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บทที่ 1  

บทน า 
 

1.1 หลักกำรและเหตุผล 
สถำบันเพ่ือกำรยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์กำรมหำชน) หรือ Thailand Institute of 

Justice (TIJ) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 มิถุนำยน พ.ศ. 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมควำมเป็น
เลิศด้ำนกำรวิจัย และกำรพัฒนำกระบวนกำรยุติธรรม ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประเทศไทย  
ในกรอบควำมร่วมมือกับสหประชำชำติว่ำด้วยกำรป้องกันอำชญำกรรมและควำมยุติธรรมทำงอำญำ 
เชื่อมโยงแนวคิดตำมหลักสำกลสู่กำรปฏิบัติในระดับประเทศ และในภูมิภำคอำเซียน ภำรกิจส ำคัญ
ของสถำบันประกำรหนึ่งคือ กำรส่งเสริมให้เกิดกำรอนุวัติ “ข้อก ำหนดกรุงเทพ” หรือข้อก ำหนด
สหประชำชำติว่ำด้วยกำรปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมำตรกำรที่ไม่ ใช่กำรคุมขังส ำหรับผู้กระท ำ
ควำมผิดหญิง (UN Bangkok Rules) รวมถึงส่งเสริมมำตรฐำนสหประชำชำติอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
โดยเฉพำะด้ำนเด็กและสตรีในกระบวนกำรยุติธรรม อีกทั้งยังท ำหน้ำที่ขับเคลื่อนประเด็นส ำคัญ  
ต่ำง ๆ ในเวทีระหว่ำงประเทศ เช่น หลักนิติธรรม กำรพัฒนำ สิทธิมนุษยชน สันติภำพ ควำมม่ันคง 

พระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งสถำบันเพ่ือกำรยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์กำรมหำชน)  
พ.ศ. 2554 มำตรำ 38 ก ำหนดให้สถำบันจัดให้มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมระยะเวลำ 
ที่คณะกรรมกำรก ำหนด แต่ต้องไม่นำนกว่ำ 3 ปี เพ่ือประโยชน์ในกำรพัฒนำและปรับปรุง  
ระบบกำรปฏิบัติงำนของสถำบันให้มีประสิทธิภำพ เกิดผลสัมฤทธิ์ สร้ำงควำมรับผิดชอบ และควำม
เชื่อถือแก่สำธำรณชนในกิจกำรของสถำบัน ตลอดจนกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำและกำรตรวจสอบ
กำรด ำเนินกำรของสถำบัน ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์โครงกำร และแผนงำนที่ได้จัดท ำไว้  
กำรประเมินผลดังกล่ำวจัดท ำโดยสถำบัน หน่วยงำน หรือคณะบุคคลที่เป็นกลำงและมีควำม
เชี่ยวชำญในกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน 

ในกำรนี้ ส ำนักยุทธศำสตร์และแผน จึงได้จัดท ำโครงกำรประเมินควำมคุ้มค่ำ และส ำรวจ
ควำมพึงพอใจเพ่ือพัฒนำกำรให้บริกำรของสถำบันเพ่ือกำรยุติธรรมแห่งประเทศไทย ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 เพ่ือแสดงข้อเท็จจริงให้ปรำกฏในด้ำนประสิทธิผล ประสิทธิภำพ กำรพัฒนำ
องค์กร และควำมคุ้มค่ำต่อกำรใช้งบประมำณอย่ำงสูงสุด รวมทั้งสถำบันจะได้น ำไปใช้ในกำรยกระดับ
กำรบริหำรจัดกำร เพ่ือให้สำมำรถสร้ำงคุณค่ำ (Value Creation) ทั้งผลผลิตและบริกำรที่ดีขึ้นให้แก่
ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งเป็นกำรตอบสนองต่อเป้ำหมำยของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยกำรจัดตั้ง
สถำบันเพื่อกำรยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์กำรมหำชน) พ.ศ. 2554 
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1.2 วัตถุประสงค ์
 เพ่ือประเมินประสิทธิผลควำมส ำเร็จเชิงยุทธศำสตร์ และผลสัมฤทธิ์ของภำรกิจตำม 

พระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งสถำบันเพ่ือกำรยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์กำรมหำชน)  
พ.ศ. 2554 

 เพ่ือประเมินประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน และโครงกำร หรือกิจกรรมส ำคัญ  
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 – 2561 

 เพ่ือประเมินควำมคุ้มค่ำของกำรด ำเนินภำรกิจหลัก วัตถุประสงค์กำรจัดตั้ง และนโยบำย
รัฐบำลที่เกี่ยวข้องของสถำบันฯ 

 เพ่ือประเมินควำมก้ำวหน้ำในกำรพัฒนำองค์กร และควำมส ำเร็จในกำรบริหำรจัดกำรตำม
หลักธรรมำภิบำล ซึ่งจะแสดงให้เห็นควำมรับผิดชอบและควำมน่ำเชื่อถือแก่สำธำรณะ   

 เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรปฏิบัติงำนขององค์กรให้สอดคล้องกับพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วย
กำรจัดตั้งสถำบันเพื่อกำรยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์กำรมหำชน) พ.ศ. 2554 

 เพ่ือให้มีแนวทำงกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรขององค์กรให้มีมำตรฐำนเป็นที่ยอมรับ 
แก่หน่วยงำนภำครัฐ และผู้ใช้บริกำร 

 

1.3 ขอบเขตกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 - 2561 มีขอบเขตของงำนดังนี้ 

 ก ำหนดแนวทำงและวิธีกำรประเมินผลที่ชัดเจน (Assessment Model) โดยมีแผนกำร
ด ำเนินงำนที่ครอบคลุมประเด็นกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรด ำเนินงำนของสถำบัน 
ด้ำนประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และกำรพัฒนำองค์กร รวมถึงควำมคุ้มค่ำของกำรด ำเนิน
ภำรกิจหลัก ตำมวัตถุประสงค์กำรจัดตั้งสถำบันเพ่ือกำรยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์กำร
มหำชน) และจัดท ำตำรำงเหตุผลสัมพันธ์ (Log Frame) ที่แสดงถึงแนวทำงและวิธีกำร
ประเมินผลที่เหมำะสมกับองค์กร โดยพิจำรณำจำกกำรบรรลุเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ด้ำน
ต่ำง ๆ ตำมแผนยุทธศำสตร์ของสถำบัน ตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 - 2561 และสรุป
รำยงำนกำรประเมินผลดังกล่ำว 

 ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนและโครงกำร หรือกิจกรรมส ำคัญในปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2559 - 2561 โดยครอบคลุมโครงกำรหรือกิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำรและกำรใช้จ่ำย
งบประมำณประจ ำปี พ.ศ. 2559 - 2561 พร้อมชี้ให้เห็นถึงประโยชน์และควำมคุ้มค่ำ 
ที่หน่วยงำนผู้ใช้บริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับจำกกำรด ำเนินงำนของสถำบัน และสรุป
รำยงำนกำรประเมินผลดังกล่ำว 
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 ประเมินควำมก้ำวหน้ำในกำรพัฒนำขององค์กร และกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำธิบำล 
ตำมแนวทำงที่ก ำหนดในพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ทั้งในด้ำนกำรปรับปรุงประสิทธิภำพและคุณภำพ กำรพัฒนำ
กระบวนกำรด ำเนินงำนให้ทันต่อสถำนกำรณ์และกำรบริหำรจัดกำรด้ำนต่ำง ๆ เช่น กำรลด
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่ไม่มีควำมจ ำเป็น กำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน เป็นต้น 

 จัดประชุมหรือสัมภำษณ์ เพ่ือรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในกำรประเมินองค์กรจำกผู้บริหำร
และผู้รับผิดชอบโครงกำรของสถำบัน และสรุปรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว 

 จัดประชุม ณ ส ำนักงำน จ ำนวน 1 วัน เพ่ือน ำเสนอร่ำงรำยงำนฉบับสมบูรณ์ รวมทั้งปัญหำ
หรืออุปสรรคให้เจ้ำหน้ำที่ของสถำบัน จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 20 คน ได้รับทรำบผลกำรประเมิน
ในเบื้องต้น พร้อมกับน ำข้อเสนอแนะที่ได้รับไปปรับปรุงแก้ไขให้มีควำมสมบูรณ์ข้ึน และสรุป
รำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว 

 น ำเสนอรำยงำนกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของสถำบัน ระหว่ำงปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2559 - 2561 และแผนกำรปรับปรุงหรือพัฒนำกำรด ำเนินงำนของสถำบัน 
ในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสถำบันฯ 

 ส่งมอบรำยงำนกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของสถำบัน ระหว่ำงปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
- 2561 และแผนกำรปรับปรุงหรือพัฒนำกำรด ำเนินงำนของสถำบันฯ ภำยในวันที่  
15 กันยำยน 2562 
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บทที่ 2  

วิธีการประเมินผลการด าเนินงาน 
 

กำรด ำเนินงำนโครงกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของสถำบันเพ่ือกำรยุติธรรม
แห่งประเทศไทย (องค์กำรมหำชน) ในช่วงปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 - 2561 ประเมินผลโดยแบ่งมิติ
กำรประเมิน 3 ด้ำน และกำรวิเครำะห์ น ำเสนอข้อเสนอแนะในกำรด ำเนินกำรตำมบทบำทขององค์กร 

มิติด้านประสิทธิผล 
โดยประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ สอดคล้องตำมวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
วัตถุประสงค์จัดตั้งของ TIJ ในช่วงปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 - 2561 โดยพิจำรณำ
จำกกำรบรรลุเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ด้ำนต่ำง ๆ ตำมแผนยุทธศำสตร์ ของ TIJ 
แผนธุรกิจหรือแผนกลยุทธ์ตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ถึง 2561 

มิติด้านประสิทธิภาพ 
โดยประเมินผลกำรด ำเนินงำนและประสิทธิภำพตำมแผนงำนและโครงกำร หรือ
กิจกรรมส ำคัญในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 - 2561  โดยครอบคลุมโครงกำรหรือ
กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำรและกำรใช้จ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 - 2561 
ด้วย Business Model Canvas 

มิติด้านการพัฒนาองค์กร 
ประเมินควำมก้ำวหน้ำในกำรพัฒนำขององค์กร และกำรบริหำรจัดกำรตำมหลัก 
ธรรมำภิบำล ตำมแนวทำงที่ก ำหนดใน พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ทั้งในด้ำนกำรปรับปรุงประสิทธิภำพ
และคุณภำพ ด้วยเครื่องมือกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ PMQA 

วิเคราะห์ น าเสนอข้อเสนอแนะในการด าเนินการตามบทบาทขององค์กร 
เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรตำมบทบำทขององค์กรสอดคล้อง และน ำไปสู่ควำมส ำเร็จ 
ทำงยุทธศำสตร์ และวัตถุประสงค์จัดตั้งของ TIJ และวิเครำะห์ น ำเสนอข้อเสนอแนะ
ในพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กรที่มีผลต่อควำมส ำเร็จ พร้อมน ำเสนอ
ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำ 
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2.1 แนวทำงกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 – 2561 

ก ำหนดแนวทำงกำรประเมินผลควำมส ำเร็จในยุทธศำสตร์ในแต่ละปี แยกประเมินผล 
รำยปีงบประมำณเป็นอิสระจำกกันและกัน บริษัทที่ปรึกษำเลือกแนวทำงกำรประยุกต์ใช้เครื่องมือ  
กำรประเมินผล Balanced Scorecard และกรอบทฤษฎี Robert Stake’s Countenance ในกำร
ก ำหนดกรอบตัวชี้วัดแต่ละมิติ โดยแบ่งมิติกำรประเมินผล ดังนี้ 

2.1.1 มิติด้ำนประสิทธิผล (Effectiveness) 
2.1.2 มิติด้ำนประสิทธิภำพ (Efficiency) 
2.1.3 มิติด้ำนกำรพัฒนำองค์กร (Organization Development) 
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กรอบการประเมินการด าเนินงานแต่ละปีงบประมาณจะอยู่ในลักษณะดังนี้ 

ปีงบประมาณ ....... 

มิติการประเมิน ตัวชี้วัด น้ าหนัก 
มิติประสิทธิผล 

50% 
- ยุทธศำสตร์ 1 KPI 1 

KPI 2 
- ยุทธศำสตร์ 2 KPI 3 

มิติประสิทธิภาพ 
30% 

- ประสิทธิภำพกำรด ำเนินกำรโครงกำร KPI คะแนนรวมระดับประสิทธิภำพของโครงกำรส ำคัญ 

มิติการพัฒนาองค์กร 

20% 
- แนวทำงกำรพัฒนำองค์กรภำครัฐ PMQA 

KPI ระดับกำรพัฒนำองค์กรภำครัฐระดับ FL 
(Fundamental Level) 

รวม 100% 

 
2.1.1 มิติด้านประสิทธิผล (Effectiveness) 

กำรประเมินกำรบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำยของแต่ละยุทธศำสตร์  โดยแสดงให้เห็น 
ถึงควำมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์จัดตั้งขององค์กร และก ำหนดตัวชี้วัดกำรประเมินผลเชิงผลลัพธ์
(Outcome) หรือตัวชี้วัดประเมินผลเชิงผลกระทบ (Impact) พิจำรณำจำกระยะเวลำและควำมต่อเนื่อง
ของโครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์นั้น 

โดยกำรก ำหนดตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ์ หรือตัวชี้วัดเชิงผลกระทบนั้นจะก ำหนดจำกกำรวิเครำะห์
ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (Key Success Factor) ของแต่ละยุทธศำสตร์ และน ำมำก ำหนดเป็นเกณฑ์ 
กำรวัดผล โดยมีกำรก ำหนดระดับของควำมส ำเร็จ พิจำรณำน้ ำหนักของแต่ละช่วงผลกำรด ำเนินกำร 
ให้สำมำรถวัดผลในเชิงปริมำณ หรือกำรให้คะแนนได้ 

กำรก ำหนดตัวชี้วัดในมิติประสิทธิผล จะประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สำมำรถสะท้อนได้ถึงผลส ำเร็จ
ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์กำรจัดตั้ง และยุทธศำสตร์ของ สธท. โดยกำรประเมินนี้ ได้พิจำรณำจำก
ข้อมูลหลักฐำนเชิงประจักษ์ ได้แก่ ค ำรับรองกำรปฏิบัติงำน รำยงำนกำรประชุม รำยงำนประจ ำปี 
ตัวชี้วัดและเป้ำหมำยตำมแผนปฏิบัติงำนในแต่ละปี แผนกำรด ำเนินงำนรำยโครงกำร รวมไปถึง 
กำรได้รับข้อมูลต่ำง ๆ เพ่ิมเติมจำกส ำนักยุทธศำสตร์และแผน 

ส ำหรับแนวทำงกำรก ำหนดค่ำเกณฑ์วัด จะก ำหนดค่ำเกณฑ์วัดระดับ 3 เท่ำกับเป้ำหมำยผล
กำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณนั้น และพิจำรณำผลกำรด ำเนินงำนในอดีต ในกำรก ำหนดค่ำเกณฑ์วัด
ระดับอ่ืน เพ่ือให้ได้ช่วงปรับค่ำเกณฑ์วัด (Interval) ที่เหมำะสม 

ตัวชี้วัดในปี 2559 มีทั้งหมด 9 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดในปี 2560 มีทั้งหมด 10 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัด
ในปี 2561 มีทั้งหมด 10 ตัวชี้วัด ซึ่งมีรำยละเอียด ดังตำรำงที่ 1 ถึง ตำรำงที่ 3   



ตารางที ่1 ตัวช้ีวัดและเกณฑ์การประเมินในปี 2559 

ประเด็น/ 
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด หน่วย หลักฐาน 
2559 

น้ าหนัก 
ค่า

เป้าหมาย 
เกณฑ ์

1 2 3 4 5 
1. เผยแพร่และส่งเสริมกำรน ำ UN Bangkok Rules และมำตรฐำนและบรรทัดฐำนของ UN ด้ำนกำรปฏิบัตติ่อผู้กระท ำผดิไปใช้  

1.1* 
ควำมส ำเร็จในกำรขยำยผลกำรพัฒนำเรือนจ ำ
ต้นแบบในกำรปฏิบตัิต่อผู้ต้องขังหญิงตำม
ข้อก ำหนดกรุงเทพ 

ระดับ 
รำยงำนสรุปกำรประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนประจ ำป ี

12.5 3  1  2  3  4  5  

1.2 กำรเสริมสร้ำงศักยภำพผู้ปฏิบัติงำนรำชฑัณฑ ์ ระดับ 
รำยงำนสรุปกำรประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนประจ ำป ี

12.5 3  1  2  3  4  5  

1.3 
ร้อยละควำมพึงพอใจจำกกำรสร้ำงควำมตระหนัก
เรื่อง Bangkok Rules 

ร้อยละ เอกสำรประเมินควำมคุม้ค่ำ        

2. ศึกษำ วิจัย สร้ำง พัฒนำและรวบรวมองค์ควำมรู้ ขัอมลูสถติิด้ำนหลักนิติธรรม กำรป้องกันอำชญำกรรม และกระบวนกำรยตุิธรรมทำงอำญำ 

2.1 
โครงกำรพัฒนำข้อมลูสถติิและองค์ควำมรู้ดำ้น
กระบวนกำรยตุิธรรม 

ระดับ สรุปผลกำรด ำเนินโครงกำร 12.5 3  1  2  3  4  5  

2.2 
ระดับควำมส ำเร็จในกำรสร้ำงและพัฒนำองค์
ควำมรู ้

ระดับ ผลงำนวิชำกำร 12.5 3  1  2  3  4  5  

3. เผยแพร่และส่งเสริมกำรปฏิบัตติำมหลักนิติธรรมมำตรฐำนและบรรทัดฐำนของ UN/UNODC ด้ำนกำรป้องกันอำชญำกรรมและกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำ 

3.1 

โครงกำรพัฒนำศักยภำพนักวิชำกำรและกลุ่มผู้น ำ
รุ่นใหม่นำนำชำตดิ้ำนหลักนติิธรรมและนโยบำย
กำรพัฒนำภำยใตค้วำมร่วมมือกับมหำวิทยำลยั
ฮำร์วำร์ด 

ระดับ สรุปผลกำรด ำเนินโครงกำร 9 3  1  2  3  4  5  
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ประเด็น/ 
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด หน่วย หลักฐาน 
2559 

น้ าหนัก 
ค่า

เป้าหมาย 
เกณฑ ์

1 2 3 4 5 

3.2 
โครงกำรปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งกำรรักษำกติกำ
และเผยแพร่องค์ควำมรู้ในกลุม่คนรุ่นใหม่ผ่ำนสื่อ
สังคมออนไลน ์

ระดับ สรุปผลกำรด ำเนินโครงกำร 9 3  1  2  3  4  5  

3.3 

กำรจัดประชุมเวทีสำธำรณะว่ำด้วยหลักนิติธรรม
และกำรพัฒนำท่ียั่งยืน (TIJ Public Forum on 
the Rule of Law and Sustainable 
Development) 

ระดับ สรุปผลกำรด ำเนินโครงกำร        

3.4 
ร้อยละควำมพึงพอใจจำกกำรเข้ำรว่มกิจกรรมกับ 
สธท. 

ร้อยละ 
ผลส ำรวจควำมพึงพอใจในกำร
ให้บริกำรของ สธท.  
(อิปซอสส์ (ไทยแลนด์)) 

7 80 70 75 80 85 90 

4. พัฒนำสถำบันฯ ให้เป็นหน่วยงำน PNI ที่มีสมรรถนะสูง สำมำรถสร้ำงเครือข่ำยและปฏิบตัิภำรกิจ ได้ทั้งในและต่ำงประเทศ 

4.1** 

ระดับควำมส ำเร็จในกำรเข้ำเป็นสถำบันสมทบ 
(Programmed Network Institute) ของ
ส ำนักงำนด้ำนกำรต่อต้ำนยำเสพตดิและ
อำชญำกรรม (UNODC) 

ระดับ 
รำยงำนสรุปกำรประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนประจ ำป ี

12.50 3  1  2  3  4  5  

4.2 
ระดับควำมส ำเร็จกำรสร้ำงเครือข่ำยระหว่ำง
หน่วยงำนในสถำบันเครือข่ำย UN-PNI 

ระดับ 
รำยงำนสรุปกำรประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนประจ ำป ี
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ประเด็น/ 
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด หน่วย หลักฐาน 
2559 

น้ าหนัก 
ค่า

เป้าหมาย 
เกณฑ ์

1 2 3 4 5 

4.3 
กำรส่งเสริมบทบำทของสถำบันในฐำนะสถำบัน
เครือข่ำยแผนงำนสหประชำชำติวำ่ด้วยกำร
ป้องกันอำชญำกรรมและควำมยุตธิรรมทำงอำญำ 

ระดับ 
รำยงำนสรุปกำรประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนประจ ำป ี

       

4.3.1 หลักสตูรกำรฝึกอบรมระยะสั้นท่ีพัฒนำขึ้น ระดับ 
รำยงำนสรุปกำรประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนประจ ำป ี

       

4.3.2 
หลักสตูรกำรฝึกอบรมที่พัฒนำขึ้นและมีกำรจัด
ฝึกอบรมจริง  

ระดับ 
รำยงำนสรุปกำรประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนประจ ำป ี

       

4.3.3 

กิจกรรมทีส่่งเสริม สนับสนุน บทบำทของ
หน่วยงำนไทยและประเทศไทย จำกกำรเป็น
สถำบันในเครือข่ำยแผนงำนสหประชำชำติว่ำด้วย
กำรป้องกันอำชญำกรรมและควำมยุติธรรมทำง
อำญำ(UN-PNI) 

ระดับ 
รำยงำนสรุปกำรประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนประจ ำป ี

       

4.4*** 
ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดกำรประชุมกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชำญหรือกำรประชุมปรึกษำหำรือในระดับ
ภูมิภำคอำเซียน 

ระดับ 
รำยงำนสรุปกำรประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนประจ ำป ี

12.50 3  1  2  3  4  5  

รวม 100       

หมายเหตุ พื้นที่สีเทา หมายถึง ตัวช้ีวัดนี้ไม่ได้ถูกประเมินในปีนั้น 
ตัวชี้วัดที่ 1.1* ระดับควำมส ำเร็จในกำรขยำยผลกำรพัฒนำเรือนจ ำต้นแบบในกำรปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงตำมข้อก ำหนดกรุงเทพ มีเกณฑ์กำรให้คะแนน ดังนี้  
ระดับที่ 1 สรุปรำยงำนผลกำรประชุมร่วมระหว่ำงสธท.และผู้แทนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อก ำหนดแนวทำงพัฒนำเรือนจ ำให้เป็นเรือนจ ำต้นแบบขยำยผลตำมข้อก ำหนดกรุงเทพฯ 
ระดับที่ 2 รำยงำนผลกำรส ำรวจข้อมูลผู้ต้องขังหญิงและประเมินเรือนจ ำอย่ำงน้อย 3 แห่ง เพื่อเป็นข้อมูลในกำรจัดท ำโครงกำรส ำหรับปี 2560 
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ระดับที่ 3 มีเรือนจ ำต้นแบบอย่ำงน้อย 2 แห่ง 
ระดับที่ 4 มีเรือนจ ำต้นแบบอย่ำงน้อย 3 แห่ง 
ระดับที่ 5 จดัท ำแผนยุทธ์ศำสตร์ หรือ แผนปฏิบัติกำรระยะ 3 – 5 ปี เพื่อน ำไปสู่กำรปฏิบัติด้ำนข้อก ำหนดกรุงเทพฯ ส ำหรับเป็นแนวทำงในกำรท ำงำนและก ำหนดทิศทำงที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 
 
ตัวชี้วัดที่ 4.1** ระดับควำมส ำเร็จในกำรเข้ำเป็นสถำบันสมทบ (Programmed Network Institute) ของส ำนักงำนด้ำนกำรต่อต้ำนยำเสพติดและอำชญำกรรม (UNODC)  
มีเกณฑ์กำรให้คะแนน ดังนี้  
ระดับที่ 1 เตรียมเอกสำรประกอบกำรสมัครและเอกสำรประกอบที่เกี่ยวข้อง 
ระดับที่ 2 ส่งเอกสำรประกอบกำรสมัครพร้อมแสดงเจตจ ำนงในกำรสมัครเข้ำร่วมเป็นสถำบันสมทบ (Programmed Network Institute) ของส ำนักงำนด้ำนกำรต่อต้ำนยำเสพติดและอำชญำกรรม (UNODC) 
ระดับที่ 3 จัดท ำร่ำงข้อตกลงควำมร่วมมือฯ กับส ำนักงำนด้ำนกำรต่อต้ำนยำเสพติดและอำชญำกรรม (UNODC) 
ระดับที่ 4 หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยเห็นชอบกับร่ำงข้อตกลงควำมร่วมมือฯ 
ระดับที่ 5 สำมำรถลงนำมข้อตกลงควำมร่วมมือฯ กับส ำนักงำนด้ำนกำรต่อต้ำนยำเสพติดและอำชญำกรรม (UNODC) และเป็นสถำบันสมทบได้อย่ำงเป็นทำงกำร 
 
ตัวชี้วัดที่ 4.4*** ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดกำรประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชำญหรือกำรประชุมปรึกษำหำรือในระดับภูมิภำคอำเซียน มีเกณฑ์กำรให้คะแนน ดังนี้  
ระดับที่ 1 มีแผนงำนโครงกำรจัดและร่วมจัดกำรประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชำญหรือกำรประชุมปรึกษำหำรือในระดับนำนำชำติเกี่ยวกับกำรพัฒนำกระบวนกำรยุติธรรม ประจ ำปี 2559 และได้รับอนุมัติจำก คณะกรรมกำรบริหำรสถำบัน 
ระดับที่ 2 มีกำรจัดเตรียมเอกสำรภูมิหลังหรือเอกสำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรประชุม 
ระดับที่ 3 สำมำรถจัดและร่วมจัดกำรประชุมระดับนำนำชำติเกี่ยวกับกำรพัฒนำกระบวนกำรยุติธรรม ได้ 1 ครั้ง 
ระดับที่ 4 สำมำรถจัดและร่วมจัดกำรประชุมระดับนำนำชำติเกี่ยวกับกำรพัฒนำกระบวนกำรยุติธรรม ได้ 2 ครั้ง และน ำผลงำนของสธท. เผยแพร่สู่ช่องทำงที่ไปถึงผู้ปฏิบัติในระดับระหว่ำงประเทศ 
ระดับที่ 5 สำมำรถจัดและร่วมจัดกำรประชุมระดับนำนำชำติเกี่ยวกับกำรพัฒนำกระบวนกำรยุติธรรม ได้ 3 ครั้ง และน ำผลงำนของ สธท. เผยแพร่สู่ช่องทำงที่ไปถึงผู้ปฏิบัติในระดับระหว่ำงประเทศ 
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ตารางที่ 2 ตัวช้ีวัดและเกณฑ์การประเมินในปี 2560 

ประเด็น/ 
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด หน่วย หลักฐาน  
2560 

น้ าหนัก 
ค่า

เป้าหมาย 
เกณฑ ์

1 2 3 4 5 
1. เผยแพร่และส่งเสริมกำรน ำ UN Bangkok Rules และมำตรฐำนและบรรทัดฐำนของ UN ด้ำนกำรปฏิบัตติ่อผู้กระท ำผดิไปใช้  

1.1* 
ควำมส ำเร็จในกำรขยำยผลกำรพัฒนำเรือนจ ำ
ต้นแบบในกำรปฏิบตัิต่อผู้ต้องขังหญิงตำม
ข้อก ำหนดกรุงเทพ 

ระดับ 
รำยงำนสรุปกำรประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนประจ ำป ี

12.5 3  1  2  3  4  5  

1.2 กำรเสริมสร้ำงศักยภำพผู้ปฏิบัติงำนรำชฑัณฑ ์ ระดับ 
รำยงำนสรุปกำรประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนประจ ำป ี

12.5 3  1  2  3  4  5  

1.3 
ร้อยละควำมพึงพอใจจำกกำรสร้ำงควำมตระหนัก
เรื่อง Bangkok Rules 

ร้อยละ เอกสำรประเมินควำมคุม้ค่ำ        

2. ศึกษำ วิจัย สร้ำง พัฒนำและรวบรวมองค์ควำมรู้ ขัอมลูสถติิด้ำนหลักนิติธรรม กำรป้องกันอำชญำกรรม และกระบวนกำรยตุิธรรมทำงอำญำ 

2.1 
โครงกำรพัฒนำข้อมลูสถติิและองค์ควำมรู้ดำ้น
กระบวนกำรยตุิธรรม 

ระดับ สรุปผลกำรด ำเนินโครงกำร 12.5 3  1  2  3  4  5  

2.2 
ระดับควำมส ำเร็จในกำรสร้ำงและพัฒนำองค์
ควำมรู ้

ระดับ ผลงำนวิชำกำร 12.5 3  1  2  3  4  5  

3. เผยแพร่และส่งเสริมกำรปฏิบัตติำมหลักนิติธรรมมำตรฐำนและบรรทัดฐำนของ UN/UNODC ด้ำนกำรป้องกันอำชญำกรรมและกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำ 

3.1 

โครงกำรพัฒนำศักยภำพนักวิชำกำรและกลุ่มผู้น ำ
รุ่นใหม่นำนำชำตดิ้ำนหลักนติิธรรมและนโยบำย
กำรพัฒนำภำยใตค้วำมร่วมมือกับมหำวิทยำลยั
ฮำร์วำร์ด 

ระดับ สรุปผลกำรด ำเนินโครงกำร        
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ประเด็น/ 
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด หน่วย หลักฐาน  
2560 

น้ าหนัก 
ค่า

เป้าหมาย 
เกณฑ ์

1 2 3 4 5 

3.2 
โครงกำรปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งกำรรักษำกติกำ
และเผยแพร่องค์ควำมรู้ในกลุม่คนรุ่นใหม่ผ่ำนสื่อ
สังคมออนไลน ์

ระดับ สรุปผลกำรด ำเนินโครงกำร        

3.3 
กำรจัดประชุมเวทีสำธำรณะว่ำด้วยหลักนิติธรรม
และกำรพัฒนำท่ียั่งยืน (TIJ Public Forum on the 

Rule of Law and Sustainable Development) 
ระดับ สรุปผลกำรด ำเนินโครงกำร 12.5 3  1  2  3  4  5  

3.4 
ร้อยละควำมพึงพอใจจำกกำรเข้ำรว่มกิจกรรมกับ 
สธท. 

ร้อยละ 
ผลส ำรวจควำมพึงพอใจในกำร
ให้บริกำรของ สธท.  
(อิปซอสส์ (ไทยแลนด์)) 

12.5 80 70 75 80 85 90 

4. พัฒนำสถำบันฯ ให้เป็นหน่วยงำน PNI ที่มีสมรรถนะสูง สำมำรถสร้ำงเครือข่ำยและปฏิบตัิภำรกิจ ได้ทั้งในและต่ำงประเทศ 

4.1** 

ระดับควำมส ำเร็จในกำรเข้ำเป็นสถำบันสมทบ 
(Programmed Network Institute) ของ
ส ำนักงำนด้ำนกำรต่อต้ำนยำเสพตดิและ
อำชญำกรรม (UNODC) 

ระดับ 
รำยงำนสรุปกำรประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนประจ ำป ี

       

4.2 
ระดับควำมส ำเร็จกำรสร้ำงเครือข่ำยระหว่ำง
หน่วยงำนในสถำบันเครือข่ำย UN-PNI 

ระดับ 
รำยงำนสรุปกำรประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนประจ ำป ี

12.5 3  1  2  3  4  5  

4.3 
กำรส่งเสริมบทบำทของสถำบันในฐำนะสถำบัน
เครือข่ำยแผนงำนสหประชำชำติวำ่ด้วยกำร
ป้องกันอำชญำกรรมและควำมยุตธิรรมทำงอำญำ 

ระดับ 
รำยงำนสรุปกำรประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนประจ ำป ี

12.5 3  1  2  3  4  5  
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ประเด็น/ 
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด หน่วย หลักฐาน  
2560 

น้ าหนัก 
ค่า

เป้าหมาย 
เกณฑ ์

1 2 3 4 5 

4.3.1 หลักสตูรกำรฝึกอบรมระยะสั้นท่ีพัฒนำขึ้น ระดับ 
รำยงำนสรุปกำรประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนประจ ำป ี

(6.25) 3  1  2  3  4  5  

4.3.2 
หลักสตูรกำรฝึกอบรมที่พัฒนำขึ้นและมีกำรจัด
ฝึกอบรมจริง  

ระดับ 
รำยงำนสรุปกำรประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนประจ ำป ี

(6.25) 3  1  2  3  4  5  

4.3.3 

กิจกรรมทีส่่งเสริม สนับสนุน บทบำทของ
หน่วยงำนไทยและประเทศไทย จำกกำรเป็น
สถำบันในเครือข่ำยแผนงำนสหประชำชำติว่ำด้วย
กำรป้องกันอำชญำกรรมและควำมยุติธรรมทำง
อำญำ (UN-PNI) 

ระดับ 
รำยงำนสรุปกำรประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนประจ ำป ี

       

4.4*** 
ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดกำรประชุมกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชำญหรือกำรประชุมปรึกษำหำรือในระดับ
ภูมิภำคอำเซียน 

ระดับ 
รำยงำนสรุปกำรประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนประจ ำป ี

       

รวม 100       
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ตารางที่ 3 ตัวช้ีวัดและเกณฑ์การประเมินในปี 2561 

ประเด็น/ 
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด หน่วย  หลักฐาน  
2561 

น้ าหนัก 
ค่า

เป้าหมาย 
เกณฑ ์

1 2 3 4 5 

1. เผยแพร่และส่งเสริมกำรน ำ UN Bangkok Rules และมำตรฐำนและบรรทัดฐำนของ UN ด้ำนกำรปฏิบัตติ่อผู้กระท ำผดิไปใช้  

1.1* 
ควำมส ำเร็จในกำรขยำยผลกำรพัฒนำเรือนจ ำ
ต้นแบบในกำรปฏิบตัิต่อผู้ต้องขังหญิงตำม
ข้อก ำหนดกรุงเทพ 

ระดับ 
รำยงำนสรุปกำรประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนประจ ำป ี

9 3  1  2  3  4  5  

1.2 กำรเสริมสร้ำงศักยภำพผู้ปฏิบัติงำนรำชฑัณฑ ์ ระดับ 
รำยงำนสรุปกำรประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนประจ ำป ี

7 3  1  2  3  4  5  

1.3 
ร้อยละควำมพึงพอใจจำกกำรสร้ำงควำม
ตระหนักเรื่อง Bangkok Rules 

ร้อยละ เอกสำรประเมินควำมคุม้ค่ำ 9 80 80 70 75 80 85 

2. ศึกษำ วิจัย สร้ำง พัฒนำและรวบรวมองค์ควำมรู้ ขัอมลูสถติิด้ำนหลักนิติธรรม กำรป้องกันอำชญำกรรม และกระบวนกำรยตุิธรรมทำงอำญำ 

2.1 
โครงกำรพัฒนำข้อมลูสถติิและองค์ควำมรู้ดำ้น
กระบวนกำรยตุิธรรม 

ระดับ สรุปผลกำรด ำเนินโครงกำร 12.5 3  1  2  3  4  5  

2.2 
ระดับควำมส ำเร็จในกำรสร้ำงและพัฒนำองค์
ควำมรู ้

ระดับ ผลงำนวิชำกำร 12.5 3  1  2  3  4  5  

3. เผยแพร่และส่งเสริมกำรปฏิบัตติำมหลักนิติธรรมมำตรฐำนและบรรทัดฐำนของ UN/UNODC ด้ำนกำรป้องกันอำชญำกรรมและกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำ 

3.1 
โครงกำรพัฒนำศักยภำพนักวิชำกำรและกลุ่ม
ผู้น ำรุ่นใหม่นำนำชำติด้ำนหลักนิตธิรรมและ

ระดับ สรุปผลกำรด ำเนินโครงกำร        
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ประเด็น/ 
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด หน่วย  หลักฐาน  
2561 

น้ าหนัก 
ค่า

เป้าหมาย 
เกณฑ ์

1 2 3 4 5 
นโยบำยกำรพัฒนำภำยใตค้วำมร่วมมือกับ
มหำวิทยำลยัฮำร์วำรด์ 

3.2 
โครงกำรปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งกำรรักษำกติกำ
และเผยแพร่องค์ควำมรู้ในกลุม่คนรุ่นใหม่ผ่ำน
สื่อสังคมออนไลน ์

ระดับ สรุปผลกำรด ำเนินโครงกำร        

3.3 

กำรจัดประชุมเวทีสำธำรณะว่ำด้วยหลักนิติ
ธรรมและกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (TIJ Public Forum 

on the Rule of Law and Sustainable 
Development) 

ระดับ สรุปผลกำรด ำเนินโครงกำร 12.5 3  1  2  3  4  5  

3.4 
ร้อยละควำมพึงพอใจจำกกำรเข้ำรว่มกิจกรรม
กับ สธท. 

ร้อยละ 
ผลส ำรวจควำมพึงพอใจในกำร
ให้บริกำรของ สธท.  
(อิปซอสส์ (ไทยแลนด์)) 

12.5 80 70 75 80 85 90 

4. พัฒนำสถำบันฯ ให้เป็นหน่วยงำน PNI ที่มีสมรรถนะสูง สำมำรถสร้ำงเครือข่ำยและปฏิบตัิภำรกิจ ได้ทั้งในและต่ำงประเทศ 

4.1** 

ระดับควำมส ำเร็จในกำรเข้ำเป็นสถำบันสมทบ 
(Programmed Network Institute) ของ
ส ำนักงำนด้ำนกำรต่อต้ำนยำเสพตดิและ
อำชญำกรรม (UNODC) 

ระดับ 
รำยงำนสรุปกำรประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนประจ ำป ี

       

4.2 
ระดับควำมส ำเร็จกำรสร้ำงเครือข่ำยระหว่ำง
หน่วยงำนในสถำบันเครือข่ำย UN-PNI 

ระดับ 
รำยงำนสรุปกำรประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนประจ ำป ี

12.5 3  1  2  3  4  5  
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ประเด็น/ 
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด หน่วย  หลักฐาน  
2561 

น้ าหนัก 
ค่า

เป้าหมาย 
เกณฑ ์

1 2 3 4 5 

4.3 

กำรส่งเสริมบทบำทของสถำบันในฐำนะสถำบัน
เครือข่ำยแผนงำนสหประชำชำติวำ่ด้วยกำร
ป้องกันอำชญำกรรมและควำมยุตธิรรมทำง
อำญำ 

ระดับ 
รำยงำนสรุปกำรประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนประจ ำป ี

12.5 3  1  2  3  4  5  

4.3.1 หลักสตูรกำรฝึกอบรมระยะสั้นท่ีพัฒนำขึ้น ระดับ 
รำยงำนสรุปกำรประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนประจ ำป ี

       

4.3.2 
หลักสตูรกำรฝึกอบรมที่พัฒนำขึ้นและมีกำรจัด
ฝึกอบรมจริง  

ระดับ 
รำยงำนสรุปกำรประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนประจ ำป ี

       

4.3.3 

กิจกรรมทีส่่งเสริม สนับสนุน บทบำทของ
หน่วยงำนไทยและประเทศไทย จำกกำรเป็น
สถำบันในเครือข่ำยแผนงำนสหประชำชำติว่ำ
ด้วยกำรป้องกันอำชญำกรรมและควำม
ยุติธรรมทำงอำญำ (UN-PNI) 

ระดับ 
รำยงำนสรุปกำรประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนประจ ำป ี

(12.5) 3  1  2  3  4  5  

4.4*** 
ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดกำรประชุมกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชำญหรือกำรประชุมปรึกษำหำรือใน
ระดับภูมิภำคอำเซียน 

ระดับ 
รำยงำนสรุปกำรประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนประจ ำป ี

       

รวม 100       

หมายเหตุ พื้นที่สีเทา หมายถึง ตัวช้ีวัดนี้ไม่ได้ถูกประเมินในปีนั้น 
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2.1.2 มิติด้านประสิทธิภาพ (Efficiency) 
 คัดเลือกโครงกำรส ำคัญ หรือผลผลิตส ำคัญของแต่ละยุทธศำสตร์  เ พ่ือประเมินผล 
ด้ำนประสิทธิภำพกำรด ำเนินกำร โดยกำรประเมินประสิทธิภำพของโครงกำร โดยกำรประยุกต์ใช้
แนวทำงของ Business Model Canvas ร่วมกับ CIPP Model ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam’s  
CIPP Model) ในกำรประเมินแผนงำนโครงกำร โดยได้แบ่งประเด็นกำรประเมินผลออกเป็น  
4 ประเภท คือ 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIPP Model 
o การประเมินด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation: C)  เป็นกำรประเมินให้ได้

ข้อมูลส ำคัญ เพ่ือช่วยในกำรก ำหนดวัตถุประสงค์ของโครงกำร ควำมเป็นไปได้ของโครงกำร เป็นกำร
ตรวจสอบว่ำโครงกำรที่จะท ำสนองปัญหำหรือควำมต้องกำรจ ำเป็นที่แท้จริงหรือไม่ วัตถุประสงค์ของ
โครงกำรชัดเจน เหมำะสม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์จัดตั้งยุทธศำสตร์องค์กำรมหำชน หรือ
ยุทธศำสตร์กระทรวงต้นสังกัดหรือไม่ เป็นโครงกำรที่มีควำมเป็นไปได้ในแง่ของโอกำสที่จะได้รับกำร
สนับสนุนจำกองค์กรต่ำง ๆ หรือไม่ เป็นต้น 

o การประเมินปัจจัยเบื้องต้นหรือปัจจัยป้อน (Input Evaluation: I) เป็นกำรประเมินเพ่ือพิจำรณำ
ถึง ควำมเป็นไปได้ของโครงกำร ควำมเหมำะสม และควำมพอเพียงของทรัพยำกรที่จะใช้ในกำรด ำเนิน
โครงกำร เช่น งบประมำณ บุคลำกร วัสดุอุปกรณ์ เวลำ รวมทั้งเทคโนโลยีและแผนกำรด ำเนินงำน 
เป็นต้น 

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

o การประเมินผลผลิต (Product Evaluation: P) เป็นกำรประเมินเพ่ือเปรียบเทียบผลผลิต 
ที่เกิดขึ้นกับวัตถุประสงค์ของโครงกำร หรือควำมต้องกำร/เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ รวมทั้งกำรพิจำรณำ
ในประเด็นของกำรยุบ เลิก ขยำย หรือปรับเปลี่ยนโครงกำรและกำรประเมินผล เรื่องผลกระทบ 
(Impact) และผลลัพธ์ (Outcomes) ของนโยบำย/แผนงำน/โครงกำร โดยอำศัยข้อมูลจำกกำร
ประเมินสภำวะแวดล้อม ปัจจัยเบื้องต้นและกระบวนกำรร่วมด้วย  

Process 
Inputs Product 

Context 
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กำรก ำหนดตัวชี้วัดส ำหรับประเด็นกำรประเมินผลตำมแนวทำง CIPP Model ประยุกต์ใช้
โมเดลกำรวิเครำะห์กำรส่งมอบคุณค่ำ Business Model Canvas (KPI’s Framework) ของ Alexander 
Osterwalder (University of Lausanne) มำใช้เป็นกรอบในกำรก ำหนดตัวชี้วัด 

แนวทำงกำรใช้ Business Model Canvas ซึ่งเป็นโมเดลที่ใช้ในกำรวิเครำะห์รูปแบบ และ
ปัจจัยควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกิจกำร ซึ่งในโครงกำรประเมินผลฯ นี้ อ้ำงอิงถึงกำรด ำเนินกำรตำม
โครงกำรส ำคัญ ผลผลิตส ำคัญ ใช้หลักกำรวิเครำะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินโครงกำร โดยแต่ละ
ด้ำนมีรำยละเอียดประเด็นกำรประเมินดังนี้ 
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หลักกำรวิเครำะห์ Business Model ของแต่ละยุทธศำสตร์ วิเครำะห์ด้วยปัจจัยต่อไปนี้ 
1) คุณค่ำหลัก ยุทธศำสตร์นั้นส่งเสริม สนับสนุน หรือสร้ำงคุณค่ำในด้ำนใด ประชำชน

ผู้รับบริกำรได้รับคุณค่ำใดในยุทธศำสตร์นี้ 
2) กลุ่มเป้ำหมำย ใครคือกลุ่มเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์นี้ และมีกำรจัดกลุ่ม กำรบริหำร

จัดกำรข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำยอย่ำงไร 
3) ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย กำรก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยที่ชัดเจน กลุ่มเป้ำหมำย 

มีควำมพึงพอใจหรือไม ่
4) ช่องทำง กลุ่มเป้ำหมำยได้รับคุณค่ำ คุณประโยชน์จำกยุทธศำสตร์หรือไม่ ด้วยวิธีกำร

อย่ำงไร กลุ่มเป้ำหมำยรับรู้ พิจำรณำ และให้กำรตอบรับอย่ำงไร 
5) กิจกรรมหลัก ในยุทธศำสตร์นั้น มีโครงกำรส ำคัญโครงกำรใด และมีระบบบริหำรจัดกำร

โครงกำรที่มีประสิทธิภำพหรือไม่อย่ำงไร โครงกำรเหล่ำนั้นสำมำรถส่งมอบคุณค่ำให้
กลุ่มเป้ำหมำยได้หรือไม่ สำมำรถส่งผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ให้กลุ่มเป้ำหมำยสำมำรถรับคุณค่ำ
(Buy) ได้หรือไม่ 

6) พันธมิตรหลัก ในกำรด ำเนินกำรยุทธศำสตร์นี้ เพ่ือให้ได้ผลส ำเร็จองค์กรจ ำเป็นต้องมีใคร
เป็นพันธมิตรหลัก และมีกระบวนกำรอย่ำงไรในกำรสร้ำงพันธมิตร กำรบริหำรควำมสัมพันธ์ 

7) กำรบริหำรทรัพยำกรยุทธศำสตร์นั้นต้องมีทรัพยำกรแบบใด แนวทำงในกำรสรรหำ  
กำรบริหำรจัดกำรเป็นอย่ำงไร ตอบสนองได้ทันท่วงทีต่อควำมต้องกำรของกิจกรรมหลักหรือไม่ 

8) โครงสร้ำงต้นทุน กระบวนกำรจัดกำรเงินทุนอย่ำงไร กำรบริหำรจัดกำรเงินทุนเป็นอย่ำงไร 
กำรเบิกจ่ำย ควำมเพียงพอของงบประมำณ กำรประหยัดต่อขนำด 

9) กำรประเมินผลส ำเร็จ ยุทธศำสตร์เหล่ำนี้มีกำรประเมินผลส ำเร็จอย่ำงไร มีกำรน ำไป 
ต่อยอดหรือไม่อย่ำงไร 

CIPP Model Business Model Canvas 

กำรประเมินด้ำนบริบทหรือสภำวะแวดล้อม  
(Context Evaluation: C) 

 กลุ่มเป้ำหมำย และเป้ำหมำยโครงกำร 
 พันธมิตรหลัก ภำคส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงกำร 
 ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 

กำรประเมินปัจจัยเบื้องต้นหรือปัจจัยป้อน  
(Input Evaluation: I) 

 โครงสร้ำงต้นทุน 
 กำรบริหำรทรัพยำกร 

กำรประเมินกระบวนกำร  
(Process Evaluation: P) 

 กิจกรรมหลัก 
 ช่องทำง 

กำรประเมินผลผลิต  
(Product Evaluation: P) 

 กำรประเมินผลส ำเร็จ 
 คุณค่ำหลัก 

ตำรำงแสดงกำรประยุกต์ Business Model Canvas รว่มกับ CIPP Model 
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ในมิติด้ำนประสิทธิภำพนี้ เรำใช้ปัจจัยทั้ง 9 ข้อของ Business Model Canvas เป็นกรอบ
ของกำรตั้งตัวชี้วัด เช่น  

- พันธมิตร : ประสิทธิภำพในกำรบริหำรควำมสัมพันธ์กับพันธมิตร 
- กิจกรรมหลัก : ประสิทธิภำพในกำรบริหำรกิจกรรมในโครงกำรให้เป็นตำมระยะเวลำ 

ที่ก ำหนด 
- กำรบริหำรทรัพยำกร : ประสิทธิภำพในกำรบริหำรงบประมำณ 
- ช่องทำง : ร้อยละของกำรรับรู้คุณค่ำของโครงกำร  

เกณฑ์คะแนนในแต่ละตัวชี้วัดแบ่งเป็น 5 ระดับคะแนน โดยคะแนนมำกที่สุดมีผลกำรด ำเนินงำน
ดีที่สุด แบ่งช่วงระดับกำรด ำเนินงำนเป็นช่วงระดับคะแนนดังนี้ 

ระดับคะแนน ระดับการด าเนินงาน 

4.50 – 5.00 ดีมำก 
4.00 – 4.49 ดี 

3.00 – 3.99 ปำนกลำง 
2.00 – 2.99 พอใช้ 

1.00 – 1.99 ควรปรับปรุง 

แต่ละโครงกำรจะมีกรอบกำรประเมินผลโครงกำรในรูปแบบเดียวกันโดยค ำนวณผลคะแนน
รวมแยกแต่ละโครงกำร โดยมีตัวอย่ำงกรอบกำรประเมินดังนี้  
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม การประเมินโครงการ 
ชื่อโครงกำร..................................................................................... 
ปีงบประมำณ.... .............................................................................  
1. คุณค่าหลัก (การก าหนดคุณค่าของโครงการ) 

1.1 ประโยชน์ใช้สอย (คุณค่ำ) ของโครงกำรสอดคล้องกับควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย 

ระดับ 1 ยังไม่มีกำรก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำย 

ระดับ 2 มีกำรก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำย แต่ไม่สำมำรถระบุควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย 

ระดับ 3 มีกำรก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำย และระบุควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำยได้ 

ระดับ 4 ประโยชน์ใช้สอยของโครงกำรมีควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย 

ระดับ 5 ประโยชน์ใช้สอยของโครงกำรสะท้อนให้เห็นถึงควำมส ำเร็จยุทธศำสตร์ขององค์กร 

 

ค าอธิบาย 

- กำรก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำย คือ กำรแบ่งกลุ่มผู้รับบริกำรเป็นกลุ่มแยกจำกกัน เช่น หน่วยงำนส่วนกลำง หน่วยงำน

ภูมิภำค หน่วยงำนส่วนท้องถิ่น (อบต) และสำมำรถก ำหนดได้ว่ำกลุ่มใดเป็นกลุ่มเป้ำหมำยของโครงกำร  

- กำรระบุควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย คือ กำรวิเครำะห์ได้ว่ำ กลุ่มเป้ำหมำยที่แบ่งตำมกำรก ำหนด

กลุ่มเป้ำหมำยข้ำงต้น มีควำมต้องกำรที่แตกต่ำงกันอย่ำงไรในแต่ละกลุ่ม 

1.2 ประโยชน์ใช้สอยของกำรด ำเนินกำรสร้ำงประโยชน์ในวงกว้ำง 

ระดับ 1 ไม่สำมำรถระบุได้ 

ระดับ 2 ประโยชน์ต่อผู้รับบริกำรโดยตรงเท่ำนั้น 

ระดับ 3 ประโยชน์ต่อผู้รับบริกำรโดยตรง  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

ระดับ 4 ผู้รับบริกำรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีกำรบอกต่อให้เกิดกำรใช้บริกำรต่อยอด 

ระดับ 5 ผลของโครงกำรสร้ำงประโยชน์ต่อเนื่องจำกผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย น ำไปสู่คุณค่ำเพิ่มใน

ภำคส่วนต่ำงๆ อย่ำงชัดเจน 

 

ค าอธิบาย 

- ประโยชน์ในวงกว้ำง คือ กำรที่โครงกำรด ำเนินกำรแล้ว มีผู้ได้รับประโยชน์นอกเหนือจำกผู้รับบริกำรโดยตรง 

(ที่ก ำหนดเป็นเป้ำหมำยโครงกำร) ซึ่งอำจจะเกิดจำกกำรได้รับผลประโยชน์โดยอ้อม หรือเป็นผู้ที่ได้รับกำรบอกต่อให้

เข้ำมำร่วมโครงกำรต่อไปในอนำคต 
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1. คุณค่าหลัก (การก าหนดคุณค่าของโครงการ) 

1.3 มีกำรบูรณำกำรเช่ือมโยงระหว่ำงผลิตภัณฑ์และกำรบริกำร 

ระดับ 1 ผลิตภัณฑ์/บริกำรมีควำมขัดแย้งทำงคุณค่ำกันและกัน 

ระดับ 2 ผลิตภัณฑ์/บริกำรเป็นไปในทิศทำงเดียวกันไม่ขัดแย้งทำงคุณค่ำซึ่งกันและกัน 

ระดับ 3 ผลิตภัณฑ์/บริกำรเริ่มมีควำมสอดคล้องกันและกัน 

ระดับ 4 ผลิตภัณฑ์/บริกำรนี้สอดคล้องบูรณำกำรคุณค่ำร่วมกับผลิตภัณฑ/์บริกำรอื่นในลักษณะ 

ประโยชน์ร่วม 

ระดับ 5 ผลิตภัณฑ์/บริกำรนี้สอดคล้องบูรณำกำรคุณค่ำร่วมกับผลิตภัณฑ/์บริกำรอื่นเพื่อตอบสนอง 

ยุทธศำสตร์องค์กรเป็นอย่ำงดี 

 

ค าอธิบาย 

- ควำมบูรณำกำร ระหว่ำงโครงกำรด้ำนวิจัย ด้ำนกำรจัดประชุม กำรรณรงค ์

 

2. การประเมินผลส าเร็จ 

2.1 ควำมส ำเร็จของโครงกำรเป็นไปตำมเป้ำหมำยตำมแผนที่ก ำหนด 

ระดับ 1 โครงกำรด ำเนินกำรไม่แล้วเสร็จตำมแผนท่ีก ำหนด 

ระดับ 2 โครงกำรด ำเนินกำรแล้วเสร็จแต่ไม่มีกำรประเมินผลของผลผลิต (output) ที่ได้จำกโครงกำร 

ระดับ 3 ผลผลติด ำเนินกำรได้ส ำเร็จเชิงปรมิำณ 

ระดับ 4 ผลผลิตมีประสิทธิภำพตำมเป้ำหมำย 

ระดับ 5 ผลผลิตสำมำรถสะท้อนควำมส ำเร็จเชิงยุทธศำสตร์องค์กรตำมเป้ำหมำย 

 

ค าอธิบาย 

- ผลผลิตมีประสิทธิภำพตำมเป้ำหมำย หมำยถึง กำรที่โครงกำรมีก ำหนดมำตรฐำนกำรให้บริกำร เช่น กำรให้บริกำร

ได้มำตรฐำนตำมก ำหนด 
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2. การประเมินผลส าเร็จ 

2.2 มีโครงกำรที่ด ำเนินกำรต่อเนื่องสร้ำงควำมส ำเร็จระดับผลกระทบ (impact) ในภำพรวม 

ระดับ 1 โครงกำรด ำเนินกำรไม่แล้วเสร็จ 

ระดับ 2 โครงกำรด ำเนินกำรแล้วเสร็จแต่ไม่มีควำมต่อเนื่อง 

ระดับ 3 โครงกำรด ำเนินกำรแล้วเสร็จ มีควำมต่อเนื่อง แต่ยังไม่สำมำรถประเมินผลกระทบได้ 

ระดับ 4 โครงกำรด ำเนินกำรแล้วเสร็จ มีควำมต่อเนื่อง และเริ่มมีกำรประเมินผลกระทบได้ 

ระดับ 5 โครงกำรด ำเนินกำรแล้วเสร็จ มีกำรประเมินผลกระทบ และแสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อเนื่อง

อย่ำงชัดเจน 

 

ค าอธิบาย 

- ผลกระทบ คือ กำรที่โครงกำรสำมำรถสร้ำงประโยชน์ คุณค่ำให้กับผู้รับบริกำรทำงตรง และสร้ำงประโยชน์ให้

ประเทศไทย ตำมยุทธศำสตร์ของ TIJ ได้ 

2.3 ผลส ำเร็จโครงกำรสร้ำงแรงจูงใจให้มีผู้เข้ำร่วมโครงกำรเพิ่มขึ้นในปีถัดไป 

ระดับ 1 ไม่สำมำรถประเมินได้ / ไม่มีกำรด ำเนินกำรโครงกำรต่อเนื่อง 

ระดับ 2 มีกำรประเมินผลส ำเร็จโครงกำร  

ระดับ 3 โครงกำรมีผู้รับบริกำรกลุ่มเดิมมำรับบริกำร 

ระดับ 4 โครงกำรได้รับควำมสนใจจำกผู้รับบริกำรกลุ่มใหม่ โดยสำมำรถแสดงหลักฐำนเชิงประจักษ์ได้  

ระดับ 5 โครงกำรมีผู้รับบริกำรเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ทั้งผู้รับบริกำรกลุ่มเดิมและผู้รับบริกำรกลุ่มใหม่ 
 

 

3. โครงสร้างต้นทุน 

3.1 มีกำรศึกษำและกำรบริหำรต้นทุนต่อหน่วยเพื่อให้เกิดกำรประหยัดต่อขนำดได้  

ระดับ 1 ไม่สำมำรถประเมินต้นทุนต่อหน่วยได้ 

ระดับ 2 มีผลกำรศึกษำต้นทุนต่อหน่วยแต่ยังไม่ครบทุกองค์ประกอบ 

ระดับ 3 มีผลกำรศึกษำต้นทุนต่อหน่วยอย่ำงครบถ้วนทุกองค์ประกอบ (เงิน เวลำ ทรัพยำกรที่จ ำเป็น) 

ระดับ 4 มีกำรน ำผลกำรศึกษำมำใช้ในกำรบริหำรต้นทุนท่ีแสดงให้เห็นถึงควำมพยำยำมให้เกิดกำรประหยัด

ต่อขนำดได้ 

ระดับ 5 สำมำรถด ำเนินกำรให้เกดิกำรประหยัดต่อขนำดได้ 

 
ค าอธิบาย 

- ต้นทุนต่อหน่วย คือ ต้นทุนที่ใช้ในกำรให้บริกำรแต่ละหน่วย (unit) เช่น ช้ิน ช่ัวโมง ครั้ง เป็นต้น 
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3. โครงสร้างต้นทุน 

- กำรประหยัดต่อขนำด คือ กำรที่ต้นทุนต่อหน่วยในกำรบริกำรลดลงได้จำกกำรที่มีจ ำนวนกำรให้บริกำรที่เพิ่มขึ้น 

เช่น ต้นทุนต่อหน่วยในกำรซื้อเนื้อหมูจ ำนวน 100 กิโลกรัม มีต้นทุนถูกกว่ำ กำรซื้อหมูทีละ 1 กิโลกรัม 

3.2 ระยะเวลำกำรเบิกจ่ำยงบประมำณสอดคล้องกับกำรด ำเนินกำรกจิกรรม 

ระดับ 1 โครงกำรได้รับผลกระทบจำกกำรเบิกจ่ำยงบประมำณไม่ทันเวลำ 

ระดับ 2 - 

ระดับ 3 โครงกำรมีกำรเบิกจ่ำยงบประมำณล่ำช้ำ แต่โครงกำรไม่ได้รับผลกระทบจำกเรื่องดังกล่ำว 

(เพิ่มมำใหม่) 

ระดับ 4 - 

ระดับ 5 โครงกำรไม่ได้รับผลกระทบจำกกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ และด ำเนินกำรแล้วเสร็จตำมแผน  
 

 

4. การบริหารทรัพยากร 

4.1 กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลสอดคล้องกับกิจกรรมหลัก คุณค่ำหลัก (ประโยชน์ใช้ตำมควำมต้องกำรของ

ผู้รับบริกำร) และช่องทำงกำรส่งมอบคุณค่ำ 

ระดับ 1 ไม่สำมำรถระบุได้ถึงควำมสำมำรถที่จ ำเป็นต่องำน 

ระดับ 2 - 

ระดับ 3 สำมำรถระบุ จ ำนวนบุคลำกรที่ต้องกำร สมรรถนะของบุคลำกร หรือทักษะควำมสำมำรถที่จ ำเป็นต่อ

งำนได้ 

ระดับ 4 - 

ระดับ 5 มีกำรพัฒนำฝึกอบรมบุคลำกรสอดรับ และสนับสนุนให้บุคลำกรด ำเนินกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 

ค าอธิบาย 

- สมรรถนะ คือ ทักษะในกำรท ำงำน ซึ่งจะก ำหนดได้จำกกำรวิเครำะห์ควำมจ ำเป็นของทักษะฝีมือ ควำมรู้ 

ประสบกำรณ์ของผู้ปฏิบัติที่มีต่องำนภำรกิจนั้นๆ  

4.2 มีควำมสำมำรถในกำรพยำกรณ์ควำมต้องกำรด้ำนทรัพยำกรต่ำงๆ ในกำรด ำเนินกำรกิจกรรมหลัก และมี

เพียงพอในกำรใช้งำนได้ในเวลำที่ก ำหนด ไม่ก่อให้เกิดควำมล่ำช้ำ 

ระดับ 1 ไม่สำมำรถระบุควำมต้องกำรทำงทรัพยำกรได้ 

ระดับ 2 สำมำรถระบุควำมต้องกำรทำงทรัพยำกรได้ 

ระดับ 3 สำมำรถพยำกรณ์ควำมต้องกำรด้ำนทรัพยำกรต่ำงๆ ได้ 

ระดับ 4 ทรัพยำกรมีมำกเกินพอส ำหรับกำรด ำเนินกำร 

ระดับ 5 ทรัพยำกรอยู่ในระดับที่เหมำะสม 
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4. การบริหารทรัพยากร 

 

ค าอธิบาย 

- ทรัพยำกร ในที่น้ี หมำยถึง ทรัพยำกรอื่นๆ ที่จ ำเป็นต่อกำรด ำเนินกำรโครงกำรนอกเหนือไปจำกบุคลำกร  

- ทรัพยำกรอยู่ในระดับที่เหมำะสม หมำยถึง กำรที่โครงกำรมีปริมำณทรัพยำกร ในระดับที่ท ำให้โครงกำรด ำเนินกำร

ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เป็นไปตำมเป้ำหมำยทำงปริมำณและคุณภำพได้ โดยที่ทรัพยำกรไม่มีมำกเกินกว่ำควำม

ต้องกำรของโครงกำร ซึ่งจะเป็นเหตุให้เสียโอกำสทำงกำรเงิน จำกกำรสะสมทรัพยำกรมำกเกินไป 

 

 

5. กิจกรรมหลัก 

5.1 กิจกรรมหลักมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

ระดับ 1 ผลผลิตไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย 

ระดับ 2 ผลผลิตตำมเป้ำหมำยและด ำเนินกำรแล้วเสร็จ ล่ำช้ำกว่ำเวลำที่ก ำหนด 

ระดับ 3 ผลผลิตตำมเป้ำหมำยและด ำเนินกำรแล้วเสร็จในเวลำแต่ไม่มีกำรประเมินประสิทธิภำพผลผลิต 

ระดับ 4 ผลผลิตตำมเป้ำหมำยและด ำเนินกำรแล้วเสร็จในเวลำและมีประสิทธิภำพต่ ำกว่ำเป้ำหมำย 

ระดับ 5 ผลผลิตตำมเป้ำหมำยและด ำเนินกำรแล้วเสร็จในเวลำและมีประสิทธิภำพตำมเป้ำหมำย 

 

ค าอธิบาย 

- กำรประเมินประสิทธิภำพผลผลติ ว่ำสำมำรถด ำเนินกำรไดต้ำมเป้ำหมำยได้หรือไม่  
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5. กิจกรรมหลัก 

5.2 มีกำรบริหำรกิจกรรมที่ด ำเนินกำรเองและกิจกรรมที่จ้ำงหน่วยงำนภำยนอกอย่ำงสมดุล 

ระดับ 1 ไม่สำมำรถประเมินได้ 

ระดับ 2 - 

ระดับ 3 สำมำรถประเมินได้ แต่ไม่สำมำรถบริหำรให้สมดุลได้ (เช่น มีงบประมำณ/บุคลำกร ไม่เพียงพอ 

เป็นต้น)   

ระดับ 4 - 

ระดับ 5 สัดส่วนของกำรด ำเนินกำรเองและกิจกรรมที่จ้ำงหน่วยงำนภำยนอก สอดคล้องกับบริบทภำรกิจ

องค์กร และควำมสำมำรถในจัดหำพันธมิตร 

 

ค าอธิบาย 

- สัดส่วนของกำรด ำเนินกำรเองและกิจกรรมที่จ้ำงหน่วยงำนภำยนอก หมำยถึง จ ำนวนกิจกรรมที่ TIJ ด ำเนินกำร

ด้วยตนเอง เปรียบเทียบกับ จ ำนวนกิจกรรมที่ TIJ จัดจ้ำงหน่วยงำนภำยนอก เพื่อพิจำรณำร่วมกับแนวทำงด้ำน

ยุทธศำสตร์ในระยะยำวของ TIJ ว่ำสอดคล้องกันหรือไม่ งำนประเภทใดควรใช้หน่วยงำนภำยนอกจ ำนวนเท่ำใด  

จึงมีควำมเหมำะสม 

5.3 ด ำเนินกำรในกิจกรรมที่องค์กรเป็นหน่วยงำนหลักของประเทศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ระดับ 1 กำรด ำเนินกำรยังขำดควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์องค์กร และไม่สะท้อนแนวทำงพัฒนำใน

อนำคต 

ระดับ 2 - 

ระดับ 3 มีกำรด ำเนินโครงกำรที่มีควำมสอดคล้องในระดับยุทธศำสตร์องค์กร และพันธกิจ หน้ำที่ของ

สถำบันฯ 

ระดับ 4 - 

ระดับ 5 ด ำเนินโครงกำรอย่ำงสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของประเทศอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 

ค าอธิบาย 

- เพื่อพิจำรณำควำมสอดคล้องยุทธศำสตร์ระดับประเทศ 
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6. พันธมิตรหลัก 

6.1 มีกำรบริหำรจัดกำรควำมสัมพันธ์กับพันธมิตร และมีควำมสำมำรถในกำรพยำกรณ์ควำมต้องกำรควำมร่วมมือ

จำกพันธมิตร 

ระดับ 1 ไม่สำมำรถรถระบุหน่วยงำนพันธมิตรได้ 

ระดับ 2 สำมำรถระบุหน่วยงำนพันธมิตรได้ (เพิ่มมำใหม่)  

ระดับ 3 สำมำรถระบุหน่วยงำนพันธมิตรได้ และมีกำรบริหำรจัดกำรพันธมิตรอย่ำงเหมำะสม 

ระดับ 4 ควำมสำมำรถในกำรพยำกรณ์ควำมร่วมมือกับพันธมิตรในอนำคต ส ำหรับโครงกำรที่ด ำเนินกำร

อย่ำงต่อเนื่อง 

ระดับ 5 มีแนวทำงในกำรพัฒนำควำมสัมพันธ์พันธมิตรในอนำคต เพื่อควำมร่วมมือส ำหรับยุทธศำสตร์ใน

อนำคต 

 

ค าอธิบาย 

- กำรบริหำรควำมสัมพันธ์กับพันธมิตร หมำยถึง กำรที่ TIJ รู้ว่ำโครงกำรนี้มี พันธมิตรที่ท ำงำนร่วมกันคือใครบ้ำง 

และแต่ละหน่วยงำนมีควำมส ำคัญต่อโครงกำรนี้อย่ำงไร เรียงล ำดับควำมส ำคัญได้ และ TIJ มีระดับของ

ควำมสัมพันธ์ท่ีดีต่อพันธมิตร แต่ละรำยเป็นอย่ำงไร สำมำรถพัฒนำควำมสัมพันธ์กับพันธมิตรได้หรือไม่ 

- ควำมสำมำรถในกำรพยำกรณ์ควำมต้องกำรควำมร่วมมือจำกพันธมิตร คือ กำรที่ TIJ สำมำรถแยกแยะได้ว่ำ 

พันธมิตรแต่ละรำย ให้ควำมร่วมมือ ควำมช่วยเหลือต่อโครงกำรอย่ำงไร กิจกรรมใด ทรัพยำกรใด ในจ ำนวน

ปริมำณเท่ำใด และในอนำคตตำมยุทธศำสตร์ของ TIJ ในกำรขยำยขอบเขตของกำรให้บริกำรของ TIJ ทั้งในด้ำน

ปริมำณ และขอบเขตของงำนบริกำร TIJ ต้องกำรควำมร่วมมือจำก พันธมิตรแต่ละรำยอย่ำงไร 

6.2 สำมำรถจัดหำควำมร่วมมือจำกพันธมิตรได้ตรงตำมก ำหนดเวลำของโครงกำร โดยไม่ท ำให้โครงกำรล่ำช้ำ 

ระดับ 1 ไม่สำมำรถประเมินควำมเพียงพอของควำมร่วมมือจำกพันธมิตรได้ 

ระดับ 2 สำมำรถประเมินควำมร่วมมือในด้ำนต่ำงๆ จำกพันธมิตรได้  

ระดับ 3 มีกำรบริหำรพันธมิตรในด้ำนก ำลังงำน และประสิทธิภำพงำน ให้สำมำรถด ำเนินกำรโครงกำรได้

ตำมเป้ำหมำยทั้งด้ำนประสิทธิภำพและระยะเวลำ 

ระดับ 4 สำมำรถประเมินถึงผลเสีย/ผลกระทบทำงลบ ที่เกิดจำกควำมร่วมมือที่ไม่เป็นผลได้  

ระดับ 5 มีกำรบริหำรพันธมิตรให้มีตัวเลือกส ำรองในกรณีที่เกิดควำมผิดพลำดขึ้น (แผนบริหำรควำม

เสี่ยง) 

 

ค าอธิบาย 

- ควำมเพียงพอของก ำลังงำนของพันธมิตร คือ กำรประเมินทรัพยำกรจำกพันธมิตรในด้ำนปริมำณ เช่น จ ำนวน

บุคลำกรเฉพำะด้ำนของพันธมิตร จ ำนวนอุปกรณ์ (เช่น Server เป็นต้น) จ ำนวนบุคลำกรด้ำนกฎหมำย เป็นต้น 
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7. กลุ่มเป้าหมาย 

7.1 ผู้รับบริกำรพึงพอใจและกลับมำรับบริกำรซ้ ำ 

ระดับ 1 ไม่มีผู้รับบริกำรซ้ ำ หรือไม่สำมำรถประเมินผลได้ 

ระดับ 2 - 

ระดับ 3 มีผู้รับบริกำรกลับมำรับบริกำรซ้ ำ  

ระดับ 4 - 

ระดับ 5 มีผู้รับบริกำรกลับมำรับบริกำรซ้ ำ และมีผลควำมพึงพอใจในระดับที่ดี 

 

ค าอธิบาย 

- ผู้รับบริกำรกลับมำรับบริกำรซ้ ำ หมำยถึง ผู้รับบริกำรมีควำมประสงค์ขอใช้บริกำรต่อจำกปีงบประมำณที่แล้ว 

7.2 มีกำรวิเครำะห์ ก ำหนดกลุ่มผู้รบับริกำรและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย 

ระดับ 1 ไม่สำมำรถระบุกลุ่มผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ 

ระดับ 2 - 

ระดับ 3 สำมำรถระบุกลุ่มผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงกำรได้อย่ำงชัดเจน 

ระดับ 4 - 

ระดับ 5 มีกำรวิเครำะห์กลุ่มรับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงกำร เข้ำกับฐำนข้อมูลผู้รับบริกำรใน

ภำพรวมขององค์กร 

 

ค าอธิบาย 

- ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย หมำยถึง บุคคล หรือหน่วยงำนองค์กรใดก็ตำม ท่ีได้รับประโยชน์ หรือเสียประโยชน์จำกกำรที่ 

TIJ ด ำเนินกำรโครงกำรนี้ ซึ่งจะแตกต่ำงจำกผู้รับบริกำร ซึ่งเป็นผู้รับประโยชน์โดยตรงจำกกำรมอบให้ของ TIJ 
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8. ช่องทาง 

8.1 ช่องทำงกำรส่งมอบผลิตภัณฑ์/บริกำร ง่ำยแก่กำรเข้ำถึงหรือไม่ 

ระดับ 1 ไม่มีช่องทำงในกำรส่งมอบ ผลิตภัณฑ์/บริกำร ที่ง่ำยต่อกำรเข้ำถึง  

ระดับ 2 กลุ่มเป้ำหมำยเข้ำใช้บริกำรได้ล ำบำก  

ระดับ 3 กลุ่มเป้ำหมำยสำมำรถเข้ำใช้บริกำรผ่ำนช่องทำงได้อย่ำงน้อย 1 ช่องทำง 

ระดับ 4 กลุ่มเป้ำหมำยสำมำรถเข้ำใช้บริกำรผ่ำนช่องทำงได้อย่ำงน้อย 3 ช่องทำง 

ระดับ 5 มีกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อช่องทำง และผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อ

ช่องทำงที่มี 

 

ค าอธิบาย 

- ช่องทำงกำรส่งมอบ หมำยถึง วิธีที่ผู้รับบริกำรกลุ่มเป้ำหมำย สำมำรถติดต่อรับบริกำรได้ เช่น กำรรับบริกำรผ่ำน

เว็บไซต์ อีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์สำยด่วน เป็นต้น 

8.2 มีกำรบูรณำกำรของช่องทำงกำรส่งมอบคุณค่ำ 

ระดับ 1 ช่องทำงกำรส่งมอบ ไม่สนับสนุนกันและกัน (เช่น เว็บไซต์โครงกำรไม่ระบุเบอร์สำยด่วนของ

โครงกำร ทั้งที่โครงกำรมีสำยด่วนให้ หรือ เว็บไซต์โครงกำรไม่อัพเดทข้อมูล ท ำให้ผู้เข้ำรับบริกำร

จำกช่องทำงเว็บไซต์ได้รับข้อมูลที่ผิดพลำด) 

ระดับ 2 - 

ระดับ 3 ช่องทำงกำรส่งมอบ มีข้อมูลให้ผู้รับบริกำรไปในทิศทำงเดียวกัน ส่งเสริมกัน (เช่น ผู้รับบริกำรเข้ำ

รับบริกำรผ่ำนเวบ็ไซต์ ซึ่งเว็บไซต์ก็ระบุวิธีกำรติดต่อกับโครงกำรในวิธีต่ำง ๆ สำยด่วน อีเมล โดยมี

ข้อมูลที่อัพเดทและสอดคล้องตรงกัน เป็นต้น) 

ระดับ 4 - 

ระดับ 5 ช่องทำงกำรส่งมอบ มีควำมบูรณำกำรกันระหว่ำงโครงกำร  
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8. ช่องทาง 

8.3 ช่องทำงสอดคล้องกับกลุ่มเป้ำหมำย 

ระดับ 1 ช่องทำงกำรส่งมอบไม่สอดคล้องกับกลุ่มเป้ำหมำย (เช่น กลุ่มเป้ำหมำยเป็นหน่วยงำนในพื้นที่

ห่ำงไกล ยังไม่มีอินเตอร์เน็ตเข้ำถึง แต่โครงกำรเลือกใช้เว็บไซต์เป็นช่องทำงเดียวในกำรสื่อสำร ท ำ

ให้กลุ่มเป้ำหมำยไม่สำมำรถเข้ำข่ำวสำรกำรให้บริกำรได้) 

ระดับ 2 - 

ระดับ 3 ช่องทำงกำรส่งมอบค่ำสอดคล้องกับกลุ่มเป้ำหมำย (เช่น มีเว็บไซต์ส ำหรับของรับบริกำรของ

โครงกำรเพื่อรองรับ ผู้รับบริกำรที่อยู่ในต่ำงจังหวัด และมีสำยด่วนตรงส ำหรับผู้รับบริกำรที่อยู่ใน

กรุงเทพ โดยมีทีมปฏิบัติกำรเข้ำพื้นที่โดยรวดเร็วส ำหรับ พื้นที่เขตกรุงเทพฯ เป็นต้น) 

ระดับ 4 - 

ระดับ 5 ช่องทำงกำรส่งมอบมีควำมสอดคล้องกับกลุ่มเป้ำหมำย และสร้ำงผู้รับบริกำรเพิ่มขึ้นอย่ำงชัดเจน 

(โครงกำรมีผู้รับบริกำรจำกช่องทำงที่ก ำหนดไว้ เพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยยะส ำคัญ) 
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9. ความสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมาย 

9.1 มีควำมสัมพันธ์ท่ีดีกับกลุ่มเป้ำหมำยผู้รับบริกำร 

ระดับ 1 ไม่มีกำรประเมินควำมสัมพันธ์ของ TIJ กับกลุ่มเป้ำหมำย 

ระดับ 2 - 

ระดับ 3 มีกำรประเมินควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย (เช่น กำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรรำย

โครงกำร เป็นต้น) 

ระดับ 4 มีควำมสัมพันธ์ท่ีดีกับกลุ่มเป้ำหมำย 

ระดับ 5 มีควำมสัมพันธ์ท่ีดีกับกลุ่มเป้ำหมำย และมีแนวทำงในกำรพัฒนำควำมสัมพันธ์ในอนำคตได้ 

(นอกจำกกำรประเมินผลควำมสัมพันธ์ในด้ำนควำมพึงพอใจ หรือควำมต่อเนื่องในกำรติดต่อ

ประสำนงำนแล้ว ยังต้องมีแนวทำงกิจกรรมในกำรพัฒนำควำมสัมพันธ์ในอนำคตด้วย) 
 

9.2 ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจและเช่ือมั่นต่อโครงกำร 

ระดับ 1 ไม่มีกำรประเมินควำมพึงพอใจและควำมเช่ือมั่น 

ระดับ 2 - 

ระดับ 3 ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจในระดับที่ดี (เช่น ร้อยละควำมพึงพอใจอยู่ในช่วง ร้อยละ 70 ขึ้นไป 

เป็นต้น) 

ระดับ 4 - 

ระดับ 5 ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจในระดับที่ดี / มีควำมเช่ือมั่นต่ อโครงกำร และไม่มีแนวโน้มจะ

เปลี่ยนไปใช้บริกำรของคู่แข่งหรือบริกำรจำกหน่วยงำนอื่น 
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โดยมีโครงกำรจำกแผนปฏิบัติประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 - 2561 ดังนี้ 
โครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เผยแพร่และส่งเสริมการน า UN Bangkok Rules และมาตรฐาน 

แผนงำนที่ 1 ส่งเสริมและเผยแพร่ให้มีกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนดกรุงเทพและมำตรฐำนสหประชำชำติ
เกี่ยวกับผู้กระท ำผิด 
1.1 โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพผู้ปฏิบัติงำนรำชทัณฑ์นำนำชำติในกำรอนุวัติข้อก ำหนดกรุงเทพ 

1.2 โครงกำรส่งเสริมกำรปฏิบัติที่ดีต่อผู้ต้องขังหญิงและผู้กระท ำผิดหญิง 
1.3 โครงกำรศึกษำองค์ควำมรู้และกำรสร้ำงควำมตระหนักเก่ียวกับข้อก ำหนดกรุงเทพ 

1.4 โครงกำรด ำเนินงำนเพ่ือจัดตั้งศูนย์กำรเรียนรู้ระหว่ำงประเทศด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม 

แผนงำนที่ 2 กำรวิจัยและพัฒนำองค์ควำมรู้ของสถำบันฯ 
2.1 โครงกำรศึกษำวิจัยเพ่ือยกระดับกำรปฏิบัติต่อผู้กระท ำผิดและส่งเสริมกำรอนุวัติข้อก ำหนด 

กรุงเทพ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ศึกษาวิจัยสร้างพัฒนาและรวบรวมองค์ความรู้ ข้อมูลสถิติด้านหลักนิติธรรมการ
ป้องกัน ประเภท อาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
แผนงำนที่ 2 กำรวิจัยและพัฒนำองค์ควำมรู้ของสถำบันฯ 

2.2 โครงกำรศึกษำวิจัยและสร้ำงองค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมของสตรี 
2.3 โครงกำรศึกษำวิจัยเรื่อง “กำรพัฒนำยุทธศำสตร์แห่งชำติว่ำด้วยกำรป้องกันอำชญำกรรม 

เยำวชนส ำหรับประเทศไทย” 

2.4 โครงกำรศึกษำวิจัยเรื่อง “กำรรับมือกับภัยคุกคำมและสิ่งท้ำทำยที่เกิดขึ้นใหม่จำกอำชญำกรรม
องค์กรข้ำมชำติภำยใต้บริบทของประชำคมอำเซียน” 

2.5 โครงกำรวิจัยและส่งเสริมองค์ควำมรู้เพ่ือแปลควำมหมำยและนัยส ำคัญของหลักนิติธรรม 
2.6 โครงกำรพัฒนำระบบกำรจัดเก็บรวบรวม และสังเครำะห์สถิติเกี่ยวกับกระบวนกำรยุติธรรม

ทำงอำญำ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เผยแพร่และส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักนิติธรรม มาตรฐานและบรรทัดฐานของ 
UN/UNODC ด้านการป้องกันอาชญากรรม และกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

แผนงำนที่ 3 เผยแพร่และส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมหลักนิติธรรมมำตรฐำนและบรรทัดฐำนของ 
UN/UNODC ด้ำนกำรป้องกันอำชญำกรรมและกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำ 
3.1 โครงกำรเสริมสร้ำงควำมตระหนักรู้เรื่องกำรเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมของผู้หญิงและ

ส่งเสริม ภำพลักษณ์ขององค์กร ต่อภำคประชำสังคม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 เผยแพร่และส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักนิติธรรม มาตรฐานและบรรทัดฐานของ 
UN/UNODC ด้านการป้องกันอาชญากรรม และกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

3.2 โครงกำรฝึกอบรม Training and capacity building ในประเด็น "Women and Access 
to Justice" bla: "Gender Sensitivity" 

3.3 โครงกำรน ำเสนอผลงำนวิจัยในเวทีระดับนำนำชำติ และจัดประชุมกลุ่มย่อยในไทยและ
อำเซียน 

3.4 โครงกำรกำรประชุมเยำวชนนิติธรรมนำนำชำติเพ่ือส่งเสริมควำมตระหนักรู้เกี่ยวกับหลัก  
นิติธรรม ในกลุ่มเยำวชน (โครงกำรกำรประชุมเยำวชนนิติธรรมนำนำชำติ ครั้งที่ 2)  
โครงกำรเสริมสร้ำงหลักนิติธรรมผ่ำนกำรพัฒนำศักยภำพ กำรเผยแพร่ควำมรู้ และกำร
ปลูกฝังวัฒนธรรมในกลุ่มเยำวชน (โครงกำรพัฒนำศักยภำพเยำวชนยุติธรรม)  

3.5 โครงกำรส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนหลักนิติธรรมแก่เยำวชนและสนับสนุนให้น ำไปสู่กำร
ปฏิบัติ (โครงกำร internship) 

3.6 โครงกำรศึกษำแนวคิดและประมวลข้อมูลสถิติด้ำนอำชญำกรรมกับกำรพัฒนำเพ่ือสนับสนุน
กำรด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยแห่งกำรพัฒนำหลังปี 2015 

3.7 โครงกำรพัฒนำและส่งเสริมหลักนิติธรรมในภูมิภำคอำเซียน 

3.8 โครงกำรเสริมสร้ำงอัตลักษณ์และสื่อสำรภำพลักษณ์องค์กร 
3.9 โครงกำรปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งกำรรักษำกติกำและเผยแพร่องค์ควำมรู้ในกลุ่มคนรุ่นใหม่ผ่ำน

สื่อสังคมออนไลน์ 
3.10 โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำองค์ควำมรู้วิชำกำรผ่ำนสื่อสิ่งพิมพ์  

3.11 โครงกำรจัดกำรองค์ควำมรู้และระบบสำรสนเทศองค์ควำมรู้  

3.12 โครงกำรควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศสถำบันเพ่ือกำรยุติธรรมแห่งประเทศไทย และ
องค์กำรกระจำยเสียงและแพร่ภำพสำธำรณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) 

3.13 โครงกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกฎหมำยโดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยใน
ประเทศ 

3.14 โครงกำรปฏิบัติรูปประเทศ 
3.15 Rule of Law Education 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนา สธท. ให้เป็นหน่วยงาน PNI ที่มีสมรรถนะสูง สามารถสร้างเครือข่าย
และปฏิบัติภารกิจได้ทั้งในและต่างประเทศ 

แผนงำนที่ 4 กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือและกำรเตรียมกำรเพ่ือเข้ำเป็นสถำบันสมทบ 
4.1 โครงกำรส่งเสริมบทบำทในเวทีระหว่ำงประเทศและเตรียมกำรสู่กำรเป็นสถำบันสมทบฯ 

(PNI) 
4.2 โครงกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้ เกี่ยวกับบทบำทของสถำบันในฐำนะสถำบันสมทบแห่ง

สหประชำชำติ 
แผนงำนที่ 5 พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรภำยในและกำรส่งเสริมภำพลักษณ์ของสถำบัน 

5.1 โครงกำรจัดท ำระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงกำรตรวจสอบภำยในและควบคุมภำยใน 

5.2 โครงกำรกิจกรรมปลูกฝังค่ำนิยมและวัฒนธรรมองค์กร 

 
โครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การอนุวัติมาตรฐานและบรรทัดฐานของสหประชาชาติด้านการป้องกัน
อาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาในกลุ่มผู้เปราะบาง โดยเฉพาะข้อก าหนดกรุงเทพ  
และการส่งเสริมสิทธิของผู้หญิงและเด็ก  
A: Research and Development  

1. โครงกำรศึกษำวิจัยเพ่ือยกระดับกำรปฏิบัติต่อผู้ กระท ำผิดและส่งเสริมกำรอนุวัติ
ข้อก ำหนดกรุงเทพ  

1.1 กำรศึกษำวิจัยเรื่องที่มำและภูมิหลังผู้กระท ำผิดหญิงและกำรอนุวัติข้อก ำหนด 
กรุงเทพในประเทศอำเซียน (Research Series: Women Prisoners and the Implementation 
of the Bangkok Rules in ASEAN Countries – Cambodia) 

1.2 กำรศึกษำวิจัยเรื่องควำมเปรำะบำงในมิติต่ำง ๆ ภำยในเรือนจ ำ (Focity Brief 
Series Vulnerabilities inside Prisons – Issue 1 on Foreign nationals)  

1.3 โครงกำรวิจัยเรื่องกำรศึกษำเหตุปัจจัยกำรกระท ำควำมผิดของผู้ต้องขังหญิง
และชำย (Research on Exploring Women’s and Men’s Pathway to Imprisonment: 
Phase 2 in Thailand + Cambodia) 

1.4 โครงกำรส ำรวจผู้ต้องขังหญิงในประเทศไทยปีที่ 2 (National Survey of 
Female Inmates in Thailand – Biannual report Volume 2)  
2. โครงกำรศึกษำวิจัยและสร้ำงองค์ควำมรู้ เพ่ือกำรเสริมพลังทำงกฎหมำยและกำรเข้ำถึง

ควำมยุติธรรมของผู้หญิงและเด็ก  
2.1 โครงกำรศึกษำวิจัยเรื่อง Legal empowerment: paths to equal and fair 

justice for women in the ASEAN region  
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2.2 โครงกำรศึกษำวิจัยเรื่อง Towards gender sensitive justice: violence 
against women and practical solutions innovation from Asia  

2.3 โครงกำรศึกษำวิจัยเรื่อง Violence  
2.4 โครงกำรจัดท ำ Readylap เพ่ือจัดท ำ Model Strategies  

 
B: Policy Advocacy  

3. โครงกำรจัดเวทีหำรือและน ำเสนองำนวิจัยในเวทีระดับนำนำชำติ  ในหัวข้อ 
“Challenges and opportunities: Legal empowerment for women and children”  
ระดบัภำยในประเทศ ระดับอำเซียน และระหว่ำงประเทศ  

3.1 กำรจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมกำรรณรงค์ยุติควำมรุนแรงต่อเด็ก สตรี และ 
ควำมรุนแรง ในครอบครัว เนื่องในวันยุติควำมรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กสำกล  

3.2 กำรจัดประชุม Expert Group fileeting on Women as Justice Makers 
in the ASEAN region  

3.3 กำรจัดงำนสัมมนำและกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรในหัวข้อคุณค่ำและ
ควำมส ำคัญของกำรมีนักเรียนนำยร้อยต ำรวจหญิง และควำมจ ำเป็นในกำรเพ่ิมจ ำนวน
ต ำรวจหญิงในประเทศไทย  
4. โครงกำรสร้ำงเสริมควำมตระหนักรู้เรื่องกำรเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมของผู้หญิง และ

ส่งเสริมภำพลักษณ์ขององค์กรต่อภำคประชำสังคม (SpeakUp SpeakOut: the ACTION)  
5. โครงกำรส่งเสริมกำรปฏิบัติที่ดีต่อผู้ต้องขัง  

5.1 โครงกำรส่งเสริมเรือนจ ำต้นแบบตำมข้อก ำหนดกรุงเทพ (Model Prison 
Project)  

5.2 โครงกำรเผยแพร่แนวทำงกำรออกแบบเรือนจ ำหญิงที่สอดคล้องกับข้อก ำหนด 
กรุงเทพ (Implementation of Prisorn Design Guideline)  

5.3 โครงกำรส่งเสริมกำรอนุวัติข้อก ำหนดแผน Loaan (Mandela Rules)  
5.4 โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยกับภำคเอกชนเพ่ือยกระดับผลงำนและสินค้ำผู้ต้องขัง 

(2nd chance – phase zero)  
 
C: Capacity Building  

6. โครงกำรฝึกอบรม Training and capacity building ในประเด็น กำรพัฒนำกลไกของ
กำรเข้ำถึงควำมยุติธรรมของผู้หญิงและเด็กในกระบวนกำรยุติธรรม (ต ำรวจ อัยกำร และองค์กรเพ่ือ
กำรเสริมสร้ำงพลังทำงกฎหมำยของผู้หญิง)  
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6.1 โครงกำรฝึก “ลงมือท ำ”: กำรต่อต้ำน กำรท่องเที่ยวเพ่ือมีเพศสัมพันธ์ต่อเด็ก 
(Experience Basd Learning: Anti-Child Sex Tourism in Thailand, Lao P.D.R. and 
Cambodia) (TIJ X TICAC)  

6.2 โครงกำรอบรมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร “เสริมสร้ำงศักยภำพอัยกำรในกำร
คุ้มครองสิทธิเด็ก สตรี และสถำบันครอบครัว” (TL X DAG X UN Women x UNICEF X 
UNODC)  

6.3 โครงกำรฝึกอบรมและเสริมสร้ำงพลังทำงกฎหมำยเพ่ือผู้น ำและผู้สร้ำงอิทธิพลหญิง 
(Training Series on Legal Knowledge and Empowerment for Female Leaders 
and Influencers) (TUJ x FORWARD X UN Women)  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านหลักนิติธรรมเพื่อรองรับเป้าหมาย 

การพัฒนาที่ยั่งยืน 
A: Research and Development  

1. โครงกำรศึกษำวิจัยเรื่องกำรพัฒนำดัชนีตัวชี้วัดด้ำนหลักนิติ ธรรม/นิติรัฐ (โครงกำร 
ต่อเนื่องจำก ROL)  

2. โครงกำรพัฒนำข้อมูลกระบวนกำรยุติธรรมและข้อมูลสถิติเพ่ือเพ่ิมพูนศักยภำพ  
3. โครงกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยเรื่อง "กำรรับมือภัยคุมคำมและสิ่งท้ำทำยที่เกิดขึ้นใหม่จำก

อำชญำกรรมข้ำมชำติที่กระท ำในลักษณะองค์กรจำกมุมมองของประเทศไทยภำยใต้บริบท
ประชำคมอำเซียน 

 
B: Policy Advocacy  

4. โครงกำรปฏิรูปประเทศให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม  
5. โครงกำรส่งเสริมจิตสำธำรณะในเส้นทำงวิชำชีพนักกฎหมำย รวมทั้ง Pro Bono  

5.1 ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนในลักษณะ Clearing House ในระยะตั้งต้น และ 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจ้ำงเจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนโครงกำร  

5.2 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงศึกษำดูงำน ทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ 
(หน่วยงำนและ ประเทศต่ำง ๆ ที่มีแนวปฏิบัติที่ดีในกำรจัดตั้ง และบริหำร Clearing 
House อำทิ ออสเตรเสีย สิงคโปร์ สหรำชอำณำจักร และเนเธอร์แลนด์ รวมถึงหน่วยงำน
ในประเทศไทยที่กำรด ำเนินงำนมีควำมเก่ียวข้องกับ Pro Bono อำทิ สภำทนำยควำม  

5.3 ค่ำใช้จ่ำยในกำรท ำกิจกรรมร่วมกับนักศึกษำ 
5.4 กำรประชุมหำรือเพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู้และเสริมสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือใน

แวดวงนักกฎหมำยธุรกิจและภำคประชำสังคม 
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6. โครงกำรส่งเสริมหลักนิติธรรมและสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำ 
ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDGs) (กำรเสวนำระดับนำนำชำติว่ำด้วยหลัก 
นิติธรรม ครั้งที่ 2)  
          7. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำเครือข่ำยงำนยุติธรรมภำยในภูมิภำคอำเซียน (กำรจัด 
ประชุมอำเซียนว่ำด้วยกำรป้องกันอำชญำกรรมและควำมยุติธรรมทำงอำญำ ครั้งที่ 1) 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเผยแพร่และสร้างองค์ความรู้ในประเด็นด้านกระบวนการยุติธรรม 

ทีเ่กิดขึ้นใหม่ 

1. โครงกำรแปลเอกสำรสหประชำชำติและผลิตเอกสำรวิชำกำรอ่ืนๆ  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างเครือข่ายผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียและเครือข่ายเยาวชนทั้งใน

ระดับประเทศและระดับระหว่างประเทศ 

B: Policy Advocacy  
1. โครงกำรส่งเสริมบทบำทของสถำบันเพ่ือกำรยุติธรรมแห่งประเทศไทยในฐำนะสถำบัน

สมทบของสหประชำชำติ (PIN)  
1.1 กำรเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมำธิกำรว่ำด้วยกำรป้องกันอำชญำกรรมและ

ควำมยุติธรรมทำงอำญำ สมัยที่ 26  
1.2 กำรประชุมประจ ำปีของสถำบันสมทบของสหประชำชำติ (PN Meeting)  

2. โครงกำรสนับสนุนกิจกรรมเยำวชนเกี่ยวข้องกับกำรส่งเสริมหลักนิติธรรม และกำรเข้ำถึง
ควำมยุติธรรม  

3. โครงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร Youth Forum Crime Congress 1 2020 Japan 
3.1 จ้ำงที่ปรึกษำโครงกำรและคณะท ำงำน  
3.2 จัดสัมมนำต่ำงจังหวัด  
3.3 จัดประชุมในกรุงเทพ (วงใหญ่)  
3.4 จัดประชุมในกรุงเทพ (วงเล็ก)  
3.5 ค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิตเอกสำร  

4. โครงกำร Rule of Law Education  
5. โครงกำรด ำเนินงำนเพ่ือจัดตั้งศูนย์กำรเรียนรู้ระหว่ำงประเทศด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม  

5.1 โครงกำรอนุรักษ์และจัดท ำองค์ควำมรู้ด้ำนโบรำณวัตถุ  
5.2 โครงกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์เพ่ือกำรจัดตั้งศูนย์กำรเรียนรู้ระหว่ำงประเทศ

ด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม  
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6. โครงกำรส่งเสริมบทบำทของสถำบันฯ ในฐำนะสถำบันเครือข่ำยแผนงำนสหประชำชำติ
ว่ำด้วยกำรรป้องกันอำชญำกรรมและควำมยุติธรรมทำงอำญำ  

7. โครงกำรพัฒนำศักยภำพนักวิชำกำรด้ำนกฎหมำยและนโยบำยรุ่นใหม่ในภูมิภำคเอเชีย
ภำยใต้ควำมร่วมมือกับมหำวิทยำลัยฮำร์วำร์ด (Harvard IGLP Regional Workshop: Asia) 

 
โครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การอนุวัติมาตรฐานและบรรทัดฐานของสหประชาชาติด้านการป้องกัน
อาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาในกลุ่มผู้เปราะบาง โดยเฉพาะข้อก าหนดกรุงเทพ 
และการส่งเสริมสิทธิของผู้หญิงและเด็ก  

A: Research and Development  
1. โครงกำรศึกษำวิจัยเรื่องที่มำและภูมิหลังผู้กระท ำผิดหญิงและกำรอนุวัติข้อก ำหนดกรุงเทพ 

(Women Prisoners and the Implementation of the Bangkok Rules) 
2. โครงกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับควำมเปรำะบำงมิติต่ำงๆ ภำยในเรือนจ ำ (Vulnerability 

Study Volume 2) 
3. โครงกำรศึกษำวิจัยเรื่องปัจจัยในกำรกระท ำผิดซ้ ำและควำมส ำเร็จในกำรกลับคืนสู่สังคม 

(Pathways of female ox-offenders to community reintegration and their risks 
of reoffending) 

4. โครงกำรศึกษำวิจัยและสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนกำรเสริมพลังทำงกฎหมำยกำรเข้ำถึงควำม
ยุติธรรม และกระบวนกำรยุติธรรมที่ค ำนึงถึงภูมิหลังของผู้หญิง   

4.1 โครงกำรศึกษำวิจัยเรื่อง Legal Empowerment and Sustainable Development 
Goals: Paths to Equal and Fair Justice for Women in the ASEAN region 
(ระยะที่ 2) 

4.2 โครงกำรศึกษำวิจัยเรื่อง From Victims to Offenders: an Empirical Study 
on the Vicious Cycle of Violence Against Women in Thailand with 
ASEAN Perspective  

5. โครงกำรงำนศึกษำวิจัยเพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้เพ่ือพัฒนำกระบวนกำรยุติธรรมในกำรคุ้มครอง
และส่งเสริมสิทธิของเด็กในกลุ่มเด็กเปรำะบำง 

5.1 โครงกำรศึกษำวิจัยเพ่ือกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร  “ลงมือท ำ” 
(Monitoring and Evaluation Study on the Action Research “ลงมือท ำ”)  

5.2 โครงกำรศึกษำวิจัยควำมรุนแรงของอัตรำโทษที่ลงต่อเด็กและเยำวชนผู้กระท ำผิด 
(Severity of sentencing for youth and child offenders: Thailand and 
ASEAN perspective)  

6. โครงกำรส ำรวจสถิติข้อมูลควำมรุนแรงต่อเด็กและเยำวชนในประเทศไทย  
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B: Policy Advocacy  

7. โครงกำรสร้ำงเสริมควำมตระหนักรู้ต่อประเด็นเกี่ยวกับผู้ต้องขังในประเทศไทย 
(Awareness Raising) 

8. โครงกำรส่งเสริมเรือนจ ำต้นแบบตำมข้อก ำหนดกรุงเทพและข้อก ำหนดแมนเดลลำ  
9. โครงกำรจัดเวทีหำรือเพ่ือเผยแพร่งำนวิจัยเพ่ือส่งเสริมเครือข่ำยกำรป้องกันอำชญำกรรม

และควำมยุติธรรมทำงอำญำในกำรส่งเสริมสิทธิของผู้หญิงและเด็ก ระดับภำยในประเทศ ระดับ
อำเซียน และระดับระหว่ำงประเทศ  

10. โครงกำรสร้ำงเสริมควำมตระหนักรู้เรื่องกำรต่อต้ำนควำมรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง 
และส่งเสริมภำพลักษณ์ขององค์กรต่อภำคประชำสังคม (SpeakUp SpeakOut)  

10.1 โครงกำร (SpeakUp SpeakOut: ประเด็นควำมรุนแรงต่อผู้หญิง) 
10.2 โครงกำร (SpeakUp SpeakOut: ประเด็นควำมรุนแรงต่อผู้เด็ก)  

 
C: Capacity Building 

11. โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพผู้ปฏิบัติงำนรำชทัณฑ์นำนำชำติ  
12. โครงกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้และกำรสร้ำงเครือข่ำยวิชำกำรในประเทศและต่ำงประเทศ

ด้ำนกำรยุติควำมรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก  
12.1 โครงกำรฝึก “ลงมือท ำ”: กำรต่อต้ำนกำรท่องเที่ยวเพ่ือมีเพศสัมพันธ์ต่อเด็ก 

(ช่วงที่สอง)  
12.2 โครงกำรฝึกอบรมและเสริมสร้ำงพลังทำงกฎหมำยเพ่ือผู้น ำและผู้สร้ำงอิทธิพล

หญิง  
12.3 โครงกำรพัฒนำควำมร่วมมือกับหน่วยงำนองค์กำรสหประชำชำติเพ่ือสร้ำงเสริม

ศักยภำพกำรคุ้มครองสิทธิเด็กและผู้หญิง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านหลักนิติธรรมเพื่อรองรับ 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
A: Research and Development  

1. กำรศึกษำวิจัยเพ่ือส่งเสริมกำรพัฒนำสถิติและตัวชี้วัดหลักนิติธรรม และกระบวนกำร
ยุติธรรมทำงอำญำของประเทศไทย ระยะที่สอง  

