
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – ไตรมาสที่ 2

❖ สรุปผลการด าเนินงานตามภารกจิ
❖ สรุปผลการปฏิบัตงิานและผลการใช้จ่ายงบประมาณเสนอส านกังบประมาณ



สรุปผลการด าเนินงานในรอบไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2562 ถึง มีนาคม 2562) 

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

▪ วันที่ 20-22 ม.ค. 2562 TIJ ร่วมกับกรมราชทัณฑ์จัดหลักสตูรฝึกอบรมผู้ประเมิน
เรือนจ าตามข้อก าหนดกรุงเทพ รุ่นท่ี 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านการใช้เครื่องมือแบบประเมินตามข้อก าหนดกรุงเทพให้มี
มาตรฐานในการประเมินอยู่ในแนวทางเดียวกัน ท้ังนี้ การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตาม
นโยบายของกระทรวงยตุิธรรมที่ได้มีการก าหนดตัวช้ีวัดให้เรือนจ าและทัณฑสถานทุกแห่งทั่ว
ประเทศต้องได้รับการตรวจประเมนิตามข้อก าหนดกรุงเทพ 

- 

 ▪ วันที่ 29 - 31 ม.ค. 2562 TIJ จัดการสมัมนาและศึกษาดูงานเรือนจ าต้นแบบ 
ครั้งท่ี 1/2562 เพื่อให้เจ้าหน้าที่เรอืนจ าและทณัฑสถานหญิงในเขตภาคใต้ที่เข้าร่วมโครงการ
เรือนจ าต้นแบบประจ าปี 2562 จ านวน 10 แห่ง ได้เข้าสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้แนวทางการด าเนินงานด้านการบรหิารจดัการเรือนจ า และการดูแลผู้ต้องขัง
หญิงตามมาตรฐานระหว่างประเทศ ตลอดจนกระบวนการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าท่ี 
สถานท่ี และแนวนโยบายตา่งๆ เป็นต้น ณ เรือนจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อุทัยธานี 
สุพรรณบุรีและเรือนจ ากลางนครสวรรค ์

- 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การอนุวัติมาตรฐานและบรรทัดฐานของสหประชาชาติด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาในกลุ่มผู้เปราะบาง โดยเฉพาะข้อก าหนดกรุงเทพ และ
การส่งเสริมสิทธิของผู้หญิงและเด็ก 
โครงการผลักดันเชิงนโยบาย การพัฒนาศักยภาพ และการสร้าง
ความตระหนักรูเ้พื่อยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก 

▪ วันที่ 23  ม.ค. 2562  TIJ ร่วมกับ UN Women และส านักงานอัยการสูงสดุ 
จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “บทบาทอัยการภาคในการคุ้มครองสทิธิของผู้หญิง 
ในกระบวนการยตุิธรรมทางอาญา” เมื่อ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
กระบวนการยตุิธรรมที่เข้าใจ และละเอียดอ่อนต่อเพศภาวะ โดยเฉพาะผู้หญิงท่ีเข้าสู่
กระบวนการยตุิธรรม ไม่ว่าจะในฐานะผู้เสียหาย พยาน หรือผู้กระท าความผดิ ตลอดจน
ส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรมและการเสริมพลังให้แกผู่้หญิงเพื่อให้สามารถป้องกัน 
และยตุิความรุนแรงในด้านต่าง ๆ   
 
 

- 



โครงการ กิจกรรม ปัญหา/อุปสรรค 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การอนุวัติมาตรฐานและบรรทัดฐานของสหประชาชาติด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาในกลุ่มผู้เปราะบาง โดยเฉพาะข้อก าหนดกรุงเทพ และ
การส่งเสริมสิทธิของผู้หญิงและเด็ก 
 ▪ วันที่ 5 ก.พ.2562 จัดการประชุมหารือคณะท างานปรับปรุงค าแปลยุทธศาสตร์

ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบัติฉบับปรับปรุงในการขจดัความรุนแรงต่อผู้หญิงในด้านการ
ป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและยุทธศาสตรต์้นแบบและ
มาตรการในเชิงปฏิบัติของสหประชาชาติในการขจัดความรุนแรงต่อเด็กในด้านการป้องกัน
อาชญากรรมและกระบวนการยุตธิรรมทางอาญา เพื่อร่วมกันตรวจสอบและปรับปรุงค าแปล 
ที่คณะท างานของอัยการสูงสุดได้เสนอมา  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านหลักนิติธรรมเพ่ือรองรับเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
โครงการปฏิรูปหลักนิติธรรมอยา่งเป็นรูปธรรม (RoLD in Action) ▪ วันที่ 21 - 24 ม.ค. 2562  TIJ ร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษและผูเ้ชี่ยวชาญ 

