รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการกองทุนยุติธรรม ปีงบประมาณ 2562 (Action Plan)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการกองทุนยุติธรรมเพื่อประชาชน
เป้าประสงค์ :
1.มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย คล่องตัว สะดวก รวดเร็ว โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
2.บุคลากรมีความมั่นคงในอาชีพ ขวัญกาลังในและเพิ่มศักยภาพให้เป็นมืออาชีพที่เป็นทั้งคนเก่งและดี
เป้าหมาย :
ระบบบริหารจัดการของกองทุนยุติธรรมมีความทันสมัย คล่องตัว สะดวกและรวดเร็ว
โครงการ

กิจกรรม

เป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

แผนดาเนินงาน
2561
ตค

1. โครงการประชุม
เชิงปฏิบตั กิ ารเพื่อ
ขับเคลื่อน
แผนปฏิบตั กิ าร
กองทุนฯ

ทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์และ
จัดทาแผนปฏิบัติ
การของกองทุน
ยุติธรรม

แผนปฏิบัติการ
ของกองทุน
ยุติธรรมปี
งบบัญชี 2563

งบดาเนินงาน
(ค่าตอบแทน
ใช้สอย และ
วัสดุ)
350,000

พย

ผู้รับ

2562
ธค

มค

กพ

มีค

เมย

พค

มิย

กค

สค

กย

ผลการดาเนินงาน

ผิดชอบ
กลุ่มงาน
นโยบาย
และ
พัฒนา
ระบบงาน

ได้ดาเนินการจัดโครงการในวันที่ 27-28 ก.พ.2562
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
1.เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตามภารกิจกองทุนยุติธรรม
รับรู้และเข้าใจนโยบาย เป้าหมายและแนวทางการ
ดาเนินงานของแผนปฏิบตั ิการด้านกองทุนยุติธรรม
ระยะที่ 1 พ.ศ. 2562-2565
2.กองทุนยุติธรรมได้รับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะแนวทางการดาเนินงานจาก
ผู้ปฏิบัติงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อนาสู่
การปรับปรุงและพัฒนานโยบายและแนวทางการ
ดาเนินงานในอนาคต
3.ผูเ้ ข้าร่วมโครงการได้ร่วมระดมความคิดเห็นใน
กิจกรรมกลุ่ม เพื่อร่วมกันกาหนดวิสัยทัศน์
เป้าประสงค์ และประเด็นยุทธศาสตร์ ที่จะใช้ในการ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการกองทุนยุติธรรม
ผลการใช้จา่ ยงบประมาณโครงการ 295,401.49 บาท

โครงการ

กิจกรรม

เป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

แผนดาเนินงาน
2561
ตค

2. โครงการ
สนับสนุนเงิน
หรือค่าใช้จ่าย
กองทุนยุตธิ รรม

ให้ความช่วยเหลือ จานวนผู้ขอรับ
ประชาชน 4 ภารกิจ การสนับสนุน
ดังนี้
4,020 ราย
1) การช่วยเหลือ
ประชาชนในการ
ดาเนินคดี
2) การขอปล่อย
ชั่วคราวผู้ต้องหา
หรือจาเลย
3) การช่วยเหลือ
ผู้ได้รับผลกระทบ
จากการถูกละเมิด
สิทธิมนุษยชน
4) การให้ความรู้
ทางกฎหมายแก่
ประชาชน

วงเงินช่วยเหลือ
ประชาชน
268,520,000

พย

ผู้รับ

2562
ธค

มค

กพ

มีค

เมย

พค

มิย

กค

สค

กย

ผลการดาเนินงาน

ผิดชอบ
กลุ่มงาน การดาเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจ
ช่วยเหลือ ของกองทุนยุติธรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประชาชน มีผู้ขอรับความช่วยเหลือรวมจานวน 5,989 ราย

รวมจานวนเงิน 202,437,487.50 บาท
แบ่งออกเป็น 4 ภารกิจ คือ
1. การช่วยเหลือประชาชนในการดาเนินคดี มีผู้
ขอรับการสนับสนุนจานวน 3,675 ราย จานวนเงิน
26,627,742.50 บาท
2. การขอปล่อยชั่วคราวผูต้ ้องหาหรือจาเลย มีผู้
ขอรับการสนับสนุนจานวน 2,069 ราย จานวนเงิน
170,752,598.00บาท
3. การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิด
สิทธิมนุษยชน มีผู้ขอรับการสนับสนุนจานวน 60
ราย จานวนเงิน 73,412 บาท
4. การให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน มีผู้
ขอรับการสนับสนุนจานวน 185 ราย จานวนเงิน
4,983,735.00 บาท

