
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ำนักงำนกองทุนยุตธิรรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม 

 

แผนปฏิบัติกำรด้ำนกองทุนยุติธรรม  

ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) 



 
 

 

 

บทสรุปผู้บริหำร 

ส้ำนักงำนกองทุนยุตธิรรมเป็นหนว่ยงำนหลักในกำรมุ่งเนน้ดำ้นกำรลดควำมเหลื่อมล ้ำใน
กำรเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรม ในอดีตที่ผ่ำนมำกำรเข้ำถึงควำมยุติธรรมของประชำชนเป็นเรื่องยำก 
เพรำะกำรไม่มีควำมรู้ และไม่เข้ำใจบทบัญญัติของกฎหมำย และสิทธิเสรีภำพที่พึงมีพึงได้โดยชอบธรรม 
ท้ำให้ประชำชนถูกเอำรัดเอำเปรียบและถูกล่วงละเมิดจำกบุคคลที่อยู่ในภำวะที่เหนือกว่ำ ควำมยำกจน
เป็นอุปสรรคต่อกำรเข้ำถึงควำมยุติธรรม เพรำะกระบวนกำรด้ำเนินคดีมีค่ำใช้จ่ำยสูง แต่ในปัจจุบัน
สังคมไทยมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วทั งทำงดำ้นสังคม กำรเมือง เศรษฐกิจ และกำรพัฒนำกฎหมำย
เพ่ือแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ นในสังคม พร้อมทั งปัจจุบัน กำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรมีควำมสะดวกและรวดเร็ว
มำกยิ่งขึ น เมื่อบริบทของสังคมเปลี่ยนแปลงไป นโยบำยในกำรบริหำรประเทศ อำทิ ยุทธศำสตร์ชำติ 
ระยะ ๒๐ ปี แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ ๑๒ และนโยบำยของกระทรวงยุติธรรม 
ล้วนเป็นปัจจัยส้ำคัญที่ท้ำให้ส้ำนักงำนกองทุนยุติธรรมต้องจัดท้ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกองทุนยุติธรรม 
ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) เพ่ือเป็นกรอบทิศทำง แนวทำงกำรด้ำเนินงำนในกำรตอบสนอง
นโยบำยต่ำงๆ รวมทั งใช้เป็นกรอบในกำรติดตำม และประเมินผลของหน่วยงำนให้สำมำรถบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก้ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และได้ผลลัพธ์ คือ กำรลดช่องว่ำงและลดควำมเหลื่อมล ้ำ     
ที่เกิดขึ นในสังคมไทยด้ำนกำรเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรม               

แผนปฏิบัติกำรด้ำนกองทุนยุติธรรม ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) เป็นแผนที่จัดท้ำขึ น 
เพ่ือวำงกรอบกำรด้ำเนินงำนของกองทุนยุติธรรมเพ่ือให้สำมำรถเป็นองค์กำรหลักในกำรลดควำมเหลื่อมล ้ำ 
ทำงด้ำนกระบวนกำรยุติธรรมในสังคมไทย โดยควำมสอดรับกับนโยบำยต่ำงๆของรัฐบำลและกระทรวง
ยุติธรรมพร้อมทั ง มุมมองจำกผู้มีส่วนได้เสียทั งส้ำนักงำนกองทุนยุติธรรม ส้ำนักงำนยุติธรรมจังหวัด 
เครือข่ำยสื่อต่ำงๆ ผู้ทรงคุณวุฒิ และตำมบันทึกข้อตกลงกำรประเมินผลกำรด้ำเนินงำนทุนหมุนเวียน 
ประจ้ำปีบัญชี ๒๕๖๓ แผนฉบับนี  มีประเด็นยุทธศำสตร์ ๓ ยุทธศำสตร์ ได้แก่ ๑) กำรพัฒนำระบบกำร
ให้ควำมช่วยเหลือประชำชนแบบบูรณำกำร ๒) กำรยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรองค์กำรอย่ำง
ยั่งยืน และ ๓) กำรพัฒนำกฎหมำยและระเบียบกองทุนยุติธรรมเพ่ืออ้ำนวยควำมช่วยเหลือประชำชนให้
เข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรม ซึ่งในแต่ละยุทธศาสตร์มีแนวทางการในด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุภารกิจของ

กองทุนยุติธรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบการให้ความช่วยเหลือประชาชนแบบบูรณาการ มีแนวทาง
การด าเนินงาน ดังนี้  

1.1 พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย โดย
พัฒนา ปรับปรุงทักษะบุคลากรที่ปฏิบัติงานภายใต้ภารกิจของกองทุนยุติธรรม และ
คู่มือการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพพร้อมให้บริการแก่ประชาชน 



 
 

 

 

1.2 บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเชื่อมโยงข้อมูลและบูรณาการ
การจัดท าฐานข้อมูลในการให้บริการของกองทุนยุติธรรมกับหน่วยงานอ่ืน ที่มีความ
เกี่ยวข้องในภารกิจของกองทุนยุติธรรม ให้มีความสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน  

1.3 ปรับโครงสร้างคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือให้มีความเหมาะสม โดยมีการ
ปรับโครงการสร้างจ านวนอนุกรรมการให้ความช่ยเหลือเพ่ือให้เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

1.4 พัฒนาเครือข่ายของกองทุนยุติธรรมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่มี
ประสิทธิภาพ โดยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ความเข้าใจของ
ภารกิจกองทุนยุติธรรมให้แก่กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สื่อมวลชน ศูนย์ยุติธรรม
ชุมชนและภาคประชาสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการองค์การอย่างยั่งยืน มีแนวทางการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 

2.1 พัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ โดยยกระดับความรู้ความสามารถ 
ทักษะบุคลากรที่ปฏิบัติงานและพัฒนาแผนการด าเนินงานของกองทุนยุติธรรมใน
ทุกด้าน เพ่ือให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

2.2 พัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
องค์การ โดยการเสริมสร้างระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมในกระบวนการ
ด าเนินการ การจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ 
เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพพร้อมให้บริการกับประชาชน 

2.3 พัฒนาการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดยยกระดับความรู้ความสามารถ ทักษะ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานภายใต้ภารกิจของกองทุนยุติธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนากฎหมายและระเบียบกองทุนยุติธรรมเพ่ืออ านวยความช่วยเหลือ
ประชาชนให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม มีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 

3.1 สร้างการรับรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน โดยการเผยแพร่บทบาท ภารกิจของ
กองทุนยุติธรรมในกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและประชาชน 

3.2 พัฒนาระเบียบกองทุนยุติธรรม ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน โดย
การปรับปรุงแก้ไข เพ่ิมเติม พัฒนากฎหมายของกองทุนยุติธรรมเพ่ือสามารถ
น าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.3 จัดท ากระบวนการและข้อเสนอแนะ ในการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีการ
จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายของกองทุนยุต ิธรรมในการ
พิจารณาค าขอและหลักเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน เพ่ือให้มีความ
เป็นมาตรฐานตามหลักสากล 

3.4 สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกองทุนยุติธรรมให้แก่ประชาชนอย่ างทั่วถึง 
โดยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ บทบาท ภารกิจของกองทุนยุติธรรมในรูปแบบสื่อ
ต่างๆ ให้เข้าถึงประชาชนได้มากข้ึน 

 
 



 
 

 

 

ค ำน ำ 

   ส้ำนักงำนกองทุนยุตธิรรม ได้จัดท้ำแผนปฏิบัตกิำรด้ำนกองทุนยุตธิรรม ระยะที่ ๑ (พ.ศ. 
๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ที่มีควำมสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) แผนปฏิบัติรำชกำร ระยะ 
๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ของกระทรวงยุติธรรม แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - 
๒๕๖๕) ของส้ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม และกฎหมำยนโยบำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยแผน  
ปฏิบัติกำรด้ำนกองทุนยุติธรรม ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้ำหมำย ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ ประเด็นยุทธศำสตร์ ตัวชี วัด กลยุทธ์ ตลอดจนวงเงินงบประมำณ
ของกองทุนยุติธรรม เพ่ือใช้เป็นแนวทำงพัฒนำกองทุนยุติธรรมให้เกิดประสิทธิภำพและสำมำรถผลักดัน
ให้ประชำชนได้รับกำรบริกำรและกำรเข้ำถึงควำมยุติธรรมอย่ำงแท้จริง  

กำรจัดท้ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกองทุนยุติธรรม ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) 
ตระหนักถึงควำมส้ำคัญและกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน ประกอบด้วย ภำครัฐ ภำคเอกชน          
ภำคประชำสังคม สื่อมวลชน และประชำชนทั่วไป เพ่ือให้แผนดังกล่ำวสำมำรถตอบสนองต่อเหตุกำรณ์ 
ที่เปลี่ยนแปลงไป สอดรับกับกำรพัฒนำประเทศตำมนโยบำยของรัฐบำลที่ได้ขับเคลื่อนไว้ อีกทั งยังได้น้ำ
ผลกำรด้ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ และรำยงำนวิเครำะห์ผู้ใช้บริกำรหลักและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั งทำงตรงและ
ทำงอ้อมของกองทุนยุติธรรมมำใช้ในกำรจัดท้ำแผนดังกล่ำวด้วย    

ส้ำนักงำนกองทุนยุติธรรมหวังว่ำ แผนปฏิบัติกำรด้ำนกองทุนยุติธรรม ระยะที่ ๑     
(พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) จะเป็นส่วนหนึ่งของกำรจัดท้ำแผนงำนและกำรด้ำเนินงำนของหน่วยงำน อีกทั ง
เพ่ือเป็นกำรบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภำพ และมีควำมเชื่อมโยงและ
สอดคล้องทั งในมิติของเป้ำหมำย โครงกำร งบประมำณ และบุคลำกร น้ำมำซึ่งประสิทธิภำพและกำร
บรรลุเป้ำหมำยที่ได้ตั งไว้ 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

สำรบัญ 

เรื่อง           หน้ำ 
บทสรุปผู้บริหำร             ก 

ค ำน ำ                     ข 

สำรบัญ              ค 

 

ส่วนที่ ๑       บทน้ำ           ๑ – ๖ 
             

ส่วนที่ ๒  กรอบแนวคิด (Conceptual Framework)    ๗ – ๓๒ 
  

ส่วนที่ ๓  แผนปฏบิัตกิำรด้ำนกองทนุยุติธรรม ระยะที่ ๑    ๓๓ – ๖๗ 
(พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)    

 
ส่วนที่  ๔ กำรบริหำรจัดกำรขับเคล่ือนแผนปฏิบัติกำรด้ำนกองทุนยุติธรรม  ๖๘ – ๗๑ 

ระยะที ่๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) สู่กำรปฏิบัติและตดิตำมประเมินผล  
   

 

 

 



 
 

๑ | ห น้ า  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ ๑ 

บทน ำ 
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๑. หลักกำรและเหตุผล 

กระทรวงยุติธรรม มีภำรกิจในกำรให้ควำมช่วยเหลือประชำชนผู้ยำกไร้เดือดร้อนไม่ได้รับ
ควำมเป็นธรรม  ให้เข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมโดยได้รับกำรบริกำรจำกรัฐอย่ำงรวดเร็ว ทั่วถึง เสมอภำค
และเป็นธรรม ซึ่งกำรอ้ำนวยควำมยุติธรรมของกองทุนยุติธรรมเพื่อท้ำให้ประชำชนที่เข้ำสู่กระบวนกำร
ยุติธรรมให้ได้รับกำรคุ้มครองสิทธิเสรีภำพขั นพื นฐำนตำมกฎหมำย กองทุนยุติธรรมจัดตั งขึ นตำม
พระรำชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งอยู่ในส้ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม เรียกว่ำ “กองทุน
ยุติธรรม” มีฐำนะเป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนส้ำหรับใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรช่วยเหลือ
ประชำชนในกำรด้ำเนินคดี กำรขอปล่อยชั่วครำวผู้ต้องหำหรือจ้ำเลย กำรถู กละเมิดสิทธิมนุษยชน
หรือผู้ได้รับผลกระทบจำกกำรถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน และกำรสนับสนุนโครงกำรให้ควำมรู้ทำงกฎหมำย
แก่ประชำชน เพื่อให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ของพระรำชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ และแผน
ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ ๑๒ 
และนโยบำยของกระทรวงยุติธรรม และตำมบันทึกข้อตกลงกำรประเมินผลกำรด้ำเนินงำนทุนหมุนเวียน 
ประจ้ำปีบัญชี ๒๕๖๓ นั น 

จำกผลกำรด้ำเนินงำนที่ผ่ำนมำของกองทุนยุติธรรม พบว่ำ กองทุนยุติธรรมมีสถิติกำรขอรับ
ควำมช่วยเหลือประชำชนทำงกฎหมำย จำกปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๖๒ จ้ำนวน ๔๔,๘๐๕ รำย 
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๒)  ซึ่งจำกข้อมูลสถิติดังกล่ำวสะท้อนว่ำมีประชำชนผู้ขอรับควำมช่วยเหลือจำก
กองทุนยุติธรรมเป็นจ้ำนวนมำก ดังนั น เพ่ือให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมทำงกฎหมำย
โดยง่ำย ส้ำนักงำนกองทุนยุติธรรมจึงจ้ำเป็นต้องพัฒนำปรับปรุงกำรด้ำเนินงำนขององค์กำรให้สำมำรถ
ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนผู้รับบริกำรให้ดีขึ น เช่น กำรเพ่ิมช่องทำงกำรรับค้ำขอรับควำม
ช่วยเหลือ กำรให้บริกำรประชำชนด้วยระบบ Mobile Application เพ่ือให้ประชำชนสำมำรถยื่นค้ำขอ 
และติดตำมสถำนะกำรด้ำเนินงำนร้องเรียน นอกจำกนี ยังสำมำรถติดตำมข่ำวสำรต่ำง ๆ ที่เป็นประโยชน์ได้
อย่ำงต่อเนื่อง ดังนั น เพ่ือให้กำรด้ำเนินงำนของกองทุนยุติธรรมเป็นบรรลุเป้ำหมำยที่วำงไว้ ส้ำนักงำน
กองทุนยุติธรรมจึงควรพัฒนำระบบกำรให้ควำมช่วยเหลือประชำชนแบบบูรณำกำร ด้ำนกำรยกระดับ
คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรองค์กำรอย่ำงยั่งยืน กำรพัฒนำกฎหมำย และระเบียบกองทุนยุติธรรมเพ่ือ
อ้ำนวยควำมช่วยเหลือประชำชนให้เข้ำถึงควำมเป็นธรรม และกำรพัฒนำเครือข่ำย ประชำสัมพันธ์เชิงรุก 
และกำรบริหำรสำรสนเทศดิจิทัล ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ น เพ่ือสำมำรถให้บริกำรประชำชนที่มำขอรับ
ควำมช่วยเหลือทำงกฎหมำยให้สำมำรถเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมได้โดยสะดวก และรวดเร็ว  

ส้ำนักงำนกองทุนยุติธรรมจึงด้ำเนินกำรจัดท้ำโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรทบทวน
แผนปฏิบัติกำรด้ำนกองทุนยุติธรรม ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) เพ่ือปรับปรุงแผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม และกำรด้ำเนินงำนของกองทุนยุติธรรมให้สอดรับกับทิศทำงที่เปลี่ยนแปลงไป และได้มีกำร
แลกเปลี่ยนปัญหำ/อุปสรรคในกำรด้ำเนินงำนตำมภำรกิจกองทุนยุติธรรม ระดมควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ
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แนวทำงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชน และจักได้น้ำแผนดังกล่ำวมำใช้เป็นกรอบและ
ทิศทำงในกำรปฏิบัติงำนของกองทุนยุติธรรม บูรณำกำรกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ประชำชนอย่ำงมีประสิทธิภำพเพ่ือลดควำมเหลื่อมล ้ำในสังคมไทยในกำรเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมได้
โดยง่ำย 

 

๒. วัตถุประสงค ์

๑) เพื่อให้กำรบริหำรกองทุนยุติธรรมมีประสิทธิภำพ และยึดมั่นตำมหลักธรรมำภิบำล  
๒) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรช่วยเหลือประชำชนในกำรด้ำเนินคดี กำรปล่อยชั่วครำว

ผู้ต้องหำหรือจ้ำเลย กำรช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรอืผู้ได้รบัผลกระทบจำกกำรถกูละเมิดสทิธิ
มนุษยชน และกำรสนับสนุนโครงกำรให้ควำมรู้ทำงกฎหมำยแก่ประชำชนให้มีโอกำสเข้ำถึงควำมเป็น
ธรรม ได้รับกำรอ้ำนวยควำมยุติธรรมอย่ำงเสมอภำค ลดควำมเหลื่อมล ้ำ ในสังคมและส่งเสริมสิทธิ
มนุษยชน 

๓) เพ่ือเพ่ิมศักยภำพในกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก พัฒนำเครือข่ำย บูรณำกำรกับทุกภำค
ส่วนในกำรขับเคลื่อนกำรด้ำเนินงำนของกองทุนยุติธรรมให้เป็นที่พ่ึงของประชำชนที่ไม่ได้รับควำม    
เป็นธรรม 

 

๓. ข้อมูลพ้ืนฐำนของส ำนักงำนกองทุนยุติธรรม 
๓.๑ ประวัติควำมเป็นมำ 

ในอดีตที่ผ่ำนมำ กำรเข้ำถึงควำมยุติธรรมของประชำชนเป็นเรื่องยำก เพรำะกำรไม่มี
ควำมรู้ ไม่เข้ำใจบทบัญญัติของกฎหมำย และสิทธิเสรีภำพที่พึงมีพึงได้โดยชอบธรรม ท้ำให้ประชำชนถูก
เอำรัดเอำเปรียบ และถูกล่วงละเมิดจำกบุคคลที่อยู่ในภำวะที่เหนือกว่ำ  

ควำมยำกจนเป็นอุปสรรคต่อกำรเข้ำถึงควำมยุติธรรม เพรำะกระบวนกำรด้ำเนินคดีมี
ค่ำใช้จ่ำยสูงเพื่อลดช่องว่ำงและลดควำมเหลื่อมล ้ำที่เกิดขึ นในสังคมไทย ในกำรช่วยเหลือผู้ยำกไร้  
คนยำกจน ให้เข้ำถึงควำมยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม จึงได้จัดตั ง "กองทุนยุติธรรม" ขึ น เมื่อปี พ.ศ. 
๒๕๔๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้กำรสนับสนุนเงินค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรให้ควำมช่วยเหลือประชำชน   
ในด้ำนกฎหมำยกำรฟ้องร้องกำรด้ำเนินคดี หรือกำรบังคับคดี กำรคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพของผู้ได้รับ
ควำมเดือดร้อนหรือไม่ได้รับควำมเป็นธรรม โดยมีกำรออกระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่ำด้วยกองทุน
ยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๓ ขึ น  

ข้อจ้ำกัดของระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่ำด้วยกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๓ มีหลำย
ประกำร เช่น กำรไม่มีสถำนะเป็นนิติบุคคลที่จะท้ำนิติกรรมสัญญำที่สมบูรณ์ รำยได้มำจำกงบประมำณของรัฐ
เพียงอย่ำงเดียว วัตถุประสงค์ค่อนข้ำงจ้ำกัด ไม่สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล  
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จึงได้พัฒนำยกระดับระเบียบกระทรวงยุติธรรมเป็นพระรำชบัญญัติกองทุนยุติธรรม 
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลำคม ๒๕๕๘ และมีผลบังคับใช้วันที่ ๒๔ 
เมษำยน ๒๕๕๙ ซึ่งพระรำชบัญญัตินี ครอบคลุมกำรช่วยเหลือมำกขึ น และเกิดควำมคล่องตัวในกำร
ด้ำเนินงำน 

พระรำชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558  

มำตรำ ๕ ให้จัดตั งกองทุนขึ นกองทุนหนึ่งในส้ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม เรียกว่ำ 
“กองทุนยุติธรรม”  มีฐำนะเป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนส้ำหรับใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำร
ช่วยเหลือประชำชนในกำรด้ำเนินคดี กำรขอปล่อยชั่วครำวผู้ต้องหำหรือจ้ำเลย กำรถูกละเมิดสิทธิ
มนุษยชนและกำรให้ควำมรู้ทำงกฎหมำยแก่ประชำชน 

มำตรำ ๙ เงินกองทุนให้ใช้จำ่ยเพื่อกิจกำร ดงัตอ่ไปนี   
        (๑) กำรชว่ยเหลอืประชำชนในกำรด้ำเนนิคดี  
        (๒) กำรขอปล่อยชัว่ครำวผูต้้องหำหรือจำ้เลย  
        (๓) กำรชว่ยเหลอืผู้ถกูละเมดิสิทธิมนุษยชนหรือผูไ้ด้รบัผลกระทบจำกกำร

ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน  
        (๔) กำรใหค้วำมรู้ทำงกฎหมำยแกป่ระชำชน  
        (๕) กำรด้ำเนินงำนกองทุนหรือกำรบริหำรกองทนุ และกิจกำรอืน่ที่เกี่ยวกบั

หรือเกี่ยวเนื่องกับกำรจัดกิจกำรของกองทุน  
มำตรำ ๑๑ ให้จัดตั งส้ำนักงำนกองทุนยตุิธรรมขึ นในสำ้นักงำนปลดักระทรวงยตุิธรรม 

ท้ำหนำ้ที่เกี่ยวกับงำนธุรกำรให้กับกองทุน คณะกรรมกำร คณะอนกุรรมกำร คณะทำ้งำน หรือบุคคลที่
คณะกรรมกำรแตง่ตั งตำมพระรำชบัญญัตนิี  รวมทั งใหม้อี้ำนำจหน้ำทีด่ังต่อไปนี   

        (๑) รับค้ำขอรบัควำมช่วยเหลอืตำมพระรำชบญัญตัินี   
        (๒) เสนอควำมเหน็ประกอบค้ำขอตำม (๑) เพื่อเสนอให้คณะอนกุรรมกำรที่

เกี่ยวขอ้งพิจำรณำ  
        (๓) ประสำนงำนและร่วมมือกับสว่นรำชกำร หนว่ยงำนของรัฐ และ

หนว่ยงำนเอกชน ในกำรด้ำเนินงำนของกองทุน 
         (๔) รับเงิน จ่ำยเงนิ และเก็บรกัษำเงนิของกองทนุตำมระเบียบที่

คณะกรรมกำรกำ้หนด โดยควำมเหน็ชอบของกระทรวงกำรคลงั  
        (๕) พัฒนำระบบ รปูแบบ วธิีกำร และกำรใหบ้รกิำรของกองทุน เพ่ือ

