
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – ไตรมาสที่ 3

❖ สรุปผลการด าเนินงานตามภารกจิ
❖ สรุปผลการปฏิบัตงิานและผลการใช้จ่ายงบประมาณเสนอส านกังบประมาณ



สรุปผลการด าเนินงานในรอบไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2562 ถึง มิถุนายน 2562) 

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

▪ วันที่  24 – 26 เม.ย. 2562 การจัดสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาเรือนจ า
ต้นแบบตามข้อก าหนดกรุงเทพ ครั้งท่ี 2 ภายใต้หัวข้อ “การเตรยีมความพร้อมก่อนปล่อย การ
ติดต่อกับโลกภายนอก และการพฒันาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง” เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีเรือนจ าและทณัฑ
สถานหญิงในเขตภาคใต้ที่เข้าร่วมโครงการเรือนจ าต้นแบบประจ าปี 2562 จ านวน 10 แห่งได้
เข้าสัมมนาและศึกษาดูงาน ซึ่งจะช่วยยกระดับความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับการด าเนินงานด้าน
การปฏิบัตติ่อผูต้้องขังตามข้อก าหนดกรุงเทพ ในมิติด้านการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย 
การติดต่อกับโลกภายนอก และการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง ผ่านการศึกษาดูงานและ
แลกเปลีย่นองค์ความรูร้วมถึงแนวทางการปฏิบัติที่ดรีะหว่างเรือนจ า ณ เรือนจ ากลางระยอง 
เรือนจ าช่ัวคราวเขาไม้แก้ว จังหวัดระยอง เรือนจ าจังหวดัจันทบุรี และทัณฑสถานเปิดทุ่ง
เบญจา จังหวัดจันทบุร ี

- 

 ▪ วันที่ 13 – 26 พ.ค. 2562 และวันที่ 3 – 5 มิ.ย. 2562 จัดกิจกรรมลงพื้นที่ 
เพื่อวัดและประเมินผลการบริหารจัดการเรือนจ าในเขตภาคใต้ ภายใต้โครงการเรือนจ า
ต้นแบบปี พ.ศ. 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง จังหวัดตรัง จังหวัดกระบี่ 
จังหวัดระนอง จังหวัดสรุาษฎร์ธานี จังหวัดพังงา และจังหวัดสงขลา เพื่อให้ค าแนะน า 
ด้านการบริหารจดัการเรือนจ าตามข้อก าหนดกรุงเทพ การจดัเก็บและรวบรวมเอกสาร 
การพฒันาทางด้านกายภาพ 

- 

 ▪ วันท่ี 29 – 30 เมษายน 2562 TIJ เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะ Dr.Kimseng Chan 
อธิบดีกรมราชทณัฑ์กัมพูชา และประชุมหารือร่วมกับกรมราชทณัฑก์ัมพูชา เกี่ยวกับการจัดท า
โครงการความร่วมมือระหวา่ง TIJ และกรมราชทัณฑ์กมัพูชา ในการด าเนินโครงการน าร่อง
เพื่อประยุกต์ใช้ข้อก าหนดกรุงเทพ ในทัณฑสถาน CC2 ซึ่งเป็นทัณฑสถานหญิงที่มีขนาดใหญ่
ที่สุดในกัมพูชา 

 

 

 



โครงการ กิจกรรม ปัญหา/อุปสรรค 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การอนุวัติมาตรฐานและบรรทัดฐานของสหประชาชาติด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาในกลุ่มผู้เปราะบาง โดยเฉพาะข้อก าหนดกรุงเทพ และ
การส่งเสริมสิทธิของผู้หญิงและเด็ก 
โครงการผลักดันเชิงนโยบาย การพัฒนาศักยภาพ และการสร้าง
ความตระหนักรูเ้พื่อยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก 

▪ วันที่ 1 - 4 เมษายน 2562 TIJ ร่วมกับ UNWOMEN จัดงาน TIJ - UN Women 
Collaboration Ceremony เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในการสร้างความตระหนักรู้
ถึงการน ายุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบัติในการขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงและ
เด็กในด้านการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของสหประชาชาติ 
โดยมีการจัดกจิกรรม ได้แก่  
1) การจัดงานเสวนา ACWC Partnership Conference ในหัวข้อว่าด้วยเรื่องการขจัดความ
รุนแรงต่อผูห้ญิงและเด็ก  
2) การลงนามในบันทึกความเข้าใจในการแลกเปลี่ยนความร่วมมือการศึกษาวิจัยว่าด้วยเรื่อง 
the UN Model Strategies on Eliminating Violence Against Women and Children 
รวมทั้งเปิดตัวผลงานวิจยัที่ด าเนินการร่วมกัน ได้แก่ รายงานวิจยั เรือ่ง “Towards Gender-
Responsive Criminal Justice: Good Practices from Southeast Asia in Responding 
to Violence Against Women” และ “Women as Justice Makers.” 
3) การจัดฝึกอบรมให้แก่เจ้าหนา้ที่ของสถาบันฯ และบุคลากรทีเ่กี่ยวข้องในกระบวนการ
ยุติธรรม ในเรื่องกระบวนการยุติธรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการตามเพศสภาพของ
ผู้กระท าผิด  
4) การประชุมหารือร่วมกันในประเด็นเรื่องการร่วมกันท าการศึกษาวจิัย การจัดฝึกอบรมเพื่อ
เสรมิศักยภาพบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมที่เกีย่วข้องกับผู้หญงิและเด็ก การขยายผลการ
น า UN Model Strategies ไปใช้ในภูมิภาคอาเซียน และวิสัยทัศนเ์กี่ยวกับการป้องกัน
อาชญากรรมในเด็กด้วยการส่งเสรมิทักษะด้านกีฬา 