2. กำรพัฒนำข้อมูสถิติและองค์ควำมรู้ด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม  
 
B: Policy Advocacy  

3. โครงกำรปฏิรูปหลักนิติธรรมอย่ำงเป็นรูปธรรม (RoLD in Action)  
4. โครงกำรจัดประชุมเวทีสำธำรณะว่ำด้วยหลักนิติธรรมและกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (TIJ 

Public Forum on the Rule of Law and Sustainable Development)  
5. โครงกำรปฏิรูปประเทศให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม  

 
C: Capacity Building  

6. โครงกำรจัดฝึกอบรม Regional Training on International Classification of Crime 
for Statistic Purposes (ICCS) 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้าง ประยุกต์ใช้ เผยแพร่องค์ความรู้ของหน่วยงานเพื่อสนับสนุน

ประเด็นนโยบายด้านกระบวนการยุติธรรมท่ีเกิดขึ้นใหม่ในสังคมและภูมิภาค  

A: Research and Development  
1. โครงกำรพัฒนำองค์ควำมรู้เพ่ือส่งเสริมกำรป้องกันและปรำบปรำมอำชญำกรรมข้ำมชำติ

ในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Project on developing knowledge to support prevention 
an suppression of transnational crime in the Southeast Asian region)  

1.1 โครงกำรวิจัยแนวโน้มอำชญำกรรมข้ำมชำติที่กระท ำในลักษณะองค์กรใน
ภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Research on Emerging Transnational Organized 
Crime in Southeast Asia (Phase 1))  

1.2 โครงกำรวิจัยบทบำทของภำคเอกชนในกำรส่งเสริมกำรต่อต้ำนกำรค้ำมนุษย์ 
ระยะที่  1 (Research on the role of a private sector in combating trafficking in 
persons (Phase 1)) 

1.3 โครงกำรวิจัยภูมิหลังของกำรตกเป็นเหยื่อกำรค้ำมนุษย์และประสบกำรณ์ใน
กระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำ (Research on trafficking in persons pathways to 
victimization and their experience with the criminal justice system) 
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1.4 โครงกำรจัดท ำหนังสือควำมรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับกำรค้ำมนุษย์ (A short 
introduction to trafficking in persons)  
2. Series of knowledge creation on development-led crime prevention & 

criminal justice  
 
B: Policy Advocacy  

3. โครงกำรสนับสนุนรัฐบำลไทยในกลไกกำรตรวจสอบตำมอนุสัญญำสหประชำชำติเพ่ือ
กำรต่อต้ำนอำชญำกรรมข้ำมชำติและพิธีสำรแนบท้ำย (Supporting Thai Government in the 
Review Mechanism of the United Nations Convention against Transnational Organized 
Crime and the Protocols Thereto)  
 
C: Capacity Building  

4. โครงกำรชุดสัมมนำว่ำด้วยควำมยุติธรรมทำงอำญำ  (Series of Criminal Justice 
Seminars) 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมบทบาทองค์กรในการเป็น Active PNI และสร้างการมีส่วนร่วมกับ

หน่วยงานในเครือข่าย UN-PNI ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นักวิชาการ และกลุ่มเยาวชน ทั้งในประเทศ
และระหว่างประเทศ 
B: Policy Advocacy  

1. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำเครือข่ำยงำนยุติธรรมภำยในประเทศเพ่ือพัฒนำยุทธศำสตร์
กำรป้องกันอำชญำกรรมและกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำ  

2. โครงกำรส่งเสริมบทบำทกำรเป็นสถำบันเครือข่ำยแผนงำนสหประชำชำติด้ำนกำร
ป้องกันอำชญำกรรมและควำมยุติธรรมทำงอำญำ (PNI) ในเวทีระหว่ำงประเทศ  

2.1 กำรเดินทำงเข้ำร่วมกำรประชุม PNI Coordination Meeting hay กำรประชุม
เตรียมกำรส ำหรับ Crime Congress ร่วมกับ IC ณ กรุงโซล สำธำรณรัฐเกำหลี  

2.2 กำรเดินทำงเข้ำร่วมกำรประชุมของคณะกรรมำธิกำรสหประชำชำติว่ำด้วย
กำรป้องกันอำชญำกรรมและควำมยุติธรรมทำงอำญำ (CCPCJ) ณ กรุงเวียนนำ ออสเตรีย 

2.3 ค่ำใช้จ่ำยกำรเดินทำงเข้ำร่วมคณะกรรมำธิกำรยำเสพติด  สมัยที่  61  
ของส ำนักงำนว่ำด้วยยำเสพติดและอำชญำกรรมแห่งสหประชำชำติ (61st CND)  

2.4 ค่ำใช้จ่ำยกำรเดินทำงเข้ำร่วมกำรประชุมระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐ อำชญำกรรม และสถิติในกระบวนกำรยุติธรรม ณ ประเทศเม็กซิโก  

2.5 ค่ำใช้จ่ำยกำรเดินทำงเข้ำร่วมกำรประชุมอำเซียน 



รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของสถาบันเพือ่การยุตธิรรมแห่งประเทศไทย 
ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 

บริษัท ทรู โอเชีย่น คอนซัลต้ิง จ ากัด หน้า  43 

2.6 ค่ำใช้จ่ำยกำรเดินทำงเข้ำร่วมลงนำมบันทึกควำมตกสิ่งระหว่ำง TIJ และ 
Standford University สหรัฐอเมริกำ 

2.7 ค่ำใช้จ่ำยกำรเดินทำงเข้ำร่วมลงนำมบันทึกควำมตกลงระหว่ำง TIJ และ 
International Centre for Criminal Law Reform and Criminal Justice Policy 
(CCLR) เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนำดำ  

2.8 ค่ำใช้จ่ำยกำรเดินทำงเข้ำร่วมลงนำมบันทึกควำมตกลงระหว่ำง TIJ และ 
University of Cambridge  

2.9 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงเข้ำร่วมกำรประชุมเตรียมกำรส ำหรับกำรประชุม 
รัฐภำคีอนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรต่อต้ำนอำชญำกรรมข้ำมชำติที่กระท ำใน
ลักษณะองค์กร (Prepar atory Meeting for the Conference of Parties to the United 
Nations Convention against Transnational Organized Crime-UNTOC) ณ กรุงเวียนนำ 
สำธำรณรัฐออสเตรีย 

2.10 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงเข้ำร่วมกำรประชุมคณะท ำงำนขับเคลื่อนกำร 
ด ำเนินกำรตำมอนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรต่อต้ำนอำชญำกรรมข้ำมชำติที่กระท ำ
ในลักษณะองค์กร (the Working Group Meeting related to the implementation 
of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime-
UNTOC) ณ กรุงเวียนนำ สำธำรณรัฐออสเตรีย 

2.11 ค่ำใช้จ่ำยกำรเดินทำงเข้ำร่วมกำร เจรจำควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศอ่ืนๆ  
3. โครงกำรส่งเสริมบทบำทของสถำบันเพ่ือกำรยุติธรรมแห่งประเทศไทยด้ำนกำรผลักดัน

หลักนติิธรรมในระดับภูมิภำคและในระดับระหว่ำงประเทศ  
3.1 จัดจ้ำงผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบำท UN-PNI  
3.2 ศึกษำวิจัยด้ำนกำรน ำกำรพัฒนำมำใช้เป็นตัวขับเคลื่อนในกำรป้องกัน

อำชญำกรรมและกำรปฏิบัติต่อผู้กระท ำผิด  
3.3 หำรือระดับทวิภำคีระหว่ำงทูตสันถวไมตรี UNODC กับส ำนักเลขำธิกำร

อำเซียน และสัมมนำเปิดงำนวิจัยเรื่องบทบำท เส้นทำง และอิทธิพลของผู้หญิงในฐำนะ  
ผู้อ ำนวยควำมยุติธรรมในกลุ่มประเทศอำเซียน  

4. โครงกำรประชุมอำเซียนว่ำด้วยกำรป้องกันอำชญำกรรมและควำมยุติธรรมทำงอำญำ 
ครั้งที่ 2 (2th ACCPCJ)  
 
C: Capacity Building  

5. หลักสูตรอบรมส ำหรับผู้บริหำรด้ำนหลักนิติธรรมและกำรพัฒนำ (TIJ Executive 
Program on the Rule of Law and Development: ROLD)  
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6. โครงกำรพัฒนำศักยภำพนักวิชำกำรและกลุ่มผู้น ำรุ่นใหม่ด้ำนหลักนิติธรรมและนโยบำย
กำรพัฒนำภำยใต้ควำมร่วมมือกับมหำวิทยำลัยฮำร์วำร์ด  

7. โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยและพัฒนำศักยภำพเยำวชนด้ำนหลักนิติธรรม และกำรพัฒนำ
อย่ำงยั่งยืน 

8. โครงกำร Rule of Law Education 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การปรับระบบการพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการให้เข้มแข็ง

ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ สามารถสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจในระดับนานาชาต ิ 

1. โครงกำรเผยแพร่ผลงำนวิชำกำร และองค์ควำมรู้  
2. โครงกำรสร้ำงเสริมประสิทธิภำพกำรสื่อสำรภำพลักษณ์องค์กร  
3. โครงกำรเสริมสร้ำงกลไกกำร จัดกำรองค์ควำมรู้ภำยในและภำยนอกองค์กร 
4. โครงกำรสนับสนุนกำรผลิตสื่อสร้ำงสรรค์  
5. โครงกำรสร้ำงเสริมประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนองค์กร  
6. แผนงำนพัฒนำองค์กรและระบบบริหำรจัดกำรให้เข้มแข็งทันสมัย เพ่ือสนับสนุนภำรกิจ

ในระดับนำนำชำติ (ร่วมกับ UNODC)  

6.1 โครงกำรปรับปรุงระบบ Performance Management System  

6.2 โครงกำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์ องค์กรระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  

6.3 โครงกำรประเมินควำมคุ้มค่ำ และส ำรวจควำมพึงพอใจเพ่ือพัฒนำกำร 
ให้บริกำรของสถำบันฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  

6.4. โครงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศและระบบกำรจัดกำรข้อมูล 
จรำจรทำงคอมพิวเตอร์ 
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2.1.3 มิติด้ำนกำรพัฒนำองค์กร (Organization Development) 
 ประเมินผลโดยเครื่องมือกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (Public Sector 
Management Quality Award : PMQA) ซึ่งเป็นกรอบประเมินกำรพัฒนำองค์กรที่ส ำนักงำน ก.พ.ร. 
ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนรำชกำรน ำไปใช้ในกำรประเมินองค์กำรด้วยตนเองที่ครอบคลุม
ภำพรวมในทุกมิติ เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรให้เทียบเท่ำมำตรฐำนสำกล โดยมุ่งเน้นให้
หน่วยงำนรำชกำรปรับปรุงองค์กำรอย่ำงรอบด้ำนและอย่ำงต่อเนื่องครอบคลุมทั้ง 7 ด้ำน (หมวด) 
 โดยในกำรประเมินผลจะน ำเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐระดับพ้ืนฐำน 
(Fundamental Level : FL) มำใช้เป็นกรอบกำรประเมินผลส ำหรับปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 - 2560 
ส่วนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 จะประเมินด้วยกรอบกำรประเมิน PMQA 4.0 ซึ่งเป็นกรอบกำรประเมิน
ส ำหรับระบบรำชกำร 4.0 

จำกนั้นจึงน ำผลที่ได้จำกกำรประเมินผลมำวิเครำะห์เพ่ือหำช่องว่ำงในกำรพัฒนำ  (Gap)  
เพ่ือก ำหนดแนวทำงท่ี TIJ ควรปรับปรุงให้องค์กรมีกำรบริหำรจัดกำรที่เหมำะสมต่อไป 
 

 
 

โดยแต่หมวดการประเมินผล สามารถกล่าวในรายละเอียดได้ดังนี้ 
(1) การน าองค์การ   

เป็นกำรประเมินกำรด ำเนินกำรของผู้บริหำรในเรื่องวิสัยทัศน์ เป้ำประสงค์ ค่ำนิยม  
ควำมคำดหวังในผลกำรด ำเนินกำร กำรให้ควำมส ำคัญกับผู้รับบริก ำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
กำรกระจำยอ ำนำจกำรตัดสินใจ กำรสร้ำงนวัตกรรมและกำรเรียนรู้ในส่วนรำชกำร กำรก ำกับดูแล
ตนเองที่ดี และด ำเนินกำรเกี่ยวกับควำมรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน 
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(2) การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
เป็นกำรประเมินวิธีกำรก ำหนดและถ่ำยทอดประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ เชิงยุทธศำสตร์  

กลยุทธ์หลัก และแผนปฏิบัติรำชกำร เพื่อน ำไปปฏิบัติและวัดผลควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำร 
(3) การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย             

เป็นกำรประเมินกำรก ำหนดควำมต้องกำร ควำมคำดหวัง และควำมนิยมชมชอบ กำรสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ และกำรก ำหนดปัจจัยส ำคัญท่ีท ำให้ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีควำมพึงพอใจ    
(4) การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้  

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

เป็นกำรประเมินระบบงำน ระบบกำรเรียนรู้ กำรสร้ำงควำมผำสุกและแรงจูงใจของบุคลำกร  
เพ่ือให้บุคลำกรพัฒนำตนเองและใช้ศักยภำพอย่ำงเต็มที่ตำมทิศทำงองค์กำร 
(6) การจัดการกระบวนการ   

เป็นกำรประเมินกำรจัดกำรกระบวนกำร กำรให้บริกำร และกระบวนกำรอื่นที่ช่วยสร้ำงคุณค่ำ
แก่ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกระบวนกำรสนับสนุน เพ่ือให้บรรลุพันธกิจขององค์กำร 
(7) ผลลัพธ์การด าเนินการ   

เป็นกำรประเมินผลกำรด ำเนินกำรและแนวโน้มของส่วนรำชกำรในมิติด้ำนประสิทธิผล  
มิติด้ำนคณุภำพกำรให้บริกำร มิติด้ำนประสิทธิภำพ และมิติด้ำนกำรพัฒนำองค์กำร 
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บทที่ 3  

สรุปผลการประเมิน 
 

กำรด ำเนินงำนโครงกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของสถำบันเพ่ือกำรยุติธรรม  

แห่งประเทศไทย (องค์กำรมหำชน) ในช่วงปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 - 2561 ประเมินผลโดยแบ่ง 

มิติกำรประเมิน 3 มิติ ซึ่งมีรำยละเอียด ดังนี้ 

มิติด้านประสิทธิผล 

โดยประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ สอดคล้องตำมวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์

จัดตั้งของ สธท. ในช่วงปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 - 2561 โดยพิจำรณำจำกกำรบรรลุเป้ำหมำยของ

ยุทธศำสตร์ด้ำนต่ำง ๆ ตำมแผนยุทธศำสตร์ และกิจกรรมต่ำง ๆ ตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 - 2561   

มิติด้านประสิทธิภาพ 

โดยประเมินผลกำรด ำเนินงำนและประสิทธิภำพตำมแผนงำนและโครงกำร หรือกิจกรรม

ส ำคัญในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 - 2561 โดยครอบคลุมโครงกำรหรือกิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำร 

และกำรใช้จ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2559 - 2561 ด้วย Business Model Canvas 

มิติด้านการพัฒนาองค์กร 

ประเมินควำมก้ำวหน้ำในกำรพัฒนำขององค์กร และกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล 

ตำมแนวทำงที่ก ำหนดในพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 

พ.ศ. 2546 ทั้งในด้ำนกำรปรับปรุงประสิทธิภำพและคุณภำพด้วยเครื่องมือกำรพัฒนำคุณภำพ 

กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ PMQA 
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ผลการประเมินทุกมิติรายปี 

 

ภาพที่ 1 ภาพแสดงความเคลื่อนไหวผลการประเมินรายปี จ าแนกตามมิติการประเมิน 

ตารางที่ 4 ผลการประเมินทุกมติิรายปี 

  2559 2560 2561 

มิติประสิทธิผล 4.14 4.25 4.88 

มิติประสิทธิภาพ 3.86 4.09 4.23 

มิติพัฒนาองค์กร 3.35 4.29 4.52 

รวม 3.90 4.21 4.61 
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มิติประสิทธิผล มิติประสิทธิภำพ มิติพัฒนำองค์กร รวมทุกมิติ
2559 2560 2561
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จำกตำรำงที่ 4 สำมำรถจ ำแนกตำมกรอบกำรประเมินแบบเป็นรำยปี ได้ดังนี้ 

ปีงบประมาณ 2559  

มิติการประเมิน ตัวชี้วัด น้ าหนัก ผลการประเมิน 

มิติประสิทธิผล 

50% 

 

- ยุทธศำสตร์ 1 - ควำมส ำเร็จในกำรขยำยผลกำรพัฒนำ
เรือนจ ำต้นแบบในกำรปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
หญิงตำมข้อก ำหนดกรุงเทพ 

- กำรเสริมสร้ำงศักยภำพผู้ปฏิบัติงำน 
รำชฑัณฑ ์

4.14 

- ยุทธศำสตร์ 2 - โครงกำรพัฒนำข้อมูลสถิติและองค์
ควำมรู้ด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม 

- ระดับควำมส ำเร็จในกำรสร้ำงและ
พัฒนำองค์ควำมรู้ 

- ยุทธศำสตร์ 3 - โครงกำรพัฒนำศักยภำพนักวิชำกำร
และกลุ่มผู้น ำรุ่นใหม่นำนำชำติด้ำนหลัก
นิติธรรมและนโยบำยกำรพัฒนำภำยใต้
ควำมร่วมมือกับมหำวิทยำลัยฮำร์วำร์ด 

- โครงกำรปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งกำร
รักษำกติกำและเผยแพร่องค์ควำมรู้ใน
กลุ่มคนรุ่นใหม่ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ 

- ร้อยละควำมพึงพอใจจำกกำรเข้ำร่วม
กิจกรรมกับ สธท. 

- ยุทธศำสตร์ 4 - ระดับควำมส ำเร็จในกำรเข้ำเป็นสถำบัน
สมทบ (Programmed Network  
Institute) ของส ำนั ก ง ำนด้ ำนก ำ ร
ต่อต้ำนยำเสพติดและอำชญำกรรม 
(UNODC) 

- ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดกำรประชุม
กลุ่ มผู้ เ ชี่ ย วชำญหรื อกำรปร ะชุ ม
ปรึกษำหำรือในระดับภูมิภำคอำเซียน 
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ปีงบประมาณ 2559  

มิติการประเมิน ตัวชี้วัด น้ าหนัก ผลการประเมิน 

มิติประสิทธิภาพ 

30% 

 

- ประสิทธิภำพกำร
ด ำเนินกำร
โครงกำร 

KPI คะแนนรวมระดับประสิทธิภำพของ
โครงกำรส ำคัญ 

3.86 

มิติการพัฒนาองค์กร 

20% 

 

- แนวทำงกำร
พัฒนำองค์กร
ภำครัฐ PMQA 

KPI ร ะดั บ ก ำ ร พั ฒนำอ ง ค์ ก รภ ำ ค รั ฐ
ระดับพ้ืนฐำน (Fundamental Level: FL) 

3.35 

รวม 100% 3.90 

 
 

ปีงบประมาณ 2560 

มิติการประเมิน ตัวชี้วัด น้ าหนัก ผลการประเมิน 

มิติประสิทธิผล 

50% 

 

- ยุทธศำสตร์ 1 - ควำมส ำเร็จในกำรขยำยผลกำรพัฒนำ
เรื อนจ ำต้ นแบบในกำรปฏิบั ติ ต่ อ
ผู้ต้องขังหญิงตำมข้อก ำหนดกรุงเทพ 

- กำรเสริมสร้ำงศักยภำพผู้ปฏิบัติงำน
รำชฑัณฑ ์

4.25 

- ยุทธศำสตร์ 2 - โครงกำรพัฒนำข้อมูลสถิติและองค์
ควำมรู้ด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม 

- ระดับควำมส ำเร็จในกำรสร้ำงและ
พัฒนำองค์ควำมรู้ 

- ยุทธศำสตร์ 3 - กำรจัดประชุมเวทีสำธำรณะว่ำด้วย
หลักนิติธรรมและกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
(TIJ Public Forum on the Rule of 
Law and Sustainable Development) 
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ปีงบประมาณ 2560 

มิติการประเมิน ตัวชี้วัด น้ าหนัก ผลการประเมิน 

- ร้อยละควำมพึงพอใจจำกกำรเข้ำร่วม
กิจกรรมกับ สธท. 

- ยุทธศำสตร์ 4 - ระดับควำมส ำเร็จกำรสร้ำงเครือข่ำย
ระหว่ำงหน่วยงำนในสถำบันเครือข่ำย 
UN-PNI 

- กำรส่งเสริมบทบำทของสถำบันใน
ฐำนะสถำบั น เครื อข่ ำยแผน ง ำน
สหประชำชำติว่ ำด้ วยกำรป้องกัน
อำชญำกรรมและควำมยุติธรรมทำง
อำญำ ซึ่งมีกิจกรรมย่อยดังนี้ 
- หลักสูตรกำรฝึกอบรมระยะสั้น

ที่พัฒนำขึ้น 
- ห ลั ก สู ต ร ก ำ ร ฝึ ก อ บ ร ม ที่

พั ฒ น ำ ขึ้ น แ ล ะ มี ก ำ ร จั ด
ฝึกอบรมจริง 

มิติประสิทธิภาพ 

30% 

 

- ประสิทธิภำพกำร
ด ำเนินกำร
โครงกำร 

KPI คะแนนรวมระดับประสิทธิภำพของ
โครงกำรส ำคัญ 

4.09 
 

มิติการพัฒนาองค์กร 

20% 

 

- แนวทำงกำร
พัฒนำองค์กร
ภำครัฐ PMQA 

KPI ระดับกำรพัฒนำองค์กรภำครัฐ
ระดับพื้นฐำน (Fundamental Level: FL) 

4.29 

รวม 100% 4.21 
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ปีงบประมาณ 2561  

มิติการประเมิน ตัวชี้วัด น้ าหนัก ผลการประเมิน 

มิติประสิทธิผล 

50% 

 

- ยุทธศำสตร์ 1 - ควำมส ำเร็จในกำรขยำยผลกำรพัฒนำ
เรื อนจ ำต้ นแบบในกำรปฏิ บั ติ ต่ อ
ผู้ต้องขังหญิงตำมข้อก ำหนดกรุงเทพ 

- กำรเสริมสร้ำงศักยภำพผู้ปฏิบัติงำน 
รำชฑัณฑ ์

- ร้อยละควำมพึงพอใจจำกกำรสร้ำง
ควำมตระหนักเรื่อง Bangkok Rules 

4.88 

- ยุทธศำสตร์ 2 - โครงกำรพัฒนำข้อมูลสถิติและองค์
ควำมรู้ด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม 

- ระดับควำมส ำเร็จในกำรสร้ำงและ
พัฒนำองค์ควำมรู้ 

- ยุทธศำสตร์ 3 - กำรจัดประชุมเวทีสำธำรณะว่ำด้วยหลัก
นิติธรรมและกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (TIJ 
Public Forum on the Rule of Law 
and Sustainable Development) 

- ร้อยละควำมพึงพอใจจำกกำรเข้ำร่วม
กิจกรรมกับ สธท. 

- ยุทธศำสตร์ 4 - ระดับควำมส ำเร็จกำรสร้ำงเครือข่ำย
ระหว่ำงหน่วยงำนในสถำบันเครือข่ำย 
UN-PNI 

- กำรส่งเสริมบทบำทของสถำบันในฐำนะ
สถำบันเครือข่ำยแผนงำนสหประชำชำติ
ว่ำด้วยกำรป้องกันอำชญำกรรมและ
ควำมยุติธรรมทำงอำญำ ซึ่งมีกิจกรรม
ย่อยดังนี้ 
- กิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุน 

บทบำทของหน่วยงำนไทยและ
ประ เทศ ไทย  จำกกำร เป็ น
สถำบันในเครือข่ำยแผนงำน
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ปีงบประมาณ 2561  

มิติการประเมิน ตัวชี้วัด น้ าหนัก ผลการประเมิน 

สหประช ำช ำติ ว่ ำ ด้ ว ย กำร
ป้องกันอำชญำกรรมและควำม
ยุติธรรมทำงอำญำ(UN-PNI) 

มิติประสิทธิภาพ 

30% 

 
- ประสิทธิภำพกำร
ด ำเนินกำร
โครงกำร 

KPI คะแนนรวมระดับประสิทธิภำพของ
โครงกำรส ำคัญ 

4.23 

มิติการพัฒนาองค์กร 

20% 

 
- แนวทำงกำร
พัฒนำองค์กร
ภำครัฐ PMQA 

KPI ระดับกำรพัฒนำองค์กรภำครัฐ
ระดับพื้นฐำน (Fundamental Level: FL) 

4.52 
 

รวม 100% 4.61 
 

 

 

ภาพที่ 2 ภาพแสดงความเคลื่อนไหวผลการประเมินรายมติิ จ าแนกตามปี 

  

4.14
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3.00

4.00

5.00
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มิติประสิทธิผล มิติประสิทธิภำพ มิติพัฒนำองค์กร รวมทุกมิติ
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3.1 ผลการประเมินมิติประสิทธิผล 
จำกแนวทำงกำรประเมินในบทที่  2 ได้ก ำหนดกำรด ำเนินงำนระหว่ำงปีงบประมำณ  

พ.ศ. 2559 – 2561 ให้เป็นไปตำมแนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ของแต่ละปี เพ่ือสัมพันธ์กับ
บทบำทของกำรเป็นสถำบันเครือข่ำยแผนงำนสหประชำชำติด้ำนกำรป้องกันอำชญำกรรมและ 
ควำมยุติธรรมทำงอำญำ (UN-PNI) และภำรกิจส ำคัญท่ีได้รับมอบหมำย ซึ่งมีผลคะแนนดังภำพ 

 
ภาพที่ 3 ภาพแสดงความเคลื่อนไหว หรือเปรียบเทียบผลการด าเนนิงานในแต่ละปี 

ปี 2559 มีระดับผลคะแนนที่ 4.14 คะแนน เนื่องจำกเป็นปีที่  สธท. ได้รับกำรรับรอง
สถำนภำพให้เป็นสถำบันเครือข่ำยแผนงำนสหประชำชำติด้ำนกำรป้องกันอำชญำกรรมและ  
ควำมยุติธรรมทำงอำญำ (UN-PNI) ของส ำนักงำนว่ำด้วยยำเสพติดและอำชญำกรรมแห่งสหประชำชำติ 
(UNODC) กำรด ำเนินงำนของสถำบันฯ จึงก ำหนดกิจกรรมส ำหรับยกระดับประสิทธิภำพองค์กร  
เพ่ือสนับสนุนกำรท ำงำนให้สอดคล้องกับบทบำทดังกล่ำว สำมำรถประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
จำกตัวชี้วัด จ ำนวน 9 ตัวชี้วัด เรียงตำมยุทธศำสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ 1 ได้ผลคะแนน 4.00 ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด คือ ควำมส ำเร็จ 
ในกำรขยำยผลกำรพัฒนำเรือนจ ำต้นแบบในกำรปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงตำมข้อก ำหนดกรุงเทพ  
(3.00 คะแนน) และระดับควำมส ำเร็จในกำรขยำยผลกำรพัฒนำเรือนจ ำต้นแบบในกำรปฏิบัติ  
ต่อผู้ต้องขังหญิงตำมข้อก ำหนดกรุงเทพ (5.00 คะแนน) 

ยุทธศำสตร์ 2 ได้ผลคะแนน 4.00 คะแนน ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด คือ โครงกำร
พัฒนำด้ำนสถิติและตัวชี้วัดกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำและส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชน  
และนักปฏิบัติ เกี่ยวกับคุณค่ำของกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำ  (3.00 คะแนน) และระดับ
ควำมส ำเร็จในกำรสร้ำงและพัฒนำองค์ควำมรู้ (5.00 คะแนน) 

4.14 4.25
4.88

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

2559 2560 2561

มิติประสิทธิผล
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ยุทธศำสตร์ 3 ได้ผลคะแนน 3.50 คะแนน ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัดคือ โครงกำร
พัฒนำศักยภำพนักวิชำกำรและกลุ่มผู้น ำรุ่นใหม่นำนำชำติด้ำนหลักนิติธรรมและนโยบำยกำรพัฒนำ
ภำยใต้ควำมร่วมมือกับมหำวิทยำลัยฮำร์วำร์ด (3.00 คะแนน) โครงกำรปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งกำรรักษำ
กติกำและเผยแพร่องค์ควำมรู้ในกลุ่มคนรุ่นใหม่ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ (3.00 คะแนน) และร้อยละควำม
พึงพอใจจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมกับ สธท. (5.00 คะแนน) 

ยุทธศำสตร์ 4 ได้ผลคะแนน 5.00 คะแนน ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ระดับ
ควำมส ำเร็จในกำรเข้ำเป็นสถำบันสมทบ (Programmed Network Institute) ของส ำนักงำนด้ำนกำรต่อต้ำน
ยำเสพติดและอำชญำกรรม (UNODC) (5.00 คะแนน) ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดกำรประชุมกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชำญหรือกำรประชุมปรึกษำหำรือในระดับภูมิภำคอำเซียน (5.00 คะแนน) 

ปี 2560 มีระดับผลคะแนนที่ 4.25 คะแนน โดยในปีดังกล่ำว สธท. ได้รับมอบหมำยภำรกิจที่ส ำคัญ 
ท ำให้บทบำทมีควำมชัดเจนมำกขึ้นในกำรท ำหน้ำที่เป็นสะพำนเชื่อมโยงระหว่ำงกระบวนกำรยุติธรรม
ไทยกับนำนำชำติ ด้วยกำรน ำองค์ควำมรู้ แนวปฏิบัติที่ดี และมำตรฐำนสำกลที่เกี่ยวข้องมำบูรณำกำร 
กำรท ำงำนระหว่ำงหน่วยงำนในกระบวนยุติธรรมไทยและหน่วยงำนระหว่ำงประเทศสำมำรถระเมินผล
กำรด ำเนินงำนจำกตัวชี้วัด จ ำนวน 10 ตัวชี้วัด เรียงตำมยุทธศำสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ 1 ได้ผลคะแนน 4.00 คะแนน ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ควำมส ำเร็จ
ในกำรขยำยผลกำรพัฒนำเรือนจ ำต้นแบบในกำรปฏิบัติต่อผู้ ต้องขังหญิงตำมข้อก ำหนดกรุงเทพ 
(3.00 คะแนน) และกำรเสริมสร้ำงศักยภำพผู้ปฏิบัติงำนรำชฑัณฑ์ (5.00 คะแนน) 

ยุทธศำสตร์ 2 ได้ผลคะแนน 4.00 คะแนน ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดคือโครงกำรพัฒนำ
ข้อมูลสถิติและองค์ควำมรู้ด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม (3.00 คะแนน) และระดับควำมส ำเร็จในกำรสร้ำง
และพัฒนำองค์ควำมรู้ (5.00 คะแนน) 

ยุทธศำสตร์ 3 ได้ผลคะแนน 5.00 คะแนน ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด คือ กำรจัด
ประชุมเวทีสำธำรณะว่ำด้วยหลักนิติธรรมและกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (TIJ Public Forum on the Rule 
of Law and Sustainable Development) (3.00 คะแนน) และร้อยละควำมพึงพอใจจำกกำรเข้ำ
ร่วมกิจกรรมกับ สธท. (5.00 คะแนน) 

ยุทธศำสตร์ 4 ได้ผลคะแนน 5.00 คะแนน ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ ระดับ
ควำมส ำเร็จกำรสร้ำงเครือข่ำยระหว่ำงหน่วยงำนในสถำบันเครือข่ำย UN-PNI (5.00 คะแนน) 
กำรส่งเสริมบทบำทของสถำบันในฐำนะสถำบันเครือข่ำยแผนงำนสหประชำชำติว่ำด้วยกำรป้องกัน
อำชญำกรรมและควำมยุติธรรมทำงอำญำ (5.00 คะแนน) โดยมีกิจกรรมย่อย คือหลักสูตรกำรฝึกอบรม
ระยะสั้นที่พัฒนำขึ้น (5.00 คะแนน) และหลักสูตรกำรฝึกอบรมที่พัฒนำขึ้นและมีกำรจัดฝึกอบรมจริง 
(5.00 คะแนน) 
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ปี 2561 ได้ผลคะแนน 4.88 คะแนน ซึ่ง ปี 2561 เป็นปีแรกของแผนยุทธศำสตร์ของสถำบัน
เพ่ือกำรยุติธรรมแห่งประเทศไทย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) สำมำรถประเมินผลกำรด ำเนินงำน
จำกตัวชี้วัด จ ำนวน 10 ตัวชี้วัด เรียงตำมยุทธศำสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ 1 ได้ผลคะแนน 5.00 คะแนน ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัดคือ ควำมส ำเร็จ 
ในกำรขยำยผลกำรพัฒนำเรือนจ ำต้นแบบในกำรปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงตำมข้อก ำหนดกรุงเทพ  
(5.00 คะแนน) กำรเสริมสร้ำงศักยภำพผู้ปฏิบัติงำนรำชฑัณฑ์  (5.00 คะแนน)  และร้อยละ 
ควำมพึงพอใจจำกกำรสร้ำงควำมตระหนักเรื่อง Bangkok Rules (5.00 คะแนน) 

ยุทธศำสตร์ 2 ได้ผลคะแนน 4.50 คะแนน ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด คือ โครงกำร
พัฒนำข้อมูลสถิติและองค์ควำมรู้ด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม (4.00 คะแนน) และระดับควำมส ำเร็จ 
ในกำรสร้ำงและพัฒนำองค์ควำมรู้ (5.00 คะแนน)  

ยุทธศำสตร์ 3 ได้ผลคะแนน 5.00 คะแนน ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ กำรจัด
ประชุมเวทีสำธำรณะว่ำด้วยหลักนิติธรรมและกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (TIJ Public Forum on the Rule of 
Law and Sustainable Development) (5.00 คะแนน) และร้อยละควำมพึงพอใจจำกกำรเข้ำร่วม
กิจกรรมกับ สธท. (5.00 คะแนน) 

ยุทธศำสตร์ 4 ได้ผลคะแนน 5.00 คะแนน ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ระดับ
ควำมส ำเร็จกำรสร้ำงเครือข่ำยระหว่ำงหน่วยงำนในสถำบันเครือข่ำย UN-PNI (5.00 คะแนน)  
และกำรส่งเสริมบทบำทของสถำบันในฐำนะสถำบันเครือข่ำยแผนงำนสหประชำชำติว่ำด้วยกำรป้องกัน
อำชญำกรรมและควำมยุติธรรมทำงอำญำ (5.00 คะแนน) มีกิจกรรมย่อยดังนี้ กิจกรรมที่ส่งเสริม 
สนับสนุน บทบำทของหน่วยงำนไทยและประเทศไทย จำกกำรเป็นสถำบันในเครือข่ำยแผนงำน
สหประชำชำติว่ำด้วยกำรป้องกันอำชญำกรรมและควำมยุติธรรมทำงอำญำ (UN-PNI) (5.00 คะแนน) 
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ตารางที่ 5 ผลการประเมิน 2559-2561 

ประเด็น/
ยุทธศาสตร ์

ตัวชี้วดั หน่วย 
2559 2560 2561 

น้ าหนัก 
ค่า

เป้าหมาย 
ค่าที่ได ้ คะแนน น้ าหนัก 

ค่า
เป้าหมาย 

ค่าที่ได ้ คะแนน น้ าหนัก 
ค่า

เป้าหมาย 
ค่าที่ได ้ คะแนน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
เผยแพร่และส่งเสริมกำรน ำ UN Bangkok 

Rules และมำตรฐำนและบรรทดัฐำนของ UN 
ด้ำนกำรปฏิบัติต่อผู้กระท ำผิดไปใช้ 

กำรอนุวัติมำตรฐำนและบรรทัดฐำนของสหประชำชำติด้ำนกำรป้องกันอำชญำกรรม
และควำมยุติธรรมทำงอำญำในกลุม่ผู้เปรำะบำง โดยเฉพำะข้อก ำหนดกรุงเทพ และ

กำรส่งเสริมสิทธิของผู้หญิงและเดก็ 

1.1* 

ควำมส ำเร็จในกำรขยำยผลกำร
พัฒนำเรือนจ ำต้นแบบในกำรปฏิบตัิ
ต่อผู้ต้องขังหญิงตำมข้อก ำหนด
กรุงเทพ 

ระดับ 12.5 3 3 3 12.5 3 3 3 9 3 5 5 

1.2 
กำรเสริมสร้ำงศักยภำพผู้ปฏิบัติงำน
รำชฑัณฑ ์

ระดับ 12.5 3 5 5 12.5 3 5 5 7 3 5 5 

1.3 
ร้อยละควำมพึงพอใจจำกกำรสร้ำง
ควำมตระหนักเรื่อง Bangkok 
Rules 

ร้อยละ         9 80 94.18 5 
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ประเด็น/
ยุทธศาสตร ์

ตัวชี้วดั หน่วย 
2559 2560 2561 

น้ าหนัก 
ค่า

เป้าหมาย 
ค่าที่ได ้ คะแนน น้ าหนัก 

ค่า
เป้าหมาย 

ค่าที่ได ้ คะแนน น้ าหนัก 
ค่า

เป้าหมาย 
ค่าที่ได ้ คะแนน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ศึกษำ วิจัย สร้ำง พัฒนำและรวบรวม
องค์ควำมรู้ ขัอมูลสถิติด้ำนหลัก 

นิติธรรม กำรป้องกันอำชญำกรรม 
และกระบวนกำรยตุิธรรมทำงอำญำ 

กำรส่งเสริมและพัฒนำองค์ควำมรูด้้ำนหลักนติิธรรม 
เพื่อรองรับเป้ำหมำยกำรพัฒนำท่ียั่งยืน 

2.1 
โครงกำรพัฒนำข้อมลูสถติิและองค์
ควำมรู้ด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม 

ระดับ 12.5 3  3 3 12.5 3  3 3 12.5 3  4 4 

2.2 
ระดับควำมส ำเร็จในกำรสร้ำงและ
พัฒนำองค์ควำมรู ้

ระดับ 12.5 3  5 5 12.5 3  5 5 12.5 3  5 5 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

เผยแพร่และส่งเสริมกำรปฏิบตัิตำมหลักนิติธรรม
มำตรฐำนและบรรทัดฐำนของ UN/UNODC 

ด้ำนกำรป้องกันอำชญำกรรมและกระบวนกำร
ยุติธรรมทำงอำญำ 

กำรสร้ำง ประยุกต์ใช้ เผยแพร่ องค์ควำมรู้ของหน่วยงำนเพื่อสนับสนุนประเด็น
นโยบำยดำ้นกระบวนกำรยุติธรรมที่เกิดขึ้นใหม่ในสังคมและภมูิภำค 

3.1 

โครงกำรพัฒนำศักยภำพนักวิชำกำร
และกลุม่ผู้น ำรุ่นใหม่นำนำชำติด้ำน
หลักนิติธรรมและนโยบำยกำร
พัฒนำภำยใต้ควำมร่วมมือกับ
มหำวิทยำลยัฮำร์วำรด์ 

ระดับ 9 3 3 3         
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ประเด็น/
ยุทธศาสตร ์

ตัวชี้วดั หน่วย 
2559 2560 2561 

น้ าหนัก 
ค่า

เป้าหมาย 
ค่าที่ได ้ คะแนน น้ าหนัก 

ค่า
เป้าหมาย 

ค่าที่ได ้ คะแนน น้ าหนัก 
ค่า

เป้าหมาย 
ค่าที่ได ้ คะแนน 

3.2 

โครงกำรปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งกำร
รักษำกติกำและเผยแพร่องค์ควำมรู้
ในกลุ่มคนรุ่นใหมผ่่ำนสื่อสังคม
ออนไลน ์

ระดับ 9 3 3 3         

3.3 

กำรจัดประชุมเวทีสำธำรณะว่ำด้วย
หลักนิติธรรมและกำรพัฒนำที่ยั่งยนื 
(TIJ Public Forum on the Rule 
of Law and Sustainable 
Development) 

ระดับ     12.5 3 3 3 12.5 3 5 5 

3.4 
ร้อยละควำมพึงพอใจจำกกำรเข้ำ
ร่วมกิจกรรมกับ สธท. 

ร้อยละ 7 80 90.61 5 12.5 80 91.03 5 12.5 80 91.00 5 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

พัฒนำสถำบันฯ ให้เป็นหน่วยงำน PNI 
ที่มีสมรรถนะสูง สำมำรถสร้ำง

เครือข่ำยและปฏิบตัิภำรกิจได้ทั้งใน
และต่ำงประเทศ 

กำรเสริมบทบำทองค์กรในกำรเปน็ Active PNI และสรำ้งกำรมสี่วนร่วมกับหน่วยงำน
ในเครือข่ำย UN-PNI ผูม้ีส่วนได้สว่นเสีย นักวิชำกำร 
และกลุม่เยำวชน ทั้งในประเทศและระหว่ำงประเทศ 

4.1** 
ระดับควำมส ำเร็จในกำรเข้ำเป็น
สถำบันสมทบ (Programmed 
Network Institute) ของส ำนักงำน

ระดับ 12.5 3 5 5         
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ประเด็น/
ยุทธศาสตร ์

ตัวชี้วดั หน่วย 
2559 2560 2561 

น้ าหนัก 
ค่า

เป้าหมาย 
ค่าที่ได ้ คะแนน น้ าหนัก 

ค่า
เป้าหมาย 

ค่าที่ได ้ คะแนน น้ าหนัก 
ค่า

เป้าหมาย 
ค่าที่ได ้ คะแนน 

ด้ำนกำรต่อต้ำนยำเสพตดิและ
อำชญำกรรม (UNODC) 

4.2 
ระดับควำมส ำเร็จกำรสร้ำงเครือข่ำย
ระหว่ำงหน่วยงำนในสถำบัน
เครือข่ำย UN-PNI 

ระดับ     12.5 3 5 5 12.5 3 5 5 

4.3 

กำรส่งเสริมบทบำทของสถำบันใน
ฐำนะสถำบันเครือข่ำยแผนงำน
สหประชำชำติว่ำด้วยกำรป้องกัน
อำชญำกรรมและควำมยุติธรรมทำง
อำญำ 

ระดับ     12.5 3 5 5 12.5 3 5 5 

4.3.1 
หลักสตูรกำรฝึกอบรมระยะสั้นท่ี
พัฒนำขึ้น 

ระดับ     (6.25) 3 5 5     

4.3.2 
หลักสตูรกำรฝึกอบรมที่พัฒนำขึ้น
และมีกำรจัดฝึกอบรมจริง  

ระดับ     (6.25) 3 5 5     

4.3.3 

กิจกรรมทีส่่งเสริม สนับสนุน 
บทบำทของหน่วยงำนไทยและ
ประเทศไทย จำกกำรเป็นสถำบันใน
เครือข่ำยแผนงำนสหประชำชำติวำ่

ระดับ         (12.5) 3 5 5 
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ประเด็น/
ยุทธศาสตร ์

ตัวชี้วดั หน่วย 
2559 2560 2561 

น้ าหนัก 
ค่า

เป้าหมาย 
ค่าที่ได ้ คะแนน น้ าหนัก 

ค่า
เป้าหมาย 

ค่าที่ได ้ คะแนน น้ าหนัก 
ค่า

เป้าหมาย 
ค่าที่ได ้ คะแนน 

ด้วยกำรป้องกันอำชญำกรรมและ
ควำมยุติธรรมทำงอำญำ(UN-PNI) 

4.4*** 

ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดกำร
ประชุมกลุม่ผูเ้ชี่ยวชำญหรือกำร
ประชุมปรึกษำหำรือในระดับภมูิภำค
อำเซียน 

ระดับ 12.5 3 5 5         

รวม 100  4.14 100     4.25 100     4.88 
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3.2 ผลการประเมินมิติประสิทธิภาพ 

 กำรประเมินในมิติประสิทธิภำพนี้ มีผลประเมินรวมรำยปี ดังนี้ 

 

น ำเสนอจำกภำพรวมและรำยละเอียดในแต่ละปี โดยเรียงล ำดับกำรน ำเสนอจำกปี 2559 – 2561 ดังนี้ 
 
ภาพรวมมิติประสิทธิภาพปี 2559  

หัวข้อ เฉลี่ยทุกกิจกรรม 

1. คุณค่ำหลัก 4.76 

2. โครงสร้ำงต้นทุน 4.72 

3. กำรบริหำรทรัพยำกร 4.61 

4. กิจกรรมหลัก 4.31 

5. พันธมิตรหลัก 4.61 

6. กลุ่มเป้ำหมำย 3.36 

7. ช่องทำง 3.33 

8. ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 1.14 

คะแนนเฉลี่ย  3.86 
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 ในปี 2559 จำกกำรประเมินผลด้ำนประสิทธิภำพจะเห็นได้ว่ ำหัวข้อด้ำนคุณค่ำหลัก  
(4.76 คะแนน) ถือเป็นจุดแข็งขององค์กร มี 5 จำก 8 หัวข้อที่ได้คะแนนมำกกว่ำ 4.00 คะแนน อย่ำงไรก็ตำม
จุดที่ควรจะได้รับกำรพัฒนำเพ่ือยกระดับประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนขององค์กรในปัจจุบันคือเรื่อง
ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย ยังคงพบกำรส ำรวจควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำยเพียงบำงโครงกำร
เท่ำนั้น ทั้งนี้กำรส ำรวจควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำยมีควำมส ำคัญในแง่ของกำรตอบสนองควำม
ต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย และพัฒนำกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกับควำมคำดหวังของ
กลุ่มเป้ำหมำย คะแนนเฉลี่ยในภำพรวมปี 2559 อยู่ที่ 3.86 คะแนนจัดอยู่ในระดับ “ปำนกลำง” 

จุดแข็ง จุดอ่อน วิเคราะห์ 

คุณค่ำหลัก 
สำมำรถก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำย
ของโครงกำรได้ โครงกำรสะท้อน
ให้ เ ห็ นถึ งควำมส ำ เ ร็ จขอ ง
ยุทธศำสตร์องค์กรเป็นอย่ำงดี
และบูรณำกำรร่วมกับโครงกำร
อื่นเพื่อตอบสนองต่อยุทธศำสตร์
องค์กร 
 
 
 

ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 
พบว่ำองค์กรมีกำรส ำรวจควำมสัมพันธ์
กับกลุ่มเป้ำหมำยเพียงไม่กี่โครงกำร
เท่ำนัน้ ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย
เป็นเรื่องที่มีควำมส ำคัญในปัจจุบัน 
ในแง่ของกำรส ำรวจฯ เพื่ อที่จะ
ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของ
กลุ่ ม เป้ ำหมำย  และพัฒนำกำร
ด ำเนินงำนให้สอดคล้องไปในทิศทำง
เดี ย วกั นกั บควำมคำดหวั ง ขอ ง
กลุ่มเป้ำหมำย 

  ภำพรวมกำรด ำ เนินงำน ในปี  
2559 องค์กรมีกำรด ำเนินงำนที่มี
ประสิทธิภำพมำกขึ้นกว่ำปีก่อนหน้ำ 
กำรด ำเนินโครงกำรเป็นไปอย่ำงมี
ทิศทำง สำมำรถตอบสนองต่ อ
ยุทธศำสตร์องค์กร และยุทธศำสตร์
ชำติได้ กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร
และงบประมำณขององค์กรใน
ภำพรวม เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
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ข้อค้นพบจากการประเมินมิติประสิทธิภาพปี 2559 
- องค์กรมีกำรพัฒนำในแง่ประสิทธิภำพมำกกว่ำปีก่อนหน้ำ โครงกำรที่ด ำเนินกำรสำมำรถตอบสนอง 
ต่อยุทธศำสตร์องค์กรและยุทธศำสตร์ชำติได้  
- สำมำรถบอกได้ว่ำโครงกำรมีประโยชน์และมีคุณค่ำต่อกลุ่มเป้ำหมำย ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียได้อย่ำงไร 
- องค์กรตั้งมำเป็นระยะเวลำหนึ่งแล้ว สำมำรถสร้ำงควำมสัมพันธ์และขยำยควำมร่วมมือพันธมิตรได้ 
- มีกำรบริหำรทรัพยำกรในทุกด้ำนที่มีประสิทธิภำพ สำมำรถควบคุมต้นทุนในกำรด ำเนินงำนได้ และไม่พบ
ควำมล่ำช้ำเนื่องจำกงบประมำณ  
- พบกำรส ำรวจควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำยเพียงไม่ก่ีโครงกำรเท่ำนั้น 
 
ภาพรวมมิติประสิทธิภาพปี 2560  

หัวข้อ เฉลี่ยทุกกิจกรรม 

1. คุณค่ำหลัก 4.90 

2. โครงสร้ำงต้นทุน 4.95 

3. กำรบริหำรทรัพยำกร 4.75 

4. กิจกรรมหลัก 4.32 

5. พันธมิตรหลัก 4.70 

6. กลุ่มเป้ำหมำย 3.80 

7. ช่องทำง 3.97 

8. ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 1.38 

คะแนนเฉลี่ย  4.09 
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 ในปี 2560 จำกกำรประเมินผลด้ำนประสิทธิภำพจะเห็นได้ว่ำหัวข้อด้ำนคุณค่ำหลัก (4.90 คะแนน) 
และโครงสร้ำงต้นทุน (4.95 คะแนน) ถือเป็นจุดเด่นขององค์กร หัวข้อกลุ่มเป้ำหมำยและช่องทำงได้รับ
คะแนนประเมินสูงขึ้นกว่ำปี 2559 แสดงให้เห็นถึงควำมเข้ำใจว่ำกลุ่มเป้ำหมำย ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียขององค์กรเป็นกลุ่มใด และช่องทำงที่มีประสิทธิภำพในกำรเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำย มีช่องทำง
ใดบ้ำง อย่ำงไรก็ตำมจุดที่ควรจะได้รับกำรพัฒนำเพ่ือยกระดับประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนขององค์กร  
ในปัจจุบันคือเรื่องควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย แม้ว่ำปี 2560 จะพบกำรส ำรวจควำมสัมพันธ์กับ
กลุ่มเป้ำหมำยเพ่ิมข้ึนบ้ำง คะแนนเฉลี่ยในภำพรวมปี 2560 อยู่ที่ 4.09 คะแนนจัดอยู่ในระดับ “ดี” 