สนับสนนุกำรดำ้เนนิงำนของกองทนุ  
        (๖) เก็บ รวบรวม วิเครำะห์ และวิจัยข้อมูลเกี่ยวกับกำรสนับสนนุกำร

ด้ำเนินงำนของกองทนุ  
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        (๗) ปฏิบัตกิำรอืน่หรอืกระทำ้กิจกำรตำมทีไ่ดร้ับมอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรหรือคณะอนกุรรมกำร 

 
๓.๒ ภำรกิจ 

ส้ำนักงำนกองทนุยุตธิรรม มภีำรกิจหลกัในกำรรับค้ำขอรับควำมชว่ยเหลือประชำชน 
เพื่อพิจำรณำสนบัสนนุค่ำใชจ้่ำยในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี  

 (๑) กำรชว่ยเหลือประชำชนในกำรด้ำเนนิคดี  
 (๒) กำรขอปล่อยชัว่ครำวผูต้้องหำหรือจ้ำเลย  
 (๓) กำรชว่ยเหลือผู้ถกูละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รบัผลกระทบจำกกำรถูกละเมิด

สิทธิมนุษยชน  
(๔) กำรให้ควำมรู้ทำงกฎหมำยแก่ประชำชน  
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๓.๓ โครงสร้ำงกำรบรหิำรกองทุนยุติธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทุนยุติธรรม

ส านักงานกองทุน
ยุติธรรม

กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป

กลุ่มงานนโยบาย
และพัฒนา
ระบบงาน

กลุ่มงานช่วยเหลือ
ประชาชน

กลุ่มงานนิติการ
และติดตามคดี

กลุ่มงานบริหาร
การเงินและบัญชี

กลุ่มงาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ส านักงานยุติธรรมจังหวัด

(จ านวน 76 จังหวัด)

คณะกรรมการ

คณะอนุกรรมการ
บริหารกองทุน

ยุติธรรม

คณะอนุกรรมการ
บริหารความเส่ียง
กองทุนยุติธรรม

คณะอนุกรรมการ
พิจารณาให้การ

สนับสนุนโครงการ
ให้ความรู้ทาง

กฎหมาย

คณะอนุกรรมการ
พัฒนากฎหมาย
กองทุนยุติธรรม

คณะอนุกรรมการ
ช่วยเหลือผู้ถูก
ละเมิดสิทธิ
มนุษยชน

คณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบภายใน
กองทุนยุติธรรม

กลุ่มงานตรวจสอบ
ภายใน

คณะอนุกรรมการ
ช่วยเหลือประจ า

กรุงเทพมหานครที่
เกินอ านาจของ
อนุกรรมการให้
ความช่วยเหลือ
ประจ าจังหวัด

คณะอนุกรรมการ
ให้ความช่วยเหลือ

ประจ าจังหวัด
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• รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ 

• ยุทธศำสตร์ชำติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 

• แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 

• แผนกำรปฏิรูปประเทศ 

• แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

• แผนปฏิบัติรำชกำร ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ของกระทรวงยุติธรรม 
• แผนปฏิบัติรำชกำร ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ของส้ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม 
• นโยบำยรัฐบำล พลเอกประยุทธ จันทร์โอชำ 

• นโยบำยผู้บริหำรกระทรวงยุติธรรม 

• เจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

• เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) 

• Thailand 4.0  

• รำยงำนวิเครำะห์ผู้ใช้บริกำรหลักและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั งทำงตรงและทำงอ้อมของกองทุน
ยุติธรรม 

• แผนกำรบริหำรควำมสัมพันธ์และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส้ำคัญของ
กองทุนยุติธรรม 

 

 

 

 

 

 

กรอบแนวคิด 
(Conceptual 
Framework) 
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กรอบแนวคิดในกำรด ำเนินงำนของกองทุนยุติธรรม 
(Conceptual Framework) 

 
กำรที่รัฐบำลได้จัดตั งกองทุนยุติธรรมเพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนให้ควำมช่วยเหลือแก่ประชำชน 

ที่มีฐำนะยำกจนที่ได้รับควำมเดือดร้อนหรือไม่ได้รับควำมเป็นธรรมให้มีโอกำสได้เข้ำถึงสิทธิ                
ในกระบวนกำรยุติธรรมได้มำกขึ นนั น ถือได้ว่ำเป็นกำรให้ควำมคุ้มครองสิทธิขั นพื นฐำนแก่ประชำชนของ
รัฐบำล ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับข้อตกลงระหว่ำงประเทศหลำยฉบับที่มีผลผูกพันให้ประเทศไทยต้อง
ปฏิบัติตำม รวมถึงกฎหมำยไทยที่เกี่ยวข้อง ดังนี  

 

๑. รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ 
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยได้บัญญัติเกี่ยวกับกำรเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมไว้ใน

บัญญัติ มำตรำ ๖๘ บัญญัติว่ำ “รัฐพึงจัดระบบกำรบริหำรงำนในกระบวนกำรยุติธรรมทุกด้ำนให้มี
ประสิทธิภำพ เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ และให้ประชำชนเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมได้โดยสะดวก 
รวดเร็ว และไม่เสียค่ำใช้จ่ำยสูงเกินสมควรรัฐพึงมีมำตรกำรคุ้มครองเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในกระบวนกำร
ยุติธรรม ให้สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้โดยเคร่งครัด ปรำศจำกกำรแทรกแซงหรือครอบง้ำใดๆ รัฐพึงให้
ควำมช่วยเหลือทำงกฎหมำยที่จ้ำเป็นและเหมำะสมแก่ผู้ยำกไร้หรือผู้ด้อยโอกำสในกำรเข้ำถึ ง
กระบวนกำรยุติธรรม รวมตลอดถึงกำรจัดหำทนำยควำมให้” มำตรำ ๗๖ บัญญัติว่ำ “รัฐพึงพัฒนำระบบ
กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินทั งรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค ส่วนท้องถิ่น และงำนของรัฐอย่ำงอื่น      
ให้เป็นไปตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี โดยหน่วยงำนของรัฐ ต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันใน
กำรปฏิบัติหน้ำที่ เพ่ือให้กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินกำรจัดท้ำบริกำรสำธำรณะ และกำรใช้จ่ำยเงิน
งบประมำณมีประสิทธิภำพสูงสุด เพ่ือประโยชน์สุขของประชำชนรวมตลอดทั งพัฒนำ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
ให้มีควำมซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริกำรประชำชนให้เกิดควำมสะดวก รวดเร็ว ไม่เลือก
ปฏิบัติ และปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพ” 

มำตรำ ๗๘ บัญญัติว่ำ “รัฐพึงส่งเสริมให้ประชำชนและชุมชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีส่วนร่วมในกำร
พัฒนำประเทศ ด้ำนต่ำงๆ กำรจัดท้ำบริกำรสำธำรณะทั งในระดับชำติและระดับท้องถิ่น กำรตรวจสอบ
กำรใช้อ้ำนำจรัฐ กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมตลอดทั งกำรตัดสินใจทำงกำรเมือง และ
กำรอื่นใด บรรดำที่อำจมีผลกระทบต่อประชำชนหรือชุมชน 
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มำตรำ ๒๕๘ บัญญัติว่ำ ให้ด้ำเนินกำรปฏิรูปประเทศอย่ำงน้อยในด้ำนต่ำง ๆ ให้เกิดผล 
ดังต่อไปนี  “... ง. ด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม (๑) ให้มีกำรก้ำหนดระยะเวลำด้ำเนินงำนในทุกขั นตอนของ
กระบวนกำรยุติธรรมที่ชัดเจน เพ่ือให้ประชำชนได้รับควำมยุติธรรมโดยไม่ล่ำช้ำ และมีกลไกช่วยเหลือ
ประชำชนผู้ขำดแคลนทุนทรัพย์ให้เข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมได้ รวมตลอดทั งกำรสร้ำงกลไกเพ่ือให้มี
กำรบังคับกำรตำมกฎหมำย อย่ำงเคร่งครัดเพื่อลดควำมเหลื่อมล ้ำและควำมไม่เป็นธรรมในสังคม...” 
 

๒. ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ ๒๐ ปี 
ยุทธศำสตร์ชำติระยะ ๒๐ ปี ก้ำหนดวิสัยทัศน์ให้ประเทศมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

เป็นประเทศที่พัฒนำแล้วด้วยกำรพัฒนำตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง จำกกำรวิเครำะห์สภำพ
ปัญหำอุปสรรคด้ำนกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรมของประเทศ ซึ่งปรำกฎในยุทธศำสตร์ชำติ พบว่ำ  

๑) กำรบังคับใช้กฎหมำยยังขำดประสิทธิผลและกฎระเบียบต่ำงๆ ล้ำสมัยไม่ทันกับกำร
เปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีปัญหำด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ไม่เคำรพสิทธิผู้อื่นและไม่ยึดผลประโยชน์ 

๒) กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีควำมเข้มงวดมำกขึ น เช่น สิทธิมนุษยชน 
เป็นต้น ซึ่งจะกดดันให้ประเทศไทยต้องปรับตัวให้สอดรับข้อก้ำหนดของสังคมโลก 

จำกสภำพปัญหำดังกล่ำว ได้ก้ำหนดอนำคตประเทศไทยปี พ.ศ. ๒๕๘๐ คือ สังคมไทย
เป็นสังคมที ่เป็นธรรม มีควำมเหลื ่อมล ้ำน้อย มีกำรเข้ำถึงกระบวนกำรยุต ิธรรมอย่ำงทั ่วถึง            
ไม่คอร์รัปชั่น โดยแนวทำงกำรด้ำเนินงำน ประกอบด้วย ๖ ยุทธศำสตร์ ๑) ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่งคง 
๒) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ ๓) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
และเสริมสร้ำงศักยภำพคน ๔) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำง
สังคม ๕) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ ๖) 
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ทั งนี  กองทุนยุติธรรมเข้ำไปมี
ส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง คือ ยุทธศำสตร์ที่ ๔ และยุทธศำสตร์ที่ ๖ มีรำยละเอียดโดยสังเขป ดังนี   

๔) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม 
เร่งกระจำยโอกำสกำรพัฒนำและสร้ำงควำมมั่นคงให้ทั่วถึง ลดควำมเลื่อมล ้ำไปสู่

สังคมที่เสมอภำพและเป็นธรรม โดยมีกรอบแนวทำงที่ส้ำคัญ คือ กำรสร้ำงควำมมั่นคงและกำรลดควำม
เหลื่อมล ้ำทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคม 

๖) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
ให้หน่วยงำนภำครัฐมีขนำดที่ เหมำะสมกับบทบำทภำรกิจ มีสรรถนะสูงมี

ประสิทธิภำพและประสิทธิผล กระจำยบทบำทภำรกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่ำงเหมำะสม มีธรรมำภิบำล 
โดยมีกรอบแนวทำงที่ส้ำคัญ คือ กำรปรับปรุงกฎหมำยและระเบียบต่ำงๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและ
เป็นสำกล และกำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรประชำชนของหน่วยงำนภำครัฐ   
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๓. แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสร์ชำติ 
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ เป็นแผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยตำมที่ก้ำหนดไว้บน

ยุทธศำสตร์ชำติ มีทั งสิ น ๒๓ แผนแม่บท ซึ่งมีผลผูกพันต่อหน่วยงำนของรัฐที่เก่ยวข้องที่จะต้องปฏิบัตใิห้
เป็นไปตำมนั น ทั งนี  ส้ำนักงำนกองทุนยุติธรรมเข้ำปมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติใน ๑ ประเด็น คือ ๒๒ กฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม โดยให้ควำมส้ำคัญกับกำรมี
ส่วนร่วมของประชำชนเป็นกลไกในกำรขับเคล่อนและสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงขนำดใหญ่ มุ่งน้นกำรน้ำ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมำสนับสนุนให้เกิดควำมโปร่งใสและพลวัตให้กับกำรพัฒนำกฎหมำยและ
กระบวนกำรยุติธรรม เพ่ือส่งเสริมให้ประชำชนทุกภำคส่วนในสังคมมีโอกำสได้รับประโยชน์จำกกำร
พัฒนำประเทศอย่ำงเท่ำเทียม เป็นธรรม และทั่วถึง  

 

๔. แผนกำรปฏิรูปประเทศ 

แผนกำรปฏิรูปประเทศ ที่ต้องด้ำเนินกำรเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยตำมที่บัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญ ประกอบด้วยประเด็นกำรส่งเสริมให้ประเทศชำติมีควำมสงบเรียบร้อย มีควำมสำมัคคี 
สังคมมีควำมสงบสุขเป็นธรรม และมีโอกำสอัดทัดเทียมเป็นไปในทิศทำงเดียวกันกับยุทธศำสตร์ชำติ    
ซึ่งแผนงำนส้ำคัญในกำรปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องกับส้ำนักงำนกองทุนยุติธรรม คือ ด้ำนกระบวนกำร
ยุติธรรม 
 

๕. แผนพัฒนำเศรษฐกจิและสังคมแห่งชำต ิฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

ตำมที่รัฐบำลได้จัดท้ำยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี โดยใช้แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ เป็นกลไกในกำรขับเคลื่อน เพ่ือให้ประเทศมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยแผนฯ 
๑๒ นี  ก้ำหนดเป้ำหมำยและแนวทำงในกำรพัฒนำประเทศที่ส้ำคัญ ออกเป็น ๑๐ ยุทธศำสตร์ กองทุน
ยุติธรรมมีควำมเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ ดังนี  

ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมำภิบำลในสังคมไทย  

มีระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐที่มีประสิทธิภำพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กำรกระจำย
อ้ำนำจ  และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน โดยเพ่ิมระบบดิจิทัลในกำรให้บริกำร ปัญหำคอร์รัปชั่นลดลง 
อันดับควำมยำกง่ำยในกำรด้ำเนินธุรกิจดีขึ น โดยมีแนวทำงส้ำคัญ  

๑) กำรปรับโครงสร้ำงอ้ำนำจส่วนกลำงส่วนภูมิภำค และส่วนท้องถิ่น และแก้ไข
กฎหมำยว่ำด้วยกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน  

๒) กำรปฏิรูปกำรพัฒนำข้ำรำชกำร  
๓) กำรปรับปรุงกฎหมำยเพ่ือวำงระบบกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณเชิงพื นที่  
๔) กำรพัฒนำระบบยุติธรรมชุมชนและกำรให้ควำมช่วยเหลือประชำชน 
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๕) กำรปฏิรูปองค์กำรในกระบวนกำรยุติธรรม 
๖) กำรส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกำรให้บริกำรของภำครัฐ 

 

๖. แผนปฏิบัติรำชกำร ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ของกระทรวงยุติธรรม 
แผนปฏิบัติรำชกำร ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ของกระทรวงยุติธรรมเป็นแผนปฏิบัติ

รำชกำรที่จัดท้ำขึ นเพื่อให้กระทรวงยุติธรรม มีทิศทำงกำรด้ำเนินงำนที่ชัดเจน รวมทั งสำมำรถขับเคลื่อน
กำรด้ำเนินงำนและติดตำมประเมินผลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมภำรกิจของ
กระทรวงยุติธรรม ซึ่งประกอบด้วยแผนปฏิบัติรำชกำร ๖ ด้ำน ได้แก่  

๑) กำรพัฒนำกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม  
๒) สร้ำงกำรรับรู้ด้ำนกฎหมำยและเคำรพสิทธิ  
๓) อ้ำนวยควำมยุติธรรมและลดควำมเหลื่อมล ้ำ  
๔) ป้องกันและปรำบปรำมอำชญำกรรมพิเศษ  
๕) กำรส่งเสริมคนดีสู่สังคม  
๖) กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 

 

๗. แผนปฏิบัติรำชกำร ระยะ ๓ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ของส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม 

แผนปฏิบัติรำชกำร ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ของส้ำนักงำนปลัดกระทรวง
ยุติธรรม จัดท้ำขึ นเพ่ือเป็นกรอบทิศทำงหรือกลไกกำรขับเคลื่อนกำรด้ำเนินงำนที่ตอบสนองต่อนโยบำย
และยุทธศำสตร์กระทรวงยุติธรรมไปสู่กำรปฏิบัติของหน่วยงำนในสังกัด รวมทั งใช้เป็นกรอบแนวทำงใน
กำรก้ำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรด้ำเนินงำนของหน่วยงำนในสังกัดส้ำนักงำนปลัดกระทรวง
ยุติธรรมให้บรรลุตำมเป้ำหมำยที่ก้ำหนดไว้อย่ำมีประสิทธิภำพ ซึ่งประกอบด้วยแผนปฏิบัติรำชกำร       
๓ ด้ำน ได้แก่ 

๑) พัฒนำองค์กำรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริกำร 
๒) สนับสนุนและพัฒนำกำรให้บริกำรงำนยุติธรรมเพื่อประชำชน 
๓) บูรณำกำรและประสำนควำมร่วมมือกับทุกภำคส่วน 
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๘. นโยบำยรัฐบำล พลเอกประยุทธ จันทร์โอชำ 
ก้ำหนดกำรปรับปรุงกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม โดยยึดหลักนิติธรรมให้สอดคล้อง

กับควำมเป็นจริง และควำมต้องกำรของประชำชน คุ้มครองสิทธิมนุษยชนและต้องมีกระบวนกำร
ยุติธรรมที่สำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำยมีมำตรฐำนตำมหลักสำกลทันสมัยและเป็นธรรม โดยปรับปรุงระบบกำร
ช่วยเหลือทำงกฎหมำยและค่ำใช้จ่ำย่ประชำชนที่ไม่ได้รับควำมเป็นธรรม โดยให้เข้ำถึงควำมเป็นธรรมได้
ง่ำย รวดเร็ว ส่งเสริมกองทุนยุติธรรมเพื่อคุ้มครองช่วยเหลือคนจนและผู้ด้อยโอกำส คุ้มครองผู้ถูกละเมิด
สิทธิเสรีภำพ ผ้บริสุทธิ์หรือได้รับผลกระทบจำกควำมไม่เป็นธรรม 

 

๙. นโยบำยผู้บริหำรกระทรวงยุติธรรม 
แนวทำงกำรบริหำรรำชกำรของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม  
นำยสมศักดิ์ เทพสุทิน 

กำรด้ำเนินงำนของกองทุนยุติธรรมมีภำรกิจหลัก ๔ ภำรกิจ ได้แก่ กำรช่วยเหลือประชำชน
ในกำรด้ำเนินคดี กำรขอปล่อยตัวชั่วครำวผู้ต้องหำหรือจ้ำเลย กำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิ
มนุษยชน และกำรให้กำรสนับสนุนโครงกำรให้ควำมรู้ทำงกฎหมำย จะต้องด้ำเนินกำรสอดรับกับโครงกำร
ยุติธรรมสร้ำงสุข “ยุติธรรมเชิงรุก สร้ำงสุขให้ประชำชน” ตำมนโยบำยของรัฐบำลภำยใต้กำรน้ำ
ของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี ที ่จะปฏิรูปกระบวนกำรยุติธรรม โดยเน้นกำร
ส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เพ่ือสร้ำงสังคมแห่งควำมเป็นธรรม และที่ส้ำคัญกองทุน
ยุติธรรมจะต้องสำมำรถช่วยเหลือประชำชนให้เข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมอย่ำงเสมอภำคและทั่วถึง 
พร้อมทั งสร้ำงภูมิคุ้มกันให้ประชำชนมีควำมรู้ทำงกฎหมำยอันน้ำไปสู่ควำมสุขของประชำชนอย่ำงแท้จริง 

 

๑๐. เจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
พระรำชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พุทธศักรำช ๒๕๕๘ (๒๕๖๑) เหตุผลในกำรประกำศใช้

พระรำชบัญญัติฉบับนี  คือ โดยที่กองทุนยุติธรรมตำมระเบียบ กระทรวงยุติธรรมว่ำด้วยกองทุนยุติธรรม              
พ.ศ.๒๕๕๓ มีงบประมำณที่จ้ำกัด ประกอบกับไม่มีควำมคล่องตัวในกำรปฏิบัติงำน ท้ำให้กองทุน        
ไม่สำมำรถช่วยเหลือประชำชนในกำรด้ำเนินคดี และให้ควำมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพของประชำชนได้
อย่ำงทั่วถึง เสมอภำค และเป็นธรรม ท้ำให้เกิดควำมเหลื่อมล ้ำของประชำชน ดังนั น สมควรก้ำหนดให้
กองทุนมีฐำนะเป็นนิติบุคคล เพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนส้ำหรับช่วยเหลือประชำชนในกำรด้ำเนินคดี กำรขอ
ปล่อยชั่วครำวผู้ต้องหำหรือจ้ำเลย กำรถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน และกำรให้ควำมรู้ทำงกฎหมำยแก่
ประชำชน จึงจ้ำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญัตินี   
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๑๑. เป้ำหมำยกำรพัฒนำท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals) 
ส้ำรวจสถำนกำรณ์พัฒนำที่ยั่งยืน เป้ำหมำยที่ ๑๖ กุญแจส้ำคัญสู่ทุกเป้ำหมำย เป้ำหมำย

กำรพัฒนำที่ยั่งยืน (SDGs) โดยจะใช้เป็นวำระแห่งกำรพัฒนำของโลก ระหว่ำงปี ๒๐๑๖ - ๒๐๓๐ มี ๑๗ 
เป้ำหมำยโดยมีส่วนที่เกี่ยวข้องกระทรวงยุติธรรม ร่วมเป็นเจ้ำภำพกับหน่วยงำนอื่นในเป้ำหมำยที่ ๑๖ ที่ 
ก้ำหนดว่ำ “ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้ำถึงควำม
ยุติธรรมและสร้ำงสถำบันท่ีมีประสิทธิผล รับผิดรับชอบและครอบคลุมในทุกระดับ”  

 
๑๒. นโยบำย Thailand 4.0 

กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งจำกภำยใน และเชื่อมโยงกับภำยนอก (ประชำคมโลก)      
ในรูปแบบพันธกรณีระหว่ำงประเทศและมำตรฐำนสำกล โดยกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งภำยใน คือ 
กำรพัฒนำภำยในประเทศ ๔ มิติ คือ กำรยกระดับศักยภำพและคุณค่ำของมนุษย์ หรือ กำรพัฒนำทุน
มนุษย์ สร้ำงสังคม ที่อยู่ดีมีสุข กำรรักษำสิ่งแวดล้อม และกำรสร้ำงควำมมั่นคั่งทำงเศรษฐกิจโดยกำร
ให้บริกำรในรูปแบบดิจิทัลที่มีกำรประยุกต์ข้อมูลข่ำวสำรกับเทคโนโลยี เพ่ือยกระดับกำรให้บริกำรต่อ
ประชำชน กำรสร้ำงนวัตกรรม เพ่ือสร้ำงควำมแตกต่ำงเพ่ือพัฒนำกำรให้บริกำร รวมทั งกำรท้ำงำนใน
รูปแบบเครือข่ำยควำมร่วมมือที่เปิดโอกำสให้องค์กำรภำครัฐ เอกชน องค์กำรพัฒนำเอกชน และภำค
ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วม แลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำร ค้นหำแนวทำงกำรปฏิบัติงำนร่วมกันในบริบทเชิง
เครือข่ำย 

