รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการกองทุนยุติธรรม ปีงบประมาณ 2563 (Action Plan)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบการให้ความช่วยเหลือประชาชนแบบบูรณาการ
เป้าประสงค์ :
1) มีมาตรฐานการปฏิบัติงานในการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
2) มีการทางานแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ
3) มีโครงสร้างคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือที่มีความเหมาะสม
กลยุทธ์ :
1) พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย
2) บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3) ปรับโครงสร้างคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือให้มีความเหมาะสม
โครงการ

1. โครงการ
ฝึกอบรม
เลขานุการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะอนุกรรมการ
กองทุนยุติธรรม
ประจาจังหวัด

กิจกรรม

1.1 บรรยายให้
ความรู้เกี่ยวกับ
ภารกิจ อานาจ
หน้าที่ของ
กองทุนยุติธรรม
ตามพระราชบัญญัติ
กองทุนยุติธรรม
พ.ศ. 2558
และความรูเ้ กี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่ใน
การปฏิบัติงาน
ของเลขานุการ
ตามพระราชบัญญัติ
กองทุนยุติธรรม
พ.ศ. 2558

เป้าหมาย

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(บาท)
แผนงาน/
โครงการ

เพื่อให้บุคลากร 1,648,280 ร้อยละ
ผู้เข้าร่วมอบรม
ความรู้
ได้เรียนรูเ้ กี่ยวกับ
ความ
บทบาทหน้าที่
เข้าใจของ
ในการปฏิบัติงาน
ผู้เข้าร่วม
ของฝ่ายเลขานุการ
อบรม/
ตามพระราชบัญญัติ
สัมมนาใน
กองทุนยุติธรรม
โครงการ
พ.ศ. 2558
ของ
และตามคาสั่ง
กองทุน
คณะกรรมการ
ยุติธรรม
กองทุนยุติธรรม
มีความรู้ความ
เข้าใจไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

แผนดาเนินงาน
2562
ตค

พย

2563
ธค

มค

กพ

มีค

เมย

พค

มิย

กค

สค

ผู้รับ
ผิดชอบ

ผลการดาเนินงาน

กลุ่มงาน
นโยบาย
และ
พัฒนา
ระบบงาน

ได้ดาเนินการจัดโครงการในวันที่ 16-17 มกราคม
2563
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
1. ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจ
และอานาจหน้าที่ของกองทุนยุติธรรม บทบาทหน้าที่ใน
การปฏิบตั ิงานของฝ่ายเลขานุการ ตามพระราชบัญญัติ
กองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 และตามคาสั่ง
คณะกรรมการกองทุนยุติธรรม
๒. ผู้เข้าร่วมอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟัง
ปัญหา และแนวทางการปฏิบตั ิงาน
3. ภารกิจงานของกองทุนยุติธรรมมีขอ้ ผิดพลาดน้อยลง
4. ประชาชนได้รับการบริการและเข้าถึงความ
ยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมและรวดเร็ว

กย

ผลการใช้จา่ ยงบประมาณโครงการ 340,750 บาท

และตามคาสั่ง
คณะกรรมการ
กองทุนยุติธรรม
1.2 กิจกรรม
แบ่งกลุ่มเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
กาหนดปัญหา
และแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นจาก
การปฏิบัติงาน
ด้านเลขานุการ

โครงการ

2. โครงการ
อบรมด้านการเงิน
การคลังกองทุน
ยุติธรรม

กิจกรรม

2.1 บรรยายให้
ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมาย ระเบียบ
และคู่มือ
การปฏิบัติงาน
ด้านการคลัง
และอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
2.2 กิจกรรม
แบ่งกลุ่มเพื่อ
ปฏิบัติงานตาม
คู่มือการปฏิบตั ิงาน
ด้านการคลัง

เป้าหมาย

เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงาน
ตามคู่มือการ
ปฏิบัติงานด้าน
การคลัง

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(บาท)
แผนงาน/
โครงการ
1,260,000

ร้อยละ
ความรู้
ความเข้าใจ
ของ
ผู้เข้าร่วม
อบรม
สัมมนาใน
โครงการ
ของกองทุน
ยุติธรรม

