รายงานการประเมินองค์การมหาชนและผู้อานวยการองค์การมหาชน
ตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559
เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(รอบ 6 เดือน)
เสนอ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง
โดย
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วัตถุประสงค์การจัดตั้ง

ข้อมูลพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารอนุ วั ติ ข้ อ ก าหนด
สหประชาชาติ ว่ า ด้ ว ยการปฏิบั ติ ต่ อผู้ ต้ องขัง หญิ ง
และมาตรการที่ มิ ใ ช่ ก ารคุ ม ขั ง หรื อ “Bangkok
Rules” เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินกระบวนการ
ยุติธรรมแก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
2. ศึกษา วิจัย และเผยแพร่มาตรฐานและบรรทัดฐาน
ของสหประชาชาติเกี่ยวกับการดาเนินกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา รวมทั้งแนวทางในการปฏิบัติต่อ
ผู้กระทาผิดและการช่วยเหลือผู้กระทาผิดหลังพ้น
โทษให้ ก ลั บ คื น สู่ สั ง คม เพื่ อ น าไปสู่ ก ารพั ฒ นา
กระบวนการยุติธรรมแห่งประเทศไทยและต่างประเทศ
3. ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านหลักนิติธรรมเพื่อ
เสริม สร้า งศักยภาพของบุ คลากรในกระบวนการ
ยุติธรรมอันจะนาไปสู่สังคมแห่งความยุติธรรม
4. เป็ น ศู น ย์ กลางแห่ ง ความเป็ น เลิ ศระดั บ นานาชาติ
ด้านการพัฒนากระบวนการ ยุติธรรมทางอาญาใน
ด้ า นการปฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ ก ระท าผิ ด โดยจะเน้ น ความ
ร่วมมือกับสหประชาชาติสถาบันสมทบ (Programme
Network Institute) และความร่วมมือในกรอบอาเซียน
5. ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของกระบวนการยุติธรรมของ
ไทยให้ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติเพื่ อ ให้
เกิ ด ความร่ ว มมื อ ทางด้ า นกระบวนการยุ ติ ธ รรม
ระหว่างประเทศ

งบประมาณ
320.3606 ล้านบาท
รายได้
8.4004 ล้านบาท
เงินทุนสะสม
65.0896 ล้านบาท
อัตรากาลัง (กรอบ/บรรจุจริง) 94/74 อัตรา
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
22.3067 ล้านบาท
งบประมาณค่าใช้จ่ายตามแผนงานใช้จา่ ยเงิน
(ประกอบด้วย เงินอุดหนุน + เงินทุนสะสม + รายได้)
393.8506 ล้านบาท
สัดส่วนค่าใช้จา่ ยด้านบุคลากร ร้อยละ
(ตามมติคณะรัฐมนตรี 28 พฤษภาคม 2561)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

คณะกรรมการองค์การมหาชน
ประธานกรรมการ
กรรมการโดยตาแหน่ง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการและ
เลขานุการ
(ผู้อานวยการ)

ศ. ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
นางกาญจนา ภัทรโชค
ศ.พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ
นายสราวุธ เบญจกุล
นายเข็มชัย ชุติวงศ์
คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิต์ ระกูล
ดร.รอยล จิตรดอน
นายสุรงค์ บูลกุล
ศ.พิเศษ กิติพงษ์ อุรพีพัฒนพงศ์
ศ.พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

วันที่หมดวาระ

5 มิถุนายน 2561

4 มิถุนายน 2565

5 มิถุนายน 2561
5 มิถุนายน 2561
5 มิถุนายน 2561
5 มิถุนายน 2561
25 กุมภาพันธ์ 2560

4 มิถุนายน 2565
4 มิถุนายน 2565
4 มิถุนายน 2565
4 มิถุนายน 2565
24 กุมภาพันธ์ 2564

วิสัยทัศน์
“เป็นผู้ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลง (Promoter of Change) ด้านการยกระดับกระบวนการยุติธรรมและเชื่อมโยงหลัก
นิติธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทย อาเซียน และระดับสากล”

ส่วนที่ 1: ข้อมูลประกอบแบบประเมินองค์การมหาชน
Function
Base

องค์ประกอบ
แบบประเมิน
1. Function
Base

Agenda
Base

Area Base

Innovation
Base

ประเด็นการประเมิน
1.1 มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและ
สังคม
1.1.1 มูลค่าเพิม่ ทางเศรษฐกิจ
1.1.2 มูลค่าเพิม่ ทางสังคม
1.2 ความสาเร็จในการขยายผล
การพัฒนาเรือนจาต้นแบบใน
การปฏิบัตติ ่อผูต้ ้องขังหญิง
ตามข้อกาหนดกรุงเทพ
1.3 จานวนงาน/ผลงานวิจัยที่แล้ว
เสร็จทีเ่ กี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริมหลักนิติธรรมต่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน การป้องกัน
อาชญากรรมและกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา
1.3.1 จานวนงาน/ผลงานวิจัย
ที่แล้วเสร็จ
1.3.2 จานวนงาน/ผลงานวิจัย
ที่ใช้ประโยชน์เชิง
วิชาการหรือเชิงนโยบาย
1.4 จานวนกิจกรรมที่ส่งเสริม
สนับสนุน บทบาทของ
หน่วยงานไทยและประเทศ
ไทยจากการเป็นสถาบันใน
เครือข่ายแผนงาน
สหประชาชาติว่าด้วยการ

เป้าหมาย

Potential
Base

ผลการ
ดาเนินงาน

สรุปผลการ
ประเมินองค์กร

สรุปผล
ประเมิน
องค์กร

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน
อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน





5 เรื่อง

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน
4 เรื่อง

4 กิจกรรม

2 กิจกรรม



ยกเว้น

2 แห่ง
(ภาคใต้)

5 เรื่อง

คะแนน ITA

หมายเหตุ
(ผลประเมินราย
องค์ประกอบ)





หน้า 1

องค์ประกอบ
แบบประเมิน

ประเด็นการประเมิน

เป้าหมาย

ป้องกันอาชญากรรมและความ
ยุติธรรมทางอาญา (UN-PNI)
2. Agenda Base 2.1 การสร้างความรับรู้ความเข้าใจ
แก่ประชาชน
2.1.1 ร้อยละการดาเนินการ
ร้อยละ 100
(135 ครั้ง)
ตามแผนการสร้าง
โทรทัศน์ 5 ครั้ง
ความรู้ความเข้าใจแก่
สิ่งพิมพ์ 23 ครั้ง
ประชาชน

ออนไลน์ 82 ครั้ง
กิจกรรม 25 ครั้ง

3. Area Base
4. Innovation
Base

5. Potential
Base

2.1.2 ร้อยละการชี้แจง
ร้อยละ 100
ประเด็นข่าวที่ทันต่อ
สถานการณ์
-ไม่มี4.1 ระดับความสาเร็จของการ
ร้อยละ 80
สารวจความพึงพอใจและ
พัฒนาการให้บริการ
4.2 ประสิทธิภาพการเบิกจ่าย
ร้อยละ 96
งบประมาณ
4.3 การกากับดูแลกิจการของ
4.0000 คะแนน
คณะกรรมการองค์การมหาชน
4.4 ประสิทธิภาพในการบริหาร
พัฒนาระบบ
จัดการและพัฒนานวัตกรรม
และเพิม่
ประสิทธิภาพ
การให้บริการ
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ร้อยละ 100
5.1 การพัฒนาระบบการให้รางวัล ร้อยละ 100
และการพัฒนาเส้นทางการ
สร้างศักยภาพบุคลากร
ระยะที่ 1

ผลประเมินรายตัวชี้วัด

ผลการ
ดาเนินงาน

สรุปผล
ประเมิน
องค์กร

ร้อยละ 95



หมายเหตุ
(ผลประเมินราย
องค์ประกอบ)

(419 ครั้ง)
โทรทัศน์ 17 ครั้ง
สิ่งพิมพ์ 56 ครั้ง
ออนไลน์ 326 ครั้ง
กิจกรรม 20 ครั้ง

ไม่มีประเด็น
ชี้แจง



ร้อยละ 86.54



ร้อยละ 27.71



2.9750 คะแนน



ผลการ
ดาเนินงาน
คิดเป็น ร้อยละ
75.00



อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน



หมายถึง ผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย (ผ่าน)
หมายถึง ผลการดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมาย (ไม่ผ่าน)
หน้า 2

ผลการดาเนินงานรายตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด 1.1 มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม
1.1.2 มูลค่าเพิ่มทางสังคม

องค์ประกอบที่ 1 (Function Base)
 รอบ 6 เดือน
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน

คาอธิบาย:
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2554 กาหนดให้สถาบัน
มีวัตถุประสงค์ในการ “ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอนุวัติข้อกาหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อ
ผู้ ต้ อ งขั ง หญิ ง และมาตรการที่ มิ ใ ช่ ก ารคุ ม ขั ง หรื อ “Bangkok Rules” เพื่ อ เป็ น แนวทางในการด าเนิ น
กระบวนการยุติธรรมแก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ”
สถาบันจึงได้ดาเนินการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกาหนดกรุงเทพ ตลอดจนสนับสนุน
ให้เรือนจาและทัณฑสถานมีนโยบาย แนวทางการปฏิบัติ สถานที่ ทัศนคติในการปฏิบัติหน้าที่ และกระตุ้น
ให้เกิดการปฏิบัติที่ดีต่อผู้ต้องขังหญิงและผู้กระทาผิดหญิง ต่อมาในปี พ.ศ. 2558 สถาบันจึงร่วมมือกับกรม
ราชทัณฑ์ในการส่งเสริมการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงให้สอดคล้องตามข้อกาหนดกรุงเทพ ผ่านการพัฒ นา
เรือนจาและทัณฑสถาน เพื่อสร้างมาตรฐานการดาเนินงานให้เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติให้เป็นแบบอย่าง
ในการปฏิบัติ ปัจจุบันประเทศไทยมีเรือนจา/ทัณฑสถานหญิงที่ปฏิบัติสอดคล้องตามข้อกาหนดกรุงเทพแล้ว
รวมทั้งหมด 12 แห่ง นอกจากนี้ สถาบันยังได้จัด “หลักสูตรการฝึกอบรมว่าด้วยการบริหารจัดการผู้ต้องขัง
หญิงสาหรับเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ระดับอาวุโสในกลุ่มประเทศอาเซียน” เพื่อช่วยส่งเสริมให้มีการนากฎเกณฑ์
และมาตรฐานสากลต่างๆ ไปปรับใช้ เพื่อรับรองการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ต้องขังหญิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
หลังจากที่สถาบันได้ดาเนินงานมาเป็นระยะเวลาหนี่งแล้ว จึงจัดให้มีการประเมินผลความคุ้มค่าทาง
สังคมของการดาเนินงานตามภารกิจดังกล่าว เพื่อประเมินคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงที่ถูกคุมขังในเรือนจา/
ทัณฑสถาน ตลอดจนปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินงานตามข้อกาหนดกรุงเทพให้มีประสิทธิภาพต่อไป
เป้าหมาย:
วัดผลจากการสารวจคุณภาพของผู้ต้องขังหญิงก่อนและหลังมีข้อกาหนดกรุงเทพ (Bangkok Rules)
ซึ่งจะทาให้เห็นคุณค่าทางสังคมของการดาเนินงานตามข้อกาหนดกรุงเทพอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
ข้อมูลการดาเนินงาน:
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ได้กาหนดขอบเขตสารวจคุณภาพของผู้ต้องขังหญิงก่อน
และหลังมีข้อกาหนดกรุงเทพ (Bangkok Rules) ไว้ดังนี้
1. วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินคุณภาพชีวิต ของผู้ต้องขังหญิงที่ถูกคุมขังในเรือนจา/ทัณฑสถานที่ดาเนินการตาม
ข้อกาหนดกรุงเทพ
หน้า 3

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัด 1.1 มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม
1.1.2 มูลค่าเพิ่มทางสังคม

2. วิธีการดาเนินงาน
ดาเนินงานตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative method) โดยมุ่งเน้นการประเมินจาก
ข้อมูลเอกสาร (Documentary) และความคิดเห็นของผู้ต้องขังหญิงในเรือนจา/ทัณฑสถาน โดยใช้วิธีการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) หรือ สนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อสอบถามเกี่ยวกับความ
แตกต่างของคุณภาพชีวิต ในประเด็นเกี่ยวกับสุขอนามัย สุขภาพทางกายและจิตใจ และลักษณะความ
เป็นอยู่ทั้งก่อน – หลังที่เรือนจา/ทัณฑสถานดาเนินการตามข้อกาหนดกรุงเทพ
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
นาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาทั้งหมดมาวิเคราะห์โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
เพื่อจัดทาสรุปผลและข้อเสนอแนะในการดาเนินงานระยะต่อไป
4. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ ต้องขังหญิง จากเรื อนจ าต้น แบบ จานวน 1 - 2 แห่ ง ในภาคกลาง เป็นการส ารวจโดยวิธีการ
สัมภาษณ์
หมายเหตุ: เฉพาะผู้ต้องขังหญิงที่กรมราชทัณฑ์ให้ความอนุเคราะห์เข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้น

ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด นางกมลรัตน์ จุลสุคนธ์
โทร. 02 118 9400 ต่อ 203
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คาอธิบาย:
ข้อกาหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจาและมาตรการที่มิใช่การคุมขัง
ส าหรั บ ผู้ กระท าผิ ดหญิ ง (United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and NonCustodial Measures for Women Offenders) หรือ ข้อกาหนดกรุงเทพ (Bangkok Rules) เป็นข้อกาหนดที่
ประเทศไทยสามารถแสดงบทบาทในการผลักดันจนองค์การสหประชาชาติได้ลงมติยอมรับและประกาศเป็นข้อ
กาหนดให้ประเทศต่างๆ ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและผู้กระทาผิดหญิง โดยคานึงถึง
ความแตกต่างทางด้านเพศสภาวะของผู้หญิงในเรือนจา โดยให้มีการปฏิบัติที่ตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้ต้องขังหญิงที่แตกต่างจากผู้ต้องขังชาย เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินกระบวนการยุติธรรมแก่หน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
สถาบั น ร่ ว มมือกับ กรมราชทั ณฑ์ จัดทาโครงการส่ งเสริมให้ มีเรื อนจ าต้น แบบในการปฏิ บั ติ ต่ อ
ผู้ต้องขังหญิงตามข้อกาหนดกรุงเทพในเรือนจาและทัณฑสถาน โดยสร้างมาตรฐานการดาเนินงานให้เป็น
แบบอย่างในการปฏิบัติตามข้อกาหนดกรุงเทพ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ (1) ส่งเสริมให้มีเรือนจาต้นแบบใน
การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงตามข้อกาหนดกรุงเทพครอบคลุมทุกภูมิภาคในประเทศไทย (2) การมี เรือนจา
ต้นแบบที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับเรือนจาอื่นๆ ทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน ที่ประสงค์จะพัฒนาให้
สอดคล้องตามข้อกาหนดกรุงเทพได้ในอนาคต ซึ่งสถาบัน ได้จัดทาแผนการพัฒนาเรือนจาต้นแบบตาม
ข้อกาหนดกรุงเทพระยะ 4 ปี (พ.ศ 2560–2563) ขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดาเนินโครงการให้มีเป้าหมาย
ที่ชัดเจนมากขึ้น ได้แก่
ปีงบประมาณ 2560 ภาคเหนือ จานวน 1 แห่ง
ปีงบประมาณ 2561 ภาคอีสาน จานวน 1 แห่ง
ปีงบประมาณ 2562 ภาคใต้ จานวน 1 แห่ง
ปีงบประมาณ 2563 สถานกักขัง จานวน 1 แห่ง
ความสาเร็จในการขยายผลเรือนจาต้นแบบ หมายถึง การได้รับการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญจาก
ภายนอกว่าผ่านหลักเกณฑ์ตามแบบประเมินเรือนจาต้นแบบและได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบัน โดย
เรือนจาต้นแบบเหล่านี้สามารถทาหน้าที่เป็นศูนย์เรียนรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ในเรือนจาใกล้เคียงหรือ
ต่างชาติได้
การวัดผลการดาเนินงานจาก ผลคะแนนการดาเนินงานที่สอดคล้องตามข้อกาหนดกรุงเทพ โดยคิด
คะแนนตามแบบประเมินที่ใช้ในโครงการเรือนจาต้นแบบ ซึ่งพัฒนามาจาก Index of Implementation
จั ด ท าโดยองค์ ก ารปฏิ รู ป การลงโทษสากล (Penal Reform International – PRI) ซึ่ ง สถาบั น และ
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กรมราชทัณฑ์ได้ร่วมกันปรับปรุงและแก้ไขเนื้อหาให้เหมาะสมกับกับบริบทของเรือนจาและทัณฑสถานใน
ประเทศไทย
เป้าหมาย:
เรือนจาต้นแบบในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงตามข้อกาหนดกรุงเทพ จานวน 2 แห่ง (ภาคใต้)
ข้อมูลการดาเนินงาน:
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ได้มีการวางแผนดาเนินงานโครงการเรือนจาต้นแบบใน
เขตภาคใต้ มีวิธีการดาเนินงานทั้งหมด 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย
ขั้นที่ 1 : ขั้นเตรียมการ การดาเนินงานในขั้นเตรียมการมี 4 ขั้นตอน ดังนี้
1.1 การวางแผนร่วมกับผู้บริหารสถาบัน หัวหน้างาน และกรมราชทัณฑ์ (กองงานพัฒนาพฤติ
นิสัยเกี่ยวกับแนวทางการดาเนินงานในเรือนจา/ทัณฑสถานในเขตภาคใต้
1.2 การกาหนดเรือนจา/ทัณฑสถานที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย และกิจกรรมที่ต้องจัดทาเพื่อพัฒนา
เรือนจาผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น การประชาสัมพันธ์โครงการ การจัดสัมมนาและศึกษาดูงาน การลง
พื้นที่เพื่อให้คาแนะนาเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการเรือนจาให้เป็นไปตามมาตรฐานระหว่างประเทศ
การลงพื้นที่เพื่อประเมิน
1.3 การคัดเลือกผู้แทนจากกรมราชทัณฑ์ และผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการ
ใช้แบบประเมินเรือนจา ให้เข้าร่วมการประเมินเรือนจาตามแผนของโครงการเรือนจาต้นแบบ ที่จะมาให้
ความรู้และแนะนาขั้นตอนวิธีการตรวจประเมินเรือนจาต้นแบบ ตั้งแต่ขั้นตอนการแนะนาการจัดเตรียมและ
รวบรวมเอกสาร การตรวจเอกสาร และการให้คะแนน
1.4 การกาหนดวันเวลาในการดาเนินกิจกรรม ตามข้อ 1.3
1.5 การดาเนินงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดทาบันทึกอนุมัติโครงการ งบประมาณ และทา
หนังสือ เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ขั้นที่ 2 : ขั้นดาเนินการ (การลงพื้นที่เพื่อดาเนินกิจกรรม) แผนการดาเนินงานจัดกิจกรรมให้กับ
เรือนจาและทัณฑสถานที่เข้าร่วมโครงการเรือนจาต้นแบบในเขตภาคใต้ มีกิจกรรมหลักทั้งหมด 3 กิจกรรม
ดังนี้
2.1 การประชาสัมพันธ์โครงการ กลุ่มโครงการมีแผนดาเนินกิจกรรมร่วมกับกรมราชทัณฑ์ใน
การเดินทางลงพื้นที่ในเขตภาคใต้ เพื่อจัดสัมมนาประชาสัมพันธ์โครงการเรือนจาต้นแบบ และแนวทางการ
ดาเนินงานด้านข้อกาหนดกรุงเทพให้กับผู้แทนเรือนจา/ทัณฑสถานหญิง ในเขต 8 และเขต 9 ของประเทศ
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ไทย โดยภายในงานดังกล่าวยังเปิดโอกาสให้เรือนจาและทัณฑสถานที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการเรือนจา
ต้นแบบในปีงบประมาณ พ.ศ.2562
2.2 การจัดสัมมนาและศึกษาดูงาน กิจกรรมการจัดสัมมนาและศึกษาดูงานมีขึ้นเพื่อให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเรือนจาและทั ณฑสถาน โดยเฉพาะเรือนจาในเขตภาคใต้ที่สมัครเข้าร่วม
โครงการเรือนจาต้นแบบให้มีต้นแบบในการพัฒนาและตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและการ
บริหารจัดการเรือนจาโดยรวมให้มีมาตรฐานตามข้อกาหนดกรุงเทพ ทั้งนี้ สถาบันได้แบ่งกลุ่มสถานที่ศึกษาดู
งานออกเป็น 2 กลุ่ม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาและศึกษาดูงานได้เปรียบเทียบและเห็นข้อแตกต่างของการ
ดาเนินงานที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ได้แก่ 1.กลุ่มเรือนจาที่ได้รับการรับรองให้เป็นเรือนจาต้นแบบตามข้อกาหนด
กรุงเทพ 2.กลุ่มที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงและพัฒนาและกาลังจะได้รับการประเมินตามข้อกาหนดกรุงเทพ
2.3 การลงพื้นที่ประเมินเรือนจาต้นแบบ กิจกรรมการดาเนินงานเกี่ยวกับการลงพื้นที่เพื่อ
ประเมินเรือนจา กลุ่มโครงการได้แบ่งวิธีการดาเนินงานออกเป็น 2 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 จะเป็นการลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมินเรื อนจาเบื้องต้น โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง
ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 3 ฝ่าย ได้แก่ 1.ผู้แทนสถาบัน 2.ผู้แทนกรมราชทัณฑ์ และ 3.ผู้ประเมิน
ภายนอกจากหน่วยงานสถาบันการศึกษาหรือผู้ที่เคยดาเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการเรือนจาและการ
ดูแลผู้ต้องขัง ที่จะให้คาแนะนาแก่เจ้ าหน้าที่เรือนจาตั้งแต่การรวบรวมเอกสาร แนวทางการพัฒนาในการ
บริหารจัดการเรือนจาและการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงตามมาตรฐานข้อกาหนดกรุงเทพ และการปรับปรุง
เรือนจาทางด้านกายภาพ โดยใช้แบบประเมินการปฏิบัติของเรือนจาตามข้อกาหนดกรุงเทพ (ฉบับปรับปรุง)
มาเป็นเครื่องมือและแนวทางในการให้คาแนะนา
ขั้น ตอนที่ 2 คือ การลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมินเรือนจา หลั งจากที่คณะกรรมการการ
ประเมินได้ลงพื้นที่เพื่อให้คาแนะนาในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการเรือนจาและการปฏิบัติต่อ
ผู้ต้องขังตามข้อกาหนดกรุงเทพแล้ว จะให้ระยะเวลาเรือนจาและทัณฑสถานดาเนินการตามข้อแนะนาของ
คณะกรรมการ และแนวนโยบายจากกรมราชทัณฑ์โดยจะลงพื้นที่ครั้งที่ 2 เพื่อตรวจประเมินมาตรฐานการ
ดาเนิ น งานตามข้อกาหนดกรุ งเทพ และใช้เกณฑ์คะแนนของแบบประเมินมาเป็นตัววัดผล ซึ่งกิจกรรม
ดังกล่าวจะเริ่มดาเนินการในช่วงเดือนสิงหาคมเป็นต้นไป
ขั้นที่ 3 การจัดทาสรุปผลคะแนน และสรุปรายงานแผนการดาเนินงาน
การคิดคะแนนการประเมินจะใช้หลักเกณฑ์แบบประเมินการปฏิบัติของเรือนจาตามข้อกาหนด
กรุงเทพโดยมีทั้งหมด 10 หมวด แต่ละหมวดจะถูกคิดเป็น 100% โดยเรือนจา/ทัณฑสถานที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 85% ขึ้นไปจะได้รับการรับรองให้เป็นเรือนจาต้นแบบของสถาบัน ทั้งนี้ ก่อนการจัดสรุปผลคะแนน
คณะกรรมการจะประชุมเพื่อรวบรวมและวิเคราะห์คะแนน ก่อนที่จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการให้
ทราบภายในเดือน ตุลาคม 2562
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ตัวชี้วัด 1.2 ความสาเร็จในการขยายผลการพัฒนาเรือนจาต้นแบบ
ในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงตามข้อกาหนดกรุงเทพ