โครงการ

กิจกรรม

เป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

แผนดาเนินงาน
2561
ตค

3. โครงการ
สัมมนาเชิง
ปฏิบตั ิการ เรื่อง
ติดตามและ
ประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานภายใต้
ภารกิจของ
กองทุนยุตธิ รรม

3.1 ติดตามผล
การดาเนินงาน
กองทุนยุติธรรม
ของสานักงาน
ยุติธรรมจังหวัด

สานักงาน
ยุติธรรมจังหวัด
มีความเข้าใจใน
ระเบียบการ
ปฏิบัติต่างๆ ของ
สานักงานกองทุน
3.2 ประสาน
ยุติธรรม และ
และติดตามการ
รับทราบรายงาน
ดาเนินงาน
แลกเปลี่ยนข้อมูล ผลการดาเนินงาน
สภาพปัญหา/
และเสริมสร้าง
อุปสรรคของ
ความเข้าใจ
ร่วมกับสานักงาน การดาเนินงาน
ยุติธรรมจังหวัด ให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนของ
3.3 ลงพื้นที่
สานักงาน
รับทราบปัญหา/ ยุติธรรมจังหวัด
อุปสรรคในการให้
ความช่วยเหลือ
ประชาชนโดย
กองทุนยุติธรรม
ของสานักงาน
ยุติธรรมจังหวัด
และหาแนวทาง
ในการแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน

700,000

พย

ผู้รับ

2562
ธค

มค

กพ

มีค

เมย

พค

มิย

กค

สค

กย

ผลการดาเนินงาน

ผิดชอบ
กลุ่มงาน
นโยบาย
และ
พัฒนา
ระบบงาน

มีการดาเนินการจัดโครงการในวันที่ 28-29
มีนาคม 2562
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
1. มีการติดตามผลการดาเนินงานของอนุกรรมการฯ
และสานักงานยุติธรรมจังหวัดทั้งส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค
2.มีการประสานงาน แลกเปลี่ยนข้อมูล มีความ
เข้าใจในระเบียบการปฏิบัติต่างๆ ของสานักงาน
กองทุนยุติธรรม และรับทราบถึงปัญหา/อุปสรรค
ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนหาแนวทางแก้ไขปัญหา
ร่วมกับคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ
กองทุนยุติธรรม
3.มีการรายงานผลการดาเนินงานกองทุนยุติธรรม
ในระยะเวลาที่ผา่ นมาต่อคณะกรรมการกองทุน
ยุติธรรม
ผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ 353,823 บาท

โครงการ

กิจกรรม

เป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

แผนดาเนินงาน
2561
ตค

4. โครงการ
ประชุมเชิง
ปฏิบตั ิการ
ทบทวนจัดทา
แผนงานการ
บริหารความ
เสี่ยงและคู่มือ
การบริหาร
ความเสี่ยงฯ

4.1 มีการจัด
ฝึกอบรมโดยวิทยากร
จากหน่วยงาน
ภายนอกมาให้
ความรู้ในเรื่องการ
บริหารความเสี่ยง

ผู้บริหารและ
บุคลากรทุก
ระดับ ได้รับ
ทราบนโยบาย
กระบวนการ
บริหารความ
เสี่ยงเพื่อสร้าง
4.2 กิจกรรม
ความเข้าใจแก่
ประชุมเชิง
บุคลากรทุก
ปฏิบัติการเพื่อ
ระดับให้มี
จัดทาแผนงาน
การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตาม
และคู่มือการบริหาร กระบวนการ
บริหารความ
ความเสี่ยงฯ ของ
เสี่ยงของ
สานักงานกองทุน
สานักงานฯ
ยุติธรรม

350,000

พย

ผู้รับ

2562
ธค

มค

กพ

มีค

เมย

พค

มิย

กค

สค

กย

ผลการดาเนินงาน

ผิดชอบ
ฝ่าย
บริหาร
ทั่วไป

มีการดาเนินการจัดโครงการในวันที่ 3-5 เมษายน
2562
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
1.ผูเ้ ข้าร่วมโครงการได้ร่วมกันจัดทาแผนงานบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน ซึ่งใช้เป็นกรอบแนวทาง
ในการบริหารความเสี่ยงและหลักเกณฑ์ในการ
ประเมินความเสี่ยงของสานักงานกองทุนยุติธรรม
2.สานักงานกองทุนยุติธรรมมีแนวทางในการจัดทา
คู่มือการบริหารความเสีย่ ง ผ่านการบริหารปัจจัย
และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดาเนินงาน
ต่างๆเพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กร
จะเกิดความเสียหายหรือขาดประสิทธิภาพ
3.สานักงานกองทุนยุติธรรมมีแนวทางการติดตาม
ผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสีย่ ง
ตลอดจนจัดทารายงานความก้าวหน้าของการ
ดาเนินงาน
ผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ 271,078 บาท