แผนดาเนินงาน
2562
ตค

พย

2563
ธค

มค

กพ

มีค

เมย

พค

มิย

กค

สค

ผู้รับ
ผิดชอบ

ผลการดาเนินงาน

กลุ่มงาน
บริหาร
การเงิน
การบัญชี
และการ
พัสดุ

ได้ดาเนินการจัดโครงการในวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์
2563

กย

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
1. เจ้าหน้าทีผ่ ู้ปฏิบตั ิงานมีความรู้เกี่ยวกับ
วิธีการใช้งานระบบ jf-finance
2.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงานด้านการคลัง
กองทุนยุติธรรม
3.เกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ รับทราบปัญหาหรือ
ข้อขัดข้องในการใช้งานระบบ jf-finance และกาหนด
แนวทาวการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานร่วมกัน
ผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ
1,051,001.38 บาท

กองทุนยุติธรรม
รับฟังและกาหนด
แนวทางการ
แก้ไขปัญหาใน
การปฏิบัติงาน
และแลกเปลีย่ น
เรียนรู้

โครงการ

กิจกรรม

เป้าหมาย

3. โครงการ
เพื่อทบทวน
จานวน
บูรณาการ
บันทึกข้อตกลง หน่วยงาน
การให้ความ
ความร่วมมือ
ที่ลงนาม
ช่วยเหลือประชาชน
(MOU)
ในบันทึก
ตามบันทึกความ
การอานวย ข้อตกลง กับ
ร่วมมือ (MOU)
ความยุติธรรม กองทุนยุตธิ รรม
การอานวยความ เพื่อลดความ
(MOU)
ยุติธรรรมเพื่อลด
เหลื่อมล้า
เข้าร่วม
ความเหลื่อมล้า
สร้างสังคม
โครงการ
สร้างสังคมเท่าเทียม
เท่าเทียม
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

งบประมาณ
(บาท)
50,000

ตัวชี้วัด
แผนงาน/
โครงการ
ระดับ
ความสาเร็จ
การดาเนินงาน
โครงการ
บูรณาการ
การให้ความ
ช่วยเหลือ
ประชาชน
ตามบันทึก
ความร่วมมือ
(MOU)
การอานวย
ความยุติธรรม
เพื่อลดความ
เหลื่อมล้า
สร้างสังคม
เท่าเทียม

แผนดาเนินงาน
2562
ตค

พย

ผู้รับ
ผิดชอบ

2563
ธค

มค

กพ

มีค

เมย

พค

มิย

กค

สค

ผลการดาเนินงาน

กย

กลุ่มงาน อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ
กฎหมาย
และ
ช่วยเหลือ
ประชาชน

โครงการ

4. โครงการ
พัฒนาระบบ
การทางาน
ร่วมกับศูนย์
ยุติธรรมชุมชน
ในการแสวงหา
ข้อเท็จจริง
ในการให้ความ
ช่วยเหลือ
ประชาชน

กิจกรรม

เป้าหมาย

4.1 เป็นการ
เพื่อให้
ช่วยกันพัฒนา เจ้าหน้าที่ศูนย์
เครื่องมือ ความรู้ ยุตธิ รรมชุมชน
ทักษะ
มีความรู้
ความสามารถ
ความสามารถ
ของเจ้าหน้าที
ตลอดจน
ศูนย์ยุตธิ รรม
ทักษะในการ
ชุมชนในการ
แสวงหา
แสวงหา
ข้อเท็จจริงใน
ข้อเท็จจริง
การให้ความ
เพื่อให้การให้
ช่วยเหลือ
ความช่วยเหลือ
ประชาชน
ประชาชน
ตามกรอบ
เป็นไปอย่างมี
ภารกิจ 5
ประสิทธิภาพ
ด้านของศูนย์
และ
ยุติธรรมชุมชน
ประสิทธิผล
ไม่น้อยกว่า
ร้
อยละ 80
4.2 เป็นการ
สร้างเครือข่าย
การทางาน
ร่วมกันในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนของ
เจ้าหน้าที่ศูนย์
ยุติธรรมชุมชน
สานักงาน
ยุติธรรมจังหวัด