- 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านหลักนิติธรรมเพ่ือรองรับเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
โครงการปฏิรูปหลักนิติธรรมอยา่งเป็นรูปธรรม (RoLD in Action) ▪ โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของหลักสตูรฝึกอบรมผู้บริหารฯ ขณะนี้อยู่ระหว่าง

การเตรียมการเพื่อจัดท าโครงการฯ โดยการคัดเลือกประเด็นปญัหาในสังคมขึ้นมาศึกษา 
พร้อมท้ังร่วมกันระดมความคิดเหน็จากผู้เช่ียวชาญและผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย และออกแบบการ
ลงพื้นที่เพ่ือศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไข ท้ังนี้ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการฯ จะมีการน าเสนอผล
การศึกษาในการประชุมเวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนติิธรรมและการพฒันาที่ยั่งยืน ครั้งท่ี ๙ 
ในช่วงเดือนสิงหาคมต่อไป 

- 



 

โครงการ กิจกรรม ปัญหา/อุปสรรค 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านหลักนิติธรรมเพ่ือรองรับเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
โครงการ Rule of Law Education ▪ วันที่ 25 – 30 พ.ค. 2562 ผู้แทน TIJ เดินทางเพื่อขอค าปรึกษาในการประสานงาน

การเตรียมจดังาน TIJ – UNODC Borderless  Youth Forum Cross Continental Justice 
Innovation for Sustainable Development ณ ประเทศเนเธอรแ์ลนด์และเยอรมนี โดย
กิจกรรมดังกล่าวมีก าหนดจัดในช่วงเดือนตุลาคม 2562 โดยเป็นการจัดประชุมเชิงวิชาการ
ส าหรับเยาวชนในภูมภิาคยุโรปและภูมภิาคอื่นๆ ท่ีสนใจการใช้เครื่องมือ Design thinking 
ในการแก้ไขปัญหาความยตุิธรรมในสังคม 

- 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนานวัตกรรมและเผยแพร่องค์ความรู้ส าหรับหน่วยงานเครือข่ายภายในประเทศเพ่ือยกระดับการด าเนินการด้านการป้องกันอาชญากรรมและระบบยุติธรรมทาง
อาญาภายใต้บริบทท่ีเกิดขึ้นใหม่ในสังคม 
โครงการขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านกระบวนการยตุิธรรมเชิง
สมานฉันท์ 

▪ TIJ ร่วมกับส านักงาน UNODC จดักิจกรรมเพื่อส่งเสรมิการอนุวัติหลักการพื้นฐานว่า
ด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ และการอนุวัติข้อก าหนดกรุงเทพ โดยครอบคลุม
กิจกรรม ดังน้ี 
1)  วันที่ 17 – 19 มิถุนายน 2562 จัดการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในการทบทวนเนื้อหา 
เพื่อปรับปรุง UNODC Handbook on Restorative Justice เพื่อสร้างความตระหนักใน
ประเด็นเรื่องความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ให้มากขึ้น รวมถึงหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไข
ปัญหาที่มีอยู ่
2) วันที่ 20 มิถุนายน 2562 จัดการประชุมระดับชาติว่าด้วยความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
สถาบันฯ มีก าหนดจัด National Symposium เกี่ยวกับ RJ โดยเชญิผู้เชี่ยวชาญจาก EGM 
บางส่วนมาร่วม Panel Discussion เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ในประเด็นดังกล่าวให้กับ
เจ้าหน้าท่ีในกระบวนการยุติธรรมไทยและหน่วยงานเครือข่าย 
3) วันที่ 21 มิถุนายน 2562 จัดเวทีระดมสมองเพื่อจัดท าแผนงานขับเคลื่อนความยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์ของประเทศไทย โดยเชิญผู้แทนจากหน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม 
ในการประชุมเชิงยุทธศาสตรเ์พื่อจัดท าแผนงานขับเคลื่อนความยตุธิรรมเชิงสมานฉันท์ 
ของประเทศไทย 

- 

 



โครงการ กิจกรรม ปัญหา/อุปสรรค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนานวัตกรรมและเผยแพร่องค์ความรู้ส าหรับหน่วยงานเครือข่ายภายในประเทศเพ่ือยกระดับการด าเนินการด้านการป้องกันอาชญากรรมและระบบยุติธรรมทาง
อาญาภายใต้บริบทท่ีเกิดขึ้นใหม่ในสังคม 
โครงการสร้างพื้นที่ทดลองนวัตกรรมเพื่อความยุติธรรม (JX) ▪ วันที่ 15 มิ.ย. 2562 จัดกิจกรรม Roundtable on Technology for Justice 

Series ครั้งท่ี 3 Open Data for Anti-Corruption หรือ การเปิดเผยข้อมูลป้องกัน
คอร์รัปช่ัน โดยความร่วมมือระหวา่งTIJ , UNODC , Change Fusion , Opendream 
องค์กรต่อต้านคอรร์ัปชั่น , open data Thailand โดยงานดังกล่าวเป็นการแลกเปลี่ยน
ความรู้และแนวทางในการน า Open Data มาใช้เพื่อป้องกันคอร์รัปช่ันผ่านประสบการณ์
ของผู้เชี่ยวชาญและนักปฏิบัติจากหลายประเทศในแถบเอเชีย ทั้งจากไต้หวัน ฟิลิปปินส์ 
มาเลเซีย และ เมียนมาร ์

- 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานในสถาบันเครือข่าย UN-PNI  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการด าเนินนโยบาย และเครือข่ายเยาวชน 
ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ 
โครงการส่งเสริมบทบาทการเป็นสถาบันเครือข่ายแผนงาน
สหประชาชาติด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทาง
อาญา (PNI) ในเวทีระหว่างประเทศ 