จากประเทศนอร์เวย์ จดัการฝึกอบรมภายใต้หัวข้อ “การเพิ่มศักยภาพพนักงานสอบสวน – 
สืบสวนในการสอบปากค า” โดยมวีัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคณุภาพของงานสอบสวนสืบสวน
ของบุคลากรภายในประเทศใหม้ีมาตรฐานสากลด้วยการใช้แนวทางด้านจิตวิทยาไป
ประยุกต์ใช้  ซึ่งหลักสูตรฝึกอบรมดังกล่าวได้พัฒนาขึ้นจากการศึกษาวิจัยร่วมกันระหว่าง
ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยออสโล (Oslo university) และเจ้าหนา้ที่ต ารวจทั่วโลกเป็นเวลา
กว่า ๓๐ ปี ในการคดิค้นวิธีการสอบปากค าท่ีมีประสิทธิภาพ หรือที่เรียกว่า Investigative 
Interviewing Methods ซึ่งไดร้ับการยอมรับท้ังในระดับประเทศและต่างประเทศ รวมทั้ง
องค์การสหประชาชาติได้น าเทคนคินี้ไปประยุกต์ใช้ในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ต ารวจ ท่ีเรียกว่า  
non-coercive interviewing model  โดยยึดถือหลักการเคารพสทิธิมนุษยชน เพื่อให้ได้มา
ซึ่งข้อมูลจากผู้ถูกสอบปากค าท่ีใหด้้วยความสมัครใจที่ถูกต้องและลดอคติในการสอบสวน
ปากค า ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจากผู้แทนหน่วยงานไทย จ านวน 40 คน ประกอบด้วย 

- 

 

 

 

 



โครงการ กิจกรรม ปัญหา/อุปสรรค 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านหลักนิติธรรมเพ่ือรองรับเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
โครงการจดัประชุมเวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนติิธรรมและการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (TIJ Public Forum on the Rule of Law and 
Sustainable Development) 

▪ วันที่ 11 ม.ค. 2562 TIJ จัดการประชุมเวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรม 
และการพัฒนาท่ียั่งยืนซึ่งได้จดัต่อเนื่องมาเป็นครั้งท่ี 7 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อความยุติธรรม” โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีส าหรบัการพัฒนาและแลกเปลีย่นองค์
ความรู้ด้านหลักนติิธรรมและการพัฒนาท่ียั่งยืนระหว่างหน่วยงานตา่งๆ จากทุกภาคส่วนใน
สังคม และสนับสนุนให้น าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการประชุมประกอบด้วย 
การแสดงปาฐกถาและเสวนาจากวิทยากรผู้ทรงคณุวุฒิ อาทิ คณาจารย์ในเครือข่าย IGLP 
(Institute for Global Law and Policy) คณะนิตศิาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด 
สหรัฐอเมริกา และผูผ้่านการอบรมหลักสูตรระยะสั้นส าหรับกลุ่มผู้น ารุ่นใหม่ (TIJ-IGLP 
Workshop for Emerging Leaders on the Rule of Law and Policy) ในประเด็น 
การประยุกต์ใช้หลักนิติธรรมในบรบิทต่างๆ 

- 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนานวัตกรรมและเผยแพร่องค์ความรู้ส าหรับหน่วยงานเครือข่ายภายในประเทศเพ่ือยกระดับการด าเนินการด้านการป้องกันอาชญากรรมและระบบยุติธรรมทาง
อาญาภายใต้บริบทท่ีเกิดขึ้นใหม่ในสังคม 
โครงการขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านกระบวนการยตุิธรรมเชิง
สมานฉันท์ 

▪ วันที่ 27 มี.ค. 2562 TIJ จัดการประชุมเพื่อรับฟังความเห็นจากผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับ
แนวทางและความท้าทายของการขับเคลื่อนความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ เพื่อเตรียมประเด็น
เชิงสารัตถะและวางกรอบการหารอืในการประชุมกลุม่ผูเ้ชี่ยวชาญเพือ่ทบทวนเนื้อหาและ
ปรับปรุงคู่มือเรื่องความยตุิธรรมเชิงสมานฉันท์ (Handbook on Restorative Justice 
Programme)  ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันท่ี 17 – 19 มิถุนายน 2562 ซึ่งเป็นความร่วมมือของ
ส านักงาน UNODC และ TIJ เพื่อปรับปรุงเนื้อหาของคู่มือดังกล่าวให้สอดคล้องกับบริบทที่
เปลี่ยนแปลงไป และผลักดันการน ามาตรการยตุิธรรมเชิงสมานฉันท์มาปฏิบัติใช้มากขึ้น 

- 

โครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องมาตรฐานระหว่างประเทศด้านสถติิ
อาชญากรรมและกระบวนการยุตธิรรมทางอาญา 

▪ วันที่ 10 มี.ค. 2562 TIJ จัดกิจกรรมแนะแนวเรื่อง Intro to the International 
Classification of Crime for Statistical Purposes : มาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยการ
จ าแนกประเภทอาชญากรรมเพื่อประโยชน์ทางสถติิ หรือมาตรฐาน ICCS แก่นักศึกษาระดับ
ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานติิวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนนายร้อย
ต ารวจ อ.สามพราน จ.นครปฐม  

