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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 

สถำบันเพื่อกำรยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์กำรมหำชน) หรือ สธท. หรือ Thailand Institute of 
Justice (TIJ) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 มิถุนำยน พ.ศ. 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมควำมเป็นเลิศด้ำนกำร
วิจัยและกำรพัฒนำกระบวนกำรยุติธรรม ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประเทศไทยในกรอบควำมร่วมมือกับ
สหประชำชำติว่ำด้วยกำรป้องกันอำชญำกรรมและควำมยุติธรรมทำงอำญำ เชื่อมโยงแนวคิดตำมหลักสำกลสู่
กำรปฏิบัติในระดับประเทศ และในภูมิภำคอำเซียน ภำรกิจส ำคัญของ TIJ ประกำรหนึ่ง คือกำรส่งเสริมให้เกิด
กำรอนุวัติ“ข้อก ำหนดกรุงเทพ” หรือข้อก ำหนดสหประชำชำติว่ำด้วยกำรปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมำตรกำร
ที่ไม่ใช่กำรคุมขังส ำหรับผู้กระท ำควำมผิดหญิง (UN Bangkok Rules) รวมถึงส่งเสริมมำตรฐำนสหประชำชำติ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพำะด้ำนเด็กและสตรีในกระบวนกำรยุติธรรม อีกทั้งยังท ำหน้ำที่ขับเคลื่อนประเด็น
ส ำคัญต่ำง ๆ ในเวทีระหว่ำงประเทศ เช่น หลักนิติธรรม กำรพัฒนำ สิทธิมนุษยชน สันติภำพ และควำมมั่นคง   

TIJ ถือเป็นองค์กำรมหำชนที่ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกรัฐบำล แต่ปฏิบัติงำนขึ้นตรงกับคณะ
กรรมกำรบริหำรสถำบันฯ ซึ่งประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชำญในหลำยแขนง และผู้บริหำรองค์กรต่ำง  ๆ ใน
กระบวนกำรยุติธรรม ซึ่งท ำหน้ำที่ก ำกับดูแลและก ำหนดนโยบำย กรอบยุทธศำสตร์ แผนงำนของสถำบันฯ 
และมีพระเจ้ำหลำนเธอ พระองค์เจ้ำพัชรกิติยำภำ ทรงเป็นประธำนกรรมกำรที่ปรึกษำกิตติมศักดิ์ 

พระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งสถำบันเพื่อกำรยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์กำรมหำชน) พ.ศ.2554 มำตรำ 
37 ก ำหนดให้ส ำนักงำนมีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมระยะเวลำที่คณะกรรมกำรก ำหนด แต่ต้องไม่นำน
กว่ำสำมปี กำรประเมินผลดังกล่ำวจะต้องจัดท ำโดยสถำบัน หน่วยงำน องค์กร หรือคณะบุคคลที่เป็นกลำงและ
มีควำมเชี่ยวชำญในด้ำนกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน ดังนั้น TIJ จึงมีควำมจ ำเป็นต้องจัดท ำโครงกำร
ประเมินผลกำรด ำเนินงำน ปีงบประมำณ 2556 ถึง 2558 เพื่อแสดงข้อเท็จจริงให้ปรำกฏในด้ำนประสิทธิผล 
ประสิทธิภำพ และกำรพัฒนำองค์กร และเพื่อประโยชน์ในกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักงำนให้มีประสิทธิภำพ มีควำมน่ำเชื่อถือเป็นที่ยอมรับแก่หน่วยงำนภำครัฐและผู้ใช้บริกำร รวมทั้ง 
ส ำนักงำนจะได้น ำไปใช้ในกำรยกระดับกำรบริหำรจัดกำร เพื่อให้สำมำรถสร้ำงคุณค่ำ (Value Creation) ทั้ง
ผลผลิตและบริกำรที่ดีขึ้น ให้แก่ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งเป็นกำรตอบสนองต่อเป้ำหมำยของพระ
รำชกฤษฎีว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วย
กำรจัดตั้งสถำบันเพื่อกำรยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์กำรมหำชน) พ.ศ. 2554 นอกจำกนี้ ยังมีโอกำส
ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถขององค์กร โดยกำรเสนอแนะวิธีปฏิบัติที่น ำไปสู่ควำมส ำเร็จ และ
เปิดโอกำสให้มีกำรสื่อสำรและแลกเปลี่ยนวิธีกำรท ำงำนให้ประสบผลส ำเร็จทั่วทั้งองค์กร 
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1.2 วัตถุประสงค ์

 เพื่อประเมินประสิทธิผลควำมส ำเร็จเชิงยุทธศำสตร์ และผลสัมฤทธิ์ของภำรกิจตำมพระรำชกฤษฎีกำ
จัดตั้งสถำบันเพ่ือกำรยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์กำรมหำชน) พ.ศ. 2554  

 เพื่อประเมินประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน และโครงกำร หรือกิจกรรมส ำคัญใน
ปีงบประมำณ 2556 ถึง 2558 

 เพื่อประเมินควำมก้ำวหน้ำในกำรพัฒนำองค์กร และควำมส ำเร็จในกำรบริหำรจัดกำรตำมหลัก 
ธรรมำภิบำล ซึ่งจะแสดงให้เห็นควำมรับผิดชอบและควำมน่ำเช่ือถือแก่สำธำรณชน 

 เพื่อยกระดับคุณภำพกำรปฏิบัติงำนขององค์กรให้สอดคล้องกับพระรำชกฤษฎีว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยกำรจัดตั้งสถำบัน เพื่อ 
กำรยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์กำรมหำชน) พ.ศ. 2554   

 เพื่อให้มีแนวทำงกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรขององค์กรให้มีมำตรฐำนเป็นที่ยอมรับแก่หน่วยงำน
ภำครัฐและผู้ใช้บริกำร   

 

1.3 ขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 
กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน ปีงบประมำณ 2556 ถึง 2558 มีขอบเขตของงำนดังนี ้

 ก ำหนดแนวทำงและวิธีกำรประเมินผลที่ชัดเจน (Assessment Model) โดยมีแผนกำรด ำเนินงำนที่
ครอบคลุมประเด็นกำรประเมินผลตำมที่ TIJ เห็นชอบ  และจัดท ำตำรำงเหตุผลสัมพันธ์ (Log 
Frame) ที่แสดงถึงแนวทำงและวิธีกำรประเมินผลที่เหมำะสมกับองค์กร 

 ประเมินผลควำมส ำเร็จเชิงยุทธศำสตร์ และผลสัมฤทธิ์ตำมวัตถุประสงค์กำรจัดตั้งแห่งพระรำช
กฤษฎีกำจัดตั้งสถำบันเพื่อกำรยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์กำรมหำชน) พ.ศ. 2554 โดยพิจำรณำ
จำกกำรบรรลุเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ด้ำนต่ำง ๆ ตำมแผนยุทธศำสตร์  ของ TIJ แผนธุรกิจหรือแผน
กลยุทธ์ตั้งแต่ปีงบประมำณ 2556 ถึง 2558 และสรุปรำยงำนกำรประเมินผลฯ ดังกล่ำว 

 ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนและโครงกำร หรือกิจกรรมส ำคัญในปีงบประมำณ 2556 ถึง 
2558  โดยครอบคลุมโครงกำรหรือกิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำรและกำรใช้จ่ำยประจ ำปี 2556 ถึง 
2558 พร้อมกับชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ที่หน่วยงำนผู้ใช้บริกำรได้รับจำกกำรด ำเนินงำนของ TIJ และสรุป
รำยงำนกำรประเมินผลฯ ดังกล่ำว 

 ประเมินควำมก้ำวหน้ำในกำรพัฒนำขององค์กร และกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล ตำม
แนวทำงที่ก ำหนดใน พรฎ.ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ทั้งใน
ด้ำนกำรปรับปรุงประสิทธิภำพและคุณภำพ กำรพัฒนำกระบวนกำรด ำเนินงำนให้ทันต่อสถำนกำรณ์ 
และกำรบริหำรจัดกำรด้ำนต่ำง ๆ เช่น กำรลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่ไม่มีควำมจ ำเป็น กำรอ ำนวย 
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ควำมสะดวกและได้รับกำรตอบสนองควำมต้องกำร และสรุปรำยงำนกำรประเมินผลฯ ดังกล่ำว เป็น
ต้น 

 จัดประชุมหรือเข้ำสัมภำษณ์ เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในกำรประเมินองค์กรจำกผู้บริหำรและ
ผู้รับผิดชอบโครงกำรของ TIJ  และสรุปรำยงำนกำรประชุมฯ ดังกล่ำว 

 จัดประชุม ณ ส ำนักงำน จ ำนวน 1 วัน เพื่อน ำเสนอร่ำงรำยงำนฉบับสมบูรณ์ รวมทั้ง ปัญหำหรือ
อุปสรรค ให้เจ้ำหน้ำที่ของ TIJ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 20 คน ได้รับทรำบผลกำรประเมินในเบื้องต้น 
พร้อมกับน ำข้อเสนอแนะที่ได้รับไปปรับปรุงแก้ไขให้มีควำมสมบูรณ์มำกขึ้น และสรุปรำยงำนกำร
ประชุมฯ ดังกล่ำว  
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บทที่ 2 
กรอบการประเมินผลการด าเนนิงาน 

 

แนวทางการประเมินผลการด าเนนิงาน ปงีบประมาณ 2556 – 2558 

 กำรประเมินผลของควำมส ำเร็จเชิงยุทธศำสตร์และผลสัมฤทธิ์ของภำรกิจตำมพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้ง
ระหว่ำงปี พ.ศ. 2556-2558 สำมำรถโดยพิจำรณำจำกวัตถุประสงค์กำรจัดตั้งในปี 2556-2557 และปี 2558 
พิจำรณำตำมยุทธศำสตร์ (แผน 3 ปี) ดังตำรำงที่ 1 

 

ตารางที่ 1 ร่างการก าหนดแก่นเรื่อง 

มิต ิ 2556 2557 2558 2559 2560 

 วำงรำกฐำน ด ำเนินกำร พัฒนำ 

ประสิทธิผล 40 40 40  
ประสิทธิภาพ 60 60 40  
พัฒนาองค์กร 0 0 20  

รวม 100 100 100  
หมายเหตุ ไฮไลท์สีเทาคือไม่ได้ถูกประเมิน 

เบื้องต้นที่ปรึกษำได้ร่ำงแก่นเรื่องในกำรด ำเนินกำร โดยปี 2556-2557 เป็นกำรวำงรำกฐำนในกำร
ด ำเนินงำนในปี 2558 ตำมที่ได้ร่ำงไว้ในตำรำงที่ 1 ซึ่งในกำรวำงรำกฐำนนั้น มีตัวชี้วัดส ำคัญเกี่ยวกับกำรจัดตั้ง
องค์กร กำรสรรหำบุคลำกร ซึ่งจะไม่มีกำรประเมินมิติพัฒนำองค์กรเนื่องจำกองค์กรอยู่ระหว่ำงกำรจัดตั้ง ซึ่ง
ต้องจัดกำรทรัพยำกรที่มีอยู่และสรรหำเพิ่มเพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์กำรจัดตั้งที่ได้วำงไว้ตำมมำตรำ 7 
ดังนี ้

1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรอนุวัติข้อก ำหนดสหประชำชำติว่ำด้วยกำรปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง 
และมำตรกำรที่มิใช่กำรคุมขัง หรือ “Bangkok Rules” เพื่อเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกระบวนกำร
ยุติธรรม 
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2) ศึกษำ วิจัย และเผยแพร่มำตรฐำนและบรรทัดฐำนของสหประชำชำติเกี่ยวกับกำรด ำเนิน  
กระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำ รวมทั้งแนวทำงในกำรปฏิบัติต่อผู้กระท ำผิดและกำรช่วยเหลือ
ผู้กระท ำผิดหลังพ้นโทษให้กลับคืนสู่สังคม เพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำกระบวนกำรยุติธรรมของประเทศ
ไทยและต่ำงประเทศ 

3) ส่ งเสริมและพัฒ นำองค์ควำมรู้ด้ ำนหลักนิ ติ ธรรม เพื่ อ เสริมสร้ำงศั กยภำพของบุ คลำกร  
ในกระบวนกำรยุติธรรมอันจะน ำไปสู่สังคมแห่งควำมยุติธรรม 

4) เป็นศูนย์กลำงแห่งควำมเป็นเลิศระดับนำนำชำติด้ำนกำรพัฒนำกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำใน 
ด้ำนกำรปฏิบัติต่อผู้กระท ำผิดโดยจะเน้นควำมร่วมมือกับสหประชำชำติสถำบันสมทบ (Programme 
Network Institute) และควำมร่วมมือในกรอบอำเซียน 

5) ส่งเสริมภำพลักษณ์ที่ดีของกระบวนกำรยุติธรรมของไทยให้ได้รับกำรยอมรับในระดับนำนำช ำต ิ
เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือทำงด้ำนกระบวนกำรยุติธรรมระหว่ำงประเทศ 
 

ในส่วนของปี 2558 ได้พิจำรณำจำกแผนปฏิบัติงำน 3 ปี ที่มีเป้ำหมำยในกำรศึกษำ วิจัย สร้ำง พัฒนำ 
รวบรวม และเผยแพร่องค์ควำมรู้ ข้อมูล สถิติ ด้ำนหลักนิติธรรม กำรป้องกันอำชญำกรรม และกระบวนกำร
ยุติธรรมทำงอำญำ โดยมีเป้ำหมำยเพื่อเป็นองค์กรที่ได้รับกำรยอมรับด้ำนกำรพัฒนำกระบวนกำรยุติธรรมและ
สร้ำงสรรค์สังคมแห่งควำมยุติธรรมทั้งในประเทศไทย กลุ่มประเทศอำเซียนและนำนำประเทศ โดยมี 4 
ประเด็นยุทธศำสตร์ ดังน้ี 

1. เผยแพร่และส่งเสริมกำรน ำ UN Bangkok Rules และมำตรฐำนและบรรทัดฐำนของ UN  
ด้ำนกำรปฏิบัติต่อผู้กระท ำผิดไปใช ้

2. ศึกษำ วิจัย สร้ำง พัฒนำและรวบรวมองค์ควำมรู้ ข้อมูล สถิติด้ำนหลักนิติธรรม กำรป้องกัน
อำชญำกรรม และกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำ 

3. เผยแพร่และส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมหลักนิติธรรมมำตรฐำนและบรรทัดฐำนของ UN/ UNODC  
ด้ำนกำรป้องกันอำชญำกรรมและกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำ  

4. พัฒนำ สธท. ให้เป็นหน่วยงำน PNI ที่มีสมรรถนะสูง สำมำรถสร้ำงเครือข่ำยและปฏิบัติภำรกิจได้
ทั้งในและต่ำงประเทศ 

จำกข้ำงต้นเมื่อน ำมำก ำหนดแนวทำงกำรประเมินผลควำมส ำเร็จในยุทธศำสตร์ในแต่ละปี แยก
ประเมินผลรำยปีงบประมำณเป็นอิสระจำกกันและกัน ที่ปรึกษำเลือกแนวทำงกำรประยุกต์ใช้เครื่องมือกำร
ประเมินผล Balanced Scorecard และกรอบทฤษฎี Robert Stake’s Countenance ในกำรก ำหนดกรอบ
ตัวชี้วัดแต่ละมิติ โดยแบ่งมิติกำรประเมินผล ดังนี ้
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2.1 มิติด้ำนประสิทธิผล (Effectiveness) 

2.2 มิติด้ำนประสิทธิภำพ (Efficiency) 

2.3 มิติด้ำนกำรพัฒนำองค์กร (Organization Development) 

 
ภำพที่ 1 แสดงควำมเชื่อมโยงแนวทำงกำรประเมินผลภำพรวมองค์กร ในแต่ละปีงบประมำณ 

 
กรอบการประเมินการด าเนินแต่ละปีงบประมาณ 

ปีงบประมาณ ....... 

มิติการประเมิน ตัวชี้วัด น้ าหนัก 

มิติประสิทธิผล 

40% 
-ยุทธศำสตร์ 1 KPI 1 

KPI 2 

-ยุทธศำสตร์ 2 KPI 3 

มิติประสิทธิภาพ 

40% 
-ประสิทธิภำพกำรด ำเนินกำรโครงกำร 

KPI คะแนนรวมระดับประสิทธิภำพของ
โครงกำรส ำคัญ 

มิติการพัฒนาองค์กร 20% 
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ปีงบประมาณ ....... 

มิติการประเมิน ตัวชี้วัด น้ าหนัก 

-แนวทำงกำรพัฒนำองค์กรภำครัฐ 
PMQA 

KPI ระดับกำรพัฒนำองค์กรภำครัฐระดับ FL 

(Fundamental Level) 
รวม 100% 

 

2.1 มิติประสิทธิผล (Effectiveness) 
กำรประเมินกำรบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำยของแต่ละยุทธศำสตร์ โดยแสดงให้เห็นถึงควำม

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์จัดตั้งขององค์กร และก ำหนดตัวชี้วัดกำรประเมินผลเชิงผลลัพธ์  (Outcome) หรือ
ตัวชี้วัดประเมินผลเชิงผลกระทบ (Impact) พิจำรณำจำกระยะเวลำและควำมต่อเนื่องของโครงกำรภำยใต้
ยุทธศำสตร์นั้น โดยกำรก ำหนดตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ์ หรือตัวชี้วัดเชิงผลกระทบ นั้นจะก ำหนดจำกกำรวิเครำะห์
ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (Key Success Factor) ของแต่ละยุทธศำสตร์ และน ำมำก ำหนดเป็นเกณฑ์กำรวัดผล โดย
มีกำรก ำหนดระดับของควำมส ำเร็จ พิจำรณำน้ ำหนักของแต่ละช่วงผลกำรด ำเนินกำร ให้สำมำรถวัดผลในเชิง
ปริมำณ หรือกำรให้คะแนนได้  

กำรก ำหนดตัวชี้วัดในมิติประสิทธิผล จะประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สำมำรถสะท้อนได้ถึงผลส ำเร็จที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์กำรจัดตั้ง และยุทธศำสตร์ของ สธท. โดยกำรประเมินนี้ ได้พิจำรณำจำกข้อมูล
หลักฐำนเชิงประจักษ์ ได้แก่ ค ำรับรองกำรปฏิบัติงำน รำยงำนกำรประชุม รำยงำนประจ ำปี ตัวชี้วัดและ
เป้ำหมำยตำมแผนปฏิบัติงำนในแต่ละปี แผนกำรด ำเนินงำนรำยโครงกำร รวมไปถึงกำรได้รับข้อมูลต่ำง ๆ 
เพิม่เติมจำกส ำนักยุทธศำสตร์และแผน 

ส ำหรับแนวทำงกำรก ำหนดค่ำเกณฑ์วัด จะก ำหนดค่ำเกณฑ์วัดระดับ 3 เท่ำกับเป้ำหมำยผลกำร
ด ำเนินงำนในปีงบประมำณนั้น และพิจำรณำผลกำรด ำเนินงำนในอดีต ในกำรก ำหนดค่ำเกณฑ์วัดระดับอื่น 
เพื่อให้ได้ช่วงปรับค่ำเกณฑ์วัด (Interval) ที่เหมำะสม  

ตัวชี้วัดในปี 2556 มีทั้งหมด 3 ตัวชี้วัด  ตัวชี้วัดในปี 2557 มีทั้งหมด 6 ตัวชี้วัด  และตัวชี้วัดในปี 2558 
มีทั้งหมด 6 ตัวชี้วัด ซึ่งมีรำยละเอียด ดังตำรำงที่ 2 ถึง ตำรำงที่ 4 
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ตารางที่ 2 ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินในปี 2556 

ประเด็น/ 
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย 

  
หลักฐาน 

  

2556 
น้ าหนัก 

  
ค่า

เป้าหมาย 
เกณฑ์ 

1 2 3 4 5 
1. เผยแพร่และส่งเสริมกำรน ำ UN Bangkok Rules และมำตรฐำนและบรรทัดฐำนของ UN ด้ำนกำรปฏิบัติต่อผู้กระท ำผิดไปใช้ 

1.1 
ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ด้ำนมำตรกำร
ทำงเลือกที่มิใช่กำรคุมขังส ำหรับผู้กระท ำควำมผิดหญิงใน
ประเทศไทย 

ระดับ 
ยุทธศำสตร์ด้ำนมำตรกำรทำงเลือกที่มิใช่ 
กำรคุมขังส ำหรับผู้กระท ำควำมผิดหญิงใน
ประเทศไทย 

              

1.2 
ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำเครื่องมือในกำรประเมิน
ตนเองตำมข้อก ำหนดกรุงเทพฯ ในประเทศไทย 

ระดับ 
เครื่องมือในกำรประเมินตนเองตำม
ข้อก ำหนดกรุงเทพฯ 

              

1.3 จ ำนวนเรือนจ ำต้นแบบ เรือนจ ำ 
เอกสำรกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ด้ำน
มำตรกำรทำงเลือกที่มิใช่กำรคุมขังส ำหรับ
ผู้กระท ำควำมผิดหญิงในประเทศไทย 

              

2. ศึกษำ วิจัย สร้ำง พัฒนำและรวบรวมองค์ควำมรู้ ข้อมูล สถิติด้ำนหลักนิติธรรม กำรป้องกันอำชญำกรรม และกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำ 

2.1 จ ำนวนผลงำนวิชำกำรที่เกี่ยวข้องกับมำตรฐำนสหประชำชำติ ผลงำน ผลงำนทำงวิชำกำร               

2.2 
ร้อยละประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรม/ ประชุม/ 
สัมมนำ ในภำพรวม 

ร้อยละ  
ผลกำรส ำรวจประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรเข้ำ
ร่วมกิจกรรม/ ประชุม/ สัมมนำ ในภำพรวม 

              

3. เผยแพร่และส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมหลักนิติธรรมมำตรฐำนและบรรทัดฐำนของ UN/ UNODC ด้ำนกำรป้องกันอำชญำกรรมและกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำ  
3.1 ร้อยละควำมรู้ที่ได้หลังจำกกำรอบรมตำมหลักนิติธรรม ร้อยละ ผลส ำรวจ Clicker               

3.2 ร้อยละควำมพึงพอใจจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมกับ สธท. ร้อยละ 
ผลส ำรวจควำมพึงพอใจใน 
กำรให้บริกำรของ สธท.  

              

4. พัฒนำ สธท. ให้เป็นหน่วยงำน PNI ที่มีสมรรถนะสูง สำมำรถสร้ำงเครือข่ำยและปฏิบัติภำรกิจได้ทั้งในและต่ำงประเทศ  

4.1 ร้อยละของบุคลำกรที่สำมำรถสรรหำได้ตำมแผน/ เป้ำหมำย ร้อยละ รำยงำนกำรประชุม 40 80 60 70 80 90 100 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนของสถำบันเพื่อกำรยุติธรรมแห่งประเทศไทย 
ในช่วงปีงบประมำณ พ.ศ.2556-2558 

บริษัท ทรู โอเชี่ยน คอนซัลติ้ง จ ำกัด       หน้ำ 9 

 

ประเด็น/ 
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย 

  
หลักฐาน 

  

2556 
น้ าหนัก 

  
ค่า

เป้าหมาย 
เกณฑ์ 

1 2 3 4 5 

4.2 
ควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำแผนแม่บทกำรบริหำรจัดกำรระบบ
สำรสนเทศ 

ระดับ 
แผนแม่บทกำรบริหำรจัดกำรระบบ
สำรสนเทศ 

30 5 
ไม่มี
แผน
ฯ 

- - - 
มี

แผน
ฯ 

4.3* 
ควำมส ำเร็จในกำรท ำบันทึกข้อตกลง (MOU) สนับสนุนกำร
ด ำเนินกำรข้อมูลจำก e-library 

ระดับ เอกสำรในกำรด ำเนินงำน 30 5 1 - 3 - 5 

4.4 
จ ำนวนบันทึกข้อตกลง (MOU) ทำงวิชำกำรเพื่อกำรปรับปรุง
นโยบำยและกำรด ำเนินงำนด้ำนหลักนิติธรรม กำรป้องกัน 
อำชญำกรรมและกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำ 

ชิ้น จ ำนวนบันทึกข้อตกลง (MOU)               

4.5 
ระดับควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินตำมแผนยุทธศำสตร์ในกำร
เข้ำเป็นสถำบันสมทบ (PNI)  

ระดับ เอกสำรในกำรด ำเนินงำน               

รวม 100       

 
หมายเหตุ พื้นที่สีเทา หมายถึง ตัวชี้วัดนี้ไม่ได้ถูกประเมินในปีนั้น 
ตัวชี้วัดที่ 4.3* ควำมส ำเร็จในกำรท ำบันทึกข้อตกลง (MOU) สนับสนุนกำรด ำเนินกำรข้อมูลจำก e-libraryมีเกณฑ์กำรให้คะแนน ดังนี้ 
ระดับที่ 1 มีกำรศึกษำและเตรียมกำรด้ำนกำรด ำเนินกำร E-Library  
ระดับที่ 2 - 
ระดับที่ 3 มีกำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงในกำรขอควำมร่วมมือในกำรเข้ำถึงองค์ควำมรู ้
ระดับที่ 4 - 
ระดับที่ 5 มีระบบ e-library ที่ใช้ได้จริง 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนของสถำบันเพื่อกำรยุติธรรมแห่งประเทศไทย 
ในช่วงปีงบประมำณ พ.ศ.2556-2558 

บริษัท ทร ูโอเชี่ยน คอนซัลติ้ง จ ำกัด      หน้ำ 10 

ตารางที่ 3 ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินในปี 2557 

ประเด็น/ 
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด 
 

หน่วย 
  

 
หลักฐาน 

  

2557 

น้ าหนัก 
  

ค่า
เป้าหมาย 

เกณฑ์ 

1 2 3 4 5 

1. เผยแพร่และส่งเสริมกำรน ำ UN Bangkok Rules และมำตรฐำนและบรรทัดฐำนของ UN ด้ำนกำรปฏิบัติต่อผู้กระท ำผิดไปใช้  

1.1* 
ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ด้ำนมำตรกำร
ทำงเลือกที่มิใช่กำรคุมขังส ำหรับผู้กระท ำควำมผิดหญิง
ในประเทศไทย 

ระดับ 
ยุทธศำสตร์ด้ำนมำตรกำรทำงเลือกที่มิใช่กำร
คุมขังส ำหรับผู้กระท ำควำมผิดหญิงใน
ประเทศไทย 

12.5 3 1 2 3 4 5 

1.2** 
ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำเครื่องมือในกำร
ประเมินตนเองตำมข้อก ำหนดกรุงเทพฯ ในประเทศไทย 

ระดับ 
เครื่องมือในกำรประเมินตนเองตำม
ข้อก ำหนดกรุงเทพฯ 

12.5 3 1 2 3 4 5 

1.3 จ ำนวนเรือนจ ำต้นแบบ เรือนจ ำ 
เอกสำรกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ด้ำน
มำตรกำรทำงเลือกที่มิใช่กำรคุมขังส ำหรับ
ผู้กระท ำควำมผิดหญิงในประเทศไทย 

              

2. ศึกษำ วิจัย สร้ำง พัฒนำและรวบรวมองค์ควำมรู้ ข้อมูล สถิติด้ำนหลักนิติธรรม กำรป้องกันอำชญำกรรม และกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำ  

2.1 
จ ำนวนผลงำนวิชำกำรที่เกี่ยวข้องกับมำตรฐำน
สหประชำชำติ 

ผลงำน ผลงำนทำงวิชำกำร               

2.2 
ร้อยละประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรม/ 
ประชุม/ สัมมนำ ในภำพรวม 

ร้อยละ  
 ผลกำรส ำรวจประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรเข้ำ
ร่วมกิจกรรม/ ประชุม/ สัมมนำ ในภำพรวม 

25 4 3 3.5 4 4.5 5 

3. เผยแพร่และส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมหลักนิติธรรมมำตรฐำนและบรรทัดฐำนของ UN/ UNODC ด้ำนกำรป้องกันอำชญำกรรมและกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำ  
3.1 ร้อยละควำมรู้ที่ได้หลังจำกกำรอบรมตำมหลักนิติธรรม ร้อยละ ผลส ำรวจ Clicker               

3.2 
 
ร้อยละควำมพึงพอใจจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมกับ สธท. 
 

ร้อยละ 
ผลส ำรวจควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรของ 
สธท. จำกมหำวิทยำลัยเอแบค 

25 80 70 75 80 85 90 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนของสถำบันเพื่อกำรยุติธรรมแห่งประเทศไทย 
ในช่วงปีงบประมำณ พ.ศ.2556-2558 

บริษัท ทรู โอเชี่ยน คอนซัลติ้ง จ ำกัด       หน้ำ 11 

 

ประเด็น/ 
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด 
 

หน่วย 
  

 
หลักฐาน 

  

2557 

น้ าหนัก 
  

ค่า
เป้าหมาย 

เกณฑ์ 

1 2 3 4 5 

4. พัฒนำ สธท. ให้เป็นหน่วยงำน PNI ที่มีสมรรถนะสูง สำมำรถสร้ำงเครือข่ำยและปฏิบัติภำรกิจได้ทั้งในและต่ำงประเทศ 

4.1 
ร้อยละของบุคลำกรที่สำมำรถสรรหำได้ตำมแผน/ 
เป้ำหมำย 

ร้อยละ รำยงำนกำรประชุม               

4.2 
ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำแผนแม่บทกำรบริหำร
จัดกำรระบบสำรสนเทศ 

ระดับ 
แผนแม่บทกำรบริหำรจัดกำรระบบ
สำรสนเทศ 

              

4.3 ระดับควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำร e-library ระดับ เอกสำรในกำรด ำเนินงำน               

4.4 

จ ำนวนบันทึกข้อตกลง (MOU) ทำงวิชำกำรเพื่อกำร
ปรับปรุงนโยบำยและกำรด ำเนินงำนด้ำนหลักนิติธรรม 
กำรป้องกัน อำชญำกรรมและกระบวนกำรยุติธรรมทำง
อำญำ 

ชิ้น จ ำนวนบันทึกข้อตกลง (MOU) 12.5 4 2 3 4 5 6 

4.5*** 
ระดับควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินตำมแผนยุทธศำสตร์ใน
กำรเข้ำเป็นสถำบันสมทบ (PNI) 

ระดับ เอกสำรในกำรด ำเนินงำน 12.5 3 1 2 3 4 5 

รวม 100             

หมายเหตุ พื้นที่สีเทา หมายถึง ตัวชี้วัดนี้ไม่ได้ถูกประเมินในปีนั้น 
ตัวชี้วัดที ่1.1* ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ด้ำนมำตรกำรทำงเลือกที่มิใช่กำรคุมขังส ำหรับผู้กระท ำควำมผิดหญิงในประเทศไทย 
มีเกณฑ์กำรให้คะแนน ดังนี้  
ระดับที่ 1 มีกำรเก็บข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับมำตรกำรทำงเลือกที่มิใช่กำรคุมขังส ำหรับผู้กระท ำควำมผิดหญิงในประเทศไทย 
ระดับที่ 2 มีกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรกับผู้แทนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อก ำหนดทิศทำง ประเด็นปัญหำ เป้ำหมำย และควำมเป็นไปได้ในกำรจัดท ำยุทธศำสตร์เพื่อส่งเสริมกำรใช้มำตรกำร
ทำงเลือกฯ ในประเทศไทย 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนของสถำบันเพื่อกำรยุติธรรมแห่งประเทศไทย 
ในช่วงปีงบประมำณ พ.ศ.2556-2558 

บริษัท ทรู โอเชี่ยน คอนซัลติ้ง จ ำกัด       หน้ำ 12 

 

ระดับที่ 3 มีกำรน ำเสนอยุทธศำสตร์เพื่อส่งเสริมกำรใช้มำตรกำรทำงเลือกฯ แก่คณะกรรมกำร สธท. 
ระดับที่ 4 มีกำรประชำสัมพันธ์ยุทธศษสตร์แก่หน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย 
ระดับที่ 5 มีกำรจัดท ำบันทึกควำมตกลงร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง (MOU) เพื่อด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ที่ สธท.ได้น ำเสนอ 
 
ตัวชี้วัดที ่1.2** ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำเครื่องมือในกำรประเมินตนเองตำมข้อก ำหนดกรุงเทพฯ ในประเทศไทย มีเกณฑ์กำรให้คะแนน ดังนี้  
ระดับที่ 1 พัฒนำแบบประเมินกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนดกรุงเทพฯ 
ระดับที่ 2 มีร่ำงเครื่องมือในกำรประเมินตนเองเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนดกรุงเทพฯ  
ระดับที่ 3 ได้น ำร่ำงเครื่องมือในกำรประเมินตนเองเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนดกรุงเทพฯ ไปใช้กับเรือนจ ำบำงส่วนในประเทศไทย 
ระดับที่ 4 มีกำรจัดประชุมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย เพื่อน ำเสนอผลจำกกำรน ำร่ำงเครื่องมือในกำรประเมินตนเองไปทดลองใช้ และส่งเสริมแนวคิดกำรใช้เครืองมือในกำรประเมิน
ตนเองในเรือนจ ำ และน ำเสนอคณะกรรมกำรบริหำร สธท. อนุมัติ 
ระดับที่ 5 พัฒนำคู่มือเพื่อเป็นแนวทำงในกำรน ำเครื่องมือในกำรประเมินตนเองเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนดกรุงเทพฯ ในประเทศไทยและเผยแพร่กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
 
ตัวชี้วัดที่ 4.5*** ระดับควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินตำมแผนยุทธศำสตร์ในกำรเข้ำเป็นสถำบันสมทบ (PNI) มีเกณฑ์กำรให้คะแนน ดังนี้  
ระดับที่ 1 มีกำรศึกษำและเตรียมกำรด้ำนข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และองค์กรประกอบของกำรเข้ำเป็นสหประชำชำติสถำบันสมทบ (PNI) 
ระดับที่ 2 มีกำรจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้ำงควำมร่วมมือกับสหประชำชำติสถำบันสมทบอื่น ๆ  
ระดับที่ 3 มีกำรก ำหนดยุทธศำสตร์กำรด ำเนินกำรและกรอบระยะเวลำในกำรที่จะเข้ำเป็นสหประชำชำติสถำบันสมทบอย่ำงเป็นรูปธรรม 
ระดับที่ 4 มีกำรด ำเนินกำรเพื่อให้เป็นไปตำมยุทธศำสตร์และกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดได้ร้อยละ 100 
ระดับที่ 5 มีกำรด ำเนินกำรเพื่อแจ้งควำมประสงค์ต่อสหประชำชำติเพื่อขอเข้ำเป็นสหประชำชำติสถำบันสมทบอย่ำงเป็นทำงกำร 
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ตารางที่ 4 ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินในปี 2558 

ประเด็น/ 
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย 

  
หลักฐาน 

  

2558 

น้ าหนัก 
  

ค่า
เป้าหมาย 

  

เกณฑ์ 

1 2 3 4 5 

1. เผยแพร่และส่งเสริมกำรน ำ UN Bangkok Rules และมำตรฐำนและบรรทัดฐำนของ UN ด้ำนกำรปฏิบัติต่อผู้กระท ำผิดไปใช้ 

1.1 
ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำยุทธศำสตร์
ด้ำนมำตรกำรทำงเลือกที่มิใช่กำรคุมขัง
ส ำหรับผู้กระท ำควำมผิดหญิงในประเทศไทย 

ระดับ 
ยุทธศำสตร์ด้ำนมำตรกำรทำงเลือกที่มิใช่
กำรคุมขังส ำหรับผู้กระท ำควำมผิดหญิงใน
ประเทศไทย 

              

1.2 
ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำเครื่องมือใน
กำรประเมินตนเองตำมข้อก ำหนดกรุงเทพฯ 
ในประเทศไทย 

ระดับ 
เครื่องมือในกำรประเมินตนเองตำม
ข้อก ำหนดกรุงเทพฯ 

              

1.3 จ ำนวนเรือนจ ำต้นแบบ เรือนจ ำ 
เอกสำรกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ด้ำน
มำตรกำรทำงเลือกที่มิใช่กำรคุมขังส ำหรับ
ผู้กระท ำควำมผิดหญิงในประเทศไทย 

25 1 - - 1 2 3 

2. ศึกษำ วิจัย สร้ำง พัฒนำและรวบรวมองค์ควำมรู้ ข้อมูล สถิติด้ำนหลักนิติธรรม กำรป้องกันอำชญำกรรม และกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำ 

2.1 
จ ำนวนผลงำนวิชำกำรที่เกี่ยวข้องกับ
มำตรฐำนสหประชำชำติ 

ผลงำน ผลงำนทำงวิชำกำร 25 7 5 6 7 8 9 

2.2 

 
ร้อยละประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรเข้ำร่วม
กิจกรรม/ ประชุม/ สัมมนำ ในภำพรวม 
 

ร้อยละ  
 ผลกำรส ำรวจประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรเข้ำ
ร่วมกิจกรรม/ ประชุม/ สัมมนำ ใน
ภำพรวม 
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ประเด็น/ 
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย 

  
หลักฐาน 
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น้ าหนัก 
  

ค่า
เป้าหมาย 

  

เกณฑ์ 

1 2 3 4 5 

3. เผยแพร่และส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมหลักนิติธรรมมำตรฐำนและบรรทัดฐำนของ UN/ UNODC ด้ำนกำรป้องกันอำชญำกรรมและกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำ  

3.1 
ร้อยละควำมรู้ที่ได้หลังจำกกำรอบรมตำม
หลักนิติธรรม 

ร้อยละ ผลส ำรวจ Clicker 12.5 80 70 75 80 85 90 

3.2 
ร้อยละควำมพึงพอใจจำกกำรเข้ำร่วม
กิจกรรมกับ สธท. 