จุดแข็ง จุดอ่อน วิเคราะห์ 
คุณค่ำหลัก 
สำมำรถก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำย
ของโครงกำรได้ โครงกำรสะท้อน
ให้ เ ห็ น ถึ ง ค ว ำ ม ส ำ เ ร็ จ ข อ ง
ยุทธศำสตร์องค์กรเป็นอย่ำงดี 
และบูรณำกำรร่วมกับโครงกำร
อื่นเพื่อตอบสนองต่อยุทธศำสตร์
องค์กร 
โครงสร้ำงต้นทุน 
มีกำรบริหำรจัดกำรต้นทุนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ไม่เกิดควำม
ล่ำช้ำเนื่องมำจำกเรื่องกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ 

ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 
พบว่ำองค์กรมีกำรส ำรวจควำมสัมพันธ์
กับกลุ่มเป้ำหมำยเพียงไม่กี่โครงกำร
เท่ำนั้น ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย
เป็นเรื่องที่มีควำมส ำคัญในปัจจุบัน  
ในแง่ของกำรส ำรวจฯ เพื่อที่จะตอบสนอง
ต่อควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย  
และพัฒนำกำรด ำเนินงำนให้สอดคล้อง
ไปในทิศทำงเดียวกันกับควำมคำดหวัง
ของกลุ่มเป้ำหมำย 

  ภำพรวมกำรด ำเนินงำนในปี 2560 
องค์กรมีกำรด ำเนินงำนที่มีประสิทธิภำพ
มำกขึ้นกว่ำปีก่อนหน้ำ หัวข้อโครงสร้ำง
ต้นทุน, กำรบริหำรทรัพยำกร และ
พันธมิตรหลัก มีกำรพัฒนำท่ีดีขึ้นมำก
ใ ก ล้ เ คี ย ง กั บ หั ว ข้ อ คุ ณ ค่ ำ หลั ก 
ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำยยัง
เป็นหัวข้อที่สำมำรถพัฒนำให้ดีขึ้น
กว่ำเดิมได้  
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ข้อค้นพบจากการประเมินมิติประสิทธิภาพปี 2560 
- องค์กรมีกำรพัฒนำในแง่ประสิทธิภำพมำกกว่ำปีก่อนหน้ำ หลำยหัวข้อพัฒนำขึ้นมำได้ดีขึ้น ได้แก่ 
โครงสร้ำงต้นทุน กำรบริหำรทรัพยำกร และพันธมิตรหลัก   
- องค์กรตั้งมำเป็นระยะเวลำหนึ่งแล้ว มีควำมสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตร สำมำรถระบุถึงควำมเชี่ยวชำญ
ของพันธมิตรแต่ละรำยได้ ท ำให้ได้ประโยชน์จำกควำมร่วมมือกับพันธมิตรเพ่ิมขึ้น  
- มีกำรบริหำรทรัพยำกรในทุกด้ำนที่มีประสิทธิภำพ สำมำรถควบคุมต้นทุนในกำรด ำเนินงำนได้  
และไม่พบควำมล่ำช้ำเนื่องจำกงบประมำณ  
- พบกำรส ำรวจควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำยเพียงไม่ก่ีโครงกำรเท่ำนั้น 
 
ภาพรวมมิติประสิทธิภาพปี 2561  

หัวข้อ เฉลี่ยทุกกิจกรรม 

1. คุณค่ำหลัก 4.98 

2. โครงสร้ำงต้นทุน 4.94 

3. กำรบริหำรทรัพยำกร 4.78 

4. กิจกรรมหลัก 4.89 

5. พันธมิตรหลัก 4.81 

6. กลุ่มเป้ำหมำย 3.94 

7. ช่องทำง 3.91 

8. ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 1.61 

คะแนนเฉลี่ย  4.23 
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 ในปี 2561 จำกกำรประเมินผลด้ำนประสิทธิภำพจะเห็นได้ว่ำหัวข้อด้ำนคุณค่ำหลัก (4.98 คะแนน) 
โครงสร้ำงต้นทุน (4.94 คะแนน) และกิจกรรมหลัก (4.89 คะแนน) ถือเป็นจุดเด่นขององค์กร เกือบทุกหัวข้อ
ได้รับคะแนนประเมินสูงขึ้นกว่ำปี 2560 แสดงให้เห็นถึงกำรพัฒนำในเรื่องของประสิทธิภำพกำร
ด ำเนินงำนขององค์กรอย่ำงเป็นรูปธรรม อย่ำงไรก็ตำมจุดที่ควรจะได้รับกำรพัฒนำเพ่ือยกระดับ
ประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนขององค์กรในปัจจุบันคือเรื่องควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย แม้ว่ำปี 2561 
จะพบกำรส ำรวจควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำยในหลำยโครงกำรแล้วก็ตำม คะแนนเฉลี่ยในภำพรวม  
ปี 2561 อยู่ที่ 4.23 คะแนนจัดอยู่ในระดับ “ดี” 

จุดแข็ง จุดอ่อน วิเคราะห์ 

คุณค่ำหลัก 
สำมำรถก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำย
ของ โคร งกำร ได้  โ คร งกำร
สะท้อนให้เห็นถึงควำมส ำเร็จ
ของยุทธศำสตร์ องค์กร เป็น 
อย่ำงดี และบูรณำกำรร่วมกับ
โครงกำรอื่นเพื่อตอบสนองต่อ
ยุทธศำสตร์องค์กร  
โครงสร้ำงต้นทุน 
มีกำรบริหำรจัดกำรต้นทุนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ไม่ เกิด

ควำมสัมพันธ์กบักลุ่มเป้ำหมำย 
พบว่ำองค์กรมีกำรส ำรวจควำมสัมพันธ์
กับกลุ่มเป้ำหมำยมำกขึ้น ในอนำคต
ควรจะเพิ่มกำรส ำรวจควำมสัมพันธ์
กับกลุ่มเป้ำหมำยในทุกโครงกำรที่
สำมำรถด ำเนินกำรส ำรวจฯ ได้   
ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำยเป็น
เรื่องที่มีควำมส ำคัญในปัจจุบัน ในแง่
ของกำรส ำรวจฯ เพื่อที่จะตอบสนอง
ต่อควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย  
แ ล ะ พั ฒ น ำ ก ำ ร ด ำ เ นิ น ง ำ น ใ ห้

  ภำพรวมกำรด ำเนินงำนในปี 2561 
องค์กรมีกำรพัฒนำขึ้นมำในทุกหัวข้อ 
เนื่ อ งจำกองค์กรด ำ เนิ นกำร มำ
ระยะเวลำหนึ่งแล้ว สร้ำงผลผลิตที่ได้
จำกกำรด ำเนินโครงกำรขึ้นมำโดย
เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้และ
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์องค์กรและ
ยุทธศำสตร์ชำติ ควำมสัมพันธ์กับ
กลุ่มเป้ำหมำยยังเป็นหัวข้อท่ีสำมำรถ
พัฒนำให้ดีขึ้นกว่ำเดิมได้ 
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จุดแข็ง จุดอ่อน วิเคราะห์ 
ควำมล่ำช้ำเนื่องมำจำกเรื่องกำร
เบิกจ่ำยงบประมำณ 
กิจกรรมหลัก 
สำมำรถด ำเนินโครงกำรให้แล้ว
เสร็จตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ และ
ผลผลิตที่ ได้สอดคล้องไปใน
ทิศทำงเดียวกับยุทธศำสตร์
องค์กรและยุทธศำสตร์ชำติ 

สอดคล้องไปในทิศทำงเดียวกันกับ
ควำมคำดหวังของกลุ่มเป้ำหมำย 

 
ข้อค้นพบจากการประเมินมิติประสิทธิภาพปี 2561 
- องค์กรมีกำรพัฒนำในแง่ประสิทธิภำพมำกกว่ำปีก่อนหน้ำ ทุกหัวข้อพัฒนำได้ดีข้ึน 
- มีพันธมิตรเพ่ิมมำกขึ้นทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ สำมำรถจ ำแนกประเภทและควำมเชี่ยวชำญของ
พันธมิตรได้อย่ำงชัดเจน ก่อให้เกิดควำมร่วมมือกับพันธมิตรที่หลำกหลำยกว่ำเดิม และมีผลผลิต 
ที่เป็นรูปธรรมมำกขึ้น 
- มีกำรขยำยขอบเขตกำรด ำเนินงำนในหลำยโครงกำร ในอนำคตอำจจะกระทบกับทรัพยำกรขององค์กรได้ 
โดยเฉพำะด้ำนทรัพยำกรมนุษย์ ควรมีกำรวำงแผนด้ำนทรัพยำกรล่วงหน้ำเอำไว้  
- พบกำรส ำรวจควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำยเพิ่มข้ึนจำกปีก่อนหน้ำ แต่ยังไม่ครอบคลุมในทุกโครงกำร 
 
รายละเอียดการประเมินมิติประสิทธิภาพเปรียบเทียบแต่ละยุทธศาสตร์ 

 

 เมื่อดูกรำฟแบ่งตำมยุทธศำสตร์ จะพบว่ำกรำฟคะแนนอยู่ในลักษณะที่ดีขึ้นตลอด 3 ปี เนื่องจำก
กำรด ำเนินงำนของ TIJ ที่มีประสิทธิภำพมำกขึ้น ในเรื่องกำรควบคุมต้นทุน และกำรบริหำรทรัพยำกรที่มี
ประสิทธิภำพ, ควำมสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตร, กำรมีช่องทำงในกำรเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยที่หลำกหลำยมำก
ขึ้น, ผลผลิตที่ได้จำกกำรด ำเนินโครงกำรที่เห็นอย่ำงเป็นรูปธรรมมำกขึ้น ปี 2559 ทุกยุทธศำสตร์ (ยุทธฯ 
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1-4) มีคะแนนเฉลี่ยต่ ำกว่ำ 4.00 คะแนน จัดอยู่ในระดับ “ปำนกลำง” ปี 2560 มียุทธศำสตร์ที่ 2 ที่มี
คะแนนเฉลี่ยต่ ำกว่ำ 4.00 คะแนน ในขณะที่ยุทธศำสตร์อ่ืนมีคะแนนเฉลี่ยมำกกว่ำ 4.00 คะแนนแต่ไม่
เกิน 4.50 คะแนน จัดอยู่ในระดับ “ดี” และปี 2561 ทุกยุทธศำสตร์มีคะแนนเฉลี่ยเกิน 4.00 คะแนน 
โดยมียุทธศำสตร์ที ่3 ได้คะแนนเฉลี่ยเกิน 4.50 คะแนน จัดอยู่ในระดับ “ดีมำก”  
  

รายละเอียดการประเมินมิติประสิทธิภาพรายโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เผยแพร่และส่งเสริมการน า UN Bangkok Rules และมาตรฐานและบรรทัดฐาน
ของ UN ด้านการปฏิบัติต่อผู้กระท าผิดมาใช้ 

1. โครงการศึกษาวิจัยเรื่องที่มาและภูมิหลังผู้กระท าผิดหญิงและการอนุวัติข้อก าหนดกรุงเทพ  
ในประเทศอาเซียน 

หัวข้อ เฉลี่ยทุกกิจกรรม 

1. คุณค่ำหลัก 4.67 

2. กำรประเมินผลส ำเร็จ 2.00 

3. โครงสร้ำงต้นทุน 5.00 

4. กำรบริหำรทรัพยำกร 4.00 

5. กิจกรรมหลัก 4.33 

6. พันธมิตรหลัก 4.50 

7. กลุ่มเป้ำหมำย 3.00 

8. ช่องทำง 3.67 

9. ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 1.00 

คะแนนเฉลี่ย  3.57 
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 เป็นโครงกำรวิจัยโครงกำรแรกของ TIJ เพ่ือที่จะศึกษำและท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับที่มำ 
และภูมิหลังของผู้ต้องขังหญิง ท ำกำรวิจัยทั้งในประเทศและประเทศในแถบอำเซียน  เป็นโครงกำร 
ที่มีกำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง พบว่ำหัวข้อที่องค์กรท ำได้ดี  ได้แก่ คุณค่ำหลัก (4.67 คะแนน) 
โครงสร้ำงต้นทุน (5 คะแนน) และพันธมิตรหลัก (4.50 คะแนน) ส ำหรับหัวข้อที่ควรเพ่ิมประสิทธิภำพ
ได้แก่ ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย (1 คะแนน) และกำรประเมินผลส ำเร็จ (2 คะแนน) โดยคะแนน
เฉลี่ยของโครงกำรอยู่ที่ 3.57 คะแนน จัดอยู่ในระดับ “ปำนกลำง” 

จุดแข็ง จุดอ่อน วิเคราะห์ 
คุณค่ำหลัก 

สำมำรถก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำย
ของโครงกำรได้ โครงกำรสะท้อน
ให้เห็นถึงควำมส ำเร็จขอ
ยุทธศำสตร์องค์กรเป็นอย่ำงดี 
และบูรณำกำรร่วมกับโครงกำร
อื่นเพื่อตอบสนองต่อยุทธศำสตร์
องค์กร  
โครงสร้ำงต้นทุน 

มีกำรบริหำรจัดกำรต้นทุนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ไม่เกิดควำม
ล่ำช้ำเนื่องมำจำกเรื่องกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ 

 

ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 

ยังไม่พบกำรส ำรวจควำมสัมพันธ์กับ
กลุ่มเป้ำหมำย  
 

กำรประเมินผลส ำเร็จ 

โครงกำรด ำเนินกำรแล้วเสร็จ แต่ยัง
ไม่พบกำรประเมินผลควำมส ำเร็จ
ของโครงกำร/ผลผลิตของโครงกำร 

โครงกำรเกี่ยวกับกำรวิจัยซึ่งมีกำร
ด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง คุณค่ำรวม
ไปถึงควำมส ำเร็จของโครงกำร
สะท้อนควำมส ำเร็จเชิงยุทธศำสตร์
ขององค์กร โดยขอบเขตของงำนวิจัย
ไม่ได้จ ำกัดอยู่แค่ในประเทศ มีกำร
ขยำยขอบเขตกำรวิจัยไปสู่ประเทศ
เพื่อนบ้ำนในแถบอำเซียน และมี
ควำมร่ วมมื อกับพันธมิ ตรของ
โครงกำร อย่ำงไรก็ตำมสิ่งที่องค์กร
ควรจะพัฒนำเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
ในกำรด ำ เนินงำน  ได้ แก่  กำร
ประเมินผลส ำ เร็จของโครงกำร 
อย่ำงเป็นรูปธรรม และกำรประเมิน



รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 
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จุดแข็ง จุดอ่อน วิเคราะห์ 
พันธมิตรหลัก 

พันธมิตรหลักมีควำมร่วมมือกัน
มำอย่ำงยำวนำน มีควำมร่วมมือ
กันในหลำยมิติ มีควำมสัมพันธ์ที่
ดีต่อกัน และมีพันธมิตรส ำรองใน
กรณีที่มีควำมผิดพลำดเกิดขึ้น 

 

ควำมสัมพันธ์กับกลุ่ม เป้ำหมำย  
เพื่อสอบถำมควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
เพื่อน ำมำปรับปรุงกำรด ำเนินงำน
ต่อไป 

 
2. โครงการวิจัยเรื่องผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนที่พ่อหรือแม่ต้องโทษจ าคุก 

หัวข้อ เฉลี่ยทุกกิจกรรม 

1. คุณค่ำหลัก 5.00 

2. กำรประเมินผลส ำเร็จ 2.00 

3. โครงสร้ำงต้นทุน 5.00 

4. กำรบริหำรทรัพยำกร 5.00 

5. กิจกรรมหลัก 4.33 

6. พันธมิตรหลัก 5.00 

7. กลุ่มเป้ำหมำย 4.50 

8. ช่องทำง 3.00 

9. ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 1.00 

คะแนนเฉลี่ย  3.87 



รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 
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 ภูมิหลังผู้ต้องขังในเรือนจ ำมีควำมแตกต่ำงกัน ปัจจุบันมีแม่และเด็กแรกเกิดที่อำศัยอยู่ 
ในเรือนจ ำ โครงกำรนี้เป็นกำรวิจัยเชิงคุณภำพผ่ำนกำรสัมภำษณ์ ผลกำรวิจัยสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบ
ที่มีต่อเด็กที่แม่อำศัยอยู่ในเรือนจ ำ และหำแนวทำง/มำตรกำร ในกำรปฏิบัติเพ่ือลดผลกระทบต่อเด็ก  
ที่อำศัยในเรือนจ ำ เป็นโครงกำรที่มีกำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง พบว่ำหัวข้อที่องค์กรท ำได้ดี  ได้แก่ 
คุณค่ำหลัก โครงสร้ำงต้นทุน กำรบริหำรทรัพยำกร และพันธมิตรหลัก (5 คะแนน) ส ำหรับหัวข้อที่ควร
เพ่ิมประสิทธิภำพได้แก่ ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย (1 คะแนน) และกำรประเมินผลส ำเร็จ  
(2 คะแนน) โดยคะแนนเฉลี่ยของโครงกำรอยู่ที่ 3.87 คะแนน จัดอยู่ในระดับ “ปำนกลำง” 

จุดแข็ง จุดอ่อน วิเคราะห์ 

คุณค่ำหลัก 

สำมำรถก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำย
ของโครงกำรได้ โครงกำรสะท้อน
ให้ เ ห็ น ถึ ง ค ว ำ ม ส ำ เ ร็ จ ข อ ง
ยุทธศำสตร์องค์กรเป็นอย่ำงดี 
และบูรณำกำรร่วมกับโครงกำร
อื่นเพื่อตอบสนองต่อยุทธศำสตร์
องค์กร  
โครงสร้ำงต้นทุน 

มีกำรบริหำรจัดกำรต้นทุนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ไม่เกิดควำม

ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 

ไม่พบกำรส ำรวจควำมสัมพันธ์กับ
กลุ่มเป้ำหมำย  
 

กำรประเมินผลส ำเร็จ 

ไม่พบหลักฐำนเกี่ยวกับกำรประเมิน
ผลส ำเร็จของโครงกำร 

โครงกำรเกี่ยวกับกำรวิจัยซึ่งมีกำร
ด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง คุณค่ำรวม
ไปถึ งควำมส ำ เร็ จของโครงกำร
สะท้อนควำมส ำเร็จเชิงยุทธศำสตร์
ขององค์กร ผลของงำนวิจัยสำมำรถ
น ำมำใช้ในกำรออกมำตรกำร/แนวทำง
ปฏิบัติที่เหมำะสมในอนำคต มีควำม
ร่วมมือกับพันธมิตรของโครงกำรเป็น
อย่ำงดี อย่ำงไรก็ตำมสิ่งที่องค์กรควร
จะพัฒนำเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพใน
กำรด ำเนินงำนได้แก่ กำรประเมินผล
ส ำเร็จของโครงกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม 



รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 
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บริษัท ทรู โอเชีย่น คอนซัลต้ิง จ ากัด หน้า  73 

จุดแข็ง จุดอ่อน วิเคราะห์ 
ล่ำช้ำเนื่องมำจำกเรื่องกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ 

กำรบริหำรทรัพยำกร 

มีกำรวำงแผนในกำรบริหำร
ทรัพยำกรทั้ งด้ ำนทรัพยำกร
บุ คคล  และทรั พย ำกรอื่ น ๆ  
ทรัพยำกรอยู่ในระดับที่เหมำะสม
กับกำรด ำเนินโครงกำร 
พันธมิตรหลัก 

พันธมิตรหลักมีควำมร่วมมือกัน
มำอย่ำงยำวนำน มีควำมร่วมมือ
กันในหลำยมิติ มีควำมสัมพันธ์ที่
ดีต่อกัน และมีพันธมิตรส ำรองใน
กรณีที่มีควำมผิดพลำดเกิดขึ้น 

 

และกำรประเมินควำมสัมพันธ์กับ
กลุ่มเป้ำหมำย เพื่อสอบถำมควำม
คิด เห็น ข้อ เสนอแนะเพื่ อน ำมำ
ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนต่อไป    

 
3. การศึกษาวิจัยเปรียบเทียบเหตุปัจจัยการกระท าความผิดของผู้ต้องขังหญิงและชายในประเทศไทย 
(ขั้นตอนการเก็บข้อมูล) 

หัวข้อ เฉลี่ยทุกกิจกรรม 

1. คุณค่ำหลัก 4.33 

2. กำรประเมินผลส ำเร็จ 2.00 

3. โครงสร้ำงต้นทุน 5.00 

4. กำรบริหำรทรัพยำกร 5.00 

5. กิจกรรมหลัก 4.33 

6. พันธมิตรหลัก 4.50 

7. กลุ่มเป้ำหมำย 3.00 

8. ช่องทำง 3.00 

9. ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 1.00 

คะแนนเฉลี่ย  3.57 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 
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 เป็นโครงกำรวิจัยเข้ำใจถึงสำเหตุกำรกระท ำควำมผิดของเพศที่ต่ำงกัน และต่ำงกันเพรำะสำเหตุใด 
ปี 2559 เก็บข้อมูลพื้นฐำนในคดีที่เกี่ยวกับยำเสพติดทั้งในประเทศไทยและประเทศกัมพูชำ เป็นโครงกำร
ที่มีกำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง พบว่ำ หัวข้อที่องค์กรท ำได้ดี ได้แก่ โครงสร้ำงต้นทุน (5 คะแนน)  
และกำรบริหำรทรัพยำกร (5 คะแนน) ส ำหรับหัวข้อที่ควรเพ่ิมประสิทธิภำพได้แก่ ควำมสัมพันธ์กับ
กลุ่มเป้ำหมำย (1 คะแนน) และกำรประเมินผลส ำเร็จ (2 คะแนน) โดยคะแนนเฉลี่ยของโครงกำร 
อยู่ที่ 3.57 คะแนน จัดอยู่ในระดับ “ปำนกลำง” 

จุดแข็ง จุดอ่อน วิเคราะห์ 

โครงสร้ำงต้นทุน 

มีกำรบริหำรจัดกำรต้นทุนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ไม่ เกิด
ควำมล่ำช้ำเนื่องมำจำกเรื่องกำร
เบิกจ่ำยงบประมำณ 

กำรบริหำรทรัพยำกร 

มีกำรวำงแผนในกำรบริหำร
ทรัพยำกรทั้ งด้ ำนทรัพยำกร
บุคคล  และทรัพยำกรอื่ นๆ  
ท รั พ ย ำ ก ร อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ที่
เ ห ม ำ ะ ส ม กั บ ก ำ ร ด ำ เ นิ น
โครงกำร 

ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 

ยังไม่พบกำรส ำรวจควำมสัมพันธ์กับ
กลุ่มเป้ำหมำย  
กำรประเมินผลส ำเร็จ 

โครงกำรด ำเนินกำรแล้วเสร็จ แต่ยัง
ไม่พบกำรประเมินผลควำมส ำเร็จ
ของโครงกำร/ผลผลิตของโครงกำร 

โครงกำร เป็น โครงกำรต่ อ เนื่ อง 
ในช่วงปีแรกของกำรด ำเนินกำรยัง
เป็นช่วงกำรเก็บข้อมูล กำรวัดผล
ส ำเร็จเป็นกำรวัดตำมเป้ำหมำยที่ตั้ง
เอำไว้ ท ำให้ยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมที่
ชัดเจน คุณค่ำรวมไปถึงควำมส ำเร็จ
ของโครงกำรสะท้อนควำมส ำเร็จเชิง
ยุทธศำสตร์ขององค์กรในอนำคต 
อย่ำงไรก็ตำมสิ่งที่องค์กรควรจะพัฒนำ
เ พื่ อ เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ ำ พ ใ น ก ำ ร
ด ำเนินงำนได้แก่ กำรประเมินผล
ส ำเร็จของโครงกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม 
และกำรประเมินควำมสัมพันธ์กับ



รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 
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จุดแข็ง จุดอ่อน วิเคราะห์ 
กลุ่มเป้ำหมำย เพื่อสอบถำมควำม
คิ ดเห็ น ข้ อเสนอแนะเพื่ อ น ำ มำ
ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนต่อไป 

 
4. การศึกษาวิจัยเปรียบเทียบเกี่ยวกับมาตรการทางเลือกแทนการจ าคุกและแนวปฏิบัติที่ดีใน
ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น 

หัวข้อ เฉลี่ยทุกกิจกรรม 

1. คุณค่ำหลัก 5.00 

2. กำรประเมินผลส ำเร็จ 2.00 

3. โครงสร้ำงต้นทุน 5.00 

4. กำรบริหำรทรัพยำกร 4.00 

5. กิจกรรมหลัก 4.33 

6. พันธมิตรหลัก 5.00 

7. กลุ่มเป้ำหมำย 3.00 

8. ช่องทำง 3.67 

9. ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 1.00 

คะแนนเฉลี่ย  3.67 
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 เป็นกำรท ำกำรวิจัยเพ่ือรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับควำมแตกต่ำงของมำตรกำรที่ไม่ใช่ 
กำรคุมขังเปรียบเทียบระหว่ำงประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น พันธมิตร  ได้แก่ UNAFEI ที่ญี่ปุ่น  
ใช้กำรศึกษำข้อมูล, สถิติตัวเลข เช่น กำรบริกำรทำงสังคม กำรใช้ก ำไลอิเล็คทรอนิคส์ (EM)  และ 
ดูว่ำกำรออกแบบเรือนจ ำว่ำตอบสนองต่อผู้ต้องขังชำยในเรื่องกำรค้นตัวหรือไม่ เชื่อมกับข้อก ำหนด
กรุงเทพฯ น ำเสนอผลงำนในเวที ACCFA ส่งผลให้กรมรำชทัณฑ์ปรับเรือนจ ำหญิง โดยได้จัดตั้ง  
Happy Center ใช้สีในห้องแม่และเด็ก และเพ่ิมกำรออกแบบให้ดูทันสมัย พบว่ำหัวข้อที่องค์กร 
ท ำได้ดี ได้แก่ คุณค่ำหลัก (5 คะแนน) โครงสร้ำงต้นทุน (5 คะแนน) และพันธมิตรหลัก (5 คะแนน) 
ส ำหรับหัวข้อที่ควรเพ่ิมประสิทธิภำพได้แก่ ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย (1 คะแนน) และกำรประเมินผล
ส ำเร็จ (2 คะแนน) โดยคะแนนเฉลี่ยของโครงกำรอยู่ที่ 3.67 คะแนน จัดอยู่ในระดับ “ปำนกลำง” 

จุดแข็ง จุดอ่อน วิเคราะห์ 
คุณค่ำหลัก 

สำมำรถก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำย
ของโครงกำรได้ โครงกำรสะท้อน
ให้ เ ห็ นถึ งควำมส ำ เ ร็ จขอ ง
ยุทธศำสตร์องค์กรเป็นอย่ำงดี 
และบูรณำกำรร่วมกับโครงกำร
อื่นเพื่อตอบสนองต่อยุทธศำสตร์
องค์กร 

 
 

ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 

ยังไม่พบกำรส ำรวจควำมสัมพันธ์กับ
กลุ่มเป้ำหมำย  
กำรประเมินผลส ำเร็จ 

โครงกำรด ำเนินกำรแล้วเสร็จ แต่ยัง
ไม่พบกำรประเมินผลควำมส ำเร็จ
ของโครงกำร/ผลผลิตของโครงกำร 

โครงกำรมีควำมชัดเจนในเรื่องคุณค่ำ
ของ โคร งกำร  และ เป้ ำหมำยที่
ต้องกำรซึ่งตอบสนองโดยตรงกับ
ควำมส ำเร็จของยุทธศำสตร์องค์กร 
อย่ำงไรก็ตำมสิ่ งที่องค์กรควรจะ
พัฒนำเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
ด ำเนินงำนได้แก่ กำรประเมินผล
ส ำเร็จของโครงกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม 
และกำรประเมินควำมสัมพันธ์กับ
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จุดแข็ง จุดอ่อน วิเคราะห์ 
โครงสร้ำงต้นทุน 

มีกำรบริหำรจัดกำรต้นทุนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ไม่ เกิด
ควำมล่ำช้ำเนื่องมำจำกเรื่องกำร
เบิกจ่ำยงบประมำณ 

พันธมิตรหลัก 

พันธมิตรหลักเป็นหน่วยงำนที่มี
ควำมสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และมี
พันธมิตรส ำรองในกรณีที่มีควำม
ผิดพลำดเกิดขึ้น 

กลุ่มเป้ำหมำย เพื่อสอบถำมควำม
คิด เห็น ข้อ เสนอแนะเพื่ อน ำมำ
ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนต่อไป    

 
5. โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ปฏิบัติงานราชทัณฑ์นานาชาติในการอนุวัติข้อก าหนดกรุงเทพฯ 

หัวข้อ เฉลี่ยทุกกิจกรรม 

1. คุณค่ำหลัก 4.33 

2. กำรประเมินผลส ำเร็จ 2.00 

3. โครงสร้ำงต้นทุน 5.00 

4. กำรบริหำรทรัพยำกร 4.00 

5. กิจกรรมหลัก 4.33 

6. พันธมิตรหลัก 4.50 

7. กลุ่มเป้ำหมำย 4.00 

8. ช่องทำง 3.67 

9. ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 3.50 

คะแนนเฉลี่ย  3.93 
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 เป็นโครงกำรที่ท ำกำรเชิญเจ้ำหน้ำที่รำชทัณฑ์แต่ละประเทศทั้งในภูมิภำค และจัดท ำระบบ  
Open Application ในกำรให้สมัครส ำหรับคนที่อยู่นอกภูมิภำครวมประมำณ 30-35 คน/ปี ใช้เวลำ 
ในกำรอบรมทั้งสิ้น 2 สัปดำห์ ประกอบไปด้วย 12 วิชำเรียน ใช้วิทยำกร/ผู้บรรยำย ทั้งในประเทศ 
และจำกต่ำงประเทศ กิจกรรมประกอบไปด้วยกำรเรียนในห้อง กำรจัดท ำกิจกรรม และกำรออกไปดูงำน
ยังสถำนที่จริง ผลลัพธ์ของโครงกำรก่อให้เกิดกระบวนกำรหรือแผนงำน (Action Plan) และมีกำรติดตำม
ผลต่อเนื่องอย่ำงไม่เป็นทำงกำร พบว่ำหัวข้อที่องค์กรท ำได้ดี ได้แก่ คุณค่ำหลัก (5 คะแนน) โครงสร้ำง
ต้นทุน (5 คะแนน) และพันธมิตรหลัก (4.50 คะแนน) ส ำหรับหัวข้อที่ควรเพ่ิมประสิทธิภำพได้แก่   
กำรประเมินผลส ำเร็จ (2 คะแนน) โดยคะแนนเฉลี่ยของโครงกำรอยู่ที่ 3.93 คะแนน จัดอยู่ในระดับ 
“ปำนกลำง” 

จุดแข็ง จุดอ่อน วิเคราะห์ 
คุณค่ำหลัก 

สำมำรถก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำย
ของโครงกำรได้ โครงกำรสะท้อน
ให้เห็นถึงควำมส ำเร็จของ
ยุทธศำสตร์องค์กรเป็นอย่ำงดี 
และบูรณำกำรร่วมกับโครงกำร
อื่นเพื่อตอบสนองต่อยุทธศำสตร์
องค์กร 

 
 

กำรประเมินผลส ำเร็จ 

โครงกำรด ำเนินกำรแล้วเสร็จ แต่ยัง
ไม่พบกำรประเมินผลควำมส ำเร็จ
ของโครงกำร/ผลผลิตของโครงกำร 

โครงกำรมีควำมชัดเจนในเรื่ อ ง
เป้ำหมำยและผลลพัธ์ของโครงกำรซึง่
ตอบสนองโดยตรงกับควำมส ำเร็จ
ของยุทธศำสตร์องค์กร และพบว่ำมี
ก ำ ร ป ร ะ เ มิ น ค ว ำ ม สั ม พั น ธกั บ
กลุ่มเป้ำหมำยอย่ำงไรก็ตำมสิ่ งที่
อ ง ค์ ก ร ค ว ร จ ะ พัฒน ำ เ พื่ อ เ พิ่ ม
ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนได้แก่ 
กำรประเมินผลส ำเร็จของโครงกำร
อย่ำงเป็นรูปธรรม  
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จุดแข็ง จุดอ่อน วิเคราะห์ 
โครงสร้ำงต้นทุน 

มีกำรบริหำรจัดกำรต้นทุนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ไม่เกิดควำม
ล่ำช้ำเนื่องมำจำกเรื่องกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ 

พันธมิตรหลัก 

พันธมิตรหลักเป็นหน่วยงำนทั้ง
ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ
ที่มีควำมสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และมี
พันธมิตรส ำรองในกรณีที่มีควำม
ผิดพลำดเกิดขึ้น 

 
6. โครงการส่งเสริมการปฏิบัติที่ดีต่อผู้ต้องขังหญิงและผู้กระท าผิดหญิง 

หัวข้อ เฉลี่ยทุกกิจกรรม 

1. คุณค่ำหลัก 5.00 

2. กำรประเมินผลส ำเร็จ 2.00 

3. โครงสร้ำงต้นทุน 5.00 

4. กำรบริหำรทรัพยำกร 4.00 

5. กิจกรรมหลัก 4.33 

6. พันธมิตรหลัก 4.50 

7. กลุ่มเป้ำหมำย 3.00 

8. ช่องทำง 3.00 

9. ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 1.00 

คะแนนเฉลี่ย  3.54 
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 เป็นโครงกำรที่ด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรือนจ ำต้นแบบ ตำมนโยบำยกำรส่งเสริมกำรปฏิบัติที่ดีต่อ
ผู้ต้องขังหญิงและผู้กระท ำผิดหญิง พบว่ำหัวข้อที่องค์กรท ำได้ดี ได้แก่ คุณค่ำหลัก (5 คะแนน) โครงสร้ำง
ต้นทุน (5 คะแนน) ส ำหรับหัวข้อที่ควรเพ่ิมประสิทธิภำพได้แก่  ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย  
(1 คะแนน) กำรประเมินผลส ำเร็จ (2 คะแนน) โดยคะแนนเฉลี่ยของโครงกำรอยู่ที่ 3.54 คะแนน  
จัดอยู่ในระดับ “ปำนกลำง” 

จุดแข็ง จุดอ่อน วิเคราะห์ 
คุณค่ำหลัก 

สำมำรถก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำย
ของโครงกำรได้ โครงกำรสะท้อน
ให้ เ ห็ น ถึ ง ค ว ำ ม ส ำ เ ร็ จ ข อ ง
ยุทธศำสตร์องค์กรเป็นอย่ำงดี 
และบูรณำกำรร่วมกับโครงกำร
อื่นเพื่อตอบสนองต่อยุทธศำสตร์
องค์กร  
โครงสร้ำงต้นทุน 

มีกำรบริหำรจัดกำรต้นทุนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ไม่เกิดควำม
ล่ ำ ช้ ำ เนื่ อ งมำจำก เ รื่ อ งกำร
เบิกจ่ำยงบประมำณ 

กำรประเมินผลส ำเร็จ 

โครงกำรด ำเนินกำรแล้วเสร็จ แต่ยัง
ไม่พบกำรประเมินผลควำมส ำเร็จ
ของโครงกำร/ผลผลิตของโครงกำร 

ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 

ยังไม่พบกำรส ำรวจควำมสัมพันธ์กับ
กลุ่มเป้ำหมำย  
 

โครงกำรมีควำมชัดเจนในเรื่ อ ง
เป้ำหมำยและผลลพัธ์ของโครงกำรซึง่
ตอบสนองโดยตรงกับควำมส ำเร็จ
ของยุทธศำสตร์องค์กร อย่ำงไรก็ตำม
สิ่งที่องค์กรควรจะพัฒนำเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนได้แก่ 
กำรประเมินผลส ำเร็จของโครงกำร
อย่ำงเป็นรูปธรรม และกำรประเมิน
ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย เพื่อ
สอบถำมควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
เพื่อน ำมำปรับปรุงกำรด ำเนินงำน
ต่อไป    
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ศึกษา วิจัย และสร้างพัฒนาและรวบรวมองค์ความรู้ ข้อมูลสถิติด้านหลักนิติธรรม 
การป้องกันอาชญากรรม และกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

1. โครงการพัฒนาด้านสถิติและตัวชี้วัดกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและส ารวจความคิดเห็น
ประชาชนและนักปฏิบัติเกี่ยวกับคุณค่าของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

หัวข้อ เฉลี่ยทุกกิจกรรม 

1. คุณค่ำหลัก 5.00 

2. กำรประเมินผลส ำเร็จ 2.00 

3. โครงสร้ำงต้นทุน 3.00 

4. กำรบริหำรทรัพยำกร 5.00 

5. กิจกรรมหลัก 4.33 

6. พันธมิตรหลัก 4.50 

7. กลุ่มเป้ำหมำย 4.00 

8. ช่องทำง 3.00 

9. ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 1.00 

คะแนนเฉลี่ย  3.54 

 

 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 
ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 

บริษัท ทรู โอเชีย่น คอนซัลต้ิง จ ากัด หน้า  82 

 เป็นโครงกำรที่ด ำเนินกำรเกี่ยวกับส ำรวจควำมเห็นประชำชน กำรตรวจสอบควำมถูกต้องของ
เอกสำร และกำรก ำหนดตัวชี้วัดกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำ พบว่ำหัวข้อที่องค์กรท ำได้ดี ได้แก่ 
คุณค่ำหลัก (5 คะแนน) และกำรบริหำรทรัพยำกร (5 คะแนน) ส ำหรับหัวข้อที่ควรเพ่ิมประสิทธิภำพ 
ได้แก่ ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย (1 คะแนน) กำรประเมินผลส ำเร็จ (2 คะแนน) โดยคะแนนเฉลี่ย
ของโครงกำรอยู่ที่ 3.54 คะแนน จัดอยู่ในระดับ “ปำนกลำง” 

จุดแข็ง จุดอ่อน วิเคราะห์ 
คุณค่ำหลัก 

สำมำรถก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำย
ของ โคร งกำร ได้  โ คร งกำร
สะท้อนให้เห็นถึงควำมส ำเร็จ
ของยุทธศำสตร์องค์กร เป็น 
อย่ำงดี และบูรณำกำรร่วมกับ
โครงกำรอื่นเพื่อตอบสนองต่อ
ยุทธศำสตร์องค์กร  
พันธมิตรหลัก 

พันธมิตรหลักเป็นหน่วยงำน
ภำยในประเทศท่ีมีควำมสัมพันธ์
ที่ดีต่อกัน มีควำมพร้อมในกรณี
ที่มีควำมผิดพลำดเกิดขึ้น 

กำรประเมินผลส ำเร็จ 

โครงกำรด ำเนินกำรแล้วเสร็จ แต่ยัง
ไม่พบกำรประเมินผลควำมส ำเร็จ
ของโครงกำร/ผลผลิตของโครงกำร 

ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 

ยังไม่พบกำรส ำรวจควำมสัมพันธ์กับ
กลุ่มเป้ำหมำย  
 

โครงกำรมีควำมชัดเจนในเรื่ อ ง
เป้ำหมำยและประโยชน์ที่จะได้รับ
จำกกำรด ำเนินโครงกำร ซึ่งตอบสนอง
โดยตรงกับควำมส ำเร็จของยุทธศำสตร์
องค์กร อย่ำงไรก็ตำมสิ่งที่องค์กรควร
จะพัฒนำเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพใน
กำรด ำเนินงำนได้แก่ กำรประเมินผล
ส ำเร็จของโครงกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม 
และกำรประเมินควำมสัมพันธ์กับ
กลุ่มเป้ำหมำย เพื่อสอบถำมควำม
คิด เห็น  ข้ อ เสนอแนะเพื่ อน ำมำ
ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนต่อไป    

 

2. การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของผู้หญิงไปสู่วาระการพัฒนาที่ย่ังยืน ค.ศ. 2030 

หัวข้อ เฉลี่ยทุกกิจกรรม 

1. คุณค่ำหลัก 5.00 

2. กำรประเมินผลส ำเร็จ 1.00 

3. โครงสร้ำงต้นทุน 2.50 

4. กำรบริหำรทรัพยำกร 5.00 

5. กิจกรรมหลัก 4.00 

6. พันธมิตรหลัก 4.50 

7. กลุ่มเป้ำหมำย 2.00 

8. ช่องทำง 3.00 

9. ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 1.00 

คะแนนเฉลี่ย  3.11 
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 เป็นโครงกำรที่ด ำเนินกำรเกี่ยวกับควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงกระบวนกำรทำงเศรษฐกิจ  และ 

กำรจ้ำงงำนของผู้ต้องขัง เพ่ือลดโอกำสในเป็นเหยื่อ โดยท ำกำรศึกษำร่วมกับ มหำวิทยำลัยเคมบริดจ์ 
ท ำกำรศึกษำในกลุ่มประเทศอำเซียน พบว่ำหัวข้อที่องค์กรท ำได้ดี ได้แก่ คุณค่ำหลัก (5 คะแนน) และ
กำรบริหำรทรัพยำกร (5 คะแนน) ส ำหรับหัวข้อที่ควรเพ่ิมประสิทธิภำพได้แก่  ควำมสัมพันธ์กับ
กลุ่มเป้ำหมำย (1 คะแนน) กำรประเมินผลส ำเร็จ (1 คะแนน) โดยคะแนนเฉลี่ยของโครงกำรอยู่ที่  
3.11 คะแนน จัดอยู่ในระดับ “ปำนกลำง” 

จุดแข็ง จุดอ่อน วิเคราะห์ 
คุณค่ำหลัก 

สำมำรถก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยของ
โครงกำรได้ โครงกำรสะท้อนให้
เห็นถึงควำมส ำเร็จของยุทธศำสตร์
องค์กรเป็นอย่ำงดี และบูรณำกำร
ร่วมกับโครงกำรอื่นเพื่อตอบสนอง
ต่อยุทธศำสตร์องค์กร  
กำรบริหำรทรัพยำกร 

มี ก ำรวำ งแผนในกำรบริหำร
ทรัพยำกรทั้งด้ำนทรัพยำกรบุคคล 
และทรัพยำกรอื่นๆ ทรัพยำกรอยู่
ในระดับที่เหมำะสมกับกำรด ำเนิน
โครงกำร 

กำรประเมินผลส ำเร็จ 

โครงกำรด ำเนินกำรแล้วเสร็จ แต่ยัง
ไม่พบกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของ
โครงกำร/ผลผลิตของโครงกำร 

ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 

ยังไม่พบกำรส ำรวจควำมสัมพันธ์กับ
กลุ่มเป้ำหมำย  
 

โครงกำรนี้ เป็นกำรศึกษำวิจั ยถึง
ควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงกระบวนกำร
เศรษฐกิจเพื่อลดโอกำสกำรตกเป็น
เหยื่อของผู้ต้องขัง โดยผลลัพธ์ที่ได้จะ
ตอบสนองโดยตรงกับควำมส ำเร็จของ
ยุทธศำสตร์องค์กร  
อย่ำงไรก็ตำมสิ่ งที่องค์กรควรจะ
พัฒนำเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
ด ำเนินงำน ได้แก่ กำรประเมินผล
ส ำเร็จของโครงกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม 
และกำรประเมินควำมสัมพันธ์กับ
กลุ่มเป้ำหมำย เพื่อสอบถำมควำม
คิ ด เห็ น  ข้ อ เ สนอแนะเพื่อน ำมำ
ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนต่อไป 
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3. ผู้หญิงในฐานะผู้สร้างความยุติธรรมในภูมิภาคอาเซียน บทบาท เส้นทาง และอิทธิพล (Women 
as a justice maker) 

หัวข้อ เฉลี่ยทุกกิจกรรม 

1. คุณค่ำหลัก 4.67 

2. กำรประเมินผลส ำเร็จ 2.00 

3. โครงสร้ำงต้นทุน 5.00 

4. กำรบริหำรทรัพยำกร 5.00 

5. กิจกรรมหลัก 4.33 

6. พันธมิตรหลัก 5.00 

7. กลุ่มเป้ำหมำย 4.00 

8. ช่องทำง 3.00 

9. ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 1.00 

คะแนนเฉลี่ย  3.78 

 

   

 เป็นโครงกำรที่ ด ำ เนินกำรร่ วมกับหน่วยงำน  ICCLR (Vancouver) ประเทศแคนำดำ 
ท ำกำรศึกษำโดยลงพ้ืนที่ 5 ประเทศในอำเซียน มีเป้ำหมำยเพ่ือส่งเสริมให้มีเจ้ำหน้ำที่ที่ เป็นเพศหญิง 
อยู่ในกระบวนกำรยุติธรรมมำกขึ้น ศึกษำเกี่ยวกับกำรมีผู้หญิงในกระบวนกำรยุติธรรมมำกขึ้นส่งผลดี
อย่ำงไร พบว่ำหัวข้อที่องค์กรท ำได้ดี  ได้แก่ โครงสร้ำงต้นทุน (5 คะแนน) กำรบริหำรทรัพยำกร  
(5 คะแนน) และพันธมิตรหลัก (5 คะแนน) ส ำหรับหัวข้อที่ควรเพิ่มประสิทธิภำพ ได้แก่ ควำมสัมพันธ์กับ
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กลุ่มเป้ำหมำย (1 คะแนน) กำรประเมินผลส ำเร็จ (2 คะแนน) โดยคะแนนเฉลี่ยของโครงกำรอยู่ที่  
3.78 คะแนน จัดอยู่ในระดับ “ปำนกลำง” 

จุดแข็ง จุดอ่อน วิเคราะห์ 

โครงสร้ำงต้นทุน 

มีกำรบริหำรจัดกำรต้นทุนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ไม่ เกิด
ควำมล่ำช้ำเนื่องมำจำกเรื่องกำร
เบิกจ่ำยงบประมำณ 

กำรบริหำรทรัพยำกร 

มีกำรวำงแผนในกำรบริหำร
ทรัพยำกรทั้ งด้ ำนทรัพยำกร
บุคคล และทรัพยำกรอื่ น  ๆ  
ทรัพยำกรอยู่ในระดับที่เหมำะสม
กับกำรด ำเนินโครงกำร 
พันธมิตรหลัก 

พันธมิตรหลักเป็นหน่วยงำน
พันธมิตรที่อยู่ในต่ำงประเทศมี
ควำมสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และมี
ควำมเช่ียวชำญในขอบเขตของ
กำรศึกษำวิจัย และมีพันธมิตร
ส ำรองในกรณีที่มีควำมผิดพลำด
เกิดขึ้น 

กำรประเมินผลส ำเร็จ 

โครงกำรด ำเนินกำรแล้วเสร็จ แต่ยัง
ไม่พบกำรประเมินผลควำมส ำเร็จ
ของโครงกำร/ผลผลิตของโครงกำร 

ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 

ยังไม่พบกำรส ำรวจควำมสัมพันธ์กับ
กลุ่มเป้ำหมำย  
 

โครงกำรนี้ เป็นกำรศึกษำวิจัยเพื่อ
แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่ก่อให้เกิด
ควำมเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นประโยชน์
ต่อกำรพัฒนำกระบวนกำรยุติธรรม 
สำมำรถตอบสนองต่อควำมส ำเร็จ
ทำงยุ ทธศำสตร์ ขององค์ ก ร ไ ด้  
อย่ำงไรก็ตำมสิ่ งที่องค์กรควรจะ
พัฒนำเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
ด ำเนินงำน ได้แก่ กำรประเมินผล
ส ำเร็จของโครงกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม 
และกำรประเมินควำมสัมพันธ์กับ
กลุ่มเป้ำหมำย เพื่อสอบถำมควำม
คิด เห็น ข้อ เสนอแนะเพื่ อน ำมำ
ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนต่อไป    
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4. รูปแบบและวิวัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก : การแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
จากเด็กในกลุ่มประเทศอาเซียน ไทย ลาว และกัมพูชา 

หัวข้อ เฉลี่ยทุกกิจกรรม 

1. คุณค่ำหลัก 5.00 

2. กำรประเมินผลส ำเร็จ 2.00 

3. โครงสร้ำงต้นทุน 5.00 

4. กำรบริหำรทรัพยำกร 5.00 

5. กิจกรรมหลัก 4.33 

6. พันธมิตรหลัก 4.50 

7. กลุ่มเป้ำหมำย 3.00 

8. ช่องทำง 3.00 

9. ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 1.00 

คะแนนเฉลี่ย  3.65 

 

 
 
 เป็นโครงกำรที่ท ำกำรวิจัยเกี่ยวกับเด็กที่ถูกล่วงละเมิดในกลุ่มประเทศอำเซียน ได้แก่ ไทย ลำว 
และกัมพูชำ พบว่ำหัวข้อที่องค์กรท ำได้ดี ได้แก่ คุณค่ำหลัก (5 คะแนน) โครงสร้ำงต้นทุน (5 คะแนน) 
และกำรบริหำรทรัพยำกร (5 คะแนน) ส ำหรับหัวข้อที่ควรเพ่ิมประสิทธิภำพ ได้แก่ ควำมสัมพันธ์กับ
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กลุ่มเป้ำหมำย (1 คะแนน) กำรประเมินผลส ำเร็จ (2 คะแนน) โดยคะแนนเฉลี่ยของโครงกำรอยู่ที่ 3.65 
คะแนน จัดอยู่ในระดับ “ปำนกลำง” 

จุดแข็ง จุดอ่อน วิเคราะห์ 

คุณค่ำหลัก 

สำมำรถก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำย
ของ โคร งกำร ได้  โ คร งกำร
สะท้อนให้เห็นถึงควำมส ำเร็จ
ของยุทธศำสตร์องค์กร เป็น 
อย่ำงดี และบูรณำกำรร่วมกับ
โครงกำรอื่นเพื่อตอบสนองต่อ
ยุทธศำสตร์องค์กร  
โครงสร้ำงต้นทุน 

มีกำรบริหำรจัดกำรต้นทุนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ไม่ เกิด
ควำมล่ำช้ำเนื่องมำจำกเรื่องกำร
เบิกจ่ำยงบประมำณ 

กำรบริหำรทรัพยำกร 

มีกำรวำงแผนในกำรบริหำร
ทรัพยำกรทั้ งด้ ำนทรัพยำกร
บุคคล  และทรัพยำกรอื่ นๆ  
ท รั พ ย ำ ก ร อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ที่
เ ห ม ำ ะ ส ม กั บ ก ำ ร ด ำ เ นิ น
โครงกำร 

กำรประเมินผลส ำเร็จ 

โครงกำรด ำเนินกำรแล้วเสร็จ แต่ยัง
ไม่พบกำรประเมินผลควำมส ำเร็จ
ของโครงกำร/ผลผลิตของโครงกำร 

ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 

ยังไม่พบกำรส ำรวจควำมสัมพันธ์กับ
กลุ่มเป้ำหมำย  
 

โครงกำรนี้เป็นกำรท ำกำรศึกษำวิจัย
เกี่ยวกับกำรล่วงละเมิดในเด็กในไทย 
สปป.ลำว และกัมพูชำ โดยผลลัพธ์ที่
ได้จะตอบสนองโดยตรงกับควำมส ำเร็จ
ของยุทธศำสตร์องค์กร อย่ำงไรก็ตำม
สิ่งที่องค์กรควรจะพัฒนำเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน ได้แก่ 
กำรประเมินผลส ำเร็จของโครงกำร
อย่ำงเป็นรูปธรรม และกำรประเมิน
ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำยเพื่อ
สอบถำมควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
เพื่อน ำมำปรับปรุงกำรด ำเนินงำน
ต่อไป    
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 เผยแพรและส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักนิติธรรมมาตรฐาน และบรรทัดฐานของ 
UN/UNODC ด้านการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
 
1. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิชาการและกลุ่มผู้น ารุ่นใหม่นานาชาติด้านหลักนิติธรรมและนโยบาย
การพัฒนาภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด 

หัวข้อ เฉลี่ยทุกกจิกรรม 

1. คุณค่ำหลัก 4.67 

2. กำรประเมินผลส ำเร็จ 2.00 

3. โครงสร้ำงต้นทุน 4.50 

4. กำรบริหำรทรัพยำกร 5.00 

5. กิจกรรมหลัก 4.33 

6. พันธมิตรหลัก 4.50 

7. กลุ่มเป้ำหมำย 4.00 

8. ช่องทำง 4.00 

9. ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 1.00 

คะแนนเฉลี่ย  3.78 

 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 
ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 

บริษัท ทรู โอเชีย่น คอนซัลต้ิง จ ากัด หน้า  89 

 เป็นโครงกำรอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับหลักนิติธรรมให้กับนักวิชำกำร หรือกลุ่มผู้น ำรุ่นใหม่ 
ในระดับนำนำชำติ มีกำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง พบว่ำหัวข้อที่องค์กรท ำได้ดี ได้แก่ กำรบริหำร
ทรัพยำกร (5 คะแนน) และคุณค่ำหลัก (4.67 คะแนน) ส ำหรับหัวข้อที่ควรเพ่ิมประสิทธิภำพ 
ได้แก่ ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย (1 คะแนน) กำรประเมินผลส ำเร็จ (2 คะแนน) โดยคะแนนเฉลี่ย
ของโครงกำรอยู่ที่ 3.78 คะแนน จัดอยู่ในระดับ “ปำนกลำง” 

จุดแข็ง จุดอ่อน วิเคราะห์ 
คุณค่ำหลัก 

สำมำรถก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำย
ของโครงกำรได้ ประโยชน์ของ
โครงกำรสอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำยและ
บูรณำกำรร่วมกับโครงกำรอื่น
เพื่อตอบสนองต่อยุทธศำสตร์
องค์กร  
โครงสร้ำงต้นทุน 

มีกำรบริหำรจัดกำรต้นทุนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ไม่ เกิด
ควำมล่ำช้ำเนื่องมำจำกเรื่องกำร
เบิกจ่ำยงบประมำณ 

กำรบริหำรทรัพยำกร 

มีกำรวำงแผนในกำรบริหำร
ทรัพยำกรทั้ งด้ ำนทรัพยำกร
บุคคล และทรัพยำกรอื่น  ๆ  
ท รั พ ย ำ ก ร อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ที่
เ ห ม ำ ะ ส ม กั บ ก ำ ร ด ำ เ นิ น
โครงกำร 

กำรประเมินผลส ำเร็จ 

โครงกำรด ำเนินกำรแล้วเสร็จ แต่ยัง
ไม่พบกำรประเมินผลควำมส ำเร็จ
ของโครงกำร/ผลผลิตของโครงกำร 

ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 

ยังไม่พบกำรส ำรวจควำมสัมพันธ์กับ
กลุ่มเป้ำหมำย  
 

โครงกำรมีกำรด ำ เนินกำรอย่ำง
ต่อเนื่อง ประโยชน์ของโครงกำร
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
กลุ่มเป้ำหมำย อย่ำงไรก็ตำมสิ่งที่
อ ง ค์ ก ร ค ว ร จ ะ พัฒน ำ เ พื่ อ เ พิ่ อ
ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน ได้แก่ 
กำรประเมินผลส ำเร็จของโครงกำร
อย่ำงเป็นรูปธรรม และกำรประเมิน
ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย เพื่อ
สอบถำมควำมคิดเห็น, ข้อเสนอแนะ
เพื่อน ำมำปรับปรุงกำรด ำเนินงำน
ต่อไป 
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2. โครงการปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งการรักษากติกาและเผยแพร่องค์ความรู้ในกลุ่มคนรุ่นใหม่ผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ 

หัวข้อ เฉลี่ยทุกกิจกรรม 

1. คุณค่ำหลัก 4.67 

2. กำรประเมินผลส ำเร็จ 2.00 

3. โครงสร้ำงต้นทุน 5.00 

4. กำรบริหำรทรัพยำกร 5.00 

5. กิจกรรมหลัก 4.33 

6. พันธมิตรหลัก 5.00 

7. กลุ่มเป้ำหมำย 3.00 

8. ช่องทำง 3.67 

9. ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 1.00 

คะแนนเฉลี่ย  3.74 

 

 
 
 เป็นโครงกำรท ำสื่อวิดิทัศน์เกี่ยวกับตัวตนของ TIJ และองค์ควำมรู้ที่ TIJ มีอยู่และต้องกำร
เผยแพร่สู่สำธำรณะด้วยช่องทำงออนไลน์ส ำหรับกลุ่มเป้ำหมำยที่เป็นคนรุ่นใหม่ ช่องทำงหลักของกำร
ด ำเนินโครงกำรได้แก่ Youtube เช่น TIJ Focus TIJ Just Right Channel โดยเน้นปรับเนื้อหำที่
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ต้องกำรสื่อให้เหมำะสมกับควำมสนใจของคนรุ่นใหม่ พบว่ำหัวข้อที่องค์กรท ำได้ดี ได้แก่ โครงสร้ำง
ต้นทุน (5 คะแนน) กำรบริหำรทรัพยำกร (5 คะแนน) และพันธมิตรหลัก (5 คะแนน) ส ำหรับหัวข้อที่
ควรเพ่ิมประสิทธิภำพ ได้แก่ ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย (1 คะแนน) กำรประเมินผลส ำเร็จ  
(2 คะแนน) โดยคะแนนเฉลี่ยของโครงกำรอยู่ที่ 3.74 คะแนน จัดอยู่ในระดับ “ปำนกลำง” 

จุดแข็ง จุดอ่อน วิเคราะห์ 

โครงสร้ำงต้นทุน 
มีกำรบริหำรจัดกำรต้นทุนได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ ไม่เกิดควำมล่ำช้ำ
เนื่องมำจำกเรื่ องกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ 
กำรบริหำรทรัพยำกร 
มี ก ำรวำ งแผนในกำรบริ ห ำร
ทรัพยำกรทั้งด้ำนทรัพยำกรบุคคล 
และทรัพยำกรอื่นๆ  ทรัพยำกรอยู่
ในระดับที่เหมำะสมกับกำรด ำเนิน
โครงกำร 
พันธมิตรหลัก 
พันธมิ ตรหลัก เป็นสื่ อมวลชน
ภำยในประเทศที่มีควำมสัมพันธ์ที่
ดีต่อกัน มีควำมรู้ควำมเข้ำเกี่ยวกับ 
TIJ และบทบำทหน้ำที่ของ TIJ 
เป็นอย่ำงดี และมีพันธมิตรส ำรอง
ในกรณีที่มีควำมผิดพลำดเกิดขึ้น 

กำรประเมินผลส ำเร็จ 
โครงกำรด ำเนินกำรแล้วเสร็จ แต่ยัง
ไม่พบกำรประเมินผลควำมส ำเร็จ
ของโครงกำร / ผลผลิตของโครงกำร 
ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 
ยังไม่พบกำรส ำรวจควำมสัมพันธ์กับ
กลุ่มเป้ำหมำย  
 

โครงกำรนี้เป็นกำรเผยแพร่ตัวตน
และองค์ควำมรู้ที่มีประโยชน์ให้กับ
กลุ่มคนรุ่นใหม่ในสังคม ซึ่งประโยชน์
ของโครงกำร สำมำรถตอบสนองต่อ
ควำมส ำเร็จทำงยุทธศำสตร์ของ
องค์กรได้ อย่ำงไรก็ตำมสิ่งที่องค์กร
ควรจะพัฒนำเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
ในกำรด ำเนินงำน ได้แก่ กำรประเมนิผล
ส ำเร็จของโครงกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม 
และกำรประเมินควำมสัมพันธ์กับ
กลุ่มเป้ำหมำย เพื่อสอบถำมควำม
คิดเห็น ข้อเสนอแนะเพื่อน ำมำ
ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนต่อไป  
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3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้วิชาการผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ 

หัวข้อ เฉลี่ยทุกกิจกรรม 

1. คุณค่ำหลัก 5.00 

2. กำรประเมินผลส ำเร็จ 2.00 

3. โครงสร้ำงต้นทุน 5.00 

4. กำรบริหำรทรัพยำกร 5.00 

5. กิจกรรมหลัก 4.33 

6. พันธมิตรหลัก 5.00 

7. กลุ่มเป้ำหมำย 3.00 

8. ช่องทำง 3.00 

9. ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 1.00 

คะแนนเฉลี่ย  3.70 

 

 
 
 เป็นโครงกำรเพ่ือส่งเสริมและพัฒนำองค์ควำมรู้ในส่วนที่ TIJ รับผิดชอบอยู่ เผยแพร่ผ่ำนสื่อ
สิ่งพิมพ์เป็นหลัก ในรูปแบบบทควำมเชิงให้ควำมรู้ (Advertorial) พบว่ำหัวข้อที่องค์กรท ำได้ดี ได้แก่  
คุณค่ำหลัก (5 คะแนน) โครงสร้ำงต้นทุน (5 คะแนน) กำรบริหำรทรัพยำกร (5 คะแนน) และพันธมิตร
หลัก (5 คะแนน) ส ำหรับหัวข้อที่ควรเพิ่มประสิทธิภำพได้แก่ ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย (1 คะแนน) 
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กำรประเมินผลส ำเร็จ (2 คะแนน) โดยคะแนนเฉลี่ยของโครงกำรอยู่ที่ 3.70 คะแนน จัดอยู่ในระดับ 
“ปำนกลำง” 

จุดแข็ง จุดอ่อน วิเคราะห์ 

คุณค่ำหลัก 
สำมำรถก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำย
ของโครงกำรได้ โครงกำรสะท้อน
ให้ เ ห็ น ถึ ง ค ว ำ ม ส ำ เ ร็ จ ข อ ง
ยุทธศำสตร์องค์กรเป็นอย่ำงดี 
และบูรณำกำรร่วมกับโครงกำร
อื่นเพื่อตอบสนองต่อยุทธศำสตร์
องค์กร  
โครงสร้ำงต้นทุน 
มีกำรบริหำรจัดกำรต้นทุนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ไม่เกิดควำม
ล่ำช้ำเนื่องมำจำกเรื่องกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ 
กำรบริหำรทรัพยำกร 
มีกำรวำงแผนในกำรบริหำร
ทรัพยำกรทั้ งด้ ำนทรัพยำกร
บุคคล  และทรัพยำกรอื่ น  ๆ  
ทรัพยำกรอยู่ในระดับที่เหมำะสม
กับกำรด ำเนินโครงกำร 
พันธมิตรหลัก 
พันธมิตรหลักเป็นสื่อมวลขน
ภำยในประเทศท่ีมีควำมสัมพันธ์
ที่ดีต่อกัน มีควำมรูค้วำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับ TIJ และบทบำทหน้ำท่ี
ของ TIJ เป็นอย่ำงดี และมี
พันธมิตรส ำรองในกรณีทีม่ีควำม
ผิดพลำดเกิดขึ้น 

กำรประเมินผลส ำเร็จ 
โครงกำรด ำเนินกำรแล้วเสร็จ แต่ยัง
ไม่พบกำรประเมินผลควำมส ำเร็จ
ของโครงกำร / ผลผลิตของโครงกำร 
ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 
ยังไม่พบกำรส ำรวจควำมสัมพันธ์กับ
กลุ่มเป้ำหมำย  
 

โครงกำรนี้ เป็นกำรเผยแพร่ตัวตน
และองค์ควำมรู้ที่มีประโยชน์ให้กับ
กลุ่มคนรุ่นใหม่ในสังคม ซึ่งประโยชน์
ของโครงกำร สำมำรถตอบสนองต่อ
ควำมส ำเร็จทำงยุทธศำสตร์ของ
องค์กรได้ อย่ำงไรก็ตำมสิ่งที่องค์กร
ควรจะพัฒนำเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
ในกำรด ำเนินงำน ได้แก่ กำรประเมนิผล
ส ำเร็จของโครงกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม 
และกำรประเมินควำมสัมพันธ์กับ
กลุ่มเป้ำหมำย เพื่อสอบถำมควำม
คิด เห็น ข้อ เสนอแนะเพื่ อน ำมำ
ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนต่อไป    
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4. โครงการจัดการองค์ความรู้และระบบสารสนเทศองค์ความรู้ 

หัวข้อ เฉลี่ยทุกกิจกรรม 

1. คุณค่ำหลัก 4.67 

2. กำรประเมินผลส ำเร็จ 2.00 

3. โครงสร้ำงต้นทุน 5.00 

4. กำรบริหำรทรัพยำกร 4.00 

5. กิจกรรมหลัก 4.33 

6. พันธมิตรหลัก 4.50 

7. กลุ่มเป้ำหมำย 4.00 

8. ช่องทำง 4.33 

9. ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 1.00 

คะแนนเฉลี่ย  3.76 

 

 
 

 เป็นโครงกำรจัดท ำ Website และสำรสนเทศอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือตอบสนองกับกำรเป็น  
Active PNI ขององค์กร มีกำรน ำงำนวิจัยขึ้นมำเผยแพร่ทั้งหมด โดย UNODC เป็นผู้ประเมิน พบว่ำ 
หัวข้อที่องค์กรท ำได้ดี ได้แก่ โครงสร้ำงต้นทุน (5 คะแนน) และคุณค่ำหลัก (4.67 คะแนน) ส ำหรับหัวข้อ
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ที่ควรเพ่ิมประสิทธิภำพ ได้แก่ ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย (1 คะแนน) กำรประเมินผลส ำเร็จ  
(2 คะแนน) โดยคะแนนเฉลี่ยของโครงกำรอยู่ที่ 3.76 คะแนน จัดอยู่ในระดับ “ปำนกลำง” 

จุดแข็ง จุดอ่อน วิเคราะห์ 

คุณค่ำหลัก 
สำมำรถก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำย
ของโครงกำรได้ และกลุ่มเป้ำหมำย
เกิดกำรบอกต่อท ำให้เกิดกำรใช้
บริกำรต่อยอด โครงกำรสะท้อน
ให้ เ ห็ นถึ งควำมส ำ เ ร็ จขอ ง
ยุทธศำสตร์องค์กรเป็นอย่ำงดี 
และบูรณำกำรร่วมกับโครงกำร
อื่นเพื่อตอบสนองต่อยุทธศำสตร์
องค์กร  
โครงสร้ำงต้นทุน 
มีกำรบริหำรจัดกำรต้นทุนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ไม่ เกิด
ควำมล่ำช้ำเนื่องมำจำกเรื่องกำร
เบิกจ่ำยงบประมำณ 

กำรประเมินผลส ำเร็จ 
โครงกำรด ำเนินกำรแล้วเสร็จ แต่ยัง
ไม่พบกำรประเมินผลควำมส ำเร็จ
ของโครงกำร/ผลผลิตของโครงกำร 
ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 
ยังไม่พบกำรส ำรวจควำมสัมพันธ์กับ
กลุ่มเป้ำหมำย  
 

โครงกำรนี้เป็นจัดท ำ Website และ
ส ำ ร ส น เ ทศ อื่ น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง เ พื่ อ
ตอบสนองกำรเป็น Active PNI ของ 
TIJ ซึ่งประโยชน์ของโครงกำร สำมำรถ
ต อบ ส น อ งต่ อ ค ว ำ ม ส ำ เ ร็ จ ท ำ ง
ยุทธศำสตร์ขององค์กรได้ อย่ำงไร 
ก็ตำมสิ่งที่องค์กรควรจะพัฒนำเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน 
ได้แก่  กำรประเมินผลส ำเร็จของ
โครงกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม และกำร
ประเมินควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 
เพื่อสอบถำมควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
เพื่อน ำมำปรับปรุงกำรด ำเนินงำน
ต่อไป 

 
5. โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์และสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร 

หัวข้อ เฉลี่ยทุกกิจกรรม 

1. คุณค่ำหลัก 5.00 

2. กำรประเมินผลส ำเร็จ 2.00 

3. โครงสร้ำงต้นทุน 5.00 

4. กำรบริหำรทรัพยำกร 3.00 

5. กิจกรรมหลัก 4.33 

6. พันธมิตรหลัก 4.50 

7. กลุ่มเป้ำหมำย 3.00 

8. ช่องทำง 3.00 

9. ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 1.00 

คะแนนเฉลี่ย  3.43 
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 เป็นโครงกำรเพ่ือผลิตสิ่งพิมพ์  ของที่ระลึกซึ่งเป็นงำนฝีมือจำกผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ ำ  
โดยแจกจ่ำยให้กับพันธมิตรและแขกขององค์กรเป็นหลัก พบว่ำหัวข้อที่องค์กรท ำได้ดี ได้แก่ คุณค่ำหลัก  
(5 คะแนน) และโครงสร้ำงต้นทุน (5 คะแนน) ส ำหรับหัวข้อที่ควรเพิ่มประสิทธิภำพ ได้แก่ ควำมสัมพันธ์
กับกลุ่มเป้ำหมำย (1 คะแนน) กำรประเมินผลส ำเร็จ (2 คะแนน) โดยคะแนนเฉลี่ยของโครงกำรอยู่ที่ 
3.43 คะแนน จัดอยู่ในระดับ “ปำนกลำง” 

จุดแข็ง จุดอ่อน วิเคราะห์ 
คุณค่ำหลัก 

สำมำรถก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำย
ของ โคร งกำร ได้  โ คร งกำร
สะท้อนให้เห็นถึงควำมส ำเร็จ
ของยุทธศำสตร์องค์กร เป็น 
อย่ำงดี และบูรณำกำรร่วมกับ
โครงกำรอื่นเพื่อตอบสนองต่อ
ยุทธศำสตร์องค์กร  
โครงสร้ำงต้นทุน 

มีกำรบริหำรจัดกำรต้นทุนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ไม่ เกิด
ควำมล่ำช้ำเนื่องมำจำกเรื่องกำร
เบิกจ่ำยงบประมำณ 

 

กำรประเมินผลส ำเร็จ 

โครงกำรด ำเนินกำรแล้วเสร็จ แต่ยัง
ไม่พบกำรประเมินผลควำมส ำเร็จ
ของโครงกำร / ผลผลิตของโครงกำร 

ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 

ยังไม่พบกำรส ำรวจควำมสัมพันธ์กับ
กลุ่มเป้ำหมำย  
 

โครงกำรนี้เป็นกำรแสดงให้เห็นถึงควำมรู้/
ควำมสำมำรถของ ผู้ต้องขังหญิง เพื่อให้
สั งคมได้ ตระหนักรับรู้ ถึ ง คุณค่ ำและ
ควำมสำมำรถของคนกลุ่มนี้ และยังเป็น
กำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชีพภำยหลังพ้นโทษ
จำกเรือนจ ำออกไปสู่ โลกภำยนอก ซึ่ง
ประโยชน์ของโครงกำร สำมำรถตอบสนอง
ต่อควำมส ำเร็จทำงยุทธศำสตร์ขององค์กร
ได้ อย่ำงไรก็ตำมสิ่งที่องค์กรควรจะพัฒนำ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน 
ได้แก่ กำรประเมินผลส ำเร็จของโครงกำร
อย่ำงเป็นรูปธรรม และกำรประเมิน
ควำมสัมพันธ์ กับกลุ่ ม เป้ ำหมำยเพื่ อ
สอบถำมควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพื่อ
น ำมำปรับปรุงกำรด ำเนินงำนต่อไป    
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6. โครงการฝึกอบรม Training and capacity building ในประเด็น "Women and Access to 
Justice" และ "Gender Sensitivity" 

หัวข้อ เฉลี่ยทุกกิจกรรม 

1. คุณค่ำหลัก 4.67 

2. กำรประเมินผลส ำเร็จ 2.00 

3. โครงสร้ำงต้นทุน 5.00 

4. กำรบริหำรทรัพยำกร 5.00 

5. กิจกรรมหลัก 4.33 

6. พันธมิตรหลัก 4.50 

7. กลุ่มเป้ำหมำย 4.00 

8. ช่องทำง 3.00 

9. ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 1.00 

คะแนนเฉลี่ย  3.72 

 

 
 
 เป็นโครงกำรจัดกำรอบรมเป็นเวลำ 5 วันให้กับเจ้ำหน้ำที่ในงำนยุติธรรมที่เป็นผู้หญิง เช่น 
เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจหญิง, อัยกำรหญิง, ปลัดอ ำเภอหญิง ซึ่งอยู่ ในกระบวนกำรสืบสวน สอบสวน  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำย, กำรเข้ำถึงสิทธิของผู้หญิงในกระบวนกำรยุติธรรม, 
จติวิทยำในกำรคุยกับผู้หญิง, กำรปฏิบัติต่อเหยื่อ, กำรส่งเคสต่อผู้ที่เก่ียวข้อง พบว่ำหัวข้อที่องค์กรท ำได้ดี
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ได้แก่ โครงสร้ำงต้นทุน (5 คะแนน) และกำรบริหำรทรัพยำกร (5 คะแนน) ส ำหรับหัวข้อที่ควรเพ่ิม
ประสิทธิภำพ ได้แก่ ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย (1 คะแนน) กำรประเมินผลส ำเร็จ (2 คะแนน)  
โดยคะแนนเฉลี่ยของโครงกำรอยู่ที่ 3.72 คะแนน จัดอยู่ในระดับ “ปำนกลำง” 

จุดแข็ง จุดอ่อน วิเคราะห์ 
โครงสร้ำงต้นทุน 

มีกำรบริหำรจัดกำรต้นทุนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ไม่ เกิด
ควำมล่ำช้ำเนื่องมำจำกเรื่องกำร
เบิกจ่ำยงบประมำณ 

กำรบริหำรทรัพยำกร 

มีกำรวำงแผนในกำรบริหำร
ทรัพยำกรทั้ งด้ ำนทรัพยำกร
บุคคล และทรัพยำกรอื่น  ๆ  
ท รั พ ย ำ ก ร อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ที่
เ ห ม ำ ะ ส ม กั บ ก ำ ร ด ำ เ นิ น
โครงกำร 

 

กำรประเมินผลส ำเร็จ 

โครงกำรด ำเนินกำรแล้วเสร็จ แต่ยัง
ไม่พบกำรประเมินผลควำมส ำเร็จ
ของโครงกำร/ผลผลิตของโครงกำร 

ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 

ยังไม่พบกำรส ำรวจควำมสัมพันธ์กับ
กลุ่มเป้ำหมำย  
 

โครงกำรนี้เป็นกำรจดักำรอบรม
ให้กับเจ้ำหน้ำที่ผู้หญิงท่ีอยู่ใน
กระบวนกำรสืบสวน สอบสวน ใน 
งำนยุติธรรม ซึ่งประโยชน์ของ
โครงกำร สำมำรถตอบสนองต่อ
ควำมส ำเร็จทำงยุทธศำสตร์ของ
องค์กรได้ อย่ำงไรก็ตำมสิ่งที่องค์กร
ควรจะพัฒนำเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
ในกำรด ำเนนิงำน ได้แก่ กำรประเมนิผล
ส ำเรจ็ของโครงกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม 
และกำรประเมินควำมสัมพันธ์กับ
กลุ่มเป้ำหมำย เพื่อสอบถำมควำม
คิดเห็น, ข้อเสนอแนะเพื่อน ำมำ
ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนต่อไป    
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7. โครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้เรื่องการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของผู้หญิงและส่งเสริม
ภาพลักษณ์ขององค์กร ต่อภาคประชาสังคม (Speakup Speakout) 

หัวข้อ เฉลี่ยทุกกิจกรรม 

1. คุณค่ำหลัก 4.67 

2. กำรประเมินผลส ำเร็จ 2.00 

3. โครงสร้ำงต้นทุน 5.00 

4. กำรบริหำรทรัพยำกร 5.00 

5. กิจกรรมหลัก 4.33 

6. พันธมิตรหลัก 4.00 

7. กลุ่มเป้ำหมำย 3.00 

8. ช่องทำง 3.00 

9. ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 1.00 

คะแนนเฉลี่ย  3.56 

 

 
 
 เป็นโครงกำรรณรงค์ในกลุ่มเยำวชนที่ศึกษำหรือมีควำมสนใจด้ำนกำรท ำสื่อ ให้ท ำสื่อที่เกี่ยวข้อง
กับกำรเข้ำถึงสิทธิ์ในกระบวนกำรยุติธรรมของผู้หญิง อย่ำเก็บกำรถูกล่วงละเมิดไว้ให้บอกออกมำให้สังคม
ได้รับรู้ผ่ำนหนังสั้นหรือโปสเตอร์ พบว่ำหัวข้อที่องค์กรท ำได้ดีได้แก่ โครงสร้ำงต้นทุน (5 คะแนน) และ
กำรบริหำรทรัพยำกร (5 คะแนน) ส ำหรับหัวข้อที่ควรเพ่ิมประสิทธิภำพได้แก่  ควำมสัมพันธ์กับ
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กลุ่มเป้ำหมำย (1 คะแนน) กำรประเมินผลส ำเร็จ (2 คะแนน) โดยคะแนนเฉลี่ยของโครงกำรอยู่ที่  
3.56 คะแนน จัดอยู่ในระดับ “ปำนกลำง” 

จุดแข็ง จุดอ่อน วิเคราะห์ 

โครงสร้ำงต้นทุน 

มีกำรบริหำรจัดกำรต้นทุนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ไม่ เกิด
ควำมล่ำช้ำเนื่องมำจำกเรื่องกำร
เบิกจ่ำยงบประมำณ 

กำรบริหำรทรัพยำกร 

มีกำรวำงแผนในกำรบริหำร
ทรัพยำกรทั้ งด้ ำนทรัพยำกร
บุคคล  และทรัพยำกรอื่ นๆ  
ท รั พ ย ำ ก ร อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ที่
เ ห ม ำ ะ ส ม กั บ ก ำ ร ด ำ เ นิ น
โครงกำร 

 

กำรประเมินผลส ำเร็จ 

โครงกำรด ำเนินกำรแล้วเสร็จ แต่ยัง
ไม่พบกำรประเมินผลควำมส ำเร็จ
ของโครงกำร/ผลผลิตของโครงกำร 

ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 

ยังไม่พบกำรส ำรวจควำมสัมพันธ์กับ
กลุ่มเป้ำหมำย  
 

โครงกำรนี้เป็นกำรกระตุ้นให้เยำวชน
หันมำสนใจรณรงค์เรื่องกำรเข้ำถึงสิทธ์ิ
ในกระบวนกำรยุติธรรมของผู้หญิงผำ่น
สื่อ เช่น หนังสั้น โปสเตอร์ ซึ่งประโยชน์
ของโครงกำร สำมำรถตอบสนองต่อ
ควำมส ำเร็จทำงยุทธศำสตร์ขององค์กร
ได้ อย่ำงไรก็ตำมสิ่งที่องค์กรควรจะ
พัฒนำเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
ด ำเนินงำน ได้แก่ กำรประเมินผล
ส ำเร็จของโครงกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม 
และกำรประเมินควำมสัมพันธ์กับ
กลุ่มเป้ำหมำย เพื่อสอบถำมควำม
คิด เห็น ,  ข้ อ เสนอแนะเพื่ อน ำมำ
ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนต่อไป    
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสถาบันฯ ให้เป็นหน่วยงาน PNI ที่มีสมรรถนะสูง สามารถสร้างเครือข่ายและ
ปฏิบัติภารกิจได้ทั้งในและต่างประเทศ 
 
1. โครงการส่งเสริมบทบาทในเวทีระหว่างประเทศและเตรียมการสู่การเป็นสถาบันสมทบฯ (PNI) 

หัวข้อ เฉลี่ยทุกกิจกรรม 

1. คุณค่ำหลัก 4.33 

2. กำรประเมินผลส ำเร็จ 2.00 

3. โครงสร้ำงต้นทุน 5.00 

4. กำรบริหำรทรัพยำกร 5.00 

5. กิจกรรมหลัก 4.33 

6. พันธมิตรหลัก 4.50 

7. กลุ่มเป้ำหมำย 3.00 

8. ช่องทำง 4.00 

9. ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 1.00 

คะแนนเฉลี่ย  3.69 
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 เป็นโครงกำรที่ TIJ ด ำเนินกำรในฐำนะภำคีเครือข่ำยภำยใต้สหประชำชำติ เกิดขึ้นเพื่อสนับสนุน 
UNODC - Crime Commission ของสหประชำชำติ กระท ำภำยใต้กรอบ CCPCJ มีกำรท ำวิจัยและ
ค้นคว้ำร่วมกับ PNI  อ่ืนๆ รวมทั้งกำรจัดกิจกรรมคู่ขนำน เข้ำร่วมประชุม PNI ท ำในฐำนะรัฐบำลไทย 
(CCPCJ)  และเตรียมตัวจัดกำรประชุม AAPCJ ในปี 2560 พบว่ำหัวข้อที่องค์กรท ำได้ดี ได้แก่ โครงสร้ำง
ต้นทุน (5 คะแนน) และกำรบริหำรทรัพยำกร (5 คะแนน) ส ำหรับหัวข้อที่ควรเพ่ิมประสิทธิภำพ ได้แก่ 
ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย (1 คะแนน) กำรประเมินผลส ำเร็จ (2 คะแนน) โดยคะแนนเฉลี่ยของ
โครงกำรอยูท่ี่ 3.69 คะแนน จัดอยู่ในระดับ “ปำนกลำง” 

 

จุดแข็ง จุดอ่อน วิเคราะห์ 
โครงสร้ำงต้นทุน 
มีกำรบริหำรจัดกำรต้นทุนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ไม่ เกิด
ควำมล่ำช้ำเนื่องมำจำกเรื่องกำร
เบิกจ่ำยงบประมำณ 
กำรบริหำรทรัพยำกร 
มีกำรวำงแผนในกำรบริหำร
ทรัพยำกรทั้ งด้ ำนทรัพยำกร
บุคคล  และทรัพยำกรอื่ นๆ  
ท รั พ ย ำ ก ร อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ที่
เ ห ม ำ ะ ส ม กั บ ก ำ ร ด ำ เ นิ น
โครงกำร 
 

กำรประเมินผลส ำเร็จ 
โครงกำรด ำเนินกำรแล้วเสร็จ แต่ยัง
ไม่พบกำรประเมินผลควำมส ำเร็จ
ของโครงกำร/ผลผลิตของโครงกำร 
ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 
ยังไม่พบกำรส ำรวจควำมสัมพันธ์กับ
กลุ่มเป้ำหมำย  
 

โครงกำรนี้เป็นกำรส่งเสริมบทบำท
ของ TIJ ทั้งในประเทศและในระดับ
นำนำชำติในฐำนะหนึ่งในสถำบันที่
เป็น PNI ซึ่งประโยชน์ของโครงกำร 
สำมำรถตอบสนองต่อควำมส ำเร็จ
ทำงยุ ทธศำสตร์ ขององค์ ก ร ไ ด้  
อย่ำงไรก็ตำมสิ่ งที่องค์กรควรจะ
พัฒนำเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
ด ำเนินงำน ได้แก่ กำรประเมินผล
ส ำเร็จของโครงกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม 
และกำรประเมินควำมสัมพันธ์กับ
กลุ่มเป้ำหมำย เพื่อสอบถำมควำม
คิดเห็น,  ข้อเสนอแนะเพื่อน ำมำ
ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนต่อไป    

 

รายละเอียดการประเมินมิติประสิทธิภาพรายโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การอนุวัติมาตรฐานและบรรทัดฐานของสหประชาชาติด้านการป้องกันอาชญากรรม
และความยุติธรรมทางอาญาในกลุ่มผู้เปราะบาง โดยเฉพาะข้อก าหนดกรุงเทพ และการส่งเสริมสิทธิ
ของผู้หญิงและเด็ก 
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1. การศึกษาวิจัยเรื่องที่มาและภูมิหลังผู้กระท าผิดหญิงและการอนุวัติข้อก าหนดกรุงเทพในประเทศ
อาเซียน 

หัวข้อ เฉลี่ยทุกกิจกรรม 

1. คุณค่ำหลัก 5.00 

2. กำรประเมินผลส ำเร็จ 2.00 

3. โครงสร้ำงต้นทุน 5.00 

4. กำรบริหำรทรัพยำกร 5.00 

5. กิจกรรมหลัก 4.33 

6. พันธมิตรหลัก 5.00 

7. กลุ่มเป้ำหมำย 3.00 

8. ช่องทำง 3.67 

9. ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 1.00 

คะแนนเฉลี่ย  3.78 

 

 
 

 เป็นโครงกำรวิจัยโครงกำรแรกของ TIJ เพ่ือที่จะศึกษำและท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับที่มำและ 
ภูมิหลังของผู้ต้องขังหญิง ท ำกำรวิจัยทั้งในประเทศและประเทศในแถบอำเซียน เป็นโครงกำร  
ที่มีกำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องมำจำกปีก่อนหน้ำ พบว่ำหัวข้อที่องค์กรท ำได้ดี  ได้แก่ คุณค่ำหลัก 
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(5 คะแนน) โครงสร้ำงต้นทุน (5 คะแนน) และกำรบริหำรทรัพยำกร (5 คะแนน) ส ำหรับหัวข้อที่ควรเพ่ิม
ประสิทธิภำพ ได้แก่ ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย (1 คะแนน) กำรประเมินผลส ำเร็จ (2 คะแนน)  
โดยคะแนนเฉลี่ยของโครงกำรอยู่ที่ 3.78 คะแนน จัดอยู่ในระดับ “ปำนกลำง” 

จุดแข็ง จุดอ่อน วิเคราะห์ 
คุณค่ำหลัก 

สำมำรถก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำย
ของโครงกำรได้ โครงกำรสะท้อน
ให้ เ ห็ นถึ งควำมส ำ เ ร็ จขอ ง
ยุทธศำสตร์องค์กรเป็นอย่ำงดี 
และบูรณำกำรร่วมกับโครงกำร
อื่นเพื่อตอบสนองต่อยุทธศำสตร์
องค์กร  
โครงสร้ำงต้นทุน 

มีกำรบริหำรจัดกำรต้นทุนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ไม่ เกิด
ควำมล่ำช้ำเนื่องมำจำกเรื่องกำร
เบิกจ่ำยงบประมำณ 

กำรบริหำรทรัพยำกร 

มีกำรวำงแผนในกำรบริหำร
ทรัพยำกรทั้ งด้ ำนทรัพยำกร
บุคคล  และทรัพยำกรอื่ นๆ  
ท รั พ ย ำ ก ร อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ที่
เ ห ม ำ ะ ส ม กั บ ก ำ ร ด ำ เ นิ น
โครงกำร 

พันธมิตรหลัก 

พันธมิตรหลักเป็นหน่วยงำน
ภำยในประเทศท่ีมีควำมสัมพันธ์
ที่ดีต่อกัน มีควำมร่วมมือที่ดีกัน
มำอย่ำงยำวนำน และมีพันธมิตร
ส ำรองในกรณีที่มีควำมผิดพลำด
เกิดขึ้น 

กำรประเมินผลส ำเร็จ 

โครงกำรด ำเนินกำรแล้วเสร็จ แต่ยัง
ไม่พบกำรประเมินผลควำมส ำเร็จ
ของโครงกำร/ผลผลิตของโครงกำร 

ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 

ยังไม่พบกำรส ำรวจควำมสัมพันธ์กับ
กลุ่มเป้ำหมำย  
 

โครงกำรนี้เป็นโครงกำรที่เกี่ยวกับ
ที่มำและภูมิหลังของผู้ต้องขังหญิง 
และมี ก ำ รด ำ เ นิ นก ำ รอย่ ำ งต่ อ
เนื่องมำจำกปีก่อนหน้ำ ซึ่งประโยชน์
ของโครงกำร สำมำรถตอบสนองต่อ
ควำมส ำเร็จทำงยุทธศำสตร์ของ
องค์กรได้ อย่ำงไรก็ตำมสิ่งที่องค์กร
ควรจะพัฒนำเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
ในกำ รด ำ เ นิ น ง ำน  ไ ด้ แ ก่  ก ำ ร
ประเมินผลส ำเร็จของโครงกำรอย่ำง
เป็นรูปธรรม และกำรประ เมิน
ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย เพื่อ
สอบถำมควำมคิดเห็น, ข้อเสนอแนะ
เพื่อน ำมำปรับปรุงกำรด ำเนินงำน
ต่อไป    
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2. การศึกษาวิจัยเรื่องความเปราะบางในมิติต่างๆ ภายในเรือนจ า 

หัวข้อ เฉลี่ยทุกกิจกรรม 

1. คุณค่ำหลัก 5.00 

2. กำรประเมินผลส ำเร็จ 2.00 

3. โครงสร้ำงต้นทุน 5.00 

4. กำรบริหำรทรัพยำกร 5.00 

5. กิจกรรมหลัก 4.00 

6. พันธมิตรหลัก 5.00 

7. กลุ่มเป้ำหมำย 4.00 

8. ช่องทำง 3.67 

9. ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 1.00 

คะแนนเฉลี่ย  3.85 

 

 
 

 ภูมิหลังผู้ต้องขังในเรือนจ ำมีควำมแตกต่ำงกัน ปัจจุบันมีแม่และเด็กแรกเกิดที่อำศัยอยู่ใน
เรือนจ ำ โครงกำรนี้เป็นกำรวิจัยเชิงคุณภำพผ่ำนกำรสัมภำษณ์ ผลกำรวิจัยสะท้อนให้เห็นถึงถึงผลกระทบ
ที่มีต่อเด็กที่แม่อำศัยอยู่ในเรือนจ ำ และหำแนวทำง/มำตรกำร ในกำรปฏิบัติเพ่ือลดผลกระทบต่อเด็ก 
ที่อำศัยในเรือนจ ำ โดยปี 2560 มีกำรขยำยขอบเขตกำรวิจัยเพ่ิมในผู้ต้องขังที่ เป็นชำวต่ำงชำติ  
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เป็นโครงกำรที่มีกำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องจำกปีก่อนหน้ำ พบว่ำหัวข้อที่องค์กรท ำได้ดี  ได้แก่  
คุณค่ำหลัก (5 คะแนน) โครงสร้ำงต้นทุน (5 คะแนน) กำรบริหำรทรัพยำกร (5 คะแนน) และพันธมิตร
หลัก (5 คะแนน) ส ำหรับหัวข้อที่ควรเพ่ิมประสิทธิภำพ ได้แก่ ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย  
(1 คะแนน) กำรประเมินผลส ำเร็จ (2 คะแนน) โดยคะแนนเฉลี่ยของโครงกำรอยู่ที่ 3.85 คะแนน จัดอยู่
ในระดับ “ปำนกลำง” 

จุดแข็ง จุดอ่อน วิเคราะห์ 
คุณค่ำหลัก 
สำมำรถก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยของ
โครงกำรได้ โครงกำรสะท้อนให้
เห็นถึงควำมส ำเร็จของยุทธศำสตร์
องค์กรเป็นอย่ำงดี และบูรณำกำร
ร่วมกับโครงกำรอื่นเพื่อตอบสนอง
ต่อยุทธศำสตร์องค์กร  
โครงสร้ำงต้นทุน 
มีกำรบริหำรจัดกำรต้นทุนได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ ไม่เกิดควำมล่ำช้ำ
เนื่องมำจำกเรื่ องกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ 
กำรบริหำรทรัพยำกร 
มี ก ำรวำ งแผนในกำรบริหำร
ทรัพยำกรทั้งด้ำนทรัพยำกรบุคคล 
และทรัพยำกรอื่นๆ ทรัพยำกรอยู่
ในระดับที่เหมำะสมกับกำรด ำเนิน
โครงกำร 
พันธมิตรหลัก 
พันธมิ ต รหลั ก เป็ นหน่ วยงำน
ภำยในประเทศที่มีควำมสัมพันธ์ที่
ดีต่อกันมำอย่ำงยำวนำน และมี
พันธมิตรส ำรองในกรณีที่มีควำม
ผิดพลำดเกิดขึ้น 

กำรประเมินผลส ำเร็จ 
โครงกำรด ำเนินกำรแล้วเสร็จ แต่ยัง
ไม่พบกำรประเมินผลควำมส ำเร็จ
ของโครงกำร/ผลผลิตของโครงกำร 
ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 
ยังไม่พบกำรส ำรวจควำมสัมพันธ์กับ
กลุ่มเป้ำหมำย  
 

โครงกำรนี้ เป็นโครงกำรวิจัยเชิง
คุณภำพ มีกำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อ
เนื่องมำจำกปีก่อนหน้ำ โดยในปี 
2560 มีกำรขยำยขอบเขตกำรวิจัย
จ ำกปี  2559 ซึ่ ง ป ร ะ โ ยชน์ ขอ ง
โครงกำร สำมำรถตอบสนองต่อ
ควำมส ำเร็จทำงยุทธศำสตร์ของ
องค์กรได้ อย่ำงไรก็ตำมสิ่งที่องค์กร
ควรจะพัฒนำเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
ในกำรด ำ เนิ น งำน  ได้ แก่  ก ำร
ประเมินผลส ำเร็จของโครงกำรอย่ำง
เป็นรูปธรรม และกำรประเมิน
ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย เพื่อ
สอบถำมควำมคิดเห็น, ข้อเสนอแนะ
เพื่อน ำมำปรับปรุงกำรด ำเนินงำน
ต่อไป    
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3. โครงการวิจัยการศึกษาเหตุปัจจัยการกระท าความผิดของผู้ต้องขังหญิงและชาย 

หัวข้อ เฉลี่ยทุกกิจกรรม 

1. คุณค่ำหลัก 5.00 

2. กำรประเมินผลส ำเร็จ 2.00 

3. โครงสร้ำงต้นทุน 5.00 

4. กำรบริหำรทรัพยำกร 5.00 

5. กิจกรรมหลัก 4.33 

6. พันธมิตรหลัก 5.00 

7. กลุ่มเป้ำหมำย 3.00 

8. ช่องทำง 3.67 

9. ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 1.00 

คะแนนเฉลี่ย  3.78 

 

 
 
 เป็นโครงกำรวิจัยที่ท ำควำมเข้ำใจถึงสำเหตุกำรกระท ำควำมผิดของเพศที่ต่ำงกัน และต่ำงกัน
เพรำะสำเหตุใด ปี 2559 เก็บข้อมูลพ้ืนฐำนในคดีที่เกี่ยวกับยำเสพติดทั้งในประเทศไทยและประเทศ
กัมพูชำ เป็นโครงกำรที่มีกำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง โดยปี 2560 มีกำรท ำวิจัยร่วมกับ มหำวิทยำลัย 
กริฟฟิธ พบว่ำหัวข้อที่องค์กรท ำได้ดี  ได้แก่ คุณค่ำหลัก (5 คะแนน) โครงสร้ำงต้นทุน (5 คะแนน)  
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กำรบริหำรทรัพยำกร (5 คะแนน) และพันธมิตรหลัก (5 คะแนน) ส ำหรับหัวข้อที่ควรเพ่ิมประสิทธิภำพ
ได้แก่ ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย (1 คะแนน) กำรประเมินผลส ำเร็จ (2 คะแนน) โดยคะแนนเฉลี่ย
ของโครงกำรอยู่ที่ 3.78 คะแนน จัดอยู่ในระดับ “ปำนกลำง” 

 

จุดแข็ง จุดอ่อน วิเคราะห์ 
คุณค่ำหลัก 
สำมำรถก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำย
ของโครงกำรได้ โครงกำรสะท้อน
ให้ เ ห็ น ถึ ง ค ว ำ ม ส ำ เ ร็ จ ข อ ง
ยุทธศำสตร์องค์กรเป็นอย่ำงดี 
และบูรณำกำรร่วมกับโครงกำร
อื่นเพื่อตอบสนองต่อยุทธศำสตร์
องค์กร  
โครงสร้ำงต้นทุน 
มีกำรบริหำรจัดกำรต้นทุนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ไม่เกิดควำม
ล่ ำ ช้ ำ เนื่ อ งมำจำก เ รื่ อ งกำร
เบิกจ่ำยงบประมำณ 
กำรบริหำรทรัพยำกร 
มีกำรวำงแผนในกำรบริหำร
ทรัพยำกรทั้ งด้ ำนทรัพยำกร
บุ คคล  และทรั พย ำกรอื่ น ๆ  
ทรัพยำกรอยู่ในระดับที่เหมำะสม
กับกำรด ำเนินโครงกำร 
พันธมิตรหลัก 
พันธมิตรหลัก เป็นหน่วยงำน
ภำยในประเทศที่มีควำมสัมพันธ์
ที่ดีต่อกัน มีควำมร่วมมือที่ดีกัน
มำอย่ำงยำวนำน และหน่วยงำน
ต่ำงประเทศที่มีควำมเช่ียวชำญ
เฉพำะทำง และมีพันธมิตรส ำรอง
ในกรณีที่มีควำมผิดพลำดเกิดขึ้น 

กำรประเมินผลส ำเร็จ 
โครงกำรด ำเนินกำรแล้วเสร็จ แต่ยัง
ไม่พบกำรประเมินผลควำมส ำเร็จ
ของโครงกำร / ผลผลิตของโครงกำร 
ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 
ยังไม่พบกำรส ำรวจควำมสัมพันธ์กับ
กลุ่มเป้ำหมำย  
 

โครงกำรนี้ เป็นโครงกำรวิจัยเชิง
คุณภำพ มีกำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อ
เนื่องมำจำกปีก่อนหน้ำ โดยในปี 
2560 เกิดควำมร่วมมือกับหน่วยงำน
ที่เป็นมหำวิทยำลัยในต่ำงประเทศ ซึ่ง
ประโยชน์ของโครงกำร สำมำรถ
ตอบสนองต่ อคว ำมส ำ เ ร็ จทำง
ยุทธศำสตร์ขององค์กรได้ อย่ำงไรก็
ตำมสิ่งที่องค์กรควรจะพัฒนำเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน 
ได้แก่ กำรประเมินผลส ำเร็จของ
โครงกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม และกำร
ป ร ะ เ มิ น ค ว ำ ม สั ม พั น ธ์ กั บ
กลุ่มเป้ำหมำย เพื่อสอบถำมควำม
คิดเห็น,  ข้อเสนอแนะเพื่อน ำมำ
ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนต่อไป    
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4. โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ปฏิบัติงานราชทัณฑ์นานาชาติด้านการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง 

หัวข้อ เฉลี่ยทุกกิจกรรม 

1. คุณค่ำหลัก 4.67 

2. กำรประเมนิผลส ำเร็จ 2.00 

3. โครงสร้ำงต้นทุน 5.00 

4. กำรบริหำรทรัพยำกร 5.00 

5. กิจกรรมหลัก 4.33 

6. พันธมิตรหลัก 5.00 

7. กลุ่มเป้ำหมำย 5.00 

8. ช่องทำง 4.33 

9. ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 3.50 

คะแนนเฉลี่ย  4.31 

 

 
 

 กำรเชิญเจ้ำหน้ำที่รำชทัณฑ์แต่ละประเทศทั้งในภูมิภำค และจัดท ำระบบ Open Application  
ในกำรให้สมัครส ำหรับคนที่อยู่นอกภูมิภำครวมประมำณ ใช้วิทยำกร/ผู้บรรยำย ทั้งในประเทศ  
และจำกต่ำงประเทศ ในปี 2560 มีกำรท ำ action plan เกี่ยวกับสุขภำพของผู้ต้องขังในเรือนจ ำที่ประเทศ
อินโดนีเซีย โดยมีกำรร้องขอให้ทำง TIJ จัดส่งผู้เชี่ยวชำญไปท ำกำรฝึกอบรมผู้บริหำรของเรือนจ ำหญิง 
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ในประเทศ รวมถึงกำรออกแบบให้ดูทันสมัย พบว่ำหัวข้อที่องค์กรท ำได้ดี ได้แก่ โครงสร้ำงต้นทุน  
(5 คะแนน) กำรบริหำรทรัพยำกร (5 คะแนนพันธมิตรหลัก (5 คะแนน) และกลุ่มเป้ำหมำย (5 คะแนน) 
ส ำหรับหัวข้อที่ควรเพ่ิมประสิทธิภำพ ได้แก่ กำรประเมินผลส ำเร็จ (2 คะแนน) โดยคะแนนเฉลี่ย 
ของโครงกำรอยู่ที่ 4.31 คะแนน จัดอยู่ในระดับ “ดี” 

จุดแข็ง จุดอ่อน วิเคราะห์ 

โครงสร้ำงต้นทุน 
มีกำรบริหำรจัดกำรต้นทุนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ไม่ เกิด
ควำมล่ำช้ำเนื่องมำจำกเรื่องกำร
เบิกจ่ำยงบประมำณ 
กำรบริหำรทรัพยำกร 
มีกำรวำงแผนในกำรบริหำร
ทรัพยำกรทั้ งด้ ำนทรัพยำกร
บุคคล  และทรัพยำกรอื่ นๆ  
ท รั พ ย ำ ก ร อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ที่
เ ห ม ำ ะ ส ม กั บ ก ำ ร ด ำ เ นิ น
โครงกำร 
พันธมิตรหลัก 
พันธมิตรหลักมีทั้งหน่วยงำน
ภำยในประเทศและหน่วยงำน
ต่ำงประเทศที่มีควำมสัมพันธ์ที่
ดีต่อกัน มีควำมร่วมมือท่ีดีกันมำ
อย่ำงยำวนำน และมีพันธมิตร
ส ำรองในกรณีที่มีควำมผิดพลำด
เกิดขึ้น 
กลุ่มเป้ำหมำย 
มีกำรวิเครำะห์กลุ่มผู้รับบริกำร
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่ำง
ชัดเจน ผู้รับบริกำรมีควำมพึง
พอใจในสิ่งท่ีองค์กรมอบให้ 

กำรประเมินผลส ำเร็จ 
โครงกำรด ำเนินกำรแล้วเสร็จ แต่ยัง
ไม่พบกำรประเมินผลควำมส ำเร็จ
ของโครงกำร / ผลผลิตของโครงกำร 
 