 

 

 



โครงการ กิจกรรม ปัญหา/อุปสรรค 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนานวัตกรรมและเผยแพร่องค์ความรู้ส าหรับหน่วยงานเครือข่ายภายในประเทศเพ่ือยกระดับการด าเนินการด้านการป้องกันอาชญากรรมและระบบยุติธรรมทาง
อาญาภายใต้บริบทท่ีเกิดขึ้นใหม่ในสังคม 
โครงการสร้างพื้นที่ทดลองนวัตกรรมเพื่อความยุติธรรม (JX) ▪ วันที่ 2 – 3 มี.ค. 2562 TIJ ร่วมกับส านักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม

แห่งสหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and Crimes – UNODC) จัดการ
ประชุมเชิงวิชาการของเยาวชน ภายใต้ช่ืองานว่า TIJ – UNODC Borderless Youth 
Forum หรือ “งานสัมมนาเยาวชนไร้พรมแดน” โดยมีประเด็นเสวนาหลักของงาน 3 
ประเด็น ได้แก่ การสนับสนุนให้อดีตผูต้้องขังกลับคืนสูส่ังคม การยตุคิวามรุนแรงท่ีมีที่มาจาก
เพศสภาพ และการเข้าถึงความยตุธิรรมของกลุ่มเปราะบาง พร้อมท้ังเรียนรูเ้กี่ยวกับประเด็น
นั้นๆ จากผู้เช่ียวชาญทีม่ีประสบการณต์รง โดยใช้เทคโนโลยีแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านแอพลิ
เคชั่นท่ีทันสมัย และใช้เครื่องมือ Design Thinking ในการร่วมแก้ปญัหาความยุติธรรมใน
สังคม โดยผลจากการจัดกิจกรรมข้างต้น TIJ ได้คัดเลือกผลงานท่ีโดดเด่นจากงานสัมมนา
ดังกล่าวจากเยาวชน 3 กลุ่ม จ านวน 15 คน ไปน าเสนอ ในกิจกรรมคู่ขนาน “The Youth 
Gathering” ที่จัดขึ้นระหวา่งการประชุม Sixth Asia Pacific Forum on Sustainable 
Development: Empowering people and ensuring inclusiveness and equality 
ระหว่างวันท่ี 27-29 มีนาคม 2562 ท่ีส านักงานสหประชาชาติ ถนนราชด าเนินกลาง 

- 

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

▪ TIJ เข้าร่วมการประชุมเตรียมการระดับภูมิภาคเอเชียแลแปซิฟิกส าหรับการประชุม
สหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา สมัยที่ 14 
(Asia and Pacific Regional Preparatory Meeting for the Fourteenth United 
Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice) ณ ศูนย์การประชุม
สหประชาชาติ ถนนราชด าเนินนอก กรุงเทพฯ การประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อระดม
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นด้านสารัตถะเพื่อเตรยีมการส าหรับการประชุม 
Crime Congress สมัยที่ 14 และในฐานะที่สถาบันเพ่ือการยตุิธรรมแห่งประเทศไทย 
เป็นสถาบันสมทบในเครือข่ายของสหประชาชาติด้านการป้องกันอาชญากรรมและความ
ยุติธรรมทางอาญา 

- 

 



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) 

▪ TIJ จัดการอบรมหลักสูตรส าหรับผู้บริหารระดับสูงด้านหลักนติิธรรมและนโยบาย 
(TIJ Executive Programme on the Rule of Law and Policy) หรือ RoLD รุ่นที่ 3 โดยที่
ผ่านมผีลการด าเนินการ ดังนี ้
วันที่ 21 มี.ค. 2562 มีการจัดเสวนาในหัวข้อ Rule of Law and the United Nations 
Sustainable Development Goals (UN-SDGs) 
วันที่ 28 มี.ค. 2562  ผู้เข้าร่วมหลักสูตรเข้าร่วมงาน TIJ-UNODC Borderless Youth 
Forum on Innovation, Justice and Collaboration for the 2030 Agenda 
วันที่ 29-31 มี.ค. 2562 ลงพื้นที่ศึกษาดูงานท่ีทัณฑสถานหญิงธนบรุี เรือนจ าพิเศษธนบรุี 
เพื่อศึกษาประเด็นเรือนจ ากับการปฏิบัติตามข้อก าหนดกรุงเทพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้ต้องขัง การเสวนาในหัวข้อเรื่อง Making a Difference: Partnership Model for Social 
Reintegration หัวข้อเรื่อง Innovative Approaches to Deliver Access to Justice and 
Reduce Inequality for All 

- 

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิชาการและกลุ่มผู้น ารุ่นใหม่นานาชาติ
ด้านหลักนติิธรรมและนโยบายการพัฒนาภายใต้ความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลยัฮาร์วารด์ 