โครงการ

กิจกรรม

เป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

แผนดาเนินงาน
2561
ตค

5. โครงการ
ประชุมเชิง
ปฏิบตั ิการ
ทบทวน
โครงสร้าง
อัตรากาลังของ
กองทุนยุติธรรม

5.1 มีการจัดฝึกอบรม
โดยวิทยากรจาก
หน่วยงานภายนอก
มาให้ความรู้ในเรื่อง
โครงสร้างอัตรากาลัง

เพื่อจัดทา
โครงสร้างและ
อัตรากาลังให้มี
ความเหมาะสม
รองรับระบบ
ราชการ 4.0
5.2 กิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทิศทางการ
ปฏิรูปประเทศ
เพื่อจัดทาแผน
โครงสร้างอัตรากาลัง และใช้เป็น
ของกองทุนยุติธรรม กรอบแนวทาง
ในการวาง
แผนการพัฒนา
ของสานักงาน
กองทุน
ยุติธรรมให้มี
ความเหมาะสม
กับภารกิจ

350,000

พย

ผู้รับ

2562
ธค

มค

กพ

มีค

เมย

พค

มิย

กค

สค

กย

ผลการดาเนินงาน

ผิดชอบ
ฝ่าย
บริหาร
ทั่วไป

มีการดาเนินโครงการในวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2561
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
1.มีการทบทวนระบบงานโครงสร้างอัตรากาลังและ
ของพนักงานและเจ้าหน้าที่ของกองทุนยุติธรรมให้มี
ความเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจงาน มีความ
ทันสมัย รองรับระบบราชการ 4.0 และทิศทางการ
ปฏิรูปประเทศ ใหหนวยงานสามารถปรับตัวใหเขากับ
สภาพแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ไดอยางทันทวงที รวมถึงทาใหการจัดหาการใชประ
โยชนและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ
2.ใช้เป็นกรอบแนวทางในการวางแผนการพัฒนา
ด้านการบริหารงานบุคคลของสานักงานกองทุน
ยุติธรรม
ผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ 224,706 บาท

โครงการ

กิจกรรม

เป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

แผนดาเนินงาน
2561
ตค

6.โครงการ
ประชุมเชิง
ปฏิบตั ิการ
ทบทวน
ค่าตอบแทน
ของพนักงาน
และเจ้าหน้าที่
กองทุนยุติธรรม

6.1 มีการจัด
ฝึกอบรมโดย
วิทยากรจาก
หน่วยงานภายนอก
มาให้ความรู้ในเรื่อง
ค่าตอบแทน
6.2 กิจกรรม
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อ
ทบทวน
ค่าตอบแทนของ
พนักงานและ
เจ้าหน้าที่กองทุน
ยุติธรรม

มีการจัดทา
ระบบ
และวางกรอบ
ค่าตอบแทน
ของพนักงาน
และเจ้าหน้าที่
กองทุนยุติธรรม

350,000

พย

ผู้รับ

2562
ธค

มค

กพ

มีค

เมย

พค

มิย

กค

สค

กย

ผลการดาเนินงาน

ผิดชอบ
ฝ่าย
บริหาร
ทั่วไป

มีการดาเนินโครงการในวันที่ 14-16 พฤศจิกายน
2561
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
1.มีการทบทวนค่าตอบแทนของพนักงานและ
เจ้าหน้าที่ของกองทุนยุติธรรมให้มคี วามเหมาะสม
สอดคล้องกับภารกิจงาน เพื่อเตรียมพร้อมนาไปสู่การ
พัฒนาในรูปแบบที่เหมาะสม สามารถดึงดูดพนักงาน
ที่มีความสามารถสูงเข้ามาปฏิบัติงานในองค์กร
ขณะเดียวกันสามารถรักษาพนักงานที่มี
ความสามารถให้คงอยู่กับองค์การต่อไป
2.ใช้เป็นกรอบแนวทางในการวางแผนการพัฒนา
ด้านการบริหารงานบุคคลของสานักงานกองทุน
ยุติธรรม
ผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ 224,895 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเครือข่ายและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
เป้าประสงค์ :
1.ขยายเครือข่ายความร่วมมือพันธมิตรให้เพิ่มมากขึ้น
2.รักษาเครือข่ายให้สานสัมพันธ์มั่นคงและยั่งยืน
เป้าหมาย :
เครือข่ายพันธมิตรมีเพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งมีการสานสัมพันธ์ที่มั่นคงและยั่งยืน
โครงการ