โครงกำรนี้เป็นโครงกำรที่ตอบสนอง
โดยตรงต่อปณิธำนของ Bangkok 
Rules เป็นกำรน ำมำใช้ให้เกิดผลจริง 
และมีกำรขยำยขอบเขตออกไปยัง
ประเทศเพื่อนบ้ำน ซึ่งประโยชน์ของ
โครงกำร สำมำรถตอบสนองต่อ
ควำมส ำเร็จทำงยุทธศำสตร์ของ
องค์กรได้ อย่ำงไรก็ตำมสิ่งที่องค์กร
ควรจะพัฒนำเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
ในกำ รด ำ เ นิ น ง ำน  ไ ด้ แ ก่  ก ำ ร
ประเมินผลส ำเร็จของโครงกำรอย่ำง
เป็นรูปธรรม  
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5. โครงการส่งเสริมเรือนจ าต้นแบบตามข้อก าหนดกรุงเทพ (Model Prison Project) 

หัวข้อ เฉลี่ยทุกกิจกรรม 

1. คุณค่ำหลัก 5.00 

2. กำรประเมินผลส ำเร็จ 2.00 

3. โครงสร้ำงต้นทุน 5.00 

4. กำรบริหำรทรัพยำกร 5.00 

5. กิจกรรมหลัก 4.33 

6. พันธมิตรหลัก 4.50 

7. กลุ่มเป้ำหมำย 4.00 

8. ช่องทำง 3.67 

9. ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 3.50 

คะแนนเฉลี่ย  4.11 

 

 
 
 เป็นโครงกำรเรือนจ ำต้นแบบ ในปี 2560 มีกำรน ำ Mandela Rule มำปรับให้เข้ำกับบริบทของ 
Bangkok Rules พบว่ำหัวข้อที่องค์กรท ำได้ดี  ได้แก่ คุณค่ำหลัก (5 คะแนน) โครงสร้ำงต้นทุน  
(5 คะแนน) และกำรบริหำรทรัพยำกร (5 คะแนน) ส ำหรับหัวข้อที่ควรเพ่ิมประสิทธิภำพ ได้แก่  
กำรประเมินผลส ำเร็จ (2 คะแนน) โดยคะแนนเฉลี่ยของโครงกำรอยู่ที่ 4.11 คะแนน จัดอยู่ในระดับ “ดี” 
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จุดแข็ง จุดอ่อน วิเคราะห์ 
คุณค่ำหลัก 
สำมำรถก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยของ
โครงกำรได้ โครงกำรสะท้อนให้เห็น
ถึ งควำมส ำ เร็ จของยุทธศำสตร์
องค์กรเป็นอย่ำงดี และบูรณำกำร
ร่วมกับโครงกำรอื่นเพื่อตอบสนอง
ต่อยุทธศำสตร์องค์กร  
โครงสร้ำงต้นทุน 
มีกำรบริหำรจัดกำรต้นทุนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ไม่เกิดควำมล่ำช้ำ
เนื่ อ งมำจำก เ รื่ อ งกำร เบิ กจ่ ำย
งบประมำณ 
กำรบริหำรทรัพยำกร 
มี ก ำ ร ว ำ ง แ ผ น ใ น ก ำ ร บ ริ ห ำ ร
ทรัพยำกรทั้งด้ำนทรัพยำกรบุคคล 
และทรัพยำกรอื่นๆ  ทรัพยำกรอยู่
ในระดับที่เหมำะสมกับกำรด ำเนิน
โครงกำร 

กำรประเมินผลส ำเร็จ 
โครงกำรด ำเนินกำรแล้วเสร็จ แต่ยัง
ไม่พบกำรประเมินผลควำมส ำเร็จ
ของโครงกำร/ผลผลิตของโครงกำร 
 

โครงกำรนี้เป็นโครงกำรที่ตอบสนอง
โดยตรงต่อปณิธำนของ Bangkok 
Rules เป็นกำรน ำมำใช้ให้เกิดผล
จริง โดยปี 2560 มีกำรน ำ Mandela 
Rules มำปรับให้เข้ำกับบริบทของ 
Bangkok Rules ซึ่ งประโยชน์ของ
โครงกำร สำมำรถตอบสนองต่อ
ควำมส ำเร็จทำงยุทธศำสตร์ของ
องค์กรได้ อย่ำงไรก็ตำมสิ่งที่องค์กร
ควรจะพัฒนำเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
ในกำรด ำ เนิ น งำน  ได้ แก่  ก ำร
ประเมินผลส ำเร็จของโครงกำรอย่ำง
เป็นรูปธรรม  
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6. โครงการฝึกอบรม Training and Capacity Building ในประเด็น  การพัฒนากลไกของ 
การเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงและเด็กในกระบวนการยุติธรรม (ต ารวจ อัยการ และองค์กรเพื่อ
การเสริมสร้างพลังทางกฎหมายของผู้หญิง) 

หัวข้อ เฉลี่ยทุกกิจกรรม 

1. คุณค่ำหลัก 4.67 

2. กำรประเมินผลส ำเร็จ 2.00 

3. โครงสร้ำงต้นทุน 5.00 

4. กำรบริหำรทรัพยำกร 5.00 

5. กิจกรรมหลัก 4.33 

6. พันธมิตรหลัก 5.00 

7. กลุ่มเป้ำหมำย 4.00 

8. ช่องทำง 3.33 

9. ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 1.00 

คะแนนเฉลี่ย  3.81 

 

 
 

 เป็นโครงกำรจัดกำรอบรมเป็นเวลำ 5 วันให้กับเจ้ำหน้ำที่ ในงำนยุติธรรมที่ เป็นผู้หญิง  
เช่น เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจหญิง, อัยกำรหญิง, ปลัดอ ำเภอหญิง ซึ่งอยู่ในกระบวนกำรสืบสวน สอบสวน  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำย, กำรเข้ำถึงสิทธิของผู้หญิงในกระบวนกำรยุติธรรม, 
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จิตวิทยำในกำรคุยกับผู้หญิง, กำรปฎิบัติต่อเหยื่อ, กำรส่งเคสต่อผู้ที่เก่ียวข้อง ในปี 2560 มีกำรเพ่ิมเนื้อหำ
ในเรื่องของเด็กและเยำวชนเข้ำมำ โดยเฉพำะเรื่องเด็กและเยำวชนที่ตกเป็นเหยื่อของสื่อออนไลน์ พบว่ำ
หัวข้อที่องค์กรท ำได้ดี  ได้แก่ โครงสร้ำงต้นทุน (5 คะแนน) กำรบริหำรทรัพยำกร (5 คะแนน)  
และพันธมิตรหลัก (5 คะแนน) ส ำหรับหัวข้อที่ควรเพ่ิมประสิทธิภำพได้แก่  ควำมสัมพันธ์กับ
กลุ่มเป้ำหมำย (1 คะแนน) กำรประเมินผลส ำเร็จ (2 คะแนน) โดยคะแนนเฉลี่ยของโครงกำรอยู่ที่ 3.81 
คะแนน จัดอยู่ในระดับ “ปำนกลำง” 

จุดแข็ง จุดอ่อน วิเคราะห์ 

โครงสร้ำงต้นทุน 
มีกำรบริหำรจัดกำรต้นทุนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ไม่เกิดควำม
ล่ำช้ำเนื่องมำจำกเรื่องกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ 
กำรบริหำรทรัพยำกร 
มีกำรวำงแผนในกำรบริหำร
ทรัพยำกรทั้ งด้ ำนทรัพยำกร
บุ คคล  และทรั พย ำกรอื่ น ๆ  
ทรัพยำกรอยู่ในระดับที่เหมำะสม
กับกำรด ำเนินโครงกำร 
พันธมิตรหลัก 
พันธมิตรหลัก ได้แก่ หน่วยงำน
ภำยในประเทศที่มีควำมสัมพันธ์
ที่ดีต่อกันทั้งหน่วยงำนรำชกำร 
มหำวิทยำลัย และภำคเอกชน 
และมีพันธมิตรส ำรองในกรณีที่มี
ควำมผิดพลำดเกิดขึ้น 

กำรประเมินผลส ำเร็จ 
โครงกำรด ำเนินกำรแล้วเสร็จ แต่ยัง
ไม่พบกำรประเมินผลควำมส ำเร็จ
ของโครงกำร/ผลผลิตของโครงกำร 
ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 
ยังไม่พบกำรส ำรวจควำมสัมพันธ์กบั
กลุ่มเป้ำหมำย 
 

โครงกำรนี้ เป็นกำรจัดกำรอบรม
ให้ กั บ เ จ้ ำ ห น้ ำ ที่ ผู้ หญิ ง ที่ อ ยู่ ใ น
กระบวนกำรสืบสวน สอบสวน ใน 
งำนยุติธรรม ในปี 2560 มีกำรเพิ่ม
เนื้อหำเกี่ยวกับเยำวชนที่ตกเป็น
เหยื่อสื่อออนไลน์ ซึ่งประโยชน์ของ
โครงกำร สำมำรถตอบสนองต่อ
ควำมส ำเร็จทำงยุทธศำสตร์ของ
องค์กรได้ อย่ำงไรก็ตำมสิ่งที่องค์กร
ควรจะพัฒนำเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
ในกำ รด ำ เ นิ น ง ำน  ไ ด้ แ ก่  ก ำ ร
ประเมินผลส ำเร็จของโครงกำรอย่ำง
เป็นรูปธรรม และกำรประ เมิน
ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย เพื่อ
สอบถำมควำมคิดเห็น, ข้อเสนอแนะ
เพื่อน ำมำปรับปรุงกำรด ำเนินงำน
ต่อไป    
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7. โครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้เรื่องการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของผู้หญิง และส่งเสริม
ภาพลักษณ์ขององค์กรต่อภาคประชาสังคม (SpeakUpSpeakout: The Action) 

หัวข้อ เฉลี่ยทุกกิจกรรม 

1. คุณค่ำหลัก 5.00 

2. กำรประเมินผลส ำเร็จ 2.00 

3. โครงสร้ำงต้นทุน 5.00 

4. กำรบริหำรทรัพยำกร 5.00 

5. กิจกรรมหลัก 4.33 

6. พันธมิตรหลัก 4.50 

7. กลุ่มเป้ำหมำย 3.00 

8. ช่องทำง 3.67 

9. ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 1.00 

คะแนนเฉลี่ย  3.72 

 

 
 

 เป็นโครงกำรรณรงค์ในกลุ่มเยำวชนที่ศึกษำหรือมีควำมสนใจด้ำนกำรท ำสื่อ ให้ท ำสื่อที่เกี่ยวข้อง
กับกำรเข้ำถึงสิทธิ์ในกระบวนกำรยุติธรรมของผู้หญิง อย่ำเก็บกำรถูกล่วงละเมิดไว้ให้บอกออกมำให้สังคม
ได้รับรู้ผ่ำนหนังสั้นหรือโปสเตอร์ ในปี 2560 ให้เยำวชนที่สนใจร่วมเขียนบทควำมเกี่ยวกับควำมรุนแรง 
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ของผู้หญิง โดยกำรย่อบทควำมให้เหลือ 1 หน้ำและเนื้อหำยังมีควำมน่ำสนใจอยู่ พบว่ำหัวข้อที่องค์กร 
ท ำได้ดี ได้แก่ คุณค่ำหลัก (5 คะแนน) โครงสร้ำงต้นทุน (5 คะแนน) และกำรบริหำรทรัพยำกร  
(5 คะแนน) ส ำหรับหัวข้อที่ควรเพ่ิมประสิทธิภำพ ได้แก่ ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย (1 คะแนน)  
กำรประเมินผลส ำเร็จ (2 คะแนน) โดยคะแนนเฉลี่ยของโครงกำรอยู่ที่ 3.72 คะแนน จัดอยู่ในระดับ 
“ปำนกลำง” 

จุดแข็ง จุดอ่อน วิเคราะห์ 
คุณค่ำหลัก 
สำมำรถก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยของ
โครงกำรได้ โครงกำรสะท้อนให้
เห็นถึงควำมส ำเร็จของยุทธศำสตร์
องค์กรเป็นอย่ำงดี และบูรณำกำร
ร่วมกับโครงกำรอื่นเพื่อตอบสนอง
ต่อยุทธศำสตร์องค์กร  
โครงสร้ำงต้นทุน 
มีกำรบริหำรจัดกำรต้นทุนได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ ไม่เกิดควำมล่ำช้ำ
เนื่องมำจำกเรื่ องกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ 
กำรบริหำรทรัพยำกร 
มี ก ำรวำ งแผนในกำรบริหำร
ทรัพยำกรทั้งด้ำนทรัพยำกรบุคคล 
และทรัพยำกรอื่นๆ  ทรัพยำกรอยู่
ในระดับที่เหมำะสมกับกำรด ำเนิน
โครงกำร 

กำรประเมินผลส ำเร็จ 
โครงกำรด ำเนินกำรแล้วเสร็จ แต่ยัง
ไม่พบกำรประเมินผลควำมส ำเร็จ
ของโครงกำร/ผลผลิตของโครงกำร 
ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 
ยังไม่พบกำรส ำรวจควำมสัมพันธ์กับ
กลุ่มเป้ำหมำย  
 

โครงกำรนี้ เ ป็นกำรกระตุ้ น ให้
เยำวชนหันมำสนใจรณรงค์เรื่อง
กำรเข้ำถึงสิทธิ์ ในกระบวนกำร
ยุติธรรมของผู้หญิงผ่ำนสื่อ เช่น 
หนังสั้น, โปสเตอร์ ในปี 2560 มี
กำรเพิ่มกำรเขียนบทควำมขนำด 
ไม่เกิน 1 หน้ำ ซึ่งประโยชน์ของ
โครงกำร สำมำรถตอบสนองต่อ
ควำมส ำเร็จทำงยุทธศำสตร์ของ
องค์กรได้ อย่ำงไรก็ตำมสิ่งที่องค์กร
ควรจะพัฒนำเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
ในกำรด ำ เนินงำน ได้ แก่  กำร
ประเมินผลส ำเร็จของโครงกำร
อย่ำงเป็นรูปธรรม และกำรประเมนิ
ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 
เ พื่ อ ส อ บ ถ ำ ม ค ว ำ ม คิ ด เ ห็ น , 
ข้อเสนอแนะเพื่อน ำมำปรับปรุงกำร
ด ำเนินงำนต่อไป 
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8. โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง Towards gender sensitive justice: violence against women 
and practical solutions-innovation form Asia 

หัวข้อ เฉลี่ยทุกกิจกรรม 

1. คุณค่ำหลัก 5.00 

2. กำรประเมินผลส ำเร็จ 2.00 

3. โครงสร้ำงต้นทุน 5.00 

4. กำรบริหำรทรัพยำกร 5.00 

5. กิจกรรมหลัก 4.33 

6. พันธมิตรหลัก 5.00 

7. กลุ่มเป้ำหมำย 4.00 

8. ช่องทำง 3.00 

9. ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 1.00 

คะแนนเฉลี่ย  3.81 

 

 
 
 เป็นโครงกำรควำมร่วมมือด้ำนกำรศึกษำและวิจัยระหว่ำง TIJ และ ICCLR ในกำรท ำแผนภูมิพ้ืนที่
ที่เกิดควำมรุนแรงและประเภทของควำมรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเหยื่อที่เป็นเพศหญิง พ้ืนที่ที่ใช้ในกำรศึกษำ  
คือประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ้ำนในอำเซียน พบว่ำหัวข้อที่องค์กรท ำได้ดี ได้แก่ คุณค่ำหลัก  
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(5 คะแนน) โครงสร้ำงต้นทุน (5 คะแนน) และพันธมิตรหลัก (5 คะแนน) ส ำหรับหัวข้อที่ควรเพ่ิม
ประสิทธิภำพ ได้แก่ ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย (1 คะแนน) กำรประเมินผลส ำเร็จ (2 คะแนน)  
โดยคะแนนเฉลี่ยของโครงกำรอยู่ที่ 3.81 คะแนน จัดอยู่ในระดับ “ปำนกลำง” 

จุดแข็ง จุดอ่อน วิเคราะห์ 
คุณค่ำหลัก 
สำมำรถก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยของ
โครงกำรได้ โครงกำรสะท้อนให้
เห็นถึงควำมส ำเร็จของยุทธศำสตร์
องค์กรเป็นอย่ำงดี และบูรณำกำร
ร่วมกับโครงกำรอื่นเพื่อตอบสนอง
ต่อยุทธศำสตร์องค์กร  
โครงสร้ำงต้นทุน 
มีกำรบริหำรจัดกำรต้นทุนได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ ไม่เกิดควำมล่ำช้ำ
เนื่องมำจำกเรื่ องกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ 
พันธมิตรหลัก 
พันธมิ ตรหลักมีทั้ งหน่ วย งำน
ภำยในประเทศและหน่วยงำน
ต่ำงประเทศที่มีควำมเช่ียวชำญ
(ICCLR) และมีพันธมิตรส ำรองใน
กรณีที่มีควำมผิดพลำดเกิดขึ้น 

กำรประเมินผลส ำเร็จ 
โครงกำรด ำเนินกำรแล้วเสร็จ แต่ยัง
ไม่พบกำรประเมินผลควำมส ำเร็จ
ของโครงกำร/ผลผลิตของโครงกำร 
ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 
ยังไม่พบกำรส ำรวจควำมสัมพันธ์กับ
กลุ่มเป้ำหมำย  
 

โครงกำรนี้ เ ป็นกำรกระตุ้ น ให้
เยำวชนหันมำสนใจรณรงค์เรื่อง
กำรเข้ำถึงสิทธิ์ ในกระบวนกำร
ยุติธรรมของผู้หญิงผ่ำนสื่อ เช่น 
หนังสั้น, โปสเตอร์ ในปี 2560 มี
กำรเพิ่มกำรเขียนบทควำมขนำด 
ไม่เกิน 1 หน้ำ ซึ่งประโยชน์ของ
โครงกำร สำมำรถตอบสนองต่อ
ควำมส ำเร็จทำงยุทธศำสตร์ของ
องค์กรได้ อย่ำงไรก็ตำมสิ่งที่องค์กร
ควรจะพัฒนำเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
ในกำรด ำ เนินงำน ได้ แก่  กำร
ประเมินผลส ำเร็จของโครงกำร
อย่ำงเป็นรูปธรรม และกำรประเมนิ
ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 
เ พื่ อ ส อ บ ถ ำ ม ค ว ำ ม คิ ด เ ห็ น , 
ข้อเสนอแนะเพื่อน ำมำปรับปรุงกำร
ด ำเนินงำนต่อไป    

 
9. โครงการจัดท า RoadMap เพื่อจัดท า Model Strategies (โครงการจัดท าข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายส าหรับประเทศไทยในการอนุวัติยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการในทางปฏิบัติของ
สหประชาชาติฯ) 

หัวข้อ เฉลี่ยทุกกิจกรรม 

1. คุณค่ำหลัก 5.00 

2. กำรประเมินผลส ำเร็จ 2.00 

3. โครงสร้ำงต้นทุน 5.00 

4. กำรบริหำรทรัพยำกร 5.00 

5. กิจกรรมหลัก 4.33 

6. พันธมิตรหลัก 5.00 
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หัวข้อ เฉลี่ยทุกกิจกรรม 

7. กลุ่มเป้ำหมำย 4.00 

8. ช่องทำง 4.00 

9. ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 1.00 

คะแนนเฉลี่ย  3.93 

 

 
 

 เป็นโครงกำรเกี่ยวกับจัดท ำบทควำมวิชำกำรเรื่องผู้หญิงและเด็กในกระบวนกำรยุติธรรมทำง
อำญำ เพื่อน ำเสนอผู้มีอ ำนำจในกำรก ำหนดนโยบำย เป็นผลที่เกิดจำกกำรประชุม CCPCJ หัวข้อเกี่ยวกับ
กระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำ จัดหำ Framework ที่เหมำะสม เพ่ือผลักดันให้เป็นมำตรฐำนสำกล 
(Policy Framework) กลุ่มเป้ำหมำยเป็นเจ้ำหน้ำที่ที่อยู่ในกระบวนกำรยุติธรรม ศำล อัยกำร ต ำรวจ 
กระทรวงพัฒนำควำมมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงยุติธรรม (Prevention child victim ผู้กระท ำผิด)  
พบว่ำหัวข้อที่องค์กรท ำได้ดี ได้แก่ คุณค่ำหลัก (5 คะแนน) โครงสร้ำงต้นทุน (5 คะแนน) กำรบริหำร
ทรัพยำกร (5 คะแนน) และพันธมิตรหลัก (5 คะแนน) ส ำหรับหัวข้อที่ควรเพ่ิมประสิทธิภำพ ได้แก่ 
ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย (1 คะแนน) กำรประเมินผลส ำเร็จ (2 คะแนน) โดยคะแนนเฉลี่ยของ
โครงกำรอยู่ที่ 3.93 คะแนน จัดอยู่ในระดับ “ปำนกลำง” 
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จุดแข็ง จุดอ่อน วิเคราะห์ 
คุณค่ำหลัก 
สำมำรถก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยของ
โครงกำรได้ โครงกำรสะท้อนให้
เห็นถึงควำมส ำเร็จของยุทธศำสตร์
องค์กรเป็นอย่ำงดี และบูรณำกำร
ร่วมกับโครงกำรอื่นเพื่อตอบสนอง
ต่อยุทธศำสตร์องค์กร  
โครงสร้ำงต้นทุน 
มีกำรบริหำรจัดกำรต้นทุนได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ ไม่เกิดควำมล่ำช้ำ
เนื่องมำจำกเรื่ องกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ 
กำรบริหำรทรัพยำกร 
มี ก ำรวำ งแผนในกำรบริ ห ำร
ทรัพยำกรทั้งด้ำนทรัพยำกรบุคคล 
และทรัพยำกรอื่นๆ  ทรัพยำกรอยู่
ในระดับที่เหมำะสมกับกำรด ำเนิน
โครงกำร 
พันธมิตรหลัก 
พันธมิตรหลักได้แก่ หน่วยงำน
ภำยในประเทศที่มีควำมสัมพันธ์ที่
ดีต่อกัน และมีพันธมิตรส ำรองใน
กรณีที่มีควำมผิดพลำดเกิดขึ้น 

กำรประเมินผลส ำเร็จ 
โครงกำรด ำเนินกำรแล้วเสร็จ แต่ยังไม่
พบกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของ
โครงกำร/ผลผลิตของโครงกำร 
ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 
ยังไม่พบกำรส ำรวจควำมสัมพันธ์กับ
กลุ่มเป้ำหมำย  
 

โครงกำรนี้เป็นกำรน ำผลที่ได้จำก
กำรประชุม CCPCJ มำด ำเนินกำรให้
เ กิ ดมำตรกำรที่ เ หมำะสม เพื่ อ
น ำ เสนอต่อผู้ มี อ ำนำจออกเป็น
นโยบำยในเรื่องที่เกี่ยวกับผู้หญิงและ
เด็กในกระบวนกำรยุติธรรมทำง
อำญำ ซึ่งประโยชน์ของโครงกำร 
สำมำรถตอบสนองต่อควำมส ำเร็จ
ทำงยุ ทธศำสตร์ ขององค์ กร ได้  
อย่ำงไรก็ตำมสิ่งที่องค์กรควรจะ
พัฒนำเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
ด ำเนินงำน ได้แก่ กำรประเมินผล
ส ำเร็จของโครงกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม 
และกำรประเมินควำมสัมพันธ์กับ
กลุ่มเป้ำหมำย เพื่อสอบถำมควำม
คิดเห็น, ข้อเสนอแนะเพื่อน ำมำ
ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนต่อไป    
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านหลักนิติธรรมเพื่อรองรับเป้าหมายการพัฒนา
ที่ย่ังยืน 
 
1. โครงการพัฒนาข้อมูลกระบวนการยุติธรรมและข้อมูลสถิติเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพงานวิจัย :  
การออกแบบเครื่องมือและวิธีการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องความปลอดภัย 

หัวข้อ เฉลี่ยทุกกิจกรรม 

1. คุณค่ำหลัก 4.33 

2. กำรประเมินผลส ำเร็จ 2.00 

3. โครงสร้ำงต้นทุน 5.00 

4. กำรบริหำรทรัพยำกร 4.00 

5. กิจกรรมหลัก 4.33 

6. พันธมิตรหลัก 4.00 

7. กลุ่มเป้ำหมำย 2.00 

8. ช่องทำง 3.00 

9. ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 1.00 

คะแนนเฉลี่ย  3.30 
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 เป็นโครงกำรเกี่ยวกับศึกษำ SDGs Indicator ข้อ 16.1.4 Feeling of Safety / Review มีกำร
เก็บข้อมูล, กำรยกร่ำงแบบสอบถำมแต่ยังไม่พบกำรหลักฐำนเก็บข้อมูล พบว่ำหัวข้อที่องค์กรท ำได้ดี 
ได้แก่ โครงสร้ำงต้นทุน (5 คะแนน) ส ำหรับหัวข้อที่ควรเพ่ิมประสิทธิภำพ ได้แก่ ควำมสัมพันธ์กับ
กลุ่มเป้ำหมำย (1 คะแนน) กำรประเมินผลส ำเร็จ (2 คะแนน) โดยคะแนนเฉลี่ยของโครงกำรอยู่ที่ 3.30 
คะแนน จัดอยู่ในระดับ “ปำนกลำง” 

จุดแข็ง จุดอ่อน วิเคราะห์ 
โครงสร้ำงต้นทุน 
มีกำรบริหำรจัดกำรต้นทุนได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ ไม่เกิดควำมล่ำช้ำ
เนื่องมำจำกเรื่ องกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ 
 

กำรประเมินผลส ำเร็จ 
โครงกำรด ำเนินกำรแล้วเสร็จ แต่ยัง
ไม่พบกำรประเมินผลควำมส ำเร็จ
ของโครงกำร/ผลผลิตของโครงกำร 
ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 
ยังไม่พบกำรส ำรวจควำมสัมพันธ์กับ
กลุ่มเป้ำหมำย  
 

โครงกำรนี้เป็นศึกษำ SDG Indicator 
ข้อ 16.1.4 เพื่เตรียมกำรเก็บข้อมูล 
และกำรท ำกำรยกร่ำงแบบสอบถำม 
ซึ่งประโยชน์ของโครงกำร สำมำรถ
ตอบสนองต่ อค ว ำมส ำ เ ร็ จ ท ำ ง
ยุทธศำสตร์ขององค์กรได้ อย่ำงไรก็
ตำมสิ่งที่องค์กรควรจะพัฒนำเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน ได้แก่ 
กำรประเมินผลส ำเร็จของโครงกำร
อย่ำงเป็นรูปธรรม และกำรประเมิน
ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย เพื่อ
สอบถำมควำมคิดเห็น, ข้อเสนอแนะ
เพื่อน ำมำปรับปรุงกำรด ำเนินงำน
ต่อไป    
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2. โครงการพัฒนาข้อมูลกระบวนการยุติธรรมและข้อมูลสถิติเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพงานวิจัย :  
การส ารวจความรุนแรงในเด็กและเยาวชนในสถานพินิจ 

หัวข้อ เฉลี่ยทุกกิจกรรม 

1. คุณค่ำหลัก 5.00 

2. กำรประเมินผลส ำเร็จ 2.00 

3. โครงสร้ำงต้นทุน 5.00 

4. กำรบริหำรทรัพยำกร 5.00 

5. กิจกรรมหลัก 4.33 

6. พันธมิตรหลัก 4.50 

7. กลุ่มเป้ำหมำย 4.00 

8. ช่องทำง 3.33 

9. ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 1.00 

คะแนนเฉลี่ย  3.80 

 

 
 
 เป็นโครงกำรเกี่ยวกับกำรท ำกำรส ำรวจสถำนพินิจฯ ในควำมดูแลของกรมพินิจฯ จ ำนวน  
1,200 ตัวอย่ำง โดยร่วมมือกับอำจำรย์จำกมหำวิทยำลัยมหิดล พบว่ำหัวข้อที่องค์กรท ำได้ดี ได้แก่  
คุณค่ำหลัก (5 คะแนน) โครงสร้ำงต้นทุน (5 คะแนน) และกำรบริหำรทรัพยำกร (5 คะแนน) ส ำหรับ
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หัวข้อที่ควรเพ่ิมประสิทธิภำพ ได้แก่ ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย (1 คะแนน) กำรประเมินผลส ำเร็จ 
(2 คะแนน) โดยคะแนนเฉลี่ยของโครงกำรอยู่ที่ 3.80 คะแนน จัดอยู่ในระดับ “ปำนกลำง” 

จุดแข็ง จุดอ่อน วิเคราะห์ 

คุณค่ำหลัก 
สำมำรถก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำย
ของโครงกำรได้ โครงกำรสะท้อน
ให้ เ ห็ น ถึ ง ค ว ำ ม ส ำ เ ร็ จ ข อ ง
ยุทธศำสตร์องค์กรเป็นอย่ำงดี 
และบูรณำกำรร่วมกับโครงกำร
อื่นเพื่อตอบสนองต่อยุทธศำสตร์
องค์กร  
โครงสร้ำงต้นทุน 
มีกำรบริหำรจัดกำรต้นทุนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ไม่เกิดควำม
ล่ ำ ช้ ำ เนื่ อ งมำจำก เ รื่ อ งกำร
เบิกจ่ำยงบประมำณ 
กำรบริหำรทรัพยำกร 
มีกำรวำงแผนในกำรบริหำร
ทรัพยำกรทั้ งด้ ำนทรัพยำกร
บุ คคล  และทรั พย ำกรอื่ น ๆ  
ทรัพยำกรอยู่ในระดับที่เหมำะสม
กับกำรด ำเนินโครงกำร 

กำรประเมินผลส ำเร็จ 
โครงกำรด ำเนินกำรแล้วเสร็จ แต่ยัง
ไม่พบกำรประเมินผลควำมส ำเร็จ
ของโครงกำร/ผลผลิตของโครงกำร 
ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 
ยังไม่พบกำรส ำรวจควำมสัมพันธ์กับ
กลุ่มเป้ำหมำย  
 

โครงกำรนี้ เป็นกำรท ำกำรส ำรวจ
เยำวชนในสถำนพินิจฯ จ ำนวน 
1,200 ตัวอย่ำง ซึ่ งประโยชน์ของ
โครงกำร สำมำรถตอบสนองต่อ
ควำมส ำเร็จทำงยุทธศำสตร์ของ
องค์กรได้ อย่ำงไรก็ตำมสิ่งที่องค์กร
ควรจะพัฒนำเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
ในกำ รด ำ เ นิ น ง ำน  ไ ด้ แ ก่  ก ำ ร
ประเมินผลส ำเร็จของโครงกำรอย่ำง
เป็นรูปธรรม และกำรประ เมิน
ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย เพื่อ
สอบถำมควำมคิดเห็น, ข้อเสนอแนะ
เพื่อน ำมำปรับปรุงกำรด ำเนินงำน
ต่อไป    
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3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายงานยุติธรรมภายในภูมิภาคอาเซียน (การจัดประชุมอาเซียน
ว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา ครั้งที่ 1) 

 

หัวข้อ เฉลี่ยทุกกิจกรรม 

1. คุณค่ำหลัก 4.67 

2. กำรประเมินผลส ำเร็จ 2.00 

3. โครงสร้ำงต้นทุน 5.00 

4. กำรบริหำรทรัพยำกร 5.00 

5. กิจกรรมหลัก 4.33 

6. พันธมิตรหลัก 4.50 

7. กลุ่มเป้ำหมำย 3.00 

8. ช่องทำง 4.67 

9. ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 1.00 

คะแนนเฉลี่ย  3.80 
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 เป็นกำรประชุมระดับภูมิภำค ประกอบไปด้วย 3 เรื่องส ำคัญ ได้แก่ อำชญำกรรมสินค้ำสัตว์ป่ำ
และพันธุ์พืช, กำรปฏิบัติต่อผู้กระท ำควำมผิด, อำชญำกรรมระหว่ำงประเทศ มี 10 ประเทศเข้ำร่วมกำร
ประชุม ใช้เวลำประชุมทั้งสิ้น 3 วัน หน่วยงำนที่เข้ำร่วมประชุม ได้แก่ กระทรวงยุติธรรม, ส ำนักงำน
เลขำธิกำรอำเซียน, องค์กรภำคเอกชน, สถำนเอกอัครรำชฑูต วัตถุประสงค์กำรประชุมเพ่ือจัดหำควำม
ร่วมมือร่วมกันเกี่ยวกับควำมร่วมมือทำงอำญำในอำเซียน มีกำรแบ่งปันข้อมูลควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินงำนระหว่ำงกัน โดยพบว่ำหัวข้อที่องค์กรท ำได้ดี ได้แก่ โครงสร้ำงต้นทุน (5 คะแนน) และกำร
บริหำรทรัพยำกร (5 คะแนน) ส ำหรับหัวข้อที่ควรเพ่ิมประสิทธิภำพ ได้แก่ ควำมสัมพันธ์กับ
กลุ่มเป้ำหมำย (1 คะแนน) กำรประเมินผลส ำเร็จ (2 คะแนน) โดยคะแนนเฉลี่ยของโครงกำรอยู่ที่ 3.80 
คะแนน จัดอยู่ในระดับ “ปำนกลำง” 

จุดแข็ง จุดอ่อน วิเคราะห์ 
โครงสร้ำงต้นทุน 
มีกำรบริหำรจัดกำรต้นทุนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ไม่เกิด
ควำมล่ำช้ำเนื่องมำจำกเรื่อง
กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 
กำรบริหำรทรัพยำกร 
มีกำรวำงแผนในกำรบริหำร
ทรัพยำกรทั้งด้ำนทรัพยำกร
บุคคล และทรัพยำกรอื่นๆ  
ท รั พ ย ำ ก ร อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ที่
เ ห ม ำ ะ ส มกั บก ำ รด ำ เ นิ น
โครงกำร 

กำรประเมินผลส ำเร็จ 
โครงกำรด ำเนินกำรแล้วเสร็จ แต่ยังไม่
พบกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของ
โครงกำร/ผลผลิตของโครงกำร 
ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 
ยังไม่พบกำรส ำรวจควำมสัมพันธ์กับ
กลุ่มเป้ำหมำย  
 

โครงกำรนี้เป็นกำรจัดกำรประชุมใน
ระดับภูมิภำคใน 3 เรื่องส ำคัญ มี
วัตถุประสงค์เพื่อจัดหำควำมร่วมมือ
ในระดับภูมิภำค และมีกำรแบ่งปัน
ข้อมูลควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินงำน
ร ะ ห ว่ ำ ง กั น  ซึ่ ง ป ร ะ โ ยชน์ ขอ ง
โครงกำร สำมำรถตอบสนองต่อ
ควำมส ำเร็จทำงยุทธศำสตร์ของ
องค์กรได้ อย่ำงไรก็ตำมสิ่งที่องค์กร
ควรจะพัฒนำเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
ในกำ รด ำ เ นิ น ง ำน  ไ ด้ แ ก่  ก ำ ร
ประเมินผลส ำเร็จของโครงกำรอย่ำง
เป็นรูปธรรม และกำรประ เมิน
ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย เพื่อ
สอบถำมควำมคิดเห็น, ข้อเสนอแนะ
เพื่อน ำมำปรับปรุงกำรด ำเนินงำน
ต่อไป    
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้าง ประยุกต์ใช้ เผยแพร่ องค์ความรู้ของหน่วยงานเพื่อสนับสนุนประเด็น
นโยบายด้านกระบวนการยุติธรรมท่ีเกิดขึ้นใหม่ในสังคม 
 
1. โครงการจัดประชุมเวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน (TIJ Public 
Forum on the Rule of Law and Sustainable Development) 

หัวข้อ เฉลี่ยทุกกิจกรรม 

1. คุณค่ำหลัก 5.00 

2. กำรประเมินผลส ำเร็จ 2.00 

3. โครงสร้ำงต้นทุน 4.50 

4. กำรบริหำรทรัพยำกร 5.00 

5. กิจกรรมหลัก 4.33 

6. พันธมิตรหลัก 4.50 

7. กลุ่มเป้ำหมำย 5.00 

8. ช่องทำง 4.00 

9. ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 3.50 

คะแนนเฉลี่ย  4.20 

 

 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 
ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 

บริษัท ทรู โอเชีย่น คอนซัลต้ิง จ ากัด หน้า  128 

 เป็นโครงกำรเพ่ือให้สำธำณชนได้รับรู้ถึงประเด็นที่ต้องกำรจะสื่อผ่ำนกำรประชุมที่ส ำคัญของ
องค์กร เช่น IGLP, UNODC,  Programme และน ำเสนอผลงำนออกสู่สังคม พบว่ำหัวข้อที่องค์กรท ำได้ดี
ได้แก่ คุณค่ำหลัก (5 คะแนน) กำรบริหำรทรัพยำกร (5 คะแนน) และกลุ่มเป้ำหมำย (5 คะแนน) ส ำหรับ
หัวข้อที่ควรเพ่ิมประสิทธิภำพ ได้แก่ กำรประเมินผลส ำเร็จ (2 คะแนน) โดยคะแนนเฉลี่ยของโครงกำร 
อยู่ที่ 4.20 คะแนน จัดอยู่ในระดับ “ดี” 

 

จุดแข็ง จุดอ่อน วิเคราะห์ 

คุณค่ำหลัก 

สำมำรถก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยของ
โครงกำรได้ โครงกำรสะท้อนให้
เห็นถึงควำมส ำเร็จของยุทธศำสตร์
องค์กรเป็นอย่ำงดี และบูรณำกำร
ร่วมกับโครงกำรอื่นเพื่อตอบสนอง
ต่อยุทธศำสตร์องค์กร  
กำรบริหำรทรัพยำกร 

มี ก ำรวำ งแผนในกำรบริหำร
ทรัพยำกรทั้งด้ำนทรัพยำกรบุคคล 
และทรัพยำกรอื่น ๆ  ทรัพยำกร
อยู่ ในระดับที่ เหมำะสมกับกำร
ด ำเนินโครงกำร 

กลุ่มเป้ำหมำย 

มีกำรวิเครำะห์กลุ่มผู้รับบริกำร
และผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วน เสี ยอย่ ำ ง
ชัดเจน ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจ
ในสิ่งที่องค์กรมอบให ้

กำรประเมินผลส ำเร็จ 

โครงกำรด ำเนินกำรแล้วเสร็จ แต่ยัง
ไม่พบกำรประเมินผลควำมส ำเร็จ
ของโครงกำร/ผลผลิตของโครงกำร 

 

โครงกำรนี้เป็นกำรเผยแพร่งำนของ
องค์กรต่อสำธำรณชนผ่ำนกำรประชุม
ที่ส ำคัญขององค์กร ซึ่งประโยชน์ของ
โครงกำร สำมำรถตอบสนองต่อ
ควำมส ำเร็จทำงยุทธศำสตร์ขององคก์ร
ได้ อย่ำงไรก็ตำมสิ่งที่องค์กรควรจะ
พัฒนำเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
ด ำเนินงำน ได้แก่ กำรประเมินผล
ส ำเร็จของโครงกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม  
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างเครือข่าย ระหว่างหน่วยงานในสถาบันเครือข่าย UN-PNI ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในการด าเนินนโยบายและเครือข่ายเยาวชนทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ 
 
1. โครงการพัฒนาศักยภาพส าหรับผู้บริหารด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา (TIJ Executive 
Program on the Rule of Law and Development: RoLD) 

หัวข้อ เฉลี่ยทุกกิจกรรม 

1. คุณค่ำหลัก 5.00 

2. กำรประเมินผลส ำเร็จ 2.00 

3. โครงสร้ำงต้นทุน 5.00 

4. กำรบริหำรทรัพยำกร 3.00 

5. กิจกรรมหลัก 4.33 

6. พันธมิตรหลัก 4.00 

7. กลุ่มเป้ำหมำย 4.00 

8. ช่องทำง 4.67 

9. ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 1.00 

คะแนนเฉลี่ย  3.67 
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 เป็นโครงกำรที่ขยำยผลมำจำกโครงกำร IGLP กำรอบรมคือกลุ่มผู้บริหำรรุ่นใหม่ที่มีศักยภำพ  
โดยเน้นกำรอบรมในเรื่องของหลักนิติธรรมและกำรพัฒนำ พบว่ำหัวข้อที่องค์กรท ำได้ดี ได้แก่ คุณค่ำหลัก 
(5 คะแนน) และโครงสร้ำงต้นทุน (5 คะแนน) ส ำหรับหัวข้อที่ควรเพ่ิมประสิทธิภำพ ได้แก่ ควำมสัมพันธ์
กับกลุ่มเป้ำหมำย (1 คะแนน) กำรประเมินผลส ำเร็จ (2 คะแนน) โดยคะแนนเฉลี่ยของโครงกำร อยู่ที่ 
3.67 คะแนน จัดอยู่ในระดับ “ปำนกลำง” 

จุดแข็ง จุดอ่อน วิเคราะห์ 
คุณค่ำหลัก 

สำมำรถก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยของ
โครงกำรได้ โครงกำรสะท้อนให้
เห็นถึงควำมส ำเร็จของยุทธศำสตร์
องค์กรเป็นอย่ำงดี และบูรณำกำร
ร่วมกับโครงกำรอื่นเพื่อตอบสนอง
ต่อยุทธศำสตร์องค์กร  
โครงสร้ำงต้นทุน 

มีกำรบริหำรจัดกำรต้นทุนได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ ไม่เกิดควำมล่ำช้ำ
เนื่องมำจำกเรื่ องกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ 

 

กำรประเมินผลส ำเร็จ 

โครงกำรด ำเนินกำรแล้วเสร็จ แต่ยัง
ไม่พบกำรประเมินผลควำมส ำเร็จ
ของโครงกำร/ผลผลิตของโครงกำร 

ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 

ยังไม่พบกำรส ำรวจควำมสัมพันธ์กับ
กลุ่มเป้ำหมำย  
 

โครงกำรนี้เป็นกำรจัดหลักสูตรกำร
อบรมให้ควำมรู้กับกลุ่มผู้บริหำรรุ่น
ใหม่ โดยเน้นในเรื่องของหลักนิติธรรม
และกำรพัฒนำเป็นหลัก ซึ่งประโยชน์
ของโครงกำร สำมำรถตอบสนองต่อ
ควำมส ำเร็จทำงยุทธศำสตร์ขององคก์ร
ได้ อย่ำงไรก็ตำมสิ่งที่องค์กรควรจะ
พัฒนำเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
ด ำเนินงำน ได้แก่ กำรประเมินผล
ส ำเร็จของโครงกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม 
และกำรประเมินควำมสัมพันธ์กับ
กลุ่มเป้ำหมำย เพือ่สอบถำมควำม
คิ ด เ ห็ น  ข้ อ เ สนอแนะ เพื่อน ำมำ
ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนต่อไป 
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2. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิชาการและกลุ่มผู้น ารุ่นใหม่นานาชาติด้านหลักนิติธรรมและนโยบาย
การพัฒนาภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด 

 

หัวข้อ เฉลี่ยทุกกิจกรรม 

1. คุณค่ำหลัก 5.00 

2. กำรประเมินผลส ำเร็จ 2.00 

3. โครงสร้ำงต้นทุน 4.50 

4. กำรบริหำรทรัพยำกร 5.00 

5. กิจกรรมหลัก 4.33 

6. พันธมิตรหลัก 5.00 

7. กลุ่มเป้ำหมำย 4.00 

8. ช่องทำง 4.00 

9. ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 1.00 

คะแนนเฉลี่ย  3.87 
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 เป็นโครงกำรอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับหลักนิติธรรมให้กับนักวิชำกำร หรือกลุ่มผู้น ำรุ่นใหม่ 
ในระดับนำนำชำติ มีกำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง พบว่ำหัวข้อที่องค์กรท ำได้ดี  ได้แก่ คุณค่ำหลัก  
(5 คะแนน) กำรบริหำรทรัพยำกร (5 คะแนน) และพันธมิตรหลัก (5.00 คะแนน) ส ำหรับหัวข้อที่ควร
เพ่ิมประสิทธิภำพ ได้แก่ ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย (1 คะแนน) กำรประเมินผลส ำเร็จ (2 คะแนน)  
โดยคะแนนเฉลี่ยของโครงกำรอยู่ที่ 3.87 คะแนน จัดอยู่ในระดับ “ปำนกลำง” 

จุดแข็ง จุดอ่อน วิเคราะห์ 
คุณค่ำหลัก 

สำมำรถก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยของ
โครงกำรได้ ประโยชน์ของโครงกำร
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
กลุ่มเป้ำหมำยและบูรณำกำรร่วมกับ
โครงกำรอื่ น เพื่ อตอบสนองต่ อ
ยุทธศำสตร์องค์กร 

กำรบริหำรทรัพยำกร 

มี ก ำ ร ว ำ ง แ ผ น ใ น ก ำ ร บ ริ ห ำ ร
ทรัพยำกรทั้งด้ำนทรัพยำกรบุคคล 
และทรัพยำกรอื่นๆ ทรัพยำกรอยู่ใน
ระดับที่ เหมำะสมกับกำรด ำ เนิน
โครงกำร 

พันธมิตรหลัก 

พั น ธ มิ ต ร ห ลั ก มี ทั้ ง ห น่ ว ย ง ำ น
ภำยในประ เทศและหน่ วยงำน
ต่ำงประเทศที่มีควำมเช่ียวชำญใน
เรื่องหลักนิติธรรม และมีพันธมิตร
ส ำรองในกรณีที่มีควำมผิดพลำด
เกิดขึ้น 

กำรประเมินผลส ำเร็จ 

โครงกำรด ำเนินกำรแล้วเสร็จ แต่ยังไม่
พบกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของ
โครงกำร/ผลผลิตของโครงกำร 

ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 

ยังไม่พบกำรส ำรวจควำมสัมพันธ์กับ
กลุ่มเป้ำหมำย  
 

โครงกำรมีกำรด ำเนินกำรอย่ำง
ต่อเนื่อง มุ่งเน้นในกำรให้ประโยชน์
กับนักวิชำกำรหรือกลุ่มผู้น ำรุ่น
ใหม่ทั้งภำยในประเทศและระดับ
นำนำชำติ ประโยชน์ของโครงกำร
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
กลุ่มเป้ำหมำย อย่ำงไรก็ตำมสิ่งที่
องค์กรควรจะพัฒนำเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน 
ได้แก่ กำรประเมินผลส ำเร็จของ
โครงกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม และ
กำรประเมินควำมสัมพันธ์กับ
กลุ่มเป้ำหมำย เพื่อสอบถำมควำม
คิดเห็น ข้อเสนอแนะเพื่อน ำมำ
ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนต่อไป    
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3. โครงการส่งเสริมบทบาทของสถาบันในฐานะสถาบันเครือข่ายแผนงานสหประชาชาติว่าด้วยการ
ป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา 

 

หัวข้อ เฉลี่ยทุกกิจกรรม 

1. คุณค่ำหลัก 4.67 

2. กำรประเมินผลส ำเร็จ 2.00 

3. โครงสร้ำงต้นทุน 5.00 

4. กำรบริหำรทรัพยำกร 5.00 

5. กิจกรรมหลัก 4.33 

6. พันธมิตรหลัก 5.00 

7. กลุ่มเป้ำหมำย 4.00 

8. ช่องทำง 4.00 

9. ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 1.00 

คะแนนเฉลี่ย  3.89 
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 เป็นโครงกำรที่ TIJ ด ำเนินกำรในฐำนะภำคีเครือข่ำยภำยใต้สหประชำชำติ เกิดขึ้นเพื่อสนับสนุน 
UNODC - Crime Commission ของสหประชำชำติ กระท ำภำยใต้กรอบ CCPCJ มีกำรท ำวิจัยและ
ค้นคว้ำร่วมกับ PNI  อ่ืนๆ รวมทั้งกำรจัดกิจกรรมคู่ขนำน เข้ำร่วมประชุม PNI ท ำในฐำนะรัฐบำลไทย 
(CCPCJ) โดย TIJ จัดว่ำเป็นสถำบัน PNI ที่มีศักยภำพสูง มีควำมร่วมมือกับสถำบันต่ำงประเทศ และมีกำร
จัดกิจกรรมคู่ขนำน ปี 2560 มีกำรจัดกำรประชุม AAPCJ และเริ่มต้นกำรท ำกำรวิจัยร่วมกับสถำบัน PNI 
อ่ืน พบว่ำหัวข้อที่องค์กรท ำได้ดี ได้แก่ โครงสร้ำงต้นทุน (5 คะแนน) กำรบริหำรทรัพยำกร (5 คะแนน) 
และพันธมิตรหลัก (5 คะแนน) ส ำหรับหัวข้อที่ควรเพ่ิมประสิทธิภำพ ได้แก่ ควำมสัมพันธ์กับ
กลุ่มเป้ำหมำย (1 คะแนน) กำรประเมินผลส ำเร็จ (2 คะแนน) โดยคะแนนเฉลี่ยของโครงกำรอยู่ที่ 3.89 
คะแนน จัดอยู่ในระดับ “ปำนกลำง” 

จุดแข็ง จุดอ่อน วิเคราะห์ 
โครงสร้ำงต้นทุน 
มีกำรบริหำรจัดกำรต้นทุนได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ ไม่เกิดควำมล่ำช้ำ
เนื่องมำจำกเรื่ องกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ 
กำรบริหำรทรัพยำกร 
มีกำรวำงแผนในกำรบริหำรทรัพยำกร
ทั้งด้ำนทรัพยำกรบุคคล และ
ทรัพยำกรอื่น ๆ  ทรัพยำกรอยู่ใน
ระดับที่เหมำะสมกับกำรด ำเนิน
โครงกำร 
พันธมิตรหลัก 
พันธมิ ตรหลักมีทั้ งหน่ วย งำน
ภำยในประเทศและหน่วยงำน
ต่ ำ งประ เทศ  และมีพั นธมิ ตร
ส ำรองในกรณีที่มีควำมผิดพลำด
เกิดขึ้น 

กำรประเมินผลส ำเร็จ 
โครงกำรด ำเนินกำรแล้วเสร็จ แต่ยัง
ไม่พบกำรประเมินผลควำมส ำเร็จ
ของโครงกำร/ผลผลิตของโครงกำร 
ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 
ยังไม่พบกำรส ำรวจควำมสัมพันธ์กับ
กลุ่มเป้ำหมำย  
 

โครงกำรนี้เป็นกำรส่งเสริมบทบำท
ของ TIJ ทั้งในประเทศและในระดับ
นำนำชำติในฐำนะหนึ่งในสถำบัน 
PNI ที่มีศักยภำพสูง มีควำมร่วมมือ
ในกำรท ำวิจัยร่วมกับสถำบัน PNI 
อื่นๆ ซึ่ งประโยชน์ของโครงกำร 
สำมำรถตอบสนองต่อควำมส ำเร็จ
ทำงยุ ทธศำสตร์ ขององค์ กร ได้  
อย่ำงไรก็ตำมสิ่งที่องค์กรควรจะ
พัฒนำเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
ด ำเนินงำน ได้แก่ กำรประเมินผล
ส ำเร็จของโครงกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม 
และกำรประเมินควำมสัมพันธ์กับ
กลุ่มเป้ำหมำย เพื่อสอบถำมควำม
คิดเห็น ข้อเสนอแนะเพื่อน ำมำ
ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนต่อไป    
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การปรับโครงสร้างองค์กรและยกระดับการบริหารจัดการให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
สอดรับกับมาตรฐานสากล 
 