ร้อยละ 
ผลส ำรวจควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร
ของ สธท.  
(Sim research) 

12.5 80 70 75 80 85 90 

4. พัฒนำ สธท. ให้เป็นหน่วยงำน PNI ที่มีสมรรถนะสูง สำมำรถสร้ำงเครือข่ำยและปฏิบัติภำรกิจได้ทั้งในและต่ำงประเทศ  

4.1 
ร้อยละของบุคลำกรที่สำมำรถสรรหำได้ตำม
แผน/ เป้ำหมำย 

ร้อยละ รำยงำนกำรประชุม               

4.2 
ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำแผนแม่บท
กำรบริหำรจัดกำรระบบสำรสนเทศ 

ระดับ 
แผนแม่บทกำรบริหำรจัดกำรระบบ
สำรสนเทศ 

              

4.3 
ระดับควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำร e-
library 

ระดับ เอกสำรในกำรด ำเนินงำน               

4.4 

จ ำนวนบันทึกข้อตกลง (MOU) ทำงวิชำกำร
เพือ่กำรปรับปรุงนโยบำยและกำรด ำเนินงำน
ด้ำนหลักนิติธรรม กำรป้องกัน อำชญำกรรม
และกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำ 

ชิ้น จ ำนวนบันทึกข้อตกลง (MOU) 12.5 6 4 5 6 7 8 

4.5 
ระดับควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินตำมแผน
ยุทธศำสตร์ในกำรเข้ำเป็นสถำบันสมทบ* 

ระดับ เอกสำรในกำรด ำเนินงำน 12.5 3 1 2 3 4 5 
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ประเด็น/ 
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด 
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หลักฐาน 
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รวม     100             

หมายเหตุ พื้นที่สีเทา หมายถึง ตัวชี้วัดนี้ไม่ได้ถูกประเมินในปีนั้น 
ตัวชี้วัดที่ 4.5*** ระดับควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินตำมแผนยุทธศำสตร์ในกำรเข้ำเป็นสถำบันสมทบ (PNI) มีเกณฑ์กำรให้คะแนน ดังนี้  
ระดับที่ 1 มีกำรหำรือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำน ก ำหนดทิศทำงและเป้ำหมำย ค้นหำควำมถนัดและจุดแข็งเฉพำะของสถำบัน 
ระดับที่ 2 มีร่ำงยุทธศำสตร์กำรด ำเนินกำรและกรอบระยะเวลำในกำรที่จะเข้ำเป็นสหประชำชำติสถำบันสมทบอย่ำงเป็นรูปธรรม 
ระดับที่ 3 มีกำรก ำหนดยุทธศำสตร์กำรด ำเนินกำรและกรอบระยะเวลำในกำรที่จะเข้ำเป็นสหประชำชำติสถำบันสมทบอย่ำงเป็นรูปธรรม 
ระดับที่ 4 มีกำรด ำเนินกำรเพื่อให้เป็นไปตำมยุทธศำสตร์และกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดได้ร้อยละ 80 
ระดับที่ 5 มีกำรด ำเนินกำรเพื่อให้เป็นไปตำมยุทธศำสตร์และกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดได้ร้อยละ 80 และมีหนังสือแจ้งควำมประสงค์ขอเข้ำเป็นสถำบันสมทบไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
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2.2 มิตปิระสทิธิภาพ (Efficiency) 
 คัดเลือกโครงกำรส ำคัญ หรือผลผลิตส ำคัญของแต่ละยุทธศำสตร์ เพื่อประเมินผลด้ำนประสิทธิภำพ 
กำรด ำเนินกำร โดยกำรประเมินประสิทธิภำพของโครงกำร โดยกำรประยุกต์ใช้แนวทำงของ Business Model 
Canvas ร่วมกับ CIPP Model ของสตัฟเฟิลบีม  (Stufflebeam’s  CIPP  Model) ในกำรประเมินแผนงำน
โครงกำร โดยได้แบ่งประเด็นกำรประเมินผลออกเป็น 4 ประเภท คือ 

 

 
 
 
 
 
 

CIPP Model 
o การประเมินด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation: C)  เป็นกำรประเมินให้ได้ข้อมูล

ส ำคัญ เพื่อช่วยในกำรก ำหนดวัตถุประสงค์ของโครงกำร ควำมเป็นไปได้ของโครงกำร เป็นกำรตรวจสอบ
ว่ำโครงกำรที่จะท ำสนองปัญหำหรือควำมต้องกำรจ ำเป็นที่แท้จริงหรือไม่ วัตถุประสงค์ของโครงกำร
ชัดเจน เหมำะสม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์จัดตั้ง ยุทธศำสตร์องค์กำรมหำชน หรือยุทธศำสตร์กระทรวง
ต้นสังกัดหรือไม่ เป็นโครงกำรที่มีควำมเป็นไปได้ในแง่ของโอกำสที่จะได้รับกำรสนับสนุนจำกองค์กรต่ำง ๆ 
หรือไม่ เป็นต้น 

o การประเมินปัจจัยเบื้องต้นหรือปัจจัยป้อน (Input Evaluation: I) เป็นกำรประเมินเพื่อพิจำรณำถึง 
ควำมเป็นไปได้ของโครงกำร ควำมเหมำะสม และควำมพอเพียงของทรัพยำกรที่จะใช้ในกำรด ำเนิน
โครงกำร เช่น งบประมำณ บุคลำกร วัสดุอุปกรณ์ เวลำ  รวมทั้งเทคโนโลยีและแผนกำรด ำเนินงำน  เป็น
ต้น 

o การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation: P) เป็นกำรประเมินควำมส ำเร็จของกำรด ำเนิน
โครงกำร เช่น กำรตรวจสอบกิจกรรม เวลำ ทรัพยำกรที่ใช้จริงในโครงกำร ภำวะผู้น ำ กำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนในโครงกำร  

o การประเมินผลผลิต (Product Evaluation: P) เป็นกำรประเมินเพื่อเปรียบเทียบผลผลิตที่เกิดขี้นกับ
วัตถุประสงค์ของโครงกำร หรือควำมต้องกำร/ เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ รวมทั้งกำรพิจำรณำในประเด็นของ
กำรยุบ เลิก ขยำย หรือปรับเปลี่ยนโครงกำรและกำรประเมินผล เรื่องผลกระทบ (Impact) และผลลัพธ์  
(Outcomes) ของนโยบำย / แผนงำน / โครงกำร โดยอำศัยข้อมูลจำกกำรประเมินสภำวะแวดล้อม 
ปัจจัยเบื้องต้นและกระบวนกำรร่วมด้วย   

Process 
Inputs Product 

Context 
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กำรก ำหนดตัวชี้วัดส ำหรับประเด็นกำรประเมินผลตำมแนวทำง CIPP Model ประยุกต์ใช้โมเดล 

ก ำรวิ เค รำะห์ ก ำรส่ งม อ บ คุ ณ ค่ ำ  Business Model Canvas (KPI’s Framework) ข อ ง  Alexander 
Osterwalder (University of Lausanne) มำใช้เป็นกรอบในกำรก ำหนดตัวชี้วัด 

แนวทำงกำรใช้ Business Model Canvas ซึ่งเป็นโมเดลที่ใช้ในกำรวิเครำะห์รูปแบบ และปัจจัย
ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกิจกำร ซึ่งในโครงกำรประเมินผลฯนี้ อ้ำงอิงถึงกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรส ำคัญ 
ผลผลิตส ำคัญ เรำจะใช้หลักกำรวิเครำะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินโครงกำร โดยแต่ละด้ำนมีรำยละเอียด
ประเด็นกำรประเมินดังนี้ 

 
พันธมิตรหลัก 
• บริหำรควำมสัมพันธ์ 
• กำรก ำกับ 

กิจกรรมหลัก 
• ควำมส ำเร็จของ

กิจกรรมหลัก 
• ประสิทธิภำพของ

กิจกรรมใน
โครงกำร 

• กำรแก้ไขปัญหำ 
• ระบบงำนหลัก 

การบริหารทรัพยากร 
• กำรบริหำรบคุลำกร 
• กำรบริหำรกำร

เบิกจ่ำยงบประมำณ 
• กำรบริหำรองค์

ควำมรู้ที่ใช้ใน
โครงกำร 

คุณค่าหลัก 
• ผลผลิต 
• ผลลัพธ์ 

ความสัมพันธ์กับ
กลุ่มเป้าหมาย 
• ควำมยอมรับ 
• ควำมพึงพอใจ 
• ควำมร่วมมือ 

ช่องทาง 
กำรส่งมอบคุณค่ำ 
1. กำรรับรู ้
2. รับพิจำรณำ 
3. เลือกใช้ 
4. ส่งมอบ 
5. ควำมสัมพันธ์หลัง

ส่งมอบ 

กลุ่มเป้าหมาย 
• เฉพำะกลุ่ม 
• ประชำชนโดยรวม 
• ส่วนรำชกำร/

องค์กรโดยรวม 
• ควำมเชื่อมโยงกับ

ควำมส ำเร็จ
ยุทธศำสตร์ 

โครงสร้างต้นทุน 
• ต้นทุนคงที่ (Fixed Cost)  
• ต้นทุนผันแปร (Variable Cost)  
• ต้นทุนผลิตมำกแล้วถูกลง (Economy of Scale)  
• ต้นทุนซื้อรวมกันแล้วถูกลง (Economy of Scope) 

โครงสร้างรายได้/การประเมินผลส าเร็จ 
• ขำยสินค้ำ  ค่ำบริกำร ค่ำสมำชิก ค่ำยืมหรือค่ำเช่ำ 

ค่ำอนุญำตให้ใช้สิทธ์ิ 
• KPI ควำมส ำเร็จโครงกำร 

 
ภาพที่ 2 รายละเอียด Business Model Canvas 
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ภาพที่ 3 ภาพ infographic  

  
โดยหลักกำรวิเครำะห์ Business Model ของแต่ละยุทธศำสตร์ วิเครำะห์ด้วยปัจจัยต่อไปนี้ 
1) คุณค่ำหลัก ยุทธศำสตร์นั้นส่งเสริม สนับสนุน หรือสร้ำงคุณค่ำในด้ำนใด ประชำชน ผู้รับบริกำร

ได้รับคุณค่ำใดในยุทธศำสตร์นี ้
2) กลุ่มเป้ำหมำย ใครคือกลุ่มเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์นี้ และมีกำรจัดกลุ่ม กำรบริหำรจัดกำรข้อมูล

กลุ่มเป้ำหมำยอย่ำงไร 
3) ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย กำรก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยที่ชัดเจน กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมพึงพอใจ

หรือไม่ 
4) ช่องทำง กลุ่มเป้ำหมำยได้รับคุณค่ำ คุณประโยชน์จำกยุทธศำสตร์หรือไม่ ด้วยวิธีกำรอย่ำงไร 

กลุ่มเป้ำหมำยรับรู้ พิจำรณำ และให้กำรตอบรับอย่ำงไร 
5) กิจกรรมหลัก ในยุทธศำสตร์นั้น มีโครงกำรส ำคัญโครงกำรใด และมีระบบบริหำรจัดกำรโครงกำร

ที่มีประสิทธิภำพหรือไม่อย่ำงไร โครงกำรเหล่ำนั้นสำมำรถส่งมอบคุณค่ำให้กลุ่มเป้ำหมำยได้
หรือไม่ สำมำรถส่งผ่ำนช่องทำงต่ำงๆให้กลุ่มเป้ำหมำยสำมำรถรับคุณค่ำ(Buy) ได้หรือไม่ 

6) พันธมิตรหลัก ในกำรด ำเนินกำรยุทธศำสตร์นี้ เพื่อให้ได้ผลส ำเร็จ องค์กรจ ำเป็นต้องมีใครเป็น
พันธมิตรหลัก และมีกระบวนกำรอย่ำงไรในกำรสร้ำงพันธมิตร กำรบริหำรควำมสัมพันธ ์

7) กำรบริหำรทรัพยำกร ยุทธศำสตร์นั้นต้องทรัพยำกรแบบใด แนวทำงในกำรสรรหำ กำรบริหำร
จัดกำรเป็นอย่ำงไร  ตอบสนองได้ทันท่วงทีต่อควำมต้องกำรของกิจกรรมหลักหรือไม่ 

8) โครงสร้ำงต้นทุน กระบวนกำรจัดกำรเงินทุนอย่ำงไร กำรบริหำรจัดกำรเงินทุนเป็นอย่ำงไร  
กำรเบิกจ่ำย ควำมเพียงพอของงบประมำณ กำรประหยัดต่อขนำด 

9) กำรประเมินผลส ำเร็จ ยุทธศำสตร์เหล่ำนี้มีกำรประเมินผลส ำเร็จอย่ำงไร  มีกำรน ำไปต่อยอด
หรือไม่อย่ำงไร 
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CIPP Model Business Model Canvas 
กำรประเมินด้ำนบริบทหรือสภำวะแวดล้อม  
(Context Evaluation: C) 

 กลุ่มเป้ำหมำย และเป้ำหมำยโครงกำร 
 พันธมิตรหลัก ภำคส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงกำร 
 ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 

กำรประเมินปัจจัยเบื้องต้นหรือปัจจัยป้อน  
(Input Evaluation: I) 

 โครงสร้ำงต้นทุน 
 กำรบริหำรทรัพยำกร 

กำรประเมินกระบวนกำร  
(Process Evaluation: P) 

 กิจกรรมหลัก 
 ช่องทำง 

กำรประเมินผลผลิต  
(Product Evaluation: P) 

 กำรประเมินผลส ำเร็จ 
 คุณค่ำหลัก 

 

ตำรำงแสดงกำรประยุกต์ Business Model Canvas ร่วมกับ CIPP Model 
ในมิติด้ำนประสิทธิภำพนี้ เรำใช้ปัจจัยทั้ง 9 ของ Business Model Canvas เป็นกรอบของกำรตั้งตัวชี้วัด เช่น  

- พันธมิตร : ประสิทธิภำพในกำรบริหำรควำมสัมพันธ์กับพันธมิตร 

- กิจกรรมหลัก : ประสิทธิภำพในกำรบริหำรกิจกรรมในโครงกำรให้เป็นตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 

- กำรบริหำรทรัพยำกร : ประสิทธิภำพในกำรบริหำรงบประมำณ 

- ช่องทำง : ร้อยละของกำรรับรู้คุณค่ำของโครงกำร  
เป็นต้น 
แต่ละโครงกำรจะมีกรอบกำรประเมินผลโครงกำรในรูปแบบเดียวกัน โดยค ำนวนผลคะแนนรวมแยกแต่

ละโครงกำร  
เกณฑ์คะแนนในแต่ละตัวชี้วัดแบ่งเป็น 5 ระดับคะแนน โดยคะแนนมำกที่สุดมีผลกำรด ำเนินดีที่สุด  

แบ่งช่วงระดับกำรด ำเนินงำนเป็นช่วงระดับคะแนนดังนี้ 
 

ระดับคะแนน ระดับการด าเนินงาน 
4.50 – 5.00 ดีมำก 

4.0000 – 4.4999 ดี 
3.00 – 3.99 ปำนกลำง 
2.00 – 2.99 พอใช ้
1.00 – 1.99 ควรปรับปรุง 

 
โดยก ำหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์กำรให้คะแนน ตำมกรอบประเมิน 9 ประเด็น ตำมแบบฟอร์มต่อไปนี ้
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1. คุณค่าหลัก(การก าหนดคุณค่าของโครงการ) 
1.1 ประโยชน์ใช้สอย(คุณค่ำ)ของโครงกำรสอดคล้องกับควำม ต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย 

ระดับ 1 ยังไม่มีกำรก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำย 
ระดับ 2 มีกำรก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำย แต่ไม่สำมำรถระบุควำมต้องกำรของ

กลุ่มเป้ำหมำย 

ระดับ 3 มีกำรก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำย และระบุควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำยได้ 
ระดับ 4 ประโยชน์ใชส้อยของโครงกำรมีควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำรของ

กลุ่มเป้ำหมำย 

ระดับ 5 ประโยชน์ใช้สอยของโครงกำรสะท้อนให้เห็นถึงควำมส ำเร็จยุทธศำสตร์ 
ขององค์กรเชื่อมโยงกับหน่วยงำนต้นสังกัด 

 

ค าอธิบาย 

-กำรก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำย คือ กำรแบ่งกลุ่มผู้รับบริกำรเป็นกลุ่มแยกจำกกัน เช่น หน่ วยงำนส่วนกลำง 
หน่วยงำน ภูมิภำค หน่วยงำนส่วนท้องถิ่น(อบต.) และสำมำรถก ำหนดได้ว่ำกลุ่มใดเป็นกลุ่มเป้ำหมำยของ
โครงกำร  
-กำรระบุควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย คือ กำรวิเครำะห์ได้ว่ำ กลุ่มเป้ำหมำยที่แบ่งตำมกำรก ำหนด
กลุ่มเป้ำหมำยข้ำงต้น มีควำมต้องกำรที่แตกต่ำงกันอย่ำงไรในแต่ละกลุ่ม 
 

1.2 ประโยชน์ใช้สอยของกำรด ำเนินกำรสร้ำงประโยชน์ในวงกว้ำง 
ระดับ 1 ไม่สำมำรถระบุได้ถึงผลกระทบ 

ระดับ 2 ประโยชน์ต่อผู้รับบริกำรโดยตรงเท่ำนั้น 

ระดับ 3 ประโยชน์ต่อผู้รับบริกำรโดยตรงและผู้รับบริกำรโดยอ้อม ผ่ำนกำรท ำงำน
ร่วมกับผู้รับบริกำรโดยตรง 

ระดับ 4 ผู้รับบริกำรมีกำรบอกต่อให้เกิดกำรใช้บริกำรต่อยอด 
ระดับ 5 ผลของโครงกำรสร้ ำงประโยชน์ ต่ อ เนื่ อ งจำกผู้ รับบริกำรโดยตรง  

น ำไปสู่คุณค่ำเพิ่มในภำคส่วนต่ำง ๆ อย่ำงชัดเจน 
 

ค าอธิบาย 

-ประโยชน์ในวงกว้ำง คือ กำรที่โครงกำรด ำเนินกำรแล้ว มีผู้ได้รับประโยชน์นอกเหนือจำก ผู้รับบริกำรโดยตรง       
(ที่ก ำหนดเป็นเป้ำหมำยโครงกำร)  ซึ่งอำจจะเกิดจำกกำรได้รับผลประโยชน์โดยอ้อม หรือเป็นผู้ที่ได้รับกำรบอก
ต่อ  ให้เข้ำมำร่วมโครงกำรต่อไปในอนำคต 
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1.3 มีกำรบูรณำกำรเชื่อมโยงระหว่ำงผลิตภัณฑ์และกำรบริกำร 

ระดับ 1 ผลิตภัณฑ/์บริกำรมีควำมขัดแย้งทำงคุณค่ำกันและกัน 
ระดับ 2 ผลิตภัณฑ/์บริกำรเป็นไปในทิศทำงเดียวกันไม่ขัดแย้งทำงคุณค่ำซึ่งกันและกัน 
ระดับ 3 ผลิตภัณฑ/์บริกำรเริ่มมีควำมสอดคล้องกันและกัน 
ระดับ 4 ผลิตภัณฑ์/บริกำรนี้สอดคล้องบูรณำกำรคุณค่ำร่วมกับผลิตภัณฑ์/บริกำรอื่น   

ในลักษณะประโยชน์ร่วม 
ระดับ 5 ผลิตภัณฑ์/บริกำรนี้สอดคล้องบูรณำกำรคุณค่ำร่วมกับผลิตภัณฑ์/บริกำรอื่น  

เพื่อตอบสนองยุทธศำสตร์องค์กรเป็นอย่ำงด ี
 

ค าอธิบาย 

-ควำมบูรณำกำร ระหว่ำงโครงกำรด้ำนวิจัย ด้ำนกำรจัดประชุม กำรรณรงค์ 

 
 
 
 

2. การประเมินผลส าเร็จ 

2.1 ควำมส ำเร็จของโครงกำรเป็นไปตำมเป้ำหมำยตำมแผนที่ก ำหนด 

ระดับ 1 โครงกำรด ำเนินกำรไม่แล้วเสร็จ 

ระดับ 2 โครงกำรด ำเนินกำรแล้วเสร็จแต่ไม่มีกำรประเมินผลผลผลิต(output)  

ที่ได้จำกโครงกำร 
ระดับ 3 ผลผลิตด ำเนินกำรได้ส ำเร็จเชิงปริมำณ 

ระดับ 4 ผลผลิตมีประสิทธิภำพตำมเป้ำหมำย 

ระดับ 5 ผลผลิตสะท้อนควำมส ำเร็จเชิงยุทธศำสตร์องค์กรตำมเป้ำหมำย 

 

ค าอธิบาย 

-ผลผลิตมีประสิทธิภำพตำมเป้ำหมำย หมำยถึง กำรที่โครงกำรมีก ำหนดมำตรฐำนกำรให้บริกำร เช่น กำร
ให้บริกำรได้มำตรฐำนตำมก ำหนด 
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2.2 มีโครงกำรที่ด ำเนินกำรต่อเนื่องสร้ำงควำมส ำเร็จระดับผลกระทบ(impact) ในภำพรวม 

ระดับ 1 โครงกำรด ำเนินกำรไม่แล้วเสร็จ 
ระดับ 2 โครงกำรด ำเนินกำรแล้วเสร็จแต่ไม่มีควำมต่อเน่ือง 
ระดับ 3 โครงกำรด ำเนินกำรแล้วเสร็จ มีควำมต่อเนื่อง แต่ยังไม่สำมำรถประเมิน  

ผลกระทบได ้
ระดับ 4 โครงกำรด ำเนินกำรแล้วเสร็จ มีควำมต่อเนื่อง และเริ่มมีกำรประเมิน  

ผลกระทบได ้
ระดับ 5 โครงกำรด ำเนินกำรแล้วเสร็จ มีผลกระทบต่อเน่ืองอย่ำงชัดเจน 

 

ค าอธิบาย 

-ผลกระทบ คือ กำรที่โครงกำรสำมำรถสร้ำงประโยชน์ คุณค่ำให้กับผู้รับบริกำรทำงตรง และสร้ำงประโยชน์         
ให้ประเทศไทย ตำมยุทธศำสตร์ของ สธท. ได ้
 

2.3 ผลส ำเร็จโครงกำรสร้ำงแรงจูงใจให้มผีู้เข้ำร่วมโครงกำรเพิ่มขึ้นในปีถัดไป 
ระดับ  ไม่สำมำรถประเมินได ้

ระดับ 2 - 

ระดับ 3 โครงกำรมีผู้รับบริกำรคงที่ในแต่ละป ี

ระดับ 4 - 
ระดับ 5 โครงกำรมีผู้รับบริกำรเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 

 

3. โครงสร้างต้นทุน 

3.1 มีกำรบริหำรต้นทุนต่อหน่วย 
ระดับ 1 ไม่สำมำรถประเมินต้นทุนต่อหน่วยได ้
ระดับ 2 - 
ระดับ 3 มีผลกำรศึกษำต้นทุนต่อหน่วยแล้วเสร็จ 
ระดับ 4 - 
ระดับ 5 มีกำรใช้ผลกำรศึกษำในกำรบริหำรต้นทุนต่อหน่วย 

ค าอธิบาย 

-ต้นทุนต่อหน่วย คือ ต้นทุนที่ใช้ในกำรให้บริกำรแต่ละหน่วย(unit) เช่น ช้ิน ชั่วโมง ครั้ง เป็นต้น 
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3.2 มีกำรบริหำรให้เกิดกำรประหยัดต่อขนำด 
ระดับ 1 ไม่สำมำรถประเมินกำรประหยัดต่อขนำดได ้

ระดับ 2 - 
ระดับ 3 กำรบริหำรต้นทุนโดยต่อรองรำคำกับผู้ส่งมอบ 
ระดับ 4 - 
ระดับ 5 สำมำรถด ำเนินกำรให้เกิดกำรประหยัดต่อขนำดได ้

 

ค าอธิบาย 

-กำรประหยัดต่อขนำด คือ กำรที่ต้นทุนต่อหน่วยในกำรบริกำรลดลงได้จำกกำรที่มีจ ำนวนกำรให้บริกำรที่เพิ่มขึ้น 
เช่น ต้นทุนต่อหน่วยในกำรซื้อเนื้อหมูจ ำนวน 100 กิโลกรัม มีต้นทุนถูกกว่ำ กำรซื้อหมูทีละ 1 กิโลกรัม 
 

3.3 ระยะเวลำกำรเบิกเงินสอดคล้องกับกำรด ำเนินกำรกิจกรรม 
ระดับ 1 โครงกำรได้รับผลกระทบจำกกำรเบิกเงินไม่ทันเวลำ 

ระดับ 2 - 
ระดับ 3 - 
ระดับ 4 - 
ระดับ 5 มีกำรบริหำรเงินสดล่วงหน้ำก่อนกำรด ำเนินกิจกรรม โครงกำรด ำเนินกำร 

ได้แล้วเสร็จตำมแผน 
 

 

4. การบริหารทรัพยากร 

4.1 กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลสอดคล้องกับกิจกรรมหลัก คุณค่ำหลัก  (ประโยชน์ใช้ตำมควำมต้องกำร 
ของผู้รับบริกำร) และช่องทำงกำรส่งมอบคุณค่ำ 

ระดับ 1 ไม่สำมำรถระบุได้ถึงควำมสำมำรถที่จ ำเป็นต่องำน 
ระดับ 2 - 
ระดับ 3 ระบุสมรรถนะหรือทักษะควำมสำมำรถที่จ ำเป็นต่องำนได ้
ระดับ 4 - 
ระดับ 5 มีกำรพัฒนำฝึกอบรมบุคลำกรสอดรับ สนับสนุนให้บุคลำกรด ำเนินกำร   

อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ค าอธิบาย 

-สมรรถนะ คือ ทักษะในกำรท ำงำน ซึ่งจะก ำหนดได้จำกกำรวิเครำะห์ควำมจ ำเป็นของทักษะฝีมือ ควำมรู้ 
ประสบกำรณ์ของผู้ปฏิบัติที่มีต่องำนภำรกิจนั้น ๆ  
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4.3 ทรัพยำกรมีเพียงพอและใช้งำนได้ในเวลำที่ก ำหนด ไม่ท ำให้โครงกำรล่ำช้ำ 
ระดับ 1 ไม่สำมำรถประเมินควำมเพียงพอของทรัพยำกรได ้
ระดับ 2 - 
ระดับ 3 ทรัพยำกรมีมำกเกินพอส ำหรับกำรด ำเนินกำร 
ระดับ 4  
ระดับ 5 ทรัพยำกรอยู่ในระดับที่เหมำะสม  

 

ค าอธิบาย 

-ทรัพยำกรอยู่ในระดับที่เหมำะสม หมำยถึง กำรที่โครงกำรมีปริมำณทรัพยำกร ในระดับที่ท ำให้โครงกำร
ด ำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เป็นไปตำมเป้ำหมำยทำงปริมำณและคุณภำพได้ โดยที่ทรัพยำกรไม่มีมำกเกิน
กว่ำควำมต้องกำรของโครงกำร ซึ่งจะเป็นเหตุให้เสียโอกำสทำงกำรเงิน จำกกำรสะสมทรัพยำกรมำกเกินไป 

 

5. กิจกรรมหลัก 

5.1 กิจกรรมหลักมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
ระดับ 1 ผลผลิตไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย 
ระดับ 2 ผลผลิตตำมเป้ำหมำยและด ำเนินกำรแล้วเสร็จล่ำช้ำกว่ำเวลำที่ก ำหนด 
ระดับ 3 ผลผลิตตำมเป้ำหมำยและด ำเนินกำรแล้วเสร็จในเวลำแต่ไม่มีกำรประเมิน

ประสิทธิภำพผลผลิต 
ระดับ 4 ผลผลิตตำมเป้ำหมำยและด ำเนินกำรแล้วเสร็จในเวลำและมีประสิทธิภำพ 

ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย 
ระดับ 5 ผลผลิตตำมเป้ำหมำยและด ำเนินกำรแล้วเสร็จในเวลำและมีประสิทธิภำพ 

ตำมเป้ำหมำย 
 

ค าอธิบาย 

-กำรประเมินประสิทธิภำพผลผลิต ว่ำสำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำยได้หรือไม่  
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5.2 มีกำรบริหำรกิจกรรมที่ด ำเนินกำรเองและกิจกรรมที่จ้ำงหน่วยงำนภำยนอกอย่ำงสมดุล 
ระดับ 1 ไม่สำมำรถประเมินได ้
ระดับ 2 - 

ระดับ 3 - 

ระดับ 4 - 

ระดับ 5 สัดส่วนของกำรด ำเนินกำรเองและกิจกรรมที่จ้ำงหน่วยงำนภำยนอก 
สอดคล้องกับบริบทภำรกิจองค์กร และควำมสำมำรถในจัดหำพันธมิตร 

 

ค าอธิบาย 

-สัดส่วนของกำรด ำเนินกำรเองและกิจกรรมที่จ้ำงหน่วยงำนภำยนอก หมำยถึง จ ำนวนกิจกรรมที่ สธท. 
ด ำเนินกำรด้วยตนเอง เปรียบเทียบกับ จ ำนวนกิจกรรมที่ สธท. จัดจ้ำงหน่วยงำนภำยนอก เพื่อพิจำรณำร่วมกับ
แนวทำงด้ำนยุทธศำสตร์ในระยะยำวของ สธท. ว่ำสอดคล้องกันหรือไม่ งำนประเภทใดควรใช้หน่วยงำนภำยนอก
จ ำนวนเท่ำใด จึงมีควำมเหมำะสม 
 

5.3 ด ำเนินกำรในกิจกรรมที่องค์กรเป็นหน่วยงำนหลักของประเทศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ระดับ 1 กำรด ำเนินงำนยังขำดควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ และยังไม่สะท้อน

แนวทำงพัฒนำในอนำคต 
ระดับ 2 - 

ระดับ 3 ด ำเนินโครงกำรโดยมีควำมสอดคล้องในระดับยุทธศำสตร์และพันธกิจ 
หน้ำที่ของ สธท. 

ระดับ 4 - 

ระดับ 5 ด ำเนินโครงกำรอย่ำงสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของประเทศอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

 

ค าอธิบาย 

-เพื่อพิจำรณำควำมสอดคล้องยุทธศำสตร์ระดับประเทศ 
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6. พันธมิตรหลัก 

6.1 มีกำรบริหำรจัดกำรควำมสัมพันธ์กับพันธมิตร 
ระดับ 1 ไม่สำมำรถรถระบุหน่วยงำนพันธมิตรได ้
ระดับ 2  
ระดับ 3 มีกำรบริหำรจัดกำรพันธมิตรอย่ำงเป็นระบบ 
ระดับ 4  
ระดับ 5 มีกำรบริหำรควำมสัมพันธ์กับพันธมิตรอย่ำงชัดเจน มีแนวทำงใน 

กำรปรับปรุงพัฒนำควำมสัมพันธ์ในอนำคตร่วมกัน 
 

ค าอธิบาย 

-กำรบริหำรควำมสัมพันธ์กับพันธมิตร หมำยถึง กำรที่ สธท. รู้ว่ำโครงกำรนี้มี พันธมิตรที่ท ำงำนร่วมกันคือใคร
บ้ำง และแต่ละหน่วยงำนมีควำมส ำคัญต่อโครงกำรนี้อย่ำงไร เรียงล ำดับควำมส ำคัญได้ และ สธท. มีระดับของ
ควำมสัมพันธ์ที่ดีต่อพันธมิตร แต่ละรำยเป็นอย่ำงไร สำมำรถพัฒนำควำมสัมพันธ์กับพันธมิตรได้หรือไม่ 
 

6.2 มีควำมสำมำรถในกำรพยำกรณ์ควำมต้องกำรควำมร่วมมือจำกพันธมิตร 
ระดับ 1 ไม่สำมำรถพยำกรณ์ได ้
ระดับ 2 - 

ระดับ 3 มีควำมสำมำรถในกำรพยำกรณ์ควำมร่วมมือกับพันธมิตรในอนำคต       
ส ำหรับโครงกำรกิจกรรมหลักที่ด ำเนินกำรต่อเนื่องในปัจจุบัน 

ระดับ 4 - 

ระดับ 5 มีควำมสำมำรถในกำรพยำกรณ์ควำมต้องกำรควำมร่วมมือส ำหรับ
ยุทธศำสตร์ในอนำคต 

 

ค าอธิบาย 

-ควำมสำมำรถในกำรพยำกรณ์ควำมต้องกำรควำมร่วมมือจำกพันธมิตร คือ กำรที่ สธท. สำมำรถแยกแยะได้ว่ำ 
พันธมิตรแต่ละรำย ให้ควำมร่วมมือ ควำมช่วยเหลือต่อโครงกำรอย่ำงไร กิจกรรมใด ทรัพยำกรใด ในจ ำนวน
ปริมำณเท่ำใด และในอนำคตตำมยุทธศำสตร์ของ สธท. ในกำรขยำยขอบเขตของกำรให้บริกำรของ สธท. ทั้งใน
ด้ำนปริมำณ และขอบเขตของงำนบริกำร สธท. ต้องกำรควำมร่วมมือจำก พันธมิตรแต่ละรำยอย่ำงไร 
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6.3 สำมำรถจัดหำควำมร่วมมือจำกพันธมิตรได้ตรงตำมก ำหนดเวลำของโครงกำร โดยไม่ท ำให้โครงกำรล่ำช้ำ 
ระดับ 1 ไม่สำมำรถประเมินควำมเพียงพอของก ำลังงำนของพันธมิตร 
ระดับ 2 - 
ระดับ 3 มีกำรบริหำรพันธมิตรในด้ำนก ำลังงำน และประสิทธิภำพงำน ให้สำมำรถ

ด ำเนินกำรโครงกำรได้ตำมเป้ำหมำยทั้งบ้ำนประสิทธิภำพและระยะเวลำ 
ระดับ 4 - 
ระดับ 5 มีกำรบริหำรพันธมิตรให้มีตัวเลือกส ำรองในกรณีที่เกิดควำมผิดพลำดขึ้น    

(แผนบริหำรควำมเสีย่ง) 
 

ค าอธิบาย 

-ควำมเพียงพอของก ำลังงำนของพันธมิตร คือ กำรประเมินทรัพยำกรจำกพันธมิตรในด้ำนปริมำณ เช่น จ ำนวน
บุคลำกรเฉพำะด้ำนของพันธมิตร จ ำนวนอุปกรณ์(เช่น Server เป็นต้น) จ ำนวนบุคลำกรด้ำนกฏหมำย เป็นต้น 
 

7. กลุ่มเป้าหมาย 

7.1 ผู้รับบริกำรพึงพอใจและกลับมำรับบริกำรซ้ ำ 

ระดับ 1 ไม่มีผู้รับบริกำรซ้ ำ หรือไม่สำมำรถประเมินผลได ้
ระดับ 2 - 

ระดับ 3 มีผู้รับบริกำรกลับมำรับบริกำรซ้ ำ 
ระดับ 4 - 

ระดับ 5 มีผู้รับบริกำรกลับมำรับบริกำรซ้ ำ และมีผลควำมพึงพอใจในระดับที่ดี 
 

ค าอธิบาย 

-ผู้รับบริกำรกลับมำรับบริกำรซ้ ำ หมำยถึง ผู้รับบริกำรมีควำมประสงค์ขอใช้บริกำรต่อจำกปีงบประมำณที่แล้ว 
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7.2 มีกำรวิเครำะห์ ก ำหนดกลุ่มผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ระดับ 1 ไม่สำมำรถระบุกลุ่มผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได ้
ระดับ 2 - 

ระดับ 3 มีกำรวิเครำะห์ก ำหนดกลุ่มรับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงกำร    
ได้ชัดเจน 

ระดับ 4 - 

ระดับ 5 มีกำรวิเครำะห์ก ำหนดกลุ่มรับบริกำรและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียของโครงกำร  
โดยเชื่อมโยงได้ถึงระดับยุทธศำสตร์องค์กร 

 

ค าอธิบาย 

-ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมำยถึง บุคคล หรือหน่วยงำนองค์กรใดก็ตำม ที่ได้รับประโยชน์ หรือเสียประโยชน์            
จำกกำรที่ สธท. ด ำเนินกำรโครงกำรนี้ ซึ่งจะแตกต่ำงจำกผู้รับบริกำร ซึ่งเป็นผู้รับประโยชน์โดยตรง จำกกำรมอบ
ให้ของ สธท. 
 