 

๑๓. กำรวิเครำะห์และระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทำงตรงและทำงอ้อมที่ส ำคัญของ
กองทุนยุติธรรม  

รำยงำนกำรวิเครำะห์ผู้ใช้บริกำรหลักและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั งทำงตรงและทำงอ้อมของ
กองทุนยุติธรรมจัดท้ำขึ นมำเพ่ือให้กำรด้ำเนินงำนของกองทุนยุติธรรมเป็นไปตำมบันทึกข้อตกลงกำร
ประเมินผลกำรด้ำเนินงำนทุนหมุนเวียนของกรมบัญชีกลำง อีกทั ง ยังสำมำรถน้ำผลกำรวิเครำะห์มำเป็น
ฐำนข้อมูลในกำรจัดท้ำแนวทำงกำรดำ้เนนิงำน กำรก้ำหนด/ทบทวนวสิัยทัศน์ ตลอดจนจัดท้ำแผนปฏบิตัิ
กำรต่ำงๆ ของกองทุนยุติธรรม เพ่ือบริหำรควำมสัมพันธ์และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่ส้ำคัญของทุนหมุนเวียนต่อไป 

กำรจัดท้ำรำยงำนวิเครำะห์ผู้ใช้บริกำรหลักและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั งทำงตรงและทำงอ้อม
ของทุนหมุนเวียน (ตัวชี วัดร่วม) โดยพิจำรณำจำกระดับควำมส้ำเร็จในกำรจัดท้ำรำยงำนวิเครำะห์ และ
ระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั งทำงตรงและทำงอ้อมที่ส้ำคัญขององค์กำร เพ่ือใช้ในกำรส้ำรวจควำม
ต้องกำร ผลกระทบเชิงลบ และควำมคำดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อกำรปฏิบัติงำนของทุน
หมุนเวียนได้อย่ำงครบถ้วนโดยข้อมูลดังกล่ำวจะเป็นเสียงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ( Voice of 
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Stakeholder:VOS) ที่ส้ำคัญของทุนหมุนเวียน โดยที่กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำมำรถครอบคลุมกลุ่ม
ส้ำคัญตำมหลักกำรวิเครำะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Analysis Approach) ได้แก่  

๑) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน เป็นบุคคลภำยในขอบเขตขององค์กร ได้แก่ ผู้จัดกำร 
ลูกจ้ำง  

๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีควำมสัมพันธ์ใกล้ชิด เป็นบุคคลที่มีบทบำททั งภำยในและ
ภำยนอกองค์กรเฉพำะในประเด็นที่สนใจ เช่น ลูกค้ำ รัฐบำล  

๓) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก เป็นกลุ่มที่มีควำมสัมพันธ์กับหน่วยงำนในประเด็น
ต่ำงๆ กำรให้ทุน ให้ข้อมูล กำรเป็นคู่แข่ง หรือหน่วยงำนกำรศึกษำที่มีควำมสนใจ
ในเรื่องดังกล่ำว เช่น ชุมชนท้องถิ่น สื่อมวลชน สังคมโลก 

 

ทำงตรง ทำงอ้อม 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มคีวำมสมัพันธ์ใกลช้ิด ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก 

๑. คณะกรรมกำรกองทุนยุติธรรม 
๒. ผู้บริหำรกระทรวงยุติธรรม 
๓. เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนภำยใต้
ภำรกิจของกองทุนยุติธรรม 
 
 

๔. ผู้ขอรับบริกำร 
๕. รัฐบำล 
๖. กระทรวงยุติธรรม 
๗. กระทรวงกำรคลัง 
๘. ส้ำนักงบประมำณ 
๙. คณะอนุกรรมกำรให้ควำมช่วยเหลือ/ 
คณะอนุกรรมกำร/คณะท้ำงำนที่แต่งตั ง 
๑๐. ต้ำรวจ 
๑๑. ทนำยควำมกองทุนยุติธรรม 
๑๒. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนและเครือข่ำย 
๑๓. ส้ำนักงำนยุติธรรมจังหวัด 
๑๔. หน่วยงำนที่ลงนำมบันทึกข้อตกลง 

ควำมร่วมมือกับกองทุนยุติธรรม 
(MOU) 

๑๕. ญำติของผู้ขอรับบริกำร 

๑๖. หน่วยงำนภำครัฐ/ภำคเอกชน
อ่ืนๆ 
๑๗. ศำล 
๑๘. สื่อมวลชน 
๑๙. ชุมชนใกล้เคียงผู้ขอรับบริกำร 
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุนยุติธรรม 
อ ำนำจ 

(Power)  

ควำมสนใจเป็น
พิเศษ 

(Interest) 

คณะกรรมกำรกองทุนยุติธรรม ๕ ๕ 

ผู้บริหำรกระทรวงยุติธรรม ๔ ๕ 

เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนภำยใต้ภำรกิจของกองทุนยุติธรรม ๕ ๕ 

ผู้ขอรับบริกำร ๕ ๕ 

รัฐบำล ๓ ๓ 

กระทรวงยุติธรรม ๓ ๓ 

กระทรวงกำรคลัง ๓ ๕ 

ส้ำนักงบประมำณ ๓ ๓ 
คณะอนุกรรมกำรให้ควำมช่วยเหลือ/คณะอนุกรรมกำร/ 
คณะท้ำงำนที่แต่งตั ง 

๔ ๔ 

ส้ำนักงำนยุติธรรมจังหวัด ๔ ๕ 

ต้ำรวจ ๑ ๑ 

ทนำยควำมกองทุนยุติธรรม ๒ ๓ 

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนและเครือข่ำย ๑ ๒ 

ญำติของผู้ขอรับควำมช่วยเหลือและผู้ได้รับควำม
ช่วยเหลือ 

๒ ๒ 

ศำล ๓ ๓ 

สื่อมวลชน ๑ ๓ 

ชุมชนใกล้เคียงผู้ขอรับบริกำร ๑ ๑ 

หน่วยงำนที่ลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือกับ
กองทุนยุติธรรม (MOU) 

๑ ๑ 

หน่วยงำนภำครัฐ/เอกชน อ่ืนๆ ๑ ๑ 

 

 

ตำรำงแสดงระดับคะแนนด้ำนอ ำนำจ (Power)  
และด้ำนควำมสนใจเป็นพิเศษ (Interest) ของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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ล้ำดับควำมส้ำคัญ ค้ำอธิบำย กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

Manage Closely 
 

ผู้มีส่วนได้สว่นเสยีมีอ้ำนำจสูง
และควำมสนใจสูง  

๑. ผู้ขอรับบริกำร 
๒. คณะกรรมกำรกองทุนยุติธรรม 
๓. เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนภำยใต้ภำรกิจของ
กองทุนยุติธรรม 
๔. ผู้บริหำรกระทรวงยุติธรรม 
๕. ส้ำนักงำนยุติธรรมจังหวัด 
๖. คณะอนุกรรมกำรฯ 
๗. กระทรวงกำรคลัง 

Keep Satisfied  
 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีอ้ำนำจสูง
และควำมสนใจน้อย  

๑. รัฐบำล  
๒. กระทรวงยุติธรรม  
๓. ศำล 
๔. ส้ำนักงบประมำณ 

Keep Informed  
  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีอ้ำนำจ
น้อยและควำมสนใจในสูง   
 

๑. ทนำยควำมกองทุนยุติธรรม 
๒. สื่อมวลชน 
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ล้ำดับควำมส้ำคัญ ค้ำอธิบำย กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

Monitor 
(Minimum Effort) 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีอ้ำนำจ
น้อยและมีควำมสนใจน้อย  

๑. ต้ำรวจ 
๒. หน่วยงำนที่ลงนำมบันทึกข้อตกลงควำม
ร่วมมือกับกองทุนยุติธรรม (MOU 
๓. หน่วยงำนภำครัฐ/เอกชน อ่ืนๆ 
๔. ชุมชนใกล้เคียงผู้ขอรับบริกำร 
๕. ศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
๖. ญำติของผู้ขอรับบริกำร 

 
๑๔. แผนกำรบริหำรควำมสัมพันธ์และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียท่ีส ำคัญของกองทุนยุติธรรม 

กำรด้ำรงอยู่และกำรพัฒนำของกองทุนยุติธรรมอย่ำงยั่งยืน จะเกิดขึ นได้นั นมีหลำยปัจจัย
คอยส่งเสริม หนึ่งในปัจจัยที่ส้ำคัญนั นคือกำรตอบสนองผู้ใช้บริกำรหลักและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
กองทุนยุติธรรมอย่ำงตรงเป้ำหมำยและมีประสิทธิภำพ เพ่ือเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับองค์กำร 
ส้ำนักงำนกองทุนยุติธรรมได้เล็งเห็นควำมส้ำคัญดังกล่ำว จึงจัดท้ำรำยงำนวิเครำะห์ผู้ใช้บริกำรหลักและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั งทำงตรงและทำงอ้อมของกองทุนยุติธรรม เพ่ือน้ำควำมต้องกำร ผลกระทบเชิงลบ 
ผลกระทบเชิงบวก และควำมคำดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมำพัฒนำกำรปฏิบัตงิำนของกองทุนยุติธรรม
ต่อไป  

กำรด้ำเนินงำนที่ผ่ำนมำของกองทุนยุติธรรม ตั งแต่พระรำชบัญญัติกองทุนยุติธรรม 
พ.ศ. ๒๕๕๘ มีผลบังคับใช้ กองทุนยุติธรรมด้ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือประชำชนอย่ำงต่อเนื่อง ถือได้
ว่ำเป็นส่วนส้ำคัญที่ช่วยสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำค ลดควำมเหลื่อมล ้ำ สร้ำงควำมเป็นธรรมให้แก่
สังคม แต่อีกด้ำนหนึ่งก็ได้ส่งผลกระทบทั งทำงด้ำนบวกและทำงลบให้กับสังคมเช่นกัน ไม่ว่ำจะเป็น คณะ
ผู้บริหำรกองทุนยุติธรรม เจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำนภำยใต้ภำรกิจของกองทุนยุติธรรม ผู้รับบริกำร ญำติ
ผู้รับบริกำร ตลอดจนชุมชนที่ใกล้ชิดกับผู้รับบริกำร และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
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แนวทำงกำรบริหำรควำมสัมพันธ์และกำรเสริมสร้ำงควำมเข็มแข็งของกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

จำกผลกำรวิเครำะห์ผู้ใช้บริกำรหลักและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุนยุติธรรม แสดงให้
เห็นว่ำ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุนยุติธรรมนั นประกอบด้วยหลำยกลุ่มด้วยกัน ซึ่งแต่ละกลุ่มล้วน
ได้รับผลกระทบจำกกำรด้ำเนินงำนของกองทุนยุติธรรมที่แตกต่ำงกันไป ส่งผลให้กำรตอบสนองและกำร
บริหำรควำมสัมพันธ์ของแต่ละกลุ่มนั นแตกต่ำงกันไปด้วย ซึ่งจำกผลกำรวิเครำะห์ดังกล่ำวสำมำรถน้ำมำ
ก้ำหนดแนวทำงกำรบริหำรควำมสัมพันธ์และกำรเสริมสร้ำงควำมเข็มแข็งของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้
เหมำะสม โดยให้มีควำมสอดคล้องกับกำรมีส่วนร่วมและควำมต้องกำรของแตล่ะกลุ่ม ทั งนี  แนวทำงกำร
บริหำรควำมสัมพันธ์และกำรเสริมสร้ำงควำมเข็มแข็งของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำมำรถน้ำมำใช้เป็น
ฐำนข้อมูลในกำรก้ำหนดทิศทำงกำรบริหำรองค์กรและกำรวำงแนวทำงกำรด้ำเนินงำน ตลอดจนน้ำไปสู่
กำรจัดท้ำแผนยุทธศำสตร์ระยะยำวและแผนกำรด้ำเนินงำนประจ้ำปีของกองทุนยุติธรรมต่อไป 
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แนวทำงกำรบริหำรควำมสัมพันธ์และกำรเสริมสร้ำงควำมเข็มแข็งของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ล ำดับ กลวิธี กลุ่มเป้ำหมำย

ผู้รับบริกำร/ 
และผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียที่ส ำคัญ 

แผนงำน/โครงกำรหรือกิจกรรม 
ในกำรบริหำรควำมสัมพันธ์และ

เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 

กลุ่มที่ ๑ 
Manage 
Closely 

 
 

กลวิธีเชิงรุก 
(SO 

Strategy) 

๑. ผู้ขอรับบริกำร • ทบทวน พัฒนำ ปรับปรุง กฎหมำยและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องของกองทุนยุติธรรม 
ให้มีควำมชัดเจนและครอบคลุมกำรให้
ควำมช่วยเหลือตำมภำรกิจของกองทุน
ยุติธรรม 

• กฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ของกองทุนยุติธรรมมีควำมชัดเจน
และครอบคลุมกำรให้บริกำรของ
กองทุนยุติธรรม 

• กำรให้ควำมช่วยเหลือประชำชน
มีมำตรฐำน เท่ำเทียมกัน และ
ระเบียบกฎหมำยมีควำมชัดเจน
เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล 

• ขยำยช่องทำงกำรให้บริกำรและกำร
ขอรับควำมช่วยเหลือ 

• มีช่องทำงกำร ให้บริกำรและ
กำรขอรับควำมช่วยเหลือผ่ำน  สื่อ
ออนไลน์ เว็บไซต์ และ Application  
ตลอดจนหน่วยงำนในกระบวนกำร
ยุติรรมที่เก่ียวข้อง 

• ประชำชนสำมำรถขอรับควำม
ช่วยเหลือจำกของกองทุนยุติธรรม  ได้
อย่ำงสะดวกรวดเร็ว 

• ใ ช้ ร ะบบ เทค โน โ ลยี ส ำ ร ส น เ ท ศ 
ในกำรลดระยะเวลำกำรปฏิบัติงำน อำทิ 
ใช้ข้อมูลทะเบียนรำษฎร์ของระบบ 
DXC เพ่ือควำมสะดวกและรวดเร็วของ
ผู้รับบริกำร 

• มีระบบสำรสนเทศท่ีพร้อมส้ำหรับ
กำรประสำนขอข้อมูลเบื องต้น
ของผู้ขอรับบริกำรเพ่ือให้เกิดควำม
สะดวกและร วด เ ร็ ว ต่ อ ผู้ ข อ 
รับบริกำร 

• ประชำชนเกิดควำมสะดวกในกำร
ยื่นเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรขอรับ
บริกำรและเกิดควำมรวดเร็วใน
กำรให้ควำมช่วยเหลือ 
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แนวทำงกำรบริหำรควำมสัมพันธ์และกำรเสริมสร้ำงควำมเข็มแข็งของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ล ำดับ กลวิธี กลุ่มเป้ำหมำย

ผู้รับบริกำร/ 
และผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียที่ส ำคัญ 

แผนงำน/โครงกำรหรือกิจกรรม 
ในกำรบริหำรควำมสัมพันธ์และ

เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 

• พัฒนำระยะเวลำมำตรฐำนงำนบริกำร
ของกองทุนยุติธรรม  ให้มีระยะเวลำ
ที่รวดเร็วมำกยิ่งขึ นและเป็นมำตรฐำน
เดียวกันทั่วประเทศ 

• มีระยะเวลำมำตรฐำนงำนบริกำร
ที่สำมำรถให้บริกำรได้อย่ำงรวดเร็ว
แล ะ เป็ น ม ำ ต ร ฐ ำ น เ ดี ย ว กั น 
ทั่วประเทศ 

• ประชำชน ได้ รั บกำ รบริ ก ำ รที่
รวดเร็วและมีมำตรฐำนเดียวกัน 
ทั่วประเทศ  

 
 

๒. คณะกรรมกำร
กองทุนยุติธรรม 

• พัฒนำระบบสำรสนเทศของกองทุน
ยุติธรรม ให้สำมำรถสนับสนุนและ
ตอบสนองกำรตัดสินใจ/กำรก้ำหนด
ทิศทำง/กำรติดตำมผลกำรด้ำเนินงำน 
ส้ำหรับคณะกรรมกำรกองทุนยุติธรรม
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

• มี ร ะ บ บ ส ำ ร ส น เ ท ศ ใ น ก ำ ร
ด้ำเนินงำนของคณะกรรมกำร
กองทุนยุติธรรม 

• กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร
กองทุนยุติธรรมมีควำมรวดเร็วและ
มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ น 
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ผู้รับบริกำร/ 
และผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียที่ส ำคัญ 

แผนงำน/โครงกำรหรือกิจกรรม 
ในกำรบริหำรควำมสัมพันธ์และ

เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 

๓. เจ้ำหน้ำที่
ผู้ปฏิบัติงำนภำยใต้
ภำรกิจของกองทุน
ยุติธรรม 

• จัดกิจกรรม/โครงกำร เสริมสร้ำง อำทิ 
- สมรรถนะกำรปฏิบัติงำน 
- ทักษะด้ำนดิจิทัล 
-  ปลูกฝั งจิตส้ ำนึกควำมรับผิดชอบ 
  ต่อองค์กรและสังคม 
-  ด ้ำ น อื ่น ๆ  ที ่เ กี ่ย ว ข ้อ ง ก ับ ก ำ ร 

ปฏิบั ติ ง ำนอย่ ำ งสม่้ ำ เ สมอและ
สอดคล้อง กับกำรปฏิบัติงำนภำยใต้
ภำรกิจของกองทุนยุติธรรม 

  

• มี แ ผ น กิ จ ก ร ร ม / โ ค ร ง ก ำ ร ที่
เสริมสร้ำงให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน
ภำยใต้ภำรกิจของกองทุนยุติธรรม 
ให้ ได้ รับกำรพัฒนำสมรรถนะ 
ในด้ำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำร
ปฏิบัติงำน 

• เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนภำยใต้ภำรกิจ
ข อ ง ก อ ง ทุ น ยุ ติ ธ ร ร ม มี ค ว ำ ม
เชี่ ยวชำญในกำรปฏิบัติ งำนและ
สำมำรถให้บริกำรแก่ประชำชนได้อย่ำง
รวดเร ็ว  ถูกต้อง และเป็นธรรม  
อีกทั ง มีจิตส้ำนึกที่ดีในกำรรับผิดชอบ
ต่อองค์กรและสังคม 

• ทบทวนคู่ มื อกำ รปฏิ บั ติ ง ำนของ
ส้ำนักงำนกองทุนยุติธรรม 

• มีกำรทบทวนคู่มือกำรปฏิบัติงำน
ของส้ำนักงำนกองทุนยุติธรรม ให้
มี ม ำ ต ร ฐ ำ น  แ ล ะ ส ำ ม ำ ร ถ
ตอบสนองกำรปฏิบัติงำนได้จริง 

• คู่มือกำรปฏิบัติงำนของส้ำนักงำน
ก อ ง ทุ น ยุ ติ ธ ร ร ม มี ค ว ำ ม เ ป็ น
มำตรำฐำน และมีแนวทำงปฏิบัติใน
ทิศทำงเดียวกัน 
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ผู้รับบริกำร/ 
และผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียที่ส ำคัญ 

แผนงำน/โครงกำรหรือกิจกรรม 
ในกำรบริหำรควำมสัมพันธ์และ

เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 

• เ พ่ิม อัตรำก้ ำลั งพนั กงำนกองทุ น
ยุติธรรมทั งในส่วนกลำงและ  ส่วน
ภูมิภำค 

• มีบุคลำกรได้รับกำรแต่งตั งตำม
กรอบอัตรำก้ำลัง 

• กองทุนยุติธรรมมีกำรปฏิบัติงำน    ที่
ค ร บ ถ้ ว น ทุ ก ต้ ำ แ ห น่ ง ท้ ำ ใ ห้
ระบบงำนมีควำมคล่องตัวและมี
ประสิทธิภำพมำกขึ น 

• เพ่ิมควำมมั่นคงในหน้ำที่กำรงำนให้กับ
เจ้ำหน้ำที่กองทุนยุติธรรม 

• กองทุนยุติธรรมมีสวัสดิกำรต่ำงๆ/
อัตรำค่ำตอบแทนที่ เหมำะสม/
ควำมก้ำวหน้ำที่ ในอำชีพ/กำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนที่เป็น
ธรรมให้กับเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน
ภำยใต้ภำรกิจของกองทุนยุติธรรม 

• เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนภำยใต้ภำรกิจ
ของกองทุนยุติธรรมมีควำมรัก    
ในองค์กรและมีควำมตั  ง ใ จ ใน
กำรปฏิบัติงำนให้ควำมช่วยเหลือ
ประชำชนอย่ำงเต็มก้ำลังควำมสำมำรถ 

๔. ผู้บริหำรกระทรวง
ยุติธรรม 

• ทบทวนแผนยุทธศำสตร์/ แผนปฏิบัติกำร/
แผนด้ำนต่ำงๆ ของกองทุนยุติธรรมให้
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยนโยบำย
ของผู้บริหำรกระทรวงยุติธรรมและ
สำมำรถด้ำเนินกำรตำมแผนได้อย่ำง
บรรลุวัตถุประสงค์ 

• มีแผนยุทธศำสตร์/แผนปฏิบัติกำร
และแผนด้ำนต่ำงๆ ของกองทุน
ยุติธรรมที่มีควำมสอดคล้องกับ
เป้ำหมำยนโยบำยของผู้บริหำร
กระทรวงยุติธรรม 

• เจ้ ำหน้ำมีแนวทำงกำรให้ ควำม
ช่วยเหลือที ่ม ีค ว ำมช ัด เ จนและ
เป็นไปตำมทิศทำงเดียวกัน 
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ผู้รับบริกำร/ 
และผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียที่ส ำคัญ 