▪ วันที่ 24 - 27 พ.ค. 2562 การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่า
ด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา สมัยที่ 28 โดย TIJ มีบทบาทดังนี้ 
1) การเสนอร่างข้อมติ ในหัวข้อ การส่งเสริมการใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาส าหรับเยาวชน 
(Integrating sport in youth crime prevention and criminal justice strategies) โดย 
TIJ ร่วมกับกระทรวงยตุิธรรม 
 2) การจัด/ร่วมจัดกิจกรรมคู่ขนาน (Side-event) หัวข้อ”การส่งเสรมิการใช้กีฬาเป็น
เครื่องมือในการพัฒนายุทธศาสตรด์้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา
ส าหรับเยาวชน (Integrating Sport on Youth Crime Prevention and Criminal Justice 
Strategies)” ซึ่งรัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพ  
นอกจากน้ี สถาบันฯ ยังมีแผนการจัดและร่วมจดักิจกรรมคู่ขนานอีก 6 หัวข้อ ดังต่อไปนี้ 
          (1) แนวโน้มสถานการณ์เรือนจ าโลก (Global Prison Trends)  
          (2) การเสริมสร้างวัฒนธรรมการเคารพกฎหมายเพื่อขับเคลือ่นวาระการพัฒนา 2030 
          (3) การส่งเสรมิมุมมองด้านเพศสภาพในระบบการศึกษาเพือ่สร้างเสริมหลักนิติธรรม 
(Gender perspective into education: Why it matters for education on the rule 
of law)  

- 

 



โครงการ กิจกรรม ปัญหา/อุปสรรค 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานในสถาบันเครือข่าย UN-PNI  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการด าเนินนโยบาย และเครือข่ายเยาวชน 
ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ 
           (4) นวัตกรรมใหม่ในการสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนเพือ่ความยั่งยืน 

(Redesigning Youth Engagement for sustainability: A showcase of outcomes 
from the UNODC-TIJ youth forum on innovation, justice and collaboration for 
the 2030 agenda)  
          (5) การบ าบัดฟื้นฟูและการกลับคืนสู่สังคมของผู้ต้องขังหญงิ (Rehabilitation and 
social reintegration of women prisoners)   
          (6) การประเมินประสิทธิภาพของมาตรการและการปฏิบัตติ่อผู้ต้องขังในเรือนจ า 
(Measuring and evaluating the effectiveness of correctional treatment and 
intervention)  
3) การจัดนิทรรศการ (Exhibition) ในประเด็นการป้องกันอาชญากรรมเยาวชนโดยอาศัย
การกีฬาและนวัตกรรมใหม่ (Integrating sport and innovation in youth crime 
prevention: A new horizon 

 

 ▪ การสนับสนุนบทบาทของรัฐบาลไทยในการประชุมคณะกรรมาธิการฯ สมยัที่ 28 
โดยสถาบันฯ รับผิดชอบในการร่างถ้อยแถลงของรัฐบาลไทยในระเบยีบวาระที่เกี่ยวข้อง 
กับการด าเนินแผนงานด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา 
ของประเทศไทย ซึ่งรวมถึงความรว่มมือระหว่างรัฐบาลไทยกับส านักงาน UNODC และ
สถาบันเครือข่ายแผนงานสหประชาชาติด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยตุิธรรม 
ทางอาญา (UN-PNIs) รวมถึงวาระที่เกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการอนุวัติมาตรฐาน 
และข้อก าหนดของสหประชาชาตทิี่เกี่ยวข้องและการเตรยีมการส าหรับการประชุม 
UN Crime Congress สมัยที่ 14 

- 

 

 

 

 



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

▪ หลักสตูรส าหรับผู้บรหิารระดับสูงด้านหลักนติิธรรมและนโยบาย (TIJ Executive 
Programme on the Rule of Law and Policy) หรือ RoLD รุ่นที่ 3 มีกิจกรรมในช่วงไตร
มาสที่ 3 ดังนี ้
วันที่ 4 เม.ย. 2562 การจัดเสวนา หัวข้อ “มุมมองทางเพศต่อการสร้างสังคมปลอดภัย” 
(Gender-Sensitive Lens to Create a Safer Society 
วันที่ 18 เม.ย. 2562 การจัดกิจกรรม หัวข้อ “Access to Justice for Vulnerable 
Groups”  
วันที่ 25 เม.ย. 2562 การศึกษาดูงาน เรื่อง “แนวการปฏิบัติต่อผู้กระท าความผดิของเด็กและ
เยาวชน” ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเดก็และเยาวชน (ชาย) บ้านกาญจนาภิเษก จังหวัดนครปฐม 
เพื่อถอดบทเรียนมติิการฟื้นฟูและเสรมิพลังด้านบวกให้แก่เยาวชนผูก้้าวพลาด  
วันที่ 13 มิ.ย. 2562 จัดเสวนาหัวข้อ  “Restorative Justice, Diversion, Community Justice” 
วันที่ 27 มิ.ย. 2562 จัดเสวนาหัวข้อ “Rule of Law and Governance” 
วันที่ 29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2562 มีการจัดศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยมุ่ง
ศึกษาเรียนรู้จาก Best practices ด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศญี่ปุ่น และ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องบทบาทของภาคเอกชนหรือองค์กรเพื่อสงัคม (Social 
Enterprises) ในการสรา้งสรรค์สังคมและพัฒนาประเทศใหเ้กิดความยั่งยืนต่อไป 
วันที่ 13 มิ.ย. 2562 จัดเสวนาหัวข้อ  “Restorative Justice, Diversion, Community Justice” 
วันที่ 27 มิ.ย. 2562 จัดเสวนาหัวข้อ “Rule of Law and Governance” 

- 

 

 

 

 

 



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

▪ โครงการส ารวจความพึงพอใจ บริษัท ipsos อยู่ระหว่างการรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูล 