กิจกรรม

เป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

แผนดาเนินงาน
2561
ตค

1. โครงการ
แถลงข่าว
สาคัญเนื่องใน
วันครบรอบ
สานักงาน
กองทุนยุติธรรม

มีการจัดแถลงข่าว
สาคัญและจัด
นิทรรศการเกี่ยวกับ
ผลการดาเนินงานที่
ผ่านมาของกองทุน
ยุติธรรม

เป็นการ
เผยแพร่ให้
สาธารณชน
ได้รับรู้ภารกิจ
ของกองทุน
ยุติธรรม

500,000

พย

ผู้รับ

2562
ธค

มค

กพ

มีค

เมย

พค

มิย

กค

สค

กย

ผลการดาเนินงาน

ผิดชอบ
ฝ่าย
บริหาร
ทั่วไป

มีการดาเนินโครงการในวันที่ 24 เมษายน 2562
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
1.ประชาสัมพันธ์ภารกิจและผลงานการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนที่ผ่านมาของกองทุนยุติธรรมให้
เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายได้อย่างครบถ้วน
และทั่วถึง ผ่านช่องทางออนไลน์ โทรทัศน์ และวิทยุ
2.พัฒนาช่องทางการให้ความช่วยเหลือของ
สานักงานกองทุนยุติธรรมให้ทั่วถึงอย่างเสมอภาค
และเท่าเทียม
ผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ 498,900 บาท

2. โครงการ
2.1 รวมกฎหมาย
ประชาสัมพันธ์ กองทุนยุติธรรม
กองทุนยุติธรรม

เป็นการเผยแพร่
ให้สาธารณชน
ได้รับรู้ข้อกฎหมาย
สิทธิของ

450,000

ฝ่าย
บริหาร
ทั่วไป

มีการจัดทาเล่มรวมกฎหมายกองทุนยุติธรรม
เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน
ผลการใช้จา่ ยงบประมาณโครงการ 440,636.70 บาท

โครงการ

กิจกรรม

เป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

แผนดาเนินงาน
2561
ตค

2.2 เอกสารหรือ
แผ่นพับภารกิจ
กองทุนยุติธรรม
2.3 เอกสารเผยแพร่
ภารกิจกองทุน
ยุติธรรมในรูปปฏิทิน
2.4 แผ่นไวนิล
ภารกิจกองทุน
ยุติธรรม
2.5 จัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ผ่าน
ช่องทางดิจิทัล

ตนเองรวมถึง
บทบาทภารกิจ
ของกองทุน
ยุติธรรม

450,000

450,000

450,000

3,500,000

พย

ผู้รับ

2562
ธค

มค

กพ

มีค

เมย

พค

มิย

กค

สค

กย

ผลการดาเนินงาน

ผิดชอบ
ฝ่าย
บริหาร
ทั่วไป

มีการจัดทาเอกสารหรือแผ่นพับภารกิจกองทุน
ยุติธรรมเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน
ผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ 400,000 บาท
มีการจัดทาเอกสารเผยแพร่ภารกิจกองทุนยุติธรรม
ในรูปปฏิทินเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน
ผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ 433,350 บาท
มีการจัดทาแผ่นไวนิลภารกิจกองทุนยุติธรรมเพื่อ
เผยแพร่ต่อสาธารณชน
ผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ 449,400 บาท
มีการดาเนินโครงการในวันที่ 4 มิถุนายน 2562
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
1.ประชาสัมพันธ์กองทุนยุติธรรมให้เข้าถึงประชาชน
ทุกกลุ่มเป้าหมายได้อย่างครบถ้วนและทั่วถึง โดยผ่าน
ช่องทางสื่อสารออนไลน์ สื่อโทรทัศน์ และสื่อวิทยุ
(Online,On Air,On Ground) ให้ประชาชนรับรู้
เข้าใจ โครงสร้าง อานาจหน้าที่ ภารกิจ และขั้นตอน
การปฏิบัติงานของกองทุนยุติธรรม
2.พัฒนาช่องทางในการสื่อสารผ่านช่องทางดิจิทัลที่
มีเนื้อหา รูปแบบและวิธีการสื่อสารที่เหมาะสม
สอดคล้องและสามารถเข้าถึงประชาชนทุก
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว
3.พัฒนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์งานกองทุน
ยุติธรรมในภาคเอกชน เพื่อสนับสนุนการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทั่วถึง เป็นธรรมมากยิ่งขึ้น
ผลการใช้จา่ ยงบประมาณโครงการ 3,194,000 บาท

โครงการ

กิจกรรม

เป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

แผนดาเนินงาน
2561
ตค

3.โครงการ
พัฒนาเครือข่าย
สื่อมวลขนเพื่อ
การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
กองทุนยุติธรรม