แผนงำน/โครงกำรหรือกิจกรรม 
ในกำรบริหำรควำมสัมพันธ์และ

เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 

• ทบทวน กระบวนงำน ขั นตอนกำร
ใ ห้ บ ริ ก ำ ร  ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต ำ ม
พระรำชบัญญัติกำร อ้ำนวยควำม
สะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของ
ทำงรำชกำร พ.ศ.๒๕๕๘ และแนวคิด
ระบบรำชกำร ๔.๐ 

• กองทุนยุ ติ ธรรมมี ขั นตอนกำร
ให้บริกำรที่ชัดเจน และรวดเร็ว 
เป็นไปตำมแนวนโยบำยของรัฐบำล
และนโยบำยของผู้บริหำรกระทรวง
ยุติธรรม 

• เกิดควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร
ประชำชน 

๕. ส้ำนักงำนยุติธรรม
จังหวัด 

• เพ่ิมแนวทำงกำรท้ำงำนเชิงรุก 
 

• ส้ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดมีกำร
ติดตำมให้ค้ำปรึกษำกำรให้ควำม
ช่วยเหลือประชำชนอย่ำงเท่ำเทียม
และเสมอภำค 

• กำรให้บริกำรประชำชนเป็นไป
อย่ำงรวดเร็ว และมีประสิทธิภำพ 

• จัดโครงกำร/กิจกรรม เพ่ือเปิดเวที
แ ลก เปลี่ ย น เ รี ย นรู้ แ น วทำ งกำร
ปฏิบัติงำนในกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ประชำชน 

• มีแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์กำร
ปฏิบัติงำนในกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ประชำชนของส้ำนักงำนยุติธรรม
จังหวัด  

• ส้ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดมีแนวทำง 
กำรปฏิบัติ งำนในกำรให้ควำม
ช่วยเหลือประชำชนไปในทิศทำง
เดียวกัน  
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ผู้รับบริกำร/ 
และผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียที่ส ำคัญ 

แผนงำน/โครงกำรหรือกิจกรรม 
ในกำรบริหำรควำมสัมพันธ์และ

เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 

๖. คณะอนุกรรมกำร
ให้ควำมช่วยเหลือ/
คณะอนุกรรมกำร/
คณะท้ำงำนที่แต่งตั ง 

• ทบทวน พัฒนำ ปรับปรุง กฎหมำยและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรให้ควำม
ช่วยเหลือ ตลอดจนเกณฑ์กำรพิจำรณำ
ให้มีควำมชัดเจน และเป็นมำตรฐำน
เดียวกันทั่วประเทศ 

• มี เกณฑ์กำรพิจำรณำให้ควำม
ช ่ว ย เ ห ล ือ ที ่ม ีค ว ำ ม ช ัด เ จ น
และเป็นมำตรฐำนเดียวกันทั่ว
ประเทศ   

• คณะอนุ ก รรมกำรฯ  สำมำรถ
พิ จ ำ ร ณ ำ ใ ห้ ค ว ำ ม ช่ ว ย เ ห ลื อ
ประชำชนได้อย่ ำงมีมำตรฐำน
เดียวกันทั่วประเทศ 

• เ พ่ิ ม ช่ อ ง ท ำ ง ก ำ ร พิ จ ำ ร ณ ำ ข อ ง
คณะอนุกรรมกำรให้ควำมช่วยเหลือฯ 
ในกำรขอรับควำมช่วยเหลือของ
ประชำชนกรณีพิเศษหรือเร่งด่วน 

• มีช่องทำงกำรพิจำรณำกำรขอรับ
ควำมช่วยเหลือกรณีต้องพิจำรณำ
แบบเร่งด่วน ทั งนี ต้องเป็นไปตำม
ระเบียบ กฎหมำยของกองทุน
ยุติธรรม 

• ประชำชนได้รับกำรบริกำรเป็นไป
อย่ำงรวดเร็ว ถูกต้องและเป็นธรรม 

๗. กระทรวงกำรคลัง • จัดท้ำแผนปฏิบัติกำร/แผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณที่สอดรับกับ แนวทำงกำร
เบิกจ่ำยของกระทรวงกำรคลัง 

 

• มีแผนกำรปฏิบัติรำชกำรและ
แ ผ น ก ำ ร ใ ช้ จ่ ำ ย ป ร ะ จ้ ำ ปี
งบประมำณเพ่ือให้ด้ำเนินงำนของ
กองทุนยุติธรรมเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

• กำรด้ำเนินงำนของกองทุนยุติธรรม
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและ
สำมำรถใช้งบประมำณได้อย่ำง
คุ้มค่ำโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
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แนวทำงกำรบริหำรควำมสัมพันธ์และกำรเสริมสร้ำงควำมเข็มแข็งของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ล ำดับ กลวิธี กลุ่มเป้ำหมำย

ผู้รับบริกำร/ 
และผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียที่ส ำคัญ 

แผนงำน/โครงกำรหรือกิจกรรม 
ในกำรบริหำรควำมสัมพันธ์และ

เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 

• กำรด้ำเนินงำนตำมกรอบของบันทึก
ข้อตกลงกำรประเมินผลกำรด้ำเนินงำน
ทุนหมุนเวียนของกรมบัญชีกลำง 

• มีผลกำรด้ำเนินงำนเป็นไปตำม
บันทึกข้อตกลงกำรประเมินผล
กำรด้ำเนินงำนทุนหมุนเวียนของ
กรมบัญชีกลำง 

• ก ำ ร ด้ ำ เ นิ น ง ำ น ข อ ง ก อ ง ทุ น
ยุ ติ ธ ร ร ม เ ป็ น ไ ป ต ำ ม ก ร อ บ
หลักเกณฑ์กำรประเมินให้มี ค่ำ
คะแนนอยู่ในเกณฑ์ที่น่ำพอใจ 

กลุ่มที่ ๒ 
Keep 
Satisfied 

กลวิธีเชิง
ป้องกัน 
(ST 
Strategy) 

๑. รัฐบำล • ก้ำหนดแผนงำน/โครงกำรที่สอดรับกับ
นโยบำยของรัฐบำลในกำรให้ควำม
ช่วยเหลือประชำชน 

• กองทุ นยุ ติ ธ ร รมมี แผน ง ำน /
โครงกำรในกำรด้ำเนินงำนเป็นไป
ตำมภำรกิจและสำมำรถสอดรับ
นโยบำยรัฐบำล 

• ก อ ง ท ุน ย ุต ิธ ร ร ม ส ำ ม ำ ร ถ ใ ห้
ควำมช่วยเหลือประชำชนได้อย่ำง
รวดเร็ว เป็นไปตำมแนวนโยบำยของ
รัฐบำล 

• พัฒนำกระบวนงำนในกำรให้ควำม
ช่วยเหลือประชำชน ตำมนโยบำยของ
รัฐบำลในกำรลดควำมเหลื่อมล ้ำ 

• มีขั นตอนในกำรตรวจสอบสิทธิของ
ผู้ ขอรั บควำมช่ วย เหลื ออย่ ำง
ตรงไปตรงมำ ทั งนี ให้เป็นไปตำม 
พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรม 2558 
และระเบียบต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

• กำรให้บริกำรเกิดควำมรวดเร็ว เป็น
ธรรม ไม่เกิดกำรแบ่งแยกเป็นไป
ตำมนโยบำยของรัฐบำลในกำร
ลดควำมเหลื่อมล ้ำ 
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แนวทำงกำรบริหำรควำมสัมพันธ์และกำรเสริมสร้ำงควำมเข็มแข็งของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ล ำดับ กลวิธี กลุ่มเป้ำหมำย

ผู้รับบริกำร/ 
และผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียที่ส ำคัญ 

แผนงำน/โครงกำรหรือกิจกรรม 
ในกำรบริหำรควำมสัมพันธ์และ

เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 

๒. กระทรวงยุติธรรม • กำรบูรณำกำรท้ำงำนให้เป็นไปตำม
นโยบำยของกระทรวงยุติธรรม 

• มีกำรบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำน
ภำยในกระทรวงยุติธรรม ลดควำม
ซ ้ำซ้อนในกำรปฏิบัติงำน  

• กำรให้บริกำรประชำชนเป็นไป
อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว  

• พัฒนำระบบกำรให้ควำมช่วยเหลือ
กองทุนยุติธรรมให้มีควำมเชื่อมโยงกับ
ระบบของหน่วยงำนภำยในกระทรวง
ยุติธรรม 

• หน่ ว ย ง ำนภ ำย ในกร ะ ท ร ว ง
ยุติธรรมมีระบบกำรให้บริกำร  ใน
กำรให้ควำมช่วยเหลือประชำชน 
ส ำ ม ำ ร ถ ยื่ น ค้ ำ ร้ อ ง  แ ล ะ ใ ห้
ค้ำปรึกษำเบื องต้นในกำรขอรับ
ควำมช่วยเหลือตำมภำรกิจของ
กองทนุยุติธรรมได้อย่ำงถูกต้อง  

• กองทุนยุติธรรมมีระบบงำนกำร
ให้บริกำรที่เข้ำถึงประชำชนได้มำก
ขึ น ซึ่งประชำชนสำมำรถขอรับ
บริ ก ำ รจำกหน่ ว ย ง ำนภำย ใน
กระทรวงยุติธรรมได้อย่ำงสะดวก
รวดเร็ว และประหยัดเวลำ 

๓. ศำล • บูรณำกำรด้ำนกำรจ่ำย/คืนเงินกองทุน
ยุติธรรมกับศำลยุติธรรม ในกำรรับ
จ่ำยเงินหลักประกันในกำรขอปล่อย
ชั่วครำวทำงอิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธี
อ่ืน 
 

• มีระบบด้ำนกำรจ่ำย/คืนเงินของ
กองทุนยุติธรรมกับศำลยุติธรรม
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ ทั งนี  เป็นไป
ตำมระเบียบกฎหมำย 

• กำร ให้ บ ริ ก ำ รมี ค ว ำมส ะดว ก
รวดเร็ ว  โปร่ ง ใสและสำมำรถ
ตรวจสอบได ้
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แนวทำงกำรบริหำรควำมสัมพันธ์และกำรเสริมสร้ำงควำมเข็มแข็งของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ล ำดับ กลวิธี กลุ่มเป้ำหมำย

ผู้รับบริกำร/ 
และผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียที่ส ำคัญ 

แผนงำน/โครงกำรหรือกิจกรรม 
ในกำรบริหำรควำมสัมพันธ์และ

เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 

๔. ส้ำนักงบประมำณ • จัดท้ำแผนงบประมำณ/แผนปฏิบัติ
รำชกำรสอดรับกับกฎหมำยวิธีกำร
ง บ ป ร ะม ำ ณ ห รื อ ก ฎ ห ม ำ ย อ่ื น ที
เกี่ยวข้อง 

• มีแผนกำรปฏิบัติรำชกำรและ
แ ผ น ก ำ ร ใ ช้ จ่ ำ ย ป ร ะ จ้ ำ ปี
งบประมำณเพ่ือให้ด้ำเนินงำนของ
กองทุนยุติธรรมเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

• กำรด้ำเนินงำนของกองทุนยุติธรรม
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและ
สำมำรถใช้งบประมำณได้อย่ำง
คุ้มค่ำโปร่งใส และตรวจสอบได้ 

กลุ่มที่ ๓ 
Keep 
Informed 

กลวิธีเชิง
แก้ไข 
(WO 
Strategy) 

๑. ทนำยควำมกองทุน
ยุติธรรม 
 
 
 
 
 

• จัดท้ำเกณฑ์กลำงในกำรพิจำรณำอัตรำ
ค่ ำ ตอบแทนทนำยควำมกองทุน
ยุติธรรมที่เป็นมำตรฐำนเดียวกันทั่ว
ประเทศ 

• ค่ำทนำยควำมมีควำมเหมำะสม
และเป็นมำตรฐำนเดียวกันกับ
องค์กำรภำครัฐอื่นๆ  

• กำรบริกำรด้ำนทนำยควำมของ
กองทุนยุติธรรมมีประสิทธิภำพและ
มีควำมเป็นระบบมำกขึ น 

• กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลทนำยควำม
กองทุนยุติธรรม 

• มีระบบฐำนข้อมูลทนำยควำมที่
ขึ นบัญชีกับกองทุนยุติธรรมไว้
เพ่ือให้สะดวกต่อกำรค้นหำ และ
กำรปรับปรุงฐำนข้อมูล 

• เ จ้ ำหน้ ำที่ ผู้ ปฏิบั ติ ง ำนมี ควำม
ส ะ ด ว ก ใ น ก ำ ร เ รี ย ก ใ ช้ บั ญ ชี
ทนำยควำมอย่ำงเป็นระบบ 
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แนวทำงกำรบริหำรควำมสัมพันธ์และกำรเสริมสร้ำงควำมเข็มแข็งของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ล ำดับ กลวิธี กลุ่มเป้ำหมำย

ผู้รับบริกำร/ 
และผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียที่ส ำคัญ 

แผนงำน/โครงกำรหรือกิจกรรม 
ในกำรบริหำรควำมสัมพันธ์และ

เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 

• จั ด โ ค ร ง ก ำ ร / กิ จ ก ร ร ม ส ร้ ำ ง
ควำมสัมพันธ์เพ่ือแลกเปลี่ยนควำมรู้
เ กี่ ย ว กั บ ก ำ ร ให้ ค ว ำมช่ ว ย เ หลื อ
ประชำชนที่ได้รับควำมช่วยเหลือจำก
กองทุนยุติธรรม 

• ทนำยควำมกองทุนยุติธรรมมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรให้ควำม
ช่วยเหลือประชำชนที่ได้รับควำม
ช่วยเหลือจำกกองทุนยุติธรรม 

• กำรช่วยเหลือในกำรด้ำเนินคดีของ
ทนำยควำมมีประสิทธิภำพ รวดเร็ว 
ถูกต้อง มำกยิ่งขึ น 

๒. สื่อมวลชน • เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรของกองทุน
ยุติธรรมอย่ำงสม่้ำเสมอ 

• มีกำรประชำสัม พันธ์บทบำท 
ภำรกิจ ข่ำวสำรต่ำงๆ ในรูปแบบ สื่อ 
infographic ล ง ช่ อ ง ท ำ ง สื่ อ
ประชำสัมพันธ์ต่ำงๆ ของกองทุน
ยุติธรรม เพ่ือให้น่ำสนใจและเกิด
ควำมเข้ำใจได้ง่ำยขึ น 

• ประชำชนทรำบถึงภำรกิจกองทุน
ยุติธรรมและสำมำรถเข้ำถึงบริกำร
กองทุนยุติธรรมมำกขึ น 

• จัดโครงกำร/กิจกรรมสร้ำงควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงกองทุนยุติธรรมและเครือข่ำย
สื่อมวลชนเพ่ือเผยแพร่ประชำสัมพันธ์
กองทุนยุติธรรม 

• มี โ ค ร ง ก ำ ร / กิ จ ก ร ร ม ส ร้ ำ ง
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกองทุน
ยุติธรรมและเครือข่ำยสื่อมวลชน 
โดยกำรควำมรู้ควำมเข้ำ ใจถึง
บทบำท  ภำรกิ จ และผลกำ ร

• กองทุนยุติธรรมมีภำคเครือข่ำย
สื่อมวลชนในกำรประชำสัมพันธ์
ข้อมูลข่ำวสำรกองทุนยุติธรรม 
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แนวทำงกำรบริหำรควำมสัมพันธ์และกำรเสริมสร้ำงควำมเข็มแข็งของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ล ำดับ กลวิธี กลุ่มเป้ำหมำย

ผู้รับบริกำร/ 
และผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียที่ส ำคัญ 

แผนงำน/โครงกำรหรือกิจกรรม 
ในกำรบริหำรควำมสัมพันธ์และ

เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 

ด้ำเนินงำนของกองทุนยุติธรรม 
รวมถึงกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับ
เครื อข่ ำยสื่ อมวลชนเ พ่ื อกำร
ประชำสัมพันธ์ข่ำวของกองทุน
ยุติธรรมได้อย่ำงทันเหตุกำรณ ์

กลุ่มที่ ๔ 
Monitor 
(Minimum 
Effort) 

กลวิธีเชิงรับ 
(WT 
Strategy) 

๑. ต้ำรวจ 
 
 
 

 

• ก้ำหนดแนวทำงกำรบูรณำกำรกำร
ท้ำงำนร่วมกันอย่ำงเป็นระบบ เพ่ือ
สำมำรถให้ควำมช่วยเหลือประชำชน
ได้อย่ำงรวดเร็ว 

• มีแนวทำงกำรบูรณำกำรกำร
ท้ำงำนร่วมกันที่ชัดเจนและเป็น
ระบบ 

 

• กองทุนยุติธรรมสำมำรถปฏิบัติงำน
ร่วมกับต้ำรวจในกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ประชำชนได้อย่ำงรวดเร็ว อีกทั ง
เป็นกำรประชำสัมพันธ์ภำรกิจของ
กองทุนยุติธรรม  

 
๒. หน่วยงำนที่ลงนำม
บันทึกข้อตกลงควำม
ร่วมมือกับกองทุน
ยุติธรรม (MOU) 

• ก้ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติงำนร่วมกัน
เ พ่ือให้ เกิ ดควำมร่ วมมื อระหว่ ำ ง
หน่วยงำนในกระบวนกำรยุติธรรมใน
กำรอ้ำนวยควำมยุติธรรม เพ่ือลดควำม
เหลื่อมล ้ำ สร้ำงสังคมเท่ำเทียม  

• มีแนวทำงกำรปฏิบัติงำนร่วมกันที่
ชัดเจนระหว่ำงหน่วยงำนที ่ลง
นำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ
กับกองทุนยุติธรรม 
 

• กองทุนยุติธรรมสำมำรถปฏิบัติงำน
ร่วมกับหน่วยงำนที่ลงนำมบันทึก
ข้อตกลงควำมร่วมมือกับกองทุน
ยุติธรรมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ อีก
ทั ง หน่วยงำนดังกล่ำวร่วมเป็นส่วน
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หนึ่งในกำรประชำสัมพันธ์ภำรกิจ
ของกองทุนยุติธรรม 

๓. หน่วยงำนภำครัฐ/
เอกชน อ่ืนๆ 

• จัดท้ำหรือพัฒนำระบบสำรสนเทศของ
กองทุนยุติธรรม ให้แลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ/เอกชนอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้อง 

• มีระบบสำรสนเทศของกองทุน
ยุติธรรม ส้ำหรับใช้ติดต่อประสำนงำน 
เพ่ือใช้ในกำรแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่ำงหน่วยงำน 

• ควำมรวดเร็วในกำรติดต่อสื่อสำร
และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำง
หน่วยงำน ส่งผลให้กระบวนกำร 
ในกำรให้ควำมช่วยเหลือประชำชน
เกิดควำมรวดเร็ว และมีประสิทธิภำพ
มำกยิ่งขึ น 

• บูรณำกำรกำรท้ำงำนร่วมกันระหว่ำง
หน่วยงำนภำครัฐและเอกชนในกำร
เผยแพร่ประชำสัมพันธ์กำรช่วยเหลือ
ประชำชน 

• เ กิ ด ค ว ำ ม ร่ ว ม มื อ ร ะ ห ว่ ำ ง
หน่วยงำนภำครัฐและเอกชนใน
ก ำ ร ป ร ะ ช ำ สั ม พั น ธ์ ถึ ง ก ำ ร
ช่วยเหลือประชำชน 

• กองทุนยุติธรรมเป็นที่ รู้ จั กของ
ประชำชนและสังคมมำกขึ น และ
สำมำรถเข้ำรับค้ำปรึกษำในกำร
ขอรับควำมช่วยเหลือกับหน่วยงำน
ภำครัฐหรือหน่วยงำนเอกชนที่
เกี่ยวข้องได้  
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๔. ชุมชนใกล้เคียงผู้
ขอรับบริกำร 

• แนะน้ำและเชิญชวนสถำนศึกษำที่เป็น
โรงเรียนอุปถัมภ์ของกระทรวงยุติธรรม
ขอรับกำรสนับสนุนโครงกำรให้ควำมรู้
ทำงกฎหมำยแก่ประชำชน 

• มีแนวทำงกำรบูรณำกำรควำม
ร่วมมือระหว่ำงสถำนศึกษำและ
กองทุนยุติธรรม เพ่ือเสริมสร้ำง
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในภำรกิจ 

• เด็ก เยำวชน และชุมชนใกล้เคียง
เข้ำใจภำรกิจของกองทุนยุติธรรม 
และสำมำรถเข้ำถึงกระบวนกำร
ยุติธรรมอย่ำงท่ัวถึง 

• จัดท้ำสื่อประชำสัมพันธ์ภำรกิจของ
กองทุนยุติธรรมอย่ำงง่ ำย เ พ่ือให้
สะดวกต่อกำรในกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ประชำชนผู้ยำกไร้ เดือดร้อน ไม่ได้รับ
ควำมเป็นธรรม 

• มีแผนงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
ในกำรประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้
เกี่ยวกับภำรกิจกองทุนยุติธรรม
แก่ประชำชนทุกเพศ ทุกวัย ใน
รูปแบบต่ำงๆ  

• ประชำชนรู้จักกองทุนยุติธรรม 
มำกขึ น และสำมำรถน้ำควำมรู้
เกี่ยวกับภำรกิจของกองทุนยุติธรรม
ไปเผยแพร่สู่ชุมชนได้อีกทั ง มีควำม
เชื่อมั่นในกำรให้บริกำรของกองทุน
ยุติธรรมและเข้ำใจ  

๕. ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
และเครือข่ำย 

• รวบรวมองค์ควำมรู้ที่ เกี่ยวกับกำร
ด้ำเนินงำนของกองทุนยุติธรรม และ
น้ำไปถ่ำยทอดสู่ชุมชนได้ 

• มีแผนงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
ในกำรประชำสัมพันธ์ ให้ควำมรู้
เกี่ยวกับภำรกิจของกองทุนยุติธรรม
ไปถ่ำยทอดสู่ชุมชน 

• ประชำชนเข้ำใจถึงภำรกิจกองทุน
ยุติธรรมและเข้ำถึงบริกำรกองทุน
ยุติธรรมได้มำกขึ น 
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• บูรณำกำรท้ำงำนระหว่ำงกองทุน
ยุติธรรมและศูนย์ยุติธรรมชุมชนและ
เครือข่ำยในกำรเผยแพร่ข่ำวสำรและ
กิจกรรมต่ำงๆ 

• เ กิ ด ค ว ำ ม ร่ ว ม มื อ ร ะ ห ว่ ำ ง
ห น่ ว ย ง ำ น กั บ ชุ ม ช น ใ น ก ำ ร
เผยแพร่ข่ำวสำรต่ำงๆของกองทุน
ยุติธรรม  