▪ โครงการประเมินความคุม้ค่าทางสงัคม  ด าเนินการจดัจ้างท่ีปรึกษาในการประเมิน
คุณภาพชีวิตของผูต้้องขังหญิงท่ีถูกคุมขังในเรือนจ า/ทณัฑสถานท่ีด าเนินการตามข้อก าหนด
กรุงเทพ 

- 
 

 

โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และถ่ายทอดสู ่
แผนปฏิบัติงานสู่องค์กร 

▪ โครงการติดตามการประเมินผลเรอืนจ าต้นแบบ มีการลงพื้นที่เพ่ือตดิตามและ
ประเมินผลกระบวนการท างานของโครงการเรือนจ าต้นแบบ และมีการจัดประชุมกลุม่ย่อย
ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีโครงการเรือนจ าต้นแบบ 

- 

โครงการตรวจสอบและการจดัท าเอกสารเพื่อการรับรองอาคารเขียว
ของงานก่อสร้างอาคารสถาบัน 

▪ ด าเนินการจัดจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ด าเนินการตรวจสอบแบบและ
จัดท าเอกสาร ด้วยแนวคดิการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่ออาคารสถาบันฯ แห่งใหม่
ที่ก าลังด าเนินการก่อสร้าง ได้รับการรับรองเป็นอาคารเขยีวตามเกณฑ์อาคารเขียว TREE 
(Thai's Rating for Energy & Environmental Sustainability) 

- 

โครงการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กรให้สอดคล้องกับภารกิจงาน
ตามแผนยุทธศาสตร ์

▪ ด าเนินการจ้างผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนากระบวนการท างานขององค์กร (Process 
Improvement) เรียบร้อย 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

▪ ด าเนินการโครงการทบทวนและปรับปรุงระบบขีดสมรรถนะในการปฏิบัติงาน และ
แผนความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร (Technical Competency Model 
Development and Career Path Planning) ร่วมกับที่ปรึกษา ดงันี ้
1) ด าเนินการสมัภาษณ์ ปรึกษาหารือร่วมกับผู้บริหาร และผู้เกีย่วข้อง ในการการจัดกลุม่งาน 
2) วิเคราะห์ และก าหนดทักษะทีพ่ึงประสงค์ในการท างานของแต่ละกลุ่มงาน รวมไปถึงข้อมูล
ทีเ่กี่ยวข้อง เพื่อน าไปสู่การจัดท าระบบขีดสมรรถนะในการปฏิบัติงาน และแผนความก้าวหน้า
ในสายอาชีพของบุคลากร  
3) จัดประชุม Workshop เพื่อก าหนดทักษะที่พึงประสงค์ในการท างานของแต่ละกลุ่มงาน 
ร่วมกับผู้บริหาร หัวหน้ากลุม่โครงการ และผู้ปฏิบตัิงาน ในวันท่ี 4,7,18 มี.ค. และ 26, 28 
มิ.ย. และ 2 ก.ค. 62 
 

- 
 

 

โครงการนวัตกรรมการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ▪ อยู่ระหว่างด าเนินการปรับแก้ไขหน้า Web page “ร่วมงานกับเรา” ร่วมกับบริษัท 
Outsource และพัฒนาระบบการรับสมคัรงานออนไลน์ผ่านหนา้ Website ของ TIJ  

▪ อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรงุระบบการ Scan นิ้วมือ เข้า – ออกงาน และ 
Application ที่เหมาะสม 

 

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

▪ จัดท าบทความ อินโฟกราฟฟิก และเผยแพร่วดีีทัศน์ท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจงานของ
สถาบันฯไปยังสื่อต่างๆ 

 

โครงการสร้างเสรมิประสิทธิภาพกลไกการจัดการภายในองค์กร ▪ จัดซื้อเอกสาร วารสารอิเล็กทรอนกิส์เพื่อใช้งานในห้องสมุดสถาบันฯ  

 

 

 



สถานะโครงการศึกษาวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

โครงการ / ประเด็นย่อย ความคืบหน้า / ปัญหาอุปสรรค/ แนวทางแก้ปัญหา 
โครงการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผู้กระท าความผิดและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

▪ โครงการวิจัยเรื่องปัจจัยในการกระท าผิดซ้ าและ
ความส าเร็จในการกลับคืนสู่สังคมของอดีตผู้ต้องโทษหญิง 

อยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูล คาดว่าจะไดร้่างรายงาน ฉบับแรกภายในเดือนกรกฎาคม 2562 

▪ โครงการศึกษาวิจยัเกี่ยวกับสถิติขอ้มูลเพื่อจัดท ารายงาน
บทสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์การจ าคุกผู้ต้องขังหญิงในประเทศไทย 

อยู่ระหว่างการจัดท า(ร่าง)แผนการด าเนินงานในภาพรวมและรวบรวมข้อมูลด้านสถิติและวรรณกรรมเพื่อประกอบการ
จัดท างานวิจัย 

▪ การศึกษาวิจัยเรื่อง  Global Prison Trends ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  

โครงการพัฒนาสถิติเพ่ือสนับสนนุงานวิจัยเร่ืองกลุ่มเปราะบางในกระบวนการยุติธรรม 

▪ รายงานการส ารวจสถิติข้อมลูภมูิหลังการตกเป็นเหยื่อ
ความรุนแรงของกลุ่มตัวอย่างอาย ุ18 ปีข้ึนไป 

ที่ปรึกษาได้ส่งรายงานงวดงานที่ 1 เรียบร้อยแล้ว 

▪ รายงานการพัฒนาระเบียบวิธีวิจัย เครื่องมือและข้อมลูที่ใช้
ในการน าร่องการส ารวจตัวช้ีวัดเปา้หมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 16.2.1  

ที่ปรึกษาได้ส่งรายงานงวดงานที่ 1 เรียบร้อยแล้ว 

▪ รายงานการน าร่องการส ารวจสถิตขิ้อมูลต้นทุนทาง
จิตวิทยาของเจ้าหน้าท่ีดูแลเด็กและเยาวชนท่ีเข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรมในฐานะผู้กระท าผิด 