การทากิจกรรม
ร่วมกันระหว่าง
กองทุนยุติธรรม
และสื่อมวลชน ผ่าน
กระบวนการทางาน
และมุมมอง
หน่วยงานของรัฐที่
ทางานเพื่อ
ประชาชนว่าภารกิจ
ที่สาคัญมีอะไร โดย
จัดทาผลผลิต
ออกมาเป็นสื่อสาร
คดีติดตามการ
ทางานตามภารกิจ
ของกองทุนยุติธรรม

เป็นการ
ประชาสัมพันธ์ให้
กองทุนยุติธรรม
เป็นที่รู้จักของ
ประชาชนทั่วไป
และส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของ
สื่อมวลชน ได้มี
โอกาสถ่ายทอด
เรื่องราวทัศนคติ
มุมมองด้านการ
ให้ความ
ช่วยเหลือ
ประชาชน

700,000

พย

ผู้รับ

2562
ธค

มค

กพ

มีค

เมย

พค

มิย

กค

สค

กย

ผลการดาเนินงาน

ผิดชอบ
ฝ่าย
บริหาร
ทั่วไป

มีการดาเนินโครงการในวันที่ 5-7 มิถุนายน 2562
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
1.หน่วยงานภายในกระทรวงยุติธรรมและสื่อมวลชน
ภาคเอกชน มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ภารกิจ และผลการดาเนินงานของกองทุน
ยุติธรรม
2.พัฒนาเครือข่ายสื่อมวลชนให้เป็นช่องทางในการ
เผยแพร่บทบาท ภารกิจ และผลการดาเนินงานของ
กองทุนยุติธรรมสู่สาธารณชน
3.เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของ
กองทุนยุติธรรมกับหน่วยงานด้านสื่อมวลชนทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนให้เกิดความร่วมมือ
ช่วยเหลือ สนับสนุน พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ภารกิจของกองทุนยุติธรรม
ผลการใช้จา่ ยงบประมาณโครงการ 529,389.52 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนยุติธรรม
เป้าประสงค์ :
ประชาชนผู้ยากไร้ เดือดร้อน ไม่ได้รับความเป็นธรรมได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล
เป้าหมาย :
กองทุนยุติธรรมมีความสามารถในการช่วยเหลือประชานอย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการ

กิจกรรม

เป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

แผนดาเนินงาน
2561
ตค

1.โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
สานักงานกองทุน
ยุตธิ รรม

มีการบรรยาย
แบ่งกลุ่มฝึก
ปฏิบัติ การ
แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
และศึกษาดูงาน

ข้าราชการ
พนักงาน และ
เจ้าหน้าที่กองทุน
ยุติธรรมได้รับ
การพัฒนา
ศักยภาพ และ
สมรรถนะของ
บุคลากรในด้านจิต
มุ่งมั่นการบริการ
มีความรู้
ความเข้าใจ
ทักษะและพัฒนา
ทีมงานให้มี
ประสิทธิภาพมาก

850,000

พย

ผู้รับ

2562
ธค

มค

กพ

มีค

เมย

พค

มิย

กค

สค

กย

ผลการดาเนินงาน

ผิดชอบ
ฝ่าย
บริหาร
ทั่วไป

มีการดาเนินโครงการในวันที่ ในวันที่ 6 - 9 กุมภาพันธ์
2562
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
๑. ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่กองทุนยุติธรรม
ได้รับการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพ และสมรรถนะ
ของบุคลากรในด้านจิตมุ่งมั่นบริการ และปฏิบัติงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
๒. ส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะ มีบุคลิกภาพ
ที่ดแี ละพัฒนาทีมงานให้มีประสิทธิภาพ
๓. มีการแลกเปลี่ยนความคิด ทัศนคติ และประสบการณ์
ในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัตริ าชการ
และทางานร่วมกันอย่างมีความสุขมีความรักและ
ผูกพันในองค์กร
ผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ 645,869 บาท

โครงการ

กิจกรรม

เป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

แผนดาเนินงาน
2561
ตค

2.โครงการ
ฝึกอบรม
เลขานุการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะอนุกรรมการ
กองทุนยุติธรรม
ประจาจังหวัด

2.1 บรรยายให้
ความรู้เกี่ยวกับ
ภารกิจ อานาจ
หน้าที่ของกองทุน
ยุติธรรม
2.2 บรรยายให้
ความรู้เกี่ยวกับ
บทบาทหน้าทีใ่ น
การปฏิบัติงานของ
เลขานุการตาม
พระราชบัญญัติ
กองทุนยุติธรรม
พ.ศ. 2558 และ
ตามคาสั่ง
คณะกรรมการ
กองทุนยุติธรรม
2.3 จัดกิจกรรม
แบ่งกลุ่มเพื่อ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
กาหนดปัญหาและ
แนวทางในการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น