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา (ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) สถาบันได้ดาเนินงานตามแผนดังนี้
 การจั ด สั ม มนาแนะน าโครงการเรือ นจาต้ นแบบตามข้ อ ก าหนดกรุ งเทพประจ าภาคใต้
ระหว่างวันที่ 5 – 6 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมอ่าวนาง คลิฟบีช รีสอร์ท และเรือนจา
จังหวัดกระบี่
 การจัดสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาเรือนจาต้นแบบตามข้อกาหนดกรุงเทพ ครั้งที่
1/2562 ระหว่ า งวั น ที่ 29 - 31 มกราคม 2562 ณ จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดนครสวรรค์
 การจัดโครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินเรือนจาต้นแบบตามข้อกาหนดกรุงเทพ ระหว่าง
วันที่ 20 – 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมสถาบัน ชั้น 15
ทั้งนี้ การประเมินเรือนจาที่เ ข้าร่วมโครงการเรือนจาต้นแบบประจาปี 2562 จานวน 10 แห่ง มี
กาหนดจัดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนสิงหาคม 2562
หลักฐานอ้างอิง
1. กรอบการดาเนินโครงการเรือนจาต้นแบบ
2. แผนการดาเนินโครงการเรือนจาต้นแบบในเขตภาคใต้
3. สรุปรายงานการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินเรือนจาต้นแบบตามข้อกาหนดกรุงเทพ ครั้งที่ 1
4. สรุปรายงานการสัมมนาและศึกษาดูงาน ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพัฒนาเรือนจาต้นแบบตาม
ข้อกาหนดกรุงเทพ
5. แบบประเมินการปฏิบัติของเรือนจะตามข้อกาหนดกรุงเทพ

ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด นางสาวพลอยพิชา เอื้อเฟื้อ
โทร. 02 118 9400 ต่อ 343
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ผลการดาเนินงานรายตัวชี้วัด

องค์ประกอบที่ 1 (Function Base)

ตัวชี้วัด 1.3 จานวนงาน/ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมหลักนิติธรรมต่อ  รอบ 6 เดือน
 รอบ 9 เดือน
การพัฒนาที่ยั่งยืน การป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการ
 รอบ 12 เดือน
ยุติธรรมทางอาญา
1.3.1 จานวนงาน/ผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จ
คาอธิบาย:
ตั้งแต่ปี 2559 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ได้รับการรับรองสถานะอย่างเป็นทางการ
ให้เป็นหนึ่งในสถาบันเครือข่ายแผนงานสหประชาชาติด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทาง
อาญา (UN-PNI) ของสานักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชยากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) แห่งที่ 18
ของโลกและแห่ งแรกในอาเซียน และมีความมุ่งมั่นที่จ ะเป็นองค์กรวิช าการที่ได้รับการยอมรับในระดับ
นานาชาติด้านการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักนิติธรรมและการพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซึ่งมี
ภารกิจหลักที่สาคัญ 2 ประการคือ
(1) การพัฒนาองค์ความรู้ ผลงานวิจัย และเอกสารทางวิชาการในเรื่องดังกล่าว ซึ่งจะเป็นฐาน
คิดและข้อมูลสนับสนุนที่สาคัญอย่างมากในการนาไปตัดสินใจบนพื้นฐานของหลักวิชาการ เพื่อปรับปรุง
พัฒนากระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทยและภูมิภาค เพื่อสร้างความยอมรับในระดับประเทศ
และระดับนานาชาติ
(2) การจัดกิจกรรมและการเข้าร่วมในเวทีระหว่างประเทศ และเวทีสหประชาชาติเพื่อส่งเสริม
และสนั บ สนุ น บทบาท ของหน่ ว ยงานไทยและประเทศไทยจากการเป็น สถาบัน ในเครื อ ข่ า ยแผนงาน
สหประชาชาติด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา (UN-PNI) โดยตั้งเป้าหมายการ
ทางานเชิงรุกร่วมกับหน่วยงานในเครือข่าย (UN-PNI) องค์กร/สถาบันระดับสากล และองค์กรในอาเซียน
รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมในประเทศและในภูมิภาคอาเซียนอย่างเข้มแข็ง
ประเมินผลการดาเนินงานจากการประเมินจานวนงาน/ผลวิจัย โดยพิจารณาจากงาน/ผลวิจัยที่แล้วเสร็จ
จานวน 5 เรื่อง และงาน/ผลวิจัยจากปีที่ผ่านมานาไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการหรือเชิงนโยบาย จานวน 5 เรื่อง
จานวนงาน/ผลงานวิจัย หมายถึง จานวนงาน/ผลงานวิจัยในลักษณะเชิงประจักษ์ ที่เกี่ยวข้องกับ
การส่งเสริมหลักนิติธรรมต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการหรือเชิงนโยบายเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทย
จานวนงาน/ผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จ หมายถึง
1) มีการส่งร่างเนื้อหารายงานตามงวดงานสุดท้ายภายในวันที่ 30 กันยายน 2562
2) การวิจัยใหญ่ 1 เรื่อง อาจประกอบด้วย งานวิจัยย่อยหลายชิ้น ขึ้นอยู่กับการวางแผนงาน
ของสถาบันฯ ซึ่งสามารถนับจานวนงานวิจัยย่อยได้ตามจานวนที่แล้วเสร็จ
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ตัวชี้วัด 1.3 จานวนงาน/ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมหลักนิติธรรมต่อ  รอบ 6 เดือน
 รอบ 9 เดือน
การพัฒนาที่ยั่งยืน การป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการ
 รอบ 12 เดือน
ยุติธรรมทางอาญา
1.3.1 จานวนงาน/ผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จ
รายชื่อโครงการที่ได้รับงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562
1
2
3
4
5

การสารวจสถิติข้อมูลภูมิหลังการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของกลุม่ ตัวอย่างอายุ 18 ปี ขึ้นไป
เรื่อง Fear and Experience of Crime Community Perspective : Trust among individual
เรื่อง White Paper on Women Prisoners in Thailand
เรื่อง Global Prison Trends 2019
รายงานการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับผู้ตอ้ งขังหญิงต่างชาติและการดาเนินการตามข้อกาหนดกรุงเทพ

เป้าหมาย:
งาน/ผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จ จานวน 5 เรื่อง
ข้อมูลการดาเนินงาน:
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันเพื่อการยุติธ รรมแห่ งประเทศไทย อยู่ระหว่างดาเนินการ
ศึกษาวิจัย จานวน 5 เรื่อง ดังนี้
1. การสารวจสถิติข้อมูลภูมิหลังการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของกลุ่มตัวอย่างอายุ 18 ปีขึ้นไป
การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) กลุ่มประชากรที่มี อายุ 18 -29 ปีใน
ประเทศไทย โดยใช้แบบสอบถามในการสารวจ (Questionnaire survey) ประเด็นการตกเป็นเหยื่อความ
รุนแรงก่อนอายุ 18 ปี ในรูปแบบต่างๆ ทั้งความรุนแรงด้านร่างกาย ทางเพศ ทางอารมณ์ การละเลย และ
การแสวงหาผลประโยชน์จากเด็กและเยาวชน โดยมุ่งหวังว่าข้อมูลที่ได้รับจะเป็นประโยชน์ต่อการกาหนด
นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการกระทาความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนในประเทศไทยต่อไป
ดาเนินการสารวจใน 4 ภูมิภาค คือ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้
และคัดเลือกจังหวัดที่เป็นตัวแทนภาคละ 2 จังหวัด กลุ่มประชากรตัวอย่างมี 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ นักศึกษา
มหาวิทยาลัย และกลุ่มประชากรวัยทางานทั้งภาครัฐ เอกชน และธุรกิจส่วนตัว จานวน 4,000 ตัวอย่าง
สถานะการดาเนินโครงการ: รายงานเบื้องต้น (Inception Report)
2. การประเมินความหวาดกลัวอาชญากรรมและความเชื่อใจของคนในชุมชน (The Assessment
of Fear of Crime and Trust in Community)
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่องมือและระเบียบวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการประเมินระดับความ
หวาดกลัวอาชญากรรมและความเชื่อมั่นของคนที่มีต่อชุมชน ในลักษณะแบบประเมินเชิงสังคมที่มีความ
เที่ยงตรงและสอดคล้องกับ บริบ ทของสั งคมไทย สามารถให้ข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อศึกษาความสั ม พันธ์
ระหว่างความหวาดกลัวอาชญากรรมและความเชื่อมั่นของคนที่มีต่อชุมชน วิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุเพื่อทา
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ตัวชี้วัด 1.3 จานวนงาน/ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมหลักนิติธรรมต่อ  รอบ 6 เดือน
 รอบ 9 เดือน
การพัฒนาที่ยั่งยืน การป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการ
 รอบ 12 เดือน
ยุติธรรมทางอาญา
1.3.1 จานวนงาน/ผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จ
ความเข้าใจปรากฎการณ์และรูปแบบความสัมพันธ์ หาข้อสรุปว่าความเชื่อมั่นที่คนมีต่อชุมชนสามารถเกิดได้
จากอะไร เช่น เกิดจากโครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมที่เข็มแข็ง หรือจากความมั่นใจว่าคนในสังคมล้วน
ยึดถือคุณค่าเดียวกันและหาว่าปัจจัยใดที่มีผลต่อระดับความเชื่อมั่นดังกล่าว รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทาง
ช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นและลดความหวาดกลัวอาชญากรรมของคนในแต่ละชุมชนที่ศึกษา
สถานะการดาเนินโครงการ: อยู่ระหว่างจัดจ้างที่ปรึกษา
3. White Paper on Women prisoners in Thailand
รายงานบทสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์การจาคุกผู้ต้องขังหญิงในประเทศไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
นาเสนอภาพรวมสถานการณ์การใช้โทษจาคุกในประเทศไทยสาหรับผู้กระทาผิดหญิง ตลอดจนประเภทคดี
และระยะเวลาการลงโทษ โดยมุ่งนาเสนอข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับภูมิหลัง ที่มา ข้อมูลด้านครอบครัว การตกเป็น
เหยื่อความรุนแรง ของผู้ต้องขังหญิงในประเทศไทยก่อนเข้ามาอยู่ในเรือนจา
สถานะการดาเนินโครงการ: อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลด้านสถิติและวรรณกรรมเพื่อประกอบการ
จัดทางานวิจัย
4. Global Prison Trends 2019
โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันฯ กับองค์การการปฏิรูปการลงโทษสากล (Penal
Reform International - PRI) ประเทศสหราชอาณาจักร ในการดาเนินโครงการจัดทารายงานแนวโน้ม
สถานการณ์เรือนจาทั่วโลก ประจาปี 2019 (Global Prison Trends report 2019) เพื่อยกระดับการรับรู้
ในกลุ่มผู้กาหนดนโยบาย ผู้ปฏิบัติงานราชทัณฑ์ และนักวิชาการในประเทศต่างๆ เกี่ยวกับสถานการณ์ใน
เรือนจา และแนวปฏิบัติในปัจจุบัน โดยสถาบันฯ ได้ริเริ่มโครงการจัดทารายงานแนวโน้มสถานการณ์เรือนจา
ทั่ว โลกขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เพื่อศึกษาเกี่ยวกับแนวโน้มการใช้โ ทษจาคุกและแนวปฏิบัติจากทั่วโลก
วิเคราะห์ปัญหาหรืออุปสรรคในการพัฒนางานราชทัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานระหว่างประเทศ รวมทั้ง
เป็นแหล่งข้อมูลและแนวทางการปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ
ยุติธรรม ทั้งองค์กรวิชาการและผู้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวยังเป็นการติดตามแนวโน้มอาชญากรรม
และกระบวนการยุติ ธรรมทางอาญา ซึ่งเป็นกุญแจสาคัญในการวัดความก้าวหน้าของการส่งเสริมหลักนิติ
ธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
สถานะการดาเนินโครงการ: (ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์
5. รายงานการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผู้ต้องขังหญิงต่างชาติและการดาเนินการตามข้อกาหนดกรุงเทพ
การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่ อทาความเข้าใจถึงขอบเขตของความท้าทายทั้งหลายที่ผู้ต้องขังหญิง
ชาวต่างชาติและกลุ่มชาติพันธุ์ต้องเผชิญหน้ากับขั้นตอนต่างๆ ของระบบกระบวนยุติธรรมทางอาญาและ
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ตัวชี้วัด 1.3 จานวนงาน/ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมหลักนิติธรรมต่อ  รอบ 6 เดือน
 รอบ 9 เดือน
การพัฒนาที่ยั่งยืน การป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการ
 รอบ 12 เดือน
ยุติธรรมทางอาญา
1.3.1 จานวนงาน/ผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จ
ระบุถึงปัจจัยร่วมต่อความท้าทายและความต้องการเฉพาะที่เกิดขึ้นของประเด็นปัญหาที่สาคัญ นอกจากนี้
เป้าหมายยังเป็นไปเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความก้าวหน้าในเรื่องเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติให้เป็นไป
ตามอนุสัญญาข้อกาหนดกรุงเทพและมาตรฐานระหว่างประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับชนกลุ่มน้อยและค้นพบ
แนวปฏิบัติที่ดีซึ่งจะนาไปใช้ได้จริงทั้งในประเทศไทยตลอดจนในภูมิภาคอาเซียน
สถานะการดาเนินโครงการ: ร้อยละ 75 ของเนื้อหางานทั้งหมด
หลักฐานอ้างอิง:
1. รายงานความก้าวหน้า (Inception Report) งานวิจัยเรื่อง การสารวจสถิติข้อมูลภูมิหลังการตก
เป็นเหยื่ออาชญากรรมของกลุ่มตัวอย่างอายุ 18 ปีขึ้นไป
2. ขอบเขตการดาเนินงานวิจัยเรื่อง การประเมินความหวาดกลัวอาชญากรรมและความเชื่อใจของ
คนในชุมชน (The Assessment of Fear of Crime and Trust in Community)
3. ข้อมูลด้านสถิติและวรรณกรรมเพื่อประกอบการจัดทางานวิจัย
4. (ร่าง) Global Prison Trend 2019
5. (ร่าง) Global Prison Trend 2019 (Special Focus 2019): Health – Care in Prison
6. (ร่าง) รายงานการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผู้ต้องขังหญิงต่างชาติและการดาเนินการตามข้อกาหนด
กรุงเทพ

ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด นางสาววันวิสา เพ็งอุดม
นางสาวพลอยพิชา เอื้อเฟื้อ
โทร. 02 118 9400 ต่อ 323, 343
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ผลการดาเนินงานรายตัวชี้วัด

องค์ประกอบที่ 1 (Function Base)