มีการจัดจ้างท าแบบสอบถามออนไลน์ สื่อแอนนิเมชั่น และสื่อประชาสัมพันธ์องค์ความรู้   

 

 

 

 

 

 

 



โครงการ ความคืบหน้า / ปัญหาอุปสรรค/ แนวทางแก้ปัญหา 
โครงการสนับสนุนงานวจิัยตามกรอบแนวทางการด าเนินงานการพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัยในกระบวนการยุติธรรม 

▪ การพัฒนาระบบการจ าแนกผู้กระท าความผิดทีม่ี
ประสิทธิภาพ : การพัฒนาเครื่องมือการจ าแนกผู้กระท าผิด 

อยู่ระหว่างพัฒนาโจทย์วิจยั และขอบข่ายการด าเนินงาน (TOR) ร่วมกับ ส านักงานกิจการยุติธรรม ภายใต้ชุด
โครงการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาการกระท าผดิซ้ า โดยจะได้เสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบงานวิจยัและวิชาการเพื่อ
พิจารณาความเหมาะสมในการใหเ้งินสนับสนุนเพื่อด าเนินโครงการวจิัย 

▪ การพัฒนากระบวนการแก้ไข บ าบัด ฟ้ืนฟูผู้กระท า
ความผิดทีม่ีประสิทธิภาพ : การศกึษาศูนย์ฝึกเด็กและเยาวชนหรือ
เรือนจ าต้นแบบ 

 

▪ การประเมินโปรแกรมแก้ไข บ าบดั ฟื้นฟู ผู้กระท าความผิด
จากผู้ที่พ้นโทษแล้ว 

 

โครงการพัฒนาข้อมูลกระบวนการยุติธรรมและข้อมูลสถิติเพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพงานวิจัย 

▪ โครงการตรวจสอบเครื่องมือส ารวจตามเปา้หมาย ตัวช้ีวัด 
16.1.3 /16.1.4/16.3.1 

อยู่ระหว่างการตรวจสอบเครื่องมือ 

▪ โครงการส ารวจข้อมลูสถิติการทุจริตคอรัปช่ัน ตัวช้ีวัด 
16.5.1 และ 16.5.2 

อยู่ระหว่างการตรวจสอบเครื่องมือ 

▪ รายงานการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการภายใต้
โครงการพัฒนาข้อมลูกระบวนการยุติธรรมและข้อมลูสถติิเพื่อ
เพิ่มพูนศักยภาพงานวิจัย (โครงการน าร่องการประเมินความ
หวาดกลัวอาชญากรรมและความเช่ือมั่นของคนท่ีมีต่อชุมชน ) 

ที่ปรึกษาโครงการจัดส่งงานงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว 

 



รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 2562 รายงานต่อส านักงบประมาณ
ไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2562 ถึง มิถุนายน 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      170.5913        82.0360        65.1400        78.3062        57.4889        51.3197        47.9624      108.6987              -   

ยทุธศาสตรจ์ดัสรร : ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของ

ประเทศ

       28.5049        14.4171         9.4066         4.4795         9.4066         5.7634         4.8460         4.1742         4.8457              -   

แผนงาน : แผนงานบูรณาการวิจยัและนวตักรรม        28.5049        14.4171         9.4066         4.4795         9.4066         5.7634         4.8460         4.1742         4.8457              -   

เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์: การวิจยัและนวตักรรมเพื่อการพฒันาสงัคม

และสิ่งแวดลอ้ม

       28.5049        14.4171         9.4066         4.4795         9.4066         5.7634         4.8460         4.1742         4.8457              -   

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง : ภาคเีครือข่ายท ัง้ในและตา่งประเทศ

มีสว่นร่วมในการพฒันากฎหมายและกระบวนการยตุธิรรม

       28.5049        14.4171         9.4066         4.4795         9.4066         5.7634         4.8460         4.1742         4.8457              -   

เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน : การผลติและเผยแพร่องคค์วามรู ้

เพื่อสง่เสริมหลกันิตธิรรมกระบวนการยตุธิรรมทางอาญา และการ

ป้องกนัอาชญากรรม ตามมาตรฐานและบรรทดัฐานสหประชาชาติ

       28.5049        14.4171         9.4066         4.4795         9.4066         5.7634         4.8460         4.1742         4.8457              -   

- ตวัชี้วดั : ประเดน็ของงานวจิยัและองคค์วามรูท้ีม่คีวามครอบคลมุ

ตามหลกัสากล

ประเดน็ 4 2 2

โครงการที่  1 : โครงการศึกษาวิจยัและพฒันาองคค์วามรูเ้พื่อ

ยกระดบัมาตรฐานและพฒันากระบวนการยตุธิรรมทางอาญา

รวมทัง้หลกันิตธิรรมของประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน

       28.5049        14.4171         9.4066         4.4795         9.4066         5.7634         4.8460         4.1742         4.8457              -   

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.) 

