ
ผู้น ารุ่นใหม่ด้านหลักนิติธรรมและนโยบาย (TIJ-IGLP 
Workshop for Emerging Leaders on the Rule of 
Law and Policy)  

ประเทศไทยและต่างประเทศทั่ว
โลก 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การปรับระบบการพัฒนาองค์กร และการบริหารจัดการให้เข้มแข็งทันสมัย และมีประสิทธิภาพ สามารถสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจในระดับ
นานาชาต ิ

โครงการ กิจกรรม ปัญหา/อุปสรรค 
โครงการประเมินความคุ้มค่า และส ารวจความพึง
พอใจเพื่อพัฒนาการให้บริการของสถาบันฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

 ที่ปรึกษาจัดท ารายงานประเมินความคุ้มค่าทางสังคมของการด าเนินตาม
ภารกิจของสถาบัน ฉบับสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว และได้มีการน าเสนอ
คณะกรรมการบริหารสถาบัน เมื่อวันที่ ๒๕ ก.ย. ๖๑  

- 

โครงการปรับปรุงระบบ Performance 
Management System 

  มีการจัดประชุมย่อยรายส านักเพ่ือชี้แจงเรื่อง KPI บุคลากร และได้มี 
การ ใช้ KPI ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ แล้ว 

- 

โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์องค์กรระยะ 5 ปี 
(พ.ศ.2561-2565) 

 ที่ปรึกษาโครงการฯ ได้จัดท ารายงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้มีการ
น าเสนอคณะกรรมการบริหารสถาบัน เมื่อวันที่ ๒๕ ก.ย. ๖๑ 

- 



 
  

โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการและองค์ความรู้ 
 

 มีการจัดท าจดหมายข่าวฉบับ 00๗:  สิ งหาคม 2561  หัวข้อ 
“Propelling the Development –led Crime Prevention Approach 
on the International Stage”   

 จัดเตรียมข้อมูลส าหรับเว็บไซต์ได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วและอยู่
ระหว่างการน าข้อมูลเข้าสู่ระบบ โดยเว็บไซต์ใหม่มีก าหนดเปิดให้บริการ
สิ้นเดือนกันยายน 2561 

- 

โครงการสร้างเสริมประสิทธิภาพการสื่อสาร
ภาพลักษณ์องค์กร 

 ด าเนินการจัดท ารูปเล่มรายงานประจ าปีเสร็จเรียบร้อยแล้ว - 

โครงการสร้างเสริมประสิทธิภาพการบริหารงาน
องค์กร 

 มีการจัดกิจกรรม Town Hall Meeting เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ในองค์กรได้มี
โอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการท างาน จ านวน ๑ ครั้ง คือ เมื่อ
วันที่ ๖ ก.ค. ๖๑ หวัข้อ “การประชุม CCPCJ และการดูงานที่ศาลอาญา
ธนบุรี” 

- 



 
โครงการศึกษาวิจัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ TIJ มีผลการด าเนินงานด้านการศึกษาวิจัย สรุปได้ดังนี้ 
        ๑) มีผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จ จ านวน ๕ เรื่อง 
        ๒) มีผลงานวิจัยที่ได้เริ่มด าเนินการแล้วในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จ านวน ๕ เรื่อง 
 

ผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จ จ านวน ๕ เรื่อง 

โครงการ ประเด็นย่อย 
๑. โครงการศึกษาวิจัยเรื่องท่ีมาและภูมิหลังผู้กระท าผิดหญิงและ
การอนุวัติข้อก าหนดกรุงเทพ (Women Prisoners and the 
Implementation of  the Bangkok Rules) 

- รายงานการศึกษาเรื่อง เส้นทางสู่เรือนจ าของผู้ต้องขังหญิงในประเทศเคนย่า Women’s 
Pathway to Prison in Kenya ภายใต้โครงการศึกษาวิจัยเรื่องที่มาและภูมิหลังผู้กระท าผิด
หญิงและการอนุวัติข้อก าหนดกรุงเทพ   
 

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

- รายงานการศึกษาเรื่อง Prisoners of identity : The experiences of ethnic minority 
Vietnamese women categorized as foreign in Cambodian prisons ภายใต้โครงการ
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความเปราะบางมิติต่างๆ ภายในเรือนจ า  
 

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

- รายงานการศึกษาเรื่อง เพศภาวะและเส้นทางสู่เรือนจ า: การศึกษาเรื่องเล่าความผิดของ
ผู้หญิงและผู้ชายในคดียาเสพติดในประเทศไทย ภายใต้โครงการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยในการ
กระท าผิดซ้ าและความส าเร็จในการกลับคืนสู่สังคม   