งบประมาณ
(บาท)
986,400

ตัวชี้วัด
แผนงาน/
โครงการ
ระดับ
ความสาเร็จ
การดาเนินงาน
โครงการพัฒนา
ระบบการ
ทางานร่วมกับ
ศูนย์ยุติธรรม
ชุมชนในการ
แสวงหา
ข้อเท็จจริงใน
การให้ความ
ช่วยเหลือ
ประชาชน

แผนดาเนินงาน
2562
ตค

พย

ผู้รับ
ผิดชอบ

2563
ธค

มค

กพ

มีค

เมย

พค

มิย

กค

สค

ผลการดาเนินงาน

กย

กลุ่มงาน อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ
กฎหมาย
และ
ช่วยเหลือ
ประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการองค์การอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์ :
1) มีแนวทางการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
2) มีระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
3) มีการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ :
1) พัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
2) พัฒนาระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการองค์การ
3) พัฒนาการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์
โครงการ

1. โครงการ
ทบทวน/จัดทา
แผนปฏิบัติการ
ด้านกองทุน
ยุติธรรม ระยะที่ 1
(พ.ศ. 25622565)

กิจกรรม

เป้าหมาย

1.1 ทบทวน
เพื่อทบทวน
กรอบทิศทาง
กรอบทิศทาง
การดาเนินงานและ
การ
แผนปฏิบตั ิการ
ดาเนินงาน
ด้านกองทุน
และ
ยุติธรรม ระยะที่ 1 แผนปฏิบัติ
(พ.ศ. 2563 การด้าน
2565)
กองทุน
ยุติธรรม
1.2ปรับปรุง
ระยะที่ 1
แผนงาน/โครงการ/
(พ.ศ. 2562กิจกรรม
2565)
การดาเนินงาน
ของกองทุนยุติธรรม
ให้สอดรับกับ
ทิศทาง
การเปลี่ยนแปลงไป

งบประมาณ
(บาท)
389,120

ตัวชี้วัด
แผนงาน/
โครงการ
ระดับ
ความสาเร็จ
ของการ
ทบทวน
แผนปฏิบัติ
การด้าน
กองทุนยุติธรรม
ระยะที1่ (พ.ศ.
2563-2565)

แผนดาเนินงาน
2562
ตค

พย

2563
ธค

มค

กพ

มีค

เมย

พค

มิย

กค

สค

ผู้รับ
ผิดชอบ

ผลการดาเนินงาน

กลุ่มงาน
นโยบาย
และ
พัฒนา
ระบบงาน

ได้ดาเนินการจัดโครงการในวันที่ 8 – 9 เมษายน 2563

กย

เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์การระบาดของ
เชื้อไวรัสโควิด 2019 จึงมีการจัดโครงการในรูปแบบ
ระบบการประชุมทางไกล (Video conference)
จึงไม่มีการใช้งบประมาณ
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
1. กองทุนยุติธรรมได้ทบทวนแผนปฏิบัติกาน
ด้านกองทุนยุติธรรม ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 –
2565) ให้มคี วามชัดเจนและสอดคล้องกับ
ภารกิจของกองทุนยุติธรรม
2. กองทุนยุติธรรมมีทิศทางการปฏิบัติงานที่
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
3. มีการปรับปรุงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
และการดาเนินงานของกองทุนยุติธรรมให้สอดรับ
กับทิศทางที่เปลี่ยนแปลงไป

โครงการ

2. โครงการ
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
ทบทวน
การจัดทา
แผนการบริหาร
ความเสี่ยงและ
คู่มือการบริหาร
ความเสี่ยงของ
สานักงาน
กองทุนยุติธรรม

กิจกรรม

2.1 กิจกรรมเชิง
ปฏิบัตกิ าร ให้ได้มา
ซึ่งต้นแบบการดาเนิน
กระบวนการบริหาร
ความเสีย่ งที่ถูกต้อง
ตามกรอบแนวคิด
สมัยใหม่ โดยมี
Checklist
และ Template
ที่เป็นบรรทัดฐาน
เดียวกัน
ทุกหน่วยงาน