1. โครงการเสริมสร้างกลไกการจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร 

หัวข้อ เฉลี่ยทุกกิจกรรม 

1. คุณค่ำหลัก 5.00 

2. กำรประเมินผลส ำเร็จ 2.00 

3. โครงสร้ำงต้นทุน 5.00 

4. กำรบริหำรทรัพยำกร 5.00 

5. กิจกรรมหลัก 4.33 

6. พันธมิตรหลัก 4.50 

7. กลุ่มเป้ำหมำย 4.00 

8. ช่องทำง 4.67 

9. ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 1.00 

คะแนนเฉลี่ย  3.94 
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 เป็นโครงกำรเกี่ยวกับกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management) ภำยในองค์กร มีกำร
ด ำเนินกำร KM Section ภำยใน จัดท ำบอร์ดให้ควำมรู้ ห้องสมุดออนไลน์/ห้องสมุดเคลื่อนที่ รวมถึง
นิทรรศกำรหน้ำลิฟท์ ในขณะเดียวกันมีกำรจัดท ำ Infographic Online เผื่อเผยแพร่ต่อสำธำรณะ และมี
กำรจัดเก็บองค์ควำมรู้ไว้ในฐำนข้อมูลขององค์กรด้วย พบว่ำหัวข้อที่องค์กรท ำได้ดี ได้แก่ โครงสร้ำงต้นทุน 
(5 คะแนน) และกำรบริหำรทรัพยำกร (5 คะแนน) ส ำหรับหัวข้อที่ควรเพ่ิมประสิทธิภำพได้แก่  
ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย (1 คะแนน) กำรประเมินผลส ำเร็จ (2 คะแนน) โดยคะแนนเฉลี่ยของ
โครงกำรอยู่ที่ 3.94 คะแนน จัดอยู่ในระดับ “ปำนกลำง” 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน วิเคราะห์ 

โครงสร้ำงต้นทุน 
มีกำรบริหำรจัดกำรต้นทุนได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ ไม่เกิดควำมล่ำช้ำ
เนื่องมำจำกเรื่ องกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ 
กำรบริหำรทรัพยำกร 
มี ก ำรวำ งแผนในกำรบริห ำร
ทรัพยำกรทั้งด้ำนทรัพยำกรบุคคล 
และทรัพยำกรอื่นๆ  ทรัพยำกรอยู่
ในระดับที่เหมำะสมกับกำรด ำเนิน
โครงกำร 
 

กำรประเมินผลส ำเร็จ 
โครงกำรด ำเนินกำรแล้วเสร็จ แต่ยัง
ไม่พบกำรประเมินผลควำมส ำเร็จ
ของโครงกำร/ผลผลิตของโครงกำร 
ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 
ยังไม่พบกำรส ำรวจควำมสัมพันธ์กับ
กลุ่มเป้ำหมำย  
 

โครงกำรนี้เป็นกำรจัดกำร/จัดเก็บ องค์
ค ว ำ ม รู้ ภ ำ ย ใ น อ ง ค์ ก ร  แ ล ะ ใ น
ข ณ ะ เ ดี ย ว กั น ไ ด้ มี ก ำ ร จั ด ท
Infographic Online เพื่อเผยแพร่ต่อ
สำธำรณะด้วย ซึ่ งประโยชน์ของ
โครงกำร สำมำรถตอบสนองต่อ
ควำมส ำเร็จทำงยุทธศำสตร์ขององคก์ร
ได้ อย่ำงไรก็ตำมสิ่งที่องค์กรควรจะ
พัฒนำเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
ด ำเนินงำน ได้แก่ กำรประเมินผล
ส ำเร็จของโครงกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม 
และกำรประเมินควำมสัมพันธ์กับ
กลุ่มเป้ำหมำย เพื่อสอบถำมควำม
คิ ด เห็ น  ข้ อ เ สนอแนะ เพื่ อน ำมำ
ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนต่อไป    
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2. โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการและองค์ความรู้ในรูปแบบงานสร้างสรรค์ 

หัวข้อ เฉลี่ยทุกกิจกรรม 

1. คุณค่ำหลัก 5.00 

2. กำรประเมินผลส ำเร็จ 2.00 

3. โครงสร้ำงต้นทุน 5.00 

4. กำรบริหำรทรัพยำกร 4.00 

5. กิจกรรมหลัก 4.33 

6. พันธมิตรหลัก 5.00 

7. กลุ่มเป้ำหมำย 4.00 

8. ช่องทำง 4.67 

9. ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 1.00 

คะแนนเฉลี่ย  3.89 

 

 
 

 เป็นโครงกำรที่ในกำรเผยแพร่งำนวิชำกำรและองค์ควำมรู้ที่มีประโยชน์ต่อสังคม และยังเป็นกำร
สร้ำงควำมรับรู้ต่อบุคคลภำยนอกด้วย ผลตอบรับเป็นไปในเชิงบวก พบได้จำกกำรที่มีกำรติดต่อกลับ  
เข้ำทำงท่ีองค์กรผ่ำนช่องทำงที่แจ้งไว้ เพ่ือขอข้อมูลหรือองค์ควำมรู้เพ่ิมเติม พบว่ำ หัวข้อที่องค์กรท ำได้ดี
ได้แก่ คุณค่ำหลัก (5 คะแนน) โครงสร้ำงต้นทุน (5 คะแนน) และพันธมิตรหลัก (5 คะแนน) ส ำหรับ
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หัวข้อที่ควรเพ่ิมประสิทธิภำพ ได้แก่ ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย (1 คะแนน) กำรประเมินผลส ำเร็จ 
(2 คะแนน) โดยคะแนนเฉลี่ยของโครงกำรอยู่ที่ 3.89 คะแนน จัดอยู่ในระดับ “ปำนกลำง” 

จุดแข็ง จุดอ่อน วิเคราะห์ 

คุณค่ำหลัก 

สำมำรถก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยของ
โครงกำรได้ โครงกำรสะท้อนให้
เห็นถึงควำมส ำเร็จของยุทธศำสตร์
องค์กรเป็นอย่ำงดี และบูรณำกำร
ร่วมกับโครงกำรอื่นเพื่อตอบสนอง
ต่อยุทธศำสตร์องค์กร 

โครงสร้ำงต้นทุน 

มีกำรบริหำรจัดกำรต้นทุนได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ ไม่เกิดควำมล่ำช้ำ
เนื่องมำจำกเรื่ องกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ 

พันธมิตรหลัก 

พันธมิ ตรหลักมีทั้ งหน่ วย งำน
ภำยในองค์กร และหน่วยงำน
ภำยนอกองค์กร และมีพันธมิตร
ส ำรองในกรณีที่มีควำมผิดพลำด
เกิดขึ้น 

กำรประเมินผลส ำเร็จ 

โครงกำรด ำเนินกำรแล้วเสร็จ แต่ยัง
ไม่พบกำรประเมินผลควำมส ำเร็จ
ของโครงกำร/ผลผลิตของโครงกำร 

ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 

ยังไม่พบกำรส ำรวจควำมสัมพันธ์กับ
กลุ่มเป้ำหมำย  
 

โครงกำรนี้ เป็นกำรเผยแพร่งำน
วิชำกำรและองค์ควำมรู้ที่มีประโยชน์
ออกไปสู่สังคม โดยผลตอบรับเป็นไป
ในเชิงบวก ซึ่งประโยชน์ของโครงกำร 
สำมำรถตอบสนองต่อควำมส ำเร็จ
ทำงยุ ทธศำสตร์ ขององค์ กร ได้  
อย่ำงไรก็ตำมสิ่งที่องค์กรควรจะ
พัฒนำเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
ด ำเนินงำน ได้แก่ กำรประเมินผล
ส ำ เ ร็ จของ โคร งก ำรอย่ ำ ง เป็ น
รู ป ธ ร ร ม  แ ล ะ ก ำ ร ป ร ะ เ มิ น
ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย เพื่อ
สอบถำมควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
เพื่อน ำมำปรับปรุงกำรด ำเนินงำน
ต่อไป    

 
  



รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 
ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 

บริษัท ทรู โอเชีย่น คอนซัลต้ิง จ ากัด หน้า  139 

3. โครงการส่งเสริมการรับรู้ด้านงานวิชาการในกลุ่มประชาชนและสื่อมวลชน 

หัวข้อ เฉลี่ยทุกกิจกรรม 

1. คุณค่ำหลัก 5.00 

2. กำรประเมินผลส ำเร็จ 2.00 

3. โครงสร้ำงต้นทุน 5.00 

4. กำรบริหำรทรัพยำกร 4.00 

5. กิจกรรมหลัก 4.33 

6. พันธมิตรหลัก 5.00 

7. กลุ่มเป้ำหมำย 4.00 

8. ช่องทำง 4.67 

9. ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 1.00 

คะแนนเฉลี่ย  3.89 

 

 
 
 เป็นโครงกำรหลักในกำรสนับสนุนกำรด ำเนินกำรหลักขององค์กรในเรื่องเกี่ยวกับงำนวิชำกำร 
และเผยแพร่งำนวิชำกำรออกไปสู่สำธำรณะทั้งนักวิชำกำรและประชำชนทั่วไป โดยใช้ช่องทำงผ่ำนสื่อปกติ 
เช่น สิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ พบว่ำหัวข้อที่องค์กรท ำได้ดี ได้แก่ คุณค่ำหลัก (5 คะแนน) โครงสร้ำง
ต้นทุน (5 คะแนน) และพันธมิตรหลัก (5 คะแนน) ส ำหรับหัวข้อที่ควรเพ่ิมประสิทธิภำพ ได้แก่ 
ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย (1 คะแนน) กำรประเมินผลส ำเร็จ (2 คะแนน) โดยคะแนนเฉลี่ยของ
โครงกำรอยู่ที่ 3.89 คะแนน จัดอยู่ในระดับ “ปำนกลำง” 
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จุดแข็ง จุดอ่อน วิเคราะห์ 
คุณค่ำหลัก 

สำมำรถก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำย
ของโครงกำรได้ โครงกำรสะท้อน
ให้ เ ห็ น ถึ ง ค ว ำ ม ส ำ เ ร็ จ ข อ ง
ยุทธศำสตร์องค์กรเป็นอย่ำงดี 
และบูรณำกำรร่วมกับโครงกำร
อื่นเพื่อตอบสนองต่อยุทธศำสตร์
องค์กร  
โครงสร้ำงต้นทุน 

มีกำรบริหำรจัดกำรต้นทุนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ไม่เกิดควำม
ล่ ำ ช้ ำ เนื่ อ งมำจำก เ รื่ อ งกำร
เบิกจ่ำยงบประมำณ 

พันธมิตรหลัก 

พันธมิตรหลักมีทั้ งหน่วยงำน
ภำยในองค์กร และหน่วยงำน
ภำยนอกองค์กร และมีพันธมิตร
ส ำรองในกรณีที่มีควำมผิดพลำด
เกิดขึ้น 

กำรประเมินผลส ำเร็จ 

โครงกำรด ำเนินกำรแล้วเสร็จ แต่ยัง
ไม่พบกำรประเมินผลควำมส ำเร็จ
ของโครงกำร/ผลผลิตของโครงกำร 

ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 

ยังไม่พบกำรส ำรวจควำมสัมพันธ์กับ
กลุ่มเป้ำหมำย  
 

โครงกำรนี้ เป็นกำรสนับสนุนกำร
ด ำเนินกำรหลักขององค์กรในเรื่อง
เกี่ยวกับงำนวิชำกำร เน้นกำรเผยแพร่
ผ่ำนสื่อประเภทต่ำงๆ ให้ตรงกับ
กลุ่มเป้ำหมำยที่ต้องกำรมำกที่สุด ซึ่ง
ประโยชน์ของโครงกำร สำมำรถ
ตอบสนองต่ อคว ำมส ำ เ ร็ จทำง
ยุทธศำสตร์ขององค์กรได้ อย่ำงไรก็
ตำมสิ่งที่องค์กรควรจะพัฒนำเพื่ อ
เพิ่มประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน 
ได้แก่ กำรประเมินผลส ำเร็จของ
โครงกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม และกำร
ป ร ะ เ มิ น ค ว ำ ม สั ม พั น ธ์ กั บ
กลุ่มเป้ำหมำย เพื่อสอบถำมควำม
คิด เห็น  ข้อ เสนอแนะเพื่ อน ำมำ
ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนต่อไป    

 
  



รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 
ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 

บริษัท ทรู โอเชีย่น คอนซัลต้ิง จ ากัด หน้า  141 

4. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร 

หัวข้อ เฉลี่ยทุกกิจกรรม 

1. คุณค่ำหลัก 5.00 

2. กำรประเมินผลส ำเร็จ 2.00 

3. โครงสร้ำงต้นทุน 5.00 

4. กำรบริหำรทรัพยำกร 5.00 

5. กิจกรรมหลัก 4.33 

6. พันธมิตรหลัก 4.00 

7. กลุ่มเป้ำหมำย 4.00 

8. ช่องทำง 4.67 

9. ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 1.00 

คะแนนเฉลี่ย  3.89 

 

 
 

 เป็นโครงกำรหลักในกำรสนับสนุนให้สำธำรณะได้เห็นถึงควำมสำมำรถของผู้ต้องขังหญิงใน
เรือนจ ำ ผ่ำนกำรจัดมอบของที่ระลึกฝีมือผู้ต้องขังหญิงให้กับแขกขององค์กรตำมวำระต่ำงๆ โดย TIJ จะ
เป็นผู้สนับสนุนในเรื่องกำรช่วยคิด Theme ที่มำของที่ระลึก, ประวัติควำมเป็นมำเป็นไป, ลักษณะบรรจุ
ภัณฑ์ที่เหมำะสม เพ่ือสร้ำงควำมประทับใจให้กับผู้ได้รับของที่ระลึกเหล่ำนี้ พบว่ำหัวข้อที่องค์กรท ำได้ดี
ได้แก่ คุณค่ำหลัก (5 คะแนน) โครงสร้ำงต้นทุน (5 คะแนน) และกำรบริหำรทรัพยำกร (5 คะแนน) 
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ส ำหรับหัวข้อที่ควรเพ่ิมประสิทธิภำพ ได้แก่ ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย (1 คะแนน) กำรประเมินผล
ส ำเร็จ (2 คะแนน) โดยคะแนนเฉลี่ยของโครงกำรอยู่ที่ 3.89 คะแนน จัดอยู่ในระดับ “ปำนกลำง” 

จุดแข็ง จุดอ่อน วิเคราะห์ 

คุณค่ำหลัก 
สำมำรถก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยของ
โครงกำรได้ โครงกำรสะท้อนให้
เห็นถึงควำมส ำเร็จของยุทธศำสตร์
องค์กรเป็นอย่ำงดี และบูรณำกำร
ร่วมกับโครงกำรอื่นเพื่อตอบสนอง
ต่อยุทธศำสตร์องค์กร  
โครงสร้ำงต้นทุน 
มีกำรบริหำรจัดกำรต้นทุนได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ ไม่เกิดควำมล่ำช้ำ
เนื่องมำจำกเรื่ องกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ 
กำรบริหำรทรัพยำกร 
มี ก ำรวำ งแผนในกำรบริหำร
ทรัพยำกรทั้งด้ำนทรัพยำกรบุคคล 
และทรัพยำกรอื่น ๆ  ทรัพยำกร
อยู่ ในระดับที่ เหมำะสมกับกำร
ด ำเนินโครงกำร 

กำรประเมินผลส ำเร็จ 
โครงกำรด ำเนินกำรแล้วเสร็จ แต่ยัง
ไม่พบกำรประเมินผลควำมส ำเร็จ
ของโครงกำร/ผลผลิตของโครงกำร 
ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 
ยังไม่พบกำรส ำรวจควำมสัมพันธ์กับ
กลุ่มเป้ำหมำย  
 

โครงกำรนี้เป็นกำรสนับสนุนผู้ต้องขงั
หญิงในเรือนจ ำผ่ำนกำรจัดท ำของที่
ระลึกที่มีคุณค่ำส ำหรับแจกให้กับ
แขกขององค์กรในวำระต่ำงๆ  ซึ่ง
ประโยชน์ของโครงกำร สำมำรถ
ตอบสนองต่ อควำมส ำ เ ร็ จทำง
ยุทธศำสตร์ขององค์กรได้ อย่ำงไรก็
ตำมสิ่งที่องค์กรควรจะพัฒนำเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน 
ได้แก่ กำรประเมินผลส ำเร็จของ
โครงกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม และกำร
ป ร ะ เ มิ น ค ว ำ ม สั ม พั น ธ์ กั บ
กลุ่มเป้ำหมำย เพื่อสอบถำมควำม
คิดเห็น ข้อเสนอแนะเพื่อน ำมำ
ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนต่อไป    
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รายละเอียดการประเมินมิติประสิทธิภาพรายโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ยุทธศาสตร์ที ่1 การอนุวัติมาตรฐานและบรรทัดฐานของสหประชาชาติด้านการป้องกันอาชญากรรม
และความยุติธรรมทางอาญาในกลุ่มผู้เปราะบาง โดยเฉพาะข้อก าหนดกรุงเทพ และการส่งเสริมสิทธิ
ของผู้หญิงและเด็ก 
 
1. โครงการส ารวจสถิติข้อมูลความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนในประเทศไทย 

หัวข้อ เฉลี่ยทุกกิจกรรม 

1. คุณค่ำหลัก 5.00 

2. กำรประเมินผลส ำเร็จ 3.67 

3. โครงสร้ำงต้นทุน 5.00 

4. กำรบริหำรทรัพยำกร 5.00 

5. กิจกรรมหลัก 5.00 

6. พันธมิตรหลัก 4.50 

7. กลุ่มเป้ำหมำย 4.00 

8. ช่องทำง 3.00 

9. ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 1.00 

คะแนนเฉลี่ย  4.02 
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 เป็นโครงกำรจัดท ำแบบส ำรวจและส ำรวจอำกำรเครียดภำยหลังเกิดควำมรุนแรง ผู้ได้รับ
ประโยชน์โดยตรงจำกโครงกำรนี้คือกรมพินิจฯ ซึ่งมีกำรน ำแบบไปปรับและพัฒนำต่อให้เป็นแบบกำรดูแล
ที่แตกต่ำงกันตำมเหตุที่เยำวชนได้รับมำ พบว่ำหัวข้อที่องค์กรท ำได้ดี ได้แก่ คุณค่ำหลัก (5 คะแนน) 
โครงสร้ำงต้นทุน (5 คะแนน) กำรบริหำรทรัพยำกร (5 คะแนน) และกิจกรรมหลัก (5 คะแนน) ส ำหรับ
หัวข้อที่ควรเพ่ิมประสิทธิภำพ ได้แก่ ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย (1 คะแนน) โดยคะแนนเฉลี่ยของ
โครงกำรอยู่ที่ 4.02 คะแนน จัดอยู่ในระดับ “ดี” 

จุดแข็ง จุดอ่อน วิเคราะห์ 

คุณค่ำหลัก 

สำมำรถก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยของ
โครงกำรได้ โครงกำรสะท้อนให้เห็น
ถึ งควำมส ำ เร็ จของยุทธศำสตร์
องค์กรเป็นอย่ำงดี และบูรณำกำร
ร่วมกับโครงกำรอื่นเพื่อตอบสนอง
ต่อยุทธศำสตร์องค์กร  
โครงสร้ำงต้นทุน 

มีกำรบริหำรจัดกำรต้นทุนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ไม่เกิดควำมล่ำช้ำ
เนื่ อ งมำจำก เ รื่ อ ง กำร เบิ กจ่ ำย
งบประมำณ 

กำรบริหำรทรัพยำกร 

มี ก ำ ร ว ำ ง แ ผ น ใ น ก ำ ร บ ริ ห ำ ร
ทรัพยำกรทั้งด้ำนทรัพยำกรบุคคล 
และทรัพยำกรอื่น ๆ  ทรัพยำกรอยู่
ในระดับที่เหมำะสมกับกำรด ำเนิน
โครงกำร 

กิจกรรมหลัก 

สำมำรถด ำเนินโครงกำรให้แล้วเสร็จ
ตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ และผลผลิตที่
ได้สอดคล้องไปในทิศทำงเดียวกับ
ยุทธศำสตร์องค์กรและยุทธศำสตร์
ชำติ 

ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 

ยังไม่พบกำรส ำรวจควำมสัมพันธ์
กับกลุ่มเป้ำหมำย  
 

โครงกำรนี้เป็นกำรจัดท ำแบบส ำรวจ
และส ำรวจอำกำรเครียดภำยหลังเกิด
ควำมรุนแรง ผู้ได้รับประโยชน์โดยตรง
จำกโครงกำรนี้คือกรมพินิจฯ  ซึ่ ง
ประโยชน์ของโครงกำร สำมำรถ
ตอบสนองต่ อคว ำมส ำ เ ร็ จทำง
ยุทธศำสตร์ขององค์กรได้ อย่ำงไรก็
ตำมสิ่งที่องค์กรควรจะพัฒนำเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน 
ได้แก่ กำรประเมินควำมสัมพันธ์กับ
กลุ่มเป้ำหมำย เพื่อสอบถำมควำม
คิด เห็น  ข้อ เสนอแนะเพื่ อน ำมำ
ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนต่อไป    
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2. การศึกษาวิจัยเรื่องที่มาและภูมิหลังผู้กระท าผิดหญิงและการอนุวัติข้อก าหนดกรุงเทพในประเทศ
อาเซียน 

หัวข้อ เฉลี่ยทุกกิจกรรม 

1. คุณค่ำหลัก 5.00 

2. กำรประเมินผลส ำเร็จ 4.00 

3. โครงสร้ำงต้นทุน 5.00 

4. กำรบริหำรทรัพยำกร 5.00 

5. กิจกรรมหลัก 5.00 

6. พันธมิตรหลัก 5.00 

7. กลุ่มเป้ำหมำย 3.00 

8. ช่องทำง 3.67 

9. ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 1.00 

คะแนนเฉลี่ย  4.07 

 
 
 เป็นโครงกำรวิจัยเพ่ือที่จะศึกษำและท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับที่มำและภูมิหลังของผู้ต้องขังหญิง  
ท ำกำรวิจัยทั้งในประเทศและประเทศในแถบอำเซียน เป็นโครงกำรที่มีกำรด ำ เนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง 
พบว่ำหัวข้อที่องค์กรท ำได้ดี ได้แก่ คุณค่ำหลัก (5 คะแนน) โครงสร้ำงต้นทุน (5 คะแนน) กำรบริหำร
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ทรัพยำกร (5 คะแนน) กิจกรรมหลัก (5 คะแนน) และพันธมิตรหลัก (5 คะแนน) ส ำหรับหัวข้อที่ควรเพิ่ม
ประสิทธิภำพ ได้แก่ ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย (1 คะแนน) โดยคะแนนเฉลี่ยของโครงกำร 
อยู่ที่ 4.07 คะแนน จัดอยู่ในระดับ “ดี” 

จุดแข็ง จุดอ่อน วิเคราะห์ 
คุณค่ำหลัก 

สำมำรถก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยของ
โครงกำรได้ โครงกำรสะท้อนให้
เห็นถึงควำมส ำเร็จของยุทธศำสตร์
องค์กรเป็นอย่ำงดี และบูรณำกำร
ร่วมกับโครงกำรอื่นเพื่อตอบสนอง
ต่อยุทธศำสตร์องค์กร  
โครงสร้ำงต้นทุน 

มีกำรบริหำรจัดกำรต้นทุนได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ ไม่เกิดควำมล่ำช้ำ
เนื่องมำจำกเรื่ องกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ 

กำรบริหำรทรัพยำกร 

มี ก ำรวำ งแผนในกำรบริหำร
ทรัพยำกรทั้งด้ำนทรัพยำกรบุคคล 
และทรัพยำกรอื่นๆ  ทรัพยำกรอยู่
ในระดับที่เหมำะสมกับกำรด ำเนิน
โครงกำร 

กิจกรรมหลัก 

สำมำรถด ำเนินโครงกำรให้แล้ว
เสร็จตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ และ
ผลผลิตที่ได้สอดคล้องไปในทิศทำง
เดียวกับยุทธศำสตร์องค์กรและ
ยุทธศำสตร์ชำติ 
พันธมิตรหลัก 

พันธมิ ตรหลักมีทั้ งหน่ วย งำน
ภำยในประเทศและหน่วยงำน
ต่ ำ งประ เทศ และมีพันธมิ ตร
ส ำรองในกรณีที่มีควำมผิดพลำด
เกิดขึ้น 

ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 

ยังไม่พบกำรส ำรวจควำมสัมพันธ์
กับกลุ่มเป้ำหมำย  
 

เป็นโครงกำรวิจัยเพื่อที่จะศึกษำและ
ท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับที่มำและภูมิ
หลังของผู้ต้องขังหญิง ท ำกำรวิจัยทั้ง
ในประ เทศและประ เทศ ในแถบ
อ ำ เ ซี ย น  เ ป็ น โ ค ร ง ก ำ ร ที่ มี ก ำ ร
ด ำ เนินกำรอย่ ำงต่อเนื่อง ผู้ ได้ รับ
ประโยชน์โดยตรงจำกโครงกำรนี้คือ
กรมพินิจฯ ซึ่งประโยชน์ของโครงกำร 
สำมำรถตอบสนองต่อควำมส ำเร็จทำง
ยุทธศำสตร์ขององค์กรได้ อย่ำงไรก็
ตำมสิ่งที่องค์กรควรจะพัฒนำเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน ได้แก่ 
ก ำ ร ป ร ะ เ มิ น ค ว ำ ม สั ม พั น ธ์ กั บ
กลุ่มเป้ำหมำย เพื่อสอบถำมควำม
คิ ด เห็ น  ข้ อ เ สนอแนะ เพื่ อน ำมำ
ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนต่อไป    
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3. การศึกษาวิจัยเรื่องความเปราะบางในมิติต่างๆ ภายในเรือนจ า 

หัวข้อ เฉลี่ยทุกกิจกรรม 

1. คุณค่ำหลัก 5.00 

2. กำรประเมินผลส ำเร็จ 4.00 

3. โครงสร้ำงต้นทุน 5.00 

4. กำรบริหำรทรัพยำกร 5.00 

5. กิจกรรมหลัก 4.00 

6. พันธมิตรหลัก 5.00 

7. กลุ่มเป้ำหมำย 4.00 

8. ช่องทำง 3.67 

9. ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 1.00 

คะแนนเฉลี่ย  4.07 

 

 
 
 ภูมิหลังผู้ต้องขังในเรือนจ ำมีควำมแตกต่ำงกัน ปัจจุบันมีแม่และเด็กแรกเกิดที่อำศัยอยู่ใน
เรือนจ ำ โครงกำรนี้เป็นกำรวิจัยเชิงคุณภำพผ่ำนกำรสัมภำษณ์ ผลกำรวิจัยสะท้อนให้เห็นถึงถึงผลกระทบ
ที่มีต่อเด็กที่แม่อำศัยอยู่ในเรือนจ ำ และหำแนวทำง/มำตรกำร ในกำรปฏิบัติเพ่ือลดผลกระทบต่อเด็กที่
อำศัยในเรือนจ ำ โดยปี 2560 มีกำรขยำยขอบเขตกำรวิจัยเพ่ิมในผู้ต้องขังที่เป็นชำวต่ำงชำติ (ลำว พม่ำ 
กัมพูชำ) ในปี 2561 มีกำรขยำยขอบเขตกำรวิจัยไปในกลุ่มชนกลุ่มน้อย (ม้ง อำข่ำ ละหู่) เป็นโครงกำรที่
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มีกำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง พบว่ำหัวข้อที่องค์กรท ำได้ดี  ได้แก่ คุณค่ำหลัก (5 คะแนน) โครงสร้ำง
ต้นทุน (5 คะแนน) กำรบริหำรทรัพยำกร (5 คะแนน) และพันธมิตรหลัก (5 คะแนน) ส ำหรับหัวข้อที่
ควรเพ่ิมประสิทธิภำพ ได้แก่ ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย (1 คะแนน) โดยคะแนนเฉลี่ยของโครงกำร
อยู่ที่ 4.07 คะแนน จัดอยู่ในระดับ “ดี” 

จุดแข็ง จุดอ่อน วิเคราะห์ 

คุณค่ำหลัก 

สำมำรถก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยของ
โครงกำรได้ โครงกำรสะท้อนให้
เห็นถึงควำมส ำเร็จของยุทธศำสตร์
องค์กรเป็นอย่ำงดี และบูรณำกำร
ร่วมกับโครงกำรอื่นเพื่อตอบสนอง
ต่อยุทธศำสตร์องค์กร  
โครงสร้ำงต้นทุน 

มีกำรบริหำรจัดกำรต้นทุนได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ ไม่เกิดควำมล่ำช้ำ
เนื่องมำจำกเรื่ องกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ 

กำรบริหำรทรัพยำกร 

มี ก ำรวำ งแผนในกำรบริหำร
ทรัพยำกรทั้งด้ำนทรัพยำกรบุคคล 
และทรัพยำกรอื่นๆ  ทรัพยำกรอยู่
ในระดับที่เหมำะสมกับกำรด ำเนิน
โครงกำร 

พันธมิตรหลัก 

พันธมิ ตรหลักมีทั้ งหน่ วย งำน
ภำยในประเทศและหน่วยงำน
ต่ ำ งประ เทศ และมีพันธมิ ตร
ส ำรองในกรณีที่มีควำมผิดพลำด
เกิดขึ้น 

ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 

ยังไม่พบกำรส ำรวจควำมสัมพันธ์
กับกลุ่มเป้ำหมำย  
 

โครงกำรนี้เป็นกำรวิจัยเชิงคุณภำพผ่ำนกำร
สัมภำษณ์ ผลกำรวิจัยสะท้อนให้เห็นถึงถึง
ผลกระทบที่ มี ต่ อ เด็กที่ แม่อำศัยอยู่ ใน
เรือนจ ำ และหำแนวทำง/มำตรกำร ในกำร
ปฏิบัติเพื่อลดผลกระทบต่อเด็กที่อำศัยใน
เรือนจ ำ ซึ่งประโยชน์ของโครงกำร สำมำรถ
ตอบสนองต่อควำมส ำเร็จทำงยุทธศำสตร์
ขององค์กรได้ อย่ำงไรก็ตำมสิ่งที่องค์กรควร
จะพัฒนำเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
ด ำเนินงำน ได้แก่ กำรประเมินควำมสัมพันธ์
กับกลุ่มเป้ำหมำย เพื่อสอบถำมควำมคิดเห็น
,  ข้อ เสนอแนะเพื่ อน ำมำปรับปรุ งกำร
ด ำเนินงำนต่อไป    

 
  



รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 
ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 

บริษัท ทรู โอเชีย่น คอนซัลต้ิง จ ากัด หน้า  149 

4. โครงการวิจัยการศึกษาเหตุปัจจัยการกระท าความผิดของผู้ต้องขังหญิงและชาย 

หัวข้อ เฉลี่ยทุกกิจกรรม 

1. คุณค่ำหลัก 5.00 

2. กำรประเมินผลส ำเร็จ 4.00 

3. โครงสร้ำงต้นทุน 5.00 

4. กำรบริหำรทรัพยำกร 5.00 

5. กิจกรรมหลัก 5.00 

6. พันธมิตรหลัก 5.00 

7. กลุ่มเป้ำหมำย 4.00 

8. ช่องทำง 3.67 

9. ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 1.00 

คะแนนเฉลี่ย  4.19 

 

 
 
 เป็นโครงกำรวิจัยเข้ำใจถึงสำเหตุกำรกระท ำควำมผิดของเพศที่ต่ำงกัน และต่ำงกันเพรำะสำเหตุใด 
ปี 2559 เก็บข้อมูลพื้นฐำนในคดีที่เก่ียวกับยำเสพติดท้ังในประเทศไทยและประเทศกัมพูชำ เป็นโครงกำร
ที่มีกำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง ปี 2560 มีกำรท ำวิจัยร่วมกับมหำวิทยำลัยกริฟฟิธ และปี 2561 ขยำย
ขอบเขตกำรวิจัยไปศึกษำถึงปัจจัยที่เกิดกำรกระท ำผิดซ้ ำคืออะไร/ควำมส ำเร็จในกำรไม่กระท ำควำมผิดอีก 
เป็นโครงกำรที่มีกำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง พบว่ำหัวข้อที่องค์กรท ำได้ดี ได้แก่ คุณค่ำหลัก (5 คะแนน) 
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โครงสร้ำงต้นทุน (5 คะแนน) กำรบริหำรทรัพยำกร (5 คะแนน) กิจกรรมหลัก (5 คะแนน) และพันธมิตร
หลัก (5 คะแนน) ส ำหรับหัวข้อที่ควรเพ่ิมประสิทธิภำพ ได้แก่ ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย  
(1 คะแนน) โดยคะแนนเฉลี่ยของโครงกำรอยู่ที่ 4.19 คะแนน จัดอยู่ในระดับ “ดี” 

จุดแข็ง จุดอ่อน วิเคราะห์ 
คุณค่ำหลัก 
สำมำรถก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยของ
โครงกำรได้ โครงกำรสะท้อนให้เห็น
ถึ งควำมส ำ เร็ จของยุทธศำสตร์
องค์กรเป็นอย่ำงดี และบูรณำกำร
ร่วมกับโครงกำรอื่นเพื่อตอบสนอง
ต่อยุทธศำสตร์องค์กร  
โครงสร้ำงต้นทุน 
มีกำรบริหำรจัดกำรต้นทุนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ไม่เกิดควำมล่ำช้ำ
เนื่ อ งมำจำก เ รื่ อ งกำร เบิ กจ่ ำย
งบประมำณ 
กำรบริหำรทรัพยำกร 
มี ก ำ ร ว ำ ง แ ผ น ใ น ก ำ ร บ ริ ห ำ ร
ทรัพยำกรทั้งด้ำนทรัพยำกรบุคคล 
และทรัพยำกรอื่น ๆ  ทรัพยำกรอยู่
ในระดับที่เหมำะสมกับกำรด ำเนิน
โครงกำร 
กิจกรรมหลัก 
สำมำรถด ำเนินโครงกำรให้แล้วเสร็จ
ตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ และผลผลิตที่
ได้สอดคล้องไปในทิศทำงเดียวกับ
ยุทธศำสตร์องค์กรและยุทธศำสตร์
ชำติ 
พันธมิตรหลัก 
พั น ธ มิ ต ร ห ลั ก มี ทั้ ง ห น่ ว ย ง ำ น
ภำยในประ เทศและหน่ วยงำน
ต่ำงประเทศ และมีพันธมิตรส ำรอง
ในกรณีที่มีควำมผิดพลำดเกิดขึ้น 

ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 
ยังไม่พบกำรส ำรวจควำมสัมพันธ์
กับกลุ่มเป้ำหมำย  
 

เป็นโครงกำรวิจัยเข้ำใจถึงสำเหตุ
กำรกระท ำควำมผิดของเพศที่
ต่ำงกัน และต่ำงกันเพรำะสำเหตุ
ใด ปี 2561 ขยำยขอบเขตกำรวิจัย
ไปศึกษำถึงปัจจัยที่เกิดกำรกระท ำ
ผิดซ้ ำคืออะไร ควำมส ำเร็จในกำร
ไม่กระท ำควำมผิดอีก ซึ่งประโยชน์
ของโครงกำร สำมำรถตอบสนอง
ต่อควำมส ำเร็จทำงยุทธศำสตร์ของ
องค์ กร ได้  อย่ ำ ง ไ รก็ตำมสิ่ งที่
องค์กรควรจะพัฒนำเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน 
ได้แก่ กำรประเมินควำมสัมพันธ์
กับกลุ่มเป้ำหมำย เพื่อสอบถำม
ควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพื่อ
น ำมำปรับปรุ งกำรด ำ เนินงำน
ต่อไป    
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5. โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ปฏิบัติงานราชทัณฑ์นานาชาติ 

หัวข้อ เฉลี่ยทุกกิจกรรม 

1. คุณค่ำหลัก 5.00 

2. กำรประเมินผลส ำเร็จ 4.00 

3. โครงสร้ำงต้นทุน 5.00 

4. กำรบริหำรทรัพยำกร 5.00 

5. กิจกรรมหลัก 5.00 

6. พันธมิตรหลัก 5.00 

7. กลุ่มเป้ำหมำย 5.00 

8. ช่องทำง 4.67 

9. ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 3.50 

คะแนนเฉลี่ย  4.69 

 

 
 
 เป็นกำรเชิญเจ้ำหน้ำที่รำชทัณฑ์แต่ละประเทศทั้งในภูมิภำค และจัดท ำระบบ Open 
Application ในกำรให้สมัครส ำหรับคนที่อยู่นอกภูมิภำค ใช้วิทยำกร/ผู้บรรยำย ทั้งในประเทศและจำก
ต่ำงประเทศ ปี 2560 มีกำรท ำ action plan เกี่ยวกบัสุขภำพของผู้ต้องขังในเรือนจ ำที่ประเทศอินโดนีเซีย 
โดยมีกำรร้องขอให้ทำง TIJ จัดส่งผู้เชี่ยวชำญไปท ำกำรฝึกอบรมผู้บริหำรของเรือนจ ำหญิงในประเทศ 
รวมถึงกำรออกแบบให้ดูทันสมัย ปี 2561 มีกำรศึกษำเรื่องภูมิหลังของผู้ต้องขัง ซึ่งน ำไปสู่กำรท ำวิจัยเรื่อง 
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Pathways Study in Kenya มีกำรเชิญวิทยำกรจำกหน่วยงำนพันธมิตรหลักขององค์กร เช่น ICRC, 
UNAFEI, กรมพินิจฯ, สถำบันกัลยำฯ, กรมรำชทัณฑ์, มหำวิทยำลัย มำบรรยำยให้ควำมรู้กับผู้เข้ำอบรม 
เป็นโครงกำรที่มีกำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง พบว่ำเกือบทุกหัวข้อที่องค์กรท ำได้ดีอยู่แล้ว ส ำหรับหัวข้อ
ที่ควรเพ่ิมประสิทธิภำพ ได้แก่ ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย (3.50 คะแนน) โดยคะแนนเฉลี่ยของ
โครงกำรอยู่ที่ 4.69 คะแนน จัดอยู่ในระดับ “ดีมำก” 

จุดแข็ง จุดอ่อน วิเคราะห์ 
เป็นโครงกำรที่มีกำรด ำเนินกำรมำ
อย่ำงต่อเนื่อง มีประสบกำรณ์ใน
กำรด ำเนินโครงกำร บุคลำกรมี
ควำมพร้อม และมีทักษะควำมรู้ที่
จ ำเป็นต่อกำรด ำเนินงำน  

เป็นโครงกำรที่ได้รับควำมนิยมมำก
ขึ้นทุกปี ในอนำคตอำจจะมีปัญหำ
เรื่ องทรัพยำกรที่ ไม่ เพียงพอต่อ
ควำมต้องกำรได้  ควรจะมีกำร
วำงแผนล่วงหน้ำเอำไว้  

เป็นกำรเชิญเจ้ำหน้ำที่รำชทัณฑ์แต่
ละประเทศท้ังในภูมิภำค และจัดท ำ
ระบบ Open Application ในกำร
ให้สมัครส ำหรับคนท่ีอยู่นอกภูมิภำค 
ใช้วิทยำกร/ผู้บรรยำย ทั้งในประเทศ
และจำกต่ำงประเทศ ซึ่งประโยชน์
ของโครงกำร สำมำรถตอบสนองต่อ
ควำมส ำเร็จทำงยุทธศำสตร์ของ
องค์กรได้ อย่ำงไรก็ตำมสิ่งที่องค์กร
ควรจะพัฒนำเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
ในกำรด ำ เนินงำน ได้ แก่  กำร
ป ร ะ เ มิ น ค ว ำ ม สั ม พั น ธ์ กั บ
กลุ่มเป้ำหมำย  
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6. โครงการส่งเสริมเรือนจ าต้นแบบตามข้อก าหนดกรุงเทพและข้อก าหนดแมนเดลลา 

 

หัวข้อ เฉลี่ยทุกกิจกรรม 

1. คุณค่ำหลัก 5.00 

2. กำรประเมินผลส ำเร็จ 4.00 

3. โครงสร้ำงต้นทุน 5.00 

4. กำรบริหำรทรัพยำกร 5.00 

5. กิจกรรมหลัก 5.00 

6. พันธมิตรหลัก 5.00 

7. กลุ่มเป้ำหมำย 4.00 

8. ช่องทำง 3.67 

9. ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 3.50 

คะแนนเฉลี่ย  4.46 
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 เป็นโครงกำรเรือนจ ำต้นแบบ ได้มีกำรน ำ Mandela Rule มำปรับให้เข้ำกับบริบทของ  
Bangkok Rules เป็นโครงกำรที่มีกำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง ส่งเสริมให้เกิดเรือนจ ำต้นแบบ 
ในแต่ละภูมิภำค ผ่ำนกำรใช้ checklist ในกำรประเมินเรือนจ ำ ผ่ำนกำรสมัครเข้ำมำร่วมโครงกำร พบว่ำ
เกือบทุกหัวข้อที่องค์กรท ำได้ดีอยู่แล้ว ส ำหรับหัวข้อที่ควรเพ่ิมประสิทธิภำพ ได้แก่ ควำมสัมพันธ์ 
กับกลุ่มเป้ำหมำย (3.50 คะแนน) โดยคะแนนเฉลี่ยของโครงกำรอยู่ที่ 4.46 คะแนน จัดอยู่ในระดับ “ดี” 

จุดแข็ง จุดอ่อน วิเคราะห์ 
เป็นโครงกำรที่มีกำรด ำเนินกำร
มำอย่ำงต่อเนื่อง มีประสบกำรณ์
ในกำรด ำเนินโครงกำร บุคลำกร
มีควำมพร้อม และมีทักษะควำมรู้
ที่จ ำเป็นต่อกำรด ำเนินงำน มีกำร
ขยำยผลส ำเร็จออกไปทั่วประเทศ 
ซึ่งประโยชน์ของโครงกำรส่งผล
ต่อผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียโดยตรง   

ในอนำคตมีแนวโน้มที่จะมีเรือนจ ำที่
สนใจสมัครเข้ำร่วมโครงกำรเพิ่ม
มำกขึ้น เนื่องจำกเล็งเห็นประโยชน์
จำกเรือนจ ำต้นแบบในปัจจุบัน ท ำ
ให้อำจจะเกิดปัญหำกำรขำดแคลน
ทรัพยำกรได้ ควรจะมีกำรวำงแผน
ล่วงหน้ำ  

เป็นโครงกำรเรือนจ ำต้นแบบ ได้มีกำร
น ำ Mandela Rule มำปรับให้เข้ำกับ
บ ริ บ ท ข อ ง  Bangkok Rules เ ป็ น
โครงกำรที่มีกำรด ำ เนินกำรอย่ำง
ต่อเนื่อง ส่งเสริมให้เกิดเรือนจ ำต้นแบบ
ในแต่ละภูมิภำค ซึ่ งประโยชน์ของ
โครงกำร สำมำรถตอบสนองต่ อ
ควำมส ำ เร็ จทำงยุทธศำสตร์ ขอ ง
องค์กรได้ อย่ำงไรก็ตำมสิ่งที่องค์กร
ควรจะพัฒนำเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพใน
กำรด ำเนินงำน ได้แก่ กำรประเมิน
ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย และ
ในอนำคตควร เพิ่ ม กำรประ เมิ น
คุณภำพของ เรื อนจ ำที่ ไ ด้ ร ำงวั ล
เรือนจ ำต้นแบบไปแล้ว เพื่อให้เรือนจ ำ
ต้นแบบเหล่ำนี้สำมำรถรักษำมำตรฐำน
ของตนเองได้ต่อไป 
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7.  โครงการเผยแพร่องค์ความรู้และการสร้างเครือข่ายวิชาการในประเทศและต่างประเทศด้านการ
ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก (Training and Capacity Building) 

หัวข้อ เฉลี่ยทุกกิจกรรม 

1. คุณค่ำหลัก 5.00 

2. กำรประเมินผลส ำเร็จ 4.00 

3. โครงสร้ำงต้นทุน 5.00 

4. กำรบริหำรทรัพยำกร 5.00 

5. กิจกรรมหลัก 5.00 

6. พันธมิตรหลัก 5.00 

7. กลุ่มเป้ำหมำย 4.00 

8. ช่องทำง 3.33 

9. ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 1.00 

คะแนนเฉลี่ย  4.15 

 

 
 
 เป็นโครงกำรจัดกำรอบรมเป็นเวลำ 5 วันให้กับเจ้ำหน้ำที่ในงำนยุติธรรมที่เป็นผู้หญิง เช่น 
เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจหญิง, อัยกำรหญิง, ปลัดอ ำเภอหญิง ซึ่งอยู่ ในกระบวนกำรสืบสวน สอบสวน  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำย, กำรเข้ำถึงสิทธิของผู้หญิงในกระบวนกำรยุติธรรม, 
จิตวิทยำในกำรคุยกับผู้หญิง, กำรปฏิบัติต่อเหยื่อ, กำรส่งเคสต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ปี 2560 มีกำรเพ่ิมเนื้อหำ 
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ในเรื่องของเด็กและเยำวชนเข้ำมำ โดยเฉพำะเรื่องเด็กและเยำวชนที่ตกเป็นเหยื่อของสื่อออนไลน์  
มีวิทยำกรมำให้ควำมรู้กับเจ้ำพนักงำนฝ่ำยปกครอง และเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับกำรปรำบปรำมกำร
กระท ำควำมผิด เพ่ือน ำองค์ควำมรู้ไปใช้ โดยวิทยำกรมำจำกสถำนฑูตเบลเยี่ยม, เนเธอร์แลนด์, ฝรั่งเศส, 
เยอรมัน เป็นต้น โดยเน้นกลุ่มผู้หญิงและเด็กที่ถูกล่วงละเมิด ผลจำกกำรจัดอบรมท ำให้ปี 2561  
น ำไปสู่กำรจับกุมผู้กระท ำผิดแบบ Real Time และจะขยำยควำมร่วมมือกับหน่วยงำนในอำเซียน 
ในอนำคต พบว่ำหัวข้อที่องค์กรท ำได้ดี ได้แก่ คุณค่ำหลัก (5 คะแนน) โครงสร้ำงต้นทุน (5 คะแนน) 
กำรบริหำรทรัพยำกร (5 คะแนน) กิจกรรมหลัก (5 คะแนน) และพันธมิตรหลัก (5 คะแนน) ส ำหรับ
หัวข้อที่ควรเพ่ิมประสิทธิภำพ ได้แก่ ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย (1 คะแนน) โดยคะแนนเฉลี่ย 
ของโครงกำรอยู่ที่ 4.15 คะแนน จัดอยู่ในระดับ “ดี” 

จุดแข็ง จุดอ่อน วิเคราะห์ 
คุณค่ำหลัก 
สำมำรถก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยของ
โครงกำรได้ โครงกำรสะท้อนให้เห็น
ถึ งควำมส ำ เร็ จของยุทธศำสตร์
องค์กรเป็นอย่ำงดี และบูรณำกำร
ร่วมกับโครงกำรอื่นเพื่อตอบสนอง
ต่อยุทธศำสตร์องค์กร  
โครงสร้ำงต้นทุน 
มีกำรบริหำรจัดกำรต้นทุนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ไม่เกิดควำมล่ำช้ำ
เนื่ อ งมำจำก เ รื่ อ งกำร เบิ กจ่ ำย
งบประมำณ 
กำรบริหำรทรัพยำกร 
มี ก ำ ร ว ำ ง แ ผ น ใ น ก ำ ร บ ริ ห ำ ร
ทรัพยำกรทั้งด้ำนทรัพยำกรบุคคล 
และทรัพยำกรอื่น ๆ  ทรัพยำกรอยู่
ในระดับที่เหมำะสมกับกำรด ำเนิน
โครงกำร 
กิจกรรมหลัก 
สำมำรถด ำเนินโครงกำรให้แล้วเสร็จ
ตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ และผลผลิตที่
ได้สอดคล้องไปในทิศทำงเดียวกับ
ยุทธศำสตร์องค์กรและยุทธศำสตร์
ชำติ 
 

ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 
ยังไม่พบกำรส ำรวจควำมสัมพันธ์
กับกลุ่มเป้ำหมำย  
 

เป็นโครงกำรเป็นโครงกำรจัดกำร
อบรมให้กับเจ้ำหน้ำที่ในงำนยุติธรรม
ที่เป็นผู้หญิง เช่น เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ
หญิง, อัยกำรหญิง, ปลัดอ ำเภอหญิง 
ซึ่งอยู่ในกระบวนกำรสืบสวน สอบสวน 
ซึ่งประโยชน์ของโครงกำร สำมำรถ
ตอบสนองต่ อคว ำมส ำ เ ร็ จทำง
ยุทธศำสตร์ขององค์กรได้ อย่ำงไรก็
ตำมสิ่งที่องค์กรควรจะพัฒนำเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน 
ได้แก่ กำรประเมินควำมสัมพันธ์กับ
กลุ่มเป้ำหมำย เพื่อสอบถำมควำม
คิด เห็น ข้อ เสนอแนะเพื่ อน ำมำ
ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนต่อไป    
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จุดแข็ง จุดอ่อน วิเคราะห์ 
พันธมิตรหลัก 
พั น ธ มิ ต ร ห ลั ก มี ทั้ ง ห น่ ว ย ง ำ น
ภำยในประ เทศและหน่ วยงำน
ต่ำงประเทศ และมีพันธมิตรส ำรอง
ในกรณีที่มีควำมผิดพลำดเกิดขึ้น 

 
8. โครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้เรื่องการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง และ
ส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรต่อภาคประชาชน (SpeakUp SpeakOut) 