• ประชำชนเข้ำถึงในกระบวนกำร
ยุติธรรมได้มำกขึ น  

๖. ญำติผู้ขอรับบริกำร • ทบทวนกระบวนงำน ขั นตอน  ในกำร
ให้ควำมช่วยเหลือประชำชนให้มีควำม
สะดวกและรวดเร็ว  

• มีกระบวนงำนในกำรให้ควำม
ช่วยเหลือประชำชนที่ สะดวก
รวดเร็วและไม่ซับซ้อน  
 

• ญำติผู้ขอรับบริกำรมีควำมเข้ำใจใน
กระบวนงำนกำรให้ควำมช่วยเหลือ
อย่ำงถูกต้อง และมีควำมเชื่อมั่นใน
กำรด้ำเนินงำนของเจ้ำหน้ำที ่

• ประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้ทำงกฎหมำย
ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนยุติธรรม และ
กฎหมำยอื่นๆที่เก่ียวข้อง 

• มีแผนกำรประชำสัมพันธ์กำรให้
ควำมรู้ทำงกฎหมำยในรูปแบบสื่อ
ต่ำงๆ  

• ประชำชนรับรู้ภำรกิจของกองทุน
ยุติธรรม และมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
กฎหมำยอ่ืน  ๆที่เกี่ยวข้องในกระบวนกำร
ยุติ ธรรม อีกทั งสำมำรถน้ำไปใช้ 
ในชีวิตประจ้ำวันได้ 
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แผนปฏิบัติกำร 
ด้ำนกองทุนยุติธรรม ระยะที่ ๑  

(พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 
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๑. กำรวิเครำะหส์ภำพแวดล้อมของกองทุนยตุิธรรม  (SWOT Analysis) 
ในปัจจุบันสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลง ทั งในประเทศและระหว่ำงประเทศ ทั งในด้ำน

เศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง กำรปกครอง เทคโนโลยีสำรสนเทศ วัฒนธรรม และกำรศึกษำ ส่งผลกระทบ
ต่อกำรด้ำเนินงำนของส้ำนักงำนกองทุนยุติธรรม ทั งในปัจจุบันและอนำคตในกำรก้ำหนดแผนของ
องค์กำร กำรด้ำเนินงำนของกองทุนยุติธรรมจึงให้ควำมส้ำคัญกับกำรประเมินสถำนกำรณ์แวดล้อมและ
แนวโน้มของโลกและของประเทศไทย  

กำรประเมินปัจจัยภำยในและภำยนอกองค์กร (SWOT Analysis)  ทั งจุดแข็ง 
(Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกำส (Opportunities) ภำวะคุกคำม/อุปสรรค (Threats) สรุป
สำระส้ำคัญได้ดังนี  กำรจัดท้ำกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมของกองทุนยุติธรรมได้น้ำผลกำรด้ำเนินงำนที่
ผ่ำนมำและรำยงำนวิเครำะห์ผู้ใช้บริกำรหลักและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั งทำงตรงและทำงอ้อมของกองทุน
ยุติธรรม โดยพบว่ำ กองทุนยุติธรรมให้ควำมส้ำคัญกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีอ้ำนำจสูงและควำม
สนใจสูง และได้รับผลโดยตรงจำกกำรด้ำเนินกำรของกองทุนยุติธรรมเป็นกลุ่มที่กองทุนยุติธรรมต้องเร่ง
ด้ำเนินกำรตอบสนองควำมต้องกำรเป็นล้ำดับแรก จึงต้องน้ำกลวิธีเชิงรุก (SO Strategy) มำสร้ำงแนวทำง
ในกำรตอบสนองควำมต้องกำรเชิงรุก ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มนี  ได้แก่ ได้แก่ ๑. ผู้ขอรับบริกำร     
๒. คณะกรรมกำรกองทุนยุติธรรม ๓. เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนภำยใต้ภำรกิจของกองทุนยุติธรรม ๔. 
ผู้บริหำรกระทรวงยุติธรรม ๕. ส้ำนักงำนยุติธรรมจังหวัด ๖. คณะอนุกรรมกำรให้ควำมช่วยเหลือ/
คณะอนุกรรมกำร/คณะท้ำงำนที่แต่งตั ง ๗. กระทรวงกำรคลัง เพรำะถือเป็นกลไกส้ำคัญในกำร
ขับเคลื่อนและผลักดันภำรกิจกำรให้บริกำรของกองทุนยุติธรรม และได้รับผลจำกกำรด้ำเนินกำรของ
กองทุนยุติธรรม เนื่องจำกเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีอ้ำนำจสูงและควำมสนใจสูง และได้รับผลโดยตรง
จำกกำรด้ำเนินกำรของกองทุนยุติธรรม เป็นกลุ่มที่กองทุนยุติธรรมต้องเร่งด้ำเนินกำรตอบสนองควำม
ต้องกำรเป็นล้ำดับแรก  

ในกำรนี  กองทุนยุติธรรม จึงยกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มดังกล่ำวข้ำงต้นมำเพ่ือเป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท้ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกองทุนยุติธรรม ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) เพ่ือ
ตอบสนองควำมต้องกำรไดอ้ย่ำงมปีระสิทธภิำพ และตรงกลุ่มเปำ้หมำย เพรำะกลุ่มผู้มีส่วนไดส้่วนเสียทีม่ี
อ้ำนำจสูงและควำมสนใจสูงได้รับผลโดยตรงจำกกำรด้ำเนินกำรของกองทุนยุติธรรม ทั งในกำรวำง
นโยบำยและกำรบริหำรจัดกำรและก้ำหนดแผนงำน/โครงกำร ที่สอดรับกับนโยบำยของรัฐบำลในกำรให้
ควำมช่วยเหลือประชำชน เช่น ผู้รับบริกำร ถือว่ำเป็นปัจจัยส้ำคัญของกำรให้บริกำรกองทุนยุติธรรม 
เพรำะเสียงสะท้อนของผู้รับบริกำรกองทุนยุติธรรมน้ำมำก้ำหนดนโยบำยจัดท้ำกำรวิเครำะห์
สภำพแวดล้อมกองทุนยุติธรรม อีกทั งยังวำงแนวทำงกำรพัฒนำกระบวนงำนในกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ประชำชน ให้มีควำมรวดเร็ว ทั่วถึง เพื่อลดควำมเหลื่อมล ้ำทำงสังคมซึ่งเป็นเป้ำหมำยหลักของรัฐบำล 
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เช่น ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กองทุนยุติธรรมมีก้ำหนดจัดโครงกำรบริหำรควำมสัมพันธ์และ
เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุนยุติธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือบริหำร
ควำมสัมพันธ์และสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรด้ำเนินงำนของกองทุนยุติธรรมให้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของกองทุนยุติธรรม  
 

จุดแข็ง (Strengths) 
  S1 คณะกรรมการกองทุนยุติธรรมมีนโยบายมุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน ยากไร้ 

ไม่ได้รับความเป็นธรรมมาก่อน 
  S2 คณะกรรมการกองทุนยุติธรรมมีการกระจายอ านาจกองทุนยุติธรรมไปทุกจังหวัดตั้งแต่ต้นทาง รับค า

ขอ แสวงหาข้อเท็จจริง ท าความเห็น กลางทาง พิจารณาอนุมัติ ไม่อนุมัติ ยุติเรื่อง โดยยุติธรรม
จังหวัดหรือคณะอนุกรรมการฯ ปลายทาง จ่ายเงิน ติดตาม เก็บส านวน 

  S3 บุคลากรของกองทุนยุติธรรมมีศักยภาพและความรับผิดชอบต่องานภายใต้แรงกดดัน มีจิตบริการ  
เอาใจใส่ รับรู้ปัญหาของผู้รับบริการเป็นอย่างดี มีทักษะการสื่อสารที่ดี 

  S4 คณะกรรมการกองทุนยุติธรรม และคณะอนุกรรมการฯ มีความรู้ ความสามารถในการบริหารงาน 
  S5 มีพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม 2558 มาตรา 13  
  S6 มีงบประมาณจากรัฐบาลเข้ากองทุนยุติธรรมเป็นหลัก 
  S7 การเข้าถึงการบริการของกองทุนยุติธรรมมีหลากหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ ส านักงานกองทุน

ยุติธรรมส่วนกลาง ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม ส านักงานยุติธรรมจังหวัด ศูนย์ด ารงธรรม 
ไปรษณีย์ คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่เกี่ยวข้อง สาย
ด่วน 1111 กด 77  facebook  Line  

  S8 มีพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม ระเบียบต่าง ๆ (ระเบียบการรับบริจาคเงิน)  
  S9 คณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานกรรมการ 

ปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธานกรรมการ และมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆเป็นกรรมการ ที่มี
ความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ 

 S10 มีมาตรฐานการด าเนินงานบริการของกองทุนยุติธรรม 21 วัน ท าให้ประชาชนได้รับการบริการและ
การช่วยเหลือที่รวดเร็ว 

 S11 กองทุนยุติธรรมลงนาม (MOU) กับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เป็นต้น 
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จุดอ่อน (Weaknesses) 
W1 สถานะของบุคลากรไม่ม่ันคงในอาชีพ ท าให้มีอัตราการลาออกต่อเนื่อง  
W2 แนวทางและการใช้ดุลพินิจในการพิจารณาด าเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องยังไม่

สมบูรณ์ เท่าท่ีควร 
W3 ระบบสารสนเทศยังตอบสนองความต้องการการด าเนินงานตามภารกิจไม่ครบถ้วนและมีความ

คลาดเคลื่อนในเรื่องข้อมูลสถิติการด าเนินงาน พร้อมทั้งขาดแคลนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในการ
บันทึกข้อมูลลงในระบบสารสนเทศ 

W4 การพัฒนาช่องทางการรับเงินบริจาคเข้ากองทุนยุติธรรมยังไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
W5 โครงสร้างและระบบงานกองทุนยุติธรรมขาดความคล่องตัว   
W6 แนวทางและการใช้ดุลพินิจในการพิจารณาด าเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องยังไม่

สมบูรณ์เท่าที่ควร 
W7 ขาดการบูรณาการการท างานอย่างเป็นระบบกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม 
W8 กองทุนยุติธรรมไม่มีแผนการบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุนยุติธรรม 
W9 กองทุนยุติธรรมมีการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการเป็นประจ าทุกปี แต่ยังไม่มีการจัดท ารายงาน

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
W10 กองทุนยุติธรรมจัดให้มีระบบข้อร้องเรียน มีช่องทางการรับข้อร้องเรียน แต่ยังไม่เพียงพอ 

 
โอกาส (Opportunities) 

  O1 กองทุนยุติธรรมเป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล ในด้านการลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
  O2 คณะกรรมการกองทุนยุติธรรมประกอบด้วยผู้แทนจากหลายภาคส่วน ท าให้มีเครือข่ายที่ช่วย

ขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจของกงอทุนยุติธรรมในการให้ความช่วยเหลือประชาชน 
  O3 กองทุนยุติธรรมเป็นกองทุนมีฐานะเป็นนิติบุคคลมี พ.ร.บ. กองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 รองรับ เพ่ือเป็น

กลไก ในการด าเนินงาน 
  O4 การบริจาคเงินให้กับกองทุนยุติธรรม สามารถใช้ใบเสร็จรับเงิน ขอลดหย่อนภาษีประจ าปีได้เป็น 2 

เท่าตามพระราชกฤษฎีกาฯ ให้ประชาชนบริจาคเงินเข้ากองทุนยุติธรรมโดยลดหย่อนภาษี  และยังมี
เงินจากแหล่งอื่นมาสนับสนุนในการท างาน 

  O5 การประสานความร่วมมือ (MOU) การอ านวยความยุติธรรมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ ากับหน่วยงาน
เครือข่ายที่เก่ียวข้อง ซึ่งหน่วยงานเครือข่ายให้ความร่วมมือด้วย 

  O6 กระทรวงยุติธรรมให้ความส าคัญการบริหารงานกองทุนยุติธรรม โดยส่งผู้บริหารระดับสนับสนุนการ
ท างานกองทุนยุติธรรม 

O7 ประชาชนและผู้ขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมคาดหวังและต้องการความสะดวกรวดเร็ว
โปร่งใสและเป็นธรรม 

O8 การขยายตัวด้านสื่อประชาสัมพันธ์ด้านสังคมออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 



 
 

๓๗ | ห น้ า  
  

 

อุปสรรค (Threats) 
 T1 การเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือกองทุนยุติธรรมต้องใช้ระเบียบการเบิกจ่ายราชการปกติ ท าให้เกิดความไม่

คล่องตัว และเกิดความล่าช้าต่อการช่วยเหลือประชาชน  
 T2 ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจ ภารกิจ ขั้นตอนหลักเกณฑ์ การพิจารณาด้านต่าง ๆ ของกองทุนยุติธรรม 
 T3 กฎหมายของกองทุนยุติธรรมขาดความชัดเจนในเรื่องการให้ความช่วยเหลือประชาชน และมีปัญหา

การตีความ 
 
๒. กำรวิเครำะหส์ภำวะแวดลอ้มภำยในและภำยนอกองค์กร (TOWS Matrix) 

กลวิธีเชิงรุก 
 (SO Strategy) 

กลวิธีเชิงป้องกัน 
 (ST Strategy) 

กลวิธีเชิงแก้ไข  
(WO Strategy) 

กลวิธีเชิงรับ 
 (WT Strategy) 

SO1 O1 ผลักดันภารกิจ
การให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนทางกฎหมายของ
กองทุนยุติธรรมให้ทุกภาค
ส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
สื่อมวลชน ภาคประชาสังคม 
และภาคประชาชนได้รับ
ทราบ 
 
SO2 O2 ขยายและเพิ่ม
อ านาจการพิจารณาอนุมตัิ  
ไม่อนุมัติ ยุติเร่ือง และการ
ขยายวงเงินในการให้ความ
ช่วยเหลือในส่วนภูมิภาคที่
สูงขึ้นเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น 
ในการด าเนินงานที่คล่องตัว
มากข้ึนในการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนในส่วน
ภูมิภาค 
 
SO3 O3 สร้างระบบการ
บริหารทรัพยากรบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหาร
จัดการและพัฒนางานด้าน
ทรัพยากรบุคคลให้มี
สมรรถนะสามารถรองรับการ
ท างานที่เปลี่ยนแปลงได้และ
สามารถตอบสนองประชาชน
ได้ทันท่วงที   

S1T1 คณะกรรมการ
กองทุนยุติธรรมตระหนัก
และให้ความส าคัญในการ
ส่งเสริมนโยบายในการเบิก
จ่ายเงินช่วยเหลือกองทุน
ยุติธรรมที่มีความคล่องตัว 
เช่น การรับการจา่ยเงนิด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส ์(KTB 
Corporate Online) 
 
S3T2 สร้างบุคลากรของ
กองทุนยุติธรรมให้มี
สมรรถนะในการท างาน 
ความรอบรู้ข้อมูลทั้งในเชิง
ลึก และกว้าง เก่ียวกับ
ภารกิจการให้ความ
ช่วยเหลือกองทุนยุติธรรม 
เพื่อสร้างความเข้าใจที่
ถูกต้องแก่ประชาชนผู้ขอรับ
ความช่วยเหลือตามภารกิจ
กองทุนยุติธรรม 
 
S9 T3 คณะกรรมการ
กองทุนยุติธรรมมีความ
ตระหนักในการผลักดัน
กฎหมายของกองทุน
ยุติธรรมให้มีความชัดเจน    
และไม่ซ้ าซ้อนกับหน่วยงาน
อ่ืน เพื่อลดปัญหาการตีความ
ทางกฎหมาย 

W1O1 ปรับปรุงเส้นทาง
การพัฒนาอาชีพ และการจัด
สวัสดิการ รวมถึงการสร้าง
แรงจูงใจในการปฏิบัตงิาน
ของบุคลากรกองทุนยติธรรม
ให้มี    ความชัดเจน และเปน็
รูปธรรม  
 
W4 O4 บ ารุงรักษาระบบ
สารสนเทศกองทนุยุติธรรม
ให้สามารถรองรับการ
ด าเนินงานของกองทุน
ยุติธรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อาทิ การ
ขอรับความช่วยเหลือ การ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ การ
ประชาสัมพนัธ ์
การขอรับบริจาคเงินผา่น
ช่องทางสื่อออนไลน ์
 
W6 O7 ปรับโครงสร้าง 
และอัตราก าลังของกองทุน
ยุติธรรมให้มีความเหมาะสม
ทั้งในส่วนกลาง และส่วน
ภูมิภาค เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนใน
การรับบริการให้เร็วขึ้น ท า
ให้ง่ายต่อการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมในทุก
พื้นที่  

W8 T2 พัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรของกองทุน
ยุติธรรมโดยเน้นทักษะใน
ด้านการบูรณาการการ
ท างานร่วมกัน การสรา้ง
ทักษะการท างานที่
หลากหลาย เพื่อให้บริการ
ประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
W9 T3 จัดท าแผนการ
บริหารผู้มีส่วนได้สว่นเสีย
ของกองทุนยุติธรรมเพื่อที่จะ
ได้ทราบและตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มผู้รับบริการ
ตรงเป้าหมาย 
 
W10 T1 ปรับปรุง
มาตรฐานการเบิกจ่ายของ
กองทุนยุติธรรมให้มีความ
ถูกต้อง และคล่องตัวมากข้ึน
เพื่อให้ประชาชนมีความพึง
พอใจในการรับบริการ 
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กลวิธีเชิงรุก 
 (SO Strategy) 

กลวิธีเชิงป้องกัน 
 (ST Strategy) 

กลวิธีเชิงแก้ไข  
(WO Strategy) 

กลวิธีเชิงรับ 
 (WT Strategy) 

S6O4 สร้างการรับรู้ทุกภาค
ส่วนในการเพิ่มช่องทางการ 
หาเงินเข้ากองทุนยุติธรรม
เพื่อรองรับการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนทาง
กฎหมายให้ทั่วถึงและเสมอภาค 
S7O8 สร้างนวตักรรมใน
การให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนตามภารกิจ
กองทุนยุติธรรม พร้อมใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศมา
สนับสนนุการด าเนนิงานของ
กองทุนยุติธรรม และเพิ่ม
ช่องทางการประชาสัมพนัธ์ 
ที่หลากหลาย อาทิ สื่อ
ออนไลน์ สื่อพืน้บา้น และ
เครือข่ายพันธมิตรต่างๆ 
 
S10 O7 เร่งพัฒนา
มาตรฐานการด าเนินงาน
บริการของกองทุนยุติธรรม 
21 วัน ให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกันทั้งส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค 
เพื่อสามารถตอบสนอง
ประชาชนได้ทันท่วงท ี
 
S11 O5 เร่งบูรณาการ  
ความร่วมมือทาง
กระบวนการยุติธรรมในการ
สนับสนนุการท างานเพื่อให้
ภารกิจการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนทาง
กฎหมายของกองทุน
ยุติธรรมได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว และเป็นธรรม 

S11 T2 สร้างพนัธมิตร
เครือข่ายกองทุนยุตธิรรมที่มี
ประสทิธิภาพในการเพิ่มช่อง
ทางการรับรูท้างกฎหมายและ
การขอรับความชว่ยเหลือของ
กองทุนยุตธิรรม เพื่อเป็นการ
กระจายโอกาสในการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอยา่ง
ทั่วถึง 

W10 O6 ผลักดนั 
การจัดท ารายงานผลการ
ประเมินความพงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการให้เป็นประเดน็
ส าคัญเพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการพัฒนากองทุน
ยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 
 
W11 O7 ปรับปรุงระบบ
การร้องเรียน/ร้องทุกข์
เพื่อให้ประชาชนสามารถ
ร้องเรียนได้โดยงา่ย และมี
แนวทางการจัดการเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ชัดเจน
และเป็นธรรม 
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แผนระดับ ๑ 
 

 

แผนระดับ ๒ 

 
 

 
 

แผนระดับ ๓ 
 

 

 

 

 

 

 

๔ กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 

แผนปฏิรูปประเทศ 
 

แผนยุทธศำสตร์ชำติ 

ระยะ ๒๐ ปี 

แผนปฏิบตัิรำชกำรกระทรวงยุติธรรม
ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 

๑ พัฒนำกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม 

แผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 

ของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

 

๑ พัฒนำองค์กำรเพื่อเพิ่มประสิทธภิำพกำรบริกำร ๒ สนับสนุนและพัฒนำกำรให้บรกิำรงำนยุติธรรม 

๑ กำรพัฒนำระบบกำรให้ควำมช่วยเหลือ

ประชำชนแบบบูรณำกำร 

๓ บูรณำกำรและประสำนควำมร่วมมือกับทุกภำคส่วน 

๒ สรำ้งกำรรับรู้ด้ำนกฎหมำยและเคำรพสิทธิ ๓ อ้ำนวยควำมยตุิธรรมและลดควำมเหลื่อมล ้ำ 

๖ กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

แผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ 

 

๒๒ กำรพัฒนำกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม 

แผนภำพควำมเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติกำรดำ้นกองทุนยุติธรรม ระยะที่  ๑ 
(พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 

๔ กระบวนกำรยุติธรรม 

๒  กำรยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำร

องค์กำรอย่ำงย่ังยืน 

๓ กำรพัฒนำกฎหมำยและระเบียบกองทุนยุติธรรมเพ่ืออ ำนวยควำม

ช่วยเหลือประชำชนให้เข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรม 

แผนปฏิบัติกำรด้ำนกองทนุยุติธรรม ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 
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พันธกิจ :   ๑. กำรช่วยเหลือประชำชนในกำรด้ำเนนิคดี  
๒. กำรขอปล่อยชัว่ครำวผู้ต้องหำหรือจำ้เลย  
๓. กำรช่วยเหลือผู้ถกูละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจำกกำรถกูละเมิดสิทธิมนุษยชน  
๔. กำรให้ควำมรู้ทำงกฎหมำยแก่ประชำชนที่ไม่ได้รับควำมเป็นธรรมให้สำมำรถเข้ำถึงควำมยุตธิรรมตำมกฎหมำยและพฒันำสู่มำตรฐำนสำกล 

เป้ำหมำย : “ลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคมเพ่ือให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมได้สะดวก และรวดเร็ว” 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรพัฒนำระบบกำรให้ควำม
ช่วยเหลือประชำชนแบบบูรณำกำร 

วิสัยทัศน์ : “เป็นองค์กรหลักในกำรช่วยเหลือประชำชนให้เข้ำถึงกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรมอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม  