▪ วันที่ 6-10 ม.ค. 2562 TIJ ร่วมกับ Institute for Global Law and Policy 
(IGLP) แห่งคณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลัยฮาร์วาร์ด จัดหลักสูตรนานาชาติด้านหลักนิติธรรม
และนโยบาย “TIJ-IGLP Workshop for Scholars and Emerging Leaders on the Rule 
of Law and Policy” เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการชั้นน าและผู้น ารุน่ใหม่ในประเทศไทยและ
ภูมิภาค ได้ใช้ศักยภาพและประสบการณ์ความเช่ียวชาญหลากหลายสาขา มาร่วมแลกเปลีย่น
เรียนรู้ มองปัญหาเก่าด้วยมมุมองใหม่ หาแนวทางสร้างนวัตกรรมในการส่งเสริมหลักนิติธรรม 
ลดความเหลื่อมล้ าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยนับว่าเป็นหลักสูตรเดยีวในเอเชียที่เกี่ยวกับเรื่อง
หลักนิติธรรมและการก าหนดนโยบาย 

- 

โครงการพัฒนาหลักสตูรการเรยีนรู้เพื่อสรา้งคนยุติธรรม (J 
Education) 

▪ ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม 2562 TIJ จัดหลักสตูร Project Zero: Training 
the Trainer โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมนักปฏิบัติการเพื่อความยตุิธรรม เป็นหลักสูตร
ทดลองครั้งแรกในการสร้าง “คนยตุิธรรม” (นักยตุิธรรม) ผ่านกระบวนการ design thinking 
หรือการบวนการคิดแบบนักออกแบบ โดยมผีู้เข้าร่วมอบรมในหลักสตูรเป็นเจ้าหน้าท่ีของ TIJ 
และบุคคลภายนอกซึ่งไดร้ับเลือกให้เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งสิ้น 37 คน 

 

 



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

▪ โครงการส ารวจความพึงพอใจ บริษัท ipsos ได้เข้ามาด าเนินการส ารวจความพึง
พอใจ เรียบร้อยแล้วจ านวน 4 กิจกรรม ได้แก่  
1) BKK Rules Anniversary  
2) TIJ Public Forum ครั้งท่ี ๘ 
3)  BKK Rules Training 
4) TIJ-IGLP Workshop for Scholars and Emerging Leaders on the Rule of Law 
and Policy 

▪ โครงการประเมินความคุม้ค่า ที่ปรกึษาได้มีการน าเสนอวิธีการประเมนิและกรอบ
การประเมินแก่ คณะกรรมการบรหิารสถาบันฯ ไปเรียบร้อยแล้ว เมือ่ครั้งการประชุมที่ 
2/2562 และขณะนี้อยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูล 

- 
 

 

โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และถ่ายทอดสู ่
แผนปฏิบัติงานสู่องค์กร 

▪ โครงการติดตามการประเมินผลการด าเนินโครงการเรือนจ าต้นแบบ ได้ด าเนินการ
จัดจ้างที่ปรึกษาจากภายนอกเสร็จเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล
และวางแผนลงพื้นที ่

- 

โครงการพัฒนาระบบและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

▪ มีการจัดซื้ออุปกรณส์ ารองข้อมูลคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมส ารองบน Cloud - 

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) เรียบร้อยแล้ว 

 

 

 

 



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 าเนินการสัมภาษณ์ ปรึกษาหารือร่วมกับผู้บริหาร และผู้เกีย่วข้อง ในการการจัดกลุม่งาน
2. วิเคราะห์ และก าหนดทักษะที่พึงประสงค์ในการท างานของแต่ละกลุ่มงาน รวมไปถึงข้อมูล
ทีเ่กี่ยวข้องเพื่อน าไปสู่การจัดท าระบบขีดสมรรถนะในการปฏิบัติงาน และแผนความก้าวหน้า
ในสายอาชีพของบุคลากร  
3. จัดประชุม Workshop เพื่อก าหนดทักษะที่พึงประสงค์ในการท างานของแต่ละกลุ่มงาน 
ร่วมกับผู้บริหาร หัวหน้ากลุม่โครงการ และผู้ปฏิบตัิงาน ในวันท่ี 4,7 และ 18 มี.ค. 62 
4. อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าค าจ ากัดความ และรายละเอียดทักษะที่พึงประสงค์ในการ
ท างานของแต่ละกลุ่มงาน 

- 
 

 

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

▪ อยู่ระหว่างเปรียบเทียบข้อเสนอ และราคา เพื่อด าเนินการหาระบบการ Scan 
นิ้วมือ เข้า – ออกงาน และ Application ที่เหมาะสมกับบริบทของ TIJ 

 

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 

▪ โครงการวิจัยเพื่อส่งเสริมแนวทางการปฏิบัติทีเ่หมาะสมต่อ
เพศภาวะส าหรับผู้ต้องขังและผู้กระท าผิดหญิง 

อยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูล คาดว่าจะไดร้่างรายงาน ฉบับแรกในเดือนกรกฎาคม 2562 

▪ โครงการศึกษาวิจยัเกี่ยวกับสถิติขอ้มูลเพื่อจัดท ารายงาน
บทสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์การจ าคุกผู้ต้องขังหญิงในประเทศไทย 

อยู่ระหว่างการจัดท า(ร่าง)แผนการด าเนินงานในภาพรวมและรวบรวมข้อมูลด้านสถิติและวรรณกรรมเพื่อประกอบการ
จัดท างานวิจัย 

▪ การศึกษาวิจัยเรื่อง  Global Prison Trends อยู่ระหว่างส่งข้อคิดเห็นเพื่อปรับแก้เนื้อหาใน (ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ ์

โครงการพัฒนาสถิติเพ่ือสนับสนนุงานวิจัยเร่ืองกลุ่มเปราะบางในกระบวนการยุติธรรม 

▪ รายงานการส ารวจสถิติข้อมลูภมูิหลังการตกเป็นเหยื่อ
ความรุนแรงของกลุ่มตัวอย่างอาย ุ18 ปีข้ึนไป 

มีการจัดประชุมร่วมกับที่ปรึกษาเพื่อก าหนดแนวทาง และที่ปรึกษาได้ส่งรายงานเบื้องต้น (งวดงานที่ 1) แล้ว 

▪ รายงานการพัฒนาระเบียบวิธีวิจัย เครื่องมือและข้อมลูที่ใช้
ในการน าร่องการส ารวจตัวช้ีวัดเปา้หมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 16.2.1  

มีการจัดจ้างท่ีปรึกษาโครงการเรียบร้อยแล้ว 

▪ รายงานการน าร่องการส ารวจสถิตขิ้อมูลต้นทุนทาง
จิตวิทยาของเจ้าหน้าท่ีดูแลเด็กและเยาวชนท่ีเข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรมในฐานะผู้กระท าผิด 

มีการจัดจ้างท่ีปรึกษาเรยีบร้อยแลว้พร้อมกับไดด้ าเนินการจัดประชุมหารือโครงการร่วมกับท่ีปรึกษาเมือ่ช่วงเดือน 
มีนาคม 2562 

 

 

 

 

 

 



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 

▪ พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือท่ีใช้ในการส ารวจข้อมูลเพื่อ
ตอบตัวช้ีวัดเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนท่ี 16 

มีการจัดจ้างตรวจสอบคณุภาพเพือ่ปรับปรุงเครื่องมือเพื่อใช้เก็บข้อมูลสถติิเพื่อตอบตัวช้ีวัดที่ยั่งยืน (SDG indicator) 

▪ รายงานการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการภายใต้
โครงการพัฒนาข้อมลูกระบวนการยุติธรรมและข้อมลูสถติิเพื่อ
เพิ่มพูนศักยภาพงานวิจัย 

จดัท าสญัญาจ้างเรียบร้อยแล้ว 

 



รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 2562 รายงานต่อส านักงบประมาณ
ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2562 ถึง มีนาคม 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      122.6289        82.0360        65.1400        78.3062        57.4889        51.3197              -        108.6987              -   

ยทุธศาสตรจ์ดัสรร : ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของ

ประเทศ

       28.5049        10.2429         9.4066         4.4795         9.4066         5.7634         4.8460              -           4.8457              -   

แผนงาน : แผนงานบูรณาการวิจยัและนวตักรรม        28.5049        10.2429         9.4066         4.4795         9.4066         5.7634         4.8460              -           4.8457              -   

เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์: การวิจยัและนวตักรรมเพื่อการพฒันาสงัคม

และสิ่งแวดลอ้ม

       28.5049        10.2429         9.4066         4.4795         9.4066         5.7634         4.8460              -           4.8457              -   

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง : ภาคเีครือข่ายท ัง้ในและตา่งประเทศ

มีสว่นร่วมในการพฒันากฎหมายและกระบวนการยตุธิรรม

       28.5049        10.2429         9.4066         4.4795         9.4066         5.7634         4.8460              -           4.8457              -   

เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน : การผลติและเผยแพร่องคค์วามรู ้

เพื่อสง่เสริมหลกันิตธิรรมกระบวนการยตุธิรรมทางอาญา และการ

ป้องกนัอาชญากรรม ตามมาตรฐานและบรรทดัฐานสหประชาชาติ

       28.5049        10.2429         9.4066         4.4795         9.4066         5.7634         4.8460              -           4.8457              -   

- ตวัชี้วดั : ประเดน็ของงานวจิยัและองคค์วามรูท้ีม่คีวามครอบคลมุ

ตามหลกัสากล

ประเดน็ 4 2 2

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

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        10.2429         9.4066         4.4795         9.4066         5.7634         4.8460              -           4.8457              -   