ผู้เข้าร่วมการ
ฝึกอบรมมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
ภารกิจและ
อานาจหน้าที่
ของกองทุน
ยุติธรรม
สามารถนาไป
ปฏิบัติเพื่อให้
ช่วยเหลือ
ประชาชน
ต่อไป

2,400,000

พย

ผู้รับ

2562
ธค

มค

กพ

มีค

เมย

พค

มิย

กค

สค

กย

ผลการดาเนินงาน

ผิดชอบ
กลุ่มงาน
นโยบาย
และ
พัฒนา
ระบบงาน

มีการดาเนินโครงการในวันที่ ในวันที่ 28 - 30
พฤศจิกายน 2561
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
1. ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจและ
บทบาทหน้าที่ของกองทุนยุติธรรม
2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ในการปฏิบัติงานของฝ่ายเลขานุการตาม
พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 และ
ตามคาสั่งคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมได้อย่าง
ถูกต้อง
3. เพิ่มประสิทธิภาพให้กับบุคลากรผูเ้ ข้าร่วมอบรม
ในการนาแนวทางคู่มือการปฏิบตั ิงานของฝ่ายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม
พ.ศ. 2558 มาปฏิบตั ิให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ
2,034,819.80 บาท

โครงการ

กิจกรรม

เป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

แผนดาเนินงาน
2561
ตค

3.โครงการ
ศึกษาดูงาน
แนวทางการ
ปฏิบัติงาน
ระบบทุน
หมุนเวียนที่มี
ผลการ
ดาเนินงานที่
เป็นเลิศ

3.1 ศึกษา
แนวทางการ
บริหารจัดการ
และรูปแบบการ
จัดการของทุน
หมุนเวียนที่มีการ
บริหารจัดการทีด่ ี
3.2 มีการ
แลกเปลีย่ นความ
คิดเห็นและแนว
ปฏิบัติในการ
ดาเนินงาน
3.3 สร้าง
เครือข่ายด้วยการ
ร่วมมือระหว่าง
กองทุนยุติธรรม
และทุนหมุนเวียน
อื่นๆ

ผู้เข้าร่วมได้
เรียนรู้แนว
ทางการบริหาร
จัดการและ
รูปแบบการ
จัดการของทุน
หมุนเวียนที่มี
การบริหาร
จัดการที่ดี และ
ได้มีการ
แลกเปลีย่ น
ทัศนคติ ความ
คิดเห็นอันเป็น
ประโยชน์ต่อ
การดาเนินงาน
ของกองทุน
ยุติธรรม

50,000

พย

ผู้รับ

2562
ธค

มค

กพ

มีค

เมย

พค

มิย

กค

สค

กย

ผลการดาเนินงาน

ผิดชอบ
ฝ่าย
บริหาร
ทั่วไป

มีการดาเนินโครง การในวันที่ ในวันที่ 26 ธันวาคม
2561 โดยได้ศึกษาดูงานจานวน 2 แห่ง ได้แก่
กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและ
ผู้ยากจน และกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
๑. ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้แนวทางการบริหาร
จัดการและรูปแบบการจัดการของทุนหมุนเวียนที่มี
การบริหารจัดการที่ดี อันจะก่อให้เกิดแนวคิดที่ดี
ในการขับเคลื่อนการดาเนินงานของกองทุนยุติธรรม
2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนทัศนคติ
ความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของ
กองทุนยุติธรรม และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
การบริหารงานของกองทุนยุติธรรมต่อไป
3. เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกองทุนยุติธรรม
และทุนหมุนเวียนอื่นๆ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ 17,730 บาท

โครงการ

กิจกรรม

เป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

แผนดาเนินงาน
2561
ตค

4. โครงการ
อบรมเชิง
ปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการลง
ระบบ
สารสนเทศ
กองทุน
ยุติธรรมฯ

เป็นการฝึกอบรม
การใช้ระบบ
สารสนเทศของ
กองทุนยุติธรรม

เจ้าหน้าที่
สามารถ
ปฏิบัติงาน
ภารกิจกองทุน
ยุติธรรม มี
ความเข้าใจ
กระบวนงาน
และสามารถใช้
ระบบ
สารสนเทศ
กองทุนยุติธรรม
เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงาน
และรายงาน
สารสนเทศได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