ด้วยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัย” 

ลดควำมเหลื่อมล้ ำในกำรเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรม อย่ำงมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น” 

เป้ำประสงค ์
เพื่อสร้ำงมำตรฐำนกำรปฏบิัติงำนในกำรช่วยเหลือประชำชนทำง

กฎหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

ประเด็นยทุธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำกฎหมำยและระเบียบกองทุนยุติธรรมเพื่อ
อ ำนวยควำมช่วยเหลือประชำชนให้เขำ้ถึงกระบวนกำรยุติธรรม 

กลยุทธ ์ 
๑) พัฒนำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรช่วยเหลือประชำชนทำง
กฎหมำย  
๒) บูรณำกำรควำมรว่มมอืระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวขอ้ง 
๓) ปรับโครงสร้ำงคณะอนุกรรมกำรให้ควำมช่วยเหลือให้มีควำม
เหมำะสม 
๔) พัฒนำเครอืข่ำยของกองทนุยุติธรรมในกำรให้ควำมช่วยเหลอื
ประชำชนที่มีประสิทธิภำพ 

ตัวชี้วดั 
๑. ระดับควำมส้ำเร็จในกำรพัฒนำมำตรฐำนกำรปฏบิัติงำนในกำร
ช่วยเหลือประชำชนทำงกฎหมำย  
๒. ร้อยละของเครือข่ำยที่สำมำรถขับเคลื่อนภำรกจิของกองทุน
ยุติธรรมได้ตำมที่ก้ำหนด 

กลยุทธ ์
๑) สร้ำงกำรรับรูท้ำงกฎหมำยแก่ประชำชน 
๒) พัฒนำระเบียบกองทนุยุติธรรม ให้ทันตอ่ กำรเปลี่ยนแปลงของสังคม 
๓) จัดท้ำกระบวนกำรและข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำกฎหมำยทีเ่กี่ยวข้อง 
๔) ประชำชนเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรของกองทุนยุติธรรมอย่ำงทัว่ถึง 

 

เป้ำประสงค ์
เพื่อพัฒนำแนวทำงกำรปฏิบัติให้มีประสทิธิภำพและกำร

บริหำรสำรสนเทศดิจิตอลที่สมัย 

กลยุทธ ์
๑) พัฒนำแนวทำงกำรปฏิบัติงำนให้มีประสทิธิภำพ 
๒) พัฒนำระบบสำรสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
ในกำรบริหำรจดักำรองคก์ำร 
๓) พัฒนำกำรบริหำรงำนทรัพยำกรมนุษย์ 
  

ตัวชี้วดั 
๑. ระดับควำมส้ำเร็จของกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำร
องค์กำรที่ดี 
๒. ร้อยละควำมส้ำเร็จของกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำน 
๓. ร้อยละของหน่วยงำนที่นำ้เทคโนโลยสีำรสนเทศมำเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน 
 

เป้ำประสงค ์
เพื่อปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยให้สอดคล้องเหมำะสมกับสภำวกำรณ์ในปัจจุบัน 

ตัวชี้วดั 
๑. ร้อยละของประชำชนที่ได้รับกำรอำ้นวยควำมช่วยเหลือของกองทุนยุติธรรม 
๒. ร้อยละควำมพึงพอใจของประชำชนที่มำรับบริกำร 
๓. ร้อยละของประชำชนและเจำ้หน้ำทีข่องรัฐที่มีควำมรู้ทำงกฎหมำย ระเบียบ
กองทุนยุติธรรม 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรยกระดับคุณภำพ  
กำรบริหำรจัดกำรองค์กำรอย่ำงยั่งยืน 

แผนปฏิบัติกำรด้ำนกองทุนยุติธรรม ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 
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ลดควำมเหลื่อมล้ ำในสงัคมเพื่อให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึง
กระบวนกำรยุติธรรมได้สะดวก และรวดเร็ว 

๑. กำรช่วยเหลือประชำชนในกำรด ำเนินคดี 
๒. กำรขอปล่อยชั่วครำวผู้ต้องหำหรือจ ำเลย 
๓. กำรช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจำกกำร 

ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 
๔. กำรให้ควำมรู้ทำงกฎหมำยแก่ประชำชนที่ไม่ได้รับควำมเป็นธรรม          

ให้สำมำรถเข้ำถึงควำมยุติธรรมตำมกฎหมำยและพัฒนำสู่
มำตรฐำนสำกล 

พันธกิจ (Mission) 

เป็นองค์กรหลักในกำรช่วยเหลือประชำชนให้เข้ำถึงกฎหมำยและกระบวนกำร
ยุติธรรมอย่ำงมีประสิทธภิำพ เพื่อลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม  

ด้วยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัย 

เป้ำหมำย (Goal) 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
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ผลผลิต (Output) 

ผลลัพธ์ (Outcome) 

ผลกระทบ (Impact) 

ประชำชนได้รับบริกำรจำกกองทนยตุิธรรม ได้แก่ ช่วยเหลือประชำชนในกำร
ด ำเนินคดี ขอปล่อยตัวชั่วครำวผู้ต้องหำหรือจ ำเลย กำรช่วยเหลือผู้ถกูละเมิดสิทธิ

มนุษยชน กำรให้ควำมรู้ทำงกฎหมำยแก่ประชำชน 

ประชำชนมีควำมเสมอภำค และเท่ำเทียมในกำรเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรม 

ลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม ประชำชนได้รับควำมสะดวกในกำรให้บริกำร 
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กองทุนยุติธรรมเป็นที่รู้จักมำกย่ิงขึ้น 

ประชำชนสำมำรถเข้ำถึง
กระบวนกำรยุติธรรมได้อย่ำง 
เท่ำเทียม สะดวก และรวดเร็ว 

กำรบริหำรมีควำมทันสมัย รวดเร็ว 

กฎหมำยก้ำวทันต่อสภำวะในอนำคต

ที่เปลี่ยนแปลงไปพร้อมช่วยเหลือ

ประชำชน 

๒๕๖๓ 

๒๕๖๕ 

๒๕๖๔ 

เป้ำหมำยและตัวชี้วัดรำยปี 

ตัวช้ีวัด : 1. ระดับความส าเร็จในการพัฒนากฎหมายของกองทุนยุติธรรม  
2. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบการบริการของกองทุนยุติธรรม 

ตัวช้ีวัด : 1. จ านวนค าขอรับความช่วยเหลือกองทุนยุติธรรม 
2. ระดับความส าเร็จของการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 

ตัวชี วัด : ประเภทและระดับของมำตรกำรทีร่ัฐก้ำหนดขึ น
เพื่อควำมเสมอภำคในกระบวนกำรยุติธรรม 
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ปี 
2563 

กองทุนยุติธรรมเป็นทีรู่้จักมากยิ่งขึ้น 

1. จ านวนค าขอรับความช่วยเหลือกองทุนยุติธรรม 
2. ระดับความส าเร็จของการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 

เป้ำหมำย (Goal) 

ตัวชี วัด (KPI) 

แนวทำงกำรพัฒนำ 

พัฒนำทักษะบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนภำยใต้ภำรกิจของกองทุนยุติธรรมให้มีศักยภำพและ

ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรแก่ประชำชนมำกยิ่งขึ้น 

เช่ือมโยงและบูรณำกำรกำรจัดท ำฐำนข้อมูลในกำรให้บริกำรของกองทุนยุติธรรมร่วมกับหน่วยงำน

ที่เกี่ยวข้อง 

มุ่งเน้นกำรประชำสัมพันธ์กองทุนยุติธรรมทั้งช่องทำง ONLINE  และ OFFLINE ให้มีควำม

หลำกหลำยเหมำะสมกับกลุ่มเป้ำหมำย 

พัฒนำระบบกำรรับค ำขอให้คลอบคลุมทุกช่องทำงและง่ำยต่อกำรใช้งำน (user friendly) 

โดยเฉพำะระบบ Mobile Application และ website ของหน่วยงำน 

เป้าหมายและตัวชี้วัดรายปี 
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เป้าหมายและตัวชี้วัดรายปี 

ปี 
2564 

การบริหารมีความทันสมัย รวดเร็ว กฎหมายก้าวทันต่อสภาวะ
ในอนาคตท่ีเปลี่ยนแปลงไปพร้อมช่วยเหลือประชาชน 

  ๑.ระดับความส าเร็จในการพัฒนากฎหมายของกองทุนยุติธรรม 
  ๒. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบการบริการของกองทุนยุติธรรม 

เป้ำหมำย (Goal) 

ตัวชี วัด (KPI) 

แนวทำงกำรพัฒนำ 

พัฒนำ ปรับปรุง ทบทวน กฎหมำย กฎระเบียบ คู่มือกำรให้ควำมช่วยเหลือตำมภำรกิจ
ของกองทุนยุติธรรม 
ให้มีควำมเหมำะสม มีมำตรฐำนเป็นไปตำมหลักสำกล พัฒนำทักษะบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนภำยใต้ภำรกิจของกองทุนยุติธรรมให้มีศักยภำพ 
และควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรแก่ประชำชนมำกย่ิงขึ้น 
 

พัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมในกำรด ำเนินกำรให้มีควำมทันสมัย รวดเร็ว เกิดเป็น 

Digital Transformation ของหน่วยงำน 

มีแผนบริหำรรจัดกำรเพื่อควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ (BUSINESS CONTINUITY PLAN) 
เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรกำรปฏิบัติงำนในสภำวะวิกฤตที่อำจเกิดขึ้น 



 
 

๔๖ | ห น้ า  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป้าหมายและตัวชี้วัดรายปี 

ปี 
2565 

ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
ได้อย่างเท่าเทียม สะดวก และรวดเร็ว 

 ประเภทและระดับของมาตรการท่ีรัฐก าหนดขึ้น 
เพื่อความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม 

 

เป้ำหมำย (Goal) 

ตัวชี วัด (KPI) 

แนวทำงกำรพัฒนำ 

พัฒนำเครื่องมือในกำรประเมินมำตรฐำนกำรพิจำรณำให้ควำมช่วยเหลือและกำร
ประเมินกำรเข้ำถึงบริกำรกองทุนยุติธรรม 

ปรับลดระยะเวลำมำตรฐำนกำรให้บริกำร 

พัฒนำระบบบูรณำกำรข้อมูล (Database Integration ) เพื่อให้สำมำรถให้บริกำร
กองทุนยุติธรรมได้อย่ำงครอบคลุม ทั่วถึง และเป็นมำตรฐำนเดียวกันทั่วประเทศ 
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• การพฒันาระบบการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนแบบ
บูรณาการ

๑
• การยกระดบัคุณภาพการ

บริหารจัดการองค์การอย่าง
ยัง่ยืน

๒

• การพฒันากฎหมายและ
ระเบียบของกองทุน
ยุตธิรรมเพ่ืออ านวยการ
ช่วยเหลือประชาชนให้
เข้าถึงกระบวนการยุตธิรรม

๓

ประเด็นยุทธศำสตร ์
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ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 
  ๔. กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม    
  ๖. กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
 
  
เป้ำประสงค์ 

เพ่ือสร้ำงมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนในกำรช่วยเหลือประชำชนทำงกฎหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 
ตัวช้ีวัด 

๑. ระดับควำมส้ำเร็จในกำรพัฒนำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนในกำรช่วยเหลือประชำชนทำงกฎหมำย  

๒. ร้อยละของเครือข่ำยที่สำมำรถขับเคลื่อนภำรกิจของกองทุนยุติธรรมได้ตำมที่ก้ำหนด 

 
กลยุทธ์ 

๑. พัฒนำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรช่วยเหลือประชำชนทำงกฎหมำย 

๒. บูรณำกำรควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

๓. ปรับโครงสร้ำงคณะอนุกรรมกำรให้ควำมช่วยเหลือให้มีควำมเหมำะสม 

๔. พัฒนำเครือข่ำยของกองทุนยุติธรรมในกำรให้ควำมช่วยเหลือประชำชนที่มีประสิทธิภำพ 
 

 

 

 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ 
กำรพัฒนำระบบกำรให้ควำมช่วยเหลือประชำชนแบบบูรณำกำร 
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แผนปฏิบัติกำรด้ำนกองทุนยุติธรรม ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑: กำรพัฒนำระบบกำรให้ควำมช่วยเหลือประชำชนแบบบูรณำกำร 

ล าดับ โครงการกิจกรรม เป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ 
ปีงบประมาณ งบประมาณ 

(รวม) 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
กลยุทธ์ที่ ๑: พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย 

๑ โครงการฝึกอบรม
เลขานุการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 
คณะอนุกรรมการกองทุน
ยุติธรรมประจ าจังหวัด 

เพื่อให้บุคลากรผู้เข้าร่วมอบรมได้
เรียนรูเ้กี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีใน
การปฏิบัติงานของฝ่ายเลขานุการ
ตามพระราชบญัญัติกองทุนยุติธรรม 
พ.ศ. 2558 และตามค าสั่ง
คณะกรรมการกองทุนยุติธรรมมี
ความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเรยีนรู้
เกี่ยวกับบทบาทหนา้ที่ในการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายเลขานุการตาม
พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม 
พ.ศ. 2558 และตามค าสั่ง
คณะกรรมการกองทุนยุติธรรมได้
อย่างถูกต้อง 

การบริการตามภารกจิ
การให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนในการ
ด าเนินคดมีีความรวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 

   1,800,000.
- 

กลุ่มงาน
นโยบาย
และพัฒนา
ระบบงาน 
 

๒ โครงการอบรมทนายความที่
ขึ้นบัญชีกองทุนยุติธรรม 

เพื่อพัฒนาทนายความเข้าสู่ระบบ
ทนายความที่รัฐจดัหาอย่าง 
มีมาตรฐานและมีความรู้ความ
เข้าใจสอดคล้องกับปฏิบัติหนา้ที่ใน
ปัจจุบันและภารกจิกองทุน
ยุติธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ทนายความเข้าสู่ระบบทนายความ
ที่รัฐจัดหาอย่างมมีาตรฐานและมี
ความรู้ความสามารถท่ีสอดคล้องกบั
การปฏิบัตหิน้าท่ีในปัจจุบันและ
ภารกิจกองทุนยุติธรรม 

การบริการด้าน
ทนายความของกองทุน
ยุติธรรมมีประสิทธิภาพ
และมีความเป็นระบบ 
มากขึ้น 

   1,500,000 -กลุ่มงาน
ช่วยเหลือ
ประชาชน 

3 โครงการวิจัยมาตรฐาน
อัตราค่าใช้จ่ายในการขอรับ
ความช่วยเหลือจากกองทุน
ยุติธรรม กรณีศึกษา อัตรา
ค่าจ้างทนายความกองทุน
ยุติธรรม 
 

เพื่อศึกษากฎหมายและอตัรา
ค่าจ้างทนายความทั้งในและ
ต่างประเทศ จากหน่วยงานต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ส านักงานอัยการ
สูงสุด ศาลยุติธรรม กรมคุม้ครอง
สิทธิและเสรภีาพ สภาทนายความ  
เนติบัณฑิตยสภา และส านักงาน
ทนายความ ภาคเอกชน ตลอดจน

รายงานวิจัยเกีย่วกับการศึกษา
อัตราค่าใช้จ่ายทั้งไทย และ
ต่างประเทศ และได้เกณฑ์อัตรา คา่
ทนายความที่เป็นมาตรฐานเดียวกนั 
กับองค์การภาครัฐและมีความ
เหมาะสม 

ส านักงานกองทุน
ยุติธรรมสามารถบริการ
ประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

   1,850,000 กลุ่มงาน
นโยบาย
และพัฒนา
ระบบงาน 
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ล าดับ โครงการกิจกรรม เป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ 
ปีงบประมาณ งบประมาณ 

(รวม) 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
ศึกษาแนวทาง ข้ันตอนในการ
ตรวจการจ่ายค่าทนายความ 
ของกองทุนยุติธรรม ภายใต้
กฎหมายและระเบยีบต่างๆ  
ของกระทรวงยุติธรรม และ
กระทรวงการคลัง 

4 โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการการปฏบิัติ
หลักสตูร การเพิม่ประสิทธภิาพ
สืบสวนการกระท าความผดิ และ
การแสวงหาข้อเท็จจริงและ
ทักษะการน าเสนอส านวน 

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกองทุน
ยุติธรรมมีความรู้ ความเข้าใจและ
ทักษะในการแสวงหาข้อเท็จจริง  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความ
เข้าใจการสืบสวนการกระท า
ความผิด และการแสวงหา
ข้อเท็จจริงและทักษะการน าเสนอ
ส านวนเพิ่มขึ้น 

การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน
กองทุนยุติธรรมใน
ขั้นตอนการแสวงหา
ข้อเท็จจริงมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
ถูกต้องมากยิ่งข้ึน 

   700,000 -กลุ่มงาน
ช่วยเหลือ
ประชาชน 

5 การพัฒนา ปรับปรุง คู่มือการ
ให้ความช่วยเหลือประชาชน
ทางกฎหมาย ตามภารกิจ
กองทุนยุติธรรม 
 

เพื่อก าหนดมาตรฐานการให้ความ
ช่วยเหลือของกองทุนยุติธรรม 
และพัฒนา ปรับปรุง เล่มคู่มือการ
ให้ช่วยเหลือประชาชนทาง
กฎหมาย ตามภารกิจกองทุน
ยุติธรรม 

1.เกณฑ์กลางการใหค้วามช่วยเหลอื
ประชาชนในการด าเนินคด ี
2.เกณฑ์กลางการให้ความ
ช่วยเหลือปล่อยช่ัวคราว 
3.เกณฑ์กลางการให้ความ
ช่วยเหลือ 
ผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 
4.เกณฑ์กลางการให้ความ
ช่วยเหลือโครงการอบรมความรู้ทาง
กฎหมายฯ 
5.มาตรฐานการปฏิบตัิงานของ
เจ้าหน้าท่ี 

กองทุนยุติธรรมมี
มาตรฐานการปฏิบตัิงาน
ตามภารกิจการใหค้วาม
ช่วยเหลือประชาชน          
ทางกฎหมาย 

   400,000.- -กลุ่มงาน
นโยบาย 
และพัฒนา
ระบบงาน 
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ล าดับ โครงการกิจกรรม เป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ 
ปีงบประมาณ งบประมาณ 

(รวม) 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
6 โครงการรวบรวมข้อมลูและ

ตรวจสอบบญัชีกองทุน
ยุติธรรม 

เพื่อให้มีกระบวนการก ากับติดตาม
การด าเนินงานรวบรวมข้อมลูและ
ตรวจสอบบญัชีกองทุนยุติธรรม 
 
 

สามารถแก้ไขปัญหาการ
คลาดเคลื่อนทางบัญชีตามที่
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้
ตรวจสอบงบการเงิน 

บัญชีกองทุนยุติธรรมไม่
มีความคลาดเคลื่อนและ
ส านักงานตรวจเงิน
แผ่นดินรับรอง 

   ไม่ใช้
งบประมาณ 

กลุ่มงาน
บริหาร
การเงิน และ 
บัญชี  
 

7 การประชุมเพื่อทบทวน
ภารกิจการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนทาง
กฎหมาย 

เพื่อทบทวนภารกิจการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย 

มาตรฐานการปฏิบตัิงานตามภารกิจ
การให้  ความช่วยเหลือประชาชน
ทางกฎหมายมีความทันสมยัและมี
มาตรฐานการด าเนินงานท่ีชัดเจน 

ประชาชนไดร้ับบริการที่
มีมาตรฐานและมีความ
สะดวกรวดเร็วและเป็น
ธรรม 

  
 
 
 
 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

กลุ่มงาน
ช่วยเหลือ
ประชาชน 

8 การประเมินระยะเวลา
มาตรฐานการให้บริการ 

เพื่อให้กองทุนยุติธรรมมมีาตรฐาน
การให้บริการอย่างรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 

มีคู่มือมาตรฐานระยะเวลางาน
บริการของกองทุนยุติธรรม 21 วัน 

ประชาชนไดร้ับบริการที่
มีมาตรฐานและมีความ
สะดวกรวดเร็วและเป็น
ธรรม 

   ไม่ใช้
งบประมาณ 

กลุ่มงาน
นโยบาย
และพัฒนา
ระบบงาน 

กลยุทธ์ที่ ๒: บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
๑ โครงการบรูณาการการให้

ความช่วยเหลือประชาชน
ตามบันทึกความร่วมมือ 
(MOU)  การอ านวยความ
ยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อม
ล้ าสร้างสังคมเท่าเทียม 

ผู้แทนจากกระทรวงกลาโหม 
ส านักงานอัยการสูงสุด ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ กรมพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน กรม
บังคับคดี กรมราชทัณฑ์ กรมคุม
ประพฤติ สภาทนายความ 
ส านักงานศาลยุติธรรม และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน 50 
คน  

เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ในกระบวนการยตุิธรรมและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการ
การให้ความช่วยเหลือ ให้มีความ
เสมอภาค สามารถเข้าถึงบริการ
สาธารณะและสวัสดิการสังคม การ
ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย 
อ านวยความยุติธรรม ลดความ
เหลื่อมล้ า 

ภารกิจ 
ของกองทุนยุติธรรมมี 
การบูรณาการระหว่าง
หน่วยงาน 
ในการขอรับความ
ช่วยเหลือและ
ประชาสมัพันธ์ภารกิจ
กองทุนยุติธรรม 

   50,000 กลุ่มงานนิติ
การและ
ติดตามคด ี
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ล าดับ โครงการกิจกรรม เป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ 
ปีงบประมาณ งบประมาณ 

(รวม) 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
๒ โครงการพัฒนาระบบการ

ท างานร่วมกับศูนย์ยตุิธรรม
ชุมชนในการแสวงหา
ข้อเท็จจริงในการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชน 

เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีศูนย์ยตุิธรรม
ชุมชนมีความรู้ ความสามารถ 
ตลอดจนทักษะในการแสวงหา
ข้อเท็จจริงในการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนตามกรอบ
ภารกิจ 5 ด้านของศูนย์ยุติธรรม
ชุมชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

เจ้าหน้าท่ีศูนย์ยตุิธรรมชุมชนมี
ทักษะความสามารถในการแสวงหา
ข้อเท็จจริงที่เพ่ิมขึ้น และสามารถ
แสวงหาข้อมูลจากผู้ขอรับความ
ช่วยเหลือได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
รัดกุม และเป็นท่ีพึ่งของประชาชน
ในพื้นที่เมื่อเกิดปัญหาข้อพิพาททาง
กฎหมายขึ้น 
 
 