๔. โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและองค์ความรู้ด้านกระบวนการ
ยุติธรรม 
 

- รายงานผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่องความปลอดภัยสาธารณะ ภายใต้
โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและองค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรม 

๕. โครงการส ารวจสถิติข้อมูลความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนใน
ประเทศไทย 

- รายงานผลการส ารวจข้อมูลความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในศูนย์ฝึกและ
อบรมเด็กและเยาวชนในประเทศไทย ภายใต้โครงการส ารวจสถิติข้อมูลความรุนแรงต่อเด็กและ
เยาวชนในประเทศไทย   



ผลงานวิจัยที่ได้เริ่มด าเนินการแล้วในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จ านวน ๕ เรื่อง 
โครงการ ประเด็นย่อย 

๑. โครงการศึกษาวิจัยและสร้างองค์ความรู้ด้านการเสริมพลังทาง
กฎหมาย การเข้าถึงความยุติธรรม และกระบวนการยุติธรรมท่ี
ค านึงถึงภูมิหลังของผู้หญิง  

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

๒. โครงการงานศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนา
กระบวนการยุติธรรมในการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของเด็กใน
กลุ่มเด็กเปราะบาง 
 

- โครงการศึกษาวิจัยเรื่องมุ่งสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่เหมาะสมกับลักษณะเปราะบาง
ของเด็กท่ีเป็นผู้เสียหายจากความรุนแรงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : การวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการในทางปฏิบัติว่าด้วยการยุติความรุนแรงต่อเด็ก 
 

๓. โครงการศึกษาวิจัยเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสถิติและตัวชี้วัดหลัก
นิติธรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทย ระยะ
ที่สอง 
 

- โครงการพัฒนาตัวชี้วัดด้านระยะเวลาเพื่อส่งเสริมหลักนิติธรรมในกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญา 
- โครงการพัฒนาตัวชี้วัดด้านค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมหลักนิติธรรมในกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญา 

๔. โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมข้ามชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Project on 
developing knowledge to support prevention and 
suppression of transnational crime in the Southeast Asian 
region) 

- โครงการวิจัยภูมิหลังของการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์และประสบการณ์ในการะบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา 

๕. โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ 
 
 
 

- การวิเคราะห์สถานภาพของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในทางปฏิบัติในประเทศไทย 
- การวิเคราะห์สถานะองค์ความรู้ของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในทางวิชาการ 
- การให้ความร่วมมือเพ่ือทบทวนเนื้อหาการปรับปรุงคู่มือเรื่องกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ของส านักงานยาเสพติดอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ 

 
  

 



 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใชจายงบประมาณประจําป 2561 รายงานตอสํานักงบประมาณ

ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 2561 ถึง กันยายน 2561)



หนาที่ 2

งบส่วนราชการ / รฐัวิสาหกจิ

งบกลาง แบบ สงป.301

กระทรวง : กระทรวงยุติธรรม รหสั : 16000 รายงานแผน

ส่วนราชการ/รฐัวิสาหกจิ  : สถาบนัเพื�อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องคก์าร

มหาชน) รหสั : 16013 รายงานผล

ยุทธศาสตรจ์ดัสรร-แผนงาน-เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์ หน่วยนับ

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

ผลผลติ/โครงการ-กจิกรรม

รวมเงนิงบประมาณทั�งสิ�น       358.0015       203.7669       110.0882        78.3881        85.8732        54.1731        83.2772        24.4268        78.7629        46.7789 

ยุทธศาสตรจ์ดัสรร : ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของ

ประเทศ

       28.5000        26.5402        10.2600        10.2600         6.8400         5.4173         5.9850         0.6968         5.4150        10.1660 

แผนงาน : แผนงานบูรณาการวิจยัและนวตักรรม        28.5000        26.5402        10.2600        10.2600         6.8400         5.4173         5.9850         0.6968         5.4150        10.1660 

เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์: วิจยัและนวตักรรมเพื�อแกไ้ขปญัหาหรอืสรา้ง

ความเขม้แข็งดา้นสงัคม ชมุชน ความมั �นคง และคุณภาพชีวิตประชาชน

ตามยุทธศาสตรป์ระเทศ

       28.5000        26.5402        10.2600        10.2600         6.8400         5.4173         5.9850         0.6968         5.4150        10.1660 