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        10.2429         9.4066         4.4795         9.4066         5.7634         4.8460              -           4.8457              -   

2.1 งบประมาณ        28.5049        10.2429         9.4066         4.4795         9.4066         5.7634         4.8460              -           4.8457              -   

1 : การส่งเสริมงานวจิยัและพฒันาองคค์วามรู ้        28.5049        10.2429         9.4066         4.4795         9.4066         5.7634         4.8460              -           4.8457              -   

- รายจ่ายประจ า        28.5049        10.2429         9.4066         4.4795         9.4066         5.7634         4.8460              -           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      112.3860        72.6294        60.6605        68.8996        51.7255        46.4737              -        103.8530              -   

แผนงาน : แผนงานบูรณาการปฏรูิปกฎหมายและพฒันากระบวนการ

ยตุธิรรม

       79.0811        41.1088        22.9336        29.8377        20.5611        11.2711        17.3978              -          18.1886              -   

เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์: พฒันากฎหมายและกระบวนการยตุธิรรม

ใหท้นัสมยั เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการอ านวยความเป็นธรรมและลด

ความเหลื่อมล า้ในสงัคม

       79.0811        41.1088        22.9336        29.8377        20.5611        11.2711        17.3978              -          18.1886              -   

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง : ภาคเีครือข่ายท ัง้ในและตา่งประเทศ

มีสว่นร่วมในการพฒันากฎหมายและกระบวนการยตุธิรรม

       79.0811        41.1088        22.9336        29.8377        20.5611        11.2711        17.3978              -          18.1886              -   

เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน : การสง่เสริมและพฒันา

เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในประเทศและตา่งประเทศ 

รวมถงึการน าองคค์วามรูท้ี่ไดไ้ปเผยแพร่เพื่อใหเ้กดิประโยชน์เชิง

วิชาการหรือนโยบาย

       79.0811        41.1088        22.9336        29.8377        20.5611        11.2711        17.3978              -          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

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        41.1088        22.9336        29.8377        20.5611        11.2711        17.3978              -          18.1886              -   

1. แผนการปฏบิตังิาน

1.1 ตวัช้ีวดั

เชงิปริมาณ

- จ านวนกจิกรรมทีส่่งเสริมใหเ้กดิการพฒันามาตรฐานดา้น

การป้องกนัอาชญากรรมทางอาญาและกระบวนการยตุธิรรม

ทางอาญา และองคค์วามรูท้ีไ่ดจ้ากกจิกรรมการส่งเสริมมกีาร

น าไปเผยแพร่เพือ่ใหเ้กดิประโยชนเ์ชงิวชิาการหรือนโยบาย

กจิกรรม 4 2 1 2 1 2

- บคุลากรในกระบวนการยตุธิรรมท ัง้ในและต่างประเทศ 

ไดร้บัการพฒันาศกัยภาพผา่นกจิกรรมส่งเสริมองคค์วามรูท้ี่

เกี่ยวขอ้งกบัหลกันิตธิรรมดา้นการป้องกนัอาชญากรรมทาง

อาญา และกระบวนการยตุธิรรมทางอาญา

ราย 200 168 100 168 100

เชงิคุณภาพ

- จ านวนเครือขา่ยผูท้ีม่ส่ีวนไดส่้วนเสยีท ัง้ในประเทศและ

ต่างประเทศมอีตัราเพิม่ขึ้น

รอ้ยละ 20 20



หน้าท่ี 5

ยทุธศาสตรจ์ดัสรร-แผนงาน-เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์ หน่วยนับ

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

ผลผลติ/โครงการ-กจิกรรม

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 2 1 2 1 2

2.แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)        79.0811        41.1088        22.9336        29.8377        20.5611        11.2711        17.3978              -          18.1886              -   

2.1 งบประมาณ        79.0811        41.1088        22.9336        29.8377        20.5611        11.2711        17.3978              -          18.1886              -   

1 : การเผยแพร่ แลกเปลีย่นองคค์วามรู ้และการใหค้วาม

ช่วยเหลอืทางเทคนิค รวมท ัง้เสริมสรา้งความสมัพนัธ์

ระหวา่งประเทศ เพือ่ยกระดบักระบวนการยตุธิรรมทาง

อาญาตามหลกัมาตรฐานสากล

       79.0811        41.1088        22.9336        29.8377        20.5611        11.2711        17.3978              -          18.1886              -   

- รายจ่ายประจ า        79.0811        41.1088        22.9336        29.8377        20.5611        11.2711        17.3978              -          18.1886              -   

แผนงาน : แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการปรบัสมดลุและพฒันาระบบ

บริหารจดัการภาครฐั)

       62.7906        22.9781        15.6976        11.1676        15.6976        11.8105        15.6976              -          15.6978              -   

เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์: เป้าหมายเชิงยทุธศาสตร ์: แผนงานรอง