ตัวชี้วัด 1.3 จานวนงาน/ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมหลักนิติธรรมต่อ  รอบ 6 เดือน
 รอบ 9 เดือน
การพัฒนาที่ยั่งยืน การป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการ
 รอบ 12 เดือน
ยุติธรรมทางอาญา
1.3.2 จานวนงาน/ผลงานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการหรือ
เชิงนโยบาย
คาอธิบาย:
ตั้งแต่ปี 2559 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ได้รับการรับรองสถานะอย่างเป็นทางการ
ให้เป็นหนึ่งในสถาบันเครือข่ายแผนงานสหประชาชาติด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทาง
อาญา (UN-PNI) ของสานักงานว่าด้ายยาเสพติดและอาชยากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) แห่งที่ 18
ของโลกและแห่ งแรกในอาเซียน และมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรวิช าการที่ได้รับการยอมรับในระดับ
นานาชาติด้านการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักนิติธรรมและการพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซึ่งมี
ภารกิจหลักที่สาคัญ 2 ประการคือ
(1) การพัฒนาองค์ความรู้ ผลงานวิจัย และเอกสารทางวิชาการในเรื่องดังกล่าว ซึ่งจะเป็นฐาน
คิดและข้อมูลสนับสนุนที่สาคัญอย่างมากในการนาไปตัดสินใจบนพื้นฐานของหลักวิชาการ เพื่อปรับปรุง
พัฒนากระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทยและภูมิภาค เพื่อสร้างความยอมรับในระดับประเทศ
และระดับนานาชาติ
(2) การจัดกิจกรรมและการเข้าร่วมในเวทีระหว่างประเทศ และเวทีสหประชาชาติเพื่อส่งเสริม
และสนั บ สนุ น บทบาท ของหน่ ว ยงานไทยและประเทศไทยจากการเป็น สถาบัน ในเครื อ ข่ า ยแผนงาน
สหประชาชาติด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา (UN-PNI) โดยตั้งเป้าหมายการ
ทางานเชิงรุกร่วมกับหน่วยงานในเครือข่าย (UN-PNI) องค์กร/สถาบันระดับสากล และองค์กรในอาเซียน
รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมในประเทศและในภูมิภาคอาเซียนอย่างเข้มแข็ง
ประเมินผลการดาเนินงานจากการประเมินจานวนงาน/ผลวิจัย โดยพิจารณาจากงาน/ผลวิจัยที่แล้วเสร็จ
จานวน 5 เรื่อง และ งาน/ผลวิจัยจากปีที่ผ่านมานาไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการหรือเชิงนโยบาย จานวน 5 เรื่อง
จานวนงาน/ผลงานวิจัย หมายถึง จานวนงาน/ผลงานวิจัยในลักษณะเชิงประจักษ์ ที่เกี่ยวข้องกับ
การส่งเสริมหลักนิติธรรมต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการหรือเชิงนโยบายเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทย
จานวนงาน/ผลงานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์ คือ งาน/ผลวิจัยที่แล้ วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 สามารถนาไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการหรือเชิงนโยบาย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การนางาน/ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการหรือเชิงนโยบาย มีนิยามดังนี้
1) “การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ” หมายถึง มีการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ อาทิ
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ตัวชี้วัด 1.3 จานวนงาน/ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมหลักนิติธรรมต่อ  รอบ 6 เดือน
 รอบ 9 เดือน
การพัฒนาที่ยั่งยืน การป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการ
 รอบ 12 เดือน
ยุติธรรมทางอาญา
1.3.2 จานวนงาน/ผลงานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการหรือ
เชิงนโยบาย
 นาเสนองาน/ผลงานวิจัย (ที่อยู่ระหว่างดาเนินการ) สู่สาธารณะในรูปแบบต่างๆ ซึ่งมีหัวข้อ
งานวิจัย หรือสมมุติฐานที่เป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจของนักวิชาการและเป็นประโยชน์ต่อสังคม อาทิ
นาเสนอในงานประชุมวิชาการ
 เผยแพร่/อ้างอิง/สนับสนุนเอกสารแนวคิด และ/หรือ เอกสารนาเสนอในการประชุมระดับ
นานาชาติ เช่น อาเซียน หรือสหประชาชาติ
 ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ
 อ้างอิงถึงในวิทยานิพนธ์ บทความวิชาการ หรือการนาผลงานวิจัยไปวิจัยต่อยอด
2) “การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย” หมายถึง หน่วยงานปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เช่น ศาล อัยการ ตารวจ
สานักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรมและกระทรวงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้พิจารณานาข้อมูลจากงาน/
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการกาหนดนโยบาย โดยมีเอกสารหลักฐาน อาทิ หนังสือตอบรับ
3) รายชื่อโครงการวิจัยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์เชิ งวิชาการ
หรือเชิงนโยบาย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 5 เรื่อง ดังนี้
 การสารวจสถิติข้อมูลความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนในประเทศไทย
 การพัฒนาข้อมูลสถิติและองค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรม
 การศึกษาวิจั ย เรื่ อง ที่มาและภูมิห ลั งผู้ กระทาผิ ดหญิงและการอนุวัติข้ อกาหนดกรุ ง เทพ
(Women Prisoners and the Implementation of the Bangkok Rules)
 การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง ปั จ จั ย ในการกระท าผิ ด ซ้ าและความส าเร็ จ ในการกลั บ คื น สู่ สั ง คม
(Pathways of female ox-offenders to community reintegration and their risks of
reoffending)
 การศึกษาวิจั ย เกี่ย วกั บ ความเปราะบางมิ ติต่า งๆ ภายในเรือนจา (Vulnerability Study
Volume 2)
เป้าหมาย:
งาน/ผลงานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการหรือเชิงนโยบาย จานวน 5 เรื่อง
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ตัวชี้วัด 1.3 จานวนงาน/ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมหลักนิติธรรมต่อ  รอบ 6 เดือน
 รอบ 9 เดือน
การพัฒนาที่ยั่งยืน การป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการ
 รอบ 12 เดือน
ยุติธรรมทางอาญา
1.3.2 จานวนงาน/ผลงานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการหรือ
เชิงนโยบาย
ข้อมูลการดาเนินงาน:
1) การสารวจสถิติข้อมูลความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนในประเทศไทย
จากการดาเนินโครงการสารวจสถิติข้อมูลความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนที่ถูกควบคุมตัวใน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนในประเทศไทย สถาบันได้นาข้อมูลมาจัดทาหนังสือ Broken Child:
ประวัติการตกเป็นเหยื่ อความรุนแรงของเด็กก่อนเข้าสู่ กระบวนการยุติธรรม เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ และ
นาเสนอผลการสารวจสถานการณ์ความรุนแรง การถูกปล่อยปละละเลย การถูกแสวงหาผลประโยชน์โดยมิ
ชอบ และความผิดปกติทางจิตใจที่เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์รุนแรง รวมไปถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความ
รุนแรงที่เกิดขึ้นในกลุ่มเด็กและเยาวชน ปัจจุบันหนังสือดังกล่าวอยู่ระหว่างการดาเนินการจัดจ้างผลิต คาด
ว่ า จะแล้ ว เสร็ จ ภายในเดื อ นมิ ถุ น ายน 2562 และจะเผยแพร่ ไ ปยั ง มหาวิ ท ยาลั ย 3 แห่ ง ได้ แ ก่
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ต่อนักวิจัย และ
ผู้ที่สนใจในเรื่องการตกเป็นเหยื่อความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนต่อไป
2) การพัฒนาข้อมูลสถิติและองค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรม (การสารวจความรู้สึกปลอดภัยจาก
อาชญากรรม)
หลังเสร็จสิ้นการดาเนินโครงการสารวจในปี 2561 สถาบัน ได้นาข้อมูลและองค์ความรู้ที่ได้ไป
เผยแพร่ผ่านการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องอาชญากรรมในพื้นที่และจุดเสี่ยงแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
พัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่เพื่อลดปัญหาด้านอาชญากรรมภายในย่าน (Crime Prevention areas) ภายใต้
กิจกรรม KiiDhathon 2019 ในงาน KiiD Expo 2019 ที่จัดขึ้นโดย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วย
น้าไท เมื่อวันพฤหัสที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา นอกจากนี้ คาดว่าภายในเดือนพฤษภาคมจะมีการ
เผยแพร่ให้ความรู้แก่นักศึกษา ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นแห่งต่อไป
3) การศึกษาวิจัยเรื่อง ที่มาและภูมิหลังผู้กระทาผิดหญิงและการอนุวัติข้อกาหนดกรุงเทพ (Women
Prisoners and the Implementation of the Bangkok Rules)
สถาบันได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยดังกล่าว ในวารสาร Women’s Studies International Forum 73
(2019) ในหัวข้อ Women's pathways to prison in Kenya: Violence, poverty, familial caretaking and
barriers to justice) หน้า 50 – 61
4) การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยในการกระทาผิดซ้าและความสาเร็จในการกลับคืนสู่สังคม (Pathways
of female ox-offenders to community reintegration and their risks of reoffending)

หน้า 15

ตัวชี้วัด 1.3 จานวนงาน/ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมหลักนิติธรรมต่อ  รอบ 6 เดือน
 รอบ 9 เดือน
การพัฒนาที่ยั่งยืน การป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการ
 รอบ 12 เดือน
ยุติธรรมทางอาญา
1.3.2 จานวนงาน/ผลงานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการหรือ
เชิงนโยบาย
สถาบันได้นาเสนอผลงานวิจัยดังกล่าว ในงานฝึกอบรม TIJ-IGLP Workshop for Scholars and
Emerging Leaders on the Rule of Law and Policy ในหั วข้อ “เรือนจาและบทบาทของเรือนจาในการ
กลับคืนสู่สังคมของผู้ต้องขังหญิง (Locked away & left behind: Building an inclusive society through
enhancing lives behind bars)” ที่สถาบันดาเนินการร่วมกับ Institute for Global Law and Policy (IGLP)
แห่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2562
5) การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความเปราะบางมิติต่างๆ ภายในเรือนจา (Vulnerability Study Volume 2)
การศึกษาวิจัยเรื่ อง “An Analysis of Thai Women’s Roles and Involvement in CrossBorder International Drug Trafficking” มีกาหนดตีพิมพ์ในวารสารกระบวนการยุติธรรม ภายในเดือน
เมษายน 2562
หลักฐานอ้างอิง:
1. หนังสือ Broken Child: ประวัติการตกเป็นเหยื่อความรุนแรงของเด็กก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
2. รายงานสรุปการบรรยายให้ความรู้ในโครงการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่เพื่อลดปัญหาด้าน
อาชญากรรมภายในย่าน และเอกสารประกอบการบรรยาย
3. บทความวิชาการเรื่อง “Women's pathways to prison in Kenya: Violence, poverty,
familial caretaking and barriers to justice”
4. เอกสารประกอบการบรรยายหัวข้อ Locked away & left behind: Building an inclusive
society through enhancing lives behind bars
5. (ร่าง) บทความวิชาการเรื่อง “An Analysis of Thai Women’s Roles and Involvement
in Cross-Border International Drug Trafficking”

ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด นางสาววันวิสา เพ็งอุดม
นางสาวพลอยพิชา เอื้อเฟื้อ
โทร. 02 118 9400 ต่อ 323, 343

หน้า 16

ผลการดาเนินงานรายตัวชี้วัด

องค์ประกอบที่ 1 (Function Base)

 รอบ 6 เดือน
ตัวชี้วัด 1.4 จานวนกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุน บทบาทของหน่วยงานไทย
 รอบ 9 เดือน
และประเทศไทย จากการเป็นสถาบันในเครือข่ายแผนงาน
สหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรม  รอบ 12 เดือน
ทางอาญา (UN-PNI)
คาอธิบาย:
กิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุน หมายถึง กิจกรรมที่สถาบันฯ ดาเนินการโดยใช้ศักยภาพตามบทบาท
ของการเป็น “สถาบันในเครือข่ายแผนงานสหประชาชาติด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรม
ทางอาญา (UN-PNI)” มาทาให้หน่วยงานของไทย และประเทศอื่นๆ ในอาเซียนได้มีการเตรียมความพร้อม
และมีองค์ความรู้เพิ่มมากขึ้น ในเวทีการประชุม/สัมมนา ทางวิชาการ ที่จัดโดยหน่วยงานของสหประชาชาติ
หรือองค์กรระหว่างประเทศ
กรอบการดาเนิ น งาน คือ สถาบั นฯ จัดกิจกรรม หรือการเข้าร่ว มในเวทีระหว่างประเทศ/เวที
สหประชาชาติเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนบทบาท ของหน่วยงานไทยและประเทศอื่นๆ ในอาเซียน จากการ
เป็นสถาบันในเครือข่ายแผนงานสหประชาชาติด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา
(UN-PNI) โดยตั้งเป้าหมายการทางานเชิงรุกร่วมกับหน่วยงานในเครือข่าย (UN-PNI) องค์กร/สถาบันระดับ
สากล และองค์กรในอาเซียน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมในประเทศและในภูมิภาค
อาเซียนอย่างเข้มแข็ง
กิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุน การเป็นสถาบันเครือข่าย UN-PNI ได้แก่
1) การเข้าร่วมประชุม PNI Coordination Meeting
2) การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและ
ความยุติธรรมทางอาญา (Commission on Crime Prevention and Criminal Justice:
CCPCJ)
3) การเข้าร่วมประชุมกิจกรรมคู่ขนานระหว่างการประชุมองค์การที่ปรึกษาด้านกฎหมายแห่งเอเชีย
และแอฟริกา สมัยที่ 57 (Asian-African Legal Consultative Organization: AALCO)
4) การเข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านกฎหมายครั้งที่ 18 และการประชุมรัฐมนตรี
อาเซียนด้านกฎหมาย ครั้งที่ 10 (ASLOM)
5) การประชุมอาเซียนว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา ครั้งที่ 2 (ASEAN
Conference on Crime Prevention and Criminal Justice: ACCPCJ ) (สารอง)
เป้าหมาย:
กิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุน บทบาทของหน่วยงานไทยและประเทศไทย จากการเป็นสถาบันใน
เครือข่ายแผนงาน UN-PNI จานวน 4 กิจกรรม

หน้า 17

 รอบ 6 เดือน
ตัวชี้วัด 1.4 จานวนกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุน บทบาทของหน่วยงานไทย
 รอบ 9 เดือน
และประเทศไทย จากการเป็นสถาบันในเครือข่ายแผนงาน
สหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรม  รอบ 12 เดือน
ทางอาญา (UN-PNI)
ข้อมูลการดาเนินงาน:
1. การเข้าร่วมกิจกรรมคู่ขนานระหว่างการประชุมองค์การที่ปรึกษาด้านกฎหมายแห่งเอเชียและ
แอฟริกา (Asian – African Legal Consultative Organization - AALCO) สมัยที่ 57
ซึ่งกระทรวงยุ ติธ รรมของประเทศญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพ เมื่อวันที่ 9 ตุล าคม 2561 ณ กรุงโตเกียว
ประเทศญี่ปุ่น โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมการประชุม
สหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา สมัยที่ 14 (14th UN Crime
Congress) นอกจากนี้ ในระหว่างการเยือนประเทศญี่ปุ่น ผู้อานวยการสถาบันฯ ยังได้เข้าร่ วมบรรยายและ
แลกเปลี่ยนแนวคิดเรื่องแนวคิดการพัฒนาเป็นกลไกในการขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมและการป้องกัน
อาชญากรรม (Development – led Approach) กับเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมญี่ปุ่นและได้มีโอกาส
หารือร่วมกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากกระทรวงยุติธรรมญี่ปุ่น ได้แก่ นายทาคาชิ ยามาชิตะ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม และนายโยชิมิตสุ ยามาอูจิ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม เกี่ยวกับการเตรียมการจัด
ประชุม UN Crime Congress โดยประเด็นการหารือครอบคลุมเรื่อง การสร้างเสริมวัฒนธรรมการเคารพ
กฎหมายโดยอาศัยการมีส่วนร่วมระหว่างภาคส่วนต่างๆ การป้องกันอาชญากรรมโดยอาศัยการกีฬา และ
การส่งเสริมเวทีระดับภูมิภาคเกี่ยวกับการดาเนินงานด้านการป้องกัน อาชญากรรมและความยุติธรรมทาง
อาญา
2. การเข้าร่วมประชุม PNI Coordination Meeting
สถาบันเข้าร่วมประชุมในกิจกรรมเกี่ยวเนื่องกับ PNI Coordination Meeting จานวน 2 ครั้ง ได้แก่
2.1 การประชุมเตรีย มการส าหรับการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างการประชุม UN Crime
Congress สมัยที่ 14 และการประชุมเครือข่ายแผนงานสหประชาชาติด้านการป้องกันอาชญากรรมและ
ความยุ ติ ธ รรมทางอาญา (PNI Coordination Meeting) ระหว่ า งวั น ที่ 10 – 12 ธั น วาคม 2561 ณ
กรุ งโตเกีย ว ประเทศญี่ปุ่ น จั ดโดยสถาบั นการป้องกัน อาชญากรรมและการปฏิบัติ ต่อผู้ กระท าผิ ด ของ
สหประชาชาติภาคพื้นเอเชียและตะวันออกไกล (United Nations Asia and Far East Institute for the
Prevention of Crime and the Treatment of Offenders – UNAFEI) มี วั ต ถุ ป ระสง ค์ เ พื่ อ ติ ด ต า ม
สถานะการเตรียมการทั่วไปและการเตรียมการเชิงสารัตถะที่จะถูกนาเสนอในการประชุมปฏิบัติการระหว่าง
การประชุ ม UN Crime Congress สมั ย ที่ 14 ทั้ ง นี้ สถาบั น ฯ จะร่ ว มเป็ น เจ้ า ภาพจั ด การประชุ ม เชิ ง
ปฏิบัติการหัวข้อที่ 2 เรื่องการลดการกระทาผิดซ้า ด้วยการระบุปัญหาความเสี่ยง และแก้ไข (Reducing
reoffending: identifying risks and developing solutions) โดยผู้ อ านวยการสถาบั น ฯ จะร่ ว มกล่ า ว
ปาฐกถาระหว่างการประชุมปฏิบัติการหัวข้อดังกล่าวด้วย (รายละเอียดปรากฎตามหลักฐานอ้างอิง 2)

หน้า 18

 รอบ 6 เดือน
ตัวชี้วัด 1.4 จานวนกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุน บทบาทของหน่วยงานไทย
 รอบ 9 เดือน
และประเทศไทย จากการเป็นสถาบันในเครือข่ายแผนงาน
สหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรม  รอบ 12 เดือน
ทางอาญา (UN-PNI)
2.2 การประชุมหารื อระหว่างเครือข่ายกลุ่ มเครือข่ายกลุ่ มผู้ เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการประชุม UN
Crime Congress สมัยที่ 14 (Meeting of the Friends of the Congress) ระหว่างวันที่ 13 – 14 ธันวาคม
ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีหารือในการเตรียมประเด็ นสารัตถะสาหรับการ
ประชุมเตรียมการระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิคของการประชุม UN Crime Congress สมัยที่ 14 ซึ่งมี
กาหนดจัดระหว่างวันที่ 21 – 25 มกราคม 2562 ณ กรุงเทพฯ โดยในระหว่างการประชุมหารือดังกล่าว
ผู้อานวยการสถาบันฯ ได้นาเสนอแนวทางการส่งเสริม วัฒนธรรมธรรมของการเคารพกฎหมาย และการ
เสริมสร้างเครือข่ายในการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาในระดับประเทศและระดับ
ภู มิ ภ าค โดยที่ ป ระชุ ม มี ค วามเห็ น ให้ ส ถาบั น ฯ เครื อ ข่ า ย UN-PNI ด าเนิ น การร่ า งเอกสารการประชุ ม
(Conference room paper) เกี่ยวกับประเด็นวัฒนธรรมการเคารพกฎหมายเพื่อวางแนวทางในการหารือ
ประเด็นดังกล่าวในการประชุมเตรียมการระดับภูมิภาคฯ ในเดือนมกราคม 2562
หลักฐานอ้างอิง:
1. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 6-9 ตุลาคม 2561
2. สรุปสาระสาคัญของการเดินทางปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมเตรียมการ UN Crime Congress
ณ ประเทศญี่ปุ่น
3. รายงานการประชุม Meeting of the Friends of the Congress

ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด นางสาวปกระพี จินดาอินทร์
โทร. 02 118 9400 ต่อ 336

หน้า 19

ผลการดาเนินงานรายตัวชี้วัด

องค์ประกอบที่ 2 (Agenda Base)

ตัวชี้วัด 2.1 การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
2.1.1 ร้อยละการดาเนินการตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจ
แก่ประชาชน

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน

คาอธิบาย:
มติคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน โดยให้หัวหน้า
ส่วนราชการต่างๆ ได้แก่ ปลัดกระทรวง อธิบดี และหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากระทรวง กรม
ตลอดจนผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสร้างความ
รับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ความสาเร็จในการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนตามแนวทางนี้ เป็นตัวชี้วัดสาคัญในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าหน่วยงานทุกแห่ง โดยประเมินจากตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
1) ปริมาณและประสิทธิภาพของการชี้แจงของหน่วยงาน
2) ความทันต่อสถานการณ์ในการชี้แจง
ประเด็นเรื่อง
1. ปริมาณและประสิทธิภาพของ
การชี้แจง
2. ความทันของสถานการณ์ในการ

ชี้แจง

ตัวชี้วัด
2.1.1 ร้อยละการดาเนินการตาม
แผนการสร้างความรู้ความเข้าใจ
แก่ประชาชน
2.1.2 ร้อยละการชี้แจงประเด็นสาคัญ
ที่ทันต่อสถานการณ์

เจ้าภาพตัวชี้วัด
สานักงาน ก.พ.ร.

สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและ
กรมประชาสัมพันธ์

ตัวชี้วัดร้อยละการดาเนินการตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนวัดผลการดาเนินงาน
ขององค์การมหาชนเทียบกับแผน
เกณฑ์การประเมิน:
พิจารณาจาก
 ปริมาณ/จานวนครั้งในการเผยแพร่ตามประเภทของสื่อ ตามช่องทางต่างๆ ตามแผนในรายเดือน
โดยนับถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2562
 สามารถขยั บเดือนได้ แต่ต้องอยู่ในรอบการประเมินเดียวกันและต้ องเป็นชนิดของสื่ อประเภท
เดียวกัน
 องค์การมหาชนที่ทาได้ตามแผนร้อยละ 100
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ตัวชี้วัด 2.1 การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
2.1.1 ร้อยละการดาเนินการตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจ
แก่ประชาชน

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน

เป้าหมาย:
โทรทัศน์ 5 ครั้ง
วิทยุ - ครั้ง
สิ่งพิมพ์ 23 ครั้ง
สารสนเทศออนไลน์ 82 ครั้ง
สื่ออื่นๆ - ครั้ง
กิจกรรม 25 ครั้ง
ข้อมูลการดาเนินงาน:
1. ผลการดาเนินงานภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 95.00
2. สถาบันดาเนินการตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ประจาปีงบประมาณ
2562 อย่างต่อเนื่อง มีผลงานโดยสรุปดังนี้
 โทรทัศน์ 17 ครั้ง
 สิ่งพิมพ์ 56 ครั้ง
 สารสนเทศออนไลน์ 326 ครั้ง
 กิจกรรม 20 ครั้ง
หลักฐานอ้างอิง:
1. รายงานผลการดาเนินงานตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน (ภาพรวม)
2. รายงานผลการดาเนินงานตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน (รายเดือน)
3. ผลการเผยแพร่แนวทางการปฏิรูปเรือนจาต้นแบบ และการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงตาม
ข้อกาหนดกรุงเทพ”
4. ผลการเผยแพร่แนวทางด้านหลักนิติธรรม หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ
(SDGs) การพัฒนากระบวน การยุติธรรม รวมทั้งการแสดงบทบาทในฐานะสมาชิก PNIs”
5. ผลการเผยแพร่งานการศึกษาวิจัย และองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักนิติธรรมการป้องกัน
อาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด นางสาวชมพูนุท ทองสุโชติ
โทร. 02 118 9400 ต่อ 255
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แผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
ลาดับ

เรื่อง

ประเด็น

1

การเผยแพร่แนว
ทางการปฏิรูปเรือนจา
ต้นแบบ และการปฏิบัติ
ต่อผู้ต้องขังหญิงตาม
ข้อกาหนดกรุงเทพ

- การปฏิบัติตอ่
ผู้ต้องขังตาม
มาตรฐานสากล
- เรือนจาต้นแบบ
- มาตรการที่ไม่ใช่การ
คุมขัง
- การคืนคนดีสู่สังคม

2

การเผยแพร่แนวทาง
ด้านหลักนิติธรรม
หลักการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนขององค์การ
สหประชาชาติ (SDGs)
การพัฒนากระบวน
การยุติธรรม รวมทั้ง
การแสดงบทบาทใน
ฐานะสมาชิก PNIs

- หลักนิติธรรม
- การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน

ความสอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล
(ถ้ามี)
- แผนงานยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี ด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับ
ที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 8
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิจัย และนวัตกรรม
- แผนงานยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี ด้านการ
สร้างความสามารถใน
การแข่งขัน
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับ
ที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 6
ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการในภาครัฐ การ
ป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบและธรร
มาภิบาลในสังคมไทย

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

ประเภทสื่อ
โทรทัศน์

วิทยุ

สิ่งพิมพ์ สารสนเทศ สื่ออื่นๆ กิจกรรม
ออนไลน์

สร้างความตระหนักรู้
และการมีส่วนร่วม

- ผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงาน
ราชทัณฑ์ในประเทศ
ไทยและภูมภิ าค
- ผู้เกี่ยวข้องใน
กระบวนการยุตธิ รรม
- ประชาชน

2

-

2

14

-

7

เพื่อสร้างความรู้และ
ความเข้าใจเกีย่ วกับ
กระบวนการยุตธิ รรม
ทางอาญาและหลักนิติ
ธรรม

- ผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานใน
กระบวนการยุตธิ รรม
ในประเทศและ
ภูมิภาค
- นักวิชาการ
- ประชาชน

3

-

14

65

-

15
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ลาดับ

3

เรื่อง

การเผยแพร่งานการ
ศึกษาวิจยั และองค์
ความรู้เกี่ยวกับหลักนิติ
ธรรมการป้องกัน
อาชญากรรมและ
กระบวนการยุตธิ รรม
ทางอาญา

ประเด็น

- หลักนิติธรรม
- การป้องกัน
อาชญากรรมและ
กระบวนการยุตธิ รรม
ทางอาญา

ความสอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล
(ถ้ามี)
- แผนงานยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี ด้านการ
สร้างความสามารถใน
การแข่งขัน
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับ
ที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 6
ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการในภาครัฐ การ
ป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบและธรร
มาภิบาลในสังคมไทย

วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างความรู้และ
ความเข้าใจเกีย่ วกับ
กระบวนการยุตธิ รรม
ทางอาญาและหลักนิติ
ธรรม

กลุ่มเป้าหมาย

- ผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานใน
กระบวนการยุตธิ รรม
ในประเทศและ
ภูมิภาค
- นักวิชาการ
- ประชาชน

ประเภทสื่อ
โทรทัศน์

วิทยุ

-

-

สิ่งพิมพ์ สารสนเทศ สื่ออื่นๆ กิจกรรม
ออนไลน์
7

3

-

3

หมายเหตุ:
คาจากัดความ
สิ่งพิมพ์ : บทความหรือข่าวที่ได้ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ นิตยสาร รวมทั้งเอกสารเผยแพร่ต่างๆ ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น ลีฟเล็ท โบรชัวร์ โปสเตอร์ เอกสารที่แจกในงาน
สื่ออื่นๆ : จดหมายข่าว หนังสือ
กิจกรรม : งานแถลงข่าว นิทรรศการ การนาเสนอผลงาน
สารสนเทศออนไลน์ : ข่าวออนไลน์ Website Facebook YouTube E-newsletter และข้อมูลที่ได้เผยแพร่ผา่ นช่องทางออนไลน์ต่างๆ
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แผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนรายเดือน สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
หน่วย: จานวนครั้ง/เรื่อง
เรื่อง
1. การเผยแพร่แนวทางการปฏิรูป
เรือนจาต้นแบบ และการปฏิบัติ
ต่อผู้ต้องขังหญิงตามข้อกาหนด
กรุงเทพ
2. การเผยแพร่แนวทางด้านหลักนิติ
ธรรม หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ขององค์การสหประชาชาติ
(SDGs) การพัฒนากระบวนการ
ยุติธรรม รวมทั้งการแสดง
บทบาทในฐานะสมาชิก PNIs
3. การเผยแพร่งานการศึกษาวิจยั
และองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักนิติ
ธรรมการป้องกันอาชญากรรม
และกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญา

ต.ค. 61

พ.ย. 61

ธ.ค. 61

กิจกรรม (1)

ออนไลน์ (6)
กิจกรรม (2)

ม.ค. 62

ก.พ. 62

มี.ค. 62

เม.ย. 62

ทีวี (2)
ออนไลน์ (1)
สิ่งพิมพ์ (2)
กิจกรรม (1)
ออนไลน์ (5)
กิจกรรม (1)
ทีวี (2)
ทีวี (1)
ออนไลน์ (1) สิ่งพิมพ์ (2) สิ่งพิมพ์ (1) สิ่งพิมพ์ (1) สิ่งพิมพ์ (1)
ออนไลน์ (6) สิ่งพิมพ์ (4) กิจกรรม (1) ออนไลน์ (12) ออนไลน์ (5) ออนไลน์ (3) ออนไลน์ (3)
กิจกรรม (1) ออนไลน์ (20)
กิจกรรม (4)
กิจกรรม (1) กิจกรรม (1)
กิจกรรม (2)

กิจกรรม (1)

สิ่งพิมพ์ (1)
ออนไลน์ (1)

สิ่งพิมพ์ (1)

ออนไลน์ (2)
กิจกรรม (2)

พ.ค. 62

มิ.ย. 62

ก.ค. 62

ส.ค. 62

ออนไลน์ (1)
กิจกรรม (1)

ก.ย. 62
ออนไลน์ (1)
กิจกรรม (1)

สิ่งพิมพ์ (2) สิ่งพิมพ์ (1) สิ่งพิมพ์ (1) สิ่งพิมพ์ (1)
ออนไลน์ (5) ออนไลน์ (3) ออนไลน์ (3) ออนไลน์ (4)
กิจกรรม (2) กิจกรรม (1) กิจกรรม (1) กิจกรรม (1)

สิ่งพิมพ์ (5)
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ผลการดาเนินงานรายตัวชี้วัด

องค์ประกอบที่ 2 (Agenda Base)

ตัวชี้วัด 2.1 การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
2.1.2 ร้อยละการชี้แจงประเด็นสาคัญที่ทันต่อสถานการณ์

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน

คาอธิบาย:
มติคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน โดยให้หัวหน้า
ส่วนราชการต่างๆ ได้แก่ ปลัดกระทรวง อธิบดี และหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากระทรวง กรม
ตลอดจนผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสร้างความ
รับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ความสาเร็จในการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนตามแนวทางนี้ เป็นตัวชี้วัดสาคัญในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าหน่วยงานทุกแห่ง โดยประเมินจากตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
1) ปริมาณและประสิทธิภาพของการชี้แจงของหน่วยงาน
2) ความทันต่อสถานการณ์ในการชี้แจง
ประเด็นเรื่อง
1. ปริมาณและประสิทธิภาพของ
การชี้แจง
2. ความทันของสถานการณ์ในการ

ชี้แจง

ตัวชี้วัด
2.1.1 ร้อยละการดาเนินการตาม
แผนการสร้างความรู้ความเข้าใจ
แก่ประชาชน
2.1.2 ร้อยละการชี้แจงประเด็นสาคัญ
ที่ทันต่อสถานการณ์

เจ้าภาพตัวชี้วัด
สานักงาน ก.พ.ร.

สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและ
กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสั มพันธ์ สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สานักโฆษก) ซึ่งเป็นเจ้าภาพการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ 2.1.2 ร้อยละการชี้แจงประเด็นสาคัญที่ทันต่อสถานการณ์ ได้ดาเนินการปรั บปรุงแนวทางการให้
คะแนนตัวชี้วัดใหม่เพื่อให้การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยแนวทาง
ดังกล่าวจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 (รอบการประเมินที่ 2) เป็นต้นไป
ขั้นตอนการชี้แจงประเด็นสาคัญที่ทันต่อสถานการณ์:
ขั้นตอนที่ 1 สานักโฆษก และกรมประชาสั มพันธ์แจ้งประเด็นข่าว ระยะเวลาการชี้แจง และ
หน่วยงานที่คาดว่าจะเกี่ยวข้องแก่ส่วนราชการ
ขั้นตอนที่ 2 ส่วนราชการรับทราบ รับปฏิบัติตามประเด็นข่าวที่ต้องชี้แจง
ขั้นตอนที่ 3 ส่วนราชการชี้แจงประเด็นข่าว
1) ประเด็นข่าวที่ชี้แจง
2) รายละเอียด/เนื้อหาการชี้แจง
3) วัน เวลาที่ชี้แจง
4) ช่องทางการเผยแพร่
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ตัวชี้วัด 2.1 การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
2.1.2 ร้อยละการชี้แจงประเด็นสาคัญที่ทันต่อสถานการณ์

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน

เกณฑ์การประเมิน: พิจารณาจาก
หน่วยงานที่ไม่สามารถชี้แจงประเด็นข่าวได้ทันต่อสถานการณ์ภายในระยะเวลา 1 วัน และ/หรือไม่
ระบุช่องทางการเผยแพร่ประเด็นข่าว จะถือว่าไม่ผ่านการประเมินจากตัวชี้วัดนี้ โดยไม่ต้องพิจารณาคุณภาพ
ข่าว
เป้าหมาย:
ชี้แจงประเด็นข่าวผ่านได้ร้อยละ 100
ข้อมูลการดาเนินงาน:
ไม่ได้รับมอบหมายให้ดาเนินการชี้แจง
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รายละเอียดเกณฑ์การประเมินผล
ประเด็นการประเมิน
1. ทันเวลา
(1 คะแนน)

2. คุณภาพเนื้อหา
(1 คะแนน)

3. วิธีการชี้แจง
(4 คะแนน)

ประเด็นย่อย

คะแนน

เงื่อนไข

 ชี้แจงประเด็นข่าวภายในเวลา 1 วัน
 ชี้แจงประเด็นข่าวภายในเวลามากกว่า 1 วัน (3 วัน/ 5วัน/
7 วัน)
 ชี้แจงประเด็นข่าวภายในเวลา 1 วัน และชี้แจงประเด็นข่าว
ภายในเวลามากกว่า 1 วัน (3 วัน/ 5วัน/ 7 วัน)
การพิจารณาให้คะแนนคุณภาพเนื้อหาการชี้แจงประเด็นข่าว
ประกอบด้วย 3 หัวข้อ ได้แก่
 ที่มาที่ไป (เรื่องเดิม) ของปัญหา
 ข้อเท็จจริง สภาพที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
 การแก้ไขปัญหา (ตอบโจทย์ข้อสงสัยได้)
กรณีชี้แจงภายในเวลา 1 วัน
- มีการแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน
2 ประเภทสื่อขึ้นไป
- มีการชี้แจงผ่าน Facebook
Live
กรณีชี้แจงภายในเวลามากกว่า - มีการแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน
1 วัน (3 วัน/ 5วัน/ 7 วัน)
2 ประเภทสื่อขึ้นไป
- มีการชี้แจงผ่าน Facebook
Live
- จัดทา Clip Video เผยแพร่
(สามารถนา Facebook
Live มาตัดต่อเป็นคลิปได้)

1 คะแนน

 การนับระยะเวลาไม่เว้นวันหยุดราชการ และ
 หากชี้แจงประเด็นไม่ทันภายในระยะเวลาที่
กาหนด จะไม่รับพิจารณาคะแนนในประเด็น
อื่นทั้งหมด

1 คะแนน

 เนื้อหาในการชี้แจงต้องมีครบทั้ง 3 หัวข้อ
หากมีการชี้แจงไม่ครบถ้วนจะไม่ดีรับคะแนน
ในประเด็นนี้

 ส่งประเด็นการชี้แจงข่าวในกลุ่มไลน์
IR Chat (Issue Report Chat)

2 คะแนน

 การชี้แจงจะต้องมีเนื้อหาครบทั้ง 3 หัวข้อ
ตามประเด็นการประเมินคุณภาพเนื้อหา
 หากมีการแถลงข่าวแก่สื่อมวลชนไม่ถึง 2
ประเภทสื่อ จะไม่ได้รับคะแนนในส่วนนี้
 หากมีการแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน 2 ประเภท
สื่อขึ้นไป พร้อมจัดทา Facebook Live จะ
ได้คะแนนทั้งในส่วนของการแถลงข่าวและ
การชี้แจงผ่าน Facebook Live ด้วย

 ส่งหลักฐานวิธีการชี้แจงและช่องทาง
การเผยแพร่มายังกรมประชาสัมพันธ์
ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
(e-mail) spokeman@prd.go.th
 ส่งหลักฐานภายใน 2 วัน หลังจาก
ชี้แจง

2 คะแนน
1 คะแนน
1 คะแนน
2 คะแนน

หมายเหตุ
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ประเด็นการประเมิน
4. ช่องทางการเผยแพร่
(4 คะแนน)

ประเด็นย่อย
 เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานและ GNews
 เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ภายนอก เช่น เว็บไซต์สื่อ เว็บพันทิป
เว็บกระปุก ฯลฯ หรือโซเชียลมีเดียภายในและภายนอก
ได้แก่ Facebook Instagram Twitter Line YouTube
 เผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือพิมพ์)
 เผยแพร่ผ่านโทรทัศน์หรือวิทยุ
รวม

คะแนน
1 คะแนน

เงื่อนไข

หมายเหตุ

 หากไม่มีช่องทางการเผยแพร่จะไม่ได้รับ
พิจารณาคะแนนในประเด็นอื่นทั้งหมด

1 คะแนน
1 คะแนน
1 คะแนน
10 คะแนน

หมายเหตุ:
เกณฑ์การผ่านประเด็นข่าว
 การชี้แจงประเด็นสาคัญที่ทันต่อสถานการณ์ ต้องดาเนินการครบทั้ง 4 ประเด็นการประเมิน หากดาเนินการไม่ครบจะถือว่าไม่ผ่านการประเมินประเด็นข่าว
 ประเด็นข่าวที่ผ่านการประเมินต้องได้ 6 คะแนนขึ้นไป
 คะแนนตั้งแต่ 6 – 8 คะแนนขึ้นไป ผ่านระดับมาตรฐาน
 คะแนนตั้งแต่ 8 - 10 คะแนนขึ้นไป ผ่านระดับคุณภาพ
เกณฑ์การผ่านตัวชี้วัด
 เกณฑ์การผ่านการประเมินร้อยละการชีแ้ จงประเด็นสาคัญที่ทันต่อสถานการณ์ จะต้องผ่านการประเมินประเด็นข่าวร้อยละ 100
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ผลการดาเนินงานรายตัวชี้วัด

องค์ประกอบที่ 4 (Innovation Base)

ตัวชี้วัด 4.1 ระดับความสาเร็จของการสารวจความพึงพอใจและพัฒนาการ
ให้บริการ

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน

หลักการ:
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ.2542 มาตรา 5 บัญญัติว่า “เมื่อรัฐบาลมีแผนงานหรือนโยบาย
ด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะเพื่อจัดทาบริการสาธารณะ และมีความเหมาะสมที่จะจัดตั้งหน่วยงานบริหารขึ้น
ใหม่แตกต่างไปจากส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ โดยมีความมุ่งหมายให้มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและ
บุ ค คลให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด จั ด ตั้ ง เป็ น องค์ ก ารมหาชน โดยตราเป็ น พระราชกฤษฎี ก าตาม
พระราชบัญญัตินี้ก็ได้” องค์การมหาชนซึ่งเป็ นหน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึง
ควรมุ่งพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน
โดยองค์การมหาชนเลือกสารวจความพึงพอใจในการให้บริการตามภารกิจหลัก จานวนงานที่จะ
สารวจ และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่ในแผนการสารวจความพึงพอใจซึ่งคณะกรรมการองค์การ
มหาชนเป็นผู้ให้ความเห็นชอบและนาผลจากการสารวจมาปรับปรุงการให้บริการ
ทั้งนี้ การสารวจความพึงพอใจในการให้บริการ เป็นวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลการตอบสนองความ
คาดหวังและความต้องการจากผู้ รับบริการโดยตรง เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนใน
การเรี ย นรู้ แ ละเข้ า ใจผู้ รั บ บริ ก าร เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง การให้ บ ริ ก ารให้ มี คุ ณ ภาพตรงตามความต้อ งการของ
ผู้รับบริการ แสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนมีความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับทรัพยากรที่ได้รับ
เงื่อนไข:
1) องค์การมหาชนจัดหาองค์กร/ผู้ประเมินจากภายนอกเป็นผู้ดาเนินการสารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการองค์การมหาชนเกี่ยวกับวิธีการสารวจ/แบบสอบถาม
ก่อนดาเนินการสารวจ (ห้ามใช้วิธีการประเมินแบบ Top two Box)
2) องค์การมหาชนที่เข้าสู่ระบบการประเมินผลเป็นปีแรก ให้ยกเว้นไม่ต้องนาเสนอรายงานผลการ
ปรับปรุงงานตามผลการสารวจของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อคณะกรรมการองค์การมหาชน
3) การสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ให้สารวจงานบริการหลักขององค์การมหาชนตาม
วัตถุประสงค์การจัดตั้งรวมถึงงานบริการหลักขององค์การมหาชนตามพระราชบัญญัติการอานวยความ
สะดวกในการพิจ ารณาอนุ ญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เพื่อยกระดับ คุ ณภาพการให้ บริ การให้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4) องค์การมหาชนจะต้องดาเนินการตามเป้าหมายตัวชี้วัดให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.
2562
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ตัวชี้วัด 4.1 ระดับความสาเร็จของการสารวจความพึงพอใจและพัฒนาการ
ให้บริการ