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง : ภาคีเครอืข่ายท ั�งในและต่างประเทศมี

ส่วนร่วมในการพฒันากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

       28.5000        26.5402        10.2600        10.2600         6.8400         5.4173         5.9850         0.6968         5.4150        10.1660 

- ตวัชี�วดั : จาํนวนกจิกรรมที�ส่งเสรมิการยกระดบัประสทิธิภาพองคก์รเพื�อ

สนบัสนุนการเป็นสถาบนัในเครอืข่ายแผนงานสหประชาชาติว่าดว้ยการ

ป้องกนัอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา

กจิกรรม 4 4 1 1 1 1 3 1

- ตวัชี�วดั : จาํนวนผูป้ฎบิตัิการทางดา้นอนุญาโตตุลาการและดา้นประนอม

ขอ้พพิาทที�ขึ�นบญัชกีบัสถาบนัอนุญาโตตุลาการ ไม่นอ้ยกว่า

คน 60 52 30 52 30

- ตวัชี�วดั : จาํนวนแนวทางหรอืขอ้เสนอแนะที�เกี�ยวกบักระบวนการ

ประนอมขอ้พพิาทและอนุญาโตตุลาการ

เรื�อง 3 3 3 3

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

โครงการที�มกีารบูรณาการหรอืประสานความร่วมมอืในการดาํเนินงานไม่

นอ้ยกว่า

เรื�อง 15 18 3 5 7 3 13 2

- ตวัชี�วดั : ความพงึพอใจเฉลี�ยจากงานบรกิารของสถาบนัอนุญาโตตุลาการ รอ้ยละ 80 87.40 87.40 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.) 



หนาที่ 3

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        26.5402        10.2600        10.2600         6.8400         5.4173         5.9850         0.6968         5.4150        10.1660 

- ตวัชี�วดั : จาํนวนกจิกรรมที�ส่งเสรมิการยกระดบัประสทิธิภาพองคก์ร

เพื�อสนบัสนุนการเป็นสถาบนัในเครอืข่ายแผนงานสหประชาชาติว่าดว้ย

การป้องกนัอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา

กจิกรรม 4 4 1 1 1 2 1 1 1

โครงการที�  1 : โครงการศึกษาวิจยัและพฒันาองคค์วามรูเ้พื�อ

ยกระดบัมาตรฐานและพฒันากระบวนการยุติธรรมทางอาญารวมทั�ง

หลกันิติธรรมของประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน

       28.5000        26.5402        10.2600        10.2600         6.8400         5.4173         5.9850         0.6968         5.4150        10.1660 

1. แผนการปฏบิตัิงาน

1.1 ตวัชี� วดั

เชงิปรมิาณ

- มกีารนาํเสนอผลงานวจิยัในเวทรีะหว่างประเทศ คร ั�ง 2 2 1 1 2

เชงิคุณภาพ

- มผีลงานวจิยัที�เสรจ็สมบูรณ ์สามารถนาํไปเป็ยขอ้มลูอา้งองิในการ

จดัทาํแผนงาน หรอืสามารถนาํผลจากการศึกษาวจิยัไปใชเ้ผยแพร่

เป็นขอ้เสนอแนะเชงินโยบายเพื�อการพฒันาหน่วยงานใน

กระบวนการยุติธรรม

เรื�อง 10 10 3 7 10

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.) 



หนาที่ 4

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 10 3 3 7 7

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

2.แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)        28.5000        26.5402        10.2600        10.2600         6.8400         5.4173         5.9850         0.6968         5.4150        10.1660 

2.1 งบประมาณ        28.5000        26.5402        10.2600        10.2600         6.8400         5.4173         5.9850         0.6968         5.4150        10.1660 

1 : การส่งเสรมิงานวจิยัและพฒันาองคค์วามรู ้        28.5000        26.5402        10.2600        10.2600         6.8400         5.4173         5.9850         0.6968         5.4150        10.1660 

- รายจ่ายประจาํ        28.5000        26.5402        10.2600        10.2600         6.8400         5.4173         5.9850         0.6968         5.4150        10.1660 

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.) 



หนาที่ 5

งบส่วนราชการ / รฐัวิสาหกจิ

งบกลาง แบบ สงป.301

กระทรวง : กระทรวงยุติธรรม รหสั : 16000 รายงานแผน

ส่วนราชการ/รฐัวิสาหกจิ  : สถาบนัเพื�อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องคก์าร

มหาชน) รหสั : 16013 รายงานผล

ยุทธศาสตรจ์ดัสรร-แผนงาน-เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์ หน่วยนับ

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

ผลผลติ/โครงการ-กจิกรรม

ยุทธศาสตรจ์ดัสรร : ยุทธศาสตรด์า้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบรหิาร

จดัการภาครฐั

      329.5015       177.2267        99.8282        68.1281        79.0332        48.7558        77.2922        23.7300        73.3479        36.6129 

แผนงาน : แผนงานบูรณาการปฏรูิปกฎหมายและพฒันากระบวนการยุติธรรม        64.8488        53.7728        23.3457        23.3457        15.5637        13.8134        13.6179         3.2160        12.3215        13.3976 

เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์: เพิ�มประสทิธิภาพการบรหิารงานยุติธรรมเพื�อ

อาํนวยความเป็นธรรมใหก้บัประชาชน

       64.8488        53.7728        23.3457        23.3457        15.5637        13.8134        13.6179         3.2160        12.3215        13.3976 

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง : ภาคีเครอืข่ายท ั�งในและต่างประเทศมี

ส่วนร่วมในการพฒันากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

       64.8488        53.7728        23.3457        23.3457        15.5637        13.8134        13.6179         3.2160        12.3215        13.3976 

- ตวัชี�วดั : จาํนวนกจิกรรมที�ส่งเสรมิการยกระดบัประสทิธิภาพองคก์รเพื�อ

สนบัสนุนการเป็นสถาบนัในเครอืข่ายแผนงานสหประชาชาติว่าดว้ยการ

ป้องกนัอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา

กจิกรรม 4 4 1 1 1 1 3 1

- ตวัชี�วดั : จาํนวนผูป้ฎบิตัิการทางดา้นอนุญาโตตุลาการและดา้นประนอม

ขอ้พพิาทที�ขึ�นบญัชกีบัสถาบนัอนุญาโตตุลาการ ไม่นอ้ยกว่า

คน 60 52 30 52 30

- ตวัชี�วดั : จาํนวนแนวทางหรอืขอ้เสนอแนะที�เกี�ยวกบักระบวนการ

ประนอมขอ้พพิาทและอนุญาโตตุลาการ

เรื�อง 3 3 3 3

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.) 



หนาที่ 6

ยุทธศาสตรจ์ดัสรร-แผนงาน-เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์ หน่วยนับ

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

ผลผลติ/โครงการ-กจิกรรม

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

โครงการที�มกีารบูรณาการหรอืประสานความร่วมมอืในการดาํเนินงานไม่

นอ้ยกว่า

เรื�อง 15 18 3 5 7 3 13 2

- ตวัชี�วดั : ความพงึพอใจเฉลี�ยจากงานบรกิารของสถาบนัอนุญาโตตุลาการ รอ้ยละ 80 87.40 87.40 80

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

โครงการที�มกีารบูรณาการหรอืประสานความร่วมมอืในการดาํเนินงานไดร้บั

การยอมรบั ไม่นอ้ยกว่า

รอ้ยละ 80 80

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน : การยกระดบัประสทิธิภาพองคก์ร

เพื�อสนับสนุนการเป็นสถาบนัในเครอืข่ายแผนงานสหประชาชาติว่า

ดว้ยการป้องกนัอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา

       64.8488        53.7728        23.3457        23.3457        15.5637        13.8134        13.6179         3.2160        12.3215        13.3976 

- ตวัชี�วดั : จาํนวนกจิกรรมที�ส่งเสรมิการยกระดบัประสทิธิภาพองคก์ร

เพื�อสนบัสนุนการเป็นสถาบนัในเครอืข่ายแผนงานสหประชาชาติว่าดว้ย

การป้องกนัอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา

กจิกรรม 4 4 1 1 1 2 1 1 1

โครงการที�  1 : โครงการส่งเสรมิบทบาทประเทศไทยในเวทีโลกดา้น

การเสรมิสรา้งหลกันิติธรรมและยกระดบักระบวนการยุติธรรมทาง

อาญาตามหลกัสากลในฐานะสถาบนัสมทบของสหประชาชาติ

       64.8488        53.7728        23.3457        23.3457        15.5637        13.8134        13.6179         3.2160        12.3215        13.3976 

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.) 



หนาที่ 7

ยุทธศาสตรจ์ดัสรร-แผนงาน-เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์ หน่วยนับ

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

ผลผลติ/โครงการ-กจิกรรม

1. แผนการปฏบิตัิงาน

1.1 ตวัชี� วดั

เชงิปรมิาณ

- จาํนวนกจิกรรมที�ส่งเสรมิใหเ้กดิการพฒันามาตรฐานดา้นการ

ป้องกนัอาชญากรรมทางอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

และองคค์วามรูท้ี�ไดจ้ากกจิกรรมการส่งเสรมิมกีารนาํไปเผยแพร่

เพื�อใหเ้กดิประโยชนเ์ชงิวชิาการหรอืนโยบาย

กจิกรรม 4 4 1 1 1 1 1 1 2

- บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมท ั�งในและต่างประเทศไดร้บัการ

พฒันาศกัยภาพผ่านกจิกรรมการส่งเสรมิองคค์วามรูท้ี�เกี�ยวขอ้งกบั

หลกันิติธรรมดา้นการป้องกนัอาชญากรรมทางอาญาและ

กระบวนการยุติธรรมทางอาญา

ราย 200 445 100 100 50 60 50 285

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 4 1 1 1 1 1 0 1 2

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.) 



หนาที่ 8

ยุทธศาสตรจ์ดัสรร-แผนงาน-เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์ หน่วยนับ

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

ผลผลติ/โครงการ-กจิกรรม

- ตวัชี�วดั : บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมท ั�งในและ

ต่างประเทศไดร้บัการพฒันาศกัยภาพผ่านกจิกรรมการส่งเสรมิ

องคค์วามรูท้ี�เกี�ยวขอ้งกบัหลกันิติธรรมดา้นการป้องกนั

อาชญากรรมทางอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

ราย 200 445 100 100 50 60 50 285

2.แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)        64.8488        53.7728        23.3457        23.3457        15.5637        13.8134        13.6179         3.2160        12.3215        13.3976 

2.1 งบประมาณ        64.8488        53.7728        23.3457        23.3457        15.5637        13.8134        13.6179         3.2160        12.3215        13.3976 

1 : การเผยแพร่ แลกเปลี�ยนองคค์วามรู ้และการใหค้วาม

ช่วยเหลอืทางเทคนิค รวมท ั�งเสรมิสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่าง

ประเทศ เพื�อยกระดบักระบวนการยุติธรรมทางอาญาตามหลกั

มาตรฐานสากล

       64.8488        53.7728        23.3457        23.3457        15.5637        13.8134        13.6179         3.2160        12.3215        13.3976 

- รายจ่ายประจาํ        64.8488        53.7728        23.3457        23.3457        15.5637        13.8134        13.6179         3.2160        12.3215        13.3976 

แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครฐั (ดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบ

บรหิารจดัการภาครฐั)

       50.3740        44.7547        12.5931        12.5931        12.5931        12.5931        12.5934         8.2477        12.5944        11.3208 

เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์: เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร ์: แผนงานรอง

บุคลากรภาครฐัปฏรูิปกฎหมายและการพฒันากระบวนการยุติธรรม

       50.3740        44.7547        12.5931        12.5931        12.5931        12.5931        12.5934         8.2477        12.5944        11.3208 

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง : ภาคีเครอืข่ายท ั�งในและต่างประเทศมี

ส่วนร่วมในการพฒันากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

       50.3740        44.7547        12.5931        12.5931        12.5931        12.5931        12.5934         8.2477        12.5944        11.3208 

- ตวัชี�วดั : จาํนวนกจิกรรมที�ส่งเสรมิการยกระดบัประสทิธิภาพองคก์รเพื�อ

สนบัสนุนการเป็นสถาบนัในเครอืข่ายแผนงานสหประชาชาติว่าดว้ยการ

ป้องกนัอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา

กจิกรรม 4 4 1 1 1 1 3 1

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.) 



หนาที่ 9

ยุทธศาสตรจ์ดัสรร-แผนงาน-เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์ หน่วยนับ

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

ผลผลติ/โครงการ-กจิกรรม

- ตวัชี�วดั : จาํนวนผูป้ฎบิตัิการทางดา้นอนุญาโตตุลาการและดา้นประนอม

ขอ้พพิาทที�ขึ�นบญัชกีบัสถาบนัอนุญาโตตุลาการ ไม่นอ้ยกว่า

คน 60 52 30 52 30

- ตวัชี�วดั : จาํนวนแนวทางหรอืขอ้เสนอแนะที�เกี�ยวกบักระบวนการ

ประนอมขอ้พพิาทและอนุญาโตตุลาการ

เรื�อง 3 3 3 3

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

โครงการที�มกีารบูรณาการหรอืประสานความร่วมมอืในการดาํเนินงานไม่

นอ้ยกว่า

เรื�อง 15 18 3 5 7 3 13 2

- ตวัชี�วดั : ความพงึพอใจเฉลี�ยจากงานบรกิารของสถาบนัอนุญาโตตุลาการ รอ้ยละ 80 87.40 87.40 80

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

โครงการที�มกีารบูรณาการหรอืประสานความร่วมมอืในการดาํเนินงานไดร้บั

การยอมรบั ไม่นอ้ยกว่า

รอ้ยละ 80 80

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน : การยกระดบัประสทิธิภาพองคก์ร

เพื�อสนับสนุนการเป็นสถาบนัในเครอืข่ายแผนงานสหประชาชาติว่า

ดว้ยการป้องกนัอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา

       50.3740        44.7547        12.5931        12.5931        12.5931        12.5931        12.5934         8.2477        12.5944        11.3208 

- ตวัชี�วดั : จาํนวนกจิกรรมที�ส่งเสรมิการยกระดบัประสทิธิภาพองคก์ร

เพื�อสนบัสนุนการเป็นสถาบนัในเครอืข่ายแผนงานสหประชาชาติว่าดว้ย

การป้องกนัอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา

กจิกรรม 4 4 1 1 1 2 1 1 1

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.) 



หนาที่ 10

ยุทธศาสตรจ์ดัสรร-แผนงาน-เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์ หน่วยนับ

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

ผลผลติ/โครงการ-กจิกรรม

ผลผลติที�  1 : รายการค่าใชจ้า่ยบุคลากรภาครฐั ปฏรูิปกฎหมายและ

พฒันากระบวนการยุติธรรม

       50.3740        44.7547        12.5931        12.5931        12.5931        12.5931        12.5934         8.2477        12.5944        11.3208 

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        44.7547        12.5931        12.5931        12.5931        12.5931        12.5934         8.2477        12.5944        11.3208 

2.1 งบประมาณ        50.3740        44.7547        12.5931        12.5931        12.5931        12.5931        12.5934         8.2477        12.5944        11.3208 

1 : บุคลากรภาครฐัปฏรูิปกฎหมายและพฒันากระบวนการ

ยุติธรรม

       50.3740        44.7547        12.5931        12.5931        12.5931        12.5931        12.5934         8.2477        12.5944        11.3208 

- รายจ่ายประจาํ        50.3740        44.7547        12.5931        12.5931        12.5931        12.5931        12.5934         8.2477        12.5944        11.3208 

แผนงาน : แผนงานพื�นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบรหิาร

จดัการภาครฐั

      214.2787        78.6993        63.8894        32.1893        50.8764        22.3493        51.0809        12.2662        48.4320        11.8945 

เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์: เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร ์: แผนงานรองปฏรูิป

กฎหมายและการพฒันากระบวนการยุติธรรม

      214.2787        78.6993        63.8894        32.1893        50.8764        22.3493        51.0809        12.2662        48.4320        11.8945 

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง : ภาคีเครอืข่ายท ั�งในและต่างประเทศมี

ส่วนร่วมในการพฒันากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

      214.2787        78.6993        63.8894        32.1893        50.8764        22.3493        51.0809        12.2662        48.4320        11.8945 

- ตวัชี�วดั : จาํนวนกจิกรรมที�ส่งเสรมิการยกระดบัประสทิธิภาพองคก์รเพื�อ

สนบัสนุนการเป็นสถาบนัในเครอืข่ายแผนงานสหประชาชาติว่าดว้ยการ

ป้องกนัอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา

กจิกรรม 4 4 1 1 1 1 3 1

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.) 



หนาที่ 11

ยุทธศาสตรจ์ดัสรร-แผนงาน-เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์ หน่วยนับ

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

ผลผลติ/โครงการ-กจิกรรม

- ตวัชี�วดั : จาํนวนผูป้ฎบิตัิการทางดา้นอนุญาโตตุลาการและดา้นประนอม

ขอ้พพิาทที�ขึ�นบญัชกีบัสถาบนัอนุญาโตตุลาการ ไม่นอ้ยกว่า

คน 60 52 30 52 30

- ตวัชี�วดั : จาํนวนแนวทางหรอืขอ้เสนอแนะที�เกี�ยวกบักระบวนการ

ประนอมขอ้พพิาทและอนุญาโตตุลาการ

เรื�อง 3 3 3 3

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

โครงการที�มกีารบูรณาการหรอืประสานความร่วมมอืในการดาํเนินงานไม่

นอ้ยกว่า

เรื�อง 15 18 3 5 7 3 13 2

- ตวัชี�วดั : ความพงึพอใจเฉลี�ยจากงานบรกิารของสถาบนัอนุญาโตตุลาการ รอ้ยละ 80 87.40 87.40 80

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

โครงการที�มกีารบูรณาการหรอืประสานความร่วมมอืในการดาํเนินงานไดร้บั

การยอมรบั ไม่นอ้ยกว่า

รอ้ยละ 80 80

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน : การยกระดบัประสทิธิภาพองคก์ร

เพื�อสนับสนุนการเป็นสถาบนัในเครอืข่ายแผนงานสหประชาชาติว่า

ดว้ยการป้องกนัอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา

      214.2787        78.6993        63.8894        32.1893        50.8764        22.3493        51.0809        12.2662        48.4320        11.8945 

- ตวัชี�วดั : จาํนวนกจิกรรมที�ส่งเสรมิการยกระดบัประสทิธิภาพองคก์ร

เพื�อสนบัสนุนการเป็นสถาบนัในเครอืข่ายแผนงานสหประชาชาติว่าดว้ย

การป้องกนัอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา

กจิกรรม 4 4 1 1 1 2 1 1 1

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.) 



หนาที่ 12

ยุทธศาสตรจ์ดัสรร-แผนงาน-เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์ หน่วยนับ

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

ผลผลติ/โครงการ-กจิกรรม

ผลผลติที�  1 : การยกระดบัประสทิธิภาพองคก์รเพื�อรองรบัการเป็น

สถาบนัสมทบแห่งองคก์ารสหประชาชาติ

      214.2787        78.6993        63.8894        32.1893        50.8764        22.3493        51.0809        12.2662        48.4320        11.8945 

1. แผนการปฏบิตัิงาน

1.1 ตวัชี� วดั

เชงิปรมิาณ

- จาํนวนกจิกรรมที�ส่งเสรมิการยกระดบัประสทิธิภาพองคก์รเพื�อ

สนบัสนุนการเป็นสถาบนัในเครอืข่ายแผนงานสหประชาชาติว่าดว้ย

การป้องกนัอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา

กจิกรรม 4 4 1 1 1 2 1 1 1

1.2 กจิกรรมหลกั

กจิกรรมที� 1 : สนบัสนุนเพื�อพฒันาและยกระดบัประสทิธิภาพ

องคก์ร

- ตวัชี�วดั : จาํนวนกจิกรรมที�ส่งเสรมิการยกระดบัประสทิธิภาพ

องคก์รเพื�อสนบัสนุนการเป็นสถาบนัในเครอืข่ายแผนงาน

สหประชาชาติว่าดว้ยการป้องกนัอาชญากรรมและความยุติธรรม

ทางอาญา

กจิกรรม 4 4 1 1 1 2 1 1 1

2.แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)       214.2787        78.6993        63.8894        32.1893        50.8764        22.3493        51.0809        12.2662        48.4320        11.8945 

2.1 งบประมาณ       214.2787        78.6993        63.8894        32.1893        50.8764        22.3493        51.0809        12.2662        48.4320        11.8945 

1 : สนบัสนุนเพื�อพฒันาและยกระดบัประสทิธิภาพองคก์ร       214.2787        78.6993        63.8894        32.1893        50.8764        22.3493        51.0809        12.2662        48.4320        11.8945 

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

- รายจ่ายประจาํ        85.5530        76.7741        30.2641        30.2641        19.1763        22.3493        19.3808        12.2662        16.7318        11.8945 

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.) 



หนาที่ 1

แบบ สงป.302

กระทรวง : กระทรวงยุติธรรม รหสั 16000 รายงานแผน

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

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             26.5402        10.2600        10.2600         6.8400         5.4173         5.9850         0.6968         5.4150        10.1660 

อดุหนุนท ั �วไป             28.5000             26.5402        10.2600        10.2600         6.8400         5.4173         5.9850         0.6968         5.4150        10.1660 

ค่าใชจ่้ายในการศึกษาวจิยัและพฒันาองคค์วามรูเ้พื�อยกระดบัมาตรฐาน

และพฒันากระบวนการยุติธรรมทางอาญา รวมท ั�งหลกันิติธรรมของ

ประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซยีน

            28.5000             26.5402        10.2600        10.2600         6.8400         5.4173         5.9850         0.6968         5.4150        10.1660 

รวมเงนิงบประมาณ(1+2+3+4+5)             28.5000             26.5402        10.2600        10.2600         6.8400         5.4173         5.9850         0.6968         5.4150        10.1660 

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.)



หนาที่ 2

แบบ สงป.302

กระทรวง : กระทรวงยุติธรรม รหสั 16000 รายงานแผน

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

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             53.7728        23.3457        23.3457        15.5637        13.8134        13.6179         3.2160        12.3215        13.3976 

อดุหนุนท ั �วไป             64.8488             53.7728        23.3457        23.3457        15.5637        13.8134        13.6179         3.2160        12.3215        13.3976 

เงนิอดุหนุนเป็นงบรายจ่ายอื�น             64.8488             53.7728        23.3457        23.3457        15.5637        13.8134        13.6179         3.2160        12.3215        13.3976 

รวมเงนิงบประมาณ(1+2+3+4+5)             64.8488             53.7728        23.3457        23.3457        15.5637        13.8134        13.6179         3.2160        12.3215        13.3976 

ผลผลติ /โครงการ  : โครงการส่งเสรมิบทบาทประเทศไทยในเวทีโลกดา้นการเสรมิสรา้งหลกันิติธรรมและยกระดบั

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

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

ส่วนราชการ/รฐัวิสาหกจิ

แผนงาน  : แผนงานบูรณาการปฏรูิปกฎหมายและพฒันากระบวนการยุติธรรม

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง  : ภาคีเครอืข่ายท ั�งในและต่างประเทศมีส่วนร่วมในการพฒันากฎหมายและกระบวนการ

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



หนาที่ 3

แบบ สงป.302

กระทรวง : กระทรวงยุติธรรม รหสั 16000 รายงานแผน

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

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             44.7547        12.5931        12.5931        12.5931        12.5931        12.5934         8.2477        12.5944        11.3208 

อดุหนุนท ั �วไป             50.3740             44.7547        12.5931        12.5931        12.5931        12.5931        12.5934         8.2477        12.5944        11.3208 

เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน              3.8405              2.4700         0.9600         0.9600         0.9600         0.2737         0.9601         0.2903         0.9604         0.9460 

เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายบุคลากร             46.5335             42.2847        11.6331        11.6331        11.6331        12.3194        11.6333         7.9575        11.6340        10.3748 

รวมเงนิงบประมาณ(1+2+3+4+5)             50.3740             44.7547        12.5931        12.5931        12.5931        12.5931        12.5934         8.2477        12.5944        11.3208 

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

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง  : ภาคีเครอืข่ายท ั�งในและต่างประเทศมีส่วนร่วมในการพฒันากฎหมายและกระบวนการ

ผลผลติ /โครงการ  : รายการค่าใชจ้า่ยบุคลากรภาครฐั ปฏรูิปกฎหมายและพฒันากระบวนการยุติธรรม

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

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

ส่วนราชการ/รฐัวิสาหกจิ

แผนงาน  : แผนงานบุคลากรภาครฐั (ดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบรหิารจดัการภาครฐั)



หนาที่ 4

แบบ สงป.302

กระทรวง : กระทรวงยุติธรรม รหสั 16000 รายงานแผน

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

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             78.6993        63.8894        32.1893        50.8764        22.3493        51.0809        12.2662        48.4320        11.8945 

อดุหนุนท ั �วไป           214.2787             78.6993        63.8894        32.1893        50.8764        22.3493        51.0809        12.2662        48.4320        11.8945 

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

เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน             45.4524             40.0766        13.2645        13.2645        11.1561        10.0038        11.3607         9.1853         9.6711         7.6229 

เงนิอดุหนุนเป็นงบรายจ่ายอื�น             40.1006             36.6975        16.9996        16.9996         8.0202        12.3454         8.0201         3.0809         7.0607         4.2716 

รวมเงนิงบประมาณ(1+2+3+4+5)           214.2787             78.6993        63.8894        32.1893        50.8764        22.3493        51.0809        12.2662        48.4320        11.8945 

ไตรมาส 2  (ม.ค. -มี.ค.)

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

ส่วนราชการ/รฐัวิสาหกจิ

แผนงาน  : แผนงานพื�นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบรหิารจดัการภาครฐั

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง  : ภาคีเครอืข่ายท ั�งในและต่างประเทศมีส่วนร่วมในการพฒันากฎหมายและกระบวนการ

ผลผลติ /โครงการ  : การยกระดบัประสทิธิภาพองคก์รเพื�อรองรบัการเป็นสถาบนัสมทบแห่งองคก์ารสหประชาชาติ

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