การบริการตามภารกจิ
การให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนในด้านการ
แสวงหาข้อเท็จจริงมี
ความรวดเร็วมากข้ึน 

   986,400 กลุ่มงาน
ช่วยเหลือ
ประชาชน 

กลยุทธ์ที่ ๓: ปรับโครงสร้างคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือให้มีความเหมาะสม  
1 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

แนวทางการพิจารณาการให้
ความช่วยเหลือทาง
กฎหมายตามภารกิจกองทุน
ยุติธรรมของ
คณะอนุกรรมการ 
ให้ความช่วยเหลือ 

เพื่อแลกเปลีย่นเรยีนรู้แนวทาง 
การพิจารณาการใหค้วาม
ช่วยเหลือทางกฎหมายตามภารกจิ
กองทุนยุติธรรมของ
คณะอนุกรรมการ 
ให้ความช่วยเหลือ 

การแลกเปลี่ยนแนวทางการ
พิจารณาการให้ความช่วยเหลือทาง
กฎหมายตามภารกิจกองทุน
ยุติธรรมของคณะอนุกรรมการให้
ความช่วยเหลือ อย่างน้อย 10 
จังหวัด และมีการจัดท าคลิปวิดโีอ
เพื่อเผยแพร่แนวทางการพิจารณา 
 

กองทุนยุติธรรมมีแนว
ทางการพิจารณาการให้
ความช่วยเหลือตาม
ภารกิจกองทุนยุติธรรม 

   400,000 กลุ่มงาน 
ช่วยเหลือ
ประชาชน 
 

2 การทบทวนโครงสร้างและ
จ านวนอนุกรรมการให้ความ
ช่วยเหลือประจ าจังหวัด 

เพื่อปรับโครงสร้างและจ านวน
อนุกรรมการให้ความช่วยเหลือ 
ประจ าจังหวัด 
 

ได้โครงสร้างอนุกรรมการที่มีความ
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

การพิจารณาให้ความ
ช่วยเหลือตามภารกิจ
กองทุนยุติธรรมม ี
ความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 
มากยิ่งข้ึน 
 

   ไม่ใช้
งบประมาณ 

กลุ่มงาน
กฎหมาย  
และ
ช่วยเหลือ
ประชาชน 
 



 
 

๕๓ | ห น้ า  
 

 

ล าดับ โครงการกิจกรรม เป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ 
ปีงบประมาณ งบประมาณ 

(รวม) 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
กลยุทธ์ที่ ๔: พัฒนาเครือข่ายของกองทุนยุติธรรมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่มีประสิทธภิาพ 

๑ โครงการบริหาร
ความสัมพันธ์และเสรมิสร้าง
ความเข้มแข็งของผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยี 
ของกองทุนยุติธรรม 
 

เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กองทุน
ยุติธรรม สร้างความรู้ความเข้าใจ
แก่ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียให้ทราบถึง
ภารกิจของกองทุนยุติธรรม อีกท้ัง 
เป็นการเสรมิสร้างความสมัพันธ์
กับผู้มีส่วนไดส้่วนเสียทั้งทางตรง
และทางอ้อม  

มีส่วนได้ส่วนเสียทราบถึงบทบาท 
ภารกิจ และผลการด าเนินงานของ
กองทุนยุติธรรม รวมทั้งหลักการ
และเทคนิคการเผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสาร 
สามารถพัฒนาเครือข่ายมีส่วนได้
ส่วนเสยี 

สามารถเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างบุคลากร 
ของกองทุนยุติธรรม 
และเครือข่ายผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสยีของกองทุน
ยุติธรรม 

   500,000 กลุ่มงาน
นโยบาย
และพัฒนา
ระบบงาน 

๒ โครงการสัมมนาพัฒนา
เครือข่ายสื่อมวลชน            
เพื่อเผยการแพร่
ประชาสมัพันธ์กองทุน
ยุติธรรม 

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ี ภารกิจ 
และผลการด าเนินงานของกองทุน
ยุติธรรมแก่สื่อมวลชนจากภายใน
กระทรวงยุติธรรมและภายนอก
ภาคเอกชน  

สามารถให้ความรู้ ความเข้าใจแก่
สื่อมวลชนให้ทราบถึงบทบาท 
ภารกิจ และผลการด าเนินงานของ
กองทุนยุติธรรม และสามารถ
พัฒนาเครือข่ายสื่อมวลชนของ
กองทุนยุติธรรม 

กองทุนยุติธรรมมภีาค
เครือข่ายสื่อมวลชนใน
การประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารกองทุน
ยุติธรรม 
 

   700,000 ฝ่ายบรหิาร
ทั่วไป 

 

3. โครงการเสรมิสร้างความ
เข้าใจในภารกิจของกองทุน
แก่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนและ
ภาคประชาสังคม 

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ี ภารกิจ 
และผลการด าเนินงานของกองทุน
ยุติธรรมแก่ศูนย์ยตุิธรรมชุมชน
และภาคประชาสังคม เพื่อ
ถ่ายทอดสู่ชุมชนได้อย่างท่ัวถึง 

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนและภาคประชา
สังคมสามารถถ่ายทอดความรูค้วาม
เข้าใจให้กับชุมชนได้อย่างท่ัวถึง 

กองทุนยุติธรรมมี
หน่วยงานระดับชุมชน
ในการประชาสมัพันธ์
ข้อมูลข่าวสารกองทุน
ยุติธรรม 

   2,100,000 กลุ่มงาน 
ช่วยเหลือ
ประชาชน 
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ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 
  ๔. กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม    
  ๖. กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

 
 
 

เป้ำประสงค์ 

เพ่ือพัฒนำแนวทำงกำรปฏิบัติให้มีประสิทธิภำพและกำรบริหำรสำรสนเทศดิจิตอลที่สมัย 

 
ตัวช้ีวัด 

๑. ระดับควำมส้ำเร็จของกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรองค์กำรที่ดี 

๒. ร้อยละควำมส้ำเร็จของกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำน 

๓. ร้อยละของหน่วยงำนที่น้ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน 

 
กลยุทธ์ 

๑. พัฒนำแนวทำงกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพ 

๒. พัฒนำระบบสำรสนเทศและเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรองค์กำร 

๓. พัฒนำกำรบริหำรงำนทรัพยำกรมนุษย์ 

 

 

 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ 
กำรยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรองค์กำรอย่ำงยั่งยืน 
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แผนปฏิบัติกำรด้ำนกองทุนยุติธรรม ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒: กำรยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรองค์กำรอย่ำงยั่งยืน 

ล าดับ โครงการกจิกรรม เป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ ์
ปีงบประมาณ งบประมาณ 

(รวม) 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
กลยุทธ์ที่ ๑: พัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 

๑ โครงการทบทวน/
จัดท าแผนปฏิบัติการ
ด้านกองทุนยุติธรรม 
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 
2563-2565) 

เพื่อทบทวนกรอบทิศ
ทางการด าเนินงานและ
แผนปฏิบัติการดา้นกองทุน
ยุติธรรม ระยะที่ 1  
(พ.ศ. 2563-2565) 

กองทุนยุติธรรมได้ทบทวนแผนปฏบิัติ
การด้านกองทุนยุติธรรม ระยะที่ 1  
(พ.ศ. 2563-2565) ให้มีความ
ชัดเจนและสอดคล้องกับภารกจิของ
กองทุนยุติธรรม  

มีทิศทางการปฏิบัติงานท่ี
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

   1,400,000 กลุ่มงาน
นโยบายและ
พัฒนา
ระบบงาน 
 

๒ โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการทบทวน 
การจัดท าแผนการ
บริหารความเสี่ยงและ
คู่มือการบรหิารความ
เสี่ยงของส านักงาน
กองทุนยุติธรรม 
 

เพื่อให้ส านักงานกองทุน
ยุติธรรมมีระบบการบริหาร
ความเสีย่ง โดยการบริหาร
ปัจจัยและควบคุมกิจกรรม 
รวมทั้งกระบวนการ
ด าเนินงานต่างๆ เพื่อลด
มูลเหตุของแต่ละโอกาสที่
องค์กรจะเกิดความเสียหาย  

ส านักงานกองทุนยุติธรรม มีระบบ        
ในการบริหารความเสี่ยง 
 

การปฏิบัติงาน และการ
บริหารงานของกองทุนยุติธรรม
มีความเสี่ยงลดลงและสามารถ
ตอบสนองการด าเนินงาน 
ของกองทุนยุติธรรมไดต้าม
เป้าหมาย 

   900,000 ฝ่ายบรหิาร
ทั่วไป 
 

๓ โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เพื่อ
ติดตาม และ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานภายใต้
ภารกิจ ของกองทุน
ยุติธรรม 
 

เพื่อติดตามผลการ
ด าเนินงานภายใต้ภารกิจ
ของกองทุนยุติธรรม 

ทราบสถานะ การท างานของกองทุน
ยุติธรรม เพื่อน าผลที่ได้จากการ
ติดตามและประเมินผลมาปรับปรงุ
และพัฒนาการปฏิบัติงานของกองทุน
ยุติธรรม 

สามารถพัฒนางานของกองทุน
ยุติธรรมในส่วน ที่มีปัญหาและ
อุปสรรคทีไ่ด้จากการตดิตาม
และประเมินผล ใหม้ี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

   700,000 กลุ่มงาน
นโยบายและ
พัฒนา
ระบบงาน 
 
 

 



 
 

๕๗ | ห น้ า  
 

 

ล าดับ โครงการกจิกรรม เป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ ์
ปีงบประมาณ งบประมาณ 

(รวม) 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
๔ การพัฒนาบุคลากร

กองทุนยุติธรรม
ร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพด้านการ
ปฏิบัติงานในมิติที่
หลากหลายในการ
ตอบสนองการท างานตาม
ภารกิจของกองทุนยุติธรรม 
(Multitasking skills) 

บุคลากรมีทักษะที่หลากหลายในการ
ปฏิบัติงาน 

การให้บริการประชาชนมี 
ความสะดวก และรวดเร็วยิ่งข้ึน
เนื่องจากบุคลากรมี ความรู้และ
ทักษะที่หลากหลาย 
 

 
 
 
 

  500,000 ฝ่ายบรหิาร
ทั่วไป 

๕ การประชุม
คณะกรรมการกองทุน
ยุติธรรม
คณะอนุกรรมการ
บริหารกองทุน
ยุติธรรม และ
คณะท างานฯ เพื่อ
ติดตาม ก ากับ และ
พัฒนางานกองทุน
ยุติธรรม 
 

เพื่อก าหนดนโยบายและ
แผนงาน และแนวทางการ
ด าเนินงานกองทุนยุติธรรม 
ก ากับติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงาน
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค ์
ของกองทุน 

- การประชุมคณะกรรมการการ
กองทุนยุติธรรม  12 ครั้ง/ป ี
- การประชุมคณะอนุกรรมการ
บริหารกองทุนยุติธรรมไม่เกิน 
 2 ครั้ง/เดือน 
- การประชุมคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบภายในกองทุนยุติธรรม 
4 ครั้ง /ป ี
 

สามารถก ากับติดตามการ
ด าเนินงานกองทุนยุติธรรมให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
กองทุนยุติธรรมและสามารถ 
ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

   1,107,100 กลุ่มนโยบาย
และพัฒนา
ระบบงาน 

6 กิจกรรมสื่อสาร
องค์การร่วมกับ
ส านักงานยุติธรรม
จังหวัด 

เพื่อสื่อสารองค์การในการ
ติดตามการด าเนินงานตาม
ภารกิจกองทุนยุติธรรมรวม
กับส านักงานยุติธรรมจังหวัด 
 

องค์การไดร้ับการสื่อสารอย่างท่ัวถึง
อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อเดือน 

สามารถด าเนินการตดิตามได้
อย่างใกล้ชิด รวดเร็วและ
ประหยดังบประมาณ 

   ไม่ใช้
งบประมาณ 

ฝ่ายบรหิาร 



 
 

๕๘ | ห น้ า  
 

 

ล าดับ โครงการกจิกรรม เป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ ์
ปีงบประมาณ งบประมาณ 

(รวม) 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
7 การจัดท ารายงานการ

ด าเนินงาน 
ของกองทุนยุติธรรม         
ต่อสาธารณะประจ าป ี

เพื่อรายงานการด าเนินงาน 
ของกองทุนยุติธรรมต่อ
สาธารณะประจ าป ี

เล่มรายงานประจ าปี  
ตามจ านวนที่ตั้งไว้ต่อปีงบประมาณ  

สาธารณะชนได้ทราบเกี่ยวกับ 
ภารกิจและผลการด าเนินงาน
กองทุนยุติธรรม 

 
500 
เล่ม 

 
500 
เล่ม 

 
500 
เล่ม 

 
600,000 

กลุ่มงาน
นโยบายและ
พัฒนา
ระบบงาน 

8 โครงการจ้างท่ีปรึกษา
ด าเนินงานและพัฒนา
งานกองทุนยุติธรรม 
 

เพื่อศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ 
สภาพปัญหาการบังคับใช้
กฎหมาย ระเบียบค าสั่งที่
เกี่ยวข้องกับกองทุนยุติธรรม 
และปัญหาที่เกิดจากการ
ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว
เพื่อเสนอแนวทางในการ
พัฒนากฎหมายและระเบียบ
ต่างๆของกองทุน 
 

ที่ปรึกษาด าเนินงานและพัฒนางาน
กองทุนยุติธรรม อย่างมีมาตรฐาน 
และแนวทางการพัฒนากฎหมายและ
ระเบียบต่างๆ ของกองทุนยุติธรรมให้
ถูกต้อง ทันสมัย ฯลฯ 
 
 

ระบบการปฏิบัติงานในการให้
ความช่วยเหลือประชาชนมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และการ
ด าเนินงานของส านักงาน
กองทุนยุติธรรมผ่านมาตรฐาน
ตัวช้ีวัดกับกรมบญัชีกลาง 
 

   2,955,000 กลุ่มงาน
นโยบายและ
พัฒนา
ระบบงาน 

กลยุทธ์ที่ ๒: พัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพการบริหารจัดการองค์การ 
1 โครงการเพิม่

ประสิทธิภาพระบบ
สารสนเทศกองทุน
ยุติธรรม 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและให้บริการ 
สะดวก รวดเร็ว สามารถ
ตรวจสอบได้  

มีระบบสารสนเทศกองทุนยุติธรรม 
เพื่อรองรับยุคประเทศไทย 4.0 

การบริการประชาชนมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นรวดเร็ว
และเข้าถึงได้สะดวก 
 

 
 

  (งบผูกพัน
ปีงบประมาณ 

2562) 

กลุ่มงาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2 โครงการจ้าง
บ ารุงรักษาระบบ
สารสนเทศกองทุน
ยุติธรรม 

เพื่อบ ารุงรักษาระบบ
สารสนเทศกองทุนยุติธรรม 

ส านักงานกองทุนยุติธรรม ได้
ด าเนินการบ ารุงรักษาระบบ
สารสนเทศกองทุนยุติธรรมภายในปี 
2565 

ระบบสารสนเทศ 
ของกองทุนยุติธรรมสามารถ
สนับสนุนการปฏิบตัิงานได้
อย่างต่อเนื่องเหมาะสมกับ
กระบวนงานของส านักงาน
กองทุนยุติธรรม 

 
320,00

0 
 

 
1,200,0

00 

 
1,200,0

00 

2,720,000 กลุ่มงาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 



 
 

๕๙ | ห น้ า  
 

 

ล าดับ โครงการกจิกรรม เป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ ์
ปีงบประมาณ งบประมาณ 

(รวม) 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
3 โครงการจ้าง

บ ารุงรักษาระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารจดัการภายใน
องค์การ 
 

เพื่อจ้างบ ารุงรักษาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการภายในองค์การ 

ส านักงานกองทุนยุติธรรม ได้
ด าเนินการบ ารุงรักษาระบบ
สารสนเทศกองทุนยุติธรรมภายในปี 
2565 

ส านักงานกองทุนยุติธรรมมี
ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุน
การปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง 

  
1,100,0

00 

 
1,100,0

00 

2,200,000 กลุ่มงาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4 โครงการจดัหา
อุปกรณ์และเครื่อง
คอมพิวเตอร์แทน
ของเดิม 
 

เพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน
ของกองทุนยุติธรรม 

เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ ์ ส านักงานกองทุนยุติธรรมมี
ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุน
การปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง 

  
1,873,8

00 

 
1,000,0

00 

2,873,800 กลุ่มงาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5 โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศบนอุปกรณ์
เคลื่อนที ่

เพื่อเพ่ิมช่องทางในการ
ให้บริการงานกองทุน
ยุติธรรม 

Mobile Application ด าเนินการ
ให้บริการประชาชน 

Mobile Application 
ให้บริการประชาชนด้านการ
ขอรับความช่วยเหลือ 
ทางกฎหมาย 

   1,600,000 กลุ่มงาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6 โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารจดัการภายใน
องค์การ 
 

เพื่อการบริหารจัดการ
ภายในองค์การ 

ระบบสารสนเทศในการบริหาร
จัดการและช่วยในการปฏิบัติงาน 

การบริการมีความรวดเร็วและมี
ความสะดวกมากยิ่งข้ึน 

    (งบผูกพัน
ปีงบประมาณ 

2562) 

กลุ่มงาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

7 การพัฒนามาตรฐาน
เว็บไซตภ์าครัฐ 
ส านักงานกองทุน
ยุติธรรม 
 

เพื่อพัฒนามาตรฐานเว็บไซต์
ภาครัฐ ส านักงานกองทุน
ยุติธรรม 

เว็บไซตภ์าครัฐ ส านักงานกองทุน
ยุติธรรมมีมาตรฐาน 

การบริการมีความรวดเร็ว   
และมีความสะดวกมากยิ่งข้ึน 

 

 
 

 
 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

กลุ่มงาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 



 
 

๖๐ | ห น้ า  
 

 

ล าดับ โครงการกจิกรรม เป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ ์
ปีงบประมาณ งบประมาณ 

(รวม) 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
กลยุทธ์ที่ ๓: พัฒนาการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ 

๑ การด าเนินการสรรหา 
และคัดเลือกบุคลากร 
เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีตาม
กรอบอัตราที่ก าหนด
ขึ้นใหม่ได้  

เพื่อสรรหา และคัดเลือก
บุคลากร เพื่อปฏิบัติหน้าท่ี
ตามกรอบอัตราที่ก าหนดขึ้น
ใหม่ได ้

ได้บุคลากรตามกรอบอัตราก าลัง
ครบถ้วนภายในเดือนธันวาคม 
๒๕๖๒ 

กองทุนยุติธรรมมีการ
ปฏิบัติงานท่ีครบถ้วนทุก
ต าแหน่งท าให้ระบบงานมคีวาม
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

   ไม่ใช้
งบประมาณ 

ฝ่ายบรหิาร
ทั่วไป 
 

๒ การบรรจุ แต่งตั้ง
พนักงานกองทุน
ยุติธรรมตามต าแหน่ง
และรายงานผลการ
คัดเลือกพนักงาน
กองทุนยุติธรรม 

เพื่อบรรจุ แต่งตั้งพนักงาน
กองทุนยุติธรรมตาม
ต าแหน่ง และรายงานผล
การคัดเลือกพนักงาน
กองทุนยุติธรรม 

บุคลากรไดร้ับการบรรจุ แต่งตั้งตาม
กรอบอัตราก าลังภายในเดือน 
มกราคม ๒๕๖๓ 

กองทุนยุติธรรมมีการ
ปฏิบัติงานท่ีครบถ้วนทุก
ต าแหน่งท าให้ระบบงานมคีวาม
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

   ไม่ใช้
งบประมาณ 

ฝ่ายบรหิาร
ทั่วไป 

๓ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานพนักงาน
กองทุนยุติธรรม และ
เลื่อนค่าตอบแทน
บุคลากรกองทุน
ยุติธรรมด้วยหลักธรร
มาภิบาล 

เพื่อประเมินผลการ
ปฏิบัติงานพนักงานกองทุน
ยุติธรรมและเลื่อน
ค่าตอบแทนบุคลากรกองทุน
ยุติธรรมด้วยหลักธรรมา 
ภิบาล 

ผลการประเมินผล  การปฏิบัติงาน 
จ านวน 2 ครั้ง/1ปีงบประมาณอยา่ง
มีมาตรฐานและเป็นธรรม 

เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน          
มีขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน และสามารถ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

   ไม่ใช้
งบประมาณ 

ฝ่ายบรหิาร
ทั่วไป 

๔ โครงการเพิม่ศักยภาพ 
ของบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีดิจิทลั 

เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีได้พัฒนา
ความรู้และเพิ่มศักยภาพ
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ให้มีความรู้ความเข้าใจต่อ
ระบบเทคโนโลยีในยุค

เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องที่เข้ารับการ
อบรมได้พัฒนาความรู้และทักษะ
เฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดี
มากยิ่งข้ึน เพื่อน ามาประยุกต์ใช้กับ
ภารกิจหน้าท่ี และขับเคลื่อนการ

งานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ
ของกองทุนยุติธรรมมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน รวดเร็ว 
แม่นย า และสามารถให้บริการ

 
 

 
 

 
 

81,700 กลุ่มงาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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ล าดับ โครงการกจิกรรม เป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ ์
ปีงบประมาณ งบประมาณ 

(รวม) 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
ปัจจุบันและน ามา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
องค์กร 

ด าเนินงานของกองทุนยุติธรรมใหม้ี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ประชาชนด้วยความสะดวกและ
รวดเร็ว 

๕ โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานด้านการลง
ระบบสารสนเทศ
กองทุนยุติธรรม  

เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีของ
ส านักงานยุติธรรมจังหวัด มี
ความเข้าใจ และสามารถใช้
งานระบบสารสนเทศ
กองทุนยุติธรรมได้อย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

เจ้าหน้าท่ีส านักงานยตุิธรรมจังหวัด
กลุ่มเป้าหมายมีทักษะในการใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีความรู้ 
ความเข้าใจ สามารถใช้งานระบบ
สารสนเทศกองทุนยุติธรรม  
และการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการภายในองค์กรของ
กองทุนยุติธรรม ได้อย่างถูกต้องและ
มีประสิทธิภาพ และสามารถน าขอ้มูล
สารสนเทศในระบบมาใช้ในการ
บริหารจดัการและประกอบการ
ตัดสินใจของผู้บริหารได ้

การปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ
ของกองทุนยุติธรรมมี
ประสิทธิภาพ 

 
1,200,0

00 
 

 
1,200,0

00 
 
 

 
1,200,0

00 
 
 