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน

เป้าหมาย:
กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจงานบริการขององค์การมหาชน ร้อยละ 80 และ องค์การมหาชน
เสนอรายงานผลการปรับปรุงงานตามผลการสารวจของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อคณะกรรมการองค์การ
มหาชนภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข้อมูลการดาเนินงาน:
1. สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์การจัดตั้ง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา
กระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคอาเซียน ให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักปฏิบัติ
สากล โดยให้ความสาคัญกับการเผยแพร่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้หลากหลายรูปแบบแก่สาธารณชน ดังนั้น
จึงมีลักษณะดาเนินงานในการสร้างเครือ ข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ ตลอดจนการพัฒนาองค์ความรู้
ด้านกระบวนการยุติธรรมภายในประเทศ โดยการจัดประชุม สัมมนา และการจัดหลักสูตรการอบรมต่างๆ
เพื่อให้บริการงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความต้องการให้แก่สาธารณชน จึงมี
การดาเนินสารวจและประเมินระดับความพึงพอใจในการให้บริการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขึ้น โดย
สารวจความพึงพอใจในงานตามภารกิจหลักของสถาบันฯ ตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง เพื่อยกระดับคุณภาพ
การให้บริการให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
2. สถาบันได้วิเคราะห์ประเด็นผลการดาเนินงานในปีที่ผ่านมา และได้กาหนดแนวทางปรับปรุงตาม
ผลการสารวจความพึงพอใจฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พร้อมนาเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบรายงานผลการสารวจความพึงพอใจและแนวทางการปรับปรุงการให้บริการของสถาบัน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ในการประชุ ม คณะกรรมการ ครั้ ง ที่ 5/2561 เมื่ อ วั น ที่ 25 กั น ยายน 2561
รายละเอียดดังนี้
ประเด็น
กิจกรรมการประชุม/สัมมนา
1. การปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมให้
สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย
2. การแปลของล่าม
3. ระยะเวลาการจัดกิจกรรม

แนวทางการปรับปรุง
เพิ่มความน่าสนใจและรูปแบบการนาเสนอสาระสาคัญของหัวข้อการ
ประชุม/สัมมนา ที่สามารถทาให้ผเู้ ข้าร่วมมีโอกาสและเปลี่ยนความ
คิดเห็นได้มากขึ้น
ควรมีควาชัดเจนมากขึ้น เพื่อให้สารถเข้าใจได้ง่ายและรวดเร็ว
ปรับปรุงระยะเวลาการสัมมนาของเยาวชนให้เหมาะสมกับเนื้อหาใน
การสัมมนา รวมถึงอยากให้มีกจิ กรรมภายนอกห้องเรียนที่มีโอกาสให้
เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกลุ่มเยาวชนได้มากขึ้น
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ตัวชี้วัด 4.1 ระดับความสาเร็จของการสารวจความพึงพอใจและพัฒนาการ
ให้บริการ
กิจกรรมการฝึกอบรม
1. ระยะเวลาการจัดกิจกรรม

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ปรับระยะเวลาสาหรับงานฝึกอบรมเจ้าหน้าทีร่ าชทัณฑ์อาวุโสของต่ง
ประเทศให้เหมาะสม เมื่อเปรียบเทียบกับเนื้อหาการอบรม

ทั้งนี้ สถาบันได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาประเด็นดังกล่าวไปปรับปรุง/พัฒนางานให้
สอดคล้องกับความต้องการและความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ
3. สถาบันได้ดาเนินการตามที่สานักงาน ก.พ.ร. กาหนด โดยคัดเลือก บริษัท อิปซอสส์ จากัด ซึ่ง
เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการสารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บริการในส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และเอกชน
4. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันได้หารือร่วมกับที่ปรึกษาโครงการฯ ในการจัดทาขอบเขต
การดาเนินงานและปรั บปรุ งแบบส ารวจ และนาเสนอต่อที่ป ระชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ ความ
เห็นชอบข้อเสนอแนวทางดาเนินงาน วิธีการสารวจ และตัวอย่างแบบสอบถามความพึงพอใจและพัฒนาการ
ให้บริการของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในการประชุมครั้ง
ที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562
5. ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา สถาบันได้จัดให้มีกิจกรรมการฝึกอบรม ประชุม/สัมมนา จานวน 4 ครั้ง
มีผู้ตอบแบบสารวจทั้งสิ้น 246 คน ผลการสารวจความพึงพอใจในการให้บริการคิดเป็น ร้อยละ 86.54
หลักฐานอ้างอิง:
1. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562
3. แบบสารวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ
4. ข้อมูลผลการสารวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ

ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด นางสาวสุชาดา จังรัสสะ
โทร. 02 118 9400 ต่อ 208
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ผลการดาเนินงานรายตัวชี้วัด

องค์ประกอบที่ 4 (Innovation Base)
 รอบ 6 เดือน
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัด 4.2 ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน
หลักการ:
กาหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายเป็นรายไตรมาส ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท
ประมาณการรายจ่าย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รวม

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาศ 3

ไตรมาส 4

ภาพรวม

2,784,000

878,552

638,000

638,000

629,448

ประมาณร้อยละ

96.00%

30.29%

22.00%

22.00%

21.71%

รายจ่ายประจา

2,303,393

739,273

492,848

492,848

478,424

ประมาณร้อยละ

89.36%

33.00%

22.00%

22.00%

21.36%

รายจ่ายลงทุน

580,607

139,279

145,152

145,152

151,024

ประมาณร้อยละ

88.00%

21.11%

22.00%

22.00%

22.89%

สูตรการคานวณ :
ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้เงิน มีสูตรการคานวณดังนี้
จานวนเงินค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จานวนเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการองค์การมหาชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

X 100

จานวนเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการองค์การมหาชน
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 หมายถึ ง วงเงิ น งบประมาณขององค์ ก ารมหาชนที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการองค์ ก ารมหาชนให้ ใ ช้ เ พื่ อ ด าเนิ น การในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 (ระบุ ที่ ม าของเงิ น
ประกอบด้วย)
จานวนเงินค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่าย ได้แก่ ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน ค่าใช้จ่ายโครงการ/
เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายอื่น ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง และค่าครุภัณฑ์
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ตัวชี้วัด 4.2 ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน

เงื่อนไข:
1. การคานวณร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน ให้ยึดตามแผนการใช้จ่ายเงินที่
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการองค์การมหาชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ต้นปี เป็นหลัก การปรับ
แผนการใช้จ่ายเงินระหว่างปีจะไม่ถูกนามาพิจารณาในตัวชี้วัดนี้
2. หากมีการก่อหนี้ผูกพัน มีบันทึกข้อตกลง มีสัญญา หรือมีการให้ทุนการศึกษาตามแผนการใช้
จ่ายเงินให้นามาคานวณเป็นผลงานได้
3. กรณีที่องค์การมหาชนปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ได้ผลผลิตตามที่กาหนดและมีเงินเหลือจ่ายให้
คานวณผลการประเมินเป็น ร้อยละ 100
เป้าหมาย:
ตามมติคณะรัฐมนตรี (ร้อยละ 96)
ข้อมูลการดาเนินงาน:
1. ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2561
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 รวมวงเงินทั้งสิ้น 320,360,600.00 บาท (สามร้อยยี่สิบล้านสามแสนหกหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)
2. ในช่ ว ง 6 เดื อ นที่ ผ่ า นมา (1 ตุ ล าคม 2561 – 31 มี น าคม 2562) สถาบั น มี ผ ลการใช้ จ่ า ย
งบประมาณ (รวมผูกพัน) ทั้งสิ้น 176,132,800.00 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสองพัน
แปดร้อยบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ 54.98 แบ่งออกเป็น
2.1 งบรายจ่ายประจา ได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นเงิน 110,159,800.00 บาท (หนึ่งร้อยสิบ
ล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) มีผลการใช้จ่ายจานวน 43,214,000.00
บาท (สี่สิบสามล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 39.23
2.2 งบรายจ่ายลงทุน ได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นเงิน 59,323,800.00 บาท (ห้าสิบเก้าล้าน
สามแสนสองหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) มีผลการใช้จ่ายจานวน 57,621,400 บาท
(ห้าสิบเจ็ดล้านหกแสนสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 97.13
2.3 งบประมาณเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์ ได้รับการจัดสรร
งบประมาณรวม 150,877,000.00 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาท
ถ้วน) มีผลการใช้จ่ายจานวน 75,297,400.00 บาท (เจ็ดสิบห้าล้านสองแสนเก้าหมื่นเจ็ด
พันสี่ร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้
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ตัวชี้วัด 4.2 ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การอนุวัติมาตรฐานและบรรทัดฐานของสหประชาชาติด้านการป้องกัน
อาชกรรมและความยุติธรรมทางอาญาในกลุ่มเปราะปรางโดยเฉพาะข้อกาหนดกรุงเทพ
และการส่งเสริมสิทธิของผู้หญิงและเด็ก มีผลการใช้จ่ายเป็นเงิน 15,658,100.00 บาท
(สิบห้าล้านหกแสนห้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 46.13
- ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 การส่ งเสริมและพัฒ นาองค์ความรู้ด้ านหลั กนิติธ รรมเพื่ อรองรั บ
เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั ง ยื น มี ผ ลการใช้ จ่ า ยเป็ น เงิ น 5,873,000.00 บาท (ห้ า ล้ า น
แปดแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 33.33
- ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การการพัฒนานวัตกรรมและเผยแพร่องค์ความรู้สาหรับหน่วยงาน
เครือข่ายภายในประเทศเพื่อยกระดับการป้องกันอาชกรรมและระบบยุติธรรมทางอาญา
ภายใต้ บ ริ บ ทที่ เ กิ ด ขึ้ น ใหม่ ใ นสั ง คม มี ผ ลการใช้ จ่ า ยเป็ น เงิ น 12,081,500.00 บาท
(สิบสองล้านแปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 59.25
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมบทบาทองค์กรในการเป็น Active PNI และสร้างการมีสส่วน
ร่วมกับหน่วยงานในเครืข่าย UN-PNI ผู้มีส่วนได้เสีย นักวิชาการและกลุ่มเยาวชน ทั้งใน
ประเทศและระหว่างต่างประเทศ มีผลการใช้จ่ายเป็นเงิน 21,163,100.00 บาท (ยี่สิบ
เอ็ดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 42.02
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 การปรับระบบพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการให้เข็มแข็งทันสมัย
และมีประสิทธิภาพสามารถสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจในระดับนานาชาติ มีผลการใช้
จ่ายเป็นเงิน 20,494,700.00 บาท (ยี่สิบล้านห้าแสนแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) คิดเป็น
ร้อยละ 71.89
หน่วย: บาท

รายการ
1. งบรายจ่ายประจา
2. งบรายจ่ายลงทุน
3. งบดาเนินโครงการตาม
ยุทธศาสตร์องค์กร
รวม

แผนงบประมาณ
110,159,800.00
59,323,800.00
150,877,000.00

ผลการใช้จ่าย
(รวมผูกพัน)
43,214,000.00
57,621,400.00
75,297,400.00

320,360,600.00

176,132,800.00

ร้อยละ
39.23
97.13
49.91
54.98
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ตัวชี้วัด 4.2 ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน

หลักฐานอ้างอิง:
1. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 25 กันยายน 2561
2. แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3. สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด นางสาวปัญจพร นามไพโรจน์
นางสาวชุติกาญน์ วัลลา
โทร. 02 118 9400 ต่อ 205, 154
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ผลการดาเนินงานรายตัวชี้วัด

องค์ประกอบที่ 4 (Innovation Base)

 รอบ 6 เดือน
ตัวชี้วัด 4.3 ระดับการพัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการ
1. บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การมหาชน  รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน
1.1 คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติงานประจาภายในเวลาที่กาหนด

คาอธิบาย:
แผนยุทธศาสตร์ คือ แผนกาหนดทิศทางการ
ท างานขององค์ ก ารมหาชน เนื้ อ หาของแผน
ยุทธศาสตร์มี 5 ประเด็น คือ
1) วิสัยทัศน์
2) ภารกิจหรือพันธกิจ
3) วัตถุประสงค์/นโยบาย
4) กลยุทธ์
5) เป้าหมาย

แผนปฏิบัติงานประจาปี คือ แผนที่ระบุภารกิจที่
จะดาเนินการในรอบปี พร้อมด้วยงบประมาณรายรับ
และรายจ่ายขององค์กร เนื้อหาของแผนปฏิบัติงาน
ประจาปีมี 6 ประเด็น คือ
1) วัตถุประสงค์
2) เป้าหมาย
3) ขั้นตอน
4) ระยะเวลา
5) งบประมาณค่าใช้จ่าย
6) ผู้รับผิดชอบ

เกณฑ์การให้คะแนน:
ระดับคะแนน

รายละเอียด

1

 ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์หรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจาปี
ภายในเดือนธันวาคม 2561

2

 ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์หรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจาปี
ภายในเดือนพฤศจิกายน 2561

3

 ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์หรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจาปี
ภายในเดือนตุลาคม 2561

4

 ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์หรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจาปี
ภายในเดือนกันยายน 2561

5

 ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์หรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจาปี
ภายในเดือนสิงหาคม 2561

เงื่อนไข:
1) ขอปรับลดคะแนนเชิงคุณภาพ หากเนื้อหามีไม่ครบถ้วนทุกประเด็นที่กาหนด ประเด็นละ 0.1 คะแนน
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 รอบ 6 เดือน
ตัวชี้วัด 4.3 ระดับการพัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการ
1. บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การมหาชน  รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน
1.1 คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติงานประจาภายในเวลาที่กาหนด
2) ในการเสนอแผนยุทธศาสตร์ให้คณะกรรมการพิจารณา องค์การมหาชนต้องมีข้อมูลการวิเคราะห์สภาวะ
แวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม และต้องนาประเด็นที่เป็นจุดอ่อน
ไปกาหนดเป็นกลยุทธ์ให้ครบถ้วน
3) กรณีที่องค์การมหาชนมีการปรับทิศทางยุทธ์ศาสตร์ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหลังจากที่คณะกรรมการ
พิ จ ารณาเห็ น ชอบหรื อ ทบทวนยุ ท ธศาสตร์ ไ ปแล้ ว ก.พ.ร. จะพิ จ ารณาให้ ค ะแนนจากการเสนอแผน
ยุทธศาสตร์ในครั้งแรก

ข้อมูลการดาเนินงาน:
1. ผลการดาเนินงานอยู่ในระดับที่ 4
2. สถาบันได้ดาเนินการทบทวนผลการดาเนินงานที่ผ่านมา พร้อมทั้งประมวลผลความคาดหวังต่อ
องค์กรจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก-ภายใน
และหา Gap Review ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ แผนและผลการด าเนิ น งาน น ามาใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล
ประกอบการทบทวน Strategy Plan สาหรับการทางานในช่วงเวลา 3-5 ปีข้างหน้า
3. ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2561
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 โดยที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 3 เรื่อง คือ
 สถาบันควรมีการประชาสัมพันธ์สู่สาธารณชนให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจของ
สาธารณชนในภารกิจงานของสถาบัน โดยอาจทาได้หลายวิธี เช่น การนาบุคคลในภาค
สื่อสารมวลชนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมของสถาบัน
 ที่ประชุมเห็นว่าการสร้างเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมเป็นสิ่ง
ที่จาเป็นอย่างยิ่ง โดยสถาบันอาจชักชวนหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐเข้ามามีส่วนร่วมให้มาก
ขึ้นในการผลักดันโครงการต่างๆ ด้วย
 สถาบันควรใช้ประโยชน์จากการเป็น UN-PNI ในการนาหนักปฏิบัติต่างๆ ของสากลมา
ขยายผลต่อในระดับภายในประเทศ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561–2565)
หลักฐานอ้างอิง:
1. รายงานการประชุม คณะกรรมการบริห ารสถาบั นเพื่ อ การยุติ ธ รรมแห่ ง ประเทศไทย ครั้ งที่
6/2561 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 วาระที่ 4.1 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.
2561 – 2565) ประจาปี 2562

หน้า 37

 รอบ 6 เดือน
ตัวชี้วัด 4.3 ระดับการพัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการ
1. บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การมหาชน  รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน
1.1 คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติงานประจาภายในเวลาที่กาหนด
2. เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่ งประเทศไทย ครั้ งที่
6/2561 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 วาระที่ 4.1 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.
2561 – 2565) ประจาปี 2562

ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด นางสาวปัญจพร นามไพโรจน์
โทร. 02 118 9400 ต่อ 205

หน้า 38

ผลการดาเนินงานรายตัวชี้วัด

องค์ประกอบที่ 4 (Innovation Base)

 รอบ 6 เดือน
ตัวชี้วัด 4.3 ระดับการพัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการ
1. บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การมหาชน  รอบ 9 เดือน
1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดาเนินงาน  รอบ 12 เดือน
ขององค์การมหาชนรายไตรมาส
1.2.1 การพิจารณาแผนและรายงานผลการควบคุมภายใน

คาอธิบาย:
รายงานผลการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ Committee of Sponsoring Organization
of the Treadway Commission (COSO) ประกอบด้วย รายงานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของการควบคุม
สารสนเทศและการสื่อสาร การติดตามผลและการประเมินผล
เกณฑ์การให้คะแนน:
ระดับคะแนน

รายละเอียด

1

 คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบแผนควบคุมภายใน และเสนอคณะกรรมการทราบ
 รายงานผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ จานวน 1 ครั้ง

2

 รายงานผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ จานวน 2 ครั้ง

3

 รายงานผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ จานวน 3 ครั้ง

4

 รายงานผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ จานวน 4 ครั้ง

5

 รายงานผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส
 คณะกรรมการให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะ

เงื่อนไข:
1) ขอปรับลดคะแนนเชิงคุณภาพ หากประเด็นในการควบคุมภายในไม่ครบถ้วนตามที่ COSO กาหนด

ประเด็นละ 0.2 คะแนน ต่อการรายงาน 1 ครั้ง
2) การรายงานผลการดาเนินงานไตรมาส 4 สามารถรายงานผลได้ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2562

ข้อมูลการดาเนินงาน:
1. ผลการดาเนินงานอยู่ในระดับที่ 2
2. สถาบันได้จัดทารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สาหรับระยะเวลาการดาเนินงาน
สิ้นสุด 30 กันยายน 2562 โดยมีแนวทางการปรับปรุงการควบคุมภายในกาหนดเวลาแล้วเสร็จ
และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบภายใน
ได้นาเสนอต่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ในการประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อ
หน้า 39

 รอบ 6 เดือน
ตัวชี้วัด 4.3 ระดับการพัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการ
1. บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การมหาชน  รอบ 9 เดือน
1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดาเนินงาน  รอบ 12 เดือน
ขององค์การมหาชนรายไตรมาส
1.2.1 การพิจารณาแผนและรายงานผลการควบคุมภายใน
วันที่ 14 ธันวาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสถาบัน ในการ
ประชุ ม ครั้ ง ที่ 1/2562 เมื่ อ วั น ที่ 25 มกราคม 2562 ซึ่ ง ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ห็ น ชอบแผนการ
ดาเนินงานด้านบริหารจัดการของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ด้านการควบคุมภายใน ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านบริหารจั ดการสารสนเทศ
ด้านบริหารงานบุคคล
3. สถาบันได้นาเสนอรายงานผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อ ทราบ และให้
ความเห็นหรือข้อเสนอแนะ จานวน 2 ครั้ง ได้แก่
ครั้งที่ 1 การประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายงานผลการดาเนินงานด้านบริหารจัดการของสถาบันเพื่อ
การยุ ติธ รรมแห่ ง ประเทศไทย ไตรมาสที่ 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในด้านการ
ตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการสารสนเทศ การ
บริหารทรัพยากรบุคคล รายงานด้านการเงิน และรายงานด้านภารกิจหลัก
ครั้งที่ 2 การประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562

หลักฐานอ้างอิง:
1. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริห ารสถาบัน เพื่ อการยุติธ รรมแห่ งประเทศไทย ครั้งที่
1/2562 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 วาระที่ 5.1 แผนการดาเนินงานด้านการบริหารจัดการ
ของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และรายงานผล
การดาเนินงานด้านบริหารจัดการ ไตรมาสที่ 1 (ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561)
2. ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่
3/2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562

ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
โทร.
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ผลการดาเนินงานรายตัวชี้วัด

องค์ประกอบที่ 4 (Innovation Base)

 รอบ 6 เดือน
ตัวชี้วัด 4.3 ระดับการพัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการ
1. บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การมหาชน  รอบ 9 เดือน
1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดาเนินงาน  รอบ 12 เดือน
ขององค์การมหาชนรายไตรมาส
1.2.2 การพิจารณาแผนและรายงานผลการตรวจสอบ
ภายใน

เกณฑ์การให้คะแนน:
ระดับคะแนน

รายละเอียด

1

 คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบแผนตรวจสอบภายใน และเสนอคณะกรรมการทราบ
 รายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ จานวน 1 ครั้ง

2

 รายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ จานวน 2 ครั้ง

3

 รายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ จานวน 3 ครั้ง

4

 รายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ จานวน 4 ครั้ง

5

 รายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส
 มีดาเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตของคณะกรรมการองค์การมหาชน
ครบถ้วน (ถ้ามี)

เงื่อนไข:
1) รายงานผลการตรวจสอบภายในควรมีเนื้อหาครอบคลุมถึง ผลการปฏิบัติงานเทียบกับแผนการตรวจสอบ ปัย
หาอุปสรรคที่ทาให้การดาเนินงานไม่เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ และความเสี่ยงการควบคุมที่สาคัญ และ
เรื่องอื่นๆ ที่คณะกรรมการควรทราบ เช่น ข้อตรวจพบที่สาคัญ/โอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาด/การทุจริต/ความ
เสียหาย เป็นต้น
2) การรายงานผลการดาเนินงานไตรมาส 4 สามารถรายงานผลได้ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2562

ข้อมูลการดาเนินงาน:
1. ผลการดาเนินงานอยู่ในระดับที่ 2
2. สถาบั น ได้ จั ด ท าแผนการตรวจสอบระยะ 3 ปี ตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2562 – 2564 และแผนการ
ตรวจสอบภายในประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แล้ว โดยได้ประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ของสถาบัน จานวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ (Strategic) ด้านการปฏิบัติงาน (Operation
Risk) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) และด้านการเงิน (Financial Risk)
ทั้งนี้ได้เสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลพิจารณาเพื่อเห็นชอบและอนุมัติ ใน
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 รอบ 6 เดือน
ตัวชี้วัด 4.3 ระดับการพัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการ
1. บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การมหาชน  รอบ 9 เดือน
1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดาเนินงาน  รอบ 12 เดือน
ขององค์การมหาชนรายไตรมาส
1.2.2 การพิจารณาแผนและรายงานผลการตรวจสอบ
ภายใน
การประชุมครั้ งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 และเสนอต่อคณะกรรมการบริห าร
ทราบในการประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561
ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมีมติรับทราบ และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า สถาบัน
ควรสร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติ ตลอดจนมีกรอบการดาเนินงาน/ระเบียบวิธีปฏิบัติที่มี
ความชัดเจน เพื่อลดประเด็นความเสี่ยงอันอาจเกิดขึ้นได้
4. สถาบันได้นาเสนอรายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อ ทราบ และให้
ความเห็นหรือข้อเสนอแนะ จานวน 2 ครั้ง ได้แก่
ครั้งที่ 1 การประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายงานผลการดาเนินงานด้านบริหารจัดการของสถาบันเพื่อ
การยุ ติธ รรมแห่ ง ประเทศไทย ไตรมาสที่ 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในด้านการ
ตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการสารสนเทศ การ
บริหารทรัพยากรบุคคล รายงานด้านการเงิน และรายงานด้านภารกิจหลัก
ครั้งที่ 2 การประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562

หลักฐานอ้างอิง:
1. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่
6/2561 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 วาระที่ 3.3.2 การทบทวนกฎบัตรและอนุมัติแผนการ
ตรวจสอบภายใน
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่
1/2562 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 วาระที่ 5.1 แผนการดาเนินงานด้านการบริหารจัดการ
ของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และรายงานผล
การดาเนินงานด้านบริหารจัดการ ไตรมาสที่ 1 (ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561)
3. ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่
3/2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562
ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
โทร.
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ผลการดาเนินงานรายตัวชี้วัด

องค์ประกอบที่ 4 (Innovation Base)

 รอบ 6 เดือน
ตัวชี้วัด 4.3 ระดับการพัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการ
1. บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การมหาชน  รอบ 9 เดือน
1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดาเนินงาน  รอบ 12 เดือน
ขององค์การมหาชนรายไตรมาส
1.2.3 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหาร
ความเสี่ยง

เกณฑ์การให้คะแนน:
ระดับคะแนน

รายละเอียด

1

 คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง
 รายงานผลการบริหารความเสีย่ งต่อคณะกรรมการ จานวน 1 ครั้ง

2

 รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ จานวน 2 ครั้ง

3

 รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ จานวน 3 ครั้ง

4

 รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ จานวน 4 ครั้ง

5

 รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส
 มีการดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงครบถ้วน

เงื่อนไข:
1) ขอปรับลดคะแนนเชิงคุณภาพของแผนบริหารความเสี่ยง หากเนื้อหาไม่ครอบคลุม 3 ประเด็น คือ
1.1) ไม่มีการกาหนดปัจจัยเสี่ยง (ปรับลด 0.3 คะแนน)
1.2) ไม่มีผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง (ระบุโอกาสและผลกระทบความเสีย่ ง และจัดลาดับความเสี่ยงในแต่ละ

ด้าน เช่น ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ ธรรมาภิบาล กระบวนการทางาน และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)
(ปรับลด 0.3 คะแนน)
1.3) ไม่มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง (ปรับลด 0.3 คะแนน)
2) การรายงานผลการดาเนินงานไตรมาส 4 สามารถรายงานผลได้ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2562

ข้อมูลการดาเนินงาน:
1. ผลการดาเนินงานอยู่ในระดับที่ 2
2. สถาบันได้จัดทาแผนการบริหารความเสี่ยงประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยอาศัยหลักการ
และพื้นฐานการวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยบูรณาการเชื่อมโยงกับแนวทางการควบคุมภายในของ
สถาบัน เพื่อช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น และทาให้องค์กรสามารถจัดการ
กับปัญหาอุปสรรค บรรลุเป้าหมายผลการดาเนินงานทุกระดับอย่างเป็นระบบบ รวมทัท้งเกิด
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 รอบ 6 เดือน
ตัวชี้วัด 4.3 ระดับการพัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการ
1. บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การมหาชน  รอบ 9 เดือน
1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดาเนินงาน  รอบ 12 เดือน
ขององค์การมหาชนรายไตรมาส
1.2.3 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหาร
ความเสี่ยง
ความคุ้มค่าต่อการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารทราบใน
การประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561
ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมีมติรับทราบ และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า สถาบัน
ควรสร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติ ตลอดจนมีกรอบการดาเนินงาน/ระเบียบวิธีปฏิบัติที่มี
ความชัดเจน เพื่อลดประเด็นความเสี่ยงอันอาจเกิดขึ้นได้
5. สถาบันได้นาเสนอรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อทราบ และให้
ความเห็นหรือข้อเสนอแนะ จานวน 2 ครั้ง ได้แก่
ครั้งที่ 1 การประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายงานผลการดาเนินงานด้านบริหารจัดการของสถาบันเพื่อ
การยุ ติธ รรมแห่ ง ประเทศไทย ไตรมาสที่ 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในด้านการ
ตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการสารสนเทศ การ
บริหารทรัพยากรบุคคล รายงานด้านการเงิน และรายงานด้านภารกิจหลัก
ครั้งที่ 2 การประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562

หลักฐานอ้างอิง:
1. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริห ารสถาบันเพื่อการยุติธ รรมแห่ งประเทศไทย ครั้งที่
1/2562 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 วาระที่ 5.1 แผนการดาเนินงานด้านการบริหารจัดการ
ของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และรายงานผล
การดาเนินงานด้านบริหารจัดการ ไตรมาสที่ 1 (ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561)
2. ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่
3/2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562

ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
โทร.
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ผลการดาเนินงานรายตัวชี้วัด

องค์ประกอบที่ 4 (Innovation Base)

 รอบ 6 เดือน
ตัวชี้วัด 4.3 ระดับการพัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการ
1. บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การมหาชน  รอบ 9 เดือน
1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดาเนินงาน  รอบ 12 เดือน
ขององค์การมหาชนรายไตรมาส
1.2.4 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารจัดการ
สารสนเทศ

คาอธิบาย:
แผนการบริหารจัดการสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานขององค์การมหาชน เช่น แผนการ
บริหารจัดการระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการ
ตรวจสอบภายใน การบริหารทรัพยากรบุคคล การดาเนินงานตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลและการตอบสนองต่อความต้องการ
ภายในและภายนอกองค์กร เป็นต้น
เกณฑ์การให้คะแนน:
ระดับคะแนน

รายละเอียด

1

 คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนบริหารจัดการสารสนเทศ
 รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศต่อคณะกรรมการ จานวน 1 ครั้ง

2

 รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศต่อคณะกรรมการ จานวน 2 ครั้ง

3

 รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศต่อคณะกรรมการ จานวน 3 ครั้ง

4

 รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศต่อคณะกรรมการ จานวน 4 ครั้ง

5

 รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส
 มีผลการดาเนินงานสาเร็จตามแผนการบริหารจัดการสารสนเทศ

เงื่อนไข:
การรายงานผลการดาเนินงานไตรมาส 4 สามารถรายงานผลได้ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2562

ข้อมูลการดาเนินงาน:
1. ผลการดาเนินงานอยู่ในระดับที่ 2
2. สถาบันได้จัดทาแผนบริหารจัดการสารสนเทศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย
ด้านโครงสร้ างพื้น ฐาน ด้านเครือข่ายและความมั่นคงของระบบสารสนเทศ การดูแลและ
บารุงรักษาคอมพิวเตอร์ และการจัดซื้อจจัดหาอุปกรณ์คอมพิว เตอร์และโปรแกรมลิ ขสิ ทธิ์
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 รอบ 6 เดือน
ตัวชี้วัด 4.3 ระดับการพัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการ
1. บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การมหาชน  รอบ 9 เดือน
1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดาเนินงาน  รอบ 12 เดือน
ขององค์การมหาชนรายไตรมาส
1.2.4 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารจัดการ
สารสนเทศ
เสนอต่อคณะกรรมการบริหารพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 25 กันยายน
2561ซึ่งที่ป ระชุมมีมติเห็ น ชอบแผนการดาเนินงานด้านบริหารจัดการของสถาบันเพื่อการ
ยุติธรรมแห่งประเทศไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้านการควบคุมภายใน ด้านการ
บริหารความเสี่ยง ด้านบริหารจัดการสารสนเทศ ด้านบริหารงานบุคคล
3. สถาบันได้นาเสนอรายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อ ทราบ
และให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะ จานวน 2 ครั้ง ได้แก่
ครั้งที่ 1 การประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายงานผลการดาเนินงานด้านบริหารจัดการของสถาบันเพื่อ
การยุ ติธ รรมแห่ ง ประเทศไทย ไตรมาสที่ 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในด้านการ
ตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการสารสนเทศ การ
บริหารทรัพยากรบุคคล รายงานด้านการเงิน และรายงานด้านภารกิจหลัก
ครั้งที่ 2 การประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562

หลักฐานอ้างอิง:
1. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริห ารสถาบัน เพื่ อการยุติธ รรมแห่ งประเทศไทย ครั้งที่
1/2562 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 วาระที่ 5.1 แผนการดาเนินงานด้านการบริหารจัดการ
ของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และรายงานผล
การดาเนินงานด้านบริหารจัดการ ไตรมาสที่ 1 (ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561)
2. ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่
3/2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562

ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด นายประชารักษ์ บุญประกอบ
โทร. 02 118 9400 ต่อ 152
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 รอบ 6 เดือน
ตัวชี้วัด 4.3 ระดับการพัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการ
1. บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การมหาชน  รอบ 9 เดือน
1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดาเนินงาน  รอบ 12 เดือน
ขององค์การมหาชนรายไตรมาส
1.2.5 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
คาอธิบาย:
ผู้บริหารระดับสูง (รองจากผู้อานวยการ 2 ระดับ) หมายถึง ผู้ได้รับเงินเดือนในกลุ่มผู้บริหาร เช่น รอง
ผู้อานวยการ ผู้จัดการฝ่าย หรือผู้อานวยการสานัก เป็นต้น

เกณฑ์การให้คะแนน:
ระดับคะแนน

รายละเอียด

1

 คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนบริหารทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อคณะกรรมการ จานวน 1 ครั้ง

2

 รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อคณะกรรมการ จานวน 2 ครั้ง

3

 รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อคณะกรรมการ จานวน 3 ครั้ง

4

 รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อคณะกรรมการ จานวน 4 ครั้ง

5

 รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส
 มีการประเมินผลงานผู้บริหารระดับสูง (รองจากผู้อานวยการ 2 ระดับ) โดยมีตัวชี้วัด น้าหนัก
และเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม และมีการนาผลประเมินไปเชื่อมโยงกับระบบค่าตอบแทน
และแรงจูงใจ

เงื่อนไข:
1) ขอปรับลดคะแนนเชิงคุณภาพ 0.3 คะแนน กรณีผู้ครองตาแหน่งผู้บริหารระดับสูงรองจากผู้อานวยการ
2 ระดับ แต่องค์การมหาชนประเมินผลงานไม่ครบถ้วน
2) กรณีไม่มผี ู้ครองตาแหน่งผู้บริหารระดับสูงรองจากผู้อานวยการ 2 ระดับไม่ต้องประเมิน

3) การรายงานผลการดาเนินงานไตรมาส 4 สามารถรายงานผลได้ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2562
ข้อมูลการดาเนินงาน:
1. ผลการดาเนินงานอยู่ในระดับที่ 2
2. สถาบันได้จัดทาแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย
การพัฒนาองค์กรให้สามารถรองรับนโยบายและภารกิจของสถาบันได้ พัฒนาระบบงาน HR
Operations ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ค สมั ย ปั จ จุ บั น พั ฒ นาระบบการพั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี
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 รอบ 6 เดือน
ตัวชี้วัด 4.3 ระดับการพัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการ
1. บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การมหาชน  รอบ 9 เดือน
1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดาเนินงาน  รอบ 12 เดือน
ขององค์การมหาชนรายไตรมาส
1.2.5 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ประสิทธิภาพ การพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ และการหาผู้สืบทอดตาแหน่ง การจัดทาขีด
สมรรถนะ และแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาสวัสดิการของบุคลากรให้มีความ
สอดคล้องกับยุคสมัย และการเสริมสร้างค่านิยมร่วมองค์กร เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
ทราบในการประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็ นชอบ
แผนการดาเนินงานด้านบริหารจัดการของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้านการควบคุมภายใน ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านบริหารจัดการ
สารสนเทศ ด้านบริหารงานบุคคล
3. สถาบันได้นาเสนอรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อทราบ
และให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะ จานวน 2 ครั้ง ได้แก่
ครั้งที่ 1 การประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562
สถาบั น ได้ ด าเนิ น การตามแผนบริ ห ารปรั พ ยากรบุ ค คล และจั ด ท าสรุ ป ผลการ
ดาเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณา โดยที่ประชุมได้ให้ข้อสังเกตว่า เพื่อให้
สามารถรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพและเพื่อพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรในการแข่งขัน
กับองค์กรระหว่างประเทศได้ จาเป็นต้องมีการสรรหา Talent เข้ามาปฏิบัติงานในองค์กร การ
ปรั บ ค่าตอบแทน การสร้ างบรรยากาศการทางานที่ท้าทาย เพื่อปรับสถานภาพสู่ การเป็ น
องค์การมหาชนระดับกลาง
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายงานผลการดาเนินงานด้านบริหารจัดการของสถาบัน
เพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ไตรมาสที่ 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในด้านการ
ตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการสารสนเทศ การ
บริหารทรัพยากรบุคคล รายงานด้านการเงิน และรายงานด้านภารกิจหลัก
ครั้งที่ 2 การประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562

หลักฐานอ้างอิง:
1. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่
1/2562 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 วาระที่ 5.1 แผนการดาเนินงานด้านการบริหารจัดการ
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 รอบ 6 เดือน
ตัวชี้วัด 4.3 ระดับการพัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการ
1. บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การมหาชน  รอบ 9 เดือน
1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดาเนินงาน  รอบ 12 เดือน
ขององค์การมหาชนรายไตรมาส
1.2.5 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และรายงานผล
การดาเนินงานด้านบริหารจัดการ ไตรมาสที่ 1 (ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561)
2. ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่
3/2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562
3. ประกาศสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2562

ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด นางสาวบุศพรรณ ชาตบุษป์
โทร. 02 118 9400 ต่อ 116
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ผลการดาเนินงานรายตัวชี้วัด

องค์ประกอบที่ 4 (Innovation Base)

 รอบ 6 เดือน
ตัวชี้วัด 4.3 ระดับการพัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการ
1. บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การมหาชน  รอบ 9 เดือน
1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดาเนินงาน  รอบ 12 เดือน
ขององค์การมหาชนรายไตรมาส
1.2.6 การพิจารณารายงานด้านการเงิน

เกณฑ์การให้คะแนน:
ระดับคะแนน

รายละเอียด

1

 รายงานด้านการเงินต่อคณะกรรมการ จานวน 1 ครั้ง

2

 รายงานด้านการเงินต่อคณะกรรมการ จานวน 2 ครั้ง

3

 รายงานด้านการเงินต่อคณะกรรมการ จานวน 3 ครั้ง

4

 รายงานด้านการเงินต่อคณะกรรมการ จานวน 4 ครั้ง

5

 รายงานด้านการเงินต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส
 คณะกรรมการให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะ

เงื่อนไข:
1) ขอปรับลดคะแนนเชิงคุณภาพ 0.5 คะแนน หากรายงานด้านการเงินไม่มีการวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน

ด้านการเงินเทียบกับเป้าหมาย ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
2) การรายงานผลการดาเนินงานไตรมาส 4 สามารถรายงานผลได้ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2562

ข้อมูลการดาเนินงาน:
1. ผลการดาเนินงานอยู่ในระดับที่ 2
2. สถาบันได้นาเสนอรายงานด้านการเงินต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อ ทราบ และให้ความเห็น
หรือข้อเสนอแนะ จานวน 2 ครั้ง ได้แก่
ครั้งที่ 1 การประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562
สถาบันได้จัดทารายงานด้านการเงิน ไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารพิจารณา โดยที่ประชุมได้ใ ห้ข้อสังเกตว่า การบริหารงบประมาณตาม
พรบ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 หน่วยงานต้องดาเนินการก่อหนี้ผูกพันเพื่อกันเงินเหลื่อม
ปี เพื่อให้มีเงินงบประมาณดาเนินการได้จนจบโครงการ ดังนั้น สถาบันควรจัดทาแผนการ
บริหารจัดการเรื่องการก่อสร้างเพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณในงานก่อสร้างเป็นไปตาม
แผนการเบิกจ่าย รวมทั้ง ควรกาหนด Timeline ที่ชัดเจนในการดาเนินงาน รวมถึงค่าครุภัณฑ์
หน้า 50

 รอบ 6 เดือน
ตัวชี้วัด 4.3 ระดับการพัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการ
1. บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การมหาชน  รอบ 9 เดือน
1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดาเนินงาน  รอบ 12 เดือน
ขององค์การมหาชนรายไตรมาส
1.2.6 การพิจารณารายงานด้านการเงิน
ที่แสดงรายการว่าอยู่ในระหว่างการจัดทา TOR และจัดหาผู้รับจ้าง ซึ่งจะมีผลผูกพันกับการ
เบิกจ่ายงบประมาณของสถาบัน
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายงานผลการดาเนินงานด้านบริหารจัดการของสถาบัน
เพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ไตรมาสที่ 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในด้านการ
ตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการสารสนเทศ การ
บริหารทรัพยากรบุคคล รายงานด้านการเงิน และรายงานด้านภารกิจหลัก
ครั้งที่ 2 การประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562