เป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

เพื่อให้สานักงาน 284,500
กองทุนยุตธิ รรม
มีระบบการ
บริหารความเสี่ยง
โดยการบริหาร
ปัจจัยและควบคุม
กิจกรรม รวมทั้ง
กระบวนการ
ดาเนินงานต่างๆ
เพื่อลดมูลเหตุ
ของแต่ละโอกาส
ที่องค์กรจะเกิด
2.2 สามารถประเมิน ความเสียหาย
และวิเคราะห์
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
ในระดับหน่วยงาน
และเชื่อมโยงสูร่ ะดับ
กองทุนยุติธรรมได้
สู่การจัดทาแนวทาง
ในการบริหารและ
จัดการความเสีย่ ง
อย่างเป็นระบบตาม
แนวคิดสมัยใหม่
และนาไปปรับใช้
กับการปฏิบัติงานใน
หน่วยงานและองค์กร

ตัวชี้วัด
แผนงาน/
โครงการ
ระดับ
ความสาเร็จ
ของการ
ทบทวนจัดทา
แผนการ
บริหารความ
เสี่ยงและคู่มือ
การบริหาร
ความเสีย่ งของ
สานักงาน
กองทุน
ยุติธรรม

แผนดาเนินงาน
2562
ตค

พย

ผู้รับ
ผิดชอบ

2563
ธค

มค

กพ

มีค

เมย

พค

มิย

กค

สค

ผลการดาเนินงาน

กย

ฝ่าย
บริหาร
ทั่วไป

ได้ดาเนินการจัดโครงการในวันที่ 2 – 4
มีนาคม ๒๕๖3
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
1.มีการทบทวนจัดทาแผนการบริหาร
ความเสีย่ งและคูม่ ือการบริหารความเสีย่ ง
ของสานักงานกองทุนยุติธรรม
2. ผูเ้ ข้าร่วมอบรมมีความรูค้ วามเข้าใจการบริหาร
ความเสีย่ ง ที่สอดคล้องกับภารกิจของ
กองทุนยุติธรรม
3. ผู้เข้าร่วมอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
รับฟังปัญหา และแนวทางการปฏิบัติงาน
4. ภารกิจงานของกองทุนยุติธรรม
มีความเสี่ยงน้อยลง
5. กองทุนยุติธรรม มีระบบในการบริหารความเสี่ยง
โดยการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้ง
กระบวนการดาเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุ
ของแต่ละโอกาสที่กองทุนยุติธรรมจะเกิด
ความเสียหายในระดับความเสี่ยงและขนาดของ
ความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ โดยคานึงถึงการบรรลุเป้าหมาย
ของกองทุนยุติธรรมตามแผนการบริหารความ
เสี่ยง จึงกาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง
ให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความ
เสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป
ผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ
111,092.19 บาท

โครงการ

3. โครงการ
เพิ่มศักยภาพ
ของบุคลากร
ด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล

กิจกรรม

เป้าหมาย

เชิญวิทยากร
เพื่อให้เจ้าหน้าทีไ่ ด้
ภายนอกที่มีความรู้ พัฒนาความรู้และ
เฉพาะด้าน
เพิม่ ศักยภาพด้าน
ดาเนินการ
เทคโนโลยี
ฝึกอบรม
สารสนเทศ ให้มี
ด้านเทคโนโลยี ความรูค้ วามเข้าใจต่อ
สารสนเทศโดย
ระบบเทคโนโลยีใน
การบรรยายและ ยุคปัจจุบันและ
แบ่งกลุ่มฝึก
นามาประยุกต์ใช้
ภาคปฏิบตั ิ
ในการพัฒนาองค์กร

งบประมาณ
(บาท)
81,700

ตัวชี้วัด
แผนงาน/
โครงการ

แผนดาเนินงาน
2562
ตค

พย

ผู้รับ
ผิดชอบ

2563
ธค

มค

กพ

มีค

เมย

พค

มิย

กค

สค

ผลการดาเนินงาน

กย

ร้อยละความรู้
ความเข้าใจ
ของผู้เข้าร่วม
อบรม/สัมมนา
ในโครงการ
ของกองทุน
ยุติธรรม

กลุ่มงาน ได้ดาเนินการจัดโครงการในวันที่ ๖ – 2๔
เทคโนโลยี มกราคม 256๓
สารสนเทศ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
1. ส านั กงานกองทุ นยุ ติ ธรรมได้ พั ฒนาระบบ
jf finance เพื่อ สนับ สนุ นการปฏิ บัติงาน
ทางด้านการเงิน
2. บุคลากรได้รบั ความรู้และแนวคิดในการ
นานวัตกรรมด้วยดิจิทัลทรานซ์ฟอร์เมชั่น
มาช่วยในการ ดาเนินงานเพื่อปรับเปลี่ยน
องค์กรให้เป็นองค์กรยุคดิจิทลั
ผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ
79,023 บาท