350,000

พย

ผู้รับ

2562
ธค

มค

กพ

มีค

เมย

พค

มิย

กค

สค

กย

ผลการดาเนินงาน

ผิดชอบ
กลุ่มงาน มีการดาเนินโครงการในวันที่ 16-17 พฤษภาคม
ประมวล 2562 และ วันที่ 7-8 สิงหาคม 2562
ผล
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
1.กองทุนยุติธรรมมีฐานข้อมูลการให้บริการที่
สามารถรายงานสถานการณ์การให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนและนามาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน
งบประมาณและนโยบายของกระทรวงยุติธรรม
2.ประชาชนสามารถใช้บริการของสานักงานกองทุน
ยุติธรรมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทันเวลา
3.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสานักงานกองทุนยุติธรรม
มีความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ 320,420 บาท

โครงการ

กิจกรรม

เป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

แผนดาเนินงาน
2561
ตค

5. โครงการ มีการจัดฝึกอบรม
ฝึกอบรมเชิง ทัง้ ภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติการ
การฝึกปฏิบัติ
หลักสูตร
“การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
สืบสวน
สอบสวนการ
กระทา
ความผิดและ
การแสวงหา
ข้อเท็จจริง”

เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน
กองทุนยุติธรรม
(นิติกร) มี
แนวทางขั้นตอน
การแสวงหา
ข้อเท็จจริง มี
ประสิทธิภาพ
รวดเร็ว ถูกต้อง
มากยิ่งขึ้น

600,000

พย

ผู้รับ

2562
ธค

มค

กพ

มีค

เมย

พค

มิย

กค

สค

กย

ผลการดาเนินงาน

ผิดชอบ
กลุ่มงาน มีการดาเนินโครงการในวันที่ 13-15 มิถุนายน
ช่วยเหลือ 2562
ประชาชน ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
1.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนยุติธรรม มีแนวทาง
การปฏิบัตติ ่อการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ
ประชาชน เพื่อลดข้อผิดพลาดในการพิจารณา
การขอรับความช่วยเหลือของคณะอนุกรรมการ
ผู้ปฏิบัติงานภายใต้ภารกิจกองทุนยุติธรรม
2.เกิดการแลกเปลีย่ นองค์ความรู้ในการแสวงหา
ข้อเท็จจริง การทารายงานความคิดเห็น จากผู้เชี่ยวชาญ
ในคณะอนุกรรมการฯ
3.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ
ตลอดจนเรียนรู้เทคนิค วิธีการ ในขั้นตอนการพิจารณา
ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ถูกต้อง
ผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ 452,813.80

โครงการ

กิจกรรม

เป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

แผนดาเนินงาน
2561
ตค

6. โครงการ
ฝึกอบรมการ
บริหารจัดการ
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ระดับผู้บริหาร
ระดับต้นฯ
(IT
Management)

เป็นการ
ลงทะเบียนร่วม
กิจกรรมกับ
หน่วยงาน
ภายนอก ด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
สาหรับผู้บริหาร
ระดับต้น

เพื่อให้ผู้บริหาร
ระดับต้น ได้
เพิ่มพูนทักษะ
ความรู้ด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อ
นามาใช้
ประยุกต์กับ
กองทุนยุติธรรม

350,000

พย

ผู้รับ

2562
ธค

มค

กพ

มีค

เมย

พค

มิย

กค

สค

กย

ผลการดาเนินงาน

ผิดชอบ
กลุ่มงาน มีการดาเนินโครงการในวันที่ 1, 8, 15, 22,
ประมวล ตุลาคม 2562 โดยฝึกอบรมในหลักสูตร Digital
ผล
Transformation Strategy for Senior
Management และศึกษาดูงานต่างประเทศ
ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 20 กันยายน 2562
ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
ผู้บริหารระดับต้นของหน่วยงานมีวิสัยทัศน์ มีความรู้
ความสามารถ และสมรรถนะทางการบริหารจัดการ
ไอซีทีที่เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ และสอดคล้อง
กับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
สามารถนาความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้
ในองค์กร รู้เท่าทันเทคโนโลยีสากล
ผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ 210,255 บาท

โครงการ

กิจกรรม

เป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

แผนดาเนินงาน
2561
ตค

7. โครงการ
ฝึกอบรม
ผู้บริหาร
สารสนเทศ
(Strategic IT
Governance,
Information
Security
and Cyber
- security
Management
for
Executives)
(ลงทะเบียน
หน่วยงาน
ภายนอก)

เป็นการ
ลงทะเบียนร่วม
กิจกรรมกับ
หน่วยงาน
ภายนอก ด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
สาหรับผู้บริหาร
ระดับสูง

เพื่อให้ผู้บริหาร
ระดับสูง ได้
เพิ่มพูนทักษะ
ความรู้ด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อ
นามาใช้
ประยุกต์กับ
กองทุนยุติธรรม