1. แผนการปฏบิตังิาน

1.1 ตวัช้ีวดั

เชงิปริมาณ

- จ านวนองคค์วามรูแ้ละผลงานวจิยัทีส่ามารถน าไปเป็น

ขอ้มลูอา้งองิในการจดัท าแผนงานหรือสามารถน าผลจากการ

ศึกษาวจิยัไปใชเ้ผยแพร่เป็นขอ้เสนอแนะเชงินโยบายเพือ่การ

พฒันากระบวนการยตุธิรรมทางอาญา

เรื่อง 8 2 6

เชงิคุณภาพ

- มกีารน าเสนอผลงานวจิยัในเวทรีะหวา่งประเทศ ครัง้ 2 1 1

1.2 กจิกรรมหลกั

กจิกรรมที ่1 : การส่งเสริมงานวจิยัและพฒันาองคค์วามรู ้

- ตวัชี้วดั : จ านวนองคค์วามรูแ้ละผลงานวจิยัทีส่ามารถ

น าไปเป็นขอ้มลูอา้งองิในการจดัท าแผนงานหรือสามารถ

น าผลจากการศึกษาวจิยัไปใชเ้ผยแพร่เป็นขอ้เสนอแนะ

เชงินโยบายเพือ่การพฒันากระบวนการยตุธิรรมทางอาญา

เรื่อง 8 2 6

2.แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)        28.5049        14.4171         9.4066         4.4795         9.4066         5.7634         4.8460         4.1742         4.8457              -   

2.1 งบประมาณ        28.5049        14.4171         9.4066         4.4795         9.4066         5.7634         4.8460         4.1742         4.8457              -   

1 : การส่งเสริมงานวจิยัและพฒันาองคค์วามรู ้        28.5049        14.4171         9.4066         4.4795         9.4066         5.7634         4.8460         4.1742         4.8457              -   

- รายจ่ายประจ า        28.5049        14.4171         9.4066         4.4795         9.4066         5.7634         4.8460         4.1742         4.8457              -   



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      156.1742        72.6294        60.6605        68.8996        51.7255        46.4737        43.7882      103.8530              -   

แผนงาน : แผนงานบูรณาการปฏรูิปกฎหมายและพฒันากระบวนการ

ยตุธิรรม

       79.0811        57.8375        22.9336        29.8377        20.5611        11.2711        17.3978        16.7287        18.1886              -   

เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์: พฒันากฎหมายและกระบวนการยตุธิรรม

ใหท้นัสมยั เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการอ านวยความเป็นธรรมและลด

ความเหลื่อมล า้ในสงัคม

       79.0811        57.8375        22.9336        29.8377        20.5611        11.2711        17.3978        16.7287        18.1886              -   

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง : ภาคเีครือข่ายท ัง้ในและตา่งประเทศ

มีสว่นร่วมในการพฒันากฎหมายและกระบวนการยตุธิรรม

       79.0811        57.8375        22.9336        29.8377        20.5611        11.2711        17.3978        16.7287        18.1886              -   

เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน : การสง่เสริมและพฒันา

เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในประเทศและตา่งประเทศ 

รวมถงึการน าองคค์วามรูท้ี่ไดไ้ปเผยแพร่เพื่อใหเ้กดิประโยชน์เชิง

วิชาการหรือนโยบาย

       79.0811        57.8375        22.9336        29.8377        20.5611        11.2711        17.3978        16.7287        18.1886              -   

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.) 

- ตวัชี้วดั : หน่วยงานเครือขา่ยดา้นวชิาการในประเทศและ

ต่างประเทศเขา้ร่วมกจิกรรมและน าองคค์วามรูไ้ปขยายผลและต่อ

ยอดใหเ้กดิประโยชนเ์ชงิวชิาการหรือนโยบาย

กลุ่มองคก์ร 4 4

โครงการที่  1 : โครงการสง่เสริมบทบาทประเทศไทยในเวทโีลก

ดา้นการเสริมสรา้งหลกันิตธิรรม และยกระดบักระบวนการ

ยตุธิรรมทางอาญาตามแผนงานสหประชาชาตว่ิาดว้ยการป้องกนั

อาชญากรรมและความยตุธิรรมทางอาญา

       79.0811        57.8375        22.9336        29.8377        20.5611        11.2711        17.3978        16.7287        18.1886              -   

1. แผนการปฏบิตังิาน

1.1 ตวัช้ีวดั

เชงิปริมาณ

- จ านวนกจิกรรมทีส่่งเสริมใหเ้กดิการพฒันามาตรฐานดา้น

การป้องกนัอาชญากรรมทางอาญาและกระบวนการยตุธิรรม

ทางอาญา และองคค์วามรูท้ีไ่ดจ้ากกจิกรรมการส่งเสริมมกีาร

น าไปเผยแพร่เพือ่ใหเ้กดิประโยชนเ์ชงิวชิาการหรือนโยบาย

กจิกรรม 4 3 1 2 1 1 2

- บคุลากรในกระบวนการยตุธิรรมท ัง้ในและต่างประเทศ 

ไดร้บัการพฒันาศกัยภาพผา่นกจิกรรมส่งเสริมองคค์วามรูท้ี่

เกี่ยวขอ้งกบัหลกันิตธิรรมดา้นการป้องกนัอาชญากรรมทาง

อาญา และกระบวนการยตุธิรรมทางอาญา

ราย 200 245 100 168 77 100

เชงิคุณภาพ

- จ านวนเครือขา่ยผูท้ีม่ส่ีวนไดส่้วนเสยีท ัง้ในประเทศและ

ต่างประเทศมอีตัราเพิม่ขึ้น

รอ้ยละ 20 20

1.2 กจิกรรมหลกั

กจิกรรมที ่1 : การเผยแพร่ แลกเปลีย่นองคค์วามรู ้และ

การใหค้วามช่วยเหลอืทางเทคนิค รวมท ัง้เสริมสรา้ง

ความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ เพือ่ยกระดบักระบวนการ

ยตุธิรรมทางอาญาตามหลกัมาตรฐานสากล



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.) 

- ตวัชี้วดั : จ านวนกจิกรรมทีส่่งเสริมใหเ้กดิการพฒันา

มาตรฐานดา้นการป้องกนัอาชญากรรมทางอาญาและ

กระบวนการยตุธิรรมทางอาญา และองคค์วามรูท้ีไ่ดจ้าก

กจิกรรมการส่งเสริมมกีารน าไปเผยแพร่เพือ่ใหเ้กดิ

ประโยชนเ์ชงิวชิาการหรือนโยบาย

กจิกรรม 4 3 1 2 1 1 2

2.แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)        79.0811        57.8375        22.9336        29.8377        20.5611        11.2711        17.3978        16.7287        18.1886              -   

2.1 งบประมาณ        79.0811        57.8375        22.9336        29.8377        20.5611        11.2711        17.3978        16.7287        18.1886              -   

1 : การเผยแพร่ แลกเปลีย่นองคค์วามรู ้และการใหค้วาม

ช่วยเหลอืทางเทคนิค รวมท ัง้เสริมสรา้งความสมัพนัธ์

ระหวา่งประเทศ เพือ่ยกระดบักระบวนการยตุธิรรมทาง

อาญาตามหลกัมาตรฐานสากล

       79.0811        57.8375        22.9336        29.8377        20.5611        11.2711        17.3978        16.7287        18.1886              -   

- รายจ่ายประจ า        79.0811        57.8375        22.9336        29.8377        20.5611        11.2711        17.3978        16.7287        18.1886              -   

แผนงาน : แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการปรบัสมดลุและพฒันาระบบ

บริหารจดัการภาครฐั)

       62.7906        34.3671        15.6976        11.1676        15.6976        11.8105        15.6976        11.3891        15.6978              -   

เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์: เป้าหมายเชิงยทุธศาสตร ์: แผนงานรอง

บคุลากรภาครฐัปฏรูิปกฎหมายและพฒันากระบวนการยตุธิรรม

       62.7906        34.3671        15.6976        11.1676        15.6976        11.8105        15.6976        11.3891        15.6978              -   

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง : ภาคเีครือข่ายท ัง้ในและตา่งประเทศ

มีสว่นร่วมในการพฒันากฎหมายและกระบวนการยตุธิรรม

       62.7906        34.3671        15.6976        11.1676        15.6976        11.8105        15.6976        11.3891        15.6978              -   

เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน : เพื่อเป็นคา่ใชจ้า่ยในการ

ด าเนินการภาครฐัปฏรูิปกฎหมายและพฒันากระบวนการยตุธิรรม

       62.7906        34.3671        15.6976        11.1676        15.6976        11.8105        15.6976        11.3891        15.6978              -   

ผลผลติที่  1 : รายการคา่ใชจ้า่ยบคุลากรภาครฐั ปฏรูิปกฎหมาย

และพฒันากระบวนการยตุธิรรม

       62.7906        34.3671        15.6976        11.1676        15.6976        11.8105        15.6976        11.3891        15.6978              -   

1. แผนการปฏบิตังิาน

1.1 ตวัช้ีวดั

1.2 กจิกรรมหลกั

กจิกรรมที ่1 : บคุลากรภาครฐัปฏรูิปกฎหมายและพฒันา

กระบวนการยตุธิรรม



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.) 

2.แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)        62.7906        34.3671        15.6976        11.1676        15.6976        11.8105        15.6976        11.3891        15.6978              -   

2.1 งบประมาณ        62.7906        34.3671        15.6976        11.1676        15.6976        11.8105        15.6976        11.3891        15.6978              -   

1 : บคุลากรภาครฐัปฏรูิปกฎหมายและพฒันา

กระบวนการยตุธิรรม

       62.7906        34.3671        15.6976        11.1676        15.6976        11.8105        15.6976        11.3891        15.6978              -   

- รายจ่ายประจ า        62.7906        34.3671        15.6976        11.1676        15.6976        11.8105        15.6976        11.3891        15.6978              -   

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดลุและพฒันาระบบบริหาร

จดัการภาครฐั

     149.9840        63.9696        33.9982        19.6553        32.6409        28.6439        13.3783        15.6704        69.9666              -   

เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์: เป้าหมายเชิงยทุธศาสตร ์: แผนงานรอง

ปฏรูิปกฎหมายและพฒันากระบวนการยตุธิรรม

     149.9840        63.9696        33.9982        19.6553        32.6409        28.6439        13.3783        15.6704        69.9666              -   

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง : ภาคเีครือข่ายท ัง้ในและตา่งประเทศ

มีสว่นร่วมในการพฒันากฎหมายและกระบวนการยตุธิรรม

     149.9840        63.9696        33.9982        19.6553        32.6409        28.6439        13.3783        15.6704        69.9666              -   

เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน : หน่วยงานไทยและประเทศอื่นๆ 

ในอาเซียนไดร้บัการสง่เสริม สนับสนุนและพฒันาความสมัพนัธข์อง

เครือข่าย เพื่อขบัเคลื่อนนโยบายตามแผนงานสหประชาชาตว่ิาดว้ย

การป้องกนัอาชญากรรมและความยตุธิรรมทางอาญา

     149.9840        63.9696        33.9982        19.6553        32.6409        28.6439        13.3783        15.6704        69.9666              -   

- ตวัชี้วดั : กลุ่มผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีท ัง้ในไทยและประเทศอื่นๆ ใน

อาเซยีนไดร้บัการส่งเสริมสนบัสนุนองคค์วามรูแ้ละพฒันาเครือขา่ย

เพือ่ขบัเคลือ่นนโยบายตามแผนงานสหประชาชาตวิา่ดว้ยการป้องกนั

อาชญากรรมและความยตุธิรรมทางอาญา

กลุ่มเป้าหมาย 4 4

ผลผลติที่  1 : องคค์วามรูน้วตักรรมของกลุ่มเครือข่ายที่เขม้แข็ง

เพื่อขบัเคลื่อนนโยบายตามแผนงานสหประชาชาตว่ิาดว้ยการ

ป้องกนัอาชญากรรมและความยตุธิรรมทางอาญา

     149.9840        63.9696        33.9982        19.6553        32.6409        28.6439        13.3783        15.6704        69.9666              -   

1. แผนการปฏบิตังิาน

1.1 ตวัช้ีวดั

เชงิปริมาณ



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.) 