โครงการ

4. โครงการ
อบรมเชิง
ปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการลง
ระบบสารสนเทศ
กองทุนยุติธรรม

กิจกรรม

จัดฝึกอบรมโดย
การบรรยายให้
ความรู้และ
แบ่งกลุ่มฝึก
ภาคปฏิบตั ิ

เป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

ตัวชี้วัด
แผนงาน/
โครงการ

เพื่อให้เจ้าหน้าทีข่ อง 1,080,000 ร้อยละความรู้
สานักงานยุติธรรม
ความเข้าใจ
จังหวัด มีความเข้าใจ
ของผู้เข้าร่วม
และสามารถใช้งาน
อบรม/สัมมนา
ระบบสารสนเทศ
ในโครงการ
กองทุนยุตธิ รรมได้
ของกองทุน
อย่างถูกต้องและมี
ยุติธรรม
ประสิทธิภาพ

แผนดาเนินงาน
2562
ตค

พย

ผู้รับ
ผิดชอบ

2563
ธค

มค

กพ

มีค

เมย

พค

มิย

กค

สค

ผลการดาเนินงาน

กย

กลุ่มงาน อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

โครงการ

5. โครงการ
พัฒนาศักยภาพ
ของ
ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านกองทุน
ยุติธรรม

โครงการ

6. โครงการ
จ้างที่ปรึกษา
การบริหาร
ทรัพยากร
บุคคลของ
กองทุนยุติธรรม

กิจกรรม

การแบ่งกลุ่ม
ฝึกปฏิบัติ
การแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
และกิจกรรม
จิตอาสา

เป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

เพื่อพัฒนาศักยภาพ 483,300
ของผู้ปฏิบัติงาน
ด้านกองทุนยุตธิ รรม
และเสริมสร้างพัฒนา
ศักยภาพ และ
สมรรถนะของ
บุคลากรในด้าน
จิตมุ่งมั่นบริการ
และปฏิบัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์สจุ ริต

กิจกรรม

6.1 จัดจ้างบุคลากรเพื่อ
ทบทวนระบบการ
บริหารงานบุคคลที่
สอดคล้องและ
เหมาะสมกับองค์กร
6.2 เพื่อศึกษา วิเคราะห์
แนวทางการพัฒนาบุคลากร
และธารงรักษาไว้ซึ่ง
บุคลากรที่มคี ุณภาพ
6.3 เพื่อวิเคราะห์และ
จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
ในระยะ 2563-2565

เป้าหมาย

จัดจ้างบุคลากร
ซึ่งมีความรู้
ความสามารถ
เพื่อสนับสนุน
การดาเนินงาน
ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ของสานักงาน
กองทุนยุติธรรม
ให้เกิด
ประสิทธิภาพ

งบประมาณ
(บาท)
500,000

ตัวชี้วัด
แผนงาน/
โครงการ

แผนดาเนินงาน
2562
ตค

พย

ผู้รับ
ผิดชอบ

2563
ธค

มค

กพ

มีค

เมย

พค

มิย

กค

สค

กย

ร้อยละความรู้
ความเข้าใจ
ของผู้เข้าร่วม
อบรม/สัมมนา
ในโครงการ
ของกองทุน
ยุติธรรม

ตัวชี้วัด
แผนงาน/
โครงการ
ระดับ
ความสาเร็จใน
การจัดจ้างที่
ปรึกษา
โครงการ
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคลของ
กองทุน
ยุติธรรม