บคุลากรภาครฐัปฏรูิปกฎหมายและพฒันากระบวนการยตุธิรรม

       62.7906        22.9781        15.6976        11.1676        15.6976        11.8105        15.6976              -          15.6978              -   

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง : ภาคเีครือข่ายท ัง้ในและตา่งประเทศ

มีสว่นร่วมในการพฒันากฎหมายและกระบวนการยตุธิรรม

       62.7906        22.9781        15.6976        11.1676        15.6976        11.8105        15.6976              -          15.6978              -   

เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน : เพื่อเป็นคา่ใชจ้า่ยในการ

ด าเนินการภาครฐัปฏรูิปกฎหมายและพฒันากระบวนการยตุธิรรม

       62.7906        22.9781        15.6976        11.1676        15.6976        11.8105        15.6976              -          15.6978              -   

ผลผลติที่  1 : รายการคา่ใชจ้า่ยบคุลากรภาครฐั ปฏรูิปกฎหมาย

และพฒันากระบวนการยตุธิรรม

       62.7906        22.9781        15.6976        11.1676        15.6976        11.8105        15.6976              -          15.6978              -   



หน้าท่ี 6

ยทุธศาสตรจ์ดัสรร-แผนงาน-เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์ หน่วยนับ

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

ผลผลติ/โครงการ-กจิกรรม

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

1.2 กจิกรรมหลกั

กจิกรรมที ่1 : บคุลากรภาครฐัปฏรูิปกฎหมายและพฒันา

กระบวนการยตุธิรรม

2.แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)        62.7906        22.9781        15.6976        11.1676        15.6976        11.8105        15.6976              -          15.6978              -   

2.1 งบประมาณ        62.7906        22.9781        15.6976        11.1676        15.6976        11.8105        15.6976              -          15.6978              -   

1 : บคุลากรภาครฐัปฏรูิปกฎหมายและพฒันา

กระบวนการยตุธิรรม

       62.7906        22.9781        15.6976        11.1676        15.6976        11.8105        15.6976              -          15.6978              -   

- รายจ่ายประจ า        62.7906        22.9781        15.6976        11.1676        15.6976        11.8105        15.6976              -          15.6978              -   

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดลุและพฒันาระบบบริหาร

จดัการภาครฐั

     149.9840        48.2992        33.9982        19.6553        32.6409        28.6439        13.3783              -          69.9666              -   

เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์: เป้าหมายเชิงยทุธศาสตร ์: แผนงานรอง

ปฏรูิปกฎหมายและพฒันากระบวนการยตุธิรรม

     149.9840        48.2992        33.9982        19.6553        32.6409        28.6439        13.3783              -          69.9666              -   

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง : ภาคเีครือข่ายท ัง้ในและตา่งประเทศ

มีสว่นร่วมในการพฒันากฎหมายและกระบวนการยตุธิรรม

     149.9840        48.2992        33.9982        19.6553        32.6409        28.6439        13.3783              -          69.9666              -   

เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน : หน่วยงานไทยและประเทศอื่นๆ 

ในอาเซียนไดร้บัการสง่เสริม สนับสนุนและพฒันาความสมัพนัธข์อง

เครือข่าย เพื่อขบัเคลื่อนนโยบายตามแผนงานสหประชาชาตว่ิาดว้ย

การป้องกนัอาชญากรรมและความยตุธิรรมทางอาญา

     149.9840        48.2992        33.9982        19.6553        32.6409        28.6439        13.3783              -          69.9666              -   



หน้าท่ี 7

ยทุธศาสตรจ์ดัสรร-แผนงาน-เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์ หน่วยนับ

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

ผลผลติ/โครงการ-กจิกรรม

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 : กลุ่มผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีท ัง้ในไทยและประเทศอื่นๆ ใน

อาเซยีนไดร้บัการส่งเสริมสนบัสนุนองคค์วามรูแ้ละพฒันาเครือขา่ย

เพือ่ขบัเคลือ่นนโยบายตามแผนงานสหประชาชาตวิา่ดว้ยการป้องกนั

อาชญากรรมและความยตุธิรรมทางอาญา

กลุ่มเป้าหมาย 4 4

- ตวัชี้วดั : จ านวนกจิกรรมทีส่่งเสริมการยกระดบัประสทิธภิาพ

องคก์รเพือ่สนบัสนุนการเป็นสถาบนัในเครือขา่ยแผนงาน

สหประชาชาตวิา่ดว้ยการป้องกนัอาชญากรรมและความยตุธิรรมทาง

อาญา

กจิกรรม

ผลผลติที่  1 : องคค์วามรูน้วตักรรมของกลุ่มเครือข่ายที่เขม้แข็ง

เพื่อขบัเคลื่อนนโยบายตามแผนงานสหประชาชาตว่ิาดว้ยการ

ป้องกนัอาชญากรรมและความยตุธิรรมทางอาญา

     149.9840        48.2992        33.9982        19.6553        32.6409        28.6439        13.3783              -          69.9666              -   