7.3 ครอบคลุมกลุ่มผู้รับบริกำรกลุ่มใหม่เพิ่มขึ้น 
ระดับ 1 ไม่มีผู้รับบริกำรกลุ่มใหม่ 
ระดับ 2 - 

ระดับ 3 - 

ระดับ 4 - 

ระดับ 5 มีผู้รับบริกำรกลุ่มใหม่เพิ่มขึ้น 
 

ค าอธิบาย 

-ผู้รับบริกำรกลุ่มใหม่ หมำยถึง ผู้รับบริกำรที่ เข้ำโครงกำร เป็นผู้รับบริกำรที่แตกต่ำงจำกผู้รับบริกำรใน
ปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ 
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8. ช่องทาง 

8.1 ช่องทำงกำรส่งมอบผลิตภัณฑ์/บริกำร ง่ำยแก่กำรเข้ำถึงหรือไม่ 
ระดับ 1 กลุ่มเป้ำหมำยเข้ำใช้บริกำรได้ล ำบำก 
ระดับ 2 - 

ระดับ 3 กลุ่มเป้ำหมำยสำมำรถเข้ำใช้บริกำรผ่ำนช่องทำงได้อย่ำงน้อย 1 ช่องทำง 
ระดับ 4 กลุ่มเป้ำหมำยสำมำรถเข้ำใช้บริกำรผ่ำนช่องทำงได้อย่ำงน้อย 3 ช่องทำง 
ระดับ 5 กลุ่มเป้ำหมำยสำมำรถเข้ำใช้บริกำรผ่ำนช่องทำงได้อย่ำงน้อย 3 ช่องทำง 

และผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อช่องทำงที่มี 
 

ค าอธิบาย 

-ช่องทำงกำรส่งมอบ หมำยถึง วิธีที่ผู้รับบริกำรกลุ่มเป้ำหมำย สำมำรถติดต่อรับบริกำรได้ เช่น กำรรับบริกำร      
ผ่ำนเว็บไซต์ อีเมล์ หรือเบอร์โทรศัพท์สำยด่วน เป็นต้น 
 

8.2 มีกำรบูรณำกำรของช่องทำงกำรส่งมอบคุณค่ำ 

ระดับ 1 ช่องทำงกำรส่งมอบ ไม่สนับสนุนกันและกัน  
(เช่น เว็บไซต์โครงกำรไม่ระบุเบอร์สำยด่วนของโครงกำร ทั้งที่โครงกำร 
มีสำยด่วนให้ หรือ เว็บไซต์โครงกำรไม่อัพเดทข้อมูล ท ำให้ผู้เข้ำรับบริกำร 
จำกช่องทำงเว็บไซต์ได้รับข้อมูลทีผ่ิดพลำด) 

ระดับ 2 - 

ระดับ 3 ช่องทำงกำรส่งมอบ มีข้อมูลให้ผู้รับบริกำรไปในทิศทำงเดียวกัน ส่งเสริมกัน  
(เช่น ผู้รับบริกำรเข้ำรับบริกำรผ่ำนเว็บไซต์ ซึ่งเว็บไซต์ก็ระบุวิธีกำรติดต่อ    
กับโครงกำรในวิธีต่ำง ๆ สำยด่วน อีเมล์โดยมีข้อมูลที่อัพเดทและสอดคล้อง
ตรงกัน เป็นต้น) 

ระดับ 4 - 

ระดับ 5 ช่องทำงกำรส่งมอบ มีควำมบูรณำกำรกันระหว่ำงโครงกำร  
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8.3 ช่องทำงสอดคล้องกับกลุ่มเป้ำหมำย 

ระดับ 1 ช่องทำงกำรส่งมอบไม่สอดคล้องกับกลุ่มเป้ำหมำย (เช่น กลุ่มเป้ำหมำย    
เป็นหน่วยงำนในพื้นที่ห่ำงไกล ยังไม่มีอินเตอร์เน็ตเข้ำถึง แต่โครงกำร
เลือกใช้เว็บไซต์เป็นช่องทำงเดียวในกำรสื่อสำร ท ำให้กลุ่มเป้ำหมำยไม่
สำมำรถเข้ำถึงข่ำวสำรกำรให้บริกำรได้) 

ระดับ 2 - 
ระดับ 3 ช่องทำงกำรส่งมอบค่ำสอดคล้องกับกลุ่มเป้ำหมำย (เช่น มี เว็บไซต์       

ส ำหรับของรับบริกำรของโครงกำรเพื่อรองรับ ผู้รับบริกำรที่อ ยู่ ใน
ต่ำงจังหวัด และมีสำยด่วนตรงส ำหรับผู้รับบริกำรที่อยู่ในกรุงเทพ โดยมีทีม
ปฏิบัติกำร  เข้ำพื้นที่โดยรวดเร็วส ำหรับ พื้นที่เขตกรุงเทพฯ เป็นต้น) 

ระดับ 4 - 
ระดับ 5 ช่องทำงกำรส่งมอบสอดคล้อง และสร้ำงผู้รับบริกำรที่เพิ่มขึ้น อย่ำงชัดเจน 

(โครงกำรมีผู้รับบริกำรจำกช่องทำงที่ก ำหนดไว้ เพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยยะ
ส ำคัญ) 

 

 
 

9. ความสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมาย 

9.1 มีควำมสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มเป้ำหมำยผู้รับบริกำร 
ระดับ 1 ไม่มีกำรประเมินควำมสัมพันธ์ของ สธท. กับกลุ่มเป้ำหมำย 
ระดับ 2 - 

ระดับ 3 มีกำรประเมินควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย (เช่น กำรประเมินควำมพึง
พอใจของผู้รับบริกำรรำยโครงกำร เป็นต้น) 

ระดับ 4 มีควำมสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มเป้ำหมำย 
ระดับ 5 มีควำมสัมพันธ์ที่ ดีกับกลุ่มเป้ ำหมำย และมีแนวทำงในกำรพัฒนำ

ควำมสัมพันธ์ในอนำคตได ้

(นอกจำกกำรประเมินผลควำมสัมพันธ์ในด้ำนควำมพึงพอใจ ควำมต่อเนื่อง 
ในกำรติดต่อประสำนงำนแล้ว ยังต้องมีแนวทำงกิจกรรมในกำรพัฒนำ
ควำมสัมพันธ์ในอนำคตด้วย) 
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9.2 ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจและเชื่อมั่นต่อโครงกำร 
ระดับ 1 ไม่มีกำรประเมินควำมพึงพอใจและควำมเชื่อมั่น 
ระดับ 2 - 

ระดับ 3 ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจในระดับที่ดี (เช่น ร้อยละควำมพึงพอใจ 
อยู่ในช่วงร้อยละ 70 ขึ้นไป เป็นต้น) 

ระดับ 4 - 

ระดับ 5 ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจในระดับที่ดี และมีควำมเชื่อมั่นต่อโครงกำร  
ไม่มีแนวโน้มจะเปลี่ยนไปใช้บริกำรของคู่แข่งหรือบริกำรจำกหน่วยงำนอื่น 

 

 

โครงกำร/ กิจกรรมทั้งหมดที่จะด ำเนินกำรประเมินมิติประสิทธิผล จ ำแนกตำมปี มีรำยละเอียด ดังนี ้
ปี 2556 
ล าดับ วัตถุประสงค์การจัดตั้ง โครงการ/ กิจกรรม 

1 วัตถุป ระสงค์  1 กำรอนุ วัติ ข้ อก ำหนด
สหประชำชำติว่ำด้วยกำรปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
หญิงและมำตรกำรที่มิใช่กำรคุมขัง 

กระบ วน การติ ด ต าม ป ระ เมิ น ผลการอนุ วั ติ ข้ อ ก าห น ด
สหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและมาตรการที่มิใช่
การคุมขัง (Bangkok Rules) 
1.1 กำรแปล Bangkok Rules เป็นภำษำไทย และภำษำท้องถิ่นของ
ประเทศอื่นๆ โดยเฉพำะในภูมิภำคอำเซียน 
1.2 กำรผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อแนะน ำให้ Bangkok Rules เป็นที่รู้จัก
อย่ำงกว้ำงขวำงมำกยิ่งขึ้นทั้งฉบับภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 
1.3 กำรจัดท ำวำรสำรระดับนำนำชำติที่ตีพิมพ์บทควำมทำงวิชำกำร
ใน ระดั บสำกล  เช่ น  " International jornal" ห รือ  "Occasion 
papers"  ห รื อ  "Book reference"  เพื่ อ ให้ ชื่ อ  TIJ ป ร ำก ฎ สู่
นำนำชำติ 
1.4 กำรจัดประชุมผู้น ำรำชทัณฑ์ระหว่ำงประเทศเพื่อก ำหนด IBR 
Model 
1.5 กำรจัดท ำ website และ social network เพื่อเผยแพร่สถำบัน
และข้อก ำหนดสหประชำชำติว่ำด้วยกำรปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและ
มำตรกำรที่มิใช่กำรคุมขัง (Bangkok Rules) 
1.6 กำรจัดประกวดแข่งขันสร้ำงเรือนจ ำต้นแบบ ซึ่งประกอบด้วย 
กำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ 

2 วัตถุป ระสงค์  1 กำรอนุ วัติ ข้ อก ำหนด
สหประชำชำติว่ำด้วยกำรปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
หญิงและมำตรกำรที่มิใช่กำรคุมขัง 

กระบวนการอนุ วัติภายในประเทศ ( Implementation of 
Bangkok Rules) 
2.1 กำรร่วมมือกับสหประชำชำติและองค์กรทั้งในและต่ำงประเทศ
จัดสร้ำงคู่มือกำรปฏิบัติงำน 2 ภำษำ (Tool Kits) 
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ล าดับ วัตถุประสงค์การจัดตั้ง โครงการ/ กิจกรรม 

2.2 กำรจัดสัมมนำ โดยร่วมมือกับกรมรำชทัณฑ์และสถำบันศึกษำ
ในจังหวัดต่ำง ๆ ที่เป็นเป้ำหมำย รวมทั้งกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำน
สื่อมวลชนแขนงต่ำง ๆ  
2.3 กำรฝึกอบรมและเผยแพร่ให้ควำมรู้ เกี่ยวกับบรรทัดฐำน
สหประชำชำติ 
2.4 กำรจัดประชุมให้ค ำปรึกษำ (Consultancy Service) โดยเชิญผู้
เชียวชำญต่ำงประเทศมำให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกับกำรปรับปรุงกฎหมำย 
ระเบียบ รวมทั้งโครงสร้ำงเรือนจ ำให้สอดคล้องกับ Bangkok Rules 

3 วัตถุป ระสงค์  1 กำรอนุ วัติ ข้ อก ำหนด
สหประชำชำติว่ำด้วยกำรปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
หญิงและมำตรกำรที่มิใช่กำรคุมขัง 

กระบวนการอนุวัติระหว่างประเทศเพื่อสร้างการแข่งขันระหว่าง
ประเทศ (Implementation of Bangkok Rules) 
3.1 กำรน ำเสนอผลกำรอนุวัติ  Bangkok Rules ต่อกำรประชำ
สหประชำชำติว่ำด้วยควำมยุติธรรมทำงอำญำครั้งที่ 13  
3.2 กำรน ำเสนอหัวข้อต่อกำรประชุมระหว่ำงประเทศที่เกี่ยวข้องกับ
งำนรำชทัณฑ์  IBR รวมทั้ งส่งเสริมบทบำทของสถำบัน (raise 
profile) ในกำรประชุมระหว่ำงประเทศด้ำนกำรรำชทัณฑ์และกำร
บริหำรเรือนจ ำ  
3.3 กำรแสวงหำควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศกับ Key Partners 
ป ระ เท ศ ใน ก ลุ่ ม  The UN Crime Prevention and Criminal 
Justice Programme Network Institutes หรือ PNI  
3.4 กำรสร้ำงควำมแข็งแกร่งภำยในกลุ่มอำเซียนโดยประสำนกับ
เลขำธิกำรอำเซียนและกระทรวงต่ำงประเทศ 

4 วัตถุประสงค์ 2 กำรส่งเสริมกำรศึกษำวิจัย 
และเผยแพร่มำตรฐำนและบรรทัดฐำนของ
ส ห ป ระ ช ำช ำติ เกี่ ย ว กั บ ก ำ รด ำ เนิ น
กระบวนกำรยุติ ธรรมทำงอำญ ำ และ
วัตถุประสงค์ที่  3 พัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำน
หลักนิติธรรม 

กำรสร้ำงห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติพระอัจฉริยภำพของพระเจ้ำ
หลำนเธอพระองค์เจ้ำพัชรกิติยำภำต่องำนด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม 
รวมถึงเผยแพร่ข้อก ำหนดสหประชำชำติ ควำมเป็นมำของ Bangkok 

Rules และองค์ควำมรู้ของกระบวนกำรยุติธรรม และหลักนิติธรรม 

5 วัตถุประสงค์ 2 กำรส่งเสริมกำรศึกษำวิจัย 
และเผยแพร่มำตรฐำนและบรรทัดฐำนของ
ส ห ป ระ ช ำช ำติ เกี่ ย ว กั บ ก ำ รด ำ เนิ น
กระบวนกำรยุติ ธรรมทำงอำญ ำ และ
วัตถุประสงค์ที่  3 พัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำน
หลักนิติธรรม 

กำรสร้ำงรูปแบบ "TIJ Software" พร้อมเผยแพร่สู่สำธำรณชนทั้ง
เวทีในประเทศและระหว่ำงประเทศ 

6 วัตถุประสงค์ 4 กำรสร้ำงให้สถำบันเป็น
ศูนย์กลำงแห่งควำมเป็นเลิศระดับนำนำชำติ 

การศึกษาวิจัยเรื่องที่สอดคล้องกับปัญหากระบวนการยุติธรรมใน
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน (ยกมาตรฐาน
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ล าดับ วัตถุประสงค์การจัดตั้ง โครงการ/ กิจกรรม 

และวัตถุประสงค์ 5 ส่งเสริมภำพลักษณ์ที่ดี
ของกระบวนกำรยุติธรรมไทยให้ เป็นที่
ยอมรับในระดับนำนำชำติ 

สหประชาชาติเช่นเดียวกับโครงการ ELFI อาทิ การค้ามนุษย์, 
อาชญากรรมทางอินเตอร์เน็ต, การละเมิดลิขสิทธิ)์ 
6.1 กำรศึกษำวิจัยในประเด็นส ำคัญและเร่งด่วน 
6.2 กำรเดินทำงเข้ำร่วมประชุมในเวทีระดับโลกเพื่อค้นหำประเด็น
หรือหัวข้อที่จะผลักดัน รวมถึงเป็นกำรปูทำงเพื่อสร้ำงภำคีเครือข่ำย
ในกำรด ำเนินงำน 

 
ปี 2557 
ล าดับ กิจกรรมหลัก โครงการ/ กิจกรรม 

1 กิจกรรมหลักที่ 1 กำรสนับสนุนกำรบริหำร
และอ ำนวยกำร 

โครงกำรจัดท ำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

2 กิจกรรมหลักที่ 1 กำรสนับสนุนกำรบริหำร
และอ ำนวยกำร 

กำรปรับปรุงอำคำร จีพีเอฟ , ค่ำเช่ำที่ท ำกำรส ำนักงำน จีพีเอฟ 
วิทย,ุ ส ำนักงำนศูนย์รำชกำร, ค่ำจ้ำงที่ปรึกษำชำวต่ำงชำติ 

3 กิจกรรมหลักที่  2 กำรอนุ วัติ ข้ อก ำหนด
สหประชำชำติว่ำด้วยกำรปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
หญิง และมำตรกำรที่มิใช่กำรคุมขัง (Bangkok 
Rules) 

กำรจัดประชุม Bangkok Dialogue 
 

4 กิจกรรมหลักที่  2 กำรอนุ วัติ ข้ อก ำหนด
สหประชำชำติว่ำด้วยกำรปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
หญิง และมำตรกำรที่มิใช่กำรคุมขัง (Bangkok 
Rules) 

กำรจัดเป็นเจ้ำภำพจัดกำรประชุมระหว่ำงประเทศ International 
Penal and Penitentiary Foundation ( IPPF)  2014 ที่
กรุงเทพฯ ระหว่ำงวันที่ 3-6 มีนำคม 2557 ภำยใต้หัวข้อหลัก 
"Women in Prison" 

5 กิจกรรมหลักที่  2 กำรอนุ วัติ ข้ อก ำหนด
สหประชำชำติว่ำด้วยกำรปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
หญิง และมำตรกำรที่มิใช่กำรคุมขัง (Bangkok 
Rules) 

กำรประชุมผู้เชี่ยวชำญกลุ่มประเทศละตินอเมริกำและแคริบเบียน 
เพื่อกำรพัฒนำหลักสูตรในกำรฝึกอบรมตำมข้อก ำหนดกรุงเทพฯ 
(UNODC/ILANUD) เป็นผู้จัด 
 

6 กิจกรรมหลักที่  2 กำรอนุ วัติ ข้ อก ำหนด
สหประชำชำติว่ำด้วยกำรปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
หญิง และมำตรกำรที่มิใช่กำรคุมขัง (Bangkok 
Rules) 

กำรเข้ำร่วมกิจกรรมคู่ขนำน (side event) เพื่อเปิดตัวเอกสำร 
Bangkok Rules Guidance Document and Index of 
Compliance ร่วมกับองค์กร PRI ระหว่ำงกำรประชุมสมัชชำ
สหประชำชำติ (United Nations General Assembly - UNGA) 

7 กิจกรรมหลักที่  2 กำรอนุ วัติ ข้ อก ำหนด
สหประชำชำติว่ำด้วยกำรปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
หญิง และมำตรกำรที่มิใช่กำรคุมขัง (Bangkok 
Rules) 

กำรติดตำมและประเมินผลเกี่ยวกับกำรอนุวัติข้อก ำหนดกรุงเทพฯ 
ในเรือนจ ำในประเทศไทย 

8 กิจกรรมหลักที่ 3 กำรส่งเสริมงำนวิจัยและ กำรเข้ ำร่ วมประชุม  ICPA (International Corrections and 
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ล าดับ กิจกรรมหลัก โครงการ/ กิจกรรม 

พัฒนำมำตรฐำนกระบวนกำรยุติธรรมไทย
รวมถึงพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนหลักนิติธรรม 

Prisons Association) 15th AGM and Conference ณ  เมื อง 
Colorado Springs รัฐ Colorado สหรัฐอเมริกำ ระหว่ำงวันที่ 
27 ตุลำคม - 1 พฤศจิกำยน 2556 

9 กิจกรรมหลักที่ 3 กำรส่งเสริมงำนวิจัยและ
พัฒนำมำตรฐำนกระบวนกำรยุติธรรมไทย
รวมถึงพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนหลักนิติธรรม 

โครงกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรเข้ำเป็นสถำบันสมทบองค์กำร
สหประชำชำติ (Programme Network Institute) 

10 กิจกรรมหลักที่ 3 กำรส่งเสริมงำนวิจัยและ
พัฒนำมำตรฐำนกระบวนกำรยุติธรรมไทย
รวมถึงพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนหลักนิติธรรม 

กำรจัดประชุมกลุ่มภูมิภำค ASEAN Conference on the Rule 
of Law ณ กรุงเทพฯ 

11 กิจกรรมหลักที่ 3 กำรส่งเสริมงำนวิจัยและ
พัฒนำมำตรฐำนกระบวนกำรยุติธรรมไทย
รวมถึงพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนหลักนิติธรรม 

โครงกำรศึกษำวิจัยเรื่อง "อำชญำกรรมและกำรพัฒนำในประเทศ
ไทย" (Crime and Development in Thailand) 

12 กิจกรรมหลักที่ 3 กำรส่งเสริมงำนวิจัยและ
พัฒนำมำตรฐำนกระบวนกำรยุติธรรมไทย
รวมถึงพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนหลักนิติธรรม 

โครงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติงำน 1 ปี และ 3 ป ี

13 กิจกรรมหลักที่ 3 กำรส่งเสริมงำนวิจัยและ
พัฒนำมำตรฐำนกระบวนกำรยุติธรรมไทย
รวมถึงพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนหลักนิติธรรม 

โครงกำรจัดท ำแผนและระบบโครงสร้ำงด้ำนสำรสนเทศและ 
กำรสื่อสำร 

14 กิจกรรมหลักที่ 4  กำรเสริมสร้ำงภำพลักษณ์ที่
ดีในกระบวนกำรยุติธรรมไทยและเสริมสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ 

โครงกำรจัดจ้ำงกำรบริกำรเพื่อกำรประชำสัมพันธ์ 
 

15 กิจกรรมหลักที่ 4  กำรเสริมสร้ำงภำพลักษณ์ที่
ดีในกระบวนกำรยุติธรรมไทยและเสริมสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ 

จัดท ำวำรสำรองค์กร ภำษำอังกฤษและภำษำไทย 

16 กิจกรรมหลักที่ 4  กำรเสริมสร้ำงภำพลักษณ์ที่
ดีในกระบวนกำรยุติธรรมไทยและเสริมสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ 

หนังสือรำยงำนประจ ำปี ภำษำอังกฤษและภำษำไทย 

 
ปี 2558 
ล าดับ กิจกรรมหลัก โครงการ/ กิจกรรม 

1 กิจกรรมหลักที่ 1 กำรสนับสนุนกำรบริหำรและ
อ ำนวยกำร 

โครงกำรจัดท ำห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ฯ 
 

2 กิจกรรมหลักที่ 1 กำรสนับสนุนกำรบริหำรและ
อ ำนวยกำร 

โครงกำรจัดท ำระบบบริหำรควำมเสี่ยง กำรตรวจสอบภำยในและ
ควบคุมภำยใน 
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ล าดับ กิจกรรมหลัก โครงการ/ กิจกรรม 

3 กิจกรรมหลักที่ 1 กำรสนับสนุนกำรบริหำรและ
อ ำนวยกำร 

โครงกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ของสถำบัน 

4 กิจกรรมหลักที่ 1 กำรสนับสนุนกำรบริหำรและ
อ ำนวยกำร 

โครงสร้ำงกิจกรรมปลูกฝังค่ำนิยมและวัฒนธรรมองค์กร 

5 กิ จกรรมหลั กที่  2  ก ำรอนุ วั ติ ข้ อก ำหนด
สหประชำชำติว่ำด้วยกำรปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง 
และมำตรกำรที่ มิ ใช่ ก ำรคุ ม ขั ง  (Bangkok 
Rules) 

โครงกำรส่งเสริมให้มีเรือนจ ำต้นแบบในกำรปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง 
 

6 กิ จกรรมหลั กที่  2  ก ำรอนุ วั ติ ข้ อก ำหนด
สหประชำชำติว่ำด้วยกำรปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง 
และมำตรกำรที่ มิ ใช่ ก ำรคุ ม ขั ง  (Bangkok 
Rules) 

โครงกำรติดตำมและประเมินผลเกี่ยวกับกำรอนุมัติข้อก ำหนด
กรุงเทพในเรือนจ ำในประเทศไทย 

7 กิ จกรรมหลั กที่  2  ก ำรอนุ วั ติ ข้ อก ำหนด
สหประชำชำติว่ำด้วยกำรปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง 
และมำตรกำรที่ มิ ใช่ ก ำรคุ ม ขั ง  (Bangkok 
Rules) 

โครงกำรพัฒนำเครื่องมือสืบเสำะข้อเท็จจริงส ำหรับเจ้ำหน้ำที่คุม
ประพฤติเพื่อให้ศำลใช้ประกอบกำรพิจำรณำคดีกับผู้กระท ำผิด
หญิง 

8 กิ จกรรมหลั กที่  2  ก ำรอนุ วั ติ ข้ อก ำหนด
สหประชำชำติว่ำด้วยกำรปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง 
และมำตรกำรที่ มิ ใช่ ก ำรคุ ม ขั ง  (Bangkok 
Rules) 
 

โครงกำรศึกษำวิจัยเรื่อง "ผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ ำและกำรอนุวัติ
ข้อก ำหนดกรุงเทพฯ ในประเทศฟิลิปปินส์" 

9 กิ จกรรมหลั กที่  2  ก ำรอนุ วั ติ ข้ อก ำหนด
สหประชำชำติว่ำด้วยกำรปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง 
และมำตรกำรที่ มิ ใช่ ก ำรคุ ม ขั ง  (Bangkok 
Rules) 

กำรพัฒนำหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับข้อก ำหนดกรุงเทพและ
มำตรฐำนอื่นๆ ด้ำนกำรปฏิบัติต่อผู้กระท ำผิด (Develop training 
modules) 

10 กิ จกรรมหลั กที่  2  ก ำรอนุ วั ติ ข้ อก ำหนด
สหประชำชำติว่ำด้วยกำรปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง 
และมำตรกำรที่ มิ ใช่ ก ำรคุ ม ขั ง  (Bangkok 
Rules) 

โครงกำรจัดกำรประชุมหำรือแนวทำงกำรอนุวัติข้อก ำหนดกรุงเทพ
ด้ำนมำตรำที่มิใช่กำรคุมขัง กับ UNAFEI 

11 กิ จกรรมหลั กที่  2  ก ำรอนุ วั ติ ข้ อก ำหนด
สหประชำชำติว่ำด้วยกำรปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง 
และมำตรกำรที่ มิ ใช่ ก ำรคุ ม ขั ง  (Bangkok 
Rules) 

โครงกำรจัดสัมมนำผู้บริหำร และฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่ระดับสูงใน
อำเซียน เกี่ ยวกับกำรอนุ วัติ ข้อก ำหนดกรุงเทพ  (Conduct 
Training Course of TIJ's flagship training) 

12 กิ จกรรมหลั กที่  2  ก ำรอนุ วั ติ ข้ อก ำหนด
สหประชำชำติว่ำด้วยกำรปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง 

โครงกำรส ำรวจและเผยแพร่ข้อมูล และสถิติเกี่ยวกับผู้กระท ำผิด
หญิงในประเทศไทย 
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และมำตรกำรที่ มิ ใช่ ก ำรคุ ม ขั ง  (Bangkok 
Rules) 

13 กิจกรรมหลักที่ 3 กำรเสริมสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดี
ในกระบวนกำรยุติธรรมไทยและเสริมสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ 

โครงกำรจัดกำรประชุมคู่ขนำนและจัดนิทรรศกำรในกำรประชุม 
Crime Congress ครั้งที่ 13 ณ รัฐกำร์ตำ 
 

14 กิจกรรมหลักที่ 3 กำรเสริมสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดี
ในกระบวนกำรยุติธรรมไทยและเสริมสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ 

โครงกำรจัดพิมพ์หนังสือและสิ่งพิ่มพ์หลักของสถำบันฯ (Flagship 
Publication) 
 

15 กิจกรรมหลักที่ 3 กำรเสริมสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดี
ในกระบวนกำรยุติธรรมไทยและเสริมสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ 

โครงกำรเตรียมควำมพร้อมใน กำรเข้ ำเป็นสถำบันสมทบ
สหประชำชำติ (Programme Network Institute) 
 

16 กิจกรรมหลักที่ 3 กำรเสริมสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดี
ในกระบวนกำรยุติธรรมไทยและเสริมสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ 

กำรเดินทำงเพื่อเข้ำร่วมประชุม Conference of Parties to the 
UNTOC ณ กรุงเวียนนำ ประเทศออสเตรีย 
 

17 กิจกรรมหลักที่ 3 กำรเสริมสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดี
ในกระบวนกำรยุติธรรมไทยและเสริมสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ 
 

ก ำ ร เดิ น ท ำ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม  Conference of the 
International Association for Official Statistics ณ สำธำณ
รัฐสังคมนิยมเวียดนำม 

18 กิจกรรมหลักที่ 3 กำรเสริมสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดี
ในกระบวนกำรยุติธรรมไทยและเสริมสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ 

กำรเดิ นทำงเพื่ อ เข้ ำร่ วมประชุ ม  Expert Meeting for the 
Preparation of UN Crime Congress Workshop 1 (Raoul 
Wallenberg) ณ ประเทศสวีเดน 

19 กิจกรรมหลักที่ 3 กำรเสริมสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดี
ในกระบวนกำรยุติธรรมไทยและเสริมสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ 

กำรเดิ นทำงเพื่ อ เข้ ำร่ วมประชุ ม  Annual Meeting of the 
International Correctional and Prison Association ( ICPA) 
ณ สำธำรณรัฐนำมิเบีย 

20 กิจกรรมหลักที่ 3 กำรเสริมสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดี
ในกระบวนกำรยุติธรรมไทยและเสริมสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ 

กำรเดินทำงเพื่อเข้ำร่วมประชุม Criminal Justice Reform and 
Human Rights (PRI) ณ ประเทศจอร์แดน 
 

21 กิจกรรมหลักที่ 3 กำรเสริมสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดี
ในกระบวนกำรยุติธรรมไทยและเสริมสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ 

ก ำ ร เดิ น ท ำ ง เพื่ อ เข้ ำ ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม  American Society of 
Criminology ณ รัฐแคลิฟอร์เนีย (ซำนฟรำนซิสโก) ประเทศ
สหรัฐอเมริกำ 

22 กิจกรรมหลักที่ 3 กำรเสริมสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดี
ในกระบวนกำรยุติธรรมไทยและเสริมสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ 

กำรเดินทำงเพื่อเข้ำร่วมประชุม 23th Reconvened session of 
CCPCJ ณ กรุงเวียนนำ ประเทศออสเตรีย 
 

23 กิจกรรมหลักที่ 3 กำรเสริมสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดี
ในกระบวนกำรยุติธรรมไทยและเสริมสร้ำง

กำรเดินทำงเพื่อเข้ำร่วมประชุม Conference of the PNIs ณ 
ประเทศอิตำลี 
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ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ  

24 กิจกรรมหลักที่ 3 กำรเสริมสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดี
ในกระบวนกำรยุติธรรมไทยและเสริมสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ 

กำรเดินทำงเพื่อเข้ำร่วมประชุม CND ณ กรุงเวียนนำ ประเทศ
ออสเตรีย 
 

25 กิจกรรมหลักที่ 3 กำรเสริมสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดี
ในกระบวนกำรยุติธรรมไทยและเสริมสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ 

กำรเดินทำงเพื่อเข้ำร่วมประชุม 24th CCPCJ ณ กรุงเวียนนำ 
ประเทศออสเตรีย 
 

26 กิจกรรมหลักที่ 3 กำรเสริมสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดี
ในกระบวนกำรยุติธรรมไทยและเสริมสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ 

กำรเดินทำงเพื่อเข้ำร่วมประชุม International Conference on 
Criminal Law, Criminology and Police Science 
(ICCLCCPS) + International Conference on Human Rights 
(ICHR 2015) ณ กรุงปำรีส ประเทศฝรั่งเศส 

27 กิจกรรมหลักที่ 3 กำรเสริมสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดี
ในกระบวนกำรยุติธรรมไทยและเสริมสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ 

กำรเดินทำงเพื่อเข้ำร่วมประชุม Annual Conference of Asian 
Criminological Society ณ  เข ต ป ก ค ร อ ง พิ เศ ษ ฮ่ อ ง ก ง 
สำธำรณรัฐประชำชนจีน 
 

28 กิจกรรมหลักที่ 3 กำรเสริมสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดี
ในกระบวนกำรยุติธรรมไทยและเสริมสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ 

กำรเดินทำงเพื่อเข้ำร่วมประชุม International Symposium of 
World Society of Victimology ณ รัฐเวสเทิ ร์นออสเตรเลีย 
(เพิร์ท) ประเทศออสเตรเลีย 

29 กิจกรรมหลักที่ 3 กำรเสริมสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดี
ในกระบวนกำรยุติธรรมไทยและเสริมสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ 

ก ำร เดิ น ท ำง เพื่ อ เข้ ำ ร่ วม ป ระชุ ม  Correctional Facilities 
Conference ณ สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำ (TBC) 
 

30 กิจกรรมหลักที่ 3 กำรเสริมสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดี
ในกระบวนกำรยุติธรรมไทยและเสริมสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ 

โค ร งก ำ รป ระ ช ำสั ม พั น ธ์ แ ล ะ สื่ อ ส ำ ร อ งค์ ก ร  (PR and 
communication) 
 

31 กิจกรรมหลักที่ 3 กำรเสริมสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดี
ในกระบวนกำรยุติธรรมไทยและเสริมสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ 

โครงกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรเข้ำร่วมเป็นสถำบันสมทบ
สหประชำชำติ 

32 กิจกรรมหลักที่  4 กำรส่งเสริมงำนวิจัยและ
พัฒนำมำตรฐำนกระบวนกำรยุติธรรมไทย 
รวมถึงพัฒนำองค์กรควำมรู้ด้ำนหลักนิติธรรม 

โครงกำรวิจัยเรื่องผลกระทบ บทบำทและกำรเข้ำถึงควำมยุติธรรม
ของผู้หญิงในสถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งประเทศไทย 
 