 
3,600,000.- 

กลุ่มงาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๖ โครงการพัฒนาความรู้
และทักษะด้านดิจิทัล
ส าหรับบคุลากรของ
กองทุนยุติธรรม 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพความรู้และ
ทักษะด้านดิจิทัลส าหรับ
บุคลากรของกองทุน
ยุติธรรม 

บุคลากรของกองทุนยุติธรรมมีความรู้
ความสามารถดา้นดิจิทัล 

การปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ
ของกองทุนยุติธรรมมี
ประสิทธิภาพ 

   76,800 กลุ่มงาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๗ โครงการพัฒนา
ศักยภาพของ
ผู้ปฏิบัติงานด้าน
กองทุนยุติธรรม  
 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านกองทุน
ยุติธรรมและเสริมสร้าง
พัฒนาศักยภาพ และ
สมรรถนะของบุคลากรใน
ด้านจิตมุ่งมั่นบริการและ

บุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม ไดร้ับ
การพัฒนาสมรรถนะหลักดา้นมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิและการบริการที่ดี มคีวาม
รัก ความสามัคคี ลดปัญหาข้อขัดแย้ง 
รู้จักการท างานเป็นทีม มีเป้าหมาย
ร่วมกัน รู้จักพฤติกรรมของตนเอง

บุคลากรของกองทุนยุติธรรมมี
ความพร้อมทางด้านศักยภาพ
ต่างๆ ในการปฏิบตัิงานตาม
ภารกิจกองทุนยุติธรรมเพื่อ
ความสะดวก รวดเร็วในการ
ปฏิบัติงาน 

 
600,000 

 

 
600,000 

 
600,000 

 
1,800,000 

ฝ่ายบรหิาร
ทั่วไป 
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ล าดับ โครงการกจิกรรม เป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ ์
ปีงบประมาณ งบประมาณ 

(รวม) 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสตัย์
สุจรติ 
 

และผู้อื่น มีทัศนคติที่ดตี่อตนเอง 
ผู้ร่วมงาน และงานท่ีท า ท าให้ผลผลิต
ขององค์กรดีขึ้น สร้างจิตส านึกท่ีดตี่อ
การท างาน มีบุคลิกภาพที่ดี และ
ท างานด้วยใจรักอย่างมีความสุข 

๘ การประชุมเพื่อจัดท า/
ทบทวนแผนปฏิบัติ
การด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
กองทุนยุติธรรม (พ.ศ 
2562-2565 ) และ
แผนปฏิบัติการดา้น
การบริหารทรัพยากร
บุคคลกองทุนยุติธรรม 
ประจ าป ี

เพื่อจัดท า/ทบทวน
แผนปฏิบัติการดา้นการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
กองทุนยุติธรรม (พ.ศ 
2562-2565 ) และ
แผนปฏิบัติการดา้นการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
กองทุนยุติธรรม ประจ าป ี

มีการประชุมเพื่อจัดท า/ทบทวน 
แผนปฏิบัติการดา้นการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลกองทุนยุติธรรม  
(พ.ศ 2562-2565 ) และแผน
แผนปฏิบัติการดา้นการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลกองทุนยุติธรรม 
ประจ าปี อย่างน้อย  
2 ครั้ง/ปีงบประมาณ 

แผนปฏิบัติการดา้นการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลกองทุน
ยุติธรรม (พ.ศ 2562-2565 )  
และแผนปฏิบัติการด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลกองทุน
ยุติธรรม ประจ าป ี

   ไมใช้
งบประมาณ 

ฝ่ายบรหิาร
ทั่วไป 

๙ การประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดท า
ตัวช้ีวัดการถ่ายทอด
ตัวช้ีวัด และเป้าหมาย
องค์การสู่ระดับบุคคล 

เพื่อจัดท าตัวช้ีวัด                
การถ่ายทอดตัวช้ีวัด และ
เป้าหมายองค์การ 
สู่ระดับบุคคล 

บุคลากรในองค์การไดร้ับการ
ถ่ายทอดตัวช้ีวัดตามเป้าหมาย
องค์การสู่ระดับบุคคล 

สามารถติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน และมีแนวทางการ
ประเมินผลงานบุคลากรตาม
ตัวช้ีวัด 

   ไมใช้
งบประมาณ 

กลุ่มงาน
นโยบายและ
พัฒนา
ระบบงาน 

๑๐ การจัดจ้างท่ีปรึกษา
โครงการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล     
ของกองทุนยุติธรรม 

เพื่อวิเคราะห์และจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากร ใน
ระยะ 2563-2565 

ที่ปรึกษาโครงการบริหารทรัพยากร
บุคคลของกองทุนยุติธรรมสนับสนนุ
การด าเนินงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส านักงาน
กองทุนยุติธรรมให้เกดิประสิทธิภาพ 

การบริหารทรัพยากรบุคคลของ
กองทุนยุติธรรมมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

   500,000.- ฝ่ายบรหิาร
ทั่วไป 
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ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 
  ๔. กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม    
  ๖. กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

 
 
เป้ำประสงค์ 

เพ่ือปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยให้สอดคล้องเหมำะสมกับสภำวกำรณ์ในปัจจุบัน 

  
ตัวช้ีวัด 

๑. ร้อยละของประชำชนที่ได้รับกำรอ้ำนวยควำมช่วยเหลือของกองทุนยุติธรรม 

๒. ร้อยละควำมพึงพอใจของประชำชนที่มำรับบริกำร 

๓. ร้อยละของประชำชนและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่มีควำมรู้ทำงกฎหมำย ระเบียบกองทุนยุติธรรม 

 
กลยุทธ์  

๑. สร้ำงกำรรับรู้ทำงกฎหมำยแก่ประชำชน  

๒. พัฒนำระเบียบกองทุนยุติธรรม ให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน 

๓. จัดท้ำกระบวนกำรและข้อเสนอแนะ ในกำรพัฒนำกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 

๔. สร้ำงกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกองทุนยุติธรรมให้แก่ประชำชนอย่ำงทั่วถึง 

  
 

 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ 
กำรพัฒนำกฎหมำย และระเบียบกองทุนยุติธรรม เพื่ออ ำนวยควำม

ช่วยเหลือประชำชนให้เข้ำถึงควำมเป็นธรรม 
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แผนปฏิบัติกำรด้ำนกองทุนยุติธรรม ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำกฎหมำย และระเบียบกองทุนยุติธรรม เพื่ออ ำนวยควำมช่วยเหลือประชำชนให้เข้ำถึงควำมเป็นธรรม 

ล าดับ โครงการกจิกรรม เป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ ์
ปีงบประมาณ 

งบประมาณ (รวม) 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
กลยุทธ์ที่ ๑: สร้างการรับรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน 

๑ โครงการเผยแพร่ความรู ้
ทางกฎหมายของกองทุน
ยุติธรรมให้แก่หน่วยงานใน
กระบวนการยตุิธรรม 

ร้อยละความรูค้วาม
เข้าใจของผู้เข้าร่วม
อบรม/สัมมนาใน
โครงการของกองทุน
ยุติธรรม (โดยใช้สตูร
การค านวณตาม
บันทึกข้อตกลงการ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานทุน
หมุนเวียนประจ าปี
บัญชี) 

หน่วยงานใน
กระบวนการยตุิธรรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมายและ
ภารกิจของกองทุน
ยุติธรรม 

บุคลากร หน่วยงานใน
กระบวนการยตุิธรรม      
มีความเข้าใจเจตนารมณ์
ทางกฎหมาย และสามารถ
เผยแพรภ่ารกจิของกองทุน
ยุติธรรมแก่ประชาชนให้
รับทราบและสามารถ
ขอรับความช่วยเหลือตาม
ภารกิจกองทุนยุติธรรม 

   350,000 กลุ่มงานนิติการ
และตดิตามคด ี
 

กลยุทธ์ที่ ๒: พัฒนาระเบียบกองทุนยุติธรรม ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน 

๑ โครงการปรับปรุง แก้ไข 
เพิ่มเติม พระราชบัญญัต ิ
และอนุบัญญตัิที่เก่ียวข้อง
กับกองทุนยุติธรรม 

เพื่อปรับปรุง แก้ไข 
เพิ่มเตมิ
พระราชบัญญัต ิ
และอนุบัญญัติที่
เกี่ยวข้องกับกองทุน
ยุติธรรม 
 
 

ร้อยละความส าเรจ็ 
ของการด าเนินการ 
จัดโครงการ 

พระราชบัญญัติและอนุ
บัญญัติที่เกีย่วข้องกับ
กองทุนยุติธรรมมีการ
ปรับปรุงให้ทันสมยั 

   400,000 กลุ่มงานนิติการ
และติดตามคดี 
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ล าดับ โครงการกจิกรรม เป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ ์
ปีงบประมาณ 

งบประมาณ (รวม) 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
กลยุทธ์ที่ ๓: จัดท ากระบวนการและข้อเสนอแนะ ในการพัฒนากฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

๑ การประชุมคณะอนุกรรมการ
พัฒนากฎหมาย 
 

เพื่อพัฒนากฎหมาย 
ระเบียบ ประกาศ 
ค าสั่งที่เกี่ยวข้องใน
การด าเนินงาน รวม
ไปถึงการปรับปรุง
แก้ไขหรือก าหนด
แนวทางและ 
หลักเกณฑ์ วิธีการ 
เงื่อนไข ในการ
พิจารณาค าขอรับ
ความช่วยเหลือจาก
กองทุนยุติธรรมและ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องในการ
ด าเนินงานกองทุน
ยุติธรรม เพื่อเสนอ
คณะกรรมการ
กองทุนยุติธรรม
พิจารณา 

กฎหมาย ระเบียบ 
ประกาศ ค าสั่งที่
เกี่ยวข้องในการ
ด าเนินงาน รวมไปถึง
การปรับปรุงแก้ไขหรือ
ก าหนดแนวทางและ
หลักเกณฑ์  
วิธีการ เงื่อนไข ในการ
พิจารณาค าขอรับความ
ช่วยเหลือจากกองทุน
ยุติธรรมและ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องในการ
ด าเนินงานกองทุน
ยุติธรรมมีความ
ทันสมัย และถูกต้อง 

การด าเนินงานตามภารกิจ
ของกองทุนยุติธรรม มี
ประสิทธิภาพ 

   80,000 กลุ่มงานนิติการ
และตดิตามคด ี
 

๒ โครงการพัฒนากฎหมายเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ตรวจสอบฐานะ 
ของผู้ที่จะไดร้ับการช่วยเหลือ
จากกองทุนยุติธรรม 

เพื่อใช้อ านาจในการ
ตรวจสอบทรัพย์สิน 

กฎหมายสามารถใช้ใน
การตรวจสอบ
ทรัพย์สินที่ทันสมยั 
 

การด าเนินงานตามภารกิจ   
ของกองทุนยุติธรรม มี
ประสิทธิภาพ 

   150,000 กลุ่มงานนิติการ
และตดิตามคด ี
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ล าดับ โครงการกจิกรรม เป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ ์
ปีงบประมาณ 

งบประมาณ (รวม) 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
กลยุทธ์ที่ ๔: สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกองทุนยุติธรรมให้แก่ประชาชนอย่างท่ัวถึง 

๑ โครงการสื่อสาร
ประชาสมัพันธ์กองทุน
ยุติธรรม 
 
 
 

เพื่อเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์
บทบาท ภารกิจของ
กองทุนยุติธรรมใน
ช่องทางสื่อ
ประชาสมัพันธ์ต่างๆ 

ประชาสมัพันธ์บทบาท 
ภารกิจของกองทุน
ยุติธรรม 
ในช่องทางสื่อ
ประชาสมัพันธ์ต่างๆ 

ประชาชนผู้รับบริการ 
รับทราบภารกิจกองทุน
ยุติธรรม และสามารถ
เข้าถึงบริการกองทุน
ยุติธรรมมากข้ึน 

 
 

 
 

 
 

3,500,000 ฝ่ายบรหิารทั่วไป 
 

๒ การผลิตสื่อดิจิทัลเพื่การ
ประชาสมัพันธ์บทบาท 
ภารกิจของกองทุนยุติธรรม 

เพื่อน าเสนอบทบา
มภารกิจของกองทุน
ยุติธรรมผ่านทางสื่อ
ดิจิตอล ทันต่อยคุ
สมัย 

ผลิตสื่อดิจติอลเผยแพร่
บทบาทภารกิจของ
กองทุนยุติธรรม 

ประชาชนผู้รับบริการ
รับทราบภารกิจกองทุน
ยุติธรรมและสามารถ
เข้าถึงบริการกองทุน
ยุติธรรมมากข้ึน 

 
 

 
 

 
 

800,000 ฝ่ายบรหิารทั่วไป 
 

๓ การจัดจ้างท าเล่มรวม
กฎหมายกองทุนยุติธรรม 
 

เพื่อประชาสมัพันธ์
ภารกิจกองทุน
ยุติธรรมและสร้างการ
รับรู้ทางกฎหมาย
กองทุนยุติธรรม 

เล่มรวมกฎหมาย
กองทุนยุติธรรม 

ประชาชนผู้รับบริการ
รับทราบภารกิจกองทุน
ยุติธรรม และสามารถ
เข้าถึงบริการกองทุน
ยุติธรรมมากข้ึน และสร้าง
การรับรู้ทางกฎหมายแก่
ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

  
 
 
 
 

 

 450,000 ฝ่ายบรหิารทั่วไป 

๔ การจัดจ้างท าเอกสารหรือ
แผ่นพับภารกจิกองทุน
ยุติธรรม 

เพื่อประชาสมัพันธ์
ภารกิจกองทุน
ยุติธรรมและสร้างการ
รับรู้ทางกฎหมาย
กองทุนยุติธรรม 

ท าเอกสารหรือแผ่นพับ
ภารกิจกองทุนยุติธรรม 

ประชาชนผู้รับบริการ
รับทราบภารกิจกองทุน
ยุติธรรมและสามารถ
เข้าถึงบริการกองทุน
ยุติธรรมมากข้ึน  

 
 

 
 

 
 

500,000 ฝ่ายบรหิารทั่วไป 
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ล าดับ โครงการกจิกรรม เป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ ์
ปีงบประมาณ 

งบประมาณ (รวม) 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
๕ การจัดจ้างท าเอกสาร

เผยแพร่การกิจกองทุน
ยุติธรรมในรูปแบบปฏิทิน 
 
 

เพื่อประชาสมัพันธ์
ภารกิจกองทุน
ยุติธรรม 

ท าเอกสารเผยแพร่การ
กิจกองทุนยุติธรรมใน
รูปแบบปฏิทิน 

ประชาชนผู้รับบริการ
รับทราบภารกิจกองทุน
ยุติธรรมและสามารถ
เข้าถึงบริการกองทุน
ยุติธรรมมากข้ึน 

  
 

 
 

500,000 ฝ่ายบรหิารทั่วไป 
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กำรน ำแผนสู่กำรปฏิบัติ 
 

Planning Implementation Evaluation
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กำรบริหำรแผนสู่กำรปฏิบัติ 
 ส้ำนักงำนกองทุนยุติธรรม ยังคงมุ่งใช้ “แผน” เป็นเครื่องมือและกลไกในกำรด้ำเนินงำน

เพื่อให้บริกำรประชำชนผู้มำขอรับควำมช่วยเหลือตำมภำรกิจกองทุนยุติธรรม เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ำประสงค์ที่ก้ำหนดไว้ โดยมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ รวมทั งแนวทำงของแผนบูรณำกำรงบประมำณ             
จึงก้ำหนดกำรบริหำรแผนปฏิบัติกำรด้ำนกองทุนยุติธรรม ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ดังนี   

 

๑. กำรสร้ำงและส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจของแผนปฏิบัติกำรด้ำนกองทุนยุติธรรม ระยะที่ ๑ 
(พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) 

 กำรสร้ำงและส่งเสริมควำมเข้ำใจของทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั งภำครัฐ ภำคเอกชน/
องค์กำรเอกชน ภำคกำรศึกษำ และประชำชน อำทิ ส้ำนักงำนยุติธรรมจังหวัด หน่วยงำนในสังกัด
กระทรวงยุติธรรม และหน่วยงำนที่รว่มจัดท้ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ (MOU) กับกองทุนยติธรรมใน
กำรให้ควำมช่วยเหลือประชำชนในกำรขอรับควำมช่วยเหลือตำมภำรกิจกองทุนยุติธรรม และหน่วยงำน
เครือข่ำยพันธมิตร เช่น มูลนิธิฟ้ำสีรุ้ง ส้ำนักข่ำวต่ำงๆ ทั งในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค ตั งแต่กำรเปิด
โอกำสให้มีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นเพ่ือกำรก้ำหนดแผนดังกล่ำว รวมถึงกำรประชำสัมพันธ์
แผนให้ทรำบและตระหนักถึงควำมส้ำคัญ 

 

๒. กำรสร้ำงควำมเชื่อมโยงกับแผนอื่นๆ 
 ในกำรจัดท้ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกองทุนยุติธรรม ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)   

ได้ค้ำนึงถึงกำรด้ำเนินงำนเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๘๐) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ (๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และแนวทำงของแผน
บูรณำกำรงบประมำณ อีกทั งยังให้ควำมส้ำคัญกับกำรถ่ำยทอดเชื่อมโยงไปยังแผนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง กำร
น้ำประเด็นในแผนปฏิบัติกำรด้ำนกองทุนยุติธรรม ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ไปเป็นส่วนหนึ่ง
ของกำรจัดท้ำแผนงำนและกำรด้ำเนินงำนของหน่วยงำน ที่เกี่ยวข้อง  

 
๓. กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร 

กำรก้ำหนดให้มีกำรจัดท้ำ “แผนปฏิบัติรำชกำร” ในลักษณะแผนปฏิบัติรำชกำรในระยะ 
๓ ปี และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ้ำปี เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรด้ำ เนินงำน ประสำน และจัดสรร
ทรัพยำกรด้ำเนินกำร ควบคุม ก้ำกับดูแล และติดตำมประเมินผลกำรด้ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรดำ้น
กองทุนยุติธรรม ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) โดยมีตัวชี วัดกำรด้ำเนินงำนที่สำมำรถตรวจสอบได้ 
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๔. กำรประชำสัมพันธ์ 
เพ่ือให้ทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องรับทรำบและตระหนักถึงควำมส้ำคัญของแผนปฏิบัติกำร

ด้ำนกองทุนยุติธรรม จึงก้ำหนดให้มีกำรประชำสัมพันธ์เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจและเผยแพร่ข้อมูล
วิธีกำรด้ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์แก่กลุ่มเป้ำหมำยต่ำงๆ ทั งภำยในและภำยนอกส้ำนักงำน เพ่ือให้ทุก
ฝ่ำยเข้ำใจถึงกำรด้ำเนินงำนอย่ำงมีธรรมำภิบำลของส้ำนักงำนกองทุนยุติธรรม และเข้ำร่วมในกำร
ขับเคลื่อนกำรดำ้เนนิงำนตำมแผนปฏิบัตกิำรด้ำนกองทุนยุตธิรรม ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)  ให้
บรรลุเป้ำหมำยที่ก้ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 
๕. กำรก ำกับดูแล 

เพื่อให้กำรด้ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรด้ำนกองทุนยุติธรรม ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - 
๒๕๖๕) เป็นไปตำมเป้ำประสงค์และเป้ำหมำยที่ก้ำหนดไว้ กองทุนยุติธรรมจึงก้ำหนดให้มีคณะกรรมกำร
กองทุนยติธรรมมีอ้ำนำจหน้ำที่ ดังนี   

๑. ก้ำหนดนโยบำย แผนงำน และแนวทำงในกำรด้ำเนินงำนของกองทุน 
๒. ก้ำกับดูแล ติดตำม และประเมินผลกำรด้ำเนินงำนให้เป็นไปตำมวัตถปุระสงคข์อง

กองทุน 
 

๖. กำรรำยงำน ติดตำม และประเมินผล 
๖.๑ กำรรำยงำนผล 

ก้ำหนดให้มีกำรรำยงำนผลตำมแผนปฏิบัติกำรด้ำนกองทุนยุติธรรม ระยะที่ ๑ (พ.ศ. 
๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ใน ๒ ลักษณะ ดังนี  

๑) กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของแผนปฏิบัติกำรด้ำนกองทุนยุติธรรม ระยะที่ ๑ (พ.ศ. 
๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด้ำเนินตำมแผน ๔ ไตรมำส (ระยะ ๓ เดือน) เพ่ือควำม
สอดคล้องกับแผนปฏิบัตริำชกำรและแผนกำรใช้จ่ำยในกิจกำรกองทุนยุตธิรรม ประจ้ำปีงบประมำณ โดย
มีกำรวิเครำะห์กำรด้ำเนินงำนในแต่ละห้วงเวลำตำมสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ เสนอ
คณะกรรมกำรกองทุนยุติธรรม 

๒) กำรรำยงำนผลส้ำเร็จตำมแผนปฏิบัติกำรด้ำนกองทุนยุติธรรม ระยะที่ ๑ (พ.ศ. 
๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) กำรรำยงำนผลส้ำเร็จตำมแผนปฏิบัติรำชกำรและแผนกำรใช้จ่ำยในกิจกำรกองทุน
ยุติธรรม ประจ้ำปีงบประมำณ โดยประเมินผลลัพธ์และผลกระทบกำรด้ำเนินงำนเสนอคณะกรรมกำร
กองทุนยุติธรรม 
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๖.๒ กำรติดตำมผล 
กำรติดตำมผลกำรด้ำเนินงำนทั งควำมก้ำวหน้ำ ปัญหำอุปสรรค ข้อขัดข้องในกำร

ด้ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรด้ำนกองทุนยุติธรรม ระยะที่  ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) โดย
คณะกรรมกำรกองทุนยุติธรรมท้ำงำนเร่งรัดและติดตำมผลกำรด้ำเนินงำนตำมตัวชี วัดของแผนปฏิบัติ
กำรด้ำนกองทุนยุติธรรม ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) และตำมบันทึกข้อตกลงกำรประเมินผลกำร
ด้ำเนินงำนทุนหมุนเวียน ประจ้ำปีบัญชี 

๖.๓ กำรประเมินผล 
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติกำรด้ำนกองทุนยุติธรรม ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - 

๒๕๖๕) ในระยะครึ่งแผนและครึ่งปีสุดท้ำยของแผน เพ่ือประเมินผลลัพธ์และผลกระทบในกำรปฏิบัติ
รำชกำร แต่ละยุทธศำสตร์ให้ทันตอ่สถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ และน้ำไปใช้ประโยชน์ในกำรปรบั
และก้ำหนดยุทธศำสตร์กำรด้ำเนินงำนระยะต่อไป 