หัวข้อ เฉลี่ยทุกกิจกรรม 

1. คุณค่ำหลัก 5.00 

2. กำรประเมินผลส ำเร็จ 4.00 

3. โครงสร้ำงต้นทุน 5.00 

4. กำรบริหำรทรัพยำกร 5.00 

5. กิจกรรมหลัก 5.00 

6. พันธมิตรหลัก 5.00 

7. กลุ่มเป้ำหมำย 4.00 

8. ช่องทำง 4.00 

9. ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 1.00 

คะแนนเฉลี่ย  4.22 
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 เป็นโครงกำรรณรงค์ในกลุ่มเยำวชนที่ศึกษำหรือมีควำมสนใจด้ำนกำรท ำสื่อ ให้ท ำสื่อท่ีเกี่ยวข้อง
กับกำรเข้ำถึงสิทธิ์ในกระบวนกำรยุติธรรมของผู้หญิง อย่ำเก็บกำรถูกล่วงละเมิดไว้ให้บอกออกมำให้
สังคมได้รับรู้ผ่ำนหนังสั้นหรือโปสเตอร์ ในปี 2560 ให้เยำวชนที่สนใจร่วมเขียนบทควำมเกี่ยวกับควำม
รุนแรงของผู้หญิง ปี 2561 ขยำยควำมร่วมมือกับคณะนิเทศศิลป์ สถำบันเทคโนโลยีเจ้ำคุณทหำร
ลำดกระบัง บรรจุเป็นหนึ่งในวิชำเรียนเกี่ยวกับควำมรุนแรงต่อ ผู้หญิง และควำมยุติธรรมของผู้หญิง 
พบว่ำหัวข้อที่องค์กรท ำได้ดี ได้แก่ คุณค่ำหลัก (5 คะแนน) โครงสร้ำงต้นทุน (5 คะแนน) กำรบริหำร
ทรัพยำกร (5 คะแนน) กิจกรรมหลัก (5 คะแนน) และพันธมิตรหลัก (5 คะแนน) ส ำหรับหัวข้อที่ควรเพิ่ม
ประสิทธิภำพ ได้แก่ ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย (1 คะแนน) โดยคะแนนเฉลี่ยของโครงกำรอยู่ที่ 
4.22 คะแนน จัดอยู่ในระดับ “ดี” 

จุดแข็ง จุดอ่อน วิเคราะห์ 
คุณค่ำหลัก 

สำมำรถก ำหนดกลุ่ม เป้ำหมำยของ
โครงกำรได้ โครงกำรสะท้อนให้เห็นถึง
ควำมส ำเร็จของยุทธศำสตร์องค์กรเป็น
อย่ำงดี และบูรณำกำรร่วมกับโครงกำร
อื่นเพื่อตอบสนองต่อยุทธศำสตร์องค์กร  
โครงสร้ำงต้นทุน 

มีกำรบริหำรจัดกำรต้นทุนได้อย่ำงมี
ป ร ะสิ ท ธิ ภ ำพ  ไ ม่ เ กิ ด ค ว ำมล่ำ ช้ ำ
เนื่องมำจำกเรื่องกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 

กำรบริหำรทรัพยำกร 

มีกำรวำงแผนในกำรบริหำรทรัพยำกร
ทั้งด้ำนทรัพยำกรบุคคล และทรัพยำกร
อื่น ๆ ทรัพยำกรอยู่ในระดับที่เหมำะสม
กับโครงกำร 

กิจกรรมหลัก 

สำมำรถด ำเนินโครงกำรให้แล้วเสร็จตำม
เป้ำหมำยที่วำงไว้  และผลผลิตที่ได้
ส อ ด ค ล้ อ ง ไ ป ใน ทิ ศ ท ำ ง เ ดี ย ว กั บ
ยุทธศำสตร์องค์กรและยุทธศำสตร์ชำติ 
พันธมิตรหลัก 

พันธมิตรหลักเป็นหน่วยงำนภำยใน 
ประเทศ (สจล.) และมีพันธมิตรส ำรอง
ในกรณีที่มีควำมผิดพลำดเกิดขึ้น 

ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 

ยังไม่พบกำรส ำรวจควำมสัมพันธ์
กับกลุ่มเป้ำหมำย  
 

เป็นโครงกำรรณรงค์ในกลุ่มเยำวชนที่
ศึกษำหรือมีควำมสนใจด้ำนกำรท ำสื่อ 
ให้ท ำสื่อที่เกี่ยวข้องกับกำรเข้ำถึงสิทธิ์
ในกระบวนกำรยุติธรรมของผู้หญิง  
อย่ำเก็บกำรถูกล่วงละเมิดไว้ให้บอก
ออกมำให้สังคมได้รับรู้  ซึ่งประโยชน์
ของโครงกำร สำมำรถตอบสนองต่อ
ควำมส ำเร็จทำงยุทธศำสตร์ขององคก์ร
ได้ อย่ำงไรก็ตำมสิ่งที่องค์กรควรจะ
พัฒนำเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
ด ำ เนิ น งำน  ได้ แก่  ก ำรประ เมิน
ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย เพื่อ
สอบถำมควำมคิดเห็น, ข้อเสนอแนะ
เพื่อน ำมำปรับปรุงกำรด ำเนินงำน
ต่อไป    
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9. โ ค ร งการ  Legal Empowerment: Paths to equal and fair justice for women in the 
ASEAN region 

หัวข้อ เฉลี่ยทุกกิจกรรม 

1. คุณค่ำหลัก 5.00 

2. กำรประเมินผลส ำเร็จ 1.67 

3. โครงสร้ำงต้นทุน 5.00 

4. กำรบริหำรทรัพยำกร 4.00 

5. กิจกรรมหลัก 4.00 

6. พันธมิตรหลัก 5.00 

7. กลุ่มเป้ำหมำย 2.00 

8. ช่องทำง 3.33 

9. ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 1.00 

คะแนนเฉลี่ย  3.44 

 
 

 เป็นโครงกำรศึกษำวิจัยร่วมกับ Cambridge University ในหัวข้อกำรเข้ำถึงกระบวนกำร
ยุติธรรมของผู้หญิงว่ำมีอุปสรรคอะไรบ้ำงในกลุ่มผู้หญิงที่มีโอกำสน้อย แบ่งนักวิจัยเป็นทีมย่อยๆ เพ่ือท ำ
วิจัยภำคสนำมเป็นรำยงำนผลกำรศึกษำเพ่ือน ำเสนอต่อผู้มีอ ำนำจในกำรก ำหนดนโยบำยด้ำนกระบวนกำร
ยุติธรรม พบว่ำหัวข้อที่องค์กรท ำได้ดี ได้แก่ คุณค่ำหลัก (5 คะแนน) โครงสร้ำงต้นทุน (5 คะแนน) และ
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พันธมิตรหลัก (5 คะแนน) ส ำหรับหัวข้อที่ควรเพ่ิมประสิทธิภำพ ได้แก่ ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย  
(1 คะแนน) กำรประเมินผลส ำเร็จ (2 คะแนน) โดยคะแนนเฉลี่ยของโครงกำรอยู่ที่ 3.44 คะแนน  
จัดอยู่ในระดับ “ปำนกลำง” 

จุดแข็ง จุดอ่อน วิเคราะห์ 
คุณค่ำหลัก 
สำมำรถก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยของ
โครงกำรได้ โครงกำรสะท้อนให้เห็น
ถึ งควำมส ำ เร็ จของยุทธศำสตร์
องค์กรเป็นอย่ำงดี และบูรณำกำร
ร่วมกับโครงกำรอื่นเพื่อตอบสนอง
ต่อยุทธศำสตร์องค์กร  
โครงสร้ำงต้นทุน 
มีกำรบริหำรจัดกำรต้นทุนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ไม่เกิดควำมล่ำช้ำ
เนื่ อ งมำจำก เ รื่ อ งกำร เบิ กจ่ ำย
งบประมำณ 
พันธมิตรหลัก 
พั น ธ มิ ต ร ห ลั ก มี ทั้ ง ห น่ ว ย ง ำ น
ภำยในประ เทศและหน่ วยงำน
ต่ำงประเทศ และมีพันธมิตรส ำรอง
ในกรณีที่มีควำมผิดพลำดเกิดขึ้น 

กำรประเมินผลส ำเร็จ 
โครงกำรด ำเนินกำรแล้วเสร็จ แต่
ยังไม่พบกำรประเมินผลควำมส ำเร็จ
ของโครงกำร/ผลผลิตของโครงกำร 
ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 
ยังไม่พบกำรส ำรวจควำมสัมพันธ์
กับกลุ่มเป้ำหมำย  
 

เป็นโครงกำรศึกษำวิจัยร่วมกับ 
Cambridge University ใ น หั ว ข้ อ
กำรเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมของ
ผู้หญิงว่ำมีอุปสรรคอะไรบ้ำงในกลุ่ม
ผู้หญิงที่มีโอกำสน้อยซึ่งประโยชน์
ของโครงกำร สำมำรถตอบสนองต่อ
ควำมส ำเร็จทำงยุทธศำสตร์ของ
องค์กรได้ อย่ำงไรก็ตำมสิ่งที่องค์กร
ควรจะพัฒนำเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
ในกำรด ำ เนิ น งำน  ได้ แก่  ก ำร
ประเมินผลส ำเร็จของโครงกำรอย่ำง
เป็นรูปธรรม และกำรประเมิน
ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย เพื่อ
สอบถำมควำมคิดเห็น, ข้อเสนอแนะ
เพื่อน ำมำปรับปรุงกำรด ำเนินงำน
ต่อไป    

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านหลักนิติธรรมเพื่อรองรับเป้าหมายการพัฒนา
ที่ย่ังยืน 
 
1. โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและองค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรม 

หัวข้อ เฉลี่ยทุกกิจกรรม 

1. คุณค่ำหลัก 5.00 

2. กำรประเมินผลส ำเร็จ 4.00 

3. โครงสร้ำงต้นทุน 5.00 

4. กำรบริหำรทรัพยำกร 5.00 

5. กิจกรรมหลัก 5.00 

6. พันธมิตรหลัก 4.50 
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หัวข้อ เฉลี่ยทุกกิจกรรม 

7. กลุ่มเป้ำหมำย 4.00 

8. ช่องทำง 3.00 

9. ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 1.00 

คะแนนเฉลี่ย  4.06 
 

 
 
 เป็นโครงกำรเกี่ยวกับศึกษำ SDGs Indicator ข้อ 16.1.4 Feeling of Safety/Review มีกำรเก็บ
ข้อมูล, กำรยกร่ำงแบบสอบถำม ส ำรวจกำรเก็บแบบสอบถำมจำกประชำชนทั่วไป เก็บแบบต่อเนื่องหรือ
มอบหมำยให้หน่วยงำนอ่ืนช่วยเก็บแบบสอบถำม พบว่ำหัวข้อที่องค์กรท ำได้ดี  ได้แก่ คุณค่ำหลัก 
(5 คะแนน) โครงสร้ำงต้นทุน (5 คะแนน) กำรบริหำรทรัพยำกร (5 คะแนน) และกิจกรรมหลัก  
(5 คะแนน) ส ำหรับหัวข้อที่ควรเพ่ิมประสิทธิภำพ ได้แก่ ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย (1 คะแนน)  
กำรประเมินผลส ำเร็จ (2 คะแนน) โดยคะแนนเฉลี่ยของโครงกำรอยู่ที่ 4.06 คะแนน จัดอยู่ในระดับ “ดี” 

จุดแข็ง จุดอ่อน วิเคราะห์ 
คุณค่ำหลัก 
สำมำรถก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำย
ของโครงกำรได้ โครงกำรสะท้อน
ให้ เ ห็ น ถึ ง ค ว ำ ม ส ำ เ ร็ จ ข อ ง
ยุทธศำสตร์องค์กรเป็นอย่ำงดี 
และบูรณำกำรร่วมกับโครงกำร

ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 
ยังไม่พบกำรส ำรวจควำมสัมพันธ์กับ
กลุ่มเป้ำหมำย  
 

เป็นโครงกำรเกี่ยวกับศึกษำ SDGs 
Indicator ข้ อ  16.1.4 Feeling of 
Safety/Review มี กำร เก็ บข้ อมู ล , 
กำรยกร่ำงแบบสอบถำม ส ำรวจกำร
เก็บแบบสอบถำมจำกประชำชนทั่วไป 
ซึ่งประโยชน์ของโครงกำร สำมำรถ
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จุดแข็ง จุดอ่อน วิเคราะห์ 
อื่นเพื่อตอบสนองต่อยุทธศำสตร์
องค์กร  
โครงสร้ำงต้นทุน 
มีกำรบริหำรจัดกำรต้นทุนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ไม่เกิดควำม
ล่ ำ ช้ ำ เนื่ อ งมำจำก เ รื่ อ งกำร
เบิกจ่ำยงบประมำณ 
กำรบริหำรทรัพยำกร 
มีกำรวำงแผนในกำรบริหำร
ทรัพยำกรทั้ งด้ ำนทรัพยำกร
บุ คคล  และทรั พย ำกรอื่ น ๆ  
ทรัพยำกรอยู่ในระดับที่เหมำะสม
กับกำรด ำเนินโครงกำร 
กิจกรรมหลัก 
สำมำรถด ำเนินโครงกำรให้แล้ว
เสร็จตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ และ
ผลผลิตที่ ไ ด้ สอดคล้อง ไปใน
ทิศทำง เดี ยวกับยุทธศำสตร์
องค์กรและยุทธศำสตร์ชำต ิ

ตอบสนองต่ อคว ำมส ำ เ ร็ จทำง
ยุทธศำสตร์ขององค์กรได้ อย่ำงไรก็
ตำมสิ่งที่องค์กรควรจะพัฒนำเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน 
ได้แก่ กำรประเมินควำมสัมพันธ์กับ
กลุ่มเป้ำหมำย เพื่อสอบถำมควำม
คิด เห็น  ข้อ เสนอแนะเพื่ อน ำมำ
ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนต่อไป    

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้าง ประยุกต์ใช้ เผยแพร่ องค์ความรู้ของหน่วยงานเพื่อสนับสนุนประเด็น
นโยบายด้านกระบวนการยุติธรรมท่ีเกิดขึ้นใหม่ในสังคมและภูมิภาค 
 
1. โครงการจัดประชุมเวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน (TIJ Public 
Forum on the Rule of Law and Sustainable Development) 

หัวข้อ เฉลี่ยทุกกิจกรรม 

1. คุณค่ำหลัก 5.00 

2. กำรประเมินผลส ำเร็จ 4.00 

3. โครงสร้ำงต้นทุน 4.50 

4. กำรบริหำรทรัพยำกร 5.00 

5. กิจกรรมหลัก 5.00 

6. พันธมิตรหลัก 4.50 
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หัวข้อ เฉลี่ยทุกกิจกรรม 

7. กลุ่มเป้ำหมำย 5.00 

8. ช่องทำง 4.00 

9. ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 3.50 

คะแนนเฉลี่ย  4.50 

 

 
 
 เป็นโครงกำรเพ่ือให้สำธำณชนได้รับรู้ถึงประเด็นที่ต้องกำรจะสื่อผ่ำนกำรประชุมที่ส ำคัญของ
องค์กร เช่น IGLP, UNODC, ROLD Programme และน ำเสนอผลงำนออกสู่สังคม ปี 2561 มีกำร
ผลักดันผลงำนให้ออกมำเป็นรูปธรรมอย่ำงชัดเจน มีกำรออกหนังสือ ROLD in Action แจกในงำน TIJ 
Public Forum พบว่ำ หัวข้อที่องค์กรท ำได้ดี ได้แก่ คุณค่ำหลัก (5 คะแนน) กำรบริหำรทรัพยำกร  
(5 คะแนน) กิจกรรหลัก (5 คะแนน) และกลุ่มเป้ำหมำย (5 คะแนน) ส ำหรับหัวข้อที่ควรเพ่ิม
ประสิทธิภำพ ได้แก่ กำรประเมินผลส ำเร็จ (2 คะแนน) โดยคะแนนเฉลี่ยของโครงกำรอยู่ที่ 4.50 คะแนน 
จัดอยู่ในระดับ “ดีมำก” 

จุดแข็ง จุดอ่อน วิเคราะห์ 
คุณค่ำหลัก 

สำมำรถก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยของ
โครงกำรได้ โครงกำรสะท้อนให้
เห็นถึงควำมส ำเร็จของยุทธศำสตร์
องค์กรเป็นอย่ำงดี และบูรณำกำร

โครงกำรเริ่มเป็นที่รู้จักในวงกว้ำง มี
กำร เปิดรับสมัครล่วงหน้ำ และ
จ ำนวนผู้สนใจก็มีแนวโน้มเพิ่มมำก
ขึ้นตำมไปด้วย ในอนำคตอำจจะเกิด
ปัญหำด้ำนทรัพยำกรไม่เพียงพอ

โครงกำรนี้เป็นกำรเผยแพร่งำนของ
องค์กรต่อสำธำรณชนผ่ำนกำรประชุม
ที่ส ำคัญขององค์กร ซึ่งประโยชน์ของ
โครงกำร สำมำรถตอบสนองต่อ
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จุดแข็ง จุดอ่อน วิเคราะห์ 
ร่วมกับโครงกำรอื่นเพื่อตอบสนอง
ต่อยุทธศำสตร์องค์กร  
กำรบริหำรทรัพยำกร 

มี ก ำรวำ งแผนในกำรบริหำร
ทรัพยำกรทั้งด้ำนทรัพยำกรบุคคล 
และทรัพยำกรอื่น ๆ  ทรัพยำกร
อยู่ ในระดับที่ เหมำะสมกับกำร
ด ำเนินโครงกำร 

กิจกรรมหลัก 

สำมำรถด ำเนินโครงกำรให้แล้ว
เสร็จตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ และ
ผลผลิตที่ได้สอดคล้องไปในทิศทำง
เดียวกับยุทธศำสตร์องค์กรและ
ยุทธศำสตร์ชำติ 
กลุ่มเป้ำหมำย 

มีกำรวิเครำะห์กลุ่มผู้รับบริกำร
และผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วน เสี ยอย่ ำ ง
ชัดเจน ผู้ รับบริกำรมีควำมพึง
พอใจในสิ่งท่ีองค์กรมอบให้ 

เนื่องจำกมีผู้สนใจเข้ำร่วมโครงกำร
มำกเกินไป ควรจะมีกำรวำงแผน
ด้ำนทรัพยำกรล่วงหน้ำ 

 

ควำมส ำเร็จทำงยุทธศำสตร์ขององคก์ร
ได้  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมบทบาทองค์กรในการเป็น Active PNI และสร้างการมีส่วนร่วมกับ
หน่วยงานในเครือข่าย UN-PNI ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นักวิชาการและกลุ่มเยาวชน ทั้งในประเทศและ
ระหว่างประเทศ 
 
1. โครงการพัฒนาศักยภาพส าหรับผู้บริหารด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา (TIJ Executive 
Program on the Rule of Law and Development: RoLD) 

หัวข้อ เฉลี่ยทุกกิจกรรม 

1. คุณค่ำหลัก 5.00 

2. กำรประเมินผลส ำเร็จ 4.00 

3. โครงสร้ำงต้นทุน 5.00 

4. กำรบริหำรทรัพยำกร 5.00 

5. กิจกรรมหลัก 5.00 
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หัวข้อ เฉลี่ยทุกกิจกรรม 

6. พันธมิตรหลัก 4.00 

7. กลุ่มเป้ำหมำย 4.00 

8. ช่องทำง 4.67 

9. ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 4.50 

คะแนนเฉลี่ย  4.57 

 

 
 
 เป็นโครงกำรที่ขยำยผลมำจำกโครงกำร IGLP กำรอบรมคือกลุ่มผู้บริหำรรุ่นใหม่ที่มีศักยภำพ 
โดยเน้นกำรอบรมในเรื่องของหลักนิติธรรมและกำรพัฒนำ ในปี 2561 ปรับเป็นกำรเปิดรับสมัคร 
เนื่องจำกมีผู้ให้ควำมสนใจเพ่ิมมำกขึ้น พบว่ำ หัวข้อที่องค์กรท ำได้ดี ได้แก่ คุณค่ำหลัก (5 คะแนน) 
โครงสร้ำงต้นทุน (5 คะแนน) กำรบริหำรทรัพยำกร (5 คะแนน) และกิจกรรมหลัก (5 คะแนน)  
โดยคะแนนเฉลี่ยของโครงกำรอยู่ที่ 4.57 คะแนน จัดอยู่ในระดับ “ดีมำก” 

จุดแข็ง จุดอ่อน วิเคราะห์ 
คุณค่ำหลัก 
สำมำรถก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำย
ของโครงกำรได้  โครงกำร
สะท้อนให้เห็นถึงควำมส ำเร็จ
ของยุทธศำสตร์องค์กรเป็น
อย่ำงดี และบูรณำกำรร่วมกับ

โครงกำรเริ่มเป็นที่รู้จักในวงกว้ำง มี
กำรเปิดรับสมัครล่วงหน้ำ และจ ำนวน
ผู้สนใจก็มีแนวโน้มเพิ่มมำกขึ้นตำมไป
ด้วย ในอนำคตอำจจะเกิดปัญหำด้ำน
ทรัพยำกรไม่ เพียงพอเนื่ องจำกมี
ผู้สนใจเข้ำร่วมโครงกำรมำกเกินไป 

โครงกำรนี้เป็นกำรจัดหลักสูตรกำร
อบรมให้ควำมรู้กับกลุ่มผู้บริหำรรุ่น
ใหม่ โดยเน้นในเรื่องของหลักนิติ
ธรรมและกำรพัฒนำเป็นหลัก มี
ผู้สนใจเพิ่มมำกขึ้น ท ำให้ปี 2561 
เปลี่ ยนวิ ธี เป็น เปิ ดรั บสมัคร  ซึ่ ง
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จุดแข็ง จุดอ่อน วิเคราะห์ 
โครงกำรอื่นเพื่อตอบสนองต่อ
ยุทธศำสตร์องค์กร  
โครงสร้ำงต้นทุน 
มีกำรบริหำรจัดกำรต้นทุนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ไม่เกิด
ควำมล่ำช้ำเนื่องมำจำกเรื่อง
กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 
กำรบริหำรทรัพยำกร 
มีกำรวำงแผนในกำรบริหำร
ทรัพยำกรทั้งด้ำนทรัพยำกร
บุคคล และทรัพยำกรอื่นๆ  
ท รั พ ย ำ ก ร อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ที่
เ ห ม ำ ะ ส ม กั บ ก ำ ร ด ำ เ นิ น
โครงกำร 
กิจกรรมหลัก 
สำมำรถด ำเนินโครงกำรให้
แล้วเสร็จตำมเป้ำหมำยที่วำง
ไว้ และผลผลิตที่ได้สอดคล้อง
ไปในทิศทำงเดียวกับยุทธศำสตร์
องค์กรและยุทธศำสตร์ชำติ 

ควรจะมีกำรวำงแผนด้ำนทรัพยำกร
ล่วงหน้ำ 

ประโยชน์ของโครงกำร สำมำรถ
ตอบสนองต่ อคว ำมส ำ เ ร็ จทำง
ยุทธศำสตร์ขององค์กรได้  

 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิชาการและกลุ่มผู้น ารุ่นใหม่นานาชาติด้านหลักนิติธรรมและนโยบาย
การพัฒนาภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด 

หัวข้อ เฉลี่ยทุกกิจกรรม 

1. คุณค่ำหลัก 5.00 

2. กำรประเมินผลส ำเร็จ 4.00 

3. โครงสร้ำงต้นทุน 4.50 

4. กำรบริหำรทรัพยำกร 5.00 

5. กิจกรรมหลัก 5.00 

6. พันธมิตรหลัก 5.00 

7. กลุ่มเป้ำหมำย 4.00 

8. ช่องทำง 4.00 
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หัวข้อ เฉลี่ยทุกกิจกรรม 

9. ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 1.00 

คะแนนเฉลี่ย  4.17 

 

 
 
 เป็นโครงกำรอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับหลักนิติธรรมให้กับนักวิชำกำร หรือกลุ่มผู้น ำรุ่นใหม่ 
ในระดับนำนำชำติ มีกำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง ในปี 2561 มีกำรจัดโครงกำร Youth Workshop 
ส ำหรับกลุ่มเยำวชนที่สนใจ ใช้เวลำอบรมทั้งสิ้น 2 วัน พบว่ำหัวข้อที่องค์กรท ำได้ดี ได้แก่ คุณค่ำหลัก  
(5 คะแนน) กำรบริหำรทรัพยำกร (5 คะแนน) กิจกรรมหลัก (5 คะแนน) และพันธมิตรหลัก (5 คะแนน)  
ส ำหรับหัวข้อที่ควรเพ่ิมประสิทธิภำพ ได้แก่ ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย (1 คะแนน) โดยคะแนน
เฉลี่ยของโครงกำรอยู่ที่ 4.17 คะแนน จัดอยู่ในระดับ “ดี” 

จุดแข็ง จุดอ่อน วิเคราะห์ 
คุณค่ำหลัก 

สำมำรถก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำย
ของโครงกำรได้ ประโยชน์ของ
โครงกำรสอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำยและ
บูรณำกำรร่วมกับโครงกำรอื่น
เพื่อตอบสนองต่อยุทธศำสตร์
องค์กร 

 

ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 

ยังไม่พบกำรส ำรวจควำมสัมพันธ์กับ
กลุ่มเป้ำหมำย  
 

โครงกำรมีกำรด ำเนินกำรอย่ำง
ต่อเนื่อง มุ่งเน้นในกำรให้ประโยชน์
กับนักวิชำกำรหรือกลุ่มผู้น ำรุ่นใหม่
ทั้ ง ภ ำย ในประ เทศและระดั บ
นำนำชำติ ประโยชน์ของโครงกำร
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
กลุ่มเป้ำหมำย อย่ำงไรก็ตำมสิ่งที่
อ งค์ ก รควรจะพัฒนำ เพื่ อ เ พิ่ ม
ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน 
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จุดแข็ง จุดอ่อน วิเคราะห์ 
กำรบริหำรทรัพยำกร 

มีกำรวำงแผนในกำรบริหำร
ทรัพยำกรทั้ งด้ ำนทรัพยำกร
บุ คคล  และทรั พยำกรอื่ น  ๆ  
ทรัพยำกรอยู่ในระดับที่เหมำะสม
กับกำรด ำเนินโครงกำร 

กิจกรรมหลัก 

สำมำรถด ำเนินโครงกำรให้แล้ว
เสร็จตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ และ
ผลผลิตที่ ไ ด้ สอดคล้อง ไปใน
ทิศทำง เดี ยวกับยุทธศำสตร์
องค์กรและยุทธศำสตร์ชำติ 
พันธมิตรหลัก 

พันธมิตรหลักมีทั้ งหน่วยงำน
ภำยในประเทศและหน่วยงำน
ต่ำงประเทศที่มีควำมเช่ียวชำญ
ใน เ รื่ อ งหลั กนิ ติ ธ ร รม  และมี
พันธมิตรส ำรองในกรณีที่มีควำม
ผิดพลำดเกิดขึ้น 

ได้แก่ กำรประเมินควำมสัมพันธ์กับ
กลุ่มเป้ำหมำย เพื่อสอบถำมควำม
คิดเห็น ข้อเสนอแนะเพื่อน ำมำ
ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนต่อไป    

 
3. โครงการส่งเสริมบทบาทการเป็นสถาบันเครือข่ายแผนงานสหประชาชาติด้านการป้องกัน
อาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา (PNI) ในเวทีระหว่างประเทศ 

หัวข้อ เฉลี่ยทุกกิจกรรม 

1. คุณค่ำหลัก 5.00 

2. กำรประเมินผลส ำเร็จ 4.00 

3. โครงสร้ำงต้นทุน 5.00 

4. กำรบริหำรทรัพยำกร 5.00 

5. กิจกรรมหลัก 5.00 

6. พันธมิตรหลัก 5.00 

7. กลุ่มเป้ำหมำย 4.00 

8. ช่องทำง 4.00 
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หัวข้อ เฉลี่ยทุกกิจกรรม 

9. ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 1.00 

คะแนนเฉลี่ย  4.22 

 

 
 
 เป็นโครงกำรที่ TIJ ด ำเนินกำรในฐำนะภำคีเครือข่ำยภำยใต้สหประชำชำติ เกิดขึ้นเพื่อสนับสนุน 
UNODC - Crime Commission ของสหประชำชำติ กระท ำภำยใต้กรอบ CCPCJ มีกำรท ำวิจัยและ
ค้นคว้ำร่วมกับ PNI  อ่ืนๆ รวมทั้งกำรจัดกิจกรรมคู่ขนำน เข้ำร่วมประชุม PNI ท ำในฐำนะรัฐบำลไทย 
(CCPCJ) โดย TIJ จัดว่ำเป็นสถำบัน PNI ที่มีศักยภำพสูง มีควำมร่วมมือกับสถำบันต่ำงประเทศ และมีกำร
จัดกิจกรรมคู่ขนำน ปี 2560 มีกำรจัดกำรประชุม AAPCJ และเริ่มต้นกำรท ำกำรวิจัยร่วมกับสถำบัน PNI 
อ่ืน ระหว่ำงปี 2560-2561 มีกำรท ำกำรวิจัยร่วมกับ PNI อ่ืน ในหัวข้อเกี่ยวกับกำรเข้ำถึงกระบวนกำร
ยุติธรรมของผู้หญิงในอำเซียน พบว่ำหัวข้อที่องค์กรท ำได้ดี ได้แก่ คุณค่ำหลัก (5 คะแนน) โครงสร้ำง
ต้นทุน (5 คะแนน) กำรบริหำรทรัพยำกร (5 คะแนน) กิจกรรมหลัก (5 คะแนน) และพันธมิตรหลัก (5 
คะแนน) ส ำหรับหัวข้อที่ควรเพ่ิมประสิทธิภำพ ได้แก่ ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย (1 คะแนน))  
โดยคะแนนเฉลี่ยของโครงกำรอยู่ที่ 4.22 คะแนน จัดอยู่ในระดับ “ดี” 
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จุดแข็ง จุดอ่อน วิเคราะห์ 
คุณค่ำหลัก 
สำมำรถก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำย
ของโครงกำรได้ ประโยชน์ของ
โครงกำรสอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำยและ
บูรณำกำรร่วมกับโครงกำรอื่น
เพื่อตอบสนองต่อยุทธศำสตร์
องค์กร 
โครงสร้ำงต้นทุน 
มีกำรบริหำรจัดกำรต้นทุนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ไม่เกิดควำม
ล่ ำ ช้ ำ เนื่ อ งมำจำก เ รื่ อ งกำร
เบิกจ่ำยงบประมำณ 
กำรบริหำรทรัพยำกร 
มีกำรวำงแผนในกำรบริหำร
ทรัพยำกรทั้ งด้ ำนทรัพยำกร
บุ คคล  และทรั พยำกรอื่ น  ๆ  
ทรัพยำกรอยู่ในระดับที่เหมำะสม
กับกำรด ำเนินโครงกำร 
กิจกรรมหลัก 
สำมำรถด ำเนินโครงกำรให้แล้ว
เสร็จตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ และ
ผลผลิตที่ ไ ด้ สอดคล้ อง ไปใน
ทิศทำง เดี ยวกับยุทธศำสตร์
องค์กรและยุทธศำสตร์ชำติ 
พันธมิตรหลัก 
พันธมิตรหลักมีทั้ งหน่วยงำน
ภำยในประเทศและหน่วยงำน
ต่ ำงประเทศ  และมีพันธมิตร
ส ำรองในกรณีที่มีควำมผิดพลำด
เกิดขึ้น 

ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 
ยังไม่พบกำรส ำรวจควำมสัมพันธ์
กับกลุ่มเป้ำหมำย  
 

โครงกำรนี้เป็นกำรส่งเสริมบทบำทของ 
TIJ ทั้ ง ใ น ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ ใ น ร ะ ดั บ
นำนำชำติในฐำนะหนึ่งในสถำบัน PNI 
ที่มีศักยภำพสูง มีควำมร่วมมือในกำร
ท ำวิจัยร่วมกับสถำบัน PNI อื่นๆ  ซึ่ง
ประ โยชน์ของโครงกำร  สำมำรถ
ต อ บ ส น อ ง ต่ อ ค ว ำ ม ส ำ เ ร็ จ ท ำ ง
ยุทธศำสตร์ขององค์กรได้ อย่ำงไรก็ตำม
สิ่ งที่ องค์กรควรจะพัฒนำเพื่ อ เพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน ได้แก่ 
ก ำ ร ป ร ะ เ มิ น ค ว ำ ม สั ม พั น ธ์ กั บ
กลุ่ม เป้ำหมำย เพื่อสอบถำมควำม
คิดเห็น ข้อเสนอแนะเพื่อน ำมำปรับปรุง
กำรด ำเนินงำนต่อไป    
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การปรับระบบการพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการให้เข้มแข็งทันสมัย และ 
มีประสิทธิภาพสามารถสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจในระดับนานาชาติ 
 
1. โครงการเสริมสร้างกลไกการจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร 

หัวข้อ เฉลี่ยทุกกิจกรรม 

1. คุณค่ำหลัก 5.00 

2. กำรประเมินผลส ำเร็จ 4.00 

3. โครงสร้ำงต้นทุน 5.00 

4. กำรบริหำรทรัพยำกร 4.00 

5. กิจกรรมหลัก 5.00 

6. พันธมิตรหลัก 4.50 

7. กลุ่มเป้ำหมำย 4.00 

8. ช่องทำง 4.67 

9. ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 1.00 

คะแนนเฉลี่ย  4.13 
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 เป็นโครงกำรเกี่ยวกับกำรจัดกำรควำมรู้  (Knowledge Management) ภำยในองค์กร  
มีกำรด ำเนินกำร KM Section ภำยใน จัดท ำบอร์ดให้ควำมรู้ ห้องสมุดออนไลน์/ห้องสมุดเคลื่อนที่ 
รวมถึงนิทรรศกำรหน้ำลิฟท์ ในขณะเดียวกันมีกำรจัดท ำ Infographic Online เผื่อเผยแพร่ต่อสำธำรณะ 
และมีกำรจัดเก็บองค์ควำมรู้ไว้ในฐำนข้อมูลขององค์กร เป็นโครงกำรที่มีกำรด ำเนินกำรต่อเนื่อง พบว่ำ
หัวข้อที่องค์กรท ำได้ดี ได้แก่ คุณค่ำหลัก (5 คะแนน) โครงสร้ำงต้นทุน (5 คะแนน) และกิจกรรมหลัก  
(5 คะแนน) ส ำหรับหัวข้อที่ควรเพ่ิมประสิทธิภำพ ได้แก่ ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย (1 คะแนน)  
โดยคะแนนเฉลี่ยของโครงกำรอยู่ที่ 4.13 คะแนน จัดอยู่ในระดับ “ดี” 

จุดแข็ง จุดอ่อน วิเคราะห์ 
คุณค่ำหลัก 
สำมำรถก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำย
ของโครงกำรได้ ประโยชน์ของ
โครงกำรสอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำยและ
บูรณำกำรร่วมกับโครงกำรอื่น
เพื่อตอบสนองต่อยุทธศำสตร์
องค์กร 
โครงสร้ำงต้นทุน 
มีกำรบริหำรจัดกำรต้นทุนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ไม่ เกิด
ควำมล่ำช้ำเนื่องมำจำกเรื่องกำร
เบิกจ่ำยงบประมำณ 
กิจกรรมหลัก 
สำมำรถด ำเนินโครงกำรให้แล้ว
เสร็จตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ และ
ผลผลิตที่ ได้สอดคล้องไปใน
ทิศทำงเดียวกับยุทธศำสตร์
องค์กรและยุทธศำสตร์ชำติ 

ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 
ยังไม่พบกำรส ำรวจควำมสัมพันธ์กับ
กลุ่มเป้ำหมำย  
 

โครงกำรนี้เป็นกำรจัดกำร/จัดเก็บ 
องค์ควำมรู้ภำยในองค์กร และใน
ข ณ ะ เ ดี ย ว กั น ไ ด้ มี ก ำ ร จั ด ท ำ  
Infographic Online เพื่ อ เผยแพร่
ต่อสำธำรณะด้วย ซึ่งประโยชน์ของ
โครงกำร สำมำรถตอบสนองต่อ
ควำมส ำเร็จทำงยุทธศำสตร์ของ
องค์กรได้ อย่ำงไรก็ตำมสิ่งที่องค์กร
ควรจะพัฒนำเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
ในกำรด ำเนินงำน ได้แก่ กำรประเมิน
ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย เพื่อ
สอบถำมควำมคิดเห็น, ข้อเสนอแนะ
เพื่อน ำมำปรับปรุงกำรด ำเนินงำน
ต่อไป    
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2. โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการและองค์ความรู้ 

หัวข้อ เฉลี่ยทุกกิจกรรม 

1. คุณค่ำหลัก 5.00 

2. กำรประเมินผลส ำเร็จ 3.67 

3. โครงสร้ำงต้นทุน 5.00 

4. กำรบริหำรทรัพยำกร 4.00 

5. กิจกรรมหลัก 5.00 

6. พันธมิตรหลัก 5.00 

7. กลุ่มเป้ำหมำย 4.00 

8. ช่องทำง 4.67 

9. ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 1.00 

คะแนนเฉลี่ย  4.15 

 
 
 เป็นโครงกำรที่ในกำรเผยแพร่งำนวิชำกำรและองค์ควำมรู้ที่มีประโยชน์ต่อสังคม และยังเป็นกำร
สร้ำงควำมรับรู้ต่อบุคคลภำยนอกด้วย ผลตอบรับเป็นไปในเชิงบวก มีกำรท ำ Chat BOT พบได้จำกกำรที่
มีกำรติดต่อกลับเข้ำทำงท่ีองค์กรผ่ำนช่องทำงที่แจ้งไว้ เพ่ือขอข้อมูลหรือองค์ควำมรู้เพ่ิมเติม พบว่ำหัวข้อ 
ที่องค์กรท ำได้ดี ได้แก่ คุณค่ำหลัก (5 คะแนน) โครงสร้ำงต้นทุน (5 คะแนน) กิจกรรมหลัก (5 คะแนน) 
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และพันธมิตรหลัก (5 คะแนน) ส ำหรับหัวข้อที่ควรเพ่ิมประสิทธิภำพได้แก่  ควำมสัมพันธ์กับ
กลุ่มเป้ำหมำย (1 คะแนน) โดยคะแนนเฉลี่ยของโครงกำรอยู่ที่ 4.15 คะแนน จัดอยู่ในระดับ “ดี” 

จุดแข็ง จุดอ่อน วิเคราะห์ 

คุณค่ำหลัก 

สำมำรถก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยของ
โครงกำรได้ โครงกำรสะท้อนให้
เห็นถึงควำมส ำเร็จของยุทธศำสตร์
องค์กรเป็นอย่ำงดี และบูรณำกำร
ร่วมกับโครงกำรอื่นเพื่อตอบสนอง
ต่อยุทธศำสตร์องค์กร  
โครงสร้ำงต้นทุน 

มีกำรบริหำรจัดกำรต้นทุนได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ ไม่เกิดควำมล่ำช้ำ
เนื่องมำจำกเรื่ องกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ 

กิจกรรมหลัก 

สำมำรถด ำเนินโครงกำรให้แล้ว
เสร็จตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ และ
ผลผลิตที่ได้สอดคล้องไปในทิศทำง
เดียวกับยุทธศำสตร์องค์กรและ
ยุทธศำสตร์ชำติ 
พันธมิตรหลัก 

พันธมิ ตรหลักมีทั้ งหน่ วย งำน
ภำยในองค์กร และหน่วยงำน
ภำยนอกองค์กร และมีพันธมิตร
ส ำรองในกรณีที่มีควำมผิดพลำด
เกิดขึ้น 

ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 

ยังไม่พบกำรส ำรวจควำมสัมพันธ์กับ
กลุ่มเป้ำหมำย  
 

โครงกำรนี้ เป็นกำร เผยแพร่ ง ำน
วิชำกำรและองค์ควำมรู้ที่มีประโยชน์
ออกไปสู่สังคม โดยผลตอบรับเป็นไป
ในเชิงบวก ซึ่งประโยชน์ของโครงกำร 
สำมำรถตอบสนองต่อควำมส ำเร็จทำง
ยุทธศำสตร์ขององค์กรได้ อย่ำงไรก็
ตำมสิ่งที่องค์กรควรจะพัฒนำเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน ได้แก่ 
ก ำ ร ป ร ะ เ มิ น ค ว ำ ม สั ม พั น ธ์ กั บ
กลุ่มเป้ำหมำย เพื่อสอบถำมควำม
คิด เห็น  ข้ อ เสนอแนะเพื่ อน ำมำ
ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนต่อไป    
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3. โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร 

หัวข้อ เฉลี่ยทุกกิจกรรม 

1. คุณค่ำหลัก 5.00 

2. กำรประเมินผลส ำเร็จ 4.00 

3. โครงสร้ำงต้นทุน 5.00 

4. กำรบริหำรทรัพยำกร 4.00 

5. กิจกรรมหลัก 5.00 

6. พันธมิตรหลัก 5.00 

7. กลุ่มเป้ำหมำย 4.00 

8. ช่องทำง 4.67 

9. ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 1.00 

คะแนนเฉลี่ย  4.19 

 
 

 เป็นโครงกำรหลักในกำรสนับสนุนให้สำธำรณะได้เห็นถึงควำมสำมำรถของผู้ต้องขังหญิง 
ในเรือนจ ำ ผ่ำนกำรจัดมอบของที่ระลึกฝีมือผู้ต้องขังหญิงให้กับแขกขององค์กรตำมวำระต่ำงๆ โดย TIJ  
จะเป็นผู้สนับสนุนในเรื่องกำรช่วยคิด Theme ที่มำของที่ระลึก, ประวัติควำมเป็นมำเป็นไป, ลักษณะ
บรรจุภัณฑ์ที่เหมำะสม เพ่ือสร้ำงควำมประทับใจให้กับผู้ได้รับของที่ระลึกเหล่ำนี้ พบว่ำหัวข้อที่องค์กรท ำ
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ได้ดี ได้แก่ คุณค่ำหลัก (5 คะแนน) โครงสร้ำงต้นทุน (5 คะแนน) กิจกรรมหลัก (5 คะแนน) และ
พันธมิตรหลัก (5 คะแนน) ส ำหรับหัวข้อที่ควรเพ่ิมประสิทธิภำพ ได้แก่ ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 
(1 คะแนน) กำรประเมินผลส ำเร็จ (2 คะแนน) โดยคะแนนเฉลี่ยของโครงกำรอยู่ที่ 4.19 คะแนน จัดอยู่
ในระดับ “ดี” 

จุดแข็ง จุดอ่อน วิเคราะห์ 

คุณค่ำหลัก 

สำมำรถก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยของ
โครงกำรได้ โครงกำรสะท้อนให้
เห็นถึงควำมส ำเร็จของยุทธศำสตร์
องค์กรเป็นอย่ำงดี และบูรณำกำร
ร่วมกับโครงกำรอื่นเพื่อตอบสนอง
ต่อยุทธศำสตร์องค์กร  
โครงสร้ำงต้นทุน 

มีกำรบริหำรจัดกำรต้นทุนได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ ไม่เกิดควำมล่ำช้ำ
เนื่องมำจำกเรื่ องกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ 

กิจกรรมหลัก 

สำมำรถด ำเนินโครงกำรให้แล้ว
เสร็จตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ และ
ผลผลิตที่ได้สอดคล้องไปในทิศทำง
เดียวกับยุทธศำสตร์องค์กรและ
ยุทธศำสตร์ชำติ 
พันธมิตรหลัก 

พันธมิ ตรหลักมีทั้ งหน่ วย งำน
ภำยในองค์กร และหน่วยงำน
ภำยนอกองค์กร และมีพันธมิตร
ส ำรองในกรณีที่มีควำมผิดพลำด
เกิดขึ้น 

ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 

ยังไม่พบกำรส ำรวจควำมสัมพันธ์
กับกลุ่มเป้ำหมำย  
 

โครงกำรนี้เป็นกำรสนับสนุนผู้ต้องขัง
หญิงในเรือนจ ำผ่ำนกำรจัดท ำของที่
ระลึกที่มีคุณค่ำส ำหรับแจกให้กับแขก
ขององค์กรในวำระต่ำงๆ  ซึ่งประโยชน์
ของโครงกำร สำมำรถตอบสนองต่อ
ควำมส ำ เร็ จทำงยุทธศำสตร์ ของ
องค์กรได้ อย่ำงไรก็ตำมสิ่งที่องค์กร
ควรจะพัฒนำเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพใน
กำรด ำเนินงำน ได้แก่ กำรประเมิน
ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย เพื่อ
สอบถำมควำมคิดเห็น, ข้อเสนอแนะ
เพื่อน ำมำปรับปรุงกำรด ำเนินงำน
ต่อไป 
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4. โครงการสร้างเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานองค์กร 

หัวข้อ เฉลี่ยทุกกิจกรรม 

1. คุณค่ำหลัก 4.67 

2. กำรประเมินผลส ำเร็จ 3.67 

3. โครงสร้ำงต้นทุน 5.00 

4. กำรบริหำรทรัพยำกร 5.00 

5. กิจกรรมหลัก 5.00 

6. พันธมิตรหลัก 4.50 

7. กลุ่มเป้ำหมำย 4.00 

8. ช่องทำง 3.67 

9. ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 1.00 

คะแนนเฉลี่ย  4.06 

 

 
 
 โครงกำรนี้เป็นโครงกำรท ำ Web Portal ให้กับบุคลำกรภำยในองค์กร มีกำรจัดท ำเว็บไซต์เพ่ือ
ขึ้นระบบ และอนุญำตให้หน่วยงำนภำยในสำมำรถอัพโหลดข้อมูลได้ พบว่ำหัวข้อที่องค์กรท ำได้ดี   
ได้แก่ โครงสร้ำงต้นทุน (5 คะแนน) กำรบริหำรทรัพยำกร (5 คะแนน) และกิจกรรมหลัก (5 คะแนน) 
ส ำหรับหัวข้อที่ควรเพิ่มประสิทธิภำพได้แก่ ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย (1 คะแนน) โดยคะแนนเฉลี่ย
ของโครงกำรอยู่ที่ 4.06 คะแนน จัดอยู่ในระดับ “ดี” 
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จุดแข็ง จุดอ่อน วิเคราะห์ 
 โครงสร้ำงต้นทุน 
มีกำรบริหำรจัดกำรต้นทุนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
กำรบริหำรทรัพยำกร 
มีกำรวำงแผนในกำรบริหำร
ทรัพยำกรทั้ งด้ ำนทรัพยำกร
บุ คคล  และทรั พยำกรอื่ น  ๆ  
ทรัพยำกรอยู่ในระดับที่เหมำะสม
กับกำรด ำเนินโครงกำร 
กิจกรรมหลัก 
สำมำรถด ำเนินโครงกำรให้แล้ว
เสร็จตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ และ
ผลผลิตที่ ไ ด้ สอดคล้อง ไปใน
ทิศทำง เดี ยวกับยุทธศำสตร์
องค์กรและยุทธศำสตร์ชำติ 

ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 
ยังไม่พบกำรส ำรวจควำมสัมพันธ์กับ
กลุ่มเป้ำหมำย  
 

โครงกำรนี้เป็นโครงกำรท ำ Web 
Portal ใ ห้ กั บ บุ ค ล ำ ก ร ภ ำ ย ใ น
องค์กร มีกำรจัดท ำ เวบเพื่อขึ้น
ระบบ และอนุญำตให้หน่วยงำน
ภำยในสำมำรถอัพโหลดข้อมูลได้ 
ซึ่งประโยชน์ของโครงกำร สำมำรถ
ตอบสนองต่อควำมส ำ เร็ จทำง
ยุทธศำสตร์ขององค์กรได้ อย่ำงไรก็
ตำมสิ่งที่องค์กรควรจะพัฒนำเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน 
ได้แก่ กำรประเมินควำมสัมพันธ์กับ
กลุ่มเป้ำหมำย เพื่อสอบถำมควำม
คิดเห็น ข้อเสนอแนะเพื่อน ำมำ
ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนต่อไป    
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3.3 ผลการประเมินมิติพัฒนาองค์กร 
ตัวช้ีวัดระดับคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

0 25 50 75 100 

 
ผลคะแนน (จากคะแนนเต็ม 5.00) 

 
ผลการประเมิน (ร้อยละการด าเนินงานได้ตามเกณฑ์) 
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ผลการด าเนินงานรายหมวด 

 

 
 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 ผลการด าเนินงาน คะแนน 
หมวด 1 การน าองค์กร 76 4.04 

หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 91 4.64 
หมวด 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย 
52 3.08 

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการ
ความรู้ 

60 3.40 

หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร 37 2.48 
หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 35* 2.40 

ภาพรวม 63.20 3.53 
*หมวด 6 ไม่น ามาประมวลคะแนนภาพรวม 
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 ผลการด าเนินงาน คะแนน 

หมวด 1 การน าองค์กร 92 4.68 
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 96 4.84 

หมวด 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 

74 3.96 

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการ
ความรู้ 

73 3.92 

หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร 56 3.24 

หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 35* 2.40 
ภาพรวม 78.20 4.13 

*หมวด 6 ไม่น ามาประมวลคะแนนภาพรวม 
 
 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 ผลการด าเนินงาน คะแนน 

หมวด 1 การน าองค์กร 96 4.84 
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 96 4.84 

หมวด 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

74 3.96 

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการ
ความรู้ 

84 4.56 

หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร 65 3.60 

หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 35* 2.40 
ภาพรวม 83.00 4.32 

*หมวด 6 ไม่น ามาประมวลคะแนนภาพรวม 
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หมวด 1 การน าองค์กร 

 

 
 

 2559 2560 2561 
LD1 76 84 92 

LD2 76 100 100 
LD3 92 100 100 

LD4 100 100 100 

LD5 36 76 88 
คะแนนรวม 76 92 96 

 
 

รหัส แนวทางการประเมิน ข้อสังเกตการประเมิน 

LD1 ผู้บริหำรของส่วนรำชกำรด ำเนินกำรก ำหนด
วิสัยทัศน์และค่ำนิยม โดยมุ่งเน้นผู้รับบริกำร
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และด ำเนินกำร
ถ่ำยทอดวิสัยทัศน์และค่ำนิยมสู่กำรปฏิบัติ
โดยผ่ำนระบบกำรน ำองค์กำรไปยังบุคลำกร
ในส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรหรือองค์กำรที่
เกี่ยวข้องกันในกำรให้บริกำร หรือส่งมอบ

สถำบันมีแนวทำงและวิธีกำรของผู้บริหำรที่มี
บทบำทหลักในกำรก ำหนดวิสัยทัศน์และ
ค่ำนิยม และกำรสื่อสำรถ่ำยทอดวิสัยทัศน์
และค่ำนิยมดังกล่ำว โดยมุ่งเน้นผู้รับบริกำร
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีกำรด ำเนินกำร
สื่อสำรไปสู่บุคลำกรครอบคลุมทุกคน รวมทั้ง
ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส ำคัญ 
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รหัส แนวทางการประเมิน ข้อสังเกตการประเมิน 

งำนต่อกันที่ส ำคัญ และผู้รับบริกำรและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

แต่อย่ำงไรก็ตำม สถำบันยังขำดกำรด ำเนินงำน
ส ำคัญดังนี้ 
– ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 - 2561 สถำบัน

มิได้ก ำหนดแนวทำงในกำรส ำรวจให้ได้
ทรำบว่ำบุคลำกรมีควำมเข้ำใจและมีควำม
ประพฤติตำมแนