
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – ไตรมาสที่ 4

❖ สรุปผลการด าเนินงานตามภารกจิ
❖ สรุปผลการปฏิบัตงิานและผลการใช้จ่ายงบประมาณเสนอส านกังบประมาณ



สรุปผลการด าเนินงานในรอบไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 2562 ถึง กนัยายน 2562) 

โครงการ กิจกรรม ปัญหา/อุปสรรค 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การอนุวัติมาตรฐานและบรรทัดฐานของสหประชาชาติด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาในกลุ่มผู้เปราะบาง โดยเฉพาะข้อก าหนดกรุงเทพ และ
การส่งเสริมสิทธิของผู้หญิงและเด็ก 
โครงการส่งเสริมเรือนจ าต้นแบบตามข้อก าหนดกรุงเทพ 
และข้อก าหมดแมนเดลลา 

▪ การจัดกิจกรรมลงพื้นที่เพ่ือวัดและประเมินผลการบริหารจัดการเรอืนจ าในเขต
ภาคใต้ ภายใต้โครงการเรือนจ าตน้แบบปี พ.ศ. 2562 เมื่อช่วงเดือนสิงหาคม 2562  
เพื่อตรวจสอบ ประเมินผล และคดัเลือกเรือนจ าที่ผ่านมาตรฐานตามข้อก าหนดกรุงเทพ 
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง จังหวัดตรัง จังหวัดกระบี่ จังหวัดระนอง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดพังงา และจังหวัดสงขลา โดยมีคณะกรรมการที่ท าหน้าท่ีวัด 
และประเมินผล ประกอบด้วย ผู้แทนกรมราชทัณฑ์ ผู้แทนสถาบันฯ และผูเ้ชี่ยวชาญภายนอก 
ทั้งนี้ เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 คณะกรรมการประเมินเรือนจ าต้นแบบ 3 ฝ่าย 
ซึ่งประกอบด้วย ผูแ้ทนจาก TIJ กรมราชทัณฑ์ และผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก ได้ประชุมสรุปผล
การประเมินเรือนจ าต้นแบบเรียบร้อยแล้ว โดยผลคะแนนการประเมินโครงการเรือนจ า
ต้นแบบประจ าปี 2562 มีเรือนจ าต้นแบบท่ีอนุวัติตามข้อก าหนดกรงุเทพฯ  
จ านวน 3 แห่ง ดังนี้ 
1) ทัณฑสถานหญิงสงขลา 2) เรือนจาจังหวัดตรัง 3) เรือนจ าอ าเภอทุ่งสง 

- 

 ▪ การจัดกิจกรรม โครงการอบรมเพือ่เสริมสรา้งศักยภาพส าหรับผู้ต้องขังหญิงใกล้พ้น
โทษ (โครงการเรือนจ าเชิงลึก) เปน็โครงการที่ขยายผลจากโครงการเรือนจ าต้นแบบ 
นอกเหนือไปจากการฝึกวิชาชีพท่ีมุ่งเน้นการสร้างทักษะเฉพาะเพื่อกลับเข้าสูต่ลาดแรงงาน 
แต่รวมถึงทักษะและความที่ครอบคลุมมติิการด าเนินชีวิตดา้นอ่ืนๆ ณ เรือนจ าจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เป็นระยะเวลา 3 เดือน (ก.ค.- ก.ย.) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการบรูณาการ
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ โดยมีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความพร้อมทางจิตใจ ทักษะ
ทางการเงินระยะยาว โดยเปิดโอกาสให้ครอบครัวของผู้ต้องขังเข้ามามีส่วนร่วม 

 

 

 

 



โครงการ กิจกรรม ปัญหา/อุปสรรค 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การอนุวัติมาตรฐานและบรรทัดฐานของสหประชาชาติด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาในกลุ่มผู้เปราะบาง โดยเฉพาะข้อก าหนดกรุงเทพ และ
การส่งเสริมสิทธิของผู้หญิงและเด็ก 
 ▪ วันที่ 29 ส.ค. 2562 การจัดท าโครงการเรือนจ าต้นแบบเพื่อน าร่องการอนุวัติ

ข้อก าหนดกรุงเทพในประเทศกมัพูชา โดยการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกรม
ราชทัณฑ์ ประเทศกัมพูชา น าโดย ดร. เฮง ฮัก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และ ดร. ชาน 
คิมเซง อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เพื่อยกระดับกระบวนการยุติธรรมในประเทศกัมพูชาให้คานึงถึง
ความอ่อนไหวทางเพศภาวะของผูต้้องขังหญิงและเป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งมีก าหนด
ระยะเวลาการด าเนินโครงการ 2 ปี ท้ังนี้ โครงการดังกล่าวจะมีการฝึกอบรมการบริหารจดัการ
เรือนจ า โดยคานึงถึงความอ่อนไหวทางเพศภาวะของผู้ต้องขังหญิงแก่เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์และ
เจ้าหน้าท่ีเรือนจ า CC2 เรือนจ าหญิงท่ีใหญ่ที่สุดของประเทศกัมพูชา การจัดตั้งคณะทางาน
ร่วมกันเพื่อการปรับใช้ข้อก าหนดกรุงเทพในเรือนจ า CC2 การเพิ่มประสิทธิภาพ
สภาพแวดล้อมของเรือนจ า CC2 ให้สอดคล้องกับข้อก าหนดกรุงเทพ และการร่วมกันพัฒนา
โครงการฟื้นฟูผูต้้องขังเพื่อการส่งกลับคืนสูส่ังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 

โครงการผลักดันเชิงนโยบาย การพัฒนาศักยภาพ และการสร้าง
ความตระหนักรูเ้พื่อยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก 

▪ วันที่ 1 - 5 กรกฎาคม 2562 TIJ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “มาตรฐาน
จริยธรรมด้านสิทธิเด็กและการวิเคราะห์จติวิทยาส าหรับผู้ใช้บังคับกฎหมาย” เพื่อส่งเสรมิ
บทบาทของเจ้าหน้าท่ีหรือผู้บังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในกระบวนการยตุิธรรมทางอาญาเกี่ยวกับ
การคุ้มครองเด็ก สร้างความเชี่ยวชาญของเจ้าหน้าท่ีและระบบการทางานแบบ สหวิชาชีพ 
และสนบัสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยการช่วยเหลือทางดา้นเทคนิคและแนวปฏิบัติ
ที่ดี ภายใต้กรอบแนวคดิของสิทธิเด็ก ให้เข้าใจถึงมาตรฐานจริยธรรมและมุมมองทางด้าน
จิตวิทยาของเด็กซึ่งเป็นผู้เสยีหาย นอกจากน้ี TIJ ยังมุ่งหวังที่จะสร้างเครือข่ายผู้บังคับใช้
กฎหมายเพื่อร่วมกับนานาประเทศในการยุติการแสวงหาผลประโยชน์จากเด็กอีกด้วย การ
อบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ TIJ ไดร้ว่มมือกับ 5 องค์กรพันธมิตร ได้แก่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
(DSI) หน่วยปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหราชอาณาจักร (NCA) องค์การเพื่อยุติการค้า
ประเวณีเด็ก สื่อลามกเด็ก และการค้าเด็กเพื่อวัตถุประสงค์ทางเพศ (ECPAT) มูลนิธิเอ-ทเวนตี้
วัน (A21 Foundation) และศูนยค์วามเป็นเลิศด้านนโยบายสาธารณะและธรรมาภิบาล
เยอรมัน-อุษาคเนย์ คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (CPG) 

- 

 



โครงการ กิจกรรม ปัญหา/อุปสรรค 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านหลักนิติธรรมเพ่ือรองรับเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
โครงการเวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
Public Forum on the Rule of Law and Sustainable 
Development) 

▪ วันที่ 24 ส.ค. 2562 การจัดประชุมเวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและ 
การพัฒนาท่ียั่งยืน ครั้งท่ี 8 (The 8th TIJ Public Forum on the Rule of Law and Sustainable 
Development) ภายใต้หัวข้อ “สานพลังมนุษยธรรม...สร้างสรรค์ความยุติธรรม (Humanizing 
Approach for Better Justice)” ซึ่งกิจกรรมเวทีสาธารณะดังกล่าว ถือเป็นบทสรุปของ, 
การอบรมหลักสตูรอบรมด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนาส าหรับผู้บริหาร (TIJ Executive 
Program on the Rule of Law and Development: RoLD) รุ่นที่ 3 โดยมีจุดเน้นในการ
น าเสนอประสบการณค์วามยตุิธรรมผ่านมุมมองของประชาชน การสะท้อนให้เห็นถึงปรัชญา
ด้านมนุษยธรรมที่จะมีส่วนช่วยใหก้ระบวนการยตุิธรรมอ านวยความเป็นธรรมให้กับประชาชน 
และที่ส าคัญ การท าใหเ้รื่องความยุติธรรมเป็นเรื่องของทุกคนในสังคมจะสามารถสรา้งแนวคิด
ใหม่ๆ ที่ผสมผสานหลักการด้านประสิทธิภาพ มุมมองการบริหารเชิงธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 
รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีในโลกดิจิทัลมาประยุกต์ให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในทุกระดับ
และน าเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาเชิงระบบในระยะยาว อันจะส่งผลให้เป็น “ความหวัง” ต่อ
การเปลีย่นแปลงท่ีดีขึ้นในสังคมไทย นอกจากน้ียังมีช่วงการเสวนาของผู้บริหารทีผ่่านหลักสูตร
RoLD รุ่นที่ 3 ที่จะมานาเสนอ 3 ประเด็นหลัก คือ 

(1) “ครอบครัวที่พักพิงอันปลอดภัย”  
(2) “ลดความเหลื่อมล้าด้วยการสร้างโอกาสการจ้างงานดิจิทัล” และ  
(3) “เยาวชนกับวัฒนธรรมการเคารพกติกาและระบบศึกษาภิบาล”โดยประเด็นดังกล่าว

ถูกวิเคราะหผ์่านมมุมองด้านมนุษยธรรมเชื่อมโยงกับหลักนิติธรรม เพื่อแก้ปัญหาความไม่เป็น
ธรรม ลดความเหลื่อมล้า ตลอดจนแนวคิดในการสร้างการมสี่วนร่วมแก่เยาวชนเพื่อปลูกฝัง
ค่านิยมการเคารพกติกา (Culture of Lawfulness) 

- 

โครงการปฏิรูปหลักนิติธรรมอยา่งเป็นรูปธรรม (RoLD in Action) ▪ การริเริ่มและขับเคลื่อนประเด็นทางสังคมโดย RoLD Fellows ได้แก ่
แนวทางและมาตรฐานการปฏิบติัที่ดีต่อผู้ต้องขัง เช่น การสนับสนุนโครงการก าลังใจ อาทิ 
วิ่งมาราธอนดอยฮาง ผลติภณัฑ์กาลังใจสู่การบินไทย, พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ, 
การฝึกอาชีพผู้ต้องขัง โดยร่วมท าโครงการ Pre-release program การเตรียมความพร้อม
ก่อนปล่อยโดยการฝึกอาชีพและรบัผู้ที่ผ่านการฝึกเขา้ท างานเมื่อได้รบัการปล่อยตัว Social 
Experiment Clip เพื่อการสรา้งการตระหนักรูเ้รื่องการให้โอกาสแกผู่้ก้าวพลาด และการ
รักษาไวรสัตับอักเสบซีในเรือนจ า 

- 



 

โครงการ กิจกรรม ปัญหา/อุปสรรค 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านหลักนิติธรรมเพ่ือรองรับเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและระบบงานสืบสวนสอบสวน เช่น การสร้างแชตบอต 

“มายซิส”(เดิมคือโปลิศน้อย) เพื่อช่วยเหลือเหยื่อความรุนแรงในครอบครัว การจัดอบรมเทคนิค
การสัมภาษณเ์ชิงสืบสวนสอบสวน (Investigative Interview) โครงการโรงพักต้นแบบ 
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาญากรรมและความรุนแรงทางเพศผ่านภาพยนตรส์ยองขวัญ 
หลักนิติธรรมกับความเหลื่อมล  าทางเศรษฐกิจ เช่น การช่วยเหลือและป้องกันลูกหนี้นอก
ระบบ การท าสารคดีชุด The Exit โดย ThaiPBS, แนวคิดการสนับสนุนบ้านหนองสระโมเดล, 
พ.ร.บ. ขายฝาก, Microfinance + Financial Literacy ผ่านเกม the Choice 
หลักนิติธรรมกับสิ่งแวดล้อม เช่น การผลักดัน พ.ร.บ. ป่าชุมชน การปฏิรูประบบยุติธรรม
สิ่งแวดล้อมและข้อเสนอแนวทางการจัดตั้งศาลสิ่งแวดล้อม โครงการช่วยเหลือผู้พิทักษ์ป่า 

 

โครงการ Rule of Law Education ▪ TIJ ร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ สมาคมเพื่อ
การยุติการทรมาน (Association for the Prevention of Torture – APT) และศูนย์สิทธิ
มนุษยชนนอร์เวย์ (NCHR) ร่วมจัดการประชุมผู้เชี่ยวชาญนานาชาติวา่ด้วยอนาคตของการ
สืบสวนสอบสวน: การซักถามเพื่อการสืบสวนสอบสวน และมาตรการป้องกันท่ีเกี่ยวข้องกับ
ประเทศไทยเพื่อพัฒนาระเบียบปฏิบัติการสอบสวนเทียบเท่าสากล ส่งเสริมหลักนิติธรรมควบคู่
หลักสิทธิมนุษยชน 

- 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนานวัตกรรมและเผยแพร่องค์ความรู้ส าหรับหน่วยงานเครือข่ายภายในประเทศเพ่ือยกระดับการด าเนินการด้านการป้องกันอาชญากรรมและระบบยุติธรรมทาง
อาญาภายใต้บริบทท่ีเกิดขึ นใหม่ในสังคม 
โครงการขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านกระบวนการยตุิธรรมเชิง
สมานฉันท์ 

▪ อยู่ระหว่างเตรียมการจดัหลักสูตรฝึกอบรมระดับภูมภิาคว่าด้วยเรื่องการใช้มาตรการ
เชิงสมานฉันท์ ร่วมกับ UNODC ระหว่างวันท่ี 28-31 ตุลาคม 2562 โดยกิจกรรมดังกล่าว 
เเบ่งออกเป็น 2 ช่วง 

- 

 

 

 



โครงการ กิจกรรม ปัญหา/อุปสรรค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนานวัตกรรมและเผยแพร่องค์ความรู้ส าหรับหน่วยงานเครือข่ายภายในประเทศเพ่ือยกระดับการด าเนินการด้านการป้องกันอาชญากรรมและระบบยุติธรรมทาง
อาญาภายใต้บริบทท่ีเกิดขึ นใหม่ในสังคม 
 1) หลักสูตรฝึกอบรมระดับภมูิภาคส าหรบัผู้ปฏิบัติในกระบวนการยตุิธรรม ซึ่งมีผู้เข้าร่วม 

จากประเทศไทย อินโดนเีซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ใช้หลักสตูรที่ผูเ้ชี่ยวชาญเขียนข้ึนโดยพัฒนา
จาก Updated UNODC Handbook on Restorative Justice Programmes  
โดยมีการปรับหลักสูตรนี้ใหเ้หมาะสมกับการใช้ RJ บริบทของอาเซียน โดยผูเ้ข้าร่วมจะเป็น 
ผู้ปฏิบัติที่ใช้ RJ ในขั้นต่างๆ ของกระบวนการยุติธรรมทางอาญากับทั้งผู้กระทาผดิที่เป็น
เยาวชนและผู้ใหญ่ในขั้นก่อ 

2) หลักสูตรฝึกอบรมส าหรับผู้ฝึกอบรม (Training of the Trainers) เป็นหลักสตูรที่ถูก
ออกแบบมาให้เหมาะสมกับการใช้ RJ ในประเทศไทยโดยเฉพาะ และมีความคาดหวังว่า
ผู้เข้าร่วม ท้ัง 10 ท่าน (6 ท่านจากผู้ที่เข้าอบรม 2 ช่วงแรก และผู้แทนจากภูมิภาคต่างๆ 
ของไทย) จะสามารถน าองค์ความรู้และวิธีการปฏิบตัิจริงไปเผยแพรต่่อให้กับผู้ใช้ RJ ท่านอื่นๆ 
ได้ และสามารถเป็นผู้จดัฝึกอบรมเพื่อต่อยอดองค์ความรูไ้ดต้่อไป 

 

โครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องมาตรฐานระหว่างประเทศด้านสถติิ
อาชญากรรมและกระบวนการยุตธิรรมทางอาญา 

▪ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 TIJ จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการ เรื่อง การใช้มาตรฐาน
ระหว่างประเทศว่าด้วยการจ าแนกประเภทอาชญากรรมเพื่อประโยชน์ทางสถิติกับการบูรณา
การข้อมูลและการพัฒนางานยุติธรรม โดยมผีู้เชี่ยวชาญจากองค์กรและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเหน็กันในหลากหลายหัวข้อ ได้แก่ ประโยชน์ของมาตรฐาน 
ICCS กับการพัฒนาฐานข้อมลูในกระบวนการยุติธรรมไทย ความส าคัญของมาตรฐาน ICCS 
กับการด าเนินนโยบายตามเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน การปรับใช้มาตรฐาน ICCS ในงานวิจัย
และภารกิจของหน่วยงานภาคประชาสังคม การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลที่มีคณุภาพ 
ประโยชน์ของมาตรฐาน ICCS ต่อนักกฎหมายและการพัฒนากฎหมาย รวมทั้งมีการสาธิต 
การใช้งานมาตรฐาน ICCS ด้วย 
  

- 

 

 

 



โครงการ กิจกรรม ปัญหา/อุปสรรค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนานวัตกรรมและเผยแพร่องค์ความรู้ส าหรับหน่วยงานเครือข่ายภายในประเทศเพ่ือยกระดับการด าเนินการด้านการป้องกันอาชญากรรมและระบบยุติธรรมทาง
อาญาภายใต้บริบทท่ีเกิดขึ นใหม่ในสังคม 
โครงการสร้างพื้นที่ทดลองนวัตกรรมเพื่อความยุติธรรม (JX) ▪ วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 การจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ Datathon: Organizing 

Data for Anti-Corruption โดย TIJ ร่วมกับสานักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่ง
สหประชาชาติ (UNODC) สถาบันเชนจ์ฟิวช่ัน และบริษัทโอเพ่นดรีม บริษัท Hand Social 
Enterprise องค์การต่อต้านคอร์รปัช่ัน (ACT) และ Open Data Thailand เพื่อร่วมสร้าง
ฐานข้อมูลเปิด (Open Dataset) กิจกรรมดังกล่าวเปดิโอกาสให้ผู้เขา้ร่วมปฏิบตัิงานจริง ทั้ง
การอ่าน สกัด จ าแนก และบันทึกรายละเอียดข้อมูลสาธารณะต่าง ๆ ในรูปแบบที่สามารถ
น าไปประมวลผลได้ (Machine-readable) ตามมาตรฐานข้อมลูเปิดนานาชาติ ถือเป็น
กิจกรรมที่เน้นการปฏบิัติจริง 

- 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานในสถาบันเครือข่าย UN-PNI  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการด าเนินนโยบาย และเครือข่ายเยาวชน 
ทั งในประเทศและระหว่างประเทศ 
การประชุมอาเซียนว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความ
ยุติธรรมทางอาญา ครั้งท่ี 2 (Second ASEAN Conference on Crime 
Prevention and Criminal Justice : ACCPCJ) 

▪ การเตรียมการจัดการประชุมอาเซยีนว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความ
ยุติธรรมทางอาญา ครั้งท่ี 2 (Second ASEAN Conference on Crime Prevention and Criminal 
Justice : ACCPCJ โดยคณะผู้แทน TIJ ได้เดินทางไปปฏิบัตภิารกจิและเข้าพบผู้แทนในประเทศ
ภูมิภาคอาเซียนท้ัง 9 ประเทศ เพ่ือขยายความสมัพันธ์ และปรึกษาหารือร่วมกันกับกลุ่ม
ประเทศสมาชิกอาเซยีน ในการก าหนดหัวข้อสารัตถะในการประชุมที่เหมาะสมและเห็นถึง
ความเป็นประโยชน์ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสาขาและหลายภาคส่วน ใน
ประเด็นสารัตถะที่มคีวามเชื่อมโยงและเกี่ยวข้องกัน เพื่อให้เกิดการบูรณาการในการท างานกับ
องค์กรในสาขาอื่นๆ ทีม่ีประเด็นเกี่ยวข้องระหว่างประชาคมอาเซียนอีกด้วย 
              ส าหรับการจดัประชุมเตรียมการของคณะที่ปรึกษาส าหรบัการประชุม ACCPCJ 
มีก าหนดจดัในวันท่ี 13-14 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมดสุิตธานีจังหวดัภูเก็ต เพื่อเตรยีม 
ความพร้อมในด้านสารตัถะเกีย่วกับการก าหนดระเบยีบและวาระการประชุมตลอดจนก าหนด
ประเด็นด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาในภาคพื้นเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้สาหรับการประชุม ACCPCJ ครั้งท่ี 2 ที่คาดว่าจะจดัขึ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ต่อไป 

- 

 

 



โครงการ กิจกรรม ปัญหา/อุปสรรค 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานในสถาบันเครือข่าย UN-PNI  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการด าเนินนโยบาย และเครือข่ายเยาวชน 
ทั งในประเทศและระหว่างประเทศ 
โครงการพัฒนาศักยภาพส าหรับผูบ้ริหารด้านหลักนติิธรรมและการ
พัฒนา (TIJ Executive Program on the Rule of Law and 
Development: RoLD) 

▪ การอบรมหลักสตูรส าหรับผู้บริหารระดับสูงด้านหลักนิติธรรมและนโยบาย (TIJ 
Executive Programme on the Rule of Law and Policy) หรือ RoLD รุ่นที่ 3 
โดยที่ผ่านมีผลการด าเนินการ ดังนี ้
วันที่ 4 ก.ค. 2562 หัวข้อ “Rule of Law and Democracy” 
วันที่ 11 ก.ค. 2562 การจัด Group Project Discussion #1 หัวข้อ " Access to Justice 
for Vulnerable Groups" 
วันที่ 18 ก.ค. 2562 การจดั Group Project Discussion #2 หัวข้อ " Digital Employability" 
วันที่ 25 ก.ค. 2562 การจดั Group Project Discussion #3 หัวข้อ " Governance within School" 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการ กิจกรรม ปัญหา/อุปสรรค 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การปรับระบบการพัฒนาองค์กร และการบริหารจัดการให้เข้มแข็งทันสมัย และมปีระสิทธิภาพ สามารถสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ 
ในระดับนานาชาติ 
โครงการประเมินความคุม้ค่า และส ารวจความพึงพอใจเพื่อ
พัฒนาการให้บริการของสถาบัน 

▪ สถาบันได้จัดจ้างผู้ประเมินภายนอกเพื่อทาการส ารวจความพึงพอใจและพัฒนาการ
ให้บริการของสถาบันประจ าปี 2562 โดยมีผลการประเมินอยู่ท่ีร้อยละ 87.8 

▪ สถาบันได้ท าการประเมินมูลค่าเพิม่ทางสังคม โดยด าเนินการส ารวจคุณภาพชีวิต
ของผู้ต้องขังหญิงกลุ่มตัวอย่างจากเรือนจ าต้นแบบจังหวัดอุทัยธานี และทัณฑสถานบ าบดั
พิเศษหญิงปทุมธานี โดยสรุปได้ว่าการด าเนินงานตามข้อก าหนดกรุงเทพ ช่วยท าให้เกิดการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการด าเนินงานด้านต่างๆ ของเรือนจ า/ทัณฑสถานท่ีก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่
เป็นบวก เป็นความคุ้มค่าทางสังคมที่เกิดขึ้นท้ังในขณะที่ผูต้้องขังถูกจองจ า และความคุม้ค่า
ทางสังคมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหลังจากท่ีผู้ต้องขังพ้นโทษ 

- 
 

 

โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และถ่ายทอดสู ่
แผนปฏิบัติงานสู่องค์กร 

▪ โครงการติดตามการประเมินผลเรอืนจ าต้นแบบ มีการลงพื้นที่เพ่ือตดิตามและ
ประเมินผลกระบวนการท างานของโครงการเรือนจ าต้นแบบ และมีการจัดประชุมกลุม่ย่อย
ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีโครงการเรือนจ าต้นแบบ โดยจะได้สรุปผลส าเร็จในการด าเนินโครงการ 
หลังจากเสร็จสิ้นการด าเนินโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

- 

โครงการตรวจสอบและการจดัท าเอกสารเพื่อการรับรองอาคารเขียว
ของงานก่อสร้างอาคารสถาบัน 

▪ ด าเนินการจัดจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ด าเนินการตรวจสอบแบบและ 
จัดท าเอกสารด้วยแนวคดิการอนุรกัษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพ่ืออาคารสถาบันฯ แห่งใหม ่
ที่กาลังด าเนินการก่อสร้าง ได้รับการรับรองเป็นอาคารเขยีวตามเกณฑ์อาคารเขียว TREE 
(Thai's Rating for Energy & Environmental Sustainability) 

- 

โครงการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กรให้สอดคล้องกับภารกิจงาน
ตามแผนยุทธศาสตร ์

▪ ได้จ้างผูเ้ชี่ยวชาญเพื่อด าเนินการพฒันากระบวนการท างานขององค์กร (Process 
Improvement) 

- 

 

 

 

 



 

โครงการ กิจกรรม ปัญหา/อุปสรรค 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การปรับระบบการพัฒนาองค์กร และการบริหารจัดการให้เข้มแข็งทันสมัย และมปีระสิทธิภาพ สามารถสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ 
ในระดับนานาชาติ 
โครงการทบทวนและปรับปรุงระบบขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติงานและแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร 

▪ ด าเนินการโครงการทบทวนและปรับปรุงระบบขีดสมรรถนะในการปฏิบัติงานและ
แผนความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร (Technical Competency Model Development 
and Career Path Planning) ร่วมกบัท่ีปรึกษา ดังนี ้

1) ด าเนินการสมัภาษณ์ ปรึกษาหารือร่วมกับผู้บริหารและผูเ้กี่ยวข้อง รวมไปถึง 
การวิเคราะห์ข้อมลูที่เกี่ยวข้องในการจัดกลุ่มงาน (Job Family) 

2) วิเคราะห์และก าหนดทักษะที่พึงประสงค์ในการท างานของแต่ละกลุ่มงาน รวมไปถึง
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อน าไปสู่การจดัท าระบบขีดสมรรถนะในการปฏบิัติงาน 
และแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร 

3) จัดประชุม Workshop เพื่อก าหนดทักษะที่พึงประสงค์ในการท างานของแต่ละกลุ่ม
งาน ร่วมกับผู้บรหิาร หัวหน้ากลุ่มโครงการ และผู้ปฏิบัติงาน ในวันท่ี 4,7,18 มี.ค. และ 26, 
28 มิ.ย. และ 2 ก.ค. 2562 

4) สรุปผลปรับปรุงระบบขีดสมรรถนะในการปฏิบัติงาน และแผนความก้าวหน้าในสาย
อาชีพของบุคลากรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ในองค์กรรับทราบ และใช้เป็นแนวทางในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานในระยะถดัไป 

- 
 

 

โครงการนวัตกรรมการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ▪ ด าเนินการปรับแก้ไขหน้า Web page “ร่วมงานกับเรา” ร่วมกับบรษิัท 
Outsource และพัฒนาระบบการรับสมคัรงานออนไลน์ผ่านหนา้ Website ของ TIJ 

▪ ปรับปรุงระบบการ Scan นิ้วมือ เข้า – ออกงาน และ Application ที่เหมาะสม 
โดยเริ่มใช้ระบบงานใหม่ในเดือนตลุาคม 2562 

- 

โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการและองค์ความรู ้ ▪ จัดซื้อพ้ืนท่ีสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ เพื่อใช้ในการเผยแพร่ องค์ความรู้ และกจิกรรม
ของสถาบัน เช่น บางกอกโพส กรุงเทพธุรกิจ มติชน 

▪ จดัท าบทความ อินโฟกราฟฟิก และเผยแพร่วดีีทัศน์ท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจงานของ
สถาบันฯ ไปยังสื่อต่างๆ 

- 

โครงการสร้างเสรมิประสิทธิภาพกลไกการจัดการภายในองค์กร ▪ จัดซื้อเอกสาร วารสารอิเล็กทรอนกิส์เพื่อใช้งานในห้องสมุดสถาบันฯ - 



การด าเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านงานวิจัย (Research and Development)  
ได้ด าเนินงานภายใต้โครงการที่ได้รับอนุมัติตามแผนปฎิบัติงานและงบประมาณประจาปี 2562 

ในประเด็นที่ส าคัญ ดังนี้  
1. โครงการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผู้กระทาความผิดและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  

▪ การวิจัยเรื่องปัจจัยในการกระท าผิดซ้ าและความส าเร็จในการกลับคืนสู่สังคมของอดีตผู้ต้องโทษหญิง (Gender, 
Recidivism and Desistance: Pathways of female ex-offenders to community)  

▪ การวิจัยเพ่ือส่งเสริมแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อเพศสภาวะส าหรับผู้ต้องขังและผู้กระท าผิดหญิง 
(Gender-sensitive solutions for women offenders and prisoners)  

▪ การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสถิติข้อมูลเพ่ือจัดท ารายงานบทสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์การจ าคุกผู้ต้องขังหญิง 
ในประเทศไทย (White paper on the imprisonment of women in Thailand)  

▪ รายงานการศึกษา Global Prison Trends 2019  

2. โครงการวิจัยเพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็กและผู้หญิงในสาขาป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา
ในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

▪ การวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันความรุนแรงต่อเด็กซึ่งเป็นอาชญากรรมในรูปแบบใหม่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

▪ การศึกษาวิจัยเรื่อง “A Global Initiative to Explore the Sexual Exploitation of Boys: The Thailand Report”  

3. โครงการพัฒนาสถิติเพื่อสนับสนุนงานวิจัยเรื่องกลุ่มเปราะบางในกระบวนการยุติธรรม  

▪ การส ารวจสถิติข้อมูลภูมิหลังการตกเป็นเหยื่อความรุนแรงของกลุ่มตัวอย่างอายุ 18 – 29 ปี  

▪ การน าร่องการส ารวจสถิติข้อมูลภูมิหลังการตกเป็นเหยื่อความรุนแรงของกลุ่มตัวอย่างอายุ 12 - 17 ปี  

▪ การส ารวจสถิติข้อมูลต้นทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกเพ่ือการพัฒนาประสิทธิภาพการทางานของบุคลากร  
ในกระบวนการยุติธรรมที่ดูแลเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดและถูกควบคุมตัวอยู่ในสถานพินิจ และคุ้มครองเด็ก
และเยาวชนและศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน  

4. โครงการพัฒนาข้อมูลกระบวนการยุติธรรมและข้อมูลสถิติเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพงานวิจัย  

▪ การตรวจสอบเครื่องมือส ารวจตามเป้าหมาย ตัวชี้วัด 16.1.3 /16.1.4/16.3.1  

▪ การส ารวจข้อมูลสถิติการทุจริตคอรัปชั่น ตัวชี้วัด 16.5.1 และ 16.5.2  

▪ การน าร่องการประเมินความหวาดกลัวอาชญากรรมและความเชื่อม่ันของคนที่มีต่อชุมชน  

5. โครงการสนับสนุนงานวิจัยตามกรอบแนวทางการดาเนินงานการพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัยในกระบวนการ
ยุติธรรม  

▪ การน าร่องเพ่ือพัฒนามาตรฐานเรือนจ าและโปรแกรมบ าบัดแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดทางเพศเพ่ือลดการกระท าผิดซ้ า 

▪ การพัฒนาโปรแกรมบ าบัดแก้ไขฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนผ่านกีฬา (Rehabilitation through Sport)  

 



รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 2562 รายงานต่อส านักงบประมาณ
ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 2562 ถึง กันยายน 2562)



หน้าท่ี 1

งบสว่นราชการ / รฐัวิสาหกจิ

งบกลาง แบบ สงป.301

กระทรวง : กระทรวงยตุธิรรม รหสั : 16000 รายงานแผน

สว่นราชการ/รฐัวิสาหกจิ  : สถาบนัเพื่อการยตุธิรรมแหง่ประเทศไทย (องคก์าร

มหาชน) รหสั : 16013 รายงานผล

ยทุธศาสตรจ์ดัสรร-แผนงาน-เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์ หน่วยนับ

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง-เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ผลผลติ/โครงการ-กจิกรรม

รวมเงนิงบประมาณทัง้สิ้น      320.3606      292.5281        82.0360        65.1400        78.3062        57.4889        51.3197        47.9624      108.6987      121.9367 

ยทุธศาสตรจ์ดัสรร : ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของ

ประเทศ

       28.5049        25.8154         9.4066         4.4795         9.4066         5.7634         4.8460         4.1742         4.8457        11.3983 

แผนงาน : แผนงานบูรณาการวิจยัและนวตักรรม        28.5049        25.8154         9.4066         4.4795         9.4066         5.7634         4.8460         4.1742         4.8457        11.3983 

เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์: การวิจยัและนวตักรรมเพื่อการพฒันาสงัคม

และสิ่งแวดลอ้ม

       28.5049        25.8154         9.4066         4.4795         9.4066         5.7634         4.8460         4.1742         4.8457        11.3983 

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง : ภาคเีครือข่ายท ัง้ในและตา่งประเทศ

มีสว่นร่วมในการพฒันากฎหมายและกระบวนการยตุธิรรม

       28.5049        25.8154         9.4066         4.4795         9.4066         5.7634         4.8460         4.1742         4.8457        11.3983 

เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน : การผลติและเผยแพร่องคค์วามรู ้

เพื่อสง่เสริมหลกันิตธิรรมกระบวนการยตุธิรรมทางอาญา และการ

ป้องกนัอาชญากรรม ตามมาตรฐานและบรรทดัฐานสหประชาชาติ

       28.5049        25.8154         9.4066         4.4795         9.4066         5.7634         4.8460         4.1742         4.8457        11.3983 

- ตวัชี้วดั : ประเดน็ของงานวจิยัและองคค์วามรูท้ีม่คีวามครอบคลมุ

ตามหลกัสากล

ประเดน็ 4 4 2 2 4

แบบจดัท าแผน / รายงานผลการปฏบิตังิานและการใชจ้า่ยงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง )

รวมทัง้สิ้น ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) 



หน้าท่ี 2

ยทุธศาสตรจ์ดัสรร-แผนงาน-เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์ หน่วยนับ

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง-เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ผลผลติ/โครงการ-กจิกรรม

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง )

รวมทัง้สิ้น ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) 

โครงการที่  1 : โครงการศึกษาวิจยัและพฒันาองคค์วามรูเ้พื่อ

ยกระดบัมาตรฐานและพฒันากระบวนการยตุธิรรมทางอาญา

รวมทัง้หลกันิตธิรรมของประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน

       28.5049        25.8154         9.4066         4.4795         9.4066         5.7634         4.8460         4.1742         4.8457        11.3983 

1. แผนการปฏบิตังิาน

1.1 ตวัช้ีวดั

เชงิปริมาณ

- จ านวนองคค์วามรูแ้ละผลงานวจิยัทีส่ามารถน าไปเป็น

ขอ้มลูอา้งองิในการจดัท าแผนงานหรือสามารถน าผลจากการ

ศึกษาวจิยัไปใชเ้ผยแพร่เป็นขอ้เสนอแนะเชงินโยบายเพือ่การ

พฒันากระบวนการยตุธิรรมทางอาญา

เรื่อง 8 10 2 6 10

เชงิคุณภาพ

- มกีารน าเสนอผลงานวจิยัในเวทรีะหวา่งประเทศ ครัง้ 2 2 1 1 2

1.2 กจิกรรมหลกั

กจิกรรมที ่1 : การส่งเสริมงานวจิยัและพฒันาองคค์วามรู ้

- ตวัชี้วดั : จ านวนองคค์วามรูแ้ละผลงานวจิยัทีส่ามารถ

น าไปเป็นขอ้มลูอา้งองิในการจดัท าแผนงานหรือสามารถ

น าผลจากการศึกษาวจิยัไปใชเ้ผยแพร่เป็นขอ้เสนอแนะ

เชงินโยบายเพือ่การพฒันากระบวนการยตุธิรรมทางอาญา

เรื่อง 8 2 6 10

2.แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)        28.5049        25.8154         9.4066         4.4795         9.4066         5.7634         4.8460         4.1742         4.8457        11.3983 

2.1 งบประมาณ        28.5049        25.8154         9.4066         4.4795         9.4066         5.7634         4.8460         4.1742         4.8457        11.3983 

1 : การส่งเสริมงานวจิยัและพฒันาองคค์วามรู ้        28.5049        25.8154         9.4066         4.4795         9.4066         5.7634         4.8460         4.1742         4.8457        11.3983 

- รายจ่ายประจ า        28.5049        25.8154         9.4066         4.4795         9.4066         5.7634         4.8460         4.1742         4.8457        11.3983 



หน้าท่ี 3

งบสว่นราชการ / รฐัวิสาหกจิ

งบกลาง แบบ สงป.301

กระทรวง : กระทรวงยตุธิรรม รหสั : 16000 รายงานแผน

สว่นราชการ/รฐัวิสาหกจิ  : สถาบนัเพื่อการยตุธิรรมแหง่ประเทศไทย (องคก์าร

มหาชน) รหสั : 16013 รายงานผล

ยทุธศาสตรจ์ดัสรร-แผนงาน-เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์ หน่วยนับ

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง-เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ผลผลติ/โครงการ-กจิกรรม

ยทุธศาสตรจ์ดัสรร : ยทุธศาสตรด์า้นการปรบัสมดลุและพฒันาระบบบริหาร

จดัการภาครฐั

     291.8557      266.7126        72.6294        60.6605        68.8996        51.7255        46.4737        43.7882      103.8530      110.5384 

แผนงาน : แผนงานบูรณาการปฏรูิปกฎหมายและพฒันากระบวนการ

ยตุธิรรม

       79.0811        74.5259        22.9336        29.8377        20.5611        11.2711        17.3978        16.7287        18.1886        16.6884 

เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์: พฒันากฎหมายและกระบวนการยตุธิรรม

ใหท้นัสมยั เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการอ านวยความเป็นธรรมและลด

ความเหลื่อมล า้ในสงัคม

       79.0811        74.5259        22.9336        29.8377        20.5611        11.2711        17.3978        16.7287        18.1886        16.6884 

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง : ภาคเีครือข่ายท ัง้ในและตา่งประเทศ

มีสว่นร่วมในการพฒันากฎหมายและกระบวนการยตุธิรรม

       79.0811        74.5259        22.9336        29.8377        20.5611        11.2711        17.3978        16.7287        18.1886        16.6884 

แบบจดัท าแผน / รายงานผลการปฏบิตังิานและการใชจ้า่ยงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง )

รวมทัง้สิ้น ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) 



หน้าท่ี 4

ยทุธศาสตรจ์ดัสรร-แผนงาน-เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์ หน่วยนับ

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง-เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ผลผลติ/โครงการ-กจิกรรม

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง )

รวมทัง้สิ้น ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) 

เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน : การสง่เสริมและพฒันา

เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในประเทศและตา่งประเทศ 

รวมถงึการน าองคค์วามรูท้ี่ไดไ้ปเผยแพร่เพื่อใหเ้กดิประโยชน์เชิง

วิชาการหรือนโยบาย

       79.0811        74.5259        22.9336        29.8377        20.5611        11.2711        17.3978        16.7287        18.1886        16.6884 

- ตวัชี้วดั : หน่วยงานเครือขา่ยดา้นวชิาการในประเทศและ

ต่างประเทศเขา้ร่วมกจิกรรมและน าองคค์วามรูไ้ปขยายผลและต่อ

ยอดใหเ้กดิประโยชนเ์ชงิวชิาการหรือนโยบาย

กลุ่มองคก์ร 4 4 4 4

โครงการที่  1 : โครงการสง่เสริมบทบาทประเทศไทยในเวทโีลก

ดา้นการเสริมสรา้งหลกันิตธิรรม และยกระดบักระบวนการ

ยตุธิรรมทางอาญาตามแผนงานสหประชาชาตว่ิาดว้ยการป้องกนั

อาชญากรรมและความยตุธิรรมทางอาญา

       79.0811        74.5259        22.9336        29.8377        20.5611        11.2711        17.3978        16.7287        18.1886        16.6884 

1. แผนการปฏบิตังิาน

1.1 ตวัช้ีวดั

เชงิปริมาณ

- จ านวนกจิกรรมทีส่่งเสริมใหเ้กดิการพฒันามาตรฐานดา้น

การป้องกนัอาชญากรรมทางอาญาและกระบวนการยตุธิรรม

ทางอาญา และองคค์วามรูท้ีไ่ดจ้ากกจิกรรมการส่งเสริมมกีาร

น าไปเผยแพร่เพือ่ใหเ้กดิประโยชนเ์ชงิวชิาการหรือนโยบาย

กจิกรรม 4 4 1 2 1 1 2 1

- บคุลากรในกระบวนการยตุธิรรมท ัง้ในและต่างประเทศ 

ไดร้บัการพฒันาศกัยภาพผา่นกจิกรรมส่งเสริมองคค์วามรูท้ี่

เกี่ยวขอ้งกบัหลกันิตธิรรมดา้นการป้องกนัอาชญากรรมทาง

อาญา และกระบวนการยตุธิรรมทางอาญา

ราย 200 395 100 168 77 100 150

เชงิคุณภาพ

- จ านวนเครือขา่ยผูท้ีม่ส่ีวนไดส่้วนเสยีท ัง้ในประเทศและ

ต่างประเทศมอีตัราเพิม่ขึ้น

รอ้ยละ 20 20 20 20



หน้าท่ี 5

ยทุธศาสตรจ์ดัสรร-แผนงาน-เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์ หน่วยนับ

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง-เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ผลผลติ/โครงการ-กจิกรรม

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง )

รวมทัง้สิ้น ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) 

1.2 กจิกรรมหลกั

กจิกรรมที ่1 : การเผยแพร่ แลกเปลีย่นองคค์วามรู ้และ

การใหค้วามช่วยเหลอืทางเทคนิค รวมท ัง้เสริมสรา้ง

ความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ เพือ่ยกระดบักระบวนการ

ยตุธิรรมทางอาญาตามหลกัมาตรฐานสากล

- ตวัชี้วดั : จ านวนกจิกรรมทีส่่งเสริมใหเ้กดิการพฒันา

มาตรฐานดา้นการป้องกนัอาชญากรรมทางอาญาและ

กระบวนการยตุธิรรมทางอาญา และองคค์วามรูท้ีไ่ดจ้าก

กจิกรรมการส่งเสริมมกีารน าไปเผยแพร่เพือ่ใหเ้กดิ

ประโยชนเ์ชงิวชิาการหรือนโยบาย

กจิกรรม 4 4 1 2 1 1 2 1

2.แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)        79.0811        74.5259        22.9336        29.8377        20.5611        11.2711        17.3978        16.7287        18.1886        16.6884 

2.1 งบประมาณ        79.0811        74.5259        22.9336        29.8377        20.5611        11.2711        17.3978        16.7287        18.1886        16.6884 

1 : การเผยแพร่ แลกเปลีย่นองคค์วามรู ้และการใหค้วาม

ช่วยเหลอืทางเทคนิค รวมท ัง้เสริมสรา้งความสมัพนัธ์

ระหวา่งประเทศ เพือ่ยกระดบักระบวนการยตุธิรรมทาง

อาญาตามหลกัมาตรฐานสากล

       79.0811        74.5259        22.9336        29.8377        20.5611        11.2711        17.3978        16.7287        18.1886        16.6884 

- รายจ่ายประจ า        79.0811        74.5259        22.9336        29.8377        20.5611        11.2711        17.3978        16.7287        18.1886        16.6884 

แผนงาน : แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการปรบัสมดลุและพฒันาระบบ

บริหารจดัการภาครฐั)

       62.7906        45.7111        15.6976        11.1676        15.6976        11.8105        15.6976        11.3891        15.6978        11.3440 

เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์: เป้าหมายเชิงยทุธศาสตร ์: แผนงานรอง

บคุลากรภาครฐัปฏรูิปกฎหมายและพฒันากระบวนการยตุธิรรม

       62.7906        45.7111        15.6976        11.1676        15.6976        11.8105        15.6976        11.3891        15.6978        11.3440 

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง : ภาคเีครือข่ายท ัง้ในและตา่งประเทศ

มีสว่นร่วมในการพฒันากฎหมายและกระบวนการยตุธิรรม

       62.7906        45.7111        15.6976        11.1676        15.6976        11.8105        15.6976        11.3891        15.6978        11.3440 

เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน : เพื่อเป็นคา่ใชจ้า่ยในการ

ด าเนินการภาครฐัปฏรูิปกฎหมายและพฒันากระบวนการยตุธิรรม

       62.7906        45.7111        15.6976        11.1676        15.6976        11.8105        15.6976        11.3891        15.6978        11.3440 



หน้าท่ี 6

ยทุธศาสตรจ์ดัสรร-แผนงาน-เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์ หน่วยนับ

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง-เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ผลผลติ/โครงการ-กจิกรรม

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง )

รวมทัง้สิ้น ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) 

ผลผลติที่  1 : รายการคา่ใชจ้า่ยบคุลากรภาครฐั ปฏรูิปกฎหมาย

และพฒันากระบวนการยตุธิรรม

       62.7906        45.7111        15.6976        11.1676        15.6976        11.8105        15.6976        11.3891        15.6978        11.3440 

1. แผนการปฏบิตังิาน

1.1 ตวัช้ีวดั

1.2 กจิกรรมหลกั

กจิกรรมที ่1 : บคุลากรภาครฐัปฏรูิปกฎหมายและพฒันา

กระบวนการยตุธิรรม

2.แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)        62.7906        45.7111        15.6976        11.1676        15.6976        11.8105        15.6976        11.3891        15.6978        11.3440 

2.1 งบประมาณ        62.7906        45.7111        15.6976        11.1676        15.6976        11.8105        15.6976        11.3891        15.6978        11.3440 

1 : บคุลากรภาครฐัปฏรูิปกฎหมายและพฒันา

กระบวนการยตุธิรรม

       62.7906        45.7111        15.6976        11.1676        15.6976        11.8105        15.6976        11.3891        15.6978        11.3440 

- รายจ่ายประจ า        62.7906        45.7111        15.6976        11.1676        15.6976        11.8105        15.6976        11.3891        15.6978        11.3440 

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดลุและพฒันาระบบบริหาร

จดัการภาครฐั

     149.9840      146.4756        33.9982        19.6553        32.6409        28.6439        13.3783        15.6704        69.9666        82.5060 

เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์: เป้าหมายเชิงยทุธศาสตร ์: แผนงานรอง

ปฏรูิปกฎหมายและพฒันากระบวนการยตุธิรรม

     149.9840      146.4756        33.9982        19.6553        32.6409        28.6439        13.3783        15.6704        69.9666        82.5060 

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง : ภาคเีครือข่ายท ัง้ในและตา่งประเทศ

มีสว่นร่วมในการพฒันากฎหมายและกระบวนการยตุธิรรม

     149.9840      146.4756        33.9982        19.6553        32.6409        28.6439        13.3783        15.6704        69.9666        82.5060 



หน้าท่ี 7

ยทุธศาสตรจ์ดัสรร-แผนงาน-เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์ หน่วยนับ

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง-เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ผลผลติ/โครงการ-กจิกรรม

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง )

รวมทัง้สิ้น ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) 

เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน : หน่วยงานไทยและประเทศอื่นๆ 

ในอาเซียนไดร้บัการสง่เสริม สนับสนุนและพฒันาความสมัพนัธข์อง

เครือข่าย เพื่อขบัเคลื่อนนโยบายตามแผนงานสหประชาชาตว่ิาดว้ย

การป้องกนัอาชญากรรมและความยตุธิรรมทางอาญา

     149.9840      146.4756        33.9982        19.6553        32.6409        28.6439        13.3783        15.6704        69.9666        82.5060 

- ตวัชี้วดั : กลุ่มผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีท ัง้ในไทยและประเทศอื่นๆ ใน

อาเซยีนไดร้บัการส่งเสริมสนบัสนุนองคค์วามรูแ้ละพฒันาเครือขา่ย

เพือ่ขบัเคลือ่นนโยบายตามแผนงานสหประชาชาตวิา่ดว้ยการป้องกนั

อาชญากรรมและความยตุธิรรมทางอาญา

กลุ่มเป้าหมาย 4 4 4 4

ผลผลติที่  1 : องคค์วามรูน้วตักรรมของกลุ่มเครือข่ายที่เขม้แข็ง

เพื่อขบัเคลื่อนนโยบายตามแผนงานสหประชาชาตว่ิาดว้ยการ

ป้องกนัอาชญากรรมและความยตุธิรรมทางอาญา

     149.9840      146.4756        33.9982        19.6553        32.6409        28.6439        13.3783        15.6704        69.9666        82.5060 

1. แผนการปฏบิตังิาน

1.1 ตวัช้ีวดั

เชงิปริมาณ

- จ านวนกจิกรรมทีส่่งเสริมสนบัสนุนใหเ้กดิองคค์วามรู ้

นวตักรรมโดยกลุ่มเครือขา่ยเพือ่ใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตาม

แผนงานสหประชาชาตวิา่ดว้ยการป้องกนัอาชญากรรมและ

ความยตุธิรรมทางอาญา

กจิกรรม 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1

เชงิคุณภาพ

- จ านวนเครือขา่ยทีไ่ดร้บัการส่งเสริมและสนบัสนุนองค์

ความรูด้า้นหลกันิตธิรรม การป้องกนัอาชญากรรมและความ

ยตุธิรรมทางอาญา เพิม่ขึ้น

รอ้ยละ 20 60 20 60



หน้าท่ี 8

ยทุธศาสตรจ์ดัสรร-แผนงาน-เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์ หน่วยนับ

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง-เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ผลผลติ/โครงการ-กจิกรรม

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง )

รวมทัง้สิ้น ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) 

1.2 กจิกรรมหลกั

กจิกรรมที ่1 : การเสริมสรา้งองคค์วามรูแ้ละส่งเสริมการ

มส่ีวนร่วมของเครือขา่ยเกี่ยวกบักระบวนการทางกฎหมาย

 หลกันิตธิรรมและเป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนื

- ตวัชี้วดั : จ านวนกจิกรรมทีด่  าเนินการเพือ่เสริมสรา้ง

องคค์วามรูแ้ละส่งเสริมการมส่ีวนร่วมของเครือขา่ย 

เพือ่ใหเ้กดิความตระหนกัรูเ้กี่ยวกบักระบวนการทาง

กฎหมาย หลกันิตธิรรม และเป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนื

กจิกรรม 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1

2.แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)      149.9840      146.4756        33.9982        19.6553        32.6409        28.6439        13.3783        15.6704        69.9666        82.5060 

2.1 งบประมาณ      149.9840      146.4756        33.9982        19.6553        32.6409        28.6439        13.3783        15.6704        69.9666        82.5060 

1 : การเสริมสรา้งองคค์วามรูแ้ละส่งเสริมการมส่ีวนร่วม

ของเครือขา่ยเกี่ยวกบักระบวนการทางกฎหมาย หลกันิติ

ธรรมและเป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนื

     149.9840      146.4756        33.9982        19.6553        32.6409        28.6439        13.3783        15.6704        69.9666        82.5060 

- รายจ่ายลงทนุ        59.3238        59.3118         1.9100         1.9100              -                -           1.5291         1.5291        55.8847        55.8727 

- รายจ่ายประจ า        90.6602        87.1638        32.0882        17.7453        32.6409        28.6439        11.8492        14.1413        14.0819        26.6333 



หน้าท่ี 1

แบบ สงป.302

กระทรวง : กระทรวงยตุธิรรม รหสั 16000 รายงานแผน

สว่นราชการ/รฐัวิสาหกจิ  : สถาบนัเพื่อการยตุธิรรมแหง่ประเทศไทย (องคก์าร

มหาชน)

รหสั 16013 งบกลาง รายงานผล

รหสั 25

รหสั 62

รหสั 00-0001

รหสับญัชีตามโครงสรา้ง ผลผลติ /โครงการ รหสั 25-007  

หน่วย :ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

ประเภทรายจา่ย 

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

4. งบอดุหนุน            28.5049            25.8154         9.4066         4.4795         9.4066         5.7634         4.8460         4.1742         4.8457        11.3983 

อดุหนุนท ัว่ไป            28.5049            25.8154         9.4066         4.4795         9.4066         5.7634         4.8460         4.1742         4.8457        11.3983 

ค่าใชจ่้ายในการศึกษาวจิยัและพฒันาองคค์วามรูเ้พือ่ยกระดบัมาตรฐาน

และพฒันากระบวนการยตุธิรรมทางอาญา รวมท ัง้หลกันิตธิรรมของ

ประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซยีน

           28.5049            25.8154         9.4066         4.4795         9.4066         5.7634         4.8460         4.1742         4.8457        11.3983 

รวมเงนิงบประมาณ(1+2+3+4+5)            28.5049            25.8154         9.4066         4.4795         9.4066         5.7634         4.8460         4.1742         4.8457        11.3983 

แบบจดัท าแผน /รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณ ผลผลติ/โครงการ จ าแนกตามงบรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สว่นราชการ/รฐัวิสาหกจิ

แผนงาน  : แผนงานบูรณาการวิจยัและนวตักรรม

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง  : ภาคเีครือข่ายท ัง้ในและตา่งประเทศมีสว่นร่วมในการพฒันากฎหมายและกระบวนการ

ผลผลติ /โครงการ  : โครงการศึกษาวิจยัและพฒันาองคค์วามรูเ้พื่อยกระดบัมาตรฐานและพฒันากระบวนการยตุธิรรม

รวมทัง้สิ้น ไตรมาส 1  (ต.ค. -ธ.ค.) ไตรมาส 2  (ม.ค. -มี.ค.) ไตรมาส 3  (เม.ย. -มิ.ย.) ไตรมาส 4  (ก.ค. - ก.ย.)



หน้าท่ี 2

แบบ สงป.302

กระทรวง : กระทรวงยตุธิรรม รหสั 16000 รายงานแผน

สว่นราชการ/รฐัวิสาหกจิ  : สถาบนัเพื่อการยตุธิรรมแหง่ประเทศไทย (องคก์าร

มหาชน)

รหสั 16013 งบกลาง รายงานผล

รหสั 62

รหสั 62

รหสั 00-0002

รหสับญัชีตามโครงสรา้ง ผลผลติ /โครงการ รหสั 62-008  

หน่วย :ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

ประเภทรายจา่ย 

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

4. งบอดุหนุน            79.0811            74.5259        22.9336        29.8377        20.5611        11.2711        17.3978        16.7287        18.1886        16.6884 

อดุหนุนท ัว่ไป            79.0811            74.5259        22.9336        29.8377        20.5611        11.2711        17.3978        16.7287        18.1886        16.6884 

เงนิอดุหนุนเป็นงบรายจ่ายอื่น            79.0811            74.5259        22.9336        29.8377        20.5611        11.2711        17.3978        16.7287        18.1886        16.6884 

รวมเงนิงบประมาณ(1+2+3+4+5)            79.0811            74.5259        22.9336        29.8377        20.5611        11.2711        17.3978        16.7287        18.1886        16.6884 

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

แบบจดัท าแผน /รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณ ผลผลติ/โครงการ จ าแนกตามงบรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สว่นราชการ/รฐัวิสาหกจิ

แผนงาน  : แผนงานบูรณาการปฏรูิปกฎหมายและพฒันากระบวนการยตุธิรรม

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง  : ภาคเีครือข่ายท ัง้ในและตา่งประเทศมีสว่นร่วมในการพฒันากฎหมายและกระบวนการ

ผลผลติ /โครงการ  : โครงการสง่เสริมบทบาทประเทศไทยในเวทโีลกดา้นการเสริมสรา้งหลกันิตธิรรม และยกระดบั

รวมทัง้สิ้น ไตรมาส 1  (ต.ค. -ธ.ค.) ไตรมาส 2  (ม.ค. -มี.ค.)



หน้าท่ี 3

แบบ สงป.302

กระทรวง : กระทรวงยตุธิรรม รหสั 16000 รายงานแผน

สว่นราชการ/รฐัวิสาหกจิ  : สถาบนัเพื่อการยตุธิรรมแหง่ประเทศไทย (องคก์าร

มหาชน)

รหสั 16013 งบกลาง รายงานผล

รหสั 65

รหสั 62

รหสั 06-0000

รหสับญัชีตามโครงสรา้ง ผลผลติ /โครงการ รหสั 65-006  

หน่วย :ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

ประเภทรายจา่ย 

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

4. งบอดุหนุน            62.7906            45.7111        15.6976        11.1676        15.6976        11.8105        15.6976        11.3891        15.6978        11.3440 

อดุหนุนท ัว่ไป            62.7906            45.7111        15.6976        11.1676        15.6976        11.8105        15.6976        11.3891        15.6978        11.3440 

เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายด าเนินงาน              2.2360              1.2988         0.5590         0.3325         0.5590         0.3389         0.5590         0.3174         0.5590         0.3100 

เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายบคุลากร            60.5546            44.4123        15.1386        10.8351        15.1386        11.4716        15.1386        11.0717        15.1388        11.0340 

รวมเงนิงบประมาณ(1+2+3+4+5)            62.7906            45.7111        15.6976        11.1676        15.6976        11.8105        15.6976        11.3891        15.6978        11.3440 

แผนงาน  : แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการปรบัสมดลุและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั)

แบบจดัท าแผน /รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณ ผลผลติ/โครงการ จ าแนกตามงบรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สว่นราชการ/รฐัวิสาหกจิ

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง  : ภาคเีครือข่ายท ัง้ในและตา่งประเทศมีสว่นร่วมในการพฒันากฎหมายและกระบวนการ

ผลผลติ /โครงการ  : รายการคา่ใชจ้า่ยบคุลากรภาครฐั ปฏรูิปกฎหมายและพฒันากระบวนการยตุธิรรม

รวมทัง้สิ้น ไตรมาส 1  (ต.ค. -ธ.ค.) ไตรมาส 2  (ม.ค. -มี.ค.) ไตรมาส 4  (ก.ค. - ก.ย.)ไตรมาส 3  (เม.ย. -มิ.ย.)



หน้าท่ี 4

แบบ สงป.302

กระทรวง : กระทรวงยตุธิรรม รหสั 16000 รายงานแผน

สว่นราชการ/รฐัวิสาหกจิ  : สถาบนัเพื่อการยตุธิรรมแหง่ประเทศไทย (องคก์าร

มหาชน)

รหสั 16013 งบกลาง รายงานผล

รหสั 66

รหสั 62

รหสั 03-0000

รหสับญัชีตามโครงสรา้ง ผลผลติ /โครงการ รหสั 66-003  

หน่วย :ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

ประเภทรายจา่ย 

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

4. งบอดุหนุน           149.9840           146.4756        33.9982        19.6553        32.6409        28.6439        13.3783        15.6704        69.9666        82.5060 

อดุหนุนท ัว่ไป           149.9840           146.4756        33.9982        19.6553        32.6409        28.6439        13.3783        15.6704        69.9666        82.5060 

ครุภณัฑ ์ทีด่นิ สิ่งก่อสรา้ง            59.3238            59.3118         1.9100         1.9100              -                -           1.5291         1.5291        55.8847        55.8727 

เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายด าเนินงาน            47.3692            45.1883        15.1644         8.9680        13.8636        11.4755         8.9826         9.6136         9.3586        15.1312 

เงนิอดุหนุนเป็นงบรายจ่ายอื่น            43.2910            41.9755        16.9238         8.7773        18.7773        17.1684         2.8666         4.5277         4.7233        11.5021 

รวมเงนิงบประมาณ(1+2+3+4+5)           149.9840           146.4756        33.9982        19.6553        32.6409        28.6439        13.3783        15.6704        69.9666        82.5060 

ไตรมาส 2  (ม.ค. -มี.ค.)

แบบจดัท าแผน /รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณ ผลผลติ/โครงการ จ าแนกตามงบรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สว่นราชการ/รฐัวิสาหกจิ

แผนงาน  : แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดลุและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง  : ภาคเีครือข่ายท ัง้ในและตา่งประเทศมีสว่นร่วมในการพฒันากฎหมายและกระบวนการ

ผลผลติ /โครงการ  : องคค์วามรูน้วตักรรมของกลุ่มเครือข่ายที่เขม้แข็งเพื่อขบัเคลื่อนนโยบายตามแผนงานสหประชาชาติ

รวมทัง้สิ้น ไตรมาส 1  (ต.ค. -ธ.ค.) ไตรมาส 3  (เม.ย. -มิ.ย.) ไตรมาส 4  (ก.ค. - ก.ย.)