ฝ่าย
บริหาร
ทั่วไป

แผนดาเนินงาน
2562
ตค

พย

2563
ธค

มค

กพ

มีค

เมย

พค

มิย

กค

สค

ผลการดาเนินงาน

อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ

ผู้รับ
ผิดชอบ

ผลการดาเนินงาน

ฝ่าย
บริหาร
ทั่วไป

อยู่ระหว่างการดาเนินโครงการ

กย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากฎหมาย และระเบียบกองทุนยุติธรรม เพื่ออานวยความช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความเป็นธรรม
เป้าประสงค์ :
1) ประชาชนมีความรู้ทางกฎหมายทางกฎหมายเพิ่มขึ้น
2) มีระเบียบกองทุนยุติธรรมที่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน
3) มีแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ :
1) สร้างการรับรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน
2) พัฒนาระเบียบกองทุนยุติธรรม ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน
3) จัดทากระบวนการและข้อเสนอแนะ ในการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้อง
โครงการ

-

กิจกรรม

-

เป้าหมาย

-

งบประมาณ
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
แผนงาน/
โครงการ
-

แผนดาเนินงาน
2562
ตค

พย

ผู้รับ
ผิดชอบ

2563
ธค

มค

กพ

มีค

เมย

พค

มิย

กค

สค

ผลการดาเนินงาน

กย

-

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาเครือข่าย ประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการบริหารสารสนเทศดิจิทัล
เป้าประสงค์ :
1) มีเครือข่ายของกองทุนยุติธรรมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่มีประสิทธิภาพ
2) ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของกองทุนยุติธรรมอย่างทั่วถึง
3) มีเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์งานด้านกองทุนยุติธรรมสู่ประชานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลยุทธ์ :
1.พัฒนาเครือข่ายเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงกองทุนยุติธรรม
2.สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกองทุนยุติธรรมให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง
3.พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์กองทุนยุติธรรม
โครงการ

1. โครงการ
บริหาร
ความสัมพันธ์
และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของ
กองทุน
ยุติธรรม

กิจกรรม

1.1 สร้างความรู้
ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่
ภารกิจ และผล
การดาเนินงาน
ของกองทุน
ยุติธรรมแก่ผมู้ ี
ส่วนได้ส่วนเสีย
ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมของ
กองทุนยุติธรรม

เป้าหมาย

เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
กองทุนยุติธรรม
สร้างความรู้ความ
เข้าใจแก่ผู้มสี ่วน
ได้ส่วนเสียให้
ทราบถึงภารกิจ
ของกองทุนยุติธรรม
อีกทั้ง เป็นการ
เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้
1.2 แลกเปลี่ยน มีส่วนได้ส่วนเสีย
เรียนรู้และรับฟัง ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม
ความคิดเห็น
ผลกระทบ

งบประมาณ
(บาท)

ตัวชี้วัด
แผนงาน/
โครงการ

389,400 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

แผนดาเนินงาน
2562
ตค

พย

ผู้รับ
ผิดชอบ

2563
ธค

มค

กพ

มีค

เมย

พค

มิย

กค

สค

ผลการดาเนินงาน

กย

กลุ่มงาน
ประสาน
ส่วนภูมภิ าค
และ
พัฒนา
เครือข่าย

ได้ดาเนินการจัดโครงการในวันที่ 5-6
มีนาคม 2563
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
1.ได้รับข้อเสนอแนะแนวทางในการทบทวน
พัฒนา ปรับปรุงสัญญาการให้ความช่วยเหลือของ
กองทุนยุตธิ รรมให้มคี วามชัดเจน ครอบคลุม และ
เกิดความรวดเร็วในการให้ความช่วยเหลือประชาชน
2.ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟัง และวิเคราะห์
สภาพปัญหาในการทาสัญญาการให้ความ
ช่วยเหลือของกองทุนยุติธรรม
3.เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
บุคลากรของกองทุนยุติธรรมกับผูม้ ีส่วนได้
ส่วนเสียของกองทุนยุติธรรม
ผลการใช้จา่ ยงบประมาณโครงการ 204,170 บาท

ทางด้านบวก
และทางลบจาก
การมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทั้ง
ทางตรงและ
ทางอ้อมของ
กองทุนยุติธรรม
1.3 สร้าง
ความสัมพันธ์
อันดีระหว่าง
บุคลากรของ
กองทุนยุติธรรม
กับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมของ
กองทุนยุติธรรม