350,000

พย

ผู้รับ

2562
ธค

มค

กพ

มีค

เมย

พค

มิย

กค

สค

กย

ผลการดาเนินงาน

ผิดชอบ
กลุ่มงาน มีการดาเนินโครงการระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน –
ประมวลผล 5 กรกฎาคม 2562 และศึกษาดูงานต่างประเทศ
ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน 2562 – 1 กรกฎาคม
2562 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
1. ผู้บริหารสามารถกาหนดนโยบายเชิงกลยุทธ์ใน
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถ
วิเคราะห์การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แนว
ทางการนาเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้กับองค์กรอย่าง
สัมฤทธิ์ผล
2. ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์ผลกระทบของ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อองค์กร สามารถ
กาหนดกลยุทธ์ในการสร่างไอทีภิบาล การประเมิน
และบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มี
ความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศในองค์กร
ผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ 298,530 บาท

โครงการ

กิจกรรม

เป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

แผนดาเนินงาน
2561
ตค

8. โครงการ
แผนบูรณา
การตาม
นโยบายของ
รัฐบาล

กิจกรรมเป็นไป
ตามนโยบายของ
รัฐบาล

เพื่อตอบสนอง
ต่อนโยบายของ
รัฐบาล

400,000

พย

ผู้รับ

2562
ธค

มค

กพ

มีค

เมย

พค

มิย

กค

สค

กย

ผลการดาเนินงาน

ผิดชอบ
กองทุนฯ มีการดาเนินโครงการในวันที่ 24 เมษายน 2562
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
1.เกิดความร่วมมือในระหว่างหน่วยงาน และภาคี
เครือข่าย เพื่อบูรณาการการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชน ให้มีความเสมอภาคที่จะได้รับความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สนิ การศึกษาและ
การรับรู้ข่าวสาร การเข้าถึงบริการสาธารณะและ
สวัสดิการสังคม การได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
อานวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้า ขจัดความ
ทุกข์ยากสร้างประชาสามัคคี ส่งเสริมคนดีสู่สังคม
2. หน่วยงานและภาคีเครือข่าย มีความเข้าใจ
บทบาทภารกิจของกองทุนยุติธรรม เพื่อการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ได้อย่างทั่วถึง
3. หน่วยงานและภาคีเครือข่าย สามารถประสาน
ความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือประชาชนให้
เข้าถึงกองทุนยุติธรรมได้อย่างรวดเร็ว
ผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ 397,575 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากฎหมายและระเบียบกองทุนยุติธรรม
เป้าประสงค์ :
มีระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ คาสั่งต่างๆ รองรับพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย
เป้าหมาย :
มี ก ารพั ฒ นาอนุ บั ญ ญั ติ ประกาศ ค าสั่ ง แนวทางการพิ จ ารณาให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ผู้ ย ากไร้ หลั ก เกณฑ์ และคู่ มื อ การปฏิ บั ติ งาน ตาม
พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรมโดยการมีส่วนร่วมอย่างมีคุณภาพ
โครงการ

กิจกรรม

เป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

แผนดาเนินงาน
2561
ตค

1. โครงการ
เผยแพร่ความรู้
กฎหมายให้แก่
หน่วยงานใน
กระบวนการ
ยุติธรรม

การฝึกอบรมใน
ประเด็นต่างๆ
อาทิเช่น กองทุน
ยุติธรรมกับการ
ช่วยเหลือประชาชน
ให้เข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรม การถอด
บทเรียนการช่วยเหลือ
ประชาชนของ
หน่วยงานใน
กระบวนการยุติธรรม
เป็นต้น รวมถึง
การแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
ประเด็นปัญหา
การดาเนินงาน

ผู้เข้าร่วม
โครงการได้รบั
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
พระราชบัญญั
ติกองทุน
ยุติธรรม พ.ศ.
2558 และ
ได้มีการ
แลกเปลีย่ น
เรียนรู้
เกี่ยวกับการ
ดาเนินการให้
ความช่วยเหลือ
ประชาชนทาง
กฎหมาย

1,600,000

พย

ผู้รับ

2562
ธค

มค

กพ

มีค

เมย

พค

มิย

กค

สค

กย

ผลการดาเนินงาน

ผิดชอบ
นิติการ มีการดาเนินโครงการในวันที่ 6-7 ธันวาคม 2561
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
1.ผูเ้ ข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558
2.ผูเ้ ข้าร่วมอบรมได้แลกเปลีย่ นความรู้ เกี่ยวกับการ
ดาเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย
3.เกิดการบูรณาการทางานร่วมกันของหน่วยงาน
ในการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงการปฏิบัติงาน
ร่วมกันได้อย่างเป็นเอกภาพ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ 687,568.52