- จ านวนกจิกรรมทีส่่งเสริมสนบัสนุนใหเ้กดิองคค์วามรู ้

นวตักรรมโดยกลุ่มเครือขา่ยเพือ่ใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตาม

แผนงานสหประชาชาตวิา่ดว้ยการป้องกนัอาชญากรรมและ

ความยตุธิรรมทางอาญา

กจิกรรม 4 3 1 1 1 1 1 1 1

เชงิคุณภาพ

- จ านวนเครือขา่ยทีไ่ดร้บัการส่งเสริมและสนบัสนุนองค์

ความรูด้า้นหลกันิตธิรรม การป้องกนัอาชญากรรมและความ

ยตุธิรรมทางอาญา เพิม่ขึ้น

รอ้ยละ 20 20

1.2 กจิกรรมหลกั

กจิกรรมที ่1 : การเสริมสรา้งองคค์วามรูแ้ละส่งเสริมการ

มส่ีวนร่วมของเครือขา่ยเกี่ยวกบักระบวนการทางกฎหมาย

 หลกันิตธิรรมและเป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนื

- ตวัชี้วดั : จ านวนกจิกรรมทีด่  าเนินการเพือ่เสริมสรา้ง

องคค์วามรูแ้ละส่งเสริมการมส่ีวนร่วมของเครือขา่ย 

เพือ่ใหเ้กดิความตระหนกัรูเ้กี่ยวกบักระบวนการทาง

กฎหมาย หลกันิตธิรรม และเป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนื

กจิกรรม 4 3 1 1 1 1 1 1 1

2.แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)      149.9840        63.9696        33.9982        19.6553        32.6409        28.6439        13.3783        15.6704        69.9666              -   

2.1 งบประมาณ      149.9840        63.9696        33.9982        19.6553        32.6409        28.6439        13.3783        15.6704        69.9666              -   

1 : การเสริมสรา้งองคค์วามรูแ้ละส่งเสริมการมส่ีวนร่วม

ของเครือขา่ยเกี่ยวกบักระบวนการทางกฎหมาย หลกันิติ

ธรรมและเป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนื

     149.9840        63.9696        33.9982        19.6553        32.6409        28.6439        13.3783        15.6704        69.9666              -   

- รายจ่ายลงทนุ        59.3238         3.4391         1.9100         1.9100              -                -           1.5291         1.5291        55.8847              -   

- รายจ่ายประจ า        90.6602        60.5305        32.0882        17.7453        32.6409        28.6439        11.8492        14.1413        14.0819              -   



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            14.4171         9.4066         4.4795         9.4066         5.7634         4.8460         4.1742         4.8457              -   

อดุหนุนท ัว่ไป            28.5049            14.4171         9.4066         4.4795         9.4066         5.7634         4.8460         4.1742         4.8457              -   

ค่าใชจ่้ายในการศึกษาวจิยัและพฒันาองคค์วามรูเ้พือ่ยกระดบัมาตรฐาน

และพฒันากระบวนการยตุธิรรมทางอาญา รวมท ัง้หลกันิตธิรรมของ

ประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซยีน

           28.5049            14.4171         9.4066         4.4795         9.4066         5.7634         4.8460         4.1742         4.8457              -   

รวมเงนิงบประมาณ(1+2+3+4+5)            28.5049            14.4171         9.4066         4.4795         9.4066         5.7634         4.8460         4.1742         4.8457              -   

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            57.8375        22.9336        29.8377        20.5611        11.2711        17.3978        16.7287        18.1886              -   

อดุหนุนท ัว่ไป            79.0811            57.8375        22.9336        29.8377        20.5611        11.2711        17.3978        16.7287        18.1886              -   

เงนิอดุหนุนเป็นงบรายจ่ายอื่น            79.0811            57.8375        22.9336        29.8377        20.5611        11.2711        17.3978        16.7287        18.1886              -   

รวมเงนิงบประมาณ(1+2+3+4+5)            79.0811            57.8375        22.9336        29.8377        20.5611        11.2711        17.3978        16.7287        18.1886              -   

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            34.3671        15.6976        11.1676        15.6976        11.8105        15.6976        11.3891        15.6978              -   

อดุหนุนท ัว่ไป            62.7906            34.3671        15.6976        11.1676        15.6976        11.8105        15.6976        11.3891        15.6978              -   

เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายด าเนินงาน              2.2360              0.9888         0.5590         0.3325         0.5590         0.3389         0.5590         0.3174         0.5590              -   

เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายบคุลากร            60.5546            33.3784        15.1386        10.8351        15.1386        11.4716        15.1386        11.0717        15.1388              -   

รวมเงนิงบประมาณ(1+2+3+4+5)            62.7906            34.3671        15.6976        11.1676        15.6976        11.8105        15.6976        11.3891        15.6978              -   

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            63.9696        33.9982        19.6553        32.6409        28.6439        13.3783        15.6704        69.9666              -   

อดุหนุนท ัว่ไป           149.9840            63.9696        33.9982        19.6553        32.6409        28.6439        13.3783        15.6704        69.9666              -   

ครุภณัฑ ์ทีด่นิ สิ่งก่อสรา้ง            59.3238              3.4391         1.9100         1.9100              -                -           1.5291         1.5291        55.8847              -   

เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายด าเนินงาน            47.3692            30.0571        15.1644         8.9680        13.8636        11.4755         8.9826         9.6136         9.3586              -   

เงนิอดุหนุนเป็นงบรายจ่ายอื่น            43.2910            30.4734        16.9238         8.7773        18.7773        17.1684         2.8666         4.5277         4.7233              -   

รวมเงนิงบประมาณ(1+2+3+4+5)           149.9840            63.9696        33.9982        19.6553        32.6409        28.6439        13.3783        15.6704        69.9666              -   

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.)