1. แผนการปฏบิตังิาน

1.1 ตวัช้ีวดั

เชงิปริมาณ

- จ านวนกจิกรรมทีส่่งเสริมสนบัสนุนใหเ้กดิองคค์วามรู ้

นวตักรรมโดยกลุ่มเครือขา่ยเพือ่ใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตาม

แผนงานสหประชาชาตวิา่ดว้ยการป้องกนัอาชญากรรมและ

ความยตุธิรรมทางอาญา

กจิกรรม 4 2 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



หน้าท่ี 8

ยทุธศาสตรจ์ดัสรร-แผนงาน-เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์ หน่วยนับ

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

ผลผลติ/โครงการ-กจิกรรม

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 านวนกจิกรรมทีด่  าเนินการเพือ่เสริมสรา้ง

องคค์วามรูแ้ละส่งเสริมการมส่ีวนร่วมของเครือขา่ย 

เพือ่ใหเ้กดิความตระหนกัรูเ้กี่ยวกบักระบวนการทาง

กฎหมาย หลกันิตธิรรม และเป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนื

กจิกรรม 4 2 1 1 1 1 1 1

2.แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)      149.9840        48.2992        33.9982        19.6553        32.6409        28.6439        13.3783              -          69.9666              -   

2.1 งบประมาณ      149.9840        48.2992        33.9982        19.6553        32.6409        28.6439        13.3783              -          69.9666              -   

1 : การเสริมสรา้งองคค์วามรูแ้ละส่งเสริมการมส่ีวนร่วม

ของเครือขา่ยเกี่ยวกบักระบวนการทางกฎหมาย หลกันิติ

ธรรมและเป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนื

     149.9840        48.2992        33.9982        19.6553        32.6409        28.6439        13.3783              -          69.9666              -   

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

- รายจ่ายประจ า        90.6602        46.3892        32.0882        17.7453        32.6409        28.6439        11.8492              -          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            10.2429         9.4066         4.4795         9.4066         5.7634         4.8460              -           4.8457              -   

อดุหนุนท ัว่ไป            28.5049            10.2429         9.4066         4.4795         9.4066         5.7634         4.8460              -           4.8457              -   

ค่าใชจ่้ายในการศึกษาวจิยัและพฒันาองคค์วามรูเ้พือ่ยกระดบัมาตรฐาน

และพฒันากระบวนการยตุธิรรมทางอาญา รวมท ัง้หลกันิตธิรรมของ

ประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซยีน

           28.5049            10.2429         9.4066         4.4795         9.4066         5.7634         4.8460              -           4.8457              -   

รวมเงนิงบประมาณ(1+2+3+4+5)            28.5049            10.2429         9.4066         4.4795         9.4066         5.7634         4.8460              -           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            41.1088        22.9336        29.8377        20.5611        11.2711        17.3978              -          18.1886              -   

อดุหนุนท ัว่ไป            79.0811            41.1088        22.9336        29.8377        20.5611        11.2711        17.3978              -          18.1886              -   

เงนิอดุหนุนเป็นงบรายจ่ายอื่น            79.0811            41.1088        22.9336        29.8377        20.5611        11.2711        17.3978              -          18.1886              -   

รวมเงนิงบประมาณ(1+2+3+4+5)            79.0811            41.1088        22.9336        29.8377        20.5611        11.2711        17.3978              -          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            22.9781        15.6976        11.1676        15.6976        11.8105        15.6976              -          15.6978              -   

อดุหนุนท ัว่ไป            62.7906            22.9781        15.6976        11.1676        15.6976        11.8105        15.6976              -          15.6978              -   

เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายด าเนินงาน              2.2360              0.6714         0.5590         0.3325         0.5590         0.3389         0.5590              -           0.5590              -   

เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายบคุลากร            60.5546            22.3067        15.1386        10.8351        15.1386        11.4716        15.1386              -          15.1388              -   

รวมเงนิงบประมาณ(1+2+3+4+5)            62.7906            22.9781        15.6976        11.1676        15.6976        11.8105        15.6976              -          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            48.2992        33.9982        19.6553        32.6409        28.6439        13.3783              -          69.9666              -   

อดุหนุนท ัว่ไป           149.9840            48.2992        33.9982        19.6553        32.6409        28.6439        13.3783              -          69.9666              -   

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

เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายด าเนินงาน            47.3692            20.4435        15.1644         8.9680        13.8636        11.4755         8.9826              -           9.3586              -   

เงนิอดุหนุนเป็นงบรายจ่ายอื่น            43.2910            25.9457        16.9238         8.7773        18.7773        17.1684         2.8666              -           4.7233              -   

รวมเงนิงบประมาณ(1+2+3+4+5)           149.9840            48.2992        33.9982        19.6553        32.6409        28.6439        13.3783              -          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.)