หลักฐานอ้างอิง:
1. รายงานและเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 วาระที่ 5.1 แผนการดาเนินงานด้าน
การบริหารจัดการของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่ งประเทศไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 และรายงานผลการดาเนินงานด้านบริหารจัดการ ไตรมาสที่ 1 (ระหว่างเดือนตุลาคม –
ธันวาคม 2561)
2. ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่
3/2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562

ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด นางสาวชุตกิ าญน์ วัลลา
โทร. 02 118 9400 ต่อ 154

หน้า 51

ผลการดาเนินงานรายตัวชี้วัด

องค์ประกอบที่ 4 (Innovation Base)

 รอบ 6 เดือน
ตัวชี้วัด 4.3 ระดับการพัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการ
1. บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การมหาชน  รอบ 9 เดือน
1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดาเนินงาน  รอบ 12 เดือน
ขององค์การมหาชนรายไตรมาส
1.2.7 การพิจารณารายงานด้านภารกิจหลัก

เกณฑ์การให้คะแนน:
ระดับคะแนน

รายละเอียด

1

 รายงานด้านภารกิจหลักต่อคณะกรรมการ จานวน 1 ครั้ง

2

 รายงานด้านภารกิจหลักต่อคณะกรรมการ จานวน 2 ครั้ง

3

 รายงานด้านภารกิจหลักต่อคณะกรรมการ จานวน 3 ครั้ง

4

 รายงานด้านภารกิจหลักต่อคณะกรรมการ จานวน 4 ครั้ง

5

 รายงานด้านภารกิจหลักต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส
 คณะกรรมการให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะ

เงื่อนไข:
1) ขอปรับลดคะแนนเชิงคุณภาพ 0.5 คะแนน หากรายงานด้านภารกิจหลักไม่มีการวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
เทียบกับเป้าหมาย ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
2) การรายงานผลการดาเนินงานไตรมาส 4 สามารถรายงานผลได้ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2562

ข้อมูลการดาเนินงาน:
1. ผลการดาเนินงานอยู่ในระดับที่ 2
3. สถาบันได้นาเสนอรายงานด้านภารกิจหลักต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อทราบ และให้ความเห็น
หรือข้อเสนอแนะ จานวน 2 ครั้ง ได้แก่
ครั้งที่ 1 การประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายงานผลการดาเนินงานด้านบริหารจัดการของสถาบันเพื่อ
การยุ ติธ รรมแห่ ง ประเทศไทย ไตรมาสที่ 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในด้านการ
ตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการสารสนเทศ การ
บริหารทรัพยากรบุคคล รายงานด้านการเงิน และรายงานด้านภารกิจหลัก
ครั้งที่ 2 การประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562

หน้า 52

 รอบ 6 เดือน
ตัวชี้วัด 4.3 ระดับการพัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการ
1. บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การมหาชน  รอบ 9 เดือน
1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดาเนินงาน  รอบ 12 เดือน
ขององค์การมหาชนรายไตรมาส
1.2.7 การพิจารณารายงานด้านภารกิจหลัก

หลักฐานอ้างอิง:
1. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่
1/2562 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 วาระที่ 5.1 แผนการดาเนินงานด้านการบริหารจัดการ
ของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และรายงานผล
การดาเนินงานด้านบริหารจัดการ ไตรมาสที่ 1 (ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561)
2. เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การ
มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 วาระที่ 5.1 แผนการดาเนินงานด้านการ
บริหารจัดการของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และรายงานผลการดาเนินงานด้านบริหารจัดการ ไตรมาสที่ 1 (ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม
2561)
3. ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่
3/2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562

ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด นางสาวสิตานัน ภู่มณี
โทร. 02 118 9400 ต่อ 202

หน้า 53

ผลการดาเนินงานรายตัวชี้วัด

องค์ประกอบที่ 4 (Innovation Base)

 รอบ 6 เดือน
ตัวชี้วัด 4.3 ระดับการพัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการ
1. บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การมหาชน  รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน
1.3 การรายงานผลการดาเนินงานแก่รัฐมนตรีที่กากับดูแล
องค์การมหาชน
คาอธิบาย:
ตามนัยมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 กาหนดให้รายงานที่นาเสนอ
รัฐมนตรีรักษาการตามพระกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชนต้องกล่าวถึงผลงานในปีที่ผ่านมา และคาชี้แจง
เกี่ยวกับนโยบายของคณะกรรมการ โครงการ และแผนงานที่จะจัดทาในภายหน้า

เกณฑ์การให้คะแนน:
ระดับคะแนน

รายละเอียด

1

 ไม่มีการรายงาน

3

 มีการรายงานผลการดาเนินงานแก่รัฐมนตรีที่กากับดูแลองค์การมหาชน จานวน 1 ครั้ง

5

 มีการรายงานผลการดาเนินงานแก่รัฐมนตรีที่กากับดูแลองค์การมหาชน จานวน 1 ครั้ง

เงื่อนไข:
ขอปรับลดคะแนนเชิงคุณภาพ หากเนื้อหาของรายงานไม่เป็นไปตามบทบัญญัตมิ าตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติ
องค์การมหาชน พ.ศ. 2542

ข้อมูลการดาเนินงาน:
1. ผลการดาเนินงานอยู่ในระดับที่ 1
2. ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) สถาบันยังไม่มีการการรายงานผล
การดาเนินงานแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
หลักฐานอ้างอิง:
ไม่มี

ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด นางสาวสิตานัน ภู่มณี
โทร. 02 118 9400 ต่อ 202

หน้า 54

ผลการดาเนินงานรายตัวชี้วัด

องค์ประกอบที่ 4 (Innovation Base)

 รอบ 6 เดือน
ตัวชี้วัด 4.3 ระดับการพัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการ
1. บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การมหาชน  รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน
1.4 การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ
คาอธิบาย:
กรรมการโดยตาแหน่งสามารถมอบหมายผู้แทนเข้าร่วมการประชุมได้ไม่เกิน 2 คน ต่อ 1 ตาแหน่ง

เกณฑ์การให้คะแนน:
ระดับคะแนน

รายละเอียด

1

ร้อยละ 50 ของจานวนการประชุมมีกรรมการเข้าร่วมประชุมร้อยละ 80 ขึ้นไปของจานวนกรรมการ

2

ร้อยละ 60 ของจานวนการประชุมมีกรรมการเข้าร่วมประชุมร้อยละ 80 ขึ้นไปของจานวนกรรมการ

3

ร้อยละ 70 ของจานวนการประชุมมีกรรมการเข้าร่วมประชุมร้อยละ 80 ขึ้นไปของจานวนกรรมการ

4

ร้อยละ 80 ของจานวนการประชุมมีกรรมการเข้าร่วมประชุมร้อยละ 80 ขึ้นไปของจานวนกรรมการ

5

ร้อยละ 90 ของจานวนการประชุมมีกรรมการเข้าร่วมประชุมร้อยละ 80 ขึ้นไปของจานวนกรรมการ

ข้อมูลการดาเนินงาน:
1. ผลการดาเนินงานอยู่ในระดับที่ 3.5
2. ในรอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน
3. เพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ทั้งสิ้น 4 ครั้ง มีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมร้อยละ 80 ขึ้นไป
จานวน 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 75 ของจานวนการประชุมทั้งหมด
หลักฐานอ้างอิง:
1. ตารางแจงนับจานวนกรรมการองค์การมหาชนที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสถาบันเพื่อ
การยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
2. E-file สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
(องค์การมหาชน) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด นางสาวสุชาดา จังรัสสะ
โทร. 02 188 9400 ต่อ 208

หน้า 55

ผลการดาเนินงานรายตัวชี้วัด

องค์ประกอบที่ 4 (Innovation Base)

 รอบ 6 เดือน
ตัวชี้วัด 4.3 ระดับการพัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการ
1. บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การมหาชน  รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน
1.5 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
1.5.1 มีรายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ความเสี่ยง และ
ภารกิจหลักขององค์กร
คาอธิบาย:
รายงานผลวิเคราะห์ด้านการเงิน ด้านความเสี่ยง และด้านภารกิจหลักขององค์กร มีข้อมูลคาอธิบาย
และการวิเคราะห์ถึงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ พร้อมทั้งระบุปัญหาอุปสรรค ตลอดจนแนวทางการแก้ไข

เกณฑ์การให้คะแนน:
ระดับคะแนน

รายละเอียด

1

 ไม่มีคาอธิบายการวิเคราะห์

3

 มีคาอธิบายและการวิเคราะห์ไม่ครบถ้วน

5

 มีคาอธิบายและการวิเคราะห์ไม่ครบถ้วน

ข้อมูลการดาเนินงาน:
1. ผลการดาเนินงานอยู่ในระดับที่ 5
2. สถาบันได้เผยแพร่รายงานผลวิเคราะห์ด้านการเงิน ด้านความเสี่ยง และด้านภารกิจหลักของ
องค์กรในรายงานประจาปีและ https://www.tijthailand.org/financial_budget/year/2561
ครบถ้วน
หลักฐานอ้างอิง:
1. รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และเว็บไซต์ www.tijthailand.org

ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด นางสาวชนกานต์ เพชรพลอย
โทร. 02 118 9400 ต่อ 257

หน้า 56

ผลการดาเนินงานรายตัวชี้วัด

องค์ประกอบที่ 4 (Innovation Base)

 รอบ 6 เดือน
ตัวชี้วัด 4.3 ระดับการพัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการ
1. บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การมหาชน  รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน
1.5 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
1.5.2 มีข้อมูลงบการเงิน
คาอธิบาย:
งบการเงินต่างๆ หรือรายงานทางการเงิน อาจใช้ชื่ออื่นได้ตามความเหมาะสม ประกอบด้วย
1) งบดุล
2) งบกาไรขาดทุน
3) งบกระแสเงินสด
4) หมายเหตุประกอบงบการเงิน

เกณฑ์การให้คะแนน:
ระดับคะแนน

รายละเอียด

1

 ไม่มีงบการเงิน

3

 มีงบการเงิน แต่รายละเอียดไม่ครบถ้วน หรือไม่ได้เผยแพร่

5

 มีงบการเงินครบถ้วน และเปิดเผยในเว็บไซต์ และตีพิมพ์ในรายงานประจาปี

ข้อมูลการดาเนินงาน:
1. ผลการดาเนินงานอยู่ในระดับที่ 5
2. สถาบันได้เผยแพร่รายงานงบการเงินขององค์กรในรายงานประจาปีและ
https://www.tijthailand.org/financial_budget/year/2561 ครบถ้วน
หลักฐานอ้างอิง:
1. รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และเว็บไซต์ www.tijthailand.org

ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด นางสาวชนกานต์ เพชรพลอย
โทร. 02 118 9400 ต่อ 257

หน้า 57

ผลการดาเนินงานรายตัวชี้วัด

องค์ประกอบที่ 4 (Innovation Base)

 รอบ 6 เดือน
ตัวชี้วัด 4.3 ระดับการพัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการ
1. บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การมหาชน  รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน
1.5 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
1.5.3 มีข้อมูลประวัติคณะกรรมการองค์การมหาชนเป็น
รายบุคคล
คาอธิบาย:
ประวัติของคณะกรรมการ ประกอบด้วย
2) อายุ
2) วุฒิการศึกษา
3) ประวัติการทางาน
4) ตาแหน่งหน้าที่ปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน

เกณฑ์การให้คะแนน:
ระดับคะแนน

รายละเอียด

1

 ไม่มีประวัติคณะกรรมการ

3

 มีประวัตคิ ณะกรรมการไม่ครบถ้วน

5

 มีประวัตคิ ณะกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างครบถ้วน

ข้อมูลการดาเนินงาน:
1. ผลการดาเนินงานอยู่ในระดับที่ 5
2. สถาบันได้เผยแพร่ประวัติของคณะกรรมการในรายงานประจาปี 2561 และ
https://www.tijthailand.org/board_of_directors/board/1 ครบถ้วน
หลักฐานอ้างอิง:
1. รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และเว็บไซต์ www.tijthailand.org

ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด นางสาวชนกานต์ เพชรพลอย
โทร. 02 118 9400 ต่อ 257

หน้า 58

ผลการดาเนินงานรายตัวชี้วัด

องค์ประกอบที่ 4 (Innovation Base)

 รอบ 6 เดือน
ตัวชี้วัด 4.3 ระดับการพัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการ
1. บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การมหาชน  รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน
1.5 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
1.5.4 มีข้อมูลการเข้าประชุมของคณะกรรมการองค์การ
มหาชน

เกณฑ์การให้คะแนน:
ระดับคะแนน

รายละเอียด

1

 มีข้อมูลการเข้าประชุมคณะกรรมการไม่ครบทุกครั้งที่มีการประชุม

5

 มีข้อมูลการเข้าประชุมคณะกรรมการไม่ครบทุกครั้งที่มีการประชุม

ข้อมูลการดาเนินงาน:
1. ผลการดาเนินงานอยู่ในระดับที่ 5
2. สถาบันได้เผยแพร่ข้อมูลการเข้าประชุมคณะกรรมการในรายงานประจาปี 2561 และ
https://www.tijthailand.org/board_of_directors/board/1 ครบถ้วน
หลักฐานอ้างอิง:
1. รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และเว็บไซต์ www.tijthailand.org

ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด นางสาวชนกานต์ เพชรพลอย
โทร. 02 118 9400 ต่อ 257

หน้า 59

ผลการดาเนินงานรายตัวชี้วัด

องค์ประกอบที่ 4 (Innovation Base)

 รอบ 6 เดือน
ตัวชี้วัด 4.3 ระดับการพัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการ
1. บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การมหาชน  รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน
1.5 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
1.5.5 มีข้อมูลโครงสร้างของคณะกรรมการองค์การมหาชน
และอนุกรรมการ

เกณฑ์การให้คะแนน:
ระดับคะแนน

รายละเอียด

1

 ไม่มโี ครงสร้างคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

3

 มีโครงสร้างคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ แต่ไม่ครบทุกคณะที่สาคัญ

5

 มีโครงสร้างคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่สาคัญได้ครบถ้วนทุกคณะ
 อนุกรรมการที่สาคัญ เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ อนุกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
อนุกรรมการด้านบุคคล

ข้อมูลการดาเนินงาน:
1. ผลการดาเนินงานอยู่ในระดับที่ 5
2. สถาบันได้เผยแพร่ข้อมูลโครงสร้างคณะกรรมการและอนุกรรมการในรายงานประจาปี 2561
และ https://www.tijthailand.org/organizational_structure ครบถ้วน
หลักฐานอ้างอิง:
1. รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และเว็บไซต์ www.tijthailand.org

ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด นางสาวชนกานต์ เพชรพลอย
โทร. 02 118 9400 ต่อ 257

หน้า 60

ผลการดาเนินงานรายตัวชี้วัด

องค์ประกอบที่ 4 (Innovation Base)

 รอบ 6 เดือน
ตัวชี้วัด 4.3 ระดับการพัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการ
1. บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การมหาชน  รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน
1.5 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
1.5.6 มีข้อมูลภารกิจหลักและแผนยุทธศาสตร์

คาอธิบาย:
ข้อมูล ประกอบด้วย
1) ประวัติความเป็นมาขององค์การมหาชน
2) การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ ความเสี่ยงสาคัญขององค์กร และผลการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจหลักที่ผ่านมา
3) คาอธิบายภาพรวมการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักในปัจจุบัน
4) ข้อมูลเชิงสถิติและคาอธิบายภาพรวมแผนยุทธศาสตร์และเป้าหมายการปฏิบัติงานของ
องค์กรในระยะเวลา 3 – 5 ปี ข้างหน้า
เกณฑ์การให้คะแนน:
ระดับคะแนน

รายละเอียด

1

 มีข้อมูลไม่ครบถ้วน

5

 มีข้อมูลครบถ้วน

ข้อมูลการดาเนินงาน:
1. ผลการดาเนินงานอยู่ในระดับที่ 5
2. สถาบันได้เผยแพร่ข้อมูลภารกิจหลักและแผนยุทธศาสตร์ในรายงานประจาปี 2561 และ
https://www.tijthailand.org/overview ครบถ้วน
หลักฐานอ้างอิง:
1. รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และเว็บไซต์ www.tijthailand.org

ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด นางสาวชนกานต์ เพชรพลอย
โทร. 02 118 9400 ต่อ 257

หน้า 61

ผลการดาเนินงานรายตัวชี้วัด

องค์ประกอบที่ 4 (Innovation Base)

 รอบ 6 เดือน
ตัวชี้วัด 4.3 ระดับการพัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการ
1. บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การมหาชน  รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน
1.5 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
1.5.7 มีข้อมูลที่สาคัญในเว็บไซต์ที่องค์การมหาชน

คาอธิบาย:
ข้อมูลและสารสนเทศที่สาคัญครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ครบ 10 ประเด็น ประกอบด้วย
1) รายงานประจาปี
2) โครงการลงทุนที่สาคัญ
3) การจัดซื้อจัดจ้าง
4) การแถลงทิศทางนโยบายขององค์การโดยผู้บริหาร
5) การปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐ
6) แผนงานที่สาคัญ
7) นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
8) ผลการปฏิบัติงานทั้งด้านการเงินและภารกิจหลัก
9) ข้อบังคับและ/หรือระเบียบขององค์การมหาชน
10) รายงานผลการประเมินความคุ้มค่าการดาเนินงานขององค์การมหาชน
เกณฑ์การให้คะแนน:
ระดับคะแนน

รายละเอียด

1

 มีข้อมูลและสารสนเทศไม่ครบถ้วน และไม่เป็นปัจจุบัน

5

 มีข้อมูลและสารสนเทศที่ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

ข้อมูลการดาเนินงาน:
1. ผลการดาเนินงานอยู่ในระดับที่ 5
2. สถาบันได้เผยแพร่ข้อมูลที่สาคัญใน https://www.tijthailand.org ครบถ้วน
หลักฐานอ้างอิง:
1. เว็บไซต์ www.tijthailand.org
ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด นางสาวชนกานต์ เพชรพลอย
โทร. 02 118 9400 ต่อ 257

หน้า 62

ผลการดาเนินงานรายตัวชี้วัด

องค์ประกอบที่ 4 (Innovation Base)

 รอบ 6 เดือน
ตัวชี้วัด 4.3 ระดับการพัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการ
 รอบ 9 เดือน
2. การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการองค์การมหาชน
2.1 มีการเปิดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่  รอบ 12 เดือน
ประชุมคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการร่วมแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับผลประเมินและกาหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่

เกณฑ์การให้คะแนน:
ระดับคะแนน
1

5

รายละเอียด
 คณะกรรมการไม่มีการประเมินตนเอง
 คณะกรรมการมีการประเมินตนเอง ทั้งแบบรายบุคคลและแบบทั้งคณะ*
 มีการเปิดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุม
 คณะกรรมการร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลประเมินและกาหนดแนวปฏิบัตเิ พื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิหน้าที่

เงื่อนไข:
แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการแบบทั้งคณะมีเนื้อหา (อย่างน้อยที่สุด) ดังต่อไปนี้
1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2) การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความราบผิดชอบ
3) การประชุมของคณะกรรมการ
4) การทาหน้าที่ของคณะกรรมการ
5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร
6) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการประชุมของฝ่ายเลขานุการในด้านต่างๆ เช่น
- การส่งวาระการประชุมอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุม
- ความครบถ้วนของข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ
- ความถูกต้องของเอกสารประกอบการประชุมและรายงานการประชุม
- ความสม่าเสมอของการรายงานและความถูกต้องของการรายงานผลขององค์การมหาชนด้าน
การเงินและภารกิจหลัก
*มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561
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 รอบ 6 เดือน
ตัวชี้วัด 4.3 ระดับการพัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการ
 รอบ 9 เดือน
2. การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการองค์การมหาชน
2.1 มีการเปิดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่  รอบ 12 เดือน
ประชุมคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการร่วมแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับผลประเมินและกาหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่

ข้อมูลการดาเนินงาน:
สถาบันกาหนดให้คณะกรรมการมีการประเมินตนเอง ทั้งแบบรายบุคคลและแบบทั้งคณะ ในไตร
มาสที่ 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หลักฐานอ้างอิง:
ไม่มี

ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด นางกมลรัตน์ จุลสุคนธ์
โทร. 02 118 9400 ต่อ 203
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ผลการดาเนินงานรายตัวชี้วัด

องค์ประกอบที่ 4 (Innovation Base)

ตัวชี้วัด 4.3 ระดับการพัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการ
2. การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการองค์การมหาชน
2.2 มีการจัดให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติหน้าที่กรรมการ

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน

คาอธิบาย:
 การจัดกิจกรรม ประกอบด้วย การอบรม การดูงาน การสัมมนา และการเยี่ยมชมการปฏิบัติงาน
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับองค์การมหาชน โดยมีเนื้อหาสาระของกิจกรรมสอดคล้องกับภารกิจหลัก
ขององค์การมหาชน
 มีรายงานสรุปเสนอผลของการจัดกิจกรรม และการนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์กับงานของ
องค์การมหาชน (ระบุระยะเวลาของการจัดกิจกรรม และจานวนกรรมการที่เข้าร่วม)
เกณฑ์การให้คะแนน:
ระดับคะแนน

รายละเอียด

1

 ไม่มีการจัดให้มีกิจกรรม

2

 มีข้อมูลขององค์กร และปฐมนิเทศคณะกรรมการใหม่ (ถ้ามี)

3

 ข้อมูลขององค์กร และปฐมนิเทศคณะกรรมการใหม่ (ถ้ามี)
 มีการเยีย่ มชมการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกที่เกีย่ วข้องกับกิจการของ
องค์การมหาชน

4

 ข้อมูลขององค์กร และปฐมนิเทศคณะกรรมการใหม่ (ถ้ามี)
 มีการเยีย่ มชมการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกที่เกีย่ วข้องกับกิจการของ
องค์การมหาชน
 มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาทบทวนกลยุทธ์ พันธกิจ พัฒนาการที่สาคัญ และ
ความเสีย่ งขององค์กร

5

 ข้อมูลขององค์กร และปฐมนิเทศคณะกรรมการใหม่ (ถ้ามี)
 มีการเยีย่ มชมการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกที่เกีย่ วข้องกับกิจการของ
องค์การมหาชน
 มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาทบทวนกลยุทธ์ พันธกิจ พัฒนาการที่สาคัญ และ
ความเสีย่ งขององค์กร
 มีรายงานสรุปเสนอผลของการจัดกิจกรรม และการนาความรู้ที่ได้รบั ไปใช้ประโยชน์กับงานของ
องค์การมหาชน
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ตัวชี้วัด 4.3 ระดับการพัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการ
2. การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการองค์การมหาชน
2.2 มีการจัดให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติหน้าที่กรรมการ

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ข้อมูลการดาเนินงาน:
1. ผลการดาเนินงานอยู่ในระดับที่ 5
2. สถาบันจัดให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ จานวน
1 ครั้ง คือ กิจกรรม “การสัมมนาเยาวชนไร้พรมแดน (Youth Borderless Forum)” ขึ้นเมื่อ
วันที่ 2-3 มีนาคม 2562
จัดโดยสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) และสานักงานว่าด้วยยาเสพติด
และอาชญากรรมแห่ งสหประชาชาติ (UNODC) ผู้ เข้าร่ว มเป็นเยาวชนที่ผ่ านการคั ด เลื อ ก
จานวน 162 คน จาก 14 ประเทศ
ความน่าสนใจของกิจกรรมครั้งนี้คือ การที่ผู้เข้าร่วมได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ
และร่วมแลกเปลี่ยนวิธีการจัดการ 3 ปัญหาสาคัญ อันได้แก่ การยุติความรุน แรงต่อบุคคลเพศ
ต่างๆ (Gender-based Violence) การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสให้เข้าถึงความยุติธรรม (Access
to Justice for Vulnerable Groups) และ การแก้ ไ ขฟื้ น ฟู ผู้ ต้ อ งขั ง และการรั บ คนดี ก ลั บ สู่
สั ง คม (Social Reintegration for Ex-Prisoners) โดยใช้ เ ทคโนโลยี ‘การออกแบบข้ า ม
พรมแดน’ (Design Across Border) ผสมผสานเข้ากับการทางานเป็นทีม ซึ่งเป็นการส่งเสริม
ให้ เยาวชนเข้า มามี ส่ ว นร่ ว มในการมองปั ญหาที่เ กิ ดขึ้ นจริง และเรียนรู้ความแตกต่า งทาง
วัฒนธรรม เพื่อหาหนทางแก้ไขปัญหาและทางออกที่จะนาไปสู่อนาคตที่ดีกว่าร่วมกัน
ในงานดั ง กล่ า วมี ค ณะกรรมการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมด้ ว ย 2 ท่ า น คื อ ศาสตราจารย์
ดร.สุ ร ศักดิ์ ลิ ขสิ ทธิ์วัฒ นกุล (ประธานกรรมการบริห าร) และนายสุ รงค์ บูล กุล (กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ)
หลักฐานอ้างอิง:
1. Concept Paper “TIJ-UNODC Borderless Youth Forum 2019: Innovation, Justice,
and Collaboration towards 2030 Agenda”

ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด นางกมลรัตน์ จุลสุคนธ์
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ผลการดาเนินงานรายตัวชี้วัด

องค์ประกอบที่ 4 (Innovation Base)

 รอบ 6 เดือน
ตัวชี้วัด 4.4 ข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรมของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่ง
ประเทศไทย: การพัฒนาระบบและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ  รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักการและเหตุผลความจาเป็น:
การพั ฒ นาเทคโนโลยี ข องสถาบั น เพื่ อ การยุ ติ ธ รรมแห่ ง ประเทศไทย (องค์ ก ารมหาชน)
เพื่อตอบสนองการปฏิบัติงานตามภารกิจ ซึ่งทาให้รบบงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีจานวนมากขึ้น
แต่อย่างไรก็ตาม การพัฒนาระยยเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าวยังขาดความเชื่อมโยงข้อมูลในลักษณะ
บู ร ณาการและขาดมาตรการในการป้องกันการเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติได้ทันท่วงที รวมทั้ง เพื่อเป็นการ
ตอบสนองตามนโยบาย ไทนแลนด์ 4.0 และเป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัย ด้านสารสนเทศของสถาบั น เพื่อให้ เป็นไปตามมาตรฐานนสากลในการดาเนินงานของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายให้มีความพร้อมใช้งาน (Availability) รวมถึง สร้างความน่าเชื่อถือให้กับ
ผู้ที่เข้ามาใช้งานเว็บไซต์ของสถาบันว่าจะได้รับการปกป้องข้อมูลอย่างเป็นมาตรฐาน
วัตถุประสงค์:
1. เพื่อเฝ้าระวังปัญหาที่จะเกิดกับระบบเครือข่ายและห้อง Data Center และแก้ปัญหาได้ทันท่วงที
2. เพื่อเป็นการป้องกันและลดการเกิดการผิดพลาดในการให้บริการอินเตอร์เน็ตของสถาบัน
3. สารองข้อมูลของระบบ e-office เพื่อให้เกิดความพร้อมในการใช้งานในกรณีที่เกิดเหตุการณ์
ไม่ปกติกับ Data Center
4. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและปลอดภัยในการใช้งานเว็บไซต์ของสถาบัน
เป้าหมาย:
ผลผลิต:
- เพิ่ ม ความเร็ ว อิ น เตอร์ เ น็ ต โดยความเร็ ว อิ น เตอร์ เ น็ ต เพิ่ ม ขึ้ น 10/10 Mbps (ในประเทศ/
ต่างประเทศ) และมีระบบอินเตอร์เน็ตสารองเพื่อรองรับระบบอินเตอร์เน็ตหลักเมื่อไม่สามารถ
ให้บริการได้
- ระบบเฝ้าระวังระบบเครือข่ายของห้อง Data Center ของสถาบัน โดยมีรายงานการแจ้งเตือน
ประจาเดือนเมื่อระบบ Network ภายในสถาบันเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ (12 รายงาน/ปี)
- สารองข้อมูลของระบบ e-office แบบ Out site backup โดยรายงานการสารองข้อมูลสาเร็จ
อย่างน้อย 1 ครั้ง/วันทาการ
- Digital Certificate ความเป็นเจ้าของโดเมน Tijthailand.org และ tij.or.th โดยระยะเวลาความ
เป็นเจ้าของ Digital Certificate 2 ปี

หน้า 67

 รอบ 6 เดือน
ตัวชี้วัด 4.4 ข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรมของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่ง
ประเทศไทย: การพัฒนาระบบและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ  รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลลัพธ์:
- ลดระยะเวลาที่ไม่สามารถให้บริการอินเตอร์เน็ตภายในสถาบันได้

ข้อมูลการดาเนินงาน:
ในการพั ฒ นาระบบและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการให้ บ ริ ก ารด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ สถาบั น
กาหนดให้มีงานหลักทั้งสิ้น 4 กิจกรรม มีผลการดาเนินงานโดยสรุปดังนี้
1. เพิ่ ม ความเร็ ว อิ น เตอร์ เ น็ ต โดยความเร็ ว อิ น เตอร์ เ น็ ต เพิ่ ม ขึ้ น 10/10 Mbps (ในประเทศ/
ต่างประเทศ) และมีระบบอินเตอร์เน็ตสารองเพื่อรองรับระบบอินเตอร์เน็ตหลักเมื่อไม่สามารถ
ให้บริการได้
สถานะการดาเนินงาน: การดาเนินงานแล้วเสร็จ
2. ระบบเฝ้าระวังระบบเครือข่ายของห้อง Data Center ของสถาบัน โดยมีรายงานการแจ้งเตือน
ประจาเดือนเมื่อระบบ Network ภายในสถาบันเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ (12 รายงาน/ปี)
สถานะการดาเนินงาน: อยู่ระหว่างดาเนินการเพื่อทดสอบการใช้งาน คาดว่าแล้วเสร็จภายใน
ไตรมาศที่ 3
3. สารองข้อมูลของระบบ e-office แบบ Out site backup โดยรายงานการสารองข้อมูลสาเร็จ
อย่างน้อย 1 ครั้ง/วันทาการ
สถานะการดาเนินงาน: การดาเนินงานแล้วเสร็จ
4. Digital Certificate ความเป็ น เจ้ า ของโดเมน Tijthailand.org และ tij.or.th โดยระยะเวลา
ความเป็นเจ้าของ Digital Certificate 2 ปี
สถานะการดาเนินงาน: การดาเนินงานแล้วเสร็จ
หลักฐานอ้างอิง:
1. สรุปผลการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต
2. การสารองข้อมูลของระบบ e-office
3. Digital Certificate ความเป็นเจ้าของโดเมน Tijthailand.org และ tij.or.th

ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด นายประชารักษ์ บุญประกอบ
โทร. 02 118 9400 ต่อ 152
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ผลการดาเนินงานรายตัวชี้วัด

องค์ประกอบที่ 5 (Innovation Base)

ตัวชี้วัด 5 การดาเนินการตามแผนพัฒนาองค์กรและบุคลากรแบบก้าวกระโดด  รอบ 6 เดือน
 รอบ 9 เดือน
(Big Change): การพัฒนาระบบการให้รางวัลและการพัฒนา
 รอบ 12 เดือน
เส้นทางการสร้างศักยภาพบุคลากร ระยะที่ 1
หลักการและเหตุผลความจาเป็น:
เนื่องด้วยสถาบันจะต้องมีการยกระดับการดาเนินงาน และกระบวนการทางานของสถาบัน เพื่อ
เตรียมความพร้อมสาหรับการเสริมบทบาทองค์กรในฐานะ Active-PNI และบริหารจัดการกระบวนการ
ทางานให้เป็นตามมาตรฐานสากล จึงนามาสู่การทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.
2561 – 2565) และการทบทวนและปรับปรุงระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้สามารถรองรับการ
ดาเนินงานตามวัตถุประสงค์และภารกิจของสถาบันที่เปลี่ยนแปลงไป โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 2561 สถาบันได้ดาเนินการทบทวนและปรับปรุงระบบบริ หารจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง ใน
หลากหลายกิจกรรม เช่น การจัดทาโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับภารกิจของสถาบัน การพัฒนาคา
บรรยายลักษณะงาน การวิเคราะห์งาน การประเมินค่างาน การพัฒนาโครงสร้างผลตอบแทน และการ
ปรับปรุงตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานเพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติติงานประจาปีมีประสิทธิภาพ เป็นต้น ซึ่ง
ทาให้สถาบันมีระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพมากขึ้น และภารกิจสาคัญที่ท้าท้ายการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบัน คือ การรักษาบุคลากรผู้มีศักยภาพสูงในทุกระดับไว้ในองค์กร และ
พัฒนาบุคลากรเหล่านี้มี Career Advancement ในองค์กร ดังนั้น สถาบันจึงเล็งเห็นความสาคัญในการ
สร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรสถาบันโดยเฉพาะบุคลากรที่มีศักยภาพสูง และเป็นการลดความเสี่ยงจากการ
ประสบปัญหาในการไม่สามารถรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงไว้ให้ปฏิบัติงานร่วมกับสถาบันได้
สถาบันจึงดาเนินการจัดทาสมรรถนะในการทางานซึ่งเป็นการกาหนดความรู้ ทักษะด้านวิชาชีพหรือ
คุณลักษณะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในแต่ละตาแหน่งงานที่จะเป็นเครื่องมือสาหรับนาไปใช้ในการ
วางแผนพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติในแต่ละตาแหน่งงาน และเพื่อ
วางแผนในการพัฒนาศักยภาพเพื่อให้สามารถปรับเลื่อนระดับหรือตาแหน่งที่สูงขึ้นในอนาคต การส่งเสริม
การพัฒนาศักยภาพรายบุคคล โดยประเมินศักยภาพของบุคลากรได้ตามสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับแต่ละ
ตาแหน่งงานที่ได้กาหนดไว้ ถือเป็นการพัฒนาการให้รางวัลในลักษณะที่ไม่ใช่ตัวเงิน แต่เป็นการให้รางวัลใน
ด้ า นการพั ฒ นาศั ก ยภาพ และการเติ บ โตในสายอาชี พ รวมไปถึ ง สถาบั น ยั ง สามารถพั ฒ นาเส้ น ทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรในแต่ละตาแหน่งและในระดับต่างๆ ได้อย่างมี มาตรฐาน และมี
ประสิทธิภาพจากการกาหนดสมรรถนะที่จาเป็นในแต่ละตาแหน่งงานดังกล่าว อีกทั้งเป็นการต่อยอดในการ
นาไปใช้ในการวางแผนและคัดเลือกผู้มีศักยภาพสูงที่จะนามาพัฒนาตามเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพให้
สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งสาคัญอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
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เส้นทางการสร้างศักยภาพบุคลากร ระยะที่ 1
ดังนั้น การพัฒนาระบบการให้รางวัลและพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรผู้ มีศักยภาพ
ดังกล่าว จะเป็นส่วนสาคัญที่ทาการบริห ารทรัพยากรบุคคลของสถาบันมีประสิ ทธิภาพ สอดคล้องตาม
ลักษณะการดาเนินงานขององค์กรในปัจจุบัน และอนาคต พร้อมทั้งเป็นแรงจูงใจที่สาคัญที่ทาให้บุคลากร
กลุ่มนี้สร้างผลงานและปฏิบัติงานกับองค์กรต่อไป
วัตถุประสงค์:
1. เพื่อให้สถาบันมีการกาหนดสมรรถนะในการทางาน และการกาหนดเส้นทางความก้าวหน้าใน
สายอาชีพสาหรับบุคลากรระดับต่างๆ ในองค์กรอย่างเหมาะสม
2. เพื่อให้ ส ถาบั น มีแนวทางและขั้นตอนในการพัฒ นาสมรรถนะในการทางาน และการบริห าร
ความก้ า วหน้ า ในสายอาชี พ ส าหรั บ ต าแหน่ ง งานและบุ ค ลากรระดั บ ต่ า งๆ ในองค์ ก รอย่ า ง
เหมาะสม สอดคล้องกับทิศทางการดาเนินงาน และเป้าหมายขององค์กร
3. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาขีดสมรรถนะในการทางานและการบริห าร
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ
4. เพื่อให้หัวหน้างาน และฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถกาหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ของบุคลากรในระดับต่างๆ ให้มีความชัดเจนและเป็นระบบ สอดคล้องกับความจาเป็นในการ
ดาเนินงานและเป้าหมายขององค์กร
5. เพื่อให้สถาบันมีระบบการให้รางวัลในการปรับเลื่อนตาแหน่งหรือระดับที่สูงขึ้นให้กับุคลากรอย่าง
เป็นระบบ และมีมาตรฐาน ตลอดจนสามารถนาระบบไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
6. เพื่อให้สถาบันมีแนวทางในการระบุ หรือสรรหาบุคลากรผู้มีศักยภาพสูง รวมถึงมีแนวทางการ
เตรียมความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรผู้มีศักยภาพ ที่สอดคล้องตามตาแหน่งงาน
และตามความคาดหวังขององค์กร
ผลที่คาดว่าจะได้รับ:
1. สถาบันมีการกาหนดสมรรถนะในการทางาน และการกาหนดเส้ นทางความก้าวหน้าในสาย
อาชีพสาหรับบุคลากรระดับต่างๆ ในองค์กรอย่างเหมาะสม
2. สถาบั น มี แ นวทางและขั้ น ตอนในการพั ฒ นาขี ดสมรรถนะในการท างาน และการบริ ห าร
ความก้าวหน้ าในสายอาชีพส าหรับตาแหน่งงานและบุคลากรระดับต่างๆ ในองค์กรอย่ า ง
เหมาะสม สอดคล้องกับทิศทางการดาเนินงาน และเป้าหมายขององค์กร
3. บุ ค ลากรมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในการพั ฒ นาขี ด สมรรถนะในการท างานและการบริ ห าร
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ
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4. หัวหน้างาน และฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถกาหนดแผนความก้าวหน้าในสายอาชี พของ
บุ ค ลากรในระดั บ ต่ างๆ มี ค วามชั ด เจน และเป็ น ระบบ สอดคล้ อ งกั บ ความจ าเป็ น ในการ
ดาเนินงาน และ เป้าหมายขององค์กร
5. สถาบันมีระบบการให้รางวัลในการปรับเลื่อนตาแหน่งหรือระดับที่สูงขึ้นให้กับุคลากรอย่างเป็น
ระบบ และมีมาตรฐาน ตลอดจนสามารถนาระบบไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
เป้าหมาย:
1. จัดทาพจนานุกรมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของแต่ละกลุ่มงาน (Technical Competency)
2. จัดทาแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพ
4. วางแผนหา Talent เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพในการขึ้นเป็นผู้บริห ารใน
อนาคต
ข้อมูลการดาเนินงาน:
ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา สถาบันได้ดาเนินการโครงการทบทวนและปรับปรุงระบบขีดสมรรถนะใน
การปฏิ บั ติ ง าน และแผนความก้ าวหน้ า ในสายอาชีพ ของบุค ลากร (Technical Competency Model
Development and Career Path Planning) ร่ ว มกั บ บริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษาด้ า นทรั พ ยากรบุ ค คล โดยมี
รายละเอียดดังนี้
 ดาเนินการสัมภาษณ์ ปรึกษาหารือร่วมกับผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง ในการการจัดกลุ่มงาน
 วิเคราะห์ และกาหนดทักษะที่จาเป็นในการทางานของแต่ละกลุ่มงาน รวมไปถึงข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง เพื่อนาไปสู่การจัดทาระบบขีดสมรรถนะในการปฏิบัติงาน และแผนความก้าวหน้า
ในสายอาชีพของบุคลากร
 จัดประชุม Workshop เพื่อกาหนดทักษะที่จาเป็นในการทางานของแต่ละกลุ่มงาน ร่วมกับ
ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มโครงการ และผู้ปฏิบัติงาน
 อยู่ระหว่างดาเนินการจัดทาคาจากัดความ และรายละเอียดทักษะที่จาเป็นในการทางานของ
แต่ละกลุ่มงาน
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หลักฐานอ้างอิง:
1. รายงานเบื้องต้นโครงการทบทวนและปรับปรุงระบบขีดสมรรถนะในการปฏิบัติงาน และแผน
ความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร (Technical Competency Model Development
and Career Path Planning)
2. Technical Competency Matrix
3. Job Family
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