33 กิจกรรมหลักที่  4 กำรส่งเสริมงำนวิจัยและ
พัฒนำมำตรฐำนกระบวนกำรยุติธรรมไทย 
รวมถึงพัฒนำองค์กรควำมรู้ด้ำนหลักนิติธรรม 

โครงกำรวิจัยเรื่อง กำรติตตำมเส้นทำงกำรเงินของธุรกิจสื่อลำมก
อนำจำรเด็ กบนอิ น เตอร์ เนต  (Follow the Money Trail : 
tracing commercial online child pornography and the 
way forward) 
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34 กิจกรรมหลักที่  4 กำรส่งเสริมงำนวิจัยและ
พัฒนำมำตรฐำนกระบวนกำรยุติธรรมไทย 
รวมถึงพัฒนำองค์กรควำมรู้ด้ำนหลักนิติธรรม 

โครงกำรวิจัยกำรค้ำประเวณีหญิงจำกประเทศในแถบอนุภูมิภำค
ลุ่มแม่น้ ำโขงในประเทศไทย 
 

35 กิจกรรมหลักที่  4 กำรส่งเสริมงำนวิจัยและ
พัฒนำมำตรฐำนกระบวนกำรยุติธรรมไทย 
รวมถึงพัฒนำองค์กรควำมรู้ด้ำนหลักนิติธรรม 

โครงกำรจัดกำรประชุมกลุ่มผู้ เชี่ยวชำญนำนำชำติเพื่อหำรือ
เกี่ยวกับแนวทำงและวิธีกำรในกำรป้องกัน สืบสวนสอบสวน 
ด ำเนินคดี และลงโทษกำรฆ่ำผู้หญิงและเด็กหญิง อันเนื่องมำจำก
ควำมเป็นเพศหญิง (International Femicide Conference) 

36 กิจกรรมหลักที่  4 กำรส่งเสริมงำนวิจัยและ
พัฒนำมำตรฐำนกระบวนกำรยุติธรรมไทย 
รวมถึงพัฒนำองค์กรควำมรู้ด้ำนหลักนิติธรรม 

โครงกำรจัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรระดับภูมิภำคเรื่องสถิติ
อำชญำกรรมและกำรส ำรวจข้อมูลเหยืออำชญำกรรม (Regional 
Meeting on Crime Statistics and Victimization Surveys) 
 

37 กิจกรรมหลักที่  4 กำรส่งเสริมงำนวิจัยและ
พัฒนำมำตรฐำนกระบวนกำรยุติธรรมไทย 
รวมถึงพัฒนำองค์กรควำมรู้ด้ำนหลักนิติธรรม 

โครงกำรวิจัยเรื่องแนวโน้มกำรลงโทษจ ำคุกเปรียบเทียบระหว่ำง
ผู้ ก ร ะ ท ำ ผิ ด ห ญิ ง แ ล ะ ช ำ ย  (Analysis of Sentencing in 
Thailand) 
 

38 กิจกรรมหลักที่  4 กำรส่งเสริมงำนวิจัยและ
พัฒนำมำตรฐำนกระบวนกำรยุติธรรมไทย 
รวมถึงพัฒนำองค์กรควำมรู้ด้ำนหลักนิติธรรม 

โครงกำรส ำรวจข้อมูลสถิติผู้กระท ำผิดกับกำรพัฒนำของชุมชนใน
พื้ นที่ ก รุ ง เทพมหำนคร (Research on Development and 
Crime Prevention (pilot project on offenders mapping)) 
 

39 กิจกรรมหลักที่  4 กำรส่งเสริมงำนวิจัยและ
พัฒนำมำตรฐำนกระบวนกำรยุติธรรมไทย 
รวมถึงพัฒนำองค์กรควำมรู้ด้ำนหลักนิติธรรม 

โครงกำรส ำรวจข้อมูลเกี่ยวกับระบบยุติธรรม อำชญำกรรม ตำม
ดรรชนีของสหประชำชำติ (data collection on crime, justice 
and SGD) 
 

40 กิจกรรมหลักที่  4 กำรส่งเสริมงำนวิจัยและ
พัฒนำมำตรฐำนกระบวนกำรยุติธรรมไทย 
รวมถึงพัฒนำองค์กรควำมรู้ด้ำนหลักนิติธรรม 

โครงกำรจัดกิจกรรมคู่ขนำนในกำรประชุมสมัชชำสหประชำชำติ 
เรื่องกำรกระท ำรุนแรงต่อผู้หญิง (GA side event to present 
VAC) 
 

41 กิจกรรมหลักที่  4 กำรส่งเสริมงำนวิจัยและ
พัฒนำมำตรฐำนกระบวนกำรยุติธรรมไทย 
รวมถึงพัฒนำองค์กรควำมรู้ด้ำนหลักนิติธรรม 

โครงกำรจัดกำรประชุม Annual meeting of the Asia Society 
of International Law 
 

42 กิจกรรมหลักที่  4 กำรส่งเสริมงำนวิจัยและ
พัฒนำมำตรฐำนกระบวนกำรยุติธรรมไทย 
รวมถึงพัฒนำองค์กรควำมรู้ด้ำนหลักนิติธรรม 

โครงกำรกำรศึกษำช่องทำงกำรเงินของกำรค้ำมนุษย์ในแถบลุ่ม
แม่น้ ำโขง 
 

43 กิจกรรมหลักที่  4 กำรส่งเสริมงำนวิจัยและ
พัฒนำมำตรฐำนกระบวนกำรยุติธรรมไทย 

โครงกำรปฺฏิรูประบบยุติธรรมให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม 
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ล าดับ กิจกรรมหลัก โครงการ/ กิจกรรม 

รวมถึงพัฒนำองค์กรควำมรู้ด้ำนหลักนิติธรรม 

44 กิจกรรมหลักที่  4 กำรส่งเสริมงำนวิจัยและ
พัฒนำมำตรฐำนกระบวนกำรยุติธรรมไทย 
รวมถึงพัฒนำองค์กรควำมรู้ด้ำนหลักนิติธรรม 

โครงกำรปฏิรูปประเทศให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม 
 

45 กิจกรรมหลักที่  4 กำรส่งเสริมงำนวิจัยและ
พัฒนำมำตรฐำนกระบวนกำรยุติธรรมไทย 
รวมถึงพัฒนำองค์กรควำมรู้ด้ำนหลักนิติธรรม 

โครงกำรต่อต้ำนกำรค้ำมนุษย์ 
 

46 กิจกรรมหลักที่  4 กำรส่งเสริมงำนวิจัยและ
พัฒนำมำตรฐำนกระบวนกำรยุติธรรมไทย 
รวมถึงพัฒนำองค์กรควำมรู้ด้ำนหลักนิติธรรม 

โครงกำรเกี่ยวกับกำรเสริมสร้ำงกำรยอมรับและปฏิบัติตำมหลักนิติ
ธรรม 
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2.3 มิติการพัฒนาองค์กร 
ประเมินผลโดยเครื่องมือ  กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (Public Sector 

Management Quality Award : PMQA)  ซึ่งเป็นกรอบประเมินกำรพัฒนำองค์กร ที่ส ำนักงำน ก.พ.ร. ได้
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนรำชกำรน ำไปใช้ในกำรประเมินองค์กำรด้วยตนเองที่ครอบคลุมภำพรวมในทุกมิติ 
เพื่อยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรให้เทียบเท่ำมำตรฐำนสำกล โดยมุ่งเน้นให้หน่วยงำนรำชกำรปรับปรุง
องค์กำรอย่ำงรอบด้ำนและอย่ำงต่อเนื่องครอบคลุมทั้ง 7 ด้ำน (หมวด)  

โดยในกำรประเมินผลจะน ำเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐระดับพื้นฐำน (Fundamental 
Level : FL) มำใช้เป็นกรอบกำรประเมินผล 

จำกนั้นจึงน ำผลที่ได้จำกกำรประเมินผลมำวิเครำะห์เพื่อหำช่องว่ำงในกำรพัฒนำ(Gap) เพื่อก ำหนด
แนวทำงที่ TIJ ควรปรับปรุงให้องค์กรมีกำรบริหำรจัดกำรที่เหมำะสมต่อไป 
 
 

หมวดที่ 1 การน า
องค์กร 

หมวดที่   การให้
ความส าคัญกับ

ผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

หมวดที่ 2 การวางแผน 
เชิงยุทธศาสตร์ 

หมวดที่ 6  
การจัดการ

กระบวนการ 

หมวดที่ 5 การ
มุ่งเน้นทรัพยากร

บุคคล 
หมวดที่    

ผลการด าเนินการ 

หมวดที่   การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 

หมวดที่ P ลักษณะส าคัญขององค์กร สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้าทาย 

 

 
 

ภาพที่ 4 รายละเอียดมิติพัฒนาองค์กร 

 
ในแต่ละหมวดกำรประเมินผล สำมำรถกล่ำวในรำยละเอียดได้ดังนี้ 
(1) การน าองค์การ   

เป็นกำรประเมินกำรด ำเนินกำรของผู้บริหำรในเรื่องวิสัยทัศน์ เป้ำประสงค์ ค่ำนิยม ควำมคำดหวังใน
ผลกำรด ำเนินกำร กำรให้ควำมส ำคัญกับผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กำรกระจำยอ ำนำจกำรตัดสินใจ 
กำรสร้ำงนวัตกรรมและกำรเรียนรู้ในส่วนรำชกำร กำรก ำกับดูแลตนเองที่ดี และด ำเนินกำรเกี่ยวกับควำม
รับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน 
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(2) การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
เป็นกำรประเมินวิธีกำรก ำหนดและถ่ำยทอดประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ กลยุทธ์

หลัก และแผนปฏิบัติรำชกำร เพื่อน ำไปปฏิบัติและวัดผลควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำร 
( ) การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย             

เป็นกำรประเมินกำรก ำหนดควำมต้องกำร ควำมคำดหวัง และควำมนิยมชมชอบ กำรสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ และกำรก ำหนดปัจจัยส ำคัญที่ท ำให้ผู้รับบริกำรและ  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีควำมพึงพอใจ    
( ) การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้  

เป็นกำรประเมินกำรเลือก รวบรวม วิเครำะห์ จัดกำร และปรับปรุงข้อมูลและสำรสนเทศ และกำร
จัดกำรควำมรู้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำรขององค์กำร 
(5) การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 

เป็นกำรประเมินระบบงำน ระบบกำรเรียนรู้ กำรสร้ำงควำมผำสุกและแรงจูงใจของบุคลำกร  เพื่อให้
บุคลำกรพัฒนำตนเองและใช้ศักยภำพอย่ำงเต็มที่ตำมทิศทำงองค์กำร 
(6) การจัดการกระบวนการ   

เป็นกำรประเมินกำรจัดกำรกระบวนกำร กำรให้บริกำร และกระบวนกำรอื่นที่ช่วยสร้ำงคุณค่ำแก่
ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกระบวนกำรสนับสนุน เพื่อให้บรรลุพันธกิจขององค์กำร 
( ) ผลลัพธ์การด าเนินการ   

เป็นกำรประเมินผลกำรด ำเนินกำรและแนวโน้มของส่วนรำชกำรในมิติด้ำนประสิทธิผล มิติด้ำน
คุณภำพกำรให้บริกำร มิติด้ำนประสิทธิภำพ และมิติด้ำนกำรพัฒนำองค์กำร 
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บทที่ 3 
สรุปผลการประเมิน 

 
กำรด ำเนินงำนโครงกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของสถำบันเพื่อกำรยุติธรรมแห่งประเทศ

ไทย  (องค์กำรมหำชน) ในช่วงปีงบประมำณ พ.ศ.2556 - 2558  ประเมินผลโดยแบ่งมิติกำรประเมิน 3 มิติ ซึ่งมี
รำยละเอียด ดังนี้ 

 
มิติด้านประสิทธิผล 
โดยประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ สอดคล้องตำมวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์จัดตั้งของ 

สธท. ในช่วงปีงบประมำณ พ.ศ.2556-2558 โดยพิจำรณำจำกกำรบรรลุเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ด้ำนต่ำง ๆ 
ตำมแผนยุทธศำสตร์ และกิจกรรมต่ำง ๆ ตั้งแต่ปีงบประมำณ 2556 ถึง 2558   

มิติด้านประสิทธิภาพ 
โดยประเมินผลกำรด ำเนินงำนและประสิทธิภำพตำมแผนงำนและโครงกำร หรือกิจกรรมส ำคัญใน

ปีงบประมำณ 2556 - 2558  โดยครอบคลุมโครงกำรหรือกิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำรและกำรใช้จ่ำยประจ ำปี 
2556 - 2558  ด้วย Business Model Canvas 

มิติด้านการพัฒนาองค์กร 
ประเมินควำมก้ำวหน้ำในกำรพัฒนำขององค์กร และกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล ตำม

แนวทำงที่ก ำหนดใน พรฎ.ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ทั้งในด้ำนกำร
ปรับปรุงประสิทธิภำพและคุณภำพ ด้วยเครื่องมือกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ PMQA 
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ผลการประเมนิทุกมิติรายป ี

 
ภาพที่ 5 ภาพแสดงความเคลื่อนไหวผลการประเมินรายปี จ าแนกตามมิติการประเมิน  

 

ตารางที่ 5 ผลการประเมินทุกมิติรายปี  

  2556 2557 2558 

มิติประสิทธิผล 4.40 3.83 4.08 

มิติประสิทธิภาพ 2.83 3.20 3.76 

มิติพัฒนาองค์กร - - 3.46 

รวมทุกมิติ 3.62 3.51 3.77 
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จำกตำรำงที่ 5 สำมำรถจ ำแนกตำมกรอบกำรประเมินแบบเป็นรำยปี ได้ดังนี้ 

ปีงบประมาณ 2556  

มิติการประเมิน ตัวชี้วัด น้ าหนัก ผลการประเมิน 
มิติประสิทธิผล 

40% 

 

-ยุทธศำสตร์ 1 - 4.40 

-ยุทธศำสตร์ 2 - 

-ยุทธศำสตร ์3 -  

-ยุทธศำสตร ์4 - ร้อยละของบุคลำกรที่สำมำรถสรรหำได้ตำม
แผน/ เป้ำหมำย 

- ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำแผนแม่บท 
กำรบริหำรจัดกำรระบบสำรสนเทศ 

- ระดับควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำร e-library 
มิติประสิทธิภาพ 

60% 

 

-ประสิทธิภำพกำร
ด ำเนินกำรโครงกำร 

KPI คะแนนรวมระดับประสิทธิภำพของโครงกำร
ส ำคัญ 

2.83 

มิติการพัฒนาองค์กร 

0% 

 

-แนวทำงกำรพัฒนำ
องค์กรภำครัฐ PMQA 

- 
 

รวม 100% 3.62 

 

ปีงบประมาณ 2557  

มิติการประเมิน ตัวชี้วัด น้ าหนัก ผลการประเมิน 
มิติประสิทธิผล 

40% 

 

-ยุทธศำสตร์ 1 - ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ด้ำน
มำตรกำรทำงเลือกที่มิใช่กำรคุมขังส ำหรับ
ผู้กระท ำควำมผิดหญิงในประเทศไทย 

- ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำเครื่องมอืใน
กำรประเมินตนเองตำมข้อก ำหนดกรุงเทพฯ ใน
ประเทศไทย 

3.83 

-ยุทธศำสตร ์2 - ร้อยละประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรเข้ำร่วม
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ปีงบประมาณ 2557  

มิติการประเมิน ตัวชี้วัด น้ าหนัก ผลการประเมิน 
กิจกรรม/ ประชุม/ สัมมนำ ในภำพรวม 

-ยุทธศำสตร ์3 - ร้อยละควำมพึงพอใจจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
กับ สธท. 

-ยุทธศำสตร ์4 - จ ำนวนบันทึกข้อตกลง (MOU) ทำงวิชำกำรเพื่อ
กำรปรับปรุงนโยบำยและกำรด ำเนินงำนด้ำน
หลักนิติธรรม กำรป้องกัน อำชญำกรรมและ
กระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำ 

- ระดับควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินตำมแผน
ยุทธศำสตร์ในกำรเข้ำเป็นสถำบันสมทบ (PNI) 

มิติประสิทธิภาพ 

60% 

 

-ประสิทธิภำพกำร
ด ำเนินกำรโครงกำร 

KPI คะแนนรวมระดับประสิทธิภำพของโครงกำร
ส ำคัญ 

3.20 

 

มิติการพัฒนาองค์กร 

0% 

 

-แนวทำงกำรพัฒนำ
องค์กรภำครัฐ PMQA 

- 
 

รวม 100% 3.51 

 

ปีงบประมาณ 2558  

มิติการประเมิน ตัวชี้วัด น้ าหนัก 
ผลการ
ประเมิน 

มิติประสิทธิผล 

40% 

 

-ยุทธศำสตร์ 1 - จ ำนวนเรือนจ ำต้นแบบ 4.08 

-ยุทธศำสตร ์2 - จ ำนวนผลงำนวิชำกำรที่เกี่ยวข้องกับมำตรฐำนสหประชำชำติ 
-ยุทธศำสตร ์3 - ร้อยละควำมรู้ที่ได้หลังจำกกำรอบรมตำมหลักนิติธรรม 

- ร้อยละควำมพึงพอใจจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมกับ สธท. 
-ยุทธศำสตร ์4 - จ ำนวนบันทึกข้อตกลง (MOU) ทำงวิชำกำรเพื่อกำรปรับปรุง

นโยบำยและกำรด ำเนินงำนด้ำนหลักนิติธรรม กำรป้องกัน 
อำชญำกรรมและกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำ 
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ปีงบประมาณ 2558  

มิติการประเมิน ตัวชี้วัด น้ าหนัก 
ผลการ
ประเมิน 

- ระดับควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินตำมแผนยุทธศำสตร์ในกำรเข้ำเป็น
สถำบันสมทบ (PNI) 

มิติประสิทธิภาพ 

40% 

 

-ประสิทธิภำพ
กำรด ำเนินกำร
โครงกำร 

KPI คะแนนรวมระดับประสิทธิภำพของโครงกำรส ำคัญ 

3.76 

มิติการพัฒนาองค์กร 

20% 

 

-แนวทำงกำร
พัฒนำองค์กร
ภำครัฐ PMQA 

KPI ระดับกำรพัฒนำองค์กรภำครัฐระดับพื้นฐำน (Fundamental Level: 

FL) 

3.46 

 

รวม 100% 3.77 

 

 
ภาพที่ 6 ภาพแสดงความเคลื่อนไหวผลการประเมินรายมิติ จ าแนกตามปี  
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3.1 ผลการประเมินมิติประสิทธิผล 
จำกกรอบกำรประเมินในบทที่ 2 ได้จัดให้ปี 2556-2557 เป็นกำรวำงรำกฐำนในกำรด ำเนินงำนในปี 

2558 มีตัวช้ีวัดส ำคัญเกี่ยวกับกำรจัดตั้งองค์กร กำรสรรหำบุคลำกร กำรวำงแผนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ มี
ผลคะแนนดังภำพที่ 7 

 
ภาพที่ 7 ภาพแสดงความเคลื่อนไหว หรือเปรียบเทียบผลการด าเนินงานในแต่ละปีในมิติประสิทธิผล 

 
ในปี 2556 ได้ผลคะแนน 4.40 คะแนน ในปี 2556 นั้นเป็นปีที่เริ่มจัดตั้งส ำนักงำนฯ จึงท ำให้ยังไม่มี 

ควำมพร้อมในกำรด ำเนินโครงกำรและกำรจัดท ำแผนงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม ท ำให้เกิดข้อจ ำกัดในกำรรวบรวม
ข้อมูลเพื่อประกอบกำรก ำหนดตัวชี้วัด ท ำให้ตัวชี้วัดที่ได้ เป็นเพียงตัวชี้วัดระดับผลผลิต ได้แก่ กำรวำกรำกฐำน
ทั้งด้ำนบุคลำกร ด้ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเท่ำนั้น ซึ่งท ำให้กำรประเมินผลในมิติประสิทธิผลสำมำรถ
ประเมินได้เพียงยุทธศำสตร์ที่ 4 โดยประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ร้อยละของบุคลำกรที่สำมำรถสรรหำได้
ตำมแผน/ เป้ำหมำย (5.00 คะแนน) ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำแผนแม่บทกำรบริหำรจัดกำรระบบ
สำรสนเทศ (5.00คะแนน) และระดับควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำร e-library (3.00 คะแนน) 

 ในปี 2557 ได้ผลคะแนน 3.83 คะแนน ปี 2557 เริ่มมีตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ในกำรจัดตั้ง 
อย่ำงไรก็ดี เนื่องจำกเป็นปีที่อยู่ระหว่ำงกำรวำงรำกฐำนไปสู่กำรด ำเนินกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ตัวชี้วัดใน
ปีนี้ ตัวชี้วัดจึงอยู่ในรูปของควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรเป็นส่วนใหญ่ ประกอบด้วยทั้งหมด 6 ตัวชี้วัด เรียง
ตำมยุทธศำสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ 1 ได้ผลคะแนน 2.50 คะแนน ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ระดับควำมส ำเร็จ
ในกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ด้ำนมำตรกำรทำงเลือกที่มิใช่กำรคุมขังส ำหรับผู้กระท ำควำมผิดหญิงในประเทศไทย 
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(2.00 คะแนน) และ ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำเครื่องมือในกำรประเมินตนเองตำมข้อก ำหนดกรุงเทพฯ 
ในประเทศไทย (3.00 คะแนน) 

ยุทธศำสตร์ 2 ได้ผลคะแนน 4.80 คะแนน ประกอบด้วย 1 ตัวชี้วัดคือ ร้อยละประโยชน์ที่
ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรม/ ประชุม/ สัมมนำ ในภำพรวม (4.80 คะแนน) 

ยุทธศำสตร์ 3 ได้ผลคะแนน 5.00 คะแนน ประกอบด้วย 1 ตัวชี้วัดคือ ร้อยละควำมพึงพอใจ
จำกกำรเข้ำรว่มกิจกรรมกับ สธท. (5.00 คะแนน) 

ยุทธศำสตร์ 4 ได้ผลคะแนน 3.00 คะแนน ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ จ ำนวนบันทึก
ข้อตกลง (MOU) ทำงวิชำกำรเพื่อกำรปรับปรุงนโยบำยและกำรด ำเนินงำนด้ำนหลักนิติธรรม กำรป้องกัน 
อำชญำกรรมและกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำ (3.00 คะแนน) และระดับควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินตำมแผน
ยุทธศำสตร์ในกำรเข้ำเป็นสถำบันสมทบ (PNI) (3.00 คะแนน) 

ในส่วนของปี 2558 ได้ผลคะแนน 4.08 คะแนน ในปีนี้ ได้พิจำรณำจำกแผนปฏิบัติงำน 3 ปี ที่มี
เป้ำหมำยในกำรศึกษำ วิจัย สร้ำง พัฒนำ รวบรวม และเผยแพร่องค์ควำมรู้ ข้อมูล สถิติ ด้ำนหลักนิติธรรม กำร
ป้องกันอำชญำกรรม และกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำ โดยมีเป้ำหมำยเพื่อเป็นองค์กรที่ได้รับกำรยอมรับ
ด้ำนกำรพัฒนำกระบวนกำรยุติธรรมและสร้ำงสรรค์สังคมแห่งควำมยุติธรรมทั้งในประเทศไทย กลุ่มประเทศ
อำเซียนและนำนำประเทศ ประกอบด้วย 6 ตัวชี้วัด เรียงตำมยุทธศำสตร์ ดังนี้  

ยุทธศำสตร์ 1 ได้ผลคะแนน 3.00 คะแนน ประกอบด้วย 1 ตัวชี้วัดคือ จ ำนวนเรือนจ ำ
ต้นแบบ (3.00 คะแนน) 

ยุทธศำสตร์ 2 ได้ผลคะแนน 5.00 คะแนน ประกอบด้วย 1 ตัวชี้วัดคือ จ ำนวนผลงำนวิชำกำร
ที่เกี่ยวข้องกับมำตรฐำนสหประชำชำติ (5.00 คะแนน) 

ยุทธศำสตร์ 3 ได้ผลคะแนน 4.81 คะแนน ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ร้อยละควำมรู้ที่ได้
หลังจำกกำรอบรมตำมหลักนิติธรรม (4.03 คะแนน) ร้อยละควำมพึงพอใจจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมกับ สธท. 
(4.60 คะแนน) 

ยุทธศำสตร์ 4 ได้ผลคะแนน 4.00 คะแนน ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ จ ำนวนบันทึก
ข้อตกลง (MOU) ทำงวิชำกำรเพื่อกำรปรับปรุงนโยบำยและกำรด ำเนินงำนด้ำนหลักนิติธรรม กำรป้องกัน 
อำชญำกรรมและกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำ (3.00 คะแนน) และระดับควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินตำมแผน
ยุทธศำสตร์ในกำรเข้ำเป็นสถำบันสมทบ (PNI) (5.00 คะแนน) 
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หำกพิจำรณำในด้ำนควำมเคลื่อนไหว หรือเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนในแต่ละปี สำมำรถแสดงได้
ในภำพที ่6 จ ำแนกตำมปี และตำรำงที่ 6 จ ำแนกตำมยุทธศำสตร์ 
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ตารางที่ 6 ผลการประเมิน 2556-2558 

ประเด็น/
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด หน่วย 
2556 2557 2558 

น้ าหนัก 
ค่า

เป้าหมาย 
ค่าที่
ได้ 

คะแนน น้ าหนัก 
ค่า

เป้าหมาย 
ค่าที่ได้ คะแนน น้ าหนัก ค่าเป้าหมาย ค่าที่ได้ คะแนน 

1 เผยแพร่และส่งเสริมกำรน ำ UN Bangkok Rules และมำตรฐำนและบรรทัดฐำนของ UN ด้ำนกำรปฏิบัติต่อผู้กระท ำผิดไปใช้ 

1.1 

ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำ
ยุทธศำสตร์ด้ำนมำตรกำรทำงเลือกที่
มิใช่กำรคุมขังส ำหรับผู้กระท ำควำมผิด
หญิงในประเทศไทย 

ระดับ         12.5 3 2 2.00         

1.2 
ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำ
เครื่องมือในกำรประเมินตนเองตำม
ข้อก ำหนดกรุงเทพฯ ในประเทศไทย 

ระดับ         12.5 3 3 3.00         

1.3 จ ำนวนเรือนจ ำต้นแบบ เรือนจ ำ                 25 1 1 3.00 

2 ศึกษำ วิจัย สร้ำง พัฒนำและรวบรวมองค์ควำมรู้ ข้อมูล สถิติด้ำนหลักนิติธรรม กำรป้องกันอำชญำกรรม และกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำ 

2.1 
จ ำนวนผลงำนวิชำกำรที่เกี่ยวข้องกับ
มำตรฐำนสหประชำชำติ 

ผลงำน                 25 7 9 5.00 

2.2 
ร้อยละประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรเข้ำ
ร่วมกิจกรรม/ ประชุม/ สัมมนำ ใน
ภำพรวม 

ร้อย
ละ  

        25 4 4.8 4.80     

3 เผยแพร่และส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมหลักนิติธรรมมำตรฐำนและบรรทัดฐำนของ UN/ UNODC ด้ำนกำรป้องกันอำชญำกรรมและกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำ 

3.1 
ร้อยละควำมรู้ที่ได้หลังจำกกำรอบรม
ตำมหลักนิติธรรม 

ร้อยละ                 12.5 80 85.17 4.03 
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ประเด็น/
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด หน่วย 
2556 2557 2558 

น้ าหนัก 
ค่า

เป้าหมาย 
ค่าที่
ได้ 

คะแนน น้ าหนัก 
ค่า

เป้าหมาย 
ค่าที่ได้ คะแนน น้ าหนัก ค่าเป้าหมาย ค่าที่ได้ คะแนน 

3.2 
ร้อยละควำมพึงพอใจจำกกำรเข้ำร่วม
กิจกรรมกับ สธท. 

ร้อยละ         25 80 97 5.00 12.5 80 88.02 4.60 

4 พัฒนำ สธท. ให้เป็นหน่วยงำน PNI ที่มีสมรรถนะสูง สำมำรถสร้ำงเครือข่ำยและปฏิบัติภำรกิจได้ทั้งในและต่ำงประเทศ 

4.1 
ร้อยละของบุคลำกรที่สำมำรถสรรหำได้
ตำมแผน/ เป้ำหมำย 

ร้อยละ 40 80 100 5.00                 

4.2 
ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำแผน
แม่บทกำรบริหำรจัดกำรระบบ
สำรสนเทศ 

ระดับ 30 5 5 5.00                 

4.3 
ระดับควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำร e-
library* 

ระดับ 30 5 3 3.00                 

4.4 

จ ำนวนบันทึกข้อตกลง (MOU) ทำง
วิชำกำรเพื่อกำรปรับปรุงนโยบำยและ
กำรด ำเนินงำนด้ำนหลักนิติธรรม กำร
ป้องกัน อำชญำกรรมและกระบวนกำร
ยุติธรรมทำงอำญำ 

ชิ้น         12.5 4 4 3.00 12.5 6 6 3.00 

4.5 
ระดับควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินตำม
แผนยุทธศำสตร์ในกำรเข้ำเป็นสถำบัน
สมทบ (PNI)  

ระดับ         12.5 3 3 3.00 12.5 3 5 5.00 

รวม 4.40 100     3.83 100     4.08 
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3.2 ผลการประเมินมิติประสิทธิภาพ 
 กำรประเมินในมิติประสิทธิภำพน้ี มีผลประเมินรวมรำยปี ดังภำพที่ 8 

 
ภาพที่ 8 ภาพแสดงความเคลื่อนไหว หรือเปรียบเทียบผลการด าเนินงานในแต่ละปี มิติประสิทธิภาพ 

ที่ปรึกษำจะขอน ำเสนอจำกภำพรวมและรำยละเอียดย่อยในแต่ละปี โดยเรียงล ำดับกำรน ำเสนอจำกปี 
2556 – 2558 ดังนี ้
ภำพรวมมิติประสิทธิภำพปี 2556  

หัวข้อ เฉลี่ยทุกกิจกรรม 

1. คุณค่ำหลัก 3.09 

2. กำรประเมนิผลส ำเร็จ 3.04 

3. โครงสร้ำงต้นทุน 3.00 

4. กำรบริหำรทรัพยำกร 2.59 

5. กิจกรรมหลัก 3.65 

6. พันธมิตรหลัก 3.07 

7. กลุ่มเป้ำหมำย 2.74 

8. ช่องทำง 3.26 

9. ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 1.00 

คะแนนเฉลี่ย  2.83 
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 ภำพรวมขององค์กรผ่ำน 5 วัตถุประสงค์หลักปี 2556 ผ่ำนกำรประเมินผลจะเห็นได้ว่ำหัวข้อด้ำน
กิจกรรมหลัก (3.65 คะแนน) ถือเป็นจุดแข็งขององค์กร ในขณะที่หัวข้ออื่นได้คะแนนจำกกำรประเมินอยู่
ระหว่ำงช่วง 2-3 คะแนน อย่ำงไรก็ตำมจุดที่ควรจะได้รับกำรพัฒนำเพื่อยกระดับประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำน
ขององค์กรในปัจจุบันคือเรื่องควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำยโดยมีสำเหตุมำจำกกำรที่องค์กรเพิ่งจะจัดตั้งเป็นปี
แรก โดยกำรส ำรวจควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำยมีควำมส ำคัญในแง่ของกำรตอบสนองควำมต้องกำรของ
กลุ่มเป้ำหมำย และพัฒนำกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกับควำมคำดหวังของกลุ่มเป้ำหมำย โดย
คะแนนเฉลี่ยในภำพรวมปี 2556 อยู่ที่ 2.83 คะแนนจัดอยู่ในระดับ “พอใช”้ 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน วิเคราะห ์
กิจกรรมหลัก 

สำมำรถด ำเนินกำรให้ได้ผลผลิต
ตำมเวลำที่ก ำหนดไว้และสำมำรถ
แบ่งสัดส่วนกิจกรรมที่ด ำเนินกำร
เองและกิจกรรมที่จัดจ้ำงหน่วยงำน
ภำยนอกได้อย่ ำงชัด เจน  และ
สำมำรถด ำเนินโครงกำรในกิจกรรม 
ให้มีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์
ขององค์กรได ้

ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 

องค์กรเพิ่ งจะจัดตั้ งเป็นปี แรก อยู่
ในช่วงของกำรบริหำรจัดกำรภำยใน
องค์กรให้มีควำมพร้อมเพื่อที่จะแนะน ำ
องค์กรให้เป็นที่รู้จักต่อสำธำรณชนใน
ล ำ ดั บ ต่ อ ไป  โด ย ก ำ ร ป ร ะ เมิ น
ควำมสัมพั นธ์กั บกลุ่ ม เป้ ำหมำยมี
ควำมส ำคัญในแง่ของกำรตอบสนอง
ค ว ำ ม ต้ อ ง ก ำ ร แ ล ะ พั ฒ น ำ ก ำ ร
ด ำเนินงำนให้สอดคล้องไปในทิศทำง
เดี ย ว กั น กั บ ค ว ำม ค ำด ห วั ง ข อ ง
กลุ่มเป้ำหมำย 

  ภำพรวมกำรด ำเนินงำนในปี 
2556 สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำม
เป้ ำหมำยที่ วำงไว้ ใน เรื่ อ งกำร
ด ำเนินกิจกรรมได้ตำมเป้ำหมำยที่
ก ำหนด สำมำรถแบ่งกิจกรรมที่
ด ำเนินกำรเองและกิจกรรมที่จัด
จ้ำงหน่วยงำนภำยนอกได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ อย่ำงไรก็ตำมสิ่งที่
ค ว ร จ ะ พั ฒ น ำ เ พื่ อ เ พิ่ ม
ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน
ได้แก่ กำรประเมินควำมสัมพันธ์
กับกลุ่มเป้ำหมำย เพื่อสอบถำม
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จุดแข็ง จุดอ่อน วิเคราะห ์
ควำมคิดเห็น, ข้อเสนอแนะเพื่อ
น ำมำปรับปรุงกำรด ำเนินงำนต่อไป    

 
ข้อค้นพบจากการประเมินมิติประสิทธิภาพปี 2556 
- องค์กรเพิ่งจัดตั้งเป็นปีแรก ยังประสบกับปัญหำในเรื่องกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กร ในเรื่องของกำร
บริหำรทรัพยำกรทั้งทรัพยำกรบุคคลและทรัพยำกรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
- องค์กรอยู่ในช่วงเตรียมกำรแนะน ำตัวให้เป็นที่รู้จักต่อสำธำรณชน จึงยังไม่ได้เริ่มกำรส ำรวจควำมสัมพันธ์กับ
กลุ่มเป้ำหมำย  
 
ภำพรวมมิติประสิทธิภำพปี 2557  

หัวข้อ เฉลี่ยทุกกิจกรรม 

1. คุณค่ำหลัก 3.84 

2. กำรประเมนิผลส ำเร็จ 3.56 

3. โครงสร้ำงต้นทุน 3.22 

4. กำรบริหำรทรัพยำกร 3.44 

5. กิจกรรมหลัก 3.67 

6. พันธมิตรหลัก 3.18 

7. กลุ่มเป้ำหมำย 3.18 

8. ช่องทำง 3.27 

9. ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 1.40 

คะแนนเฉลี่ย  3.20 
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 ภำพรวมขององค์กรผ่ำน 4 กิจกรรมหลักในปี 2557 ผ่ำนกำรประเมินผลจะเห็นได้ว่ำหัวข้อด้ำนคุณค่ำ
หลัก (3.84 คะแนน) และกิจกรรมหลัก (3.67 คะแนน) ถือเป็นจุดแข็งขององค์กร ในขณะที่หัวข้ออ่ืนได้คะแนน
จำกกำรประเมินอยู่ในช่วง 3 คะแนน อย่ำงไรก็ตำมจุดที่ควรจะได้รับกำรพัฒนำเพื่อยกระดับประสิทธิภำพกำร
ด ำเนินงำนขององค์กรในปัจจุบันคือเรื่องควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำยโดยมีสำเหตุมำจำกกำรที่องค์กรเพิ่งจะ
จัดตั้งได้ไม่นำน โดยกำรส ำรวจควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำยมีควำมส ำคัญในแง่ของกำรตอบสนองควำม
ต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย และพัฒนำกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกับควำมคำดหวังของ
กลุ่มเป้ำหมำย โดยคะแนนเฉลี่ยในภำพรวมปี 2557 อยู่ที่ 3.20 คะแนนจัดอยู่ในระดับ “ปำนกลำง” 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน วิเคราะห ์
คุณค่ำหลัก 

ในภำพรวมกำรด ำเนินกิจกรรม
สำมำรถระบุกลุ่มเป้ำหมำยของ
กิจกรรมต่ำงๆ ได้ และกิจกรรมก็
ตอบสนองต่อยุทธศำสตร์องค์กร
เป็นอย่ำงดี  โดยกลุ่มเป้ ำหมำย
สำมำรถน ำประโยชน์ที่ได้รับจำก
กิจกรรมไปใช้ในกำรต่อยอดเพื่อ
เพิ่มคุณค่ำในภำคส่วนของตนเอง 
กิจกรรมหลัก 

ส ำม ำ ร ถ ด ำ เนิ น กิ จ ก ร ร ม ให้

ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 

องค์กรเพิ่งจะจัดตั้งได้ไม่นำน อยู่ในช่วง
กำรแนะน ำตนเองให้ เป็นที่ รู้จักทั้ ง
ภำยในประเทศ และระดับนำนำชำติ 
พบกำรประเมินควำมสัมพั นธ์กั บ
กลุ่มเป้ำหมำยในบำงกิจกรรม ซึ่งกำร
ประเมินควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย
มีควำมส ำคัญในแง่ของกำรตอบสนอง
ค ว ำ ม ต้ อ ง ก ำ ร แ ล ะ พั ฒ น ำ ก ำ ร
ด ำเนินงำนให้สอดคล้องไปในทิศทำง
เดี ย ว กั น กั บ ค ว ำม ค ำด ห วั ง ข อ ง

  ภำพรวมกำรด ำเนินงำนในปี 
2557 สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำม
เป้ ำ ห ม ำ ย ที่ ว ำ ง ไ ว้ ใ น เ รื่ อ ง
ควำมส ำเร็จในกำรเข้ำกำรเผยแพร่, 
ประชำสัมพันธ์องค์กรให้เป็นที่รู้จัก
ในระดับนำนำชำติผ่ำนกำรเข้ำร่วม
ประชุม , กำรจัดประชุม , กำร
ประชำสัมพันธ์ และกำรจัดท ำสื่อ
สิ่งพิมพ์ โดยด ำเนินกิจกรรมได้ตำม
เป้ำหมำยที่วำงไว้ อย่ำงไรก็ตำมสิ่ง
ที่ ค ว ร จ ะ พั ฒ น ำ เพื่ อ เ พิ่ ม
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จุดแข็ง จุดอ่อน วิเคราะห ์
สอดคล้องกับระดับยุทธศำสตร์ของ
องค์กรได้ สำมำรถสร้ำงผลผลิตได้
ตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้โดยไม่เกิด
ควำมล่ำช้ำ  

กลุ่มเป้ำหมำย ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน
ได้แก่ กำรประเมินควำมสัมพันธ์
กับกลุ่มเป้ำหมำย เพื่อสอบถำม
ควำมคิดเห็น, ข้อเสนอแนะเพื่อ
น ำมำปรับปรุงกำรด ำเนินงำนต่อไป    

 
ข้อค้นพบจากการประเมินมติิประสิทธิภาพปี 2557 

- สำมำรถด ำเนินกิจกรรมได้ตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้โดยไม่เกิดควำมล่ำช้ำ แต่ไม่สำมำรถประเมินผลกระทบได้
เนื่องจำกเป็นช่วงเริ่มต้นของกำรด ำเนินงำน โดยผลผลิตของกิจกรรมท ำให้กลุ่มเป้ำหมำยน ำไปใช้ต่อยอดเพื่อ
เพิ่มคุณค่ำในภำพรวมได้ 
- เป็นช่วงเริ่มต้นของกิจกรรมหลำยอย่ำงทั้งกำรบริหำรงำนภำยในองค์กร และกำรแนะน ำองค์กรให้เป็นที่รู้จัก
ไปสู่ภำยนอก ท ำให้ระบบกำรจัดกำรภำยใน ได้แก่  
- กำรจัดท ำโครงกำรในกิจกรรมต่ำงๆ และกำรประเมินผลโครงกำรยังไม่มีรูปแบบที่แน่นอน 
- กำรเก็บรวบรวมข้อมูลส ำคัญ ได้แก่ เรื่องงบประมำณของแต่ละกิจกรรม, เรื่องกำรประเมินผลกำร

ด ำเนินกิจกรรม ยังไม่มีผู้รับผิดชอบอย่ำงเป็นทำงกำร ท ำให้กำรน ำข้อมูลมำใช้ประเมินควำมส ำเร็จใน
กำรด ำเนินงำนเกิดควำมล่ำช้ำ 

- ทรัพยำกรบุคคลยังมีไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำร เนื่องจำกอยู่ในช่วงร่ำงระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำร 
           ทรัพยำกรบุคคล จึงอำศัยกำรยืมตัวข้ำรำชกำรจำกหน่วยงำนต่ำงๆ มำเป็นผู้ด ำเนินงำน  
- ระบบสำรสนเทศที่อยู่ในช่วงของกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำน ท ำให้ควำมพร้อมของสำรสนเทศที่จะใช้

ในกำรท ำงำนยังไม่สมบูรณ์ 
- กำรส ำรวจควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำยมีเพียงบำงโครงกำรเท่ำนั้น ทั้งนี้มำจำกเหตุผลที่ว่ำหลำยโครงกำร
อยู่ในช่วงกำรจัดตั้งโครงกำร 
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ภำพรวมมิติประสิทธิภำพปี 2558  

หวัข้อ เฉลี่ยทุกกิจกรรม 

1. คุณค่ำหลัก 4.58 

2. กำรประเมนิผลส ำเร็จ 4.13 

3. โครงสร้ำงต้นทุน 3.63 

4. กำรบริหำรทรัพยำกร 4.13 

5. กิจกรรมหลัก 4.08 

6. พันธมิตรหลัก 4.71 

7. กลุ่มเป้ำหมำย 3.46 

8. ช่องทำง 3.69 

9. ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 1.44 

คะแนนเฉลี่ย  3.76 

  

 
 ภำพรวมขององค์กรผ่ำน 4 กิจกรรมหลักในปี 2558 ผ่ำนกำรประเมินผลจะเห็นได้ว่ำหัวข้อด้ำน
พันธมิตรหลัก (4.71 คะแนน) และคุณค่ำหลัก (4.62 คะแนน) ถือเป็นจุดแข็งขององค์กร ในขณะที่หัวข้ออื่นได้
คะแนนจำกกำรประเมินไม่ต่ำงกันมำก อย่ำงไรก็ตำมจุดที่ควรจะได้รับกำรพัฒนำเพื่อยกระดับประสิทธิภำพ
กำรด ำเนินงำนขององค์กรในปัจจุบันคือเรื่องควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำยโดยมีสำเหตุมำจำกกำรที่องค์กร
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เพิ่งจะจัดตั้งได้ไม่นำน โดยกำรส ำรวจควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำยมีควำมส ำคัญในแง่ของกำรตอบสนอง
ควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย และพัฒนำกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกับควำมคำดหวังของ
กลุ่มเป้ำหมำย โดยคะแนนเฉลี่ยในภำพรวมปี 2558 อยู่ที่ 3.76 คะแนน จัดอยู่ในระดับ “ปำนกลำง” 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน วิเคราะห ์
คุณค่ำหลัก 

ในภำพรวมกำรด ำเนินกิจกรรม
สำมำรถระบุกลุ่มเป้ำหมำยของ
กิจกรรมต่ำงๆ ได้ และกิจกรรมก็
ตอบสนองต่อยุทธศำสตร์องค์กร
เป็นอย่ำงดี รวมถึงควำมส ำเร็จใน
กำรได้เข้ำเป็นหนึ่งในองค์กรสมทบ
สหประชำชำติ (PNI)  
พันธมิตรหลัก 

มีกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีกับ
พันธมิตรต่ำงๆ ทั้งใระดับประเทศ
และในระดับนำนำชำติ สำมำรถ
คำดกำรณ์ควำมร่วมมือที่ต้องกำร
จำกพันธมิตรในระดับต่ำงๆ ได้  

ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 

แม้ว่ำองค์กรจะเพิ่งจัดตั้งได้ไม่นำน แต่
ก็เริ่มเป็นที่รู้จักทั้งในระดับประเทศและ
ในระดับนำนำชำติได้ และอยู่ในช่วง
ก ำ ร ส ร้ ำ ง ค ว ำ ม สั ม พั น ธ์ ที่ ดี กั บ
กลุ่มเป้ำหมำย และเริ่มพบกำรประเมิน
ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำยในบำง
กิจกรรม ซึ่งกำรประเมินควำมสัมพันธ์
กับกลุ่มเป้ำหมำยมีควำมส ำคัญในแง่
ของกำรตอบสนองควำมต้องกำรและ
พัฒนำกำรด ำเนินงำนให้สอดคล้องไป
ในทิศทำงเดียวกันกับควำมคำดหวัง
ของกลุ่มเป้ำหมำย 

  ภำพรวมกำรด ำเนินงำนในปี 
2558 สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำม
เป้ ำ ห ม ำ ย ที่ ว ำ ง ไ ว้ ใ น เ รื่ อ ง
ควำมส ำเร็จในกำรเข้ำเป็นสถำบัน
สมทบสหประชำชำติ (PNI) และ
กำรเผยแพร่ , ป ระชำสั มพั น ธ์
อ งค์ ก รให้ เป็ นที่ รู้ จั ก ใน ระดั บ
นำนำชำติ รวมถึงกำรได้รับควำม
ร่วมมือเป็นอย่ำงดีจำกพันธมิตรใน
ระดับต่ำงๆ อย่ำงไรก็ตำมสิ่งที่ควร
จะพัฒนำเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพใน
กำรด ำเนินงำนได้แก่ กำรประเมิน
ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 
เพื่ อ ส อ บ ถ ำม ค ว ำม คิ ด เห็ น , 
ข้อเสนอแนะเพื่อน ำมำปรับปรุง
กำรด ำเนินงำนต่อไป    

 

ข้อค้นพบจากการประเมินมติิประสิทธิภาพปี 2558 

- โครงกำรส่วนใหญ่ในทุกกิจกรรมเป็นโครงกำรที่อยู่ในขั้นเริ่มต้นภำยหลังกำรจัดตั้งองค์กร กำรด ำเนินงำนเน้น
ไปที่กำรเตรียมควำมพร้อมภำยในองค์กร และกำรแนะน ำองค์กรให้เป็นที่รู้จักในระดับสำธำรณะทั้ง
ภำยในประเทศ และระดับนำนำชำติผ่ำนกำรเป็นสถำบันสมทบสหประชำชำติ (PNI) 
- คุณค่ำหลักและพันธมิตรหลักเป็นจุดแข็งของกำรด ำเนินงำนในปี 2558 โดยกำรด ำเนินงำนสำมำรถระบุได้ว่ำ
กลุ่มเป้ำหมำยคือกลุ่มใด และสำมำรถเชื่อมโยงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผลลัพธ์และผลผลิตจำกกำรด ำเนินงำนกับ
ยุทธศำสตร์ขององค์กรได้ 
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- มีกำรส ำรวจควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำยในภำพรวมระดับองค์กร แต่ยังไม่พบกำรส ำรวจควำมสัมพันธ์กับ
กลุ่มเป้ำหมำยในระดับกิจกรรม/โครงกำร  
- กำรเก็บรวบรวมข้อมูลที่ส ำคัญ ได้แก่ เรื่องงบประมำณ, เรื่องกำรด ำเนินโครงกำร, เรื่องกำรประเมินผลกำร
ด ำเนินงำน ยังไม่มีผู้รับผิดชอบอย่ำงเป็นทำงกำร ท ำให้กำรน ำข้อมูลมำใช้ประเมินควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำน
เกิดควำมล่ำช้ำ 
- กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลส่วนใหญ่ยังเป็นกำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติงำนจริง (on the job training) 
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รายละเอียดการประเมนิมิติประสิทธิภาพปี 2556 
วัตถุประสงค์ 1 กำรอนุวัติข้อก ำหนดสหประชำชำติว่ำด้วยกำรปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมำตรกำรที่มิใช่กำร
คุมขัง 

โครงการ 

1. กระบวนการติดตามประเมินผลการอนุวัติข้อก าหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและ
มาตรการที่มิใช่การคุมขัง (Bangkok Rules) 

1.1 กำรแปล Bangkok Rules เป็นภำษำไทย และภำษำท้องถิ่นของประเทศอ่ืนๆ โดยเฉพำะในภูมิภำค
อำเซียน 

1.2 กำรผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อแนะน ำให้ Bangkok Rules เป็นที่รู้จักอย่ำงกว้ำงขวำงมำกยิ่งขึ้นทั้งฉบับภำษำไทย
และภำษำอังกฤษ 

1.3 กำรจัดท ำวำรสำรระดับนำนำชำติที่ตีพิมพ์บทควำมทำงวิชำกำรในระดับสำกล เช่น "International 

jornal" หรือ "Occasion papers" หรือ "Book reference" เพื่อให้ชื่อ TIJ ปรำกฎสู่นำนำชำติ 

1.4 กำรจัดประชุมผู้น ำรำชทัณฑ์ระหว่ำงประเทศเพื่อก ำหนด IBR Model 

1.5 กำรจัดท ำ website และ social network เพื่อเผยแพร่สถำบันและข้อก ำหนดสหประชำชำติว่ำด้วยกำร
ปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมำตรกำรที่มิใช่กำรคุมขัง (Bangkok Rules) 

1.6 กำรจัดประกวดแข่งขันสร้ำงเรือนจ ำต้นแบบ ซึ่งประกอบด้วยกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ  

2. กระบวนการอนุวัติภายในประเทศ (Implementation of Bangkok Rules) 

2.1 กำรร่วมมือกับสหประชำชำติและองค์กรทั้งในและต่ำงประเทศจัดสรำ้งคู่มือกำรปฏิบัติงำน 2 ภำษำ 
(Tool Kits) 
2.2 กำรจัดสัมมนำ โดยร่วมมอืกับกรมรำชทัณฑ์และสถำบันศึกษำในจังหวัดต่ำงๆ ที่เป็นเป้ำหมำย รวมทั้ง
กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อมวลชนแขนงต่ำงๆ  
2.3 กำรฝึกอบรมและเผยแพร่ให้ควำมรู้เกี่ยวกับบรรทัดฐำนสหประชำชำติ 

2.4 กำรจัดประชุมให้ค ำปรึกษำ (Consultancy Service) โดยเชิญผู้เชียวชำญต่ำงประเทศมำให้ค ำปรึกษำ
เกี่ยวกับกำรปรับปรุงกฎหมำย ระเบียบ รวมทั้งโครงสร้ำงเรือนจ ำให้สอดคล้องกับ Bangkok Rules 

3. กระบวนการอนุวัติระหว่างประเทศเพื่อสร้างการแข่งขันระหว่างประเทศ (Implementation of 

Bangkok Rules) 

3.1 กำรน ำเสนอผลกำรอนุวัติ Bangkok Rules ต่อกำรประชำสหประชำชำติว่ำด้วยควำมยุติธรรมทำงอำญำ
ครั้งที่ 13  
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โครงการ 

3.2 กำรน ำเสนอหัวข้อต่อกำรประชุมระหว่ำงประเทศที่เกี่ยวข้องกับงำนรำชทัณฑ์ IBR รวมทั้งส่งเสริม
บทบำทของสถำบัน (raise profile) ในกำรประชุมระหว่ำงประเทศด้ำนกำรรำชทัณฑ์และกำรบริหำรเรือนจ ำ  

3.3 กำรแสวงหำควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศกับ Key Partners ประเทศในกลุ่ม The UN Crime Prevention 

and Criminal Justice Programme Network Institutes หรือ PNI  

3.4 กำรสร้ำงควำมแข็งแกร่งภำยในกลุ่มอำเซียนโดยประสำนกับเลขำธิกำรอำเซียนและกระทรวง
ต่ำงประเทศ 

 

หัวข้อ เฉลี่ยทุกกิจกรรม 

1. คุณค่ำหลัก 3.07 

2. กำรประเมนิผลส ำเร็จ 3.07 

3. โครงสร้ำงต้นทุน 3.00 

4. กำรบริหำรทรัพยำกร 2.67 

5. กิจกรรมหลัก 3.67 

6. พันธมิตรหลัก 3.10 

7. กลุ่มเป้ำหมำย 2.81 

8. ช่องทำง 3.31 

9. ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 1.00 

คะแนนเฉลี่ย  2.85 
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 วัตถุประสงค์ที่  1 เป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อก ำหนดกรุงเทพ (Bangkok Rules) ว่ำด้วยกำรปฏิบัติต่อ
ผู้ต้องขังและมำตรกำรที่มิใช่กำรคุมขัง ทั้งในเรื่องกำรเผยแพร่เนื้อหำ, รำยละเอียด, กำรน ำไปปรับใช้กับระบบ
ยุติธรรมในประเทศ และกำรร่วมมือระหว่ำงประเทศโดยเฉพำะประเทศในกลุ่มอำเซียน พบว่ำหัวข้อที่องค์กร
ท ำได้ดีได้แก่ กิจกรรมหลัก (3.67 คะแนน), ช่องทำง (3.31 คะแนน) ในขณะที่หัวข้อที่ควรเพิ่มประสิทธิภำพ
ได้แก่ ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย (1 คะแนน) โดยคะแนนเฉลี่ยในวัตถุประสงค์ที่ 1 อยู่ที่ 2.85 คะแนน จัด
อยู่ในระดับ “พอใช”้ 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน วิเคราะห ์
กิจกรรมหลัก 

สำมำรถด ำเนินกำรให้ได้ผลผลิต
ตำมเวลำที่ก ำหนดไว้และสำมำรถ
แบ่งสัดส่วนกิจกรรมที่ด ำเนินกำร
เอ ง แ ล ะ กิ จ ก ร ร ม ที่ จั ด จ้ ำ ง
หน่วยงำนภำยนอกได้อย่ำงชัดเจน 
และสำมำรถด ำเนินโครงกำรใน
กิจกรรม ให้มีควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ขององค์กรได ้

ช่องทำง 

มีช่องทำงในกำรส่งมอบคุณค่ำที่
ตรงกับลักษณะกลุ่ม เป้ ำหมำย
หลำยช่ อ งท ำง ได้ แก่  ก ำรจั ด

ควำมสัมพนัธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 

เนื่องจำกเป็นปีแรกที่เริ่มด ำเนินกำร
ภำยหลังกำรจัดตั้งองค์กร ท ำให้ยังไม่
มี ก ำ ร ส ำ ร ว จ ค ว ำม สั ม พั น ธ์ กั บ
กลุ่มเป้ำหมำยเกิดขึ้น  

วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์ ห ลั ก ที่  1 เป็ น
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อก ำหนด
กรุ ง เทพ  (Bangkok Rules) โดย
เป็นกำรเผยแพร่, ประชำสัมพันธ์ 
และให้ควำมรู้เกี่ยวกับ Bangkok 

Rules ไป สู่ ก ลุ่ ม เป้ ำ ห ม ำ ย ที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง  ทั้ ง ห น่ ว ย ง ำ น
ภำยในประเทศและนำนำชำติ 
เนื่ อ ง จ ำ ก เป็ น ปี แ ร ก ที่ เ ริ่ ม
ด ำเนินกำร จึงยังมีควำมติดขัด
ทำงด้ำนทรัพยำกรบุคคลที่ ไม่
เพียงพอต่อกำรด ำเนินงำน และ
ก ำรส รรห ำบุ ค ล ำก รยั ง ไม่ มี
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จุดแข็ง จุดอ่อน วิเคราะห ์
ประชุม, กำรออกหนังสือ, เว็บไซต์
, อีเมล์, โทรศัพท์ 

ป ร ะ สิ ท ธิ ภ ำ พ เท่ ำ ที่ ค ว ร 
โครงสร้ำงต้นทุนยังไม่สำมำรถ
ก ำหนดต้นทุนต่อหน่วยได้ และยัง
ไม่พบกำรส ำรวจควำมสัมพันธ์กับ
กลุ่มเป้ำหมำย 
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วัตถุประสงค์ 2 กำรส่งเสริมกำรศึกษำวิจัย และเผยแพร่มำตรฐำนและบรรทัดฐำนของสหประชำชำติเกี่ยวกับ
กำรด ำเนินกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำ และวัตถุประสงค์ที ่3 พัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนหลักนิติธรรม 

โครงการ 

กำรสร้ำงห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติพระอัจฉริยภำพของพระเจ้ำหลำนเธอพระองค์เจ้ำพัชรกิติยำภำต่องำน
ด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม รวมถึงเผยแพร่ขอ้ก ำหนดสหประชำชำติ ควำมเป็นมำของ Bangkok Rules และ
องค์ควำมรู้ของกระบวนกำรยุติธรรม และหลักนิติธรรม 

กำรสร้ำงรูปแบบ "TIJ Software" พร้อมเผยแพร่สู่สำธำรณชนทั้งเวทีในประเทศและระหว่ำงประเทศ 

  

หัวข้อ เฉลี่ยทุกกิจกรรม 

1. คุณค่ำหลัก 3.83 

2. กำรประเมนิผลส ำเร็จ 3.17 

3. โครงสร้ำงต้นทุน 3.00 

4. กำรบริหำรทรัพยำกร 2.33 

5. กิจกรรมหลัก 3.50 

6. พันธมิตรหลัก 3.00 

7. กลุ่มเป้ำหมำย 3.33 

8. ช่องทำง 3.17 

9. ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 1.00 

คะแนนเฉลี่ย  2.93 
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 วัตถุประสงค์ที่ 2 และวัตถุประสงค์ที่ 3 เน้นกำรเผยแพร่ข้อก ำหนดสหประชำชำติ, ควำมเป็นมำของ 
Bangkok Rules และองค์ควำมรู้ของกระบวนกำรยุติธรรม หลักนิติธรรมสู่สำธำณชนทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ พบว่ำหัวข้อที่องค์กรท ำได้ดีได้แก่ คุณค่ำหลัก (3.83 คะแนน), กิจกรรมหลัก (3.50 คะแนน) 
ในขณะที่หัวข้อที่ควรเพิ่มประสิทธิภำพได้แก่ ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย (1 คะแนน), กำรบริหำร
ทรัพยำกร (2.33 คะแนน) โดยคะแนนเฉลี่ยในวัตถุประสงค์ที่ 2 และวัตถุประสงค์ที่ 3 อยู่ที่ 2.93 คะแนน จัด
อยู่ในระดับ “พอใช”้ 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน วิเคราะห ์
คุณค่ำหลัก 

สำมำรถก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำย
แ ล ะ ร ะ บุ ค ว ำ ม ต้ อ ง ก ำ ร
กลุ่มเป้ำหมำยได้ รวมถึงกำรที่
ก ลุ่ ม เป้ ำ ห ม ำย ส ำม ำ รถ น ำ
ประโยชน์ที่ ได้รับไปใช้ต่อยอด
เพื่อเพิ่มคุณค่ำในภำคส่วนของ
ตนได้ 

กิจกรรมหลัก 

สำมำรถด ำเนินกำรให้ได้ผลผลิต
ตำมเวลำที่ก ำหนดไว้และสำมำรถ
แบ่งสัดส่วนกิจกรรมที่ด ำเนินกำร

ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 

เนื่องจำกเป็นปีแรกที่ เริ่มด ำเนินกำร
ภำยหลังกำรจัดตั้งองค์กร ท ำให้ยังไม่มี
ก ำ ร ส ำ ร ว จ ค ว ำ ม สั ม พั น ธ์ กั บ
กลุ่มเป้ำหมำยเกิดขึ้น 
 
 
 

กำรบริหำรทรัพยำกร 

ทรัพยำกรที่ใช้ส ำหรับกำรด ำเนินงำน
ในช่วงแรกยังไม่เพียงพอ ไม่ว่ำจะเป็น
ด้ ำน ท รั พ ย ำก รบุ ค ค ล  แ ล ะด้ ำน
ทรัพยำกรที่เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยี

  วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์ ที่  2 แ ล ะ
วัตถุประสงค์ที่ 3 เป็นกำรเน้น
ก ำ ร เผ ย แ พ ร่ ข้ อ ก ำ ห น ด
สหประชำชำติ, ควำมเป็นมำ
ของ Bangkok Rules และหลัก
นิ ติ ธ รรม  ก ำรด ำ เนิ น งำน
สำมำรถก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำย
และสร้ำงประโยชน์ไปใช้ใน
กำรต่อยอดได้ แต่อย่ำงไรก็
ตำมปัญหำด้ำนกำรบริหำร
ทรัพยำกรในช่วงแรกของกำร
ก่ อ ตั้ ง อ ง ค์ ก ร  ทั้ ง ด้ ำ น
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จุดแข็ง จุดอ่อน วิเคราะห ์
เอ ง แ ล ะ กิ จ ก ร ร ม ที่ จั ด จ้ ำ ง
หน่ วย งำน ภำยนอก ได้ อย่ ำง
ชั ด เจน  และสำมำรถด ำ เนิ น
โครงกำรในกิจกรรม ให้มีควำม
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ
องค์กรได ้

สำรสนเทศ ซึ่งส่งผลกระทบให้กำร
ด ำเนินงำนให้ ได้ตำมเป้ำหมำยเกิด
ควำมล่ำช้ำขึ้น 

ท รั พ ย ำ ก ร บุ ค ค ล  แ ล ะ
ทรัพยำกรสำรสนเทศก็ ให้
เกิดผลกระทบขึ้น กำรแก้ไข
ปัญหำในสองเรื่องดังกล่ำวจึง
เป็นสิ่งที่จ ำเป็นและต้องได้รับ
กำรปฏิบัติอย่ำงทันท่วงที   
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วัตถุประสงค์ 4 กำรสร้ำงให้สถำบันเป็นศูนย์กลำงแห่งควำมเป็นเลิศระดับนำนำชำติ และวัตถุประสงค์ 5 
ส่งเสริมภำพลักษณ์ที่ดีของกระบวนกำรยุติธรรมไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนำนำชำต ิ

โครงการ 

การศึกษาวิจัยเรื่องที่สอดคล้องกับปัญหากระบวนการยุติธรรมในสถานการณ์ทีเ่ปลี่ยนแปลงของโลก
ยุคปัจจุบัน (ยกมาตรฐานสหประชาชาติเช่นเดียวกบัโครงการ ELFI อาทิ การค้ามนุษย,์ อาชญากรรม
ทางอินเตอรเ์น็ต, การละเมิดลิขสิทธิ์) 

1. กำรศึกษำวิจัยในประเด็นส ำคัญและเร่งด่วน 

2.กำรเดินทำงเข้ำร่วมประชุมในเวทีระดับโลกเพื่อค้นหำประเด็นหรือหัวข้อที่จะผลักดัน รวมถึงเป็น 
กำรปูทำงเพ่ือสร้ำงภำคีเครือข่ำยในกำรด ำเนินงำน 

  

หัวข้อ เฉลี่ยทุกกิจกรรม 

1. คุณค่ำหลัก 2.50 

2. กำรประเมนิผลส ำเร็จ 2.67 

3. โครงสร้ำงต้นทุน 3.00 

4. กำรบริหำรทรัพยำกร 2.33 

5. กิจกรรมหลัก 3.67 

6. พันธมิตรหลัก 3.00 

7. กลุ่มเป้ำหมำย 1.67 

8. ช่องทำง 3.00 

9. ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 1.00 

คะแนนเฉลี่ย  2.54 
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 เป็นกิจกรรมที่เน้นกำรวิจัยปัญหำที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกระบวนกำรยุติธรรมในสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ของโลก พบว่ำหัวข้อที่องค์กรท ำได้ดีได้แก่ กิจกรรมหลัก (3.67 คะแนน) ในขณะที่หัวข้อที่ควรเพิ่ม
ประสิทธิภำพได้แก่ ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย (1 คะแนน) โดยคะแนนเฉลี่ยในวัตถุประสงค์ที่ 4 และวัตถุ
ประสงคที่ 5 อยู่ที่ 2.54 คะแนน จัดอยู่ในระดับ “พอใช”้ 

จุดแข็ง จุดอ่อน วิเคราะห ์
กิจกรรมหลัก 

สำมำรถด ำเนินกำรให้ได้ผลผลิต
ตำมเวลำที่ก ำหนดไว้และสำมำรถ
แบ่งสัดส่วนกิจกรรมที่ด ำเนินกำร
เอ ง แ ล ะ กิ จ ก ร ร ม ที่ จั ด จ้ ำ ง
หน่วยงำนภำยนอกได้อย่ำงชัดเจน 
และสำมำรถด ำเนินโครงกำรใน
กิจกรรม ให้มีควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ขององค์กรได ้

ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 

เนื่องจำกเป็นปีแรกที่เริ่มด ำเนินกำร
ภำยหลังกำรจัดตั้งองค์กร ท ำให้ยังไม่
มี ก ำ ร ส ำ ร ว จ ค ว ำม สั ม พั น ธ์ กั บ
กลุ่มเป้ำหมำยเกิดขึ้น 
 

     วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ที่  4 แ ล ะ
วัตถุประสงค์ที่ 5 เป็นกำรเน้นกำร
วิจั ยปัญ หำที่ เกิ ดขึ้ น เกี่ ย วกับ
ก ร ะ บ ว น ก ำ ร ยุ ติ ธ ร ร ม ใ น
สถำนกำรณ์ที่ เปลี่ยนแปลงของ
โลก โดยสิ่งที่องค์กรควรเร่งลงมือ
ท ำคือกำรส ำรวจควำมสัมพันธ์กับ
กลุ่มเป้ำหมำย เพื่อน ำข้อมูลที่
ไ ด้ ม ำ ใ ช้ ใ น ก ำ ร ย ก ร ะ ดั บ
ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน
ต่อไป   
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รายละเอียดการประเมนิมิติประสิทธิภาพปี 2557 
กิจกรรมหลักที่ 1 กำรสนับสนุนกำรบริหำรและอ ำนวยกำร 

โครงการ 

โครงกำรจัดท ำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนสำรสนเทศและกำรสือ่สำร 

กำรปรับปรุงอำคำร จีพีเอฟ, ค่ำเช่ำที่ท ำกำรส ำนักงำน จีพีเอฟ วิทยุ, ส ำนักงำนศูนย์รำชกำร, ค่ำจ้ำงที่
ปรึกษำชำวต่ำงชำติ 

 

หัวข้อ เฉลี่ยทุกกิจกรรม 

1. คุณค่ำหลัก 3.50 

2. กำรประเมนิผลส ำเร็จ 3.33 

3. โครงสร้ำงต้นทุน 3.33 

4. กำรบริหำรทรัพยำกร 3.00 

5. กิจกรรมหลัก 3.67 

6. พันธมิตรหลัก 3.67 

7. กลุ่มเป้ำหมำย 3.67 

8. ช่องทำง 3.33 

9. ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 1.00 

คะแนนเฉลี่ย  3.17 
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 เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและเตรียมควำม
พร้อมให้กับองค์กรทั้งทำงด้ำนทรัพยำกรและด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีกลุ่มเป้ำหมำยเป็นหน่วยงำนต่ำงๆ 
ภำยในองค์กร พบว่ำหัวข้อที่องค์กรท ำได้ดีได้แก่ กิจกรรมหลัก, พันธมิตรหลัก และกลุ่มเป้ำหมำย (3.67 
คะแนน) ในขณะที่หัวข้อที่ควรเพิ่มประสิทธิภำพได้แก่ ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย (1 คะแนน) โดยคะแนน
เฉลี่ยในกิจกรรมที่ 1 อยู่ที่ 3.17 คะแนน จัดอยู่ในระดับ “ปำนกลำง” 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน วิเคราะห ์
กิจกรรมหลัก 

สำมำรถด ำเนินกำรให้ได้ผลผลิต
ตำมเวลำที่ก ำหนดไว้และสำมำรถ
แบ่งสัดส่วนกิจกรรมที่ด ำเนินกำร
เองและจัดจ้ำงภำยนอกได้อย่ำง
ชั ด เจ น  แ ล ะ ส ำม ำรถด ำ เนิ น
โครงกำรในกิจกรรม ให้มีควำม
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ
องค์กรได ้

พันธมิตรหลัก 

ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 

ยังไม่พบกำรส ำรวจควำมสัมพันธ์กับ
กลุ่ ม เป้ ำหมำยเนื่ อ งจำกเป็นช่ วง
เริ่มต้นขององค์กร โดยกลุ่มเป้ำหมำย
ของกิจกรรมนี้ได้แก่หน่วยงำนต่ำงๆ 
ภำยในองค์กร 

กิจกรรมหลักที่ 1 เป็นโครงกำรที่
ด ำ เนิ น ก ำ ร ภ ำ ย ใน อ ง ค์ ก ร 
กลุ่ ม เป้ ำหมำยเป็นหน่ วยงำน
ภำยในองค์กรซึ่งปี 2557 ถึงเป็น
ระยะแรกของกำรด ำเนินงำน 
ลักษณะงำนจึงเป็นกำรเตรียม
ค ว ำ ม พ ร้ อ ม ส ำ ห รั บ ก ำ ร
ด ำเนินงำนขององค์กรเป็นหลัก 
โดยจะเน้นที่ กำรเตรียมควำม
พร้อมด้ำนทรัพยำกร และด้ำน
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จุดแข็ง จุดอ่อน วิเคราะห ์
เป็นกำรบริหำรงำนภำยในองค์กร 
ดังนั้นพันธมิตรส่วนใหญ่จึงเป็น
หน่วยงำนภำยในองค์กร ซึ่งกำร
ด ำเนินงำนได้รับควำมร่วมมือเป็น
อย่ำงดี  โดยสำมำรถระบุควำม
ต้องกำรของหน่วยงำนภำยใน
องค์กรได้  
กลุ่มเป้ำหมำย 

กลุ่ ม เป้ ำหมำย เดิ ม กลั บ ม ำใช้
บริกำรซ้ ำ  และสำมำรถขยำย
กลุ่ ม เป้ ำหมำยใหม่ โดยกำรใช้
ช่องทำงสำรสนเทศ 

เทคโนโลยีสำรสนเทศ ท ำให้ยังไม่
มี กำรส ำรวจใน เรื่ อ งเกี่ ยวกับ
ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย  
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กิจกรรมหลักที่ 2 กำรอนุวัติข้อก ำหนดสหประชำชำติว่ำด้วยกำรปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง และมำตรกำรที่มิใช่
กำรคุมขัง (Bangkok Rules) 

โครงการ 

กำรจัดประชุม Bangkok Dialogue 

กำรจัดเป็นเจ้ำภำพจัดกำรประชุมระหว่ำงประเทศ International Penal and Penitentiary Foundation 

(IPPF) 2014 ที่กรุงเทพฯ ระหว่ำงวันที่ 3-6 มีนำคม 2557 ภำยใต้หัวข้อหลัก "Women in Prison" 

กำรเข้ำร่วมกิจกรรมคู่ขนำน (side event) เพื่อเปิดตัวเอกสำร Bangkok Rules Guidance Document and 

Index of Compliance ร่วมกับองค์กร PRI ระหว่ำงกำรประชุมสมัชชำสหประชำชำติ (United Nations 

General Assembly - UNGA) 

กำรติดตำมและประเมินผลเกีย่วกับกำรอนุวัติข้อก ำหนดกรุงเทพฯ ในเรือนจ ำในประเทศไทย 

  
   

หัวข้อ เฉลี่ยทุกกิจกรรม 

1. คุณค่ำหลัก 3.75 

2. กำรประเมนิผลส ำเร็จ 3.58 

3. โครงสร้ำงตน้ทุน 3.00 

4. กำรบริหำรทรัพยำกร 3.67 

5. กิจกรรมหลัก 3.67 

6. พันธมิตรหลัก 3.67 

7. กลุ่มเป้ำหมำย 3.00 

8. ช่องทำง 3.17 

9. ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 2.00 

คะแนนเฉลี่ย  3.28 
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 เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรให้ควำมรู้ในหัวข้อกำรปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมำตรกำรที่มิใช่กำร
คุมขังให้กับบุคลำกรหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและระดับนำนำชำติ ผ่ำนกำรอบรม / สัมมนำ / 
จัดประชุม ในหัวข้อดังกล่ำว พบว่ำหัวข้อที่องค์กรท ำได้ดี ได้แก่ เรื่องคุณค่ำหลัก (3.75 คะแนน) ในขณะที่
หัวข้อที่ควรเพิ่มประสิทธิภำพ ได้แก่ เรื่องควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย (2.00 คะแนน) โดยคะแนนเฉลี่ยใน
กิจกรรมที่ 2 อยู่ที่ 3.28 คะแนน จัดอยู่ในระดับ “ปำนกลำง” 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน วิเคราะห ์
คุณค่ำหลัก 

สำมำรถก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยและ
ร ะ บุ ค ว ำ ม ต้ อ ง ก ำ ร ข อ ง
กลุ่มเป้ำหมำยได้ รวมถึงกำรต่อ
ยอดจำกประโยชน์ที่กลุ่มเป้ำหมำย
ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรม 
และผลผลิตจำกกิจกรรมยังมีควำม
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ
องค์กร 

ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 

เริ่มมีกำรส ำรวจควำมพึงพอใจเกิดขึ้น
ในบำงส่วนของกิจกรรม มีรำยงำน
แสดงผลที่ได้และควำมคิดเห็นจำก
ผู้รับกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ แต่ยังมี
กำรส ำรวจไม่ครบถ้วนทุกกิจกรรม 

  กิจกรรมหลักที่ 2 เป็นกิจกรรม
ที่เน้นกำรเผยแพร่ควำมรู้ควำม
เข้ ำ ใจ ใน เรื่ อ งก ำรป ฏิ บั ติ ต่ อ
ผู้ต้องขังหญิงและมำตรกำรที่มิใช่
กำรคุมขังให้กับบุคคล/หน่วยงำน
ทีเกี่ยวข้องทั้งในประเทศ และ
เผยแพร่ในระดับนำนำชำติ โดย
หัวข้อที่ควรเพิ่มประสิทธิภำพ
ได้แก่กำรส ำรวจควำมสัมพันธ์กับ
กลุ่มเป้ำหมำย โดยเลือกวิธีกำร
ส ำ ร ว จ ฯ  ให้ เห ม ำ ะ ส ม กั บ
กลุ่มเป้ำหมำยแต่ละกลุ่มจะช่วย
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จุดแข็ง จุดอ่อน วิเคราะห ์
ให้ได้รับค ำแนะน ำ/ข้อคิดเห็น ที่
ส ำม ำรถน ำม ำป รับ ป รุ ง เพื่ อ
ย ก ระดั บ ป ระสิ ทฺ ธิ ภ ำพ ก ำร
ด ำเนินงำนต่อไป 
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กิจกรรมหลักที ่3 กำรส่งเสริมงำนวิจัยและพัฒนำมำตรฐำนกระบวนกำรยุติธรรมไทยรวมถึงพัฒนำองค์ควำมรู้

ด้ำนหลักนิติธรรม 

โครงการ 

กำรเข้ำร่วมประชุม ICPA (International Corrections and Prisons Association) 15th AGM and 

Conference ณ เมือง Colorado Springs รัฐ Colorado สหรัฐอเมริกำ ระหว่ำงวันที่ 27 ตุลำคม - 1 

พฤศจิกำยน 2556 

โครงกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรเข้ำเป็นสถำบันสมทบองค์กำรสหประชำชำติ (Programme Network 

Institute) 

กำรจัดประชุมกลุ่มภูมิภำค ASEAN Conference on the Rule of Law ณ กรุงเทพฯ 

โครงกำรศึกษำวิจัยเรื่อง "อำชญำกรรมและกำรพัฒนำในประเทศไทย" (Crime and Development in 

Thailand) 

โครงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติงำน 1 ปี และ 3 ปี 

โครงกำรจัดท ำแผนและระบบโครงสร้ำงด้ำนสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

   

หัวข้อ เฉลี่ยทุกกิจกรรม 

1. คุณค่ำหลัก 4.06 

2. กำรประเมนิผลส ำเร็จ 3.50 

3. โครงสร้ำงต้นทุน 3.22 

4. กำรบริหำรทรัพยำกร 3.33 

5. กิจกรรมหลัก 3.67 

6. พนัธมิตรหลัก 2.89 

7. กลุ่มเป้ำหมำย 3.22 

8. ช่องทำง 3.33 

9. ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 1.33 

คะแนนเฉลี่ย  3.17 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนของสถำบันเพื่อกำรยุติธรรมแห่งประเทศไทย 
ในช่วงปีงบประมำณ พ.ศ.2556-2558 

บริษัท ทรู โอเชี่ยน คอนซัลติ้ง จ ำกัด หน้ำ 76 

 

 
  
 เป็นกิจกรรมที่ เน้นกำรส่งเสริมงำนวิจัยและพัฒนำมำตรฐำนกระบวนกำรยุติธรรมไทยเพื่อให้มี
มำตรฐำนในระดับสำกลทัดเทียมกับนำนำชำติได้ พบว่ำหัวข้อที่ องค์กรท ำได้ดี ได้แก่ คุณค่ำหลัก (4.06 
คะแนน), กิจกรรมหลัก (3.67 คะแนน ) และหัวข้อที่ควรเพิ่มประสิทธิภำพ ได้แก่  ควำมสัมพันธ์กับ
กลุ่มเป้ำหมำย (1.33 คะแนน) โดยคะแนนเฉลี่ยในกิจกรรมที่ 3 อยู่ที่ 3.17 คะแนน จัดอยู่ในระดับ “ปำน
กลำง” 

จุดแข็ง จุดอ่อน วิเคราะห ์
คุณค่ำหลัก 

สำมำรถก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยและ
ร ะ บุ ค ว ำ ม ต้ อ ง ก ำ ร ข อ ง
กลุ่มเป้ำหมำยได้ รวมถึงกำรต่อ
ยอดจำกประโยชน์ที่กลุ่มเป้ำหมำย
ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรม 
และผลผลิตจำกกิจกรรมยังมีควำม
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ
องค์กร 

กิจกรรมหลัก 

สำมำรถด ำเนินกำรให้ได้ผลผลิต
ตำมเวลำที่ก ำหนดไว้และสำมำรถ
แบ่งสัดส่วนกิจกรรมที่ด ำเนินกำร
เองและจัดจ้ำงภำยนอกได้อย่ำง

ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 

มี ก ำ รส ำ ร ว จ ค ว ำม สั ม พั น ธ์ กั บ
กลุ่มเป้ำหมำยในบำงกิจกรรมเท่ำนั้น 
เนื่องจำกเป็นช่วงระยะเริ่มต้นของ
องค์กร โดยโครงกำรภำยใต้กิจกรรมนี้
ส่วนใหญ่เป็นเรื่องกำรจัดประชุม และ
กำรวำงแผนทำงด้ำนแผนยุทธศำสตร์
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ  

 กิจกรรมหลักที่ 3 เป็นกิจกรรมที่
เน้นกำรส่งเสริมงำนวิจัย และ
พัฒนำมำตรฐำนกระบวนกำร
ยุติธรรมเพื่อให้มีมำตรฐำน โดย
กิจกรรมมีควำมชัดเจนในเรื่อง
ของกำรก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำย
และประโยชน์ที่กลุ่มเป้ำหมำย
เหล่ำนี้ได้รับไปใช้ในกำรต่อยอด
ต่อไป อย่ำงไรก็ตำมเนื่องจำกเป็น
ช่วงเริ่มต้นของกำรจัดกิจกรรม 
จึงพบกำรส ำรวจควำมสัมพันธ์กับ
กลุ่มเป้ำหมำยในบำงกิจกรรม 
ควรเพิ่มกำรส ำรวจควำมสัมพันธ์
กับกลุ่มเป้ำหมำย โดยเลือกให้
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จุดแข็ง จุดอ่อน วิเคราะห ์
ชั ด เจ น  แ ล ะ ส ำม ำรถด ำ เนิ น
โครงกำรในกิจกรรม ให้มีควำม
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ
องค์กรได ้

เหมำะสมกับกลุ่มเป้ำหมำยแต่ละ
กลุ่ม จะช่วยให้ได้รับค ำแนะน ำ/
ข้อคิดเห็น ที่เป็นประโยชน์และ
ส ำม ำรถน ำม ำป รับ ป รุ ง เพื่ อ
ย ก ระดั บ ป ระสิ ทฺ ธิ ภ ำพ ก ำร
ด ำเนินงำนต่อไป   
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กิจกรรมหลักที ่4  กำรเสริมสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีในกระบวนกำรยุติธรรมไทยและเสรมิสร้ำงควำมสัมพันธ์

ระหว่ำงประเทศ 

โครงการ 

โครงกำรจัดจ้ำงกำรบริกำรเพ่ือกำรประชำสัมพันธ ์

จัดท ำวำรสำรองค์กร ภำษำอังกฤษและภำษำไทย 

หนังสือรำยงำนประจ ำปี ภำษำอังกฤษและภำษำไทย 

  
 

หัวข้อ เฉลี่ยทุกกิจกรรม 

1. คุณค่ำหลัก 3.78 

2. กำรประเมนิผลส ำเร็จ 3.78 

3. โครงสร้ำงต้นทุน 3.44 

4. กำรบริหำรทรัพยำกร 3.67 

5. กิจกรรมหลัก 3.67 

6. พันธมิตรหลัก 2.78 

7. กลุ่มเป้ำหมำย 3.00 

8. ช่องทำง 3.22 

9. ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 1.00 

คะแนนเฉลี่ย  3.15 
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 เป็นกิจกรรมที่เน้นกำรเสริมสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีของกระบวนกำรยุติธรรมไทยและกำรเสริมสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ โดยหัวข้อที่องค์กรท ำได้ดีคือ คุณค่ำหลักและกำรประเมินผลส ำเร็จ (3.78 
คะแนน) และหัวข้อที่ควรเพิ่มประสิทธิภำพ ได้แก่ ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย (1.00 คะแนน) โดยคะแนน
เฉลี่ยในกิจกรรมที่ 4 อยู่ที่ 3.15 คะแนน จัดอยู่ในระดับ “ปำนกลำง” 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน วิเคราะห ์
คุณค่ำหลัก 

สำมำรถก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยและ
ร ะ บุ ค ว ำ ม ต้ อ ง ก ำ ร ข อ ง
กลุ่มเป้ำหมำยได้ ผลผลิตที่ได้จำก
กำรด ำเนินกิจกรรมเป็นประโยชน์
ต่อกลุ่มเป้ำหมำยในกำรน ำไปต่อ
ยอด รวมถึงประโยชน์ต่อองค์กร
เองในฐำนะที่ เป็ นที่ รู้ จั กทั้ ง ใน
ระดั บ ป ระ เท ศ แ ล ะ ใน ระ ดั บ
นำนำชำติเพ่ิมมำกขึ้น  
กำรประเมินผลส ำเร็จ 

สำมำรถด ำเนินกำรได้ส ำเร็จตำม
เป้ำหมำยที่วำงไว้ ท ำให้องค์กรเป็น

ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 

ยังไม่พบกำรส ำรวจควำมสัมพันธ์กับ
กลุ่มเป้ำหมำย เนื่องจำกเป็นช่วง
ระยะเริ่มต้นในกำรแนะน ำตัวองค์กร
อ อ ก ไป สู่ ส ำ ธ ำ ร ณ ะ ผ่ ำ น ก ำ ร
ประชำสัมพันธ์และกำรออกสิ่งพิมพ์
ทั้ งที่ เป็ น วำรส ำร และรำยงำน
ประจ ำปี  

    กิจกรรมหลักที่ 4 เป็นกิจกรรมที่
เน้นกำรเผยแพร่ตัวตนขององค์กรที่
เ พิ่ ง จั ด ตั้ ง ใ ห้ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก ใ น
ระดับประเทศและในระดับนำนำชำติ 
โดยใช้ช่องทำงในกำรประชำสัมพันธ์
ผ่ำนกำรเข้ำร่วมประชุมในเวทีต่ำงๆ, 
กำรประชำสัมพันธ์องค์กร และกำร
จัดท ำสื่อสิ่งพิมพ์ ซึ่งด ำเนินกำรได้
ตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ อย่ำงไรก็ตำม
ยังไม่พบกำรส ำรวจควำมสัมพันธ์กับ
กลุ่มเป้ำหมำย จึงควรเพิ่มกำรส ำรวจ
ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย โดย
เลือกให้เหมำะสมกับกลุ่มเป้ำหมำย
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จุดแข็ง จุดอ่อน วิเคราะห ์
ที่รู้จักมำกขึ้นทั้งในระดับประเทศ
และระดับนำนำชำติ ซึ่งส่งผลถึง
กำรที่องค์กรมีผู้ติดต่อท ำควำมรู้จัก 
และประสำนงำนเพ่ิมมำกขึ้น 

แ ต่ ล ะ ก ลุ่ ม  จ ะ ช่ ว ย ใ ห้ ไ ด้ รั บ
ค ำ แ น ะ น ำ /ข้ อ คิ ด เห็ น  ที่ เป็ น
ประโยชน์และสำมำรถน ำมำปรับปรุง
เพื่ อยกระดับประสิทฺ ธิภ ำพกำร
ด ำเนินงำนต่อไป     
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รายละเอียดการประเมนิมิติประสิทธิภาพปี 2558 
กิจกรรมหลักที ่1 กำรสนับสนุนกำรบริหำรและอ ำนวยกำร  

โครงการ 

โครงกำรจัดท ำห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ฯ 

โครงกำรจัดท ำระบบบริหำรควำมเสี่ยง กำรตรวจสอบภำยในและควบคุมภำยใน 

โครงกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ของสถำบัน 

โครงสร้ำงกิจกรรมปลูกฝังค่ำนิยมและวัฒนธรรมองค์กร 

 

กิจกรรมหลักที่ 1 คะแนน 

1. คุณค่ำหลัก 4.00 

2. กำรประเมนิผลส ำเร็จ 3.33 

3. โครงสร้ำงต้นทุน 2.56 

4. กำรบริหำรทรัพยำกร 3.44 

5. กิจกรรมหลัก 3.89 

6. พันธมิตรหลัก 4.56 

7. กลุ่มเป้ำหมำย 2.78 

8. ช่องทำง 3.11 

9. ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 1.33 

คะแนนเฉลี่ย  3.22 
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 เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กร จำกกำรประเมินพบว่ำหัวข้อที่ท ำได้ดีคือ 
ด้ำนพันธมิตรหลักได้ (4.56 คะแนน) ซึ่งพันธมิตรหลักเป็นหน่วยงำนต่ำงๆ ภำยในองค์กร โดยสำมำรถระบุได้
ว่ำพันธมิตรภำยในเป็นใคร และคำดกำรณ์ควำมร่วมมือที่ต้องกำรจำกพันธมิตรได้ ในขณะที่หัวข้อที่ควรเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนคือด้ำนควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย (1.33 คะแนน) โดยคะแนนเฉลี่ยของ
กิจกรรมที่ 1 อยู่ที่ 3.22 คะแนน จัดอยู่ในระดับ “ปำนกลำง” 

จุดแข็ง จุดอ่อน วิเคราะห ์
คุณค่ำหลัก 

สำมำรถก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยและ
ระบุควำมต้องกำรกลุ่มเป้ำหมำย
ได้ และน ำไปต่อยอดในกำรเพิ่ม
คุณค่ำ และมีควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ขององค์กร 

พันธมิตรหลัก 

เป็นกำรบริหำรงำนภำยในองค์กร 
พันธมิตรจึงเป็นหน่วยงำนภำยใน
องค์กร ซึ่งกำรด ำเนินงำนได้รับ
ควำมร่วมมื อ เป็ นอย่ ำงดี  โดย

โครงสร้ำงต้นทุน 

ยังไม่สำมำรถระบุต้นทุนต่อหน่วยใน
กำรด ำเนินงำนได้ และยังไม่พบกำร
ประเมินต้นทุนต่อหน่วย 

 
 

กลุ่มเป้ำหมำย 

พ บ ก ำ ร วั ด ค ว ำ ม สั ม พั น ธ์ กั บ
กลุ่มเป้ำหมำยในบำงกิจกรรม แต่ยัง
ไม่พบกำรวัดระดับควำมพึงพอใจของ
กลุ่มเป้ำหมำยที่มีต่อบริกำรที่ได้รับ
จำกหน่วยงำน 

  กิจกรรมหลักที่ 1 เป็นโครงกำร
ที่ ด ำ เนิ น ก ำรภ ำย ใน อ งค์ ก ร 
กลุ่ ม เป้ ำหมำยเป็นหน่ วยงำน
ภำยในองค์กร จำกกำรประเมิน
พบว่ำยังไม่สำมำรถระบุต้นทุนต่อ
ห น่ ว ย ใน ก ำรด ำ เนิ น งำน ได้ 
เนื่ องจำกบำงโครงกำรเพิ่ งจะ
เริ่มต้นในปีที่ผ่ำนมำ ดังนั้นควรจะ
เริ่มท ำกำรศึกษำต้นทุนต่อหน่วย
เพื่อให้ระบุได้ว่ำต้นทุนต่อหน่วย
ใน ก ำรด ำ เนิ น โค ร งก ำร เป็ น
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จุดแข็ง จุดอ่อน วิเคราะห ์
สำมำรถระบุควำมต้องกำรของ
หน่วยงำนภำยในองค์กรได้  
 

ควำมสัมพนัธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 

ยังไม่พบกำรส ำรวจควำมสัมพันธ์กับ
กลุ่มเป้ำหมำย โดยกลุ่มเป้ำหมำยของ
กิ จกรรมนี้ ได้ แก่ หน่ วยงำนต่ ำงๆ 
ภำยในองค์กร 

อย่ำงไร เพื่อพัฒนำไปถึงเรื่องกำร
ท ำกำรประหยัดต่อขนำดได้ใน
อนำคต และควรจะเพิ่ มกำร
ส ำ ร ว จ ค ว ำ ม สั ม พั น ธ์ กั บ
กลุ่มเป้ำหมำยในทุกกิจกรรม โดย
ใช้ช่องกำรจัดกิจกรรม, กำรท ำ
แบบสอบถำมควำมคิดเห็น เพื่อ
น ำข้อมูลมำใช้ในกำรปรับปรุง
และยกระดับประสิทธิภำพในกำร
ด ำเนินงำนต่อไป 

 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนของสถำบันเพื่อกำรยุติธรรมแห่งประเทศไทย 
ในช่วงปีงบประมำณ พ.ศ.2556-2558 

บริษัท ทรู โอเชี่ยน คอนซัลติ้ง จ ำกัด หน้ำ 84 

 

กิจกรรมหลักที ่2  กำรอนุวัติข้อก ำหนดสหประชำชำติว่ำด้วยกำรปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง และมำตรกำรที่มิใช่
กำรคุมขัง (Bangkok Rules)  

โครงการ 

โครงกำรส่งเสริมให้มีเรือนจ ำต้นแบบในกำรปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง 

โครงกำรติดตำมและประเมินผลเกี่ยวกับกำรอนุมัติข้อก ำหนดกรุงเทพในเรือนจ ำในประเทศไทย 

โครงกำรพัฒนำเครื่องมือสืบเสำะข้อเท็จจริงส ำหรับเจ้ำหน้ำที่คุมประพฤติเพ่ือให้ศำลใช้ประกอบกำร
พิจำรณำคดีกับผู้กระท ำผิดหญิง 

โครงกำรศึกษำวิจัยเรื่อง "ผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ ำและกำรอนุวัติข้อก ำหนดกรุงเทพฯ ในประเทศฟิลิปปินส์" 

กำรพัฒนำหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับข้อก ำหนดกรุงเทพและมำตรฐำนอ่ืนๆ ด้ำนกำรปฏิบัติต่อผู้กระท ำผิด 
(Develop training modules) 

โครงกำรจัดกำรประชุมหำรือแนวทำงกำรอนุวัติข้อก ำหนดกรุงเทพด้ำนมำตรำที่มิใช่กำรคุมขัง กับ UNAFEI 

โครงกำรจัดสัมมนำผู้บริหำร และฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่ระดับสูงในอำเซียนเกี่ยวกับกำรอนุวัติข้อก ำหนด
กรุงเทพ (Conduct Training Course of TIJ's flagship training) 

โครงกำรส ำรวจและเผยแพรข่้อมูล และสถติิเกี่ยวกับผู้กระท ำผิดหญิงในประเทศไทย 

 

กิจกรรมหลักที่ 2 คะแนน 

1. คุณค่ำหลัก 4.89 

2. กำรประเมนิผลส ำเร็จ 4.67 

3. โครงสร้ำงต้นทุน 3.67 

4. กำรบริหำรทรัพยำกร 4.56 

5. กิจกรรมหลัก 4.33 

6. พันธมิตรหลัก 4.78 

7. กลุ่มเป้ำหมำย 3.67 

8. ช่องทำง 3.56 

9. ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 2.33 

คะแนนเฉลี่ย  4.05 
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 เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรอนุวัตข้อก ำหนดสหประชำชำติฯ และมำตรกำรต่อผู้ต้องขังหญิง 
(Bangkok Rules) จำกกำรประเมินพบว่ำหัวข้อที่ท ำคะแนนได้ดี ได้แก่ ด้ำนคุณค่ำหลักที่ส่งมอบให้กับ
กลุ่มเป้ำหมำย (4.89 คะแนน) โดยคุณค่ำของกิจกรรมมีควำมชัดเจน และตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของ
องค์กร คะแนนเฉลี่ยของกิจกรรมที่ 2 อยู่ที่ 4.05 คะแนน จัดอยู่ในระดับ “ดี” 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน วิเคราะห ์
คุณค่ำหลัก 

สำมำรถก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยและ
ระบุควำมต้องกำรกลุ่มเป้ำหมำย
ได้ และน ำไปต่อยอดในกำรเพิ่ม
คุณค่ำ และมีควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ขององค์กร 
 
 

พันธมิตรหลัก 

ได้รับควำมร่วมมือจำกพันธมิตร
เป็นอย่ำงดี สำมำรถคำดกำรณ์ถึง
ค ว ำม ร่ ว ม มื อ ที่ ต้ อ งก ำรจ ำก

ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 

พบกำรประเมินควำมสัมพันธ์กับ
ก ลุ่ ม เป้ ำห ม ำย ใน บ ำงกิ จ ก ร รม 
เนื่ องจำกอยู่ ในช่ วงของกำรริ เริ่ ม
โค ร งก ำ ร  ทั้ ง ใน เรื่ อ งก ำ ร ส ร้ ำ ง
ค วำม สั ม พั น ธ์ กั บ พั น ธมิ ต รแ ล ะ 
ก ำ ร ส ร้ ำ ง ค ว ำ ม สั ม พั น ธ์ กั บ
กลุ่มเป้ำหมำย  
ช่องทำง 

แ ม้ จ ะ มี ช่ อ ง ท ำ ง ก ำ ร เ ข้ ำ ถึ ง
กลุ่มเป้ำหมำยที่หลำกหลำย แต่ยังไม่

   กิ จ ก ร ร ม ห ลั ก ที่  2 มี ก ำ ร
ด ำเนินกำรภำยใต้กำรก ำหนด
วัตถุประสงค์ที่ สอดคล้องกับ
ยุ ท ธศ ำสตร์ อ งค์ ก ร  ก ำห น ด
กลุ่มเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนและ
สำมำรถส่งมอบคุณค่ำซึ่งแต่ละ
ภำคส่วนที่เกี่ยวข้องสำมำรถน ำไป
ต่อยอดให้เกิดประโยชน์ได้ โดย
พบกำรประเมินควำมสัมพันธ์กับ
กลุ่มเป้ำหมำยเพียงบำงกิจกรรม 
เพื่อยกระดับประสิทธิภำพในกำร
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จุดแข็ง จุดอ่อน วิเคราะห ์
พันธมิตรได ้
 

กำรประเมินผลส ำเร็จ 

โครงกำรสำมำรถด ำเนินกำรแล้ว
เสร็จ ได้ ต ำม เป้ ำหมำย  และมี
แนวโน้มที่ผู้รับบริกำรจะเพิ่มขึ้นใน
อนำคตเนื่องจำกผลลัพธ์ที่ได้จำก
กำรด ำเนินงำนมีประโยชน์ต่อภำค
ส่ วน ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ งำน ด้ ำน
ยุติธรรม  

พบกำรประเมิ นควำมพอใจของ
ช่องทำงเหล่ำนี้  ท ำให้ ไม่ทรำบว่ำ
ช่องทำงที่มีอยู่ ในปัจจุบันสำมำรถ
ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของ
กลุ่มเป้ำหมำยได้ดีหรือไม ่

ด ำเนินงำนในอนำคต ควรจัดท ำ
แบบส ำรวจควำมพึงพอใจ หรือ
แบบสอบถำมควำมคิดเห็นขึ้น 
และน ำข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
เหล่ำนั้นมำใช้ในกำรยกระดับ
ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน
ต่อไป 
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กิจกรรมหลักที ่3 กำรเสริมสรำ้งภำพลักษณ์ที่ดีในกระบวนกำรยุติธรรมไทยและเสรมิสร้ำงควำมสัมพันธ์

ระหว่ำงประเทศ  

โครงการ 

โครงกำรจัดกำรประชุมคู่ขนำนและจัดนิทรรศกำรในกำรประชุม Crime Congress ครั้งที่ 13 ณ รัฐกำร์ตำ 

โครงกำรจัดพิมพ์หนังสือและสิ่งพ่ิมพ์หลักของสถำบันฯ (Flagship Publication) 

โครงกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรเข้ำเป็นสถำบันสมทบสหประชำชำติ (Programme Network Institute) 

กำรเดินทำงเพื่อเข้ำร่วมประชุม Conference of Parties to the UNTOC ณ กรุงเวียนนำ ประเทศออสเตรีย 

กำรเดินทำงเพื่อเข้ำร่วมประชุม Conference of the International Association for Official Statistics ณ 
สำธำณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม 

กำรเดินทำงเพื่อเข้ำร่วมประชุม Expert Meeting for the Preparation of UN Crime Congress Workshop 1 

(Raoul Wallenberg) ณ ประเทศสวีเดน 

กำรเดินทำงเพื่อเข้ำร่วมประชุม Annual Meeting of the International Correctional and Prison Association 

(ICPA) ณ สำธำรณรัฐนำมิเบยี 

กำรเดินทำงเพื่อเข้ำร่วมประชุม Criminal Justice Reform and Human Rights (PRI) ณ ประเทศจอร์แดน 

กำรเดินทำงเพื่อเข้ำร่วมประชุม American Society of Criminology ณ รัฐแคลิฟอร์เนีย (ซำนฟรำนซิสโก) 
ประเทศสหรัฐอเมริกำ 

กำรเดินทำงเพื่อเข้ำร่วมประชุม 23th Reconvened session of CCPCJ ณ กรุงเวียนนำ ประเทศออสเตรีย 

กำรเดินทำงเพื่อเข้ำร่วมประชุม Conference of the PNIs ณ ประเทศอิตำลี 

กำรเดินทำงเพื่อเข้ำร่วมประชุม CND ณ กรุงเวียนนำ ประเทศออสเตรีย 

กำรเดินทำงเพื่อเข้ำร่วมประชุม 24th CCPCJ ณ กรุงเวียนนำ ประเทศออสเตรีย 

กำรเดินทำงเพื่อเข้ำร่วมประชุม International Conference on Criminal Law, Criminology and Police 

Science (ICCLCCPS) + International Conference on Human Rights (ICHR 2015) ณ กรุงปำรีส ประเทศ
ฝรั่งเศส 

กำรเดินทำงเพื่อเข้ำร่วมประชุม Annual Conference of Asian Criminological Society ณ เขตปกครองพิเศษ
ฮ่องกง สำธำรณรัฐประชำชนจีน 

กำรเดินทำงเพื่อเข้ำร่วมประชุม International Symposium of World Society of Victimology ณ รัฐเวสเทิร์
นออสเตรเลีย (เพิร์ท) ประเทศออสเตรเลีย 
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โครงการ 

กำรเดินทำงเพื่อเข้ำร่วมประชุม Correctional Facilities Conference ณ สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำ 
(TBC) 

โครงกำรประชำสัมพันธ์และสื่อสำรองค์กร (PR and communication) 

โครงกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรเข้ำร่วมเป็นสถำบันสมทบสหประชำชำติ 

 

กิจกรรมหลักที่ 3 คะแนน 

1. คุณค่ำหลัก 4.56 

2. กำรประเมนิผลส ำเร็จ 4.33 

3. โครงสร้ำงต้นทุน 4.11 

4. กำรบริหำรทรัพยำกร 4.11 

5. กิจกรรมหลัก 4.11 

6. พันธมิตรหลัก 5.00 

7. กลุ่มเป้ำหมำย 3.67 

8. ช่องทำง 3.67 

9. ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 1.00 

คะแนนเฉลี่ย  3.84 
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 เป็นกิจกรรมในกำรเสริมสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรและส่งเสริม TIJ ให้เป็นที่รู้จักในระดับ
นำนำชำติ จำกกำรประเมินพบว่ำหัวข้อที่ท ำคะแนนได้ดีได้แก่หัวข้อพันธมิตรหลัก (5.00 คะแนน) โดย TIJ ได้
แนะน ำองค์กรให้เป็นที่รู้จักผ่ำนกำรเข้ำร่วมประชุมในระดับนำนำชำติ ก่อให้เกิดพันธมิตรในกำรด ำเนินงำน แต่
ยังไม่ได้มีกำรส ำรวจควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย (1.00 คะแนน) เนื่องจำกเป็นช่วงกำรแนะน ำองค์กร โดย 
กำรส ำรวจควำมสัมพันธ์ไม่ว่ำจะเป็นกำรสอบถำมควำมคิดเห็นหรือกำรส ำรวจควำมพึงพอใจจะเป็นประโยชน์
ต่อกำรยกระดับประสิทธิภำพของกิจกรรมในอนำคต โดยคะแนนเฉลี่ยของกิจกรรมที่ 3 อยู่ที่ 3.84 คะแนน จัด
อยู่ในระดับ “ปำนกลำง” 

จุดแข็ง จุดอ่อน วิเคราะห ์
คุณค่ำหลัก 

สำมำรถก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยและ
ระบุควำมต้องกำรกลุ่มเป้ำหมำย
ได้ และน ำไปต่อยอดในกำรเพิ่ม
คุณค่ำ และมีควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ขององค์กรในกำรที่จะ
ประชำสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักทั้งใน
ระดั บ ป ระ เท ศ แ ล ะ ใน ระดั บ
นำนำชำติได้  

ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 

สำมำรถระบุกลุ่มเป้ำหมำยได้ ในกำร
จัดกิจกรรมมีกำรริเริ่มใช้ click vote 
กับผู้เข้ำร่วมกิจกรรม แต่ยังไม่พบกำร
ส ำรวจควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 
ในรูปแบบของแบบสอบถำมควำม
คิดเห็น 

   กิจกรรมหลักที่ 3 เป็นกิจกรรม
ที่ เ น้ น ก ำ ร เ ผ ย แ พ ร่ แ ล ะ
ประชำสัมพันธ์องค์กรให้เป็นที่
รู้จักในระดับนำนำชำติ โดยกำร
เริ่มกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับ
กลุ่มเป้ำหมำย เริ่มมีกำรใช้ click 

vote กั บ กลุ่ ม เป้ ำห ม ำย  โด ย
สำมำรถต่อยอด click vote ได้
โดยกำรรวบรวมข้อมูลที่ได้มำเก็บ
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จุดแข็ง จุดอ่อน วิเคราะห ์
พันธมิตรหลัก 

สำมำรถก ำหนดกลุ่มพันธมิตรที่จะ
ท ำให้กำรด ำเนินโครงกำรส ำเร็จได้ 
สำมำรถคำดกำรณ์ถึงควำมร่วมมือ
ที่จะได้รับจำกพันธมิตรได้   

เป็นสถิติ น ำจุดอ่อนที่พบมำใช้
ปรับปรุงกิจกรรม และควรมีกำร
ส อ บ ถ ำม ค วำม คิ ด เห็ น แ ล ะ
ข้อแนะน ำจำกกลุ่ม เป้ ำหมำย 
เพื่ อ น ำ ค ว ำ ม คิ ด เห็ น แ ล ะ
ข้ อ แ น ะน ำที่ ได้ ม ำ ใช้ ใน ก ำร
ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ ย ก ร ะ ดั บ
ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน
ต่อไป  
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กิจกรรมหลักที ่4 กำรส่งเสริมงำนวิจัยและพัฒนำมำตรฐำนกระบวนกำรยุติธรรมไทย รวมถึงพัฒนำองค์กร
ควำมรู้ด้ำนหลักนิติธรรม  

โครงการ 

โครงกำรวิจัยเรื่องผลกระทบ บทบำทและกำรเข้ำถึงควำมยุติธรรมของผู้หญิงในสถำนกำรณ์ควำมขัดแย้ง
ประเทศไทย 

โครงกำรวิจัยเรื่อง กำรติตตำมเส้นทำงกำรเงินของธุรกิจสื่อลำมกอนำจำรเด็กบนอินเตอร์เนต (Follow the 

Money Trail : tracing commercial online child pornography and the way forward) 

โครงกำรวิจัยกำรค้ำประเวณีหญิงจำกประเทศในแถบอนุภูมิภำคลุ่มแม่น้ ำโขงในประเทศไทย 

โครงกำรจัดกำรประชุมกลุ่มผูเ้ชี่ยวชำญนำนำชำติเพื่อหำรือเกี่ยวกับแนวทำงและวิธีกำรในกำรป้องกัน 
สืบสวนสอบสวน ด ำเนินคดี และลงโทษกำรฆ่ำผู้หญิงและเด็กหญิง อันเนื่องมำจำกควำมเป็นเพศหญิง 
(International Femicide Conference) 

โครงกำรจัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรระดับภูมิภำคเรื่องสถิติอำชญำกรรมและกำรส ำรวจข้อมูลเหยือ
อำชญำกรรม (Regional Meeting on Crime Statistics and Victimization Surveys) 

โครงกำรวิจัยเรื่องแนวโน้มกำรลงโทษจ ำคุกเปรียบเทียบระหว่ำงผู้กระท ำผิดหญิงและชำย (Analysis of 

Sentencing in Thailand) 

โครงกำรส ำรวจข้อมูลสถิติผู้กระท ำผิดกับกำรพัฒนำของชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร (Research on 

Development and Crime Prevention (pilot project on offenders mapping)) 

โครงกำรส ำรวจข้อมูลเกี่ยวกบัระบบยุติธรรม อำชญำกรรม ตำมดรรชนีของสหประชำชำติ (data 

collection on crime, justice and SGD) 

โครงกำรจัดกิจกรรมคู่ขนำนในกำรประชุมสมัชชำสหประชำชำติ เรื่องกำรกระท ำรุนแรงต่อผู้หญิง (GA side 

event to present VAC) 
โครงกำรจัดกำรประชุม Annual meeting of the Asia Society of International Law 

โครงกำรกำรศึกษำช่องทำงกำรเงินของกำรค้ำมนุษย์ในแถบลุ่มแม่น้ ำโขง 

โครงกำรปฺฏิรูประบบยุติธรรมให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม 

โครงกำรปฏิรูปประเทศให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม 

โครงกำรต่อต้ำนกำรค้ำมนุษย์ 

โครงกำรเกี่ยวกับกำรเสริมสร้ำงกำรยอมรับและปฏิบัติตำมหลักนิติธรรม 
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กิจกรรมหลักที่ 4 คะแนน 

1. คุณค่ำหลัก 4.71 

2. กำรประเมนิผลส ำเร็จ 4.14 

3. โครงสร้ำงต้นทุน 3.86 

4. กำรบริหำรทรัพยำกร 4.24 

5. กิจกรรมหลัก 4.05 

6. พันธมิตรหลัก 4.62 

7. กลุ่มเป้ำหมำย 3.57 

8. ช่องทำง 4.00 

9. ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 1.29 

คะแนนเฉลี่ย  3.83 
 

 
  
 เป็นกิจกรรมที่ ท ำกำรวิจัยและพัฒ นำเกี่ ยวกับมำตรฐำนกระบวนกำรยุติ ธรรมไทยและ 
กำรพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนหลักนิติธรรม จำกกำรประเมินพบว่ำหัวข้อที่ท ำคะแนนได้ดีได้แก่ คุณค่ำหลัก (4.71 
คะแนน) และพันธมิตรหลัก (4.62 คะแนน) จำกงำนวิจัยและพัฒนำที่ตอบสนองกับยุทธศำสตร์องค์กรและ
ด ำเนินกำรได้ส ำเร็จตำมเป้ำหมำย รวมถึงกำรได้รับควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดีจำกพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง แต่ยังขำด
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เรื่องกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของกลุ่มเป้ำหมำย หรือกำรควำมพึงพอใจจำกกลุ่มเป้ำหมำย โดยคะแนนเฉลี่ยใน
กิจกรรมที่ 4 อยู่ที่ 3.83 คะแนน จัดอยู่ในระดับ “ปำนกลำง” 

จุดแข็ง จุดอ่อน วิเคราะห ์
คุณค่ำหลัก 

สำมำรถก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยและ
ระบุควำมต้องกำรกลุ่มเป้ำหมำย
ได้ และน ำไปต่อยอดในกำรเพิ่ม
คุณค่ำ และมีควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ขององค์กร 

พันธมิตรหลัก 

ได้รับควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดีจำก
หน่วยงำนพันธมิตร ซึ่งส่วนใหญ่
เป็ น ห น่ ว ย งำน รำช ก ำร  เช่ น 
กระทรวงยุติธรรม, กรมรำชทัณฑ์, 
ส ำ นั ก ง ำ น ต ำ ร ว จ แ ห่ ง ช ำ ติ , 
มหำวิทยำลัย โดยสำมำรถระบุ
ควำมต้องกำรจำกพันธมิตรได ้

ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 

พบกำรประเมินควำมสัมพันธ์กับ
กลุ่มเป้ำหมำยในบำงกิจกรรม ใน
รูปแบบกำรท ำแบบสอบถำมควำมพึง
พ อ ใจ แ ล ะ ค ว ำม เชื่ อ มั่ น ใน ก ำ ร
ให้บริกำรขององค์กร 

 กิจกรรมหลักที่ 4 เป็นกิจกรรม
เกี่ ย วกั บ กำรวิ จั ย เพื่ อพั ฒ นำ
เกี่ยวกับมำตรฐำนกระบวนกำร
ยุติธรรมไทย ที่ผ่ำนมำสำมำรถ
ด ำ เนิ น ง ำ น ได้ เป็ น อ ย่ ำ ง มี
ประสิทธิภำพภำยใต้ควำมร่วมมือ
เป็นอย่ำงดีจำกพันธมิตร แต่พบ
กำรประเมินควำมสัมพันธ์กับ
กลุ่มเป้ำหมำยในบำงกิจกรรม
เท่ ำ นั้ น  ใ น ก ำ ร ย ก ร ะ ดั บ
ประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนควร
เพิ่มกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ
กลุ่ม เป้ ำหมำยในทุกกิจกรรม 
และน ำข้อเสนอแนะเหล่ำนั้นมำ
ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป  
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3.3 ผลการประเมินมิติพัฒนาองค์กร 
 มิติพัฒนำองค์กรจะถูกประเมินเฉพำะในปี 2558 เท่ำนั้น เนื่องจำกปี 2556 - 2557 อยูใ่นช่วงกำร
วำงรำกฐำน 

 ผลการประเมินโดยภาพรวม 
 

 
ภาพที่ 9 ผลการประเมินภาพรวมขององค์กร 

กำรประเมินควำมก้ำวหน้ำในกำรพัฒนำขององค์กร และกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล ตำม
แนวทำงที่ก ำหนดใน พรฎ.ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ทั้งในด้ำนกำร
ปรับปรุงประสิทธิภำพและคุณภำพ ด้วยเครื่องมือกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ PMQA  

ประเมินผลโดยเครื่องมือ  กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (Public Sector 
Management Quality Award : PMQA)  ซึ่งเป็นกรอบประเมินกำรพัฒนำองค์กร ที่ส ำนักงำน ก.พ.ร. ได้
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนรำชกำรน ำไปใช้ในกำรประเมินองค์กำรด้วยตนเองที่ครอบคลุมภำพรวมในทุกมิติ 
เพื่อยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรให้เทียบเท่ำมำตรฐำนสำกล โดยมุ่งเน้นให้หน่วยงำนรำชกำรปรับปรุง
องค์กำรอย่ำงรอบด้ำนและอย่ำงตอ่เนื่องครอบคลุมทั้ง 7 ด้ำน (หมวด)  

โดยในกำรประเมินผลจะน ำเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐระดับพื้นฐำน (Fundamental 
Level : FL) มำใช้เป็นกรอบกำรประเมินผล 

จำกนั้นจึงน ำผลที่ได้จำกกำรประเมินผลมำวิเครำะห์เพื่อหำช่องว่ำงในกำรพัฒนำ (Gap) เพื่อก ำหนด
แนวทำงที่ สธท.ควรปรับปรุงให้องค์กรมีกำรบริหำรจัดกำรที่เหมำะสมต่อไป 
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หมวดที่ 1 การน า
องค์กร 

หมวดที่   การให้
ความส าคัญกับ

ผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

หมวดที่ 2 การวางแผน 
เชิงยุทธศาสตร์ 

หมวดที่ 6  
การจัดการ

กระบวนการ 

หมวดที่ 5 การ
มุ่งเน้นทรัพยากร

บุคคล 
หมวดที่    

ผลการด าเนินการ 

หมวดที่   การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 

หมวดที่ P ลักษณะส าคัญขององค์กร สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้าทาย 

 

 
 
 
โดยแต่หมวดการประเมินผล สามารถกลา่วในรายละเอยีดได้ดังนี ้
(1) การน าองค์การ   

เป็นกำรประเมินกำรด ำเนินกำรของผู้บริหำรในเรื่องวิสัยทัศน์ เป้ำประสงค์ ค่ำนิยม ควำมคำดหวังใน
ผลกำรด ำเนินกำร กำรให้ควำมส ำคัญกับผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กำรกระจำยอ ำนำจกำรตัดสินใจ 
กำรสร้ำงนวัตกรรมและกำรเรียนรู้ในส่วนรำชกำร กำรก ำกับดูแลตนเองที่ดี และด ำเนินกำรเกี่ยวกับ  
ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน 
(2) การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 

เป็นกำรประเมินวิธีกำรก ำหนดและถ่ำยทอดประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ กลยุทธ์
หลัก และแผนปฏิบัติรำชกำร เพื่อน ำไปปฏิบัติและวัดผลควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำร 
( ) การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย                  

เป็นกำรประเมินกำรก ำหนดควำมต้องกำร ควำมคำดหวัง และควำมนิยมชมชอบ กำรส ร้ำง
ควำมสัมพันธ์ และกำรก ำหนดปัจจัยส ำคัญที่ท ำให้ผู้รับบริกำรและ  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีควำมพึงพอใจ    
( ) การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้  

เป็นกำรประเมินกำรเลือก รวบรวม วิเครำะห์ จัดกำร และปรับปรุงข้อมูลและสำรสนเทศ และ  
กำรจัดกำรควำมรู้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำรขององค์กำร 
(5) การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 

เป็นกำรประเมินระบบงำน ระบบกำรเรียนรู้ กำรสร้ำงควำมผำสุกและแรงจูงใจของบุคลำกร  เพื่อให้
บุคลำกรพัฒนำตนเองและใช้ศักยภำพอย่ำงเต็มที่ตำมทิศทำงองค์กำร 
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(6) การจัดการกระบวนการ   
เป็นกำรประเมินกำรจัดกำรกระบวนกำร กำรให้บริกำร และกระบวนกำรอื่นที่ช่วยสร้ำงคุณค่ำแก่

ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกระบวนกำรสนับสนุน เพื่อให้บรรลุพันธกิจขององค์กำร 
( ) ผลลัพธ์การด าเนินการ   

เป็นกำรประเมินผลกำรด ำเนินกำรและแนวโน้มของส่วนรำชกำรซึ่งสะท้อนในมิติด้ำนป ระสิทธิผล  
มิติด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร มิติด้ำนประสิทธิภำพ  
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ผลการประเมินรายหมวด 
หมวด 1 การน าองค์กร 

พบว่ำได้คะแนนร้อยละ 82% โดยมีผลคะแนนรำยประเด็นดังนี ้

 

 
 

รหัส แนวทางการประเมิน ข้อสังเกตการประเมนิ 

LD1 ผู้บริหำรของส่วนรำชกำรด ำเนินกำรก ำหนด
วิสัยทัศน์และค่ำนิยม โดยมุ่งเน้นผู้รับบริกำรและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และด ำเนินกำรถ่ำยทอด
วิสัยทัศน์และค่ำนิยมสู่กำรปฏิบัติโดยผ่ำนระบบ
กำรน ำองค์กำรไปยังบุคลำกรในส่วนรำชกำร ส่วน
รำชกำรหรือองค์กำรที่ เกี่ ยวข้องกัน ในกำร
ให้บริกำร หรือส่งมอบงำนต่อกันที่ส ำคัญ และ
ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

สถำบันมีแนวทำงและวิธีกำรของผู้บริหำรที่มี
บทบำทหลักในกำรก ำหนดวิสัยทัศน์และค่ำนิยม 
และกำรสื่อสำรถ่ำยทอดวิสัยทัศน์และค่ำนิยม
ดังกล่ำว โดยมุ่งเน้นผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย และมีกำรด ำเนินกำรสื่อสำรไปสู่บุคลำกร
ครอบคลุมทุกคน รวมทั้งผู้รับบริกำรและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่ส ำคัญ 
แต่อย่ำงไรก็ตำม สถำบันมิได้ก ำหนดแนวทำงใน
กำรส ำรวจให้ได้ทรำบว่ำบุคลำกรมีควำมเข้ำใจ
และมี ควำมประพฤติ ตำมแนวทำงค่ ำนิ ยม 
วิสัยทัศน์ตำมที่ก ำหนดเอำไว้ 

LD 2 ผู้บริหำรของส่วนรำชกำรแสดงควำมมุ่งมั่นต่อ 
กำรประพฤติปฏิบัติตำมหลักธรรมำภิบำล 

สถำบันก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมหลัก
ธรรมำภิบำล ผู้บริหำรก ำหนดนโยบำยและสร้ำง
บรรยำกำศในกำรด ำเนินกำรตำมหลักธรรมำภิบำล
โดยเป็นตัวอย่ำงที่ดี แต่อย่ำงไรก็ตำม สถำบันมิได้
ก ำหนดแนวทำงกำรวัดผล ตัวชี้วัดกำรประพฤติ
ตำมหลักธรรมำภิบำลของสถำบัน 
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รหัส แนวทางการประเมิน ข้อสังเกตการประเมนิ 

LD 3 ผู้ บริหำรของส่ วนรำชกำรด ำเนินกำรสร้ำง
สภำพแวดล้อมเพื่อให้ เกิดกำรบรรลุพันธกิจ  
กำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำรของส่วนรำชกำร 
และกำรเรียนรู้ระดับองค์กำรและระดับบุคคล 

ผู้บริหำรมีแนวทำงและวิธีกำรสร้ำงสภำพแวดล้อม
ภ ำย ใน องค์ ก ำร  เช่ น  ก ำรกระจำยอ ำน ำจ 
กำรตัดสินใจ กำรออกแบบหรือทบทวนระบบงำน
และรูปแบบกำรปฏิบัติงำน กำรปรับปรุงแก้ไข
กฎหมำย กฎระเบียบ ค ำสั่ ง กำรทบทวนผล 
กำรด ำเนินงำน กำรสื่อสำรที่ชัดเจน และกำร
ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้
ทักษะในกำรปฏิบัติงำน เป็นต้น  
แต่อย่ำงไรก็ตำม สถำบันยังมิได้น ำผลกำรทบทวน
ไปปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำรของส่วนรำชกำร 
เกิดกำรเรียนรู้ในระดับองค์กำรและระดับบุคคล 

LD 4 ส่วนรำชกำรมีกำรด ำเนินกำรระบบกำรก ำกับดูแล
อ งค์ ก ำ รที่ ดี ใน ด้ ำน ค ว ำม รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ 
กำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำร ควำมรับผิดชอบ
ด้ำนกำรเงิน และกำรป้องกันกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

สถำบันด ำเนินกำรในประเด็นกำรประเมินนี้ได้
ครบถ้วนโดยก ำหนดให้มีแนวทำงและวิธีกำรก ำกับ
ดูแลองค์กำรที่ ดี ในด้ ำนควำมรับผิดชอบต่อ 
กำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำร ควำมรับผิดชอบ
ด้ำนกำรเงิน และกำรป้องกันกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

LD5 ส่วนรำชกำรมีวิธีกำรและมำตรกำรในกำรจัดกำร
ผลกระทบทำงลบที่ เกิดขึ้นต่อสั งคม และมี 
กำรเตรียมกำรเชิงรุก มีกระบวนกำร ตัววัด และ
เป้ำประสงค์ที่ส ำคัญในกำรด ำเนินกำร 

สถำบัน มีกำรด ำเนินกำรด้ำนควำมผิดชอบต่อ
สังคมอย่ำงต่อเนื่อง และมีกิจกรรมที่ชัดเจน แต่
อย่ำงไรก็ตำมสถำบันมิได้วิเครำะห์ถึงผลกระทบ
ทำงลบที่ อำจเกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำนของ
สถำบันและก ำหนดเป็นตัวชี้วัดเพื่อลดควำม
เสียหำย ควำมสูญเสียที่อำจเกิดขึ้น 
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หมวด 2 การวางแผนเชิงยทุธศาสตร ์

พบว่ำได้คะแนนร้อยละ 86% โดยมีผลคะแนนรำยประเด็นดังนี ้
 

 

 

รหัส แนวทางการประเมิน ข้อสังเกตการประเมนิ 

SP1 

ส่วนรำชกำรมีกำรวำงแผนยุทธศำสตร์ที่มีกำร
ระบุขั้นตอนที่ส ำคัญของกระบวนกำรจัดท ำ
ยุ ท ธ ศ ำ ส ต ร์  ผู้ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ที่ ส ำ คั ญ  
กรอบระยะเวลำของกำรวำงแผนระยะสั้นและ
ระยะยำว พิจำรณำกำรเปลี่ยนแปลงที่อำจจะ
เกิดขึ้นในอนำคต 

สถำบันได้ก ำหนดแนวทำงและวิธีกำรในกำรวำงแผน
ยุทธศำสตร์ระยะสั้นและระยะยำว  กำรก ำหนด
ตัวชี้ วัดที่ ส ำคัญของกำรบรรลุยุทธศำสตร์ของ
องค์กำร โดยมีกระบวนกำรที่มุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วม
ของบุคลำกร กำรคำดกำรณ์ผลกำรด ำเนินงำน และ
องค์ควำมรู้ต่ ำงๆ  ที่ เกี่ ยวข้องกับกำรวำงแผน
ยุทธศำสตร์ โดยกำรวำงแผนยุทธศำสตร์ แผนปฏิบัติ
กำร 4 ปี ตำมแนวทำง วิธีกำรและกระบวนกำรที่
ก ำหนดไว ้

SP2 

ส่วนรำชกำรมีวิธีกำรในกำรรวบรวมและ
วิเครำะห์ข้อมูล และพัฒนำสำรสนเทศเพื่อใช้
ในกำรวำงแผนยุทธศำสตร์ที่ ตอบสนอง 
ควำมท้ำทำยเชิงยุทธศำสตร์ สร้ำงควำมสมดุล
ของควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
ส ำคัญทั้งหมด 

สถำบัน ได้ด ำเนินกำรสอดคล้องตำมประเด็ น 
กำรประเมินได้ครบถ้วน  แผนยุทธศำสตร์ของส่วน
รำชกำร อำทิ ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ 
ตัวชี้วัด กลยุทธ์ แผนงำนโครงกำรและกิจกรรม มี
ควำมสอดคล้องและตอบสนองกับข้อมูลดังต่อไปนี ้
     - ลักษณะส ำคัญขององค์กำร : ควำมท้ำทำยเชิง
ยุทธศำสตร์ 
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     - วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
     - โอกำสและทิศทำงในอนำคตของส่วนรำชกำร 
     - ควำมสมดุลของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่ส ำคัญ 
     - สำรสนเทศเพื่อใช้ในกำรวำงแผนยุทธศำสตร์" 

SP3 

ส่วนรำชกำรมีวิธีกำรในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติ
กำรที่ ส ำคัญ โดยค ำนึ งถึ งควำมพร้อมของ
ทรัพยำกรของส่วนรำชกำร สื่ อ สำรสร้ำง 
ควำมเข้ำใจ รวมถึงน ำแผนไปสู่กำรปฏิบัติเพื่อ
ก่อให้เกิดผลตำมวัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์
ของส่วนรำชกำร 

สถำบันมีกำรก ำหนดแผนงำน กรอบระยะเวลำใน
กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรที่มีควำมชัดเจน จัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีที่ ระบุรำยละเอียดของ
แผนงำน โครงกำร และกิจกรรมที่มีควำมชัดเจน 
รวมทั้ งแสดงให้ เห็นถึงกำรจัดสรรทรัพยำกรที่
เหมำะสมภำยใต้ข้ อจ ำกัดต่ ำง  ๆ  เพื่ อน ำไปสู่ 
กำรบรรลุผลส ำเร็จตำมแผนยุทธศำสตร์ที่ก ำหนดไว ้
สถำบันมีกำรสื่อสำรแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องรับทรำบเพื่อน ำไปสู่กำรปฏิบัติหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องมีกำรน ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ไปสู่ 
กำรปฏิบัต ิ

SP4 

ส่วนรำชกำรมีระบบกำรก ำกับและติดตำม
ค วำม ส ำ เร็ จ แ ล ะป ระสิ ท ธิ ผ ล ข อ งก ำร
ด ำเนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติ
กำร ทบทวนและปรับแผนให้มีควำมสอดคล้อง
กับสถำนกำรณ์ 

สถำบันมีระบบในกำรติดตำมควำมส ำเร็จและ
ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติกำร และมีกำรติดตำม
ควำมส ำเร็จและประสิทธิผลของแผนปฏิบัติกำรโดย
สำมำรถน ำข้อมูลที่ได้รับจำกกำรติดตำมควำมส ำเร็จ
และประสิทธิผลของแผนปฏิบั ติ กำรมำใช้ ใน 
กำรทบทวนแผนปฏิบัติกำรให้มีควำมเหมำะสม
สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ในแต่ละช่วงเวลำ 
แต่อย่ำงไรก็ตำม ผลกำรปฏิบัติยังไม่เชื่อมโยงกับ
ระบบกำรจัดสรรสิ่งจูงใจ 
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หมวด 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
พบว่ำได้คะแนนร้อยละ 71% โดยมีผลคะแนนรำยประเด็นดังนี ้

 

 

 

รหัส แนวทางการประเมิน ข้อสังเกตการประเมนิ 

CS1 

ส่วนรำชกำรมีวิธีกำรในกำรรวบรวม
ข้อมูลและสำรสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
อำจจะมีควำมแตกต่ำงกันตำมกลุ่ม
ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เพื่ อ ให้ ได้ ส ำรสน เทศที่ ส ำมำรถ
น ำไปใช้ในกำรปรับปรุงผลผลิตและ
บริกำรได ้

สถำบันมีกำรก ำหนดช่องทำงในกำรรวบรวมข้อมูลควำม
ต้องกำรและควำมคำดหวังจำกผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่มีควำมเหมำะสมตำมกลุ่มผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียแต่ละกลุ่ม 
แต่อย่ำงไรก็ตำมยังขำดกำรน ำข้อมูลสำรสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปปรับปรุงแผนยุทธศำสตร์
และปรับปรุงผลผลิต กระบวนกำรด ำเนินงำน 

CS2 

ส่วนรำชกำรมีวิธีกำรในกำรประเมิน
ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย  และน ำสำรสนเทศ
ไปใช้ตอบสนองควำมคำดหวังของ
ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

สถำบันมีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียโครงกำรส ำคัญของสถำบัน แต่ยังขำดกำร
วิเครำะห์หำต้นเหตุของปัญหำที่ส่งผลต่อควำมพึงพอใจ เพื่อ
แก้ไขปัญหำอย่ำงเป็นระบบ 

CS3 
ส่วนรำชกำรมีวิธีกำรในกำรรวบรวม
และค้นหำปัจจัยที่มีผลต่อควำมไม่พึง
พอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้

สถำบันมีกำรประเมินควำมไม่พึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียโครงกำรส ำคัญของสถำบัน แต่ยังขำดกำร
วิเครำะห์หำต้นเหตุของปัญหำที่ส่งผลต่อควำมพึงพอใจ เพื่อ
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รหัส แนวทางการประเมิน ข้อสังเกตการประเมนิ 

ส่วนเสีย และน ำสำรสนเทศไปใช้
ต อ บ ส น อ งค วำม ค ำด ห วั งข อ ง
ผู้ รั บ บ ริ ก ำ ร แ ล ะ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

แก้ไขปัญหำอย่ำงเป็นระบบ 

CS4 

ส่วนรำชกำรมีวิธีกำรในกำรสื่อสำร 
สร้ำง และจัดกำรควำมสัมพันธ์กับ
ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เพื่อรักษำสัมพันธ์ และตอบสนอง 
ควำมต้องกำรกับผู้รับบริกำรและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

สถำบันด ำเนินกำรคัดเลือก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส ำคัญกับ
องค์กำร มีแนวทำงและวิธีกำรในกำรสื่อสำร สร้ำง และจัดกำร
ควำมสัมพันธ์กับผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีกำรจัด
กิจกรรมในกำรสื่อสำร สร้ำง และจัดกำรควำมสัมพันธ์กับ
ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
แต่ อย่ ำงไรก็ ต ำมสถำบั น ยั งมิ ได้ ป ระ เมิ น กำรบ ริห ำร
ควำมสัมพันธ์ CRM กับผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

CS5 

ส่วนรำชกำรมีวิธีกำรในกำรจัดกำร
กับข้อร้องเรียนของผู้รับบริกำรและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย และท ำให้มั่นใจว่ำ
ข้อร้องเรียนได้รับกำรแก้ไขอย่ำง
ทันท่วงทีและมีประสิทธิผล 

สถำบันยังมิได้ด ำเนินกำรให้มีกำรจัดกำรข้อร้องเรียนอย่ำงเป็น
ระบบ 
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หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู ้
พบว่ำได้คะแนนร้อยละ 85% โดยมีผลคะแนนรำยประเด็นดังนี ้

 

 

 
รหัส แนวทางการประเมิน ข้อสังเกตการประเมนิ 

IT1 

ส่วนรำชกำรมีกำรเลือก รวบรวม ตั ววัดผล 
กำรด ำเนินงำน เพื่อติดตำมผลกำรปฏิบัติกำรและ
ผลกำรด ำเนินกำรโดยรวมของส่วนรำชกำร ซึ่ง
รวมถึงกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำในกำรบรรลุ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติกำร 

สถำบันก ำหนดตัววัดที่ส ำคัญของส่วนรำชกำรที่ใช้
ในกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำและผลส ำเร็จของกำร
ด ำเนินงำนของส่วนรำชกำร และรวบรวม ติดตำม
ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัววัดเพื่อติดตำมผลกำร
ปฏิบัติงำนและผลกำรด ำเนินกำรโดยรวม โดย
สอดคล้องไปในแนวทำงเดียวกัน และกำรบูรณำ
กำร เพื่อใช้ติดตำมผลที่สอดคล้องกับผลลัพธ์ 
กำรด ำเนินกำร 

IT2 

ส่วนรำชกำรมีกำรวิเครำะห์  และทบทวนผล 
กำรด ำเนินกำรเพื่อประเมินผลส ำเร็จของส่วน
รำชกำร ควำมก้ำวหน้ำในกำรบรรลุวัตถุประสงค์
เชิ งยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติกำรเพื่ อกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี และน ำไปสู่กำร
ปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง 

สถำบันมีกำรวิ เครำะห์ และทบทวนผลกำร
ด ำเนินกำรเพื่อประเมินผลส ำเร็จของส่วนรำชกำร 
ควำมก้ำวหน้ำในกำรบรรลุวัตถุประสงค์ เชิ ง
ยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติกำร 
แต่อย่ำงไรก็ตำม สถำบันยังขำดกำรทบทวนผล
กำรด ำเนินงำนเพื่อน ำไปสู่กำรคำดกำรณ์ผลกำร
ด ำเนินกำรในอนำคตและกำรปรับปรุงผลกำร
ด ำเนินกำรและเชื่อมโยงกำรวิเครำะห์เพื่อจัดท ำ
สำรสนเทศเพื่อกำรวำงแผนยุทธศำสตร์ 
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รหัส แนวทางการประเมิน ข้อสังเกตการประเมนิ 

IT3 

ส่วนรำชกำรมีวิธีกำรรวบรวมและถ่ำยทอดองค์
ควำมรู้ ที่จ ำเป็นและเป็นประโยชน์แก่องค์กำร 
เพื่อใช้ประโยชน์ในกำรแบ่งปันและน ำวิธีปฏิบัติที่
เป็นเลิศไปด ำเนินกำร 

สถำบันจัดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำก
บุคลำกรที่ประสบกำรณ์เพื่อให้สำมำรถน ำไปใช้ใน
กำรพัฒนำกระบวนกำรด ำเนินกำรได้ชัดเจน 

IT4 

ส่วนรำชกำรมีวิธีกำรท ำให้มั่นใจว่ำข้อมูลและ
สำรสนเทศของส่วนรำชกำรมีควำมครอบคลุม 
ถูกตอ้ง ทันสมัย และปลอดภัย รวมถึงมีเทคโนโลยี
สำรสนเทศที่มีรูปแบบที่ใช้งำนง่ำยส ำหรับผู้ใช้งำน
ทั้งภำยในและภำยนอกส่วนรำชกำร 

สถำบันมีกำรด ำเนินกำรให้มีระบบสำรสนเทศ 
และระบบ เครือข่ ำย  อุปกรณ์ ที่ รองรับกำร
ด ำเนินกำร กำรจัดเก็บข้อมูล ที่มีควำมถูกต้องและ
ปลอดภัย ใช้งำนง่ำยส ำหรับผู้ใช้งำนภำยนในและ
ภำยนอก 
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หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 
พบว่ำได้คะแนนร้อยละ 56% โดยมีผลคะแนนรำยประเด็นดังนี ้

 

 

 

รหัส แนวทางการประเมิน ข้อสังเกตการประเมนิ 

HR 1 

ส่วนรำชกำรมีกำรจัดท ำแผนด้ำนทรัพยำกร
บุคคลที่สนับสนุนยุทธศำสตร์ แผนดังกล่ำวได้มี
กำรประเมินควำมเปลี่ยนแปลงที่อำจเกิดขึ้นที่
เกี่ยวข้องกับควำมต้องกำรด้ำนขีดควำมสำมำรถ
และอัตรำก ำลังบุคลำกร รวมถึงได้น ำแผนไป
ปฏิบัติเพ่ือให้งำนของส่วนรำชกำรบรรลุผลส ำเร็จ 

สถำบันมีกำรวำงแผนด้ำนทรัพยำกรบุคคลที่
ส นั บ ส นุ น ยุ ท ธศ ำส ต ร์ ข อ งสถ ำบั น  แ ล ะมี 
กำรด ำเนินกำรตำมแผนด้ำนทรัพยำกรบุคคล 
แต่ยังขำดกำรประเมินผลส ำเร็จเชิงยุทธศำสตร์
และกำรด ำเนินกำรวิเครำะห์สมรรถนะบุคลำกร 

HR 2 

ส่วนรำชกำรมีกำรดูแลปัจจัยสภำพแวดล้อมใน
กำรท ำงำน ด้ำนสุขภำพ ควำมปลอดภัย และ
ส วั ส ดิ ภ ำพ ใน ก ำ รท ำ ง ำน ข อ งบุ ค ล ำก ร  
มีกำรประเมินและปรับปรุงปัจจัยดังกล่ำว 

สถำบัน มีกำรส ำรวจปัจจัยด้ำนสภำพแวดล้อมใน
กำรท ำงำน และมีกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อม 
กำรท ำงำน แต่ยังขำดกำรวิเครำะห์เชื่อมโยงให้
เห็ น ได้ ว่ ำปั จจัยสภำพแวดล้อมมี ผลต่อกำร
ด ำเนินกำรอย่ำงไรบ้ำง 

HR 3 

ส่วนรำชกำรมีกำรประเมินควำมผูกพันของ
บุคลำกร มีวิธีกำรและตัววัดที่ใช้ในกำรประเมิน
ควำมผูกพันของบุคลำกรที่มีควำมแตกต่ำงกันใน
แต่ละกลุ่มของบุคลำกร 

สถำบันยังไม่ด ำเนินกำรประเมินและปรับปรุง 
ควำมผูกพันของบุคลำกร 

HR 4 
ส่วนรำชกำรมีกำรจัดท ำระบบกำรเรียนรู้และ 
กำรพัฒนำที่สนับสนุนควำมต้องกำรของส่วน

สถำบันก ำหนดให้มีกำรส ำรวจควำมต้องกำร 
กำรฝึกอบรมของบุคลำกร แต่ยังมิได้ด ำเนินกำร
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รหัส แนวทางการประเมิน ข้อสังเกตการประเมนิ 

รำชกำรและกำรพัฒนำตนเอง รวมถึ งมี วิธี
ประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภำพของระบบ
กำรเรียนรู้และกำรพัฒนำ 

อย่ำงเป็นระบบต่อเนื่อง โดยให้สอดคล้องกับ
สมรรถนะบุคลกำรที่จ ำเป็นต่อกำรด ำเนินกำรตำม
พันธกิจ 
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หมวด 6 การจัดการกระบวนการ   
พบว่ำได้คะแนนร้อยละ 35% โดยมีผลคะแนนรำยประเด็นดังนี ้

 

 

 
รหัส แนวทางการประเมิน ข้อสังเกตการประเมนิ 

PM 1 

ส่วนรำชกำรมีกำรก ำหนดข้อก ำหนดที่ส ำคัญของผลผลิต 
กำรบริกำร และกระบวนกำรท ำงำนที่ส ำคัญ รวมถึงมี
วิธีกำรออกแบบผลผลิต กำรบริกำร และกระบวนกำร
ท ำงำนให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดที่ส ำคัญทั้งหมด 

สถำบันยังไม่ได้ด ำเนินกำรวิเครำะห์
กระบวนกำรที่ส ำคัญของสถำบัน 

PM 2 

ส่วนรำชกำรมีกำรปฏิบัติงำนของกระบวนกำรที่เป็นไปตำม
ข้อก ำหนดที่ส ำคัญ มีกำรก ำหนดตัววัดหรือตัวชี้วัดผลกำร
ด ำเนินกำรที่ส ำคัญของกระบวนกำรที่ส่วนรำชกำรใช้ในกำร
ควบคุม และปรับปรุงกระบวนกำร รวมถึงเชื่อมโยงกับผล 
กำรด ำเนินกำรและคุณภำพของผลผลิตและกำรบริกำรที่ส่ง
มอบ 

PM 3 

ส่วนรำชกำรมีวิธีกำรในกำรปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน
เพื่อปรับปรุงผลผลิต กำรบริกำร และผลกำรด ำเนินกำร 
กำรลดควำมผิดพลำด กำรท ำงำนซ้ ำ และควำมสูญเสียของ
กระบวนกำร 

PM 4 
ส่วนรำชกำรมีวิธีกำรเตรียมควำมพร้อมต่อภัยพิบัติหรือ
ภ ำ ว ะ ฉุ ก เ ฉิ น  ไ ด้ ค ำ นึ ง ถึ ง ก ำ ร ป้ อ ง กั น  
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รหัส แนวทางการประเมิน ข้อสังเกตการประเมนิ 

ควำมต่อเนื่องของกำรปฏิบัติกำร และกำรท ำให้คืนสู่สภำพ
เดิม 

PM 5 

ส่ วน ร ำช ก ำรมี วิ ธี ก ำ ร ใน ก ำรพิ จ ำ รณ ำ โอ ก ำส ใน 
กำรสร้ำงให้เกิดนวัตกรรมที่สำมำรถน ำมำใช้ประโยชน์ได้ใน
กระบวนกำรท ำงำน 

สถำบั นจั ด ให้ มี ก ำรแลก เปลี่ ยน
ควำมรู้ที่บุคลำกรได้รับควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ จำกกำรประชุมใน
ระดับชำติและระดับสำกลให้กับ
บุคลำกรภำยใน 
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บทที่ 4 
ผลวิเคราะห์ ข้อเสนอแนะและแผนการพัฒนาองค์กร 

 

ผลวเิคราะห์ และข้อเสนอแนะจากมิติประสิทธผิล 
 จำกยุทธศำสตร์ทั้ง 4 ข้อในกำรด ำเนินกำรในปี 2558 นั้น ช่วงปี 2556-2557 เป็นกำรด ำเนินกำร
ในช่วงริเริ่ม ท ำให้ตัวชี้วัดส่วนใหญ่ มักอยู่ในรูปผลส ำเร็จในกำรด ำเนินกำร มำกกว่ำตัวชี้วัดที่วัดผลลัพธ์ ในกำร
ด ำเนินกำรในปีต่อ ๆ ไป ทำงทีมที่ปรึกษำฯ มีข้อเสนอแนะ ตำมยุทธศำสตร์ ดังน้ี 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 เผยแพร่และส่งเสริมกำรน ำ UN Bangkok Rules และมำตรฐำนและบรรทัดฐำนของ 
UN ด้ำนกำรปฏิบัติต่อผู้กระท ำผิดไปใช้ กำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที่ สธท. ได้ปฏิบัติสะท้อนอย่ำงชัดเจนในกำร
เผยแพร่และส่งเสริมกำรน ำ UN Bangkok Rules และมำตรฐำนและบรรทัดฐำนของ UN ด้ำนกำรปฏิบัติต่อ
ผู้กระท ำผิดไปใช้ จำกกำรน ำเครื่องมือตรวจสอบ (Checklist) กำรด ำเนินงำนตำม UN Bangkok Rules 
อย่ำงไรก็ดี เพื่อให้กิจกรรมที่จัดขึ้นสอดคล้องกับกลุ่มเป้ำหมำยและช่วยให้มำตรฐำนต่ำง ๆ ของ UN ในกำร
ปฏิบัติต่อผู้กระท ำผิดไปใช้ สธท.ควรพิจำรณำในกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ ควำมรู้ที่ได้รับหลังจำกกำรเข้ำร่วม
กิจกรรม และประโยชน์ที่ได้รับในกำรเข้ำร่วม แล้วน ำมำปรับปรุง พัฒนำ และต่อยอดกำรจัดกิจกรรมในอนำคต 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 ศึกษำ วิจัย สร้ำง พัฒนำและรวบรวมองค์ควำมรู้ ข้อมูล สถิติด้ำนหลักนิติธรรม  
กำรป้องกันอำชญำกรรม และกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำ ในยุทธศำสตร์นี้ สธท.ได้แสดงให้เห็นถึง
กำรศึกษำ วิจัย สร้ำง พัฒนำ และรวบรวมองค์ควำมรู้ไว้ ผ่ำนสื่อออนไลน์และบทควำมทำงวิชำกำรต่ำง ๆ 
อย่ำงไรก็ดี สธท.ควรพิจำรณำเพิ่มเติมในกำรส ำรวจประเด็นในกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ เช่น ปัญหำในปัจจุบัน
ของประเทศไทย ปัญหำในปัจจุบันของอำเซียน แล้วมำเรียงล ำดับควำมส ำคัญในกำรพัฒนำประเด็น ต่ำง ๆ 
เหล่ำนั้น จึงน ำมำพัฒนำเป็นบทควำมเพื่อเผยแพร่สู่สำธำรณต่อไป 

ในยุทธศำสตร์ที่ 2 นั้น ยังอีกประกำรหนึ่งคือ แม้ว่ำ สธท.ได้จัดกิจกรรมในกำรพัฒนำบุคลำกรที่ปฏิบัติ
หน้ำที่ในกระบวนกำรยุติธรรมทั้งในด้ำนข้อมูล สถิติ และกำรท ำงำนให้สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกลแล้ว แต่ 
สธท.ควรพิจำรณำเพิ่มเติมในกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ ควำมรู้ที่ได้รับหลังจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรม และ
ประโยชน์ที่ได้รับในกำรเข้ำร่วม แล้วน ำมำปรับปรุง พัฒนำ และต่อยอดในกำรอบรม ให้ควำมรู้ต่อไปในอนำคต  

ยุทธศำสตร์ที่ 3 เผยแพร่และส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมหลักนิติธรรมมำตรฐำนและบรรทัดฐำนของ UN/ 
UNODC ด้ำนกำรป้องกันอำชญำกรรมและกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำ ในยุทธศำสตร์นี้ แม้ว่ำ มีกำร
รวบรวมผลที่ได้จำกกำรจัดกิจกรรม เพื่อมำปรับปรุงแก้ไข ต่อยอด รวมถึ งมีกำรให้แสดงควำมคิดเห็นใน
กิจกรรมที่จะจัดขึ้นอีกในอนำคตผ่ำนกำรใช้ Clicker อย่ำงไรก็ดี ทีมที่ปรึกษำฯ ยังไม่พบหลักฐำนที่แสดงให้เห็น
ถึงที่มำของประเด็นในกำรศึกษำด้ำนกำรป้องกันอำชญำกรรมและกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำที่ชัดเจน ว่ำ
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ได้ศึกษำมำแล้ว จึงมำพิจำรณำเพิ่มเติมว่ำ ด้ำนกำรป้องกันอำชญำกรรมและกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำที่
ได้จัดกิจกรรมสอดคล้องกับประเทศไทย และสำมำรถพัฒนำให้เกิดผลอย่ำงไรในอนำคต 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำ สธท. ให้เป็นหน่วยงำน PNI ที่มีสมรรถนะสูง สำมำรถสร้ำงเครือข่ำยและ
ปฏิบัติภำรกิจได้ทั้งในและต่ำงประเทศ ยุทธศำสตร์นี้สำมำรถจ ำแนกเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ กำรเป็นหน่วยงำน 
PNI และหน่วยงำนที่มีสมรรถนะสูง สำมำรถสร้ำงเครือข่ำยและปฏิบัติภำรกิจได้ทั้งในและต่ำงประเทศ 

ประเด็นแรก กำรเป็นหน่วยงำน PNI แสดงให้เห็นอย่ำงชัดเจนในควำมมุ่งมั่นที่จะพัฒนำ 
สธท.ให้เป็นหน่วยงำน PNI จำกรำยงำนกำรประชุมและยุทธศำสตร์เพื่อกำรเป็นหน่วยงำน PNI 

ประเด็นที่สอง หน่วยงำนที่มีสมรรถนะสูง สำมำรถสร้ำงเครือข่ำยและปฏิบัติภำรกิจได้ทั้งใน
และต่ำงประเทศ โดยจำกนิยำมของหน่วยงำนที่มีสมรรถนะสูง หมำยถึง องค์กรที่ไม่เพียงแต่จะสำมำรถรับมือ
กับกำรเปลี่ยนแปลงแรงกดดันต่ำง ๆ ได้จำกภำยในและภำยนอกองค์กำรได้ดี แต่ยังต้องเป็นองค์กรที่สำมำรถ
วิเครำะห์ คำดกำรณ์เหตุกำรณ์ในอนำคตให้เตรียมพร้อมรับมือได้ทัน รวมถึงต้องเป็นองค์กรที่มีวัฒนธรรม
องค์กรเป็นตัวสร้ำงค่ำนิยมแก่ผู้ปฏิบัติงำนและผู้บริหำรทุกระดับ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ไม่เพียง
เท่ำนั้น นอกจำกองค์กรจะต้องด ำเนินกำรเองแล้ว กำรมีผู้ส่งมอบและพันธมิตร ซึ่งน ำไปสู่กำรสร้ำงเครือข่ำย
ควำมร่วมมือเป็นสิ่งที่ส ำคัญอย่ำงยิ่งที่จะท ำให้องค์กรสำมำรถเติบโตได้อย่ำงยั่งยืนในอนำคต ปัจจุบัน สธท.นั้น
อยู่ในช่วงกำรเริ่มต้นหน่วยงำน ซึ่งได้มีกำรริเริ่มที่จะมีแผนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล แผนจัดกำรระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศและได้ด ำเนินกำรตำมแผนในระยะหนึ่งแล้ว และเพื่อให้พัฒนำสู่องค์กรสมรรถนะสูง 
สธท.อำจพิจำรณำเพิ่มเติมในมิติพัฒนำองค์กร ซึ่งทีมที่ปรึกษำได้ใช้แนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐ (PMQA) ซึ่งพัฒนำและถูกประเมินโดย ส ำนักงำน ก.พ.ร. ต่อไป 
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ผลวเิคราะห์ และข้อเสนอแนะจากมิติประสิทธิภาพ 
จำกผลกำรประเมินมิติประสิทธิภำพระหว่ำงปี 2556-2558 ที่ปรึกษำพบข้อสังเกตและข้อเสนอแนะใน 

กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
• กำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กร ควรก ำหนดให้มีผู้รับผิดชอบที่ท ำหน้ำที่ในกำรรวบรวมข้อมูลกำร

ด ำเนินงำนตั้งแต่ขั้นตอนกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี, งบประมำณที่ใช้ในกำรด ำเนินงำน, กำรติดตำม
กำรด ำเนินงำนตำมแผน, กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนภำยหลังสิ้นสุดโครงกำร โดยสร้ำงแบบฟอร์มมำตรฐำน
ส ำหรับกำรด ำเนินงำนในแต่ละโครงกำร เพื่อให้ทุกโครงกำรสำมำรถเดินตำมกรอบที่วำงเอำไว้ได้ และเมื่อถึง
ช่วงเวลำประเมินผลจะสำมำรถประเมินผลงำนขององค์กรได้อย่ำงสะดวกและมีมำตรฐำน 

• กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ควรมีกำรวำงแผนในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล (HRM) และแผนใน
กำรฝึกอบรมพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรในระยะยำว (HRD) เพื่อสร้ำง Career Path ของบุคลำกรในแต่ละ
ต ำแหน่งให้มีควำมชัดเจน และเพิ่มศักยภำพของบุคลำกรให้มีมำกขึ้นกว่ำที่มีอยู่ในปัจจุบัน  

• ควรท ำกำรศึกษำเรื่องโครงสร้ำงต้นทุนเกี่ยวกับต้นทุนต่อหน่วยในกิจกรรม เพื่อที่จะให้ผู้บริหำร
ทรำบได้ว่ำต้นทุนต่อหน่วยในกำรด ำเนินงำนเป็นเท่ำไหร่ และส่งผลให้องค์กรสำมำรถสร้ำงกำรประหยัดต่อ
ขนำดได้ในล ำดับต่อไป   

• ควรแบ่งแยกกลุ่มเป้ำหมำยผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียออกจำกกันให้ชัดเจน เนื่องจำก
ขั้นตอนในกำรปฏิบัติต่อ 2 กลุ่มนี้มีควำมแตกต่ำงกัน  

• ช่องทำงในกำรส่งมอบคุณค่ำ ควรท ำกำรวิเครำะห์ช่องทำงในกำรส่งมอบโดยพิจำรณำจำก
กลุ่มเป้ำหมำยย้อนกลับเข้ำมำยังตัวองค์กร เพื่อที่องค์กรจะสำมำรถปรับช่องทำงในกำรส่งมอบคุณค่ำที่
เหมำะสมกับกลุ่มเป้ำหมำยในแต่ละกิจกรรม 

• ในกำรพัฒนำควำมสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรขององค์กร นอกเหนือจำกช่องทำงในกำรติดต่อที่
เหมำะสมและมีประสิทธิภำพแล้ว ควรท ำกำรแต่งตั้ง Contact Person ซึ่งจะท ำหน้ำที่เป็นผู้ประสำนงำน
ระหว่ำงองค์กรกับหน่วยงำนพันธมิตรแต่ละแห่ง เพื่อช่วยแก้ไขปัญหำหรือควำมไม่เช้ำใจที่อำจจะเกิดขึ้น
ระหว่ำงกำรร่วมงำน และช่วยให้ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงองค์กรกับหน่วยงำนพันธมิตรพัฒนำไปในเชิงบวกมำกขึ้น 

• กำรส ำรวจควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย ยังเป็นกำรส ำรวจควำมพึงพอใจและควำมเชื่อมั่นที่มีต่อ
บริกำรขององค์กรในภำพรวมอยู่ ควรจะกระจำยกำรส ำรวจฯ ลงมำในทุกกิจกรรมที่ด ำเนินงำน เนื่องจำกแต่ละ
กิจกรรมมีบริบทที่ต่ำงกัน กำรส ำรวจควำมสัมพันธ์ในแต่ละกิจกรรมจะช่วยให้ผู้บริหำรทรำบถึงสิ่งที่ควร
ปรับปรุงเพื่อยกระดับประสิทธิภำพของกำรด ำเนินงำน และยังได้ข้อเสนอแนะที่ เป็นประโยชน์จำก
กลุ่มเป้ำหมำยผู้รับบริกำรอีกด้วย  
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การประเมินจุดอ่อน และจุดแข็งในการด าเนินงานขององค์กร 
 

S น้ าหนัก W น้ าหนัก 

พันธกิจ, วิสัยทัศน์ขององค์กรมีควำม
ชัดเจน ท ำให้องค์กรขับเคลื่อนไปได้
อย่ำงมีทิศทำง 

20 กำรบริหำรงำนภำยในองค์กร เช่น 
ทรัพยำกรบุคคล, โครงสร้ำงต้นทุน ยังมี
จุดที่ต้องปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ 

15 

บุคลำกรระดับบริหำรล้วนเป็นผูท้ี่มี
ควำมรู้และควำมเช่ียวชำญ ในงำนที่
รับผิดชอบ 

10 กำรติดตำมและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนยังไม่
ชัดเจน ขำดผู้รับผิดชอบหลัก ท ำให้กำร
ติดตำมข้อมูลเป็นไปได้ยำก  

15 

O น้ าหนัก T น้ าหนัก 

กำรได้เข้ำเป็นสถำบันสมทบ
สหประชำชำติ (PNI) ส่งผลดีต่อ
องค์กรในแง่ของควำมน่ำเชื่อถือและ
ภำพลักษณ์ขององค์กร 

20 ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และกำรร่วมมือจำก
หน่วยงำนพันธมิตรภำยในประเทศ ใน
กำรปฏิบัติตำมหลัก Bangkok Rules ยัง
ไม่มีมำกพอ  

10 

  องค์กรที่เพิ่งก่อตั้งในระยะเวลำไม่นำน
มำนี้ ยังไม่เป็นที่รู้จักอย่ำงแพร่หลำยใน
ระดับนำนำชำติ จ ำเป็นต้องอำศัย
ระยะเวลำ 

10 
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ผลวเิคราะห์ และข้อเสนอแนะจากมิตกิารพัฒนาองค์กร 
จำกผลกำรประเมินมิติพัฒนำองค์กร ตำมแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

(PMQA) ที่ปรึกษำพบข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ พร้อมจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำองค์กำรดังนี้ 
• ด้ำนผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สถำบันอำจพิจำรณำวิเครำะห์ คัดเลือก แบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียและหน่วยงำนพันธมิตรที่ด ำเนินกำรร่วมกัน โดยพิจำรณำวิเครำะห์ให้ได้ถึงควำมต้องกำรควำมคำดหวัง
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม และก ำหนดแนวทำงกำรรวบรวมข้อมูลควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

• ด้ำนสมรรถนะองค์กรและสมรรถนะบุคลำกร สถำบันอำจพิจำรณำในกำรด ำเนินกำรวิเครำะห์
จัดท ำสมรรถนะองค์กรเพื่อให้สำมำรถด ำเนินกำรตำมพันธกิจของสถำบัน และวิเครำะห์สมรรถนะบุคลำกร 

• ด้ำนกำรวำงแผนยุทธศำสตร์ สถำบันอำจพิจำรณำวิเครำะห์ควำมเชื่อมโยง ควำมคำดหวัง  
ควำมต้องกำร ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับยุทธศำสตร์ รวมถึงกำรก ำหนดสมรรถนะองค์กร สมรรถนะบุคลำกรให้
ตอบสนองแผนยุทธศำสตร์ รวมถึงก ำหนดให้มีระบบกำรประเมินผลยุทธศำสตร์ให้สำมำรถถ่ำยทอดลงสู่  
กำรประเมินผลระดับบุคคลและสำมำรถน ำผลกำรประเมินมำจัดสรรสิ่งจูงใจและผลตอบแทน รวมถึง
ควำมก้ำวหน้ำทำงอำชีพของบุคลำกร 

• ด้ำนกำรจัดกำรกระบวนกำร สถำบันควรก ำหนดให้มีกำรวิเครำะห์กิจกรรม โดยระบุให้ได้ถึง 
กระบวนกำรส ำคัญ (Core Process) และกระบวนกำรสนับสนุน(Support Process) เพื่อให้สถำบันสำมำรถ
เข้ำใจได้ถึงปัจจัยที่จะสำมำรถปรับปรุงกำรด ำเนินกำรของสถำบันได้อย่ำงต่อเนื่อง ทั้งในได้ประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลของกระบวนกำร 

• ด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ และกำรจัดกำรนวัตกรรม สถำบันควรพิจำรณำจัดให้มีกระบวนกำรใน  
กำรจัดกำรควำมรู้อย่ำงเป็นระบบ กำรคัดเลือกควำมรู้ที่จ ำเป็นต่อองค์กรโดยเชื่อมโยงกับสมรรถนะองค์กร  
กำรค้นหำควำมรู้ แหล่งควำมรู้ภำยในองค์กรและภำยนอกองค์กร และจัดท ำแผนรวบรวมและแลกเปลี่ยน 
องค์ควำมรู้ ส่งไปถึงกระบวนกำรจัดกำรนวัตกรรม 
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ภำยใต้สถำนกำรณ์ประเทศและโลกที่เปลี่ยนแปลงไป กำรทบทวนยุทธศำสตร์เป็นเรื่องที่ส ำคัญอย่ำง

ยิ่ง ซึ่งจะต้องค ำนึงถึงทิศทำงที่ประเทศและประเด็นที่โลกก ำลังให้ควำมส ำคัญ โดยสำมำรถพิจำรณำทิศทำงกำร
พัฒนำเหล่ำนี้ได้จำก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  12 กรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) ตลอดจนยุทธศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรม โดยมีสำระส ำคัญ 
และประเด็นที่มุ่งเน้นที่เก่ียวข้องกับ สธท. ดังนี ้

แผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 12 ได้ก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำส ำคัญไว้ 8 
ยุทธศำสตร์ ซึ่งมี 2 ยุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ สธท. ในยุทธศำสตร์ที่ 2 และ ยุทธศำสตร์ที่ 5 โดยมีรำยละเอียด 
ดังนี ้

ยุทธศำสตร์ที่  2 กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม มุ่งเน้นกำรลด 
ควำมเหลื่อมล้ ำในทุกมิติเพ่ือสร้ำงควำมปรองดองในสังคม พัฒนำระบบยุติธรรมชุมชนกำรเพิ่มศักยภำพกองทุน
ยุติธรรมเพื่อสร้ำงโอกำสการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค ซึ่งจะน ำไปสู่กำรลดควำมยำกจนและ
ควำมเหลื่อมล้ ำอันจะน ำไปสู่กำรลดควำมขัดแย้งในสังคมไทย 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 ด้ำนควำมมั่นคง ซึ่งได้แก้ไขกำรที่กระบวนกำรยุติธรรมยังขำดประสิทธิภำพ 
และไม่สำมำรถอ่ำนวย ควำมยุติธรรมได้อย่ำงเสมอภำค โดยมีแนวทำงในกำรพัฒนำคือ ปฏิรูปกฎหมำยและ
กระบวนกำรยุติธรรมให้มีควำมทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสำกลหรือข้อตกลง ระหว่ำง
ประเทศ  

ในยุทธศำสตร์นี้ ได้ให้ควำมส ำคัญกับควำมมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อกำรพัฒนำในทุกมิติ ทั้งมิติ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนกำรพัฒนำศักยภำพให้ประเทศสำมำรถรับมือกับภัยคุกคำมทุก
รูปแบบที่จะเกิดขึ้นในอนำคต โดยมีสำระครอบคลุม ดังนี้ (ข้อ 1) ควำมสำมัคคีของคนในชำติ ลดควำมเหลื่อม
ล้ ำในทุกมิติ และสร้ำงควำมเชื่อมั่นในกระบวนกำรยุติธรรม (ข้อ 5) สร้ำงควำมเชื่อมั่นและพัฒนำควำมร่วมมือ
ในกลุ่มประเทศอำเซียนและประชำคมโลกเพื่อรักษำผลประโยชน์ของชำติ ให้สำมำรถป้องกันแก้ไขปัญหำภัย
คุกคำมข้ำมชำติ ภัยก่อกำรร้ำย  
 จำกแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่  12 ซึ่งเป็นกำรพัฒนำในประเทศให้ทันต่อ 
กำรเปลี่ยนแปลงแล้ว กำรน ำกรอบการพัฒนาพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ซึ่งมี 17 เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนมำ
พิจำรณำก็เป็นสิ่งที่ส ำคัญอย่ำงยิ่ง (รำยละเอียดดังรูป) โดยกรอบกำรพัฒนำฯ มีสำระส ำคัญที่เกี่ยวข้องโดยตรง
กับ สธท.ในเป้ำหมำยที่ 5 และ 16 ดังนี้ “บรรลุควำมเท่ำเทียมทำงเพศและสร้ำงควำมเข้มแข็งแก่ผู้หญิงและ
เด็กหญิง” และ “ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้ำถึงควำมยุติธรรม 
และสร้ำงสถำบันที่มีประสิทธิผล รับผิดรับชอบและครอบคลุมในทุกระดับ” 
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ภาพที่  10 กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

ยุทธศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2558 – 2561 มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ สธท. โดยตรงใน
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำกฎหมำย กระบวนกำรยุติธรรม และส่งเสริมควำมร่วมมือกับทุกภำคส่วนทั้งใน
และต่ำงประเทศ และประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรโดยยึดหลักธรรมำภิบำล ซึ่งมี
รำยละเอียด ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำกฎหมำย กระบวนกำรยุติธรรม และส่งเสริมควำมร่วมมือกับ
ทุกภำคส่วนทั้งในและต่ำงประเทศ ใน 3 ประเด็นเป้ำประสงค์คือ 1) กฎหมำยที่เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรงำน
ยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรมมีประสิทธิภำพ 2) ระบบกำรบริหำรงำนยุติธรรมให้มีประสิทธิภำพเหมำะสม
สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงและเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล 3) กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือเพื่อกำรพัฒนำ
งำนยุติธรรมทั้งในและต่ำงประเทศ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรโดยยึดหลักธรรมำภิบำล ในประเด็น
เป้ำประสงค์บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำให้มีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และประสิทธิภำพในกำรบริกำร
ประชำชน 

 เมื่อพิจำรณำจำกยุทธศำสตร์ของ สธท. ในปี 2558 แล้ว พบควำมสอดคล้อง ดังตำรำงที่ 7 
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ตารางที่ 7 ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์การจดัตั้งของ สธท.กับแผนต่าง ๆ  

วัตถุประสงค์การจัดตั้ง แผน 12ฯ SDGs 
ยุทธศาสตร์
กระทรวง
ยุติธรรม 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกีำรอนุวัติข้อก ำหนดสหประชำชำติว่ำ
ด้วยกำรปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมำตรกำรที่มิใช่กำรคมุขัง หรือ 
“Bangkok Rules” เพื่อเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกระบวนกำร
ยุติธรรม 

 
 X X 

2. กำรศึกษำ วิจัย และเผยแพร่มำตรฐำนและบรรทัดฐำนของ
สหประชำชำติเกี่ยวกับกำรด ำเนินกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำ 
รวมทั้งแนวทำงในกำรปฏิบัติต่อผู้กระท ำผิดและกำรช่วยเหลือ
ผู้กระท ำผิดหลงัพ้นโทษให้กลับคืนสู่สังคม 

 X X X 

3. ส่งเสริมและพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนหลักนติิธรรมเพื่อเสริมสร้ำง
ศักยภำพของบุคลำกรในกระบวนกำรยุติธรรมอันจะน ำไปสู่สังคม
แห่งควำมยุติธรรม 

X 
 

X 

4. เป็นศูนย์กลำงแห่งควำมเป็นเลิศระดับนำนำชำติด้ำนกำรพัฒนำ
กระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำในด้ำนกำรปฏิบัติต่อผู้กระท ำผิดโดย
จะเน้นควำมร่วมมือกับสหประชำชำติสถำบันสมทบ (Programme 
Network Institute) และควำมร่วมมือในกรอบอำเซียน 

    X 

5. ส่งเสริมภำพลักษณ์ที่ดีของกระบวนกำรยุติธรรมของไทยให้ได้รับ
กำรยอมรับในระดับนำนำชำติ เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือทำง 
ด้ำนกระบวนกำรยุติธรรมระหว่ำงประเทศ 

  X 

 

จำกข้ำงต้นจะเห็นถึงควำมสอดคล้องกับแผนต่ำง ๆ อย่ำงไรก็ดี ทำงทีมที่ปรึกษำมีข้อเสนอแนะ โดย
พิจำรณำจำกวัตถุประสงค์ในกำรจัดต้ัง 5 ข้อ เพื่อกำรปรับปรุงในปีต่อไป ดังนี ้

ข้อที่ 1 กำรปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมำตรกำรที่มิใช่กำรคุมขัง (Bangkok Rules) สธท.
อำจพิจำรณำถึงกำรมีต้นแบบเรือนจ ำที่สำมำรถรองรับเงื่อนไขของกำรปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง ทั้งในเรือนจ ำ
และพนักงำนที่ปฏิบัติงำนในเรือนจ ำ รวมถึงศึกษำผลของกำรด ำเนินกำรตำมกำรปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนำให้เข้ำสู่มำตรฐำนสำกลต่อไป  
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ข้อที่ 2 กำรศึกษำ วิจัย และเผยแพร่มำตรฐำนและบรรทัดฐำนของสหประชำชำติเกี่ยวกับ 
กำรด ำเนินกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำ รวมทั้งแนวทำงในกำรปฏิบัติต่อผู้กระท ำผิดและกำรช่วยเหลือ
ผู้กระท ำผิดหลังพ้นโทษให้กลับคืนสู่สังคม ในกำรศึกษำ วิจัยนั้น สธท.อำจพิจำรณำส ำรวจและเก็บฐำนข้อมูล
หน่วยงำนที่น ำไปใช้ และผลหลังจำกที่ได้ใช้ผลงำนกำรศึกษำ กำรวิจัยที่ สธท.ได้จัดท ำขึ้น อีกทั้ง ควรพิจำรณำ
ในประเด็นในกำรศึกษำที่ก ำลังเป็นปัญหำในประเทศไทยและอำจก่อให้เกิดกำรด ำเนินกระบวนยุติธรรมทำง
อำญำต่อไป ได้แก่ ยำเสพติด กำรค้ำมนุษย์ และกำรช่วยเหลือผู้กระท ำผิดหลังพ้นโทษให้กลับคืนสู่สังคม 

ประเด็นเรื่องยำเสพติดนั้น เป็นปัญหำยังไม่หมดไปจำกสังคมไทยงำนวิจัยส่วนใหญ่
มักศึกษำในเพศชำย สธท.อำจพิจำรณำศึกษำปัจจัยที่ส่งผลให้ยังมีกำรค้ำ ขำย เสพย์ ยำเสพติดในกลุ่มเพศหญิง 
เพิ่มเติม 

ประเด็นกำรค้ำมนุษย์นั้น สำมำรถจ ำแนกเป็น ด้ำนแรงงำน และกำรค้ำประเวณี ใน
ปัจจุบัน หน่วยงำนที่ด ำเนินกำรด้ำนกำรป้องกันและคุ้มครองกำรค้ำมนุษย์นั้น ยังต้องกำรองค์ควำมรู้ตั้งแต่
สำเหตุที่ท ำให้คนถูกค้ำมนุษย์ กำรหำวิธีกำรป้องกันไม่ให้เกิดกำรค้ำมนุษย์ กำรดูแล พัฒนำและฝึกอำชีพ
ผู้เสียหำยระหว่ำงอยู่ในสถำนคุ้มครองและพัฒนำอำชีพ หรือสถำนที่ที่หน่วยงำนที่ดูแลนั้น ๆ ได้จัดขึ้น รวมถึง
กำรป้องกันไม่ให้ตกเป็นผู้เสียหำยซ้ ำอีก 

ประเด็นกำรช่วยเหลือผู้กระท ำผิดหลังพ้นโทษให้กลับคืนสู่สังคม โดยควรให้
ควำมส ำคัญในเรื่องกำรแก้ไขฟื้นฟู (Rehabilitation) โดยแทนที่จะฝึกอำชีพแบบบังคับ แต่ให้ผู้กระท ำผิด
สำมำรถเลือกอำชีพที่ต้องกำรศึกษำได้ตำมควำมถนัด โดยอำจมีแบบส ำรวจควำมถนัดให้คล้ำยกับแบบวัดอำชีพ
ส ำหรับนักศึกษำ และเพิ่มบทเรียนเพื่อที่หลังจำกพ้นโทษแล้ว เขำเหล่ำนั้นจะสำมำรถน ำไปประกอบอำชีพได้
จริง และอำจป้องกันกำรท ำควำมผิดซ้ ำ อย่ำงไรก็ดี ในประเทศไทยมีพระรำชกฤษฎีกำพระรำชทำนอภัยโทษ 
ทำง สธท. อำจพิจำรณำท ำกำรศึกษำผลของกำรอภัยโทษในกรณีกำรท ำผิดซ้ ำและกำรกลับตัวกลับใจไม่ท ำผิด
ว่ำมีควำมแตกต่ำงกันมำกน้อยเพียงใด  

ข้อที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนหลักนิติธรรมเพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพของบุคลำกร 
ในกระบวนกำรยุติธรรมอันจะน ำไปสู่สังคมแห่งควำมยุติธรรม นอกจำก สธท.ต้องพิจำรณำควำมจ ำเป็นใน 
กำรส ำรวจควำมต้องกำรควำมคำดหวังของประชำชนในกระบวนกำรยุติธรรมแล้ว ยังควรพิจำรณำควำม
ต้องกำร ควำมคำดหวัง ปัญหำ อุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน ข้อบังคับทำงกฎหมำย เพื่อมำปรับปรุงพัฒนำ
บุคลำกรในกระบวนกำรยุติธรรมเพื่อให้ประเทศไทยเป็นสังคมแห่งควำมยุติธรรมต่อไป 

ข้อที่ 4 เป็นศูนย์กลำงแห่งควำมเป็นเลิศระดับนำนำชำติด้ำนกำรพัฒนำกระบวนกำรยุติธรรม
ทำงอำญำในด้ำนกำรปฏิบัติต่อผู้กระท ำผิดโดยจะเน้นควำมร่วมมือกับสหประชำชำติสถำบันสมทบ 
(Programme Network Institute: PNI) และควำมร่วมมือในกรอบอำเซียน ผลงำนที่ผ่ำนมำของ สธท. ได้
แสดงให้เห็นถึงควำมมุ่งมั่นอย่ำงชัดเจนในกำรหน่วยงำน PNI ต่อไปจำกนี้ สธท.อำจพิจำรณำในกำรศึกษำองค์
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ควำมรู้ รวมถึงส ำรวจปัญหำที่เกิดขึ้นในกำรพัฒนำกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำในด้ำนกำรปฏิบัติต่อผู้กระท ำ
ผิด โดยเริ่มศึกษำในประเทศไทย ไปสู่ระดับอำเซียน และระดับโลกร่วมกับสหประชำชำติ ด้วยกำรจัดท ำเป็น
แผนระยะสั้นและแผนระยะยำว โดยก ำหนดเป้ำหมำยให้ชัดเจน และให้มีระบบติดตำมและประเมินผล 
นอกจำกนี้ กำรเป็นศูนย์กลำงแห่งควำมเป็นเลิศระดับนำนำชำตินั้น กำรมีเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรศึกษำ 
วิจัย และสนับสนุนในกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ก็เป็นสิ่งที่จ ำเป็นอย่ำงยิ่งในกำรเข้ำสู่ศูนย์กลำงแห่งควำมเป็นเลิศ
ระดับนำนำชำติต่อไป 

ข้อที่ 5 ส่งเสริมภำพลักษณ์ที่ดีของกระบวนกำรยุติธรรมของไทยให้ได้รับกำรยอมรับในระดับ
นำนำชำติ เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือทำงด้ำนกระบวนกำรยุติธรรมระหว่ำงประเทศ ปัจจุบันกระบวนกำรยุติธรรม
ของประเทศไทยก ำลังประสบกับปัญหำใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ ควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคม คุณภำพบุคลำกร
ในกระบวนกำรยุติธรรม และมำตรฐำนในกำรกระบวนกำรยุติธรรม ที่ส่งผลต่อภำพลักษณ์ของกระบวนกำร
ยุติธรรมของไทย 

ควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคมที่มีผลต่อกำรเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรม ซึ่งมีระบบ
อุปถัมภ์ ดังนั้น กำรปฏิบัติแก่ทุกคนอย่ำงเท่ำเทียมเป็นสิ่งที่ส ำคัญมำก คุณภำพบุคลำกรในกระบวนกำร
ยุติธรรม 

จำกประเด็นข้ำงต้น จึงน ำมำสู่ปัญหำต่อไปคือ คุณภำพบุคลำกรในกระบวนกำร
ยุติธรรมซึ่งเลือกปฏิบัติ และยังขำดกำรเข้ำใจบทบำทหน้ำที่ของตนเอง รวมถึงควำมสำมำรถและควำมรู้ ควำม
เข้ำใจในกำรปฏิบัติ และยังควรสร้ำงมำตรฐำนในกำรตัดสินคดี เพื่อให้เกิดควำมยุติธรรมต่อไป  

และประเด็นสุดท้ำย มำตรฐำนในกำรกระบวนกำรยุติธรรม ประเทศไทยเป็นระบบ
อุปถัมภ์ แม้ว่ำกำรด ำเนินงำนในกระบวนกำรยุติธรรม เช่น ศำล ไม่อยู่ภำยใต้สังกัดของกระทรวงยุติธรรม แต่ยัง
มีอ ำนำจแทรกแซงจำกผู้มีอิทธิพลต่ำง ๆ ดังนั้น กำรท ำให้เกิดมำตรฐำนในกระบวนกำรยุติธรรมทั้งระยะเวลำ
ในกำรตัดสินคดี ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรด้ำนยุติธรรมในฐำนะผู้เสียหำย กำรปกป้องดูแลพยำนและ
ผู้เสียหำย รวมถึงกำรให้ระบบยุติธรรมเป็นอิสระต่อกำรสังกัดหรือรัฐบำลใด มีกำรติดตำมประเมินผลในกำร
ด ำเนินกำร รวมถึงมีกำรทวนสอบซ้ ำ เพื่อท ำให้เกิดควำมโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ จึงเป็นสิ่งที่ส ำคัญ
อย่ำงยิ่ง  

  จำกวัตถุประสงค์หลักของกระบวนกำรยุติธรรม คือ ควำมเป็นธรรม ประกอบกับประเด็นที่ได้
กล่ำวไปในข้ำงต้น จะเห็นได้ว่ำ ปัญหำที่ก ำลังประสบกระทบต่อวัตถุประสงค์หลักของกระบวนกำรยุติธรรม
อย่ำงยิ่ง ซึ่งเป็นปัญหำที่ต้องใช้เวลำในกำรแก้ไข อย่ำงไรก็ดี หำกประเด็นดังกล่ำวได้รับกำรแก้ไขแล้ว นอกจำก
จะเป็นเครื่องพิสูจน์ได้อย่ำงดีในภำพลักษณ์ของกระบวนกำรยุติธรรมของไทยแล้ว ยังส่งผลให้เกิดกำรยอมรับ
ในระดับนำนำชำตอิีกด้วย 
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แผนการพัฒนาองค์กรตามขอ้เสนอแนะการพัฒนาองค์กร 

ล ำดับ กิจกรรม 
เดือน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 วิเครำะห์ควำมต้องกำร ควำมคำดหวังของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

 แบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 วิเครำะห์ควำมต้องกำรควำมคำดหวังแต่
ละกลุ่ม 

X X           

2 วิเครำะห์กระบวนกำรส ำคัญของสถำบัน 

 วิเครำะห์คุณค่ำของกำรด ำเนินกำรของ
สถำบัน (Value Proposition) 

  X X X        

3 กำรวิเครำะห์ผลกระทบทำงลบ และกิจกรรม
ตอบสนองควำมรับผิดชอบต่อสังคม และ
กระบวนกำรจัดกำรข้อร้องเรียน 

    X        

4 กิจกรรมกำรจดักำรควำมรู้และนวัตกรรม 

 ระบุองค์ควำมรู้ที่จ ำเป็นต่อ 
กำรด ำเนินกำรตำมพันธกิจ 

 ระบุแหล่งองค์ควำมรู ้

 กิจกรรมสรรหำและสกัดองค์ควำมรู ้

 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

   X X X X     X 

5 กิจกรรมวิเครำะห์สมรรถนะองค์กรและสมรรถนะ
บุคลำกร 

     X X X     

6 กิจกรรมวิเครำะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมผูกพัน
ของคนในองค์กร 

 ส ำรวจควำมผูกพันองค์กร 

 จัดล ำดับควำมส ำคัญ 

 จัดท ำกิจกรรม/ แผนสร้ำงควำมผูกพัน
องค์กร 

X        X X X X 

 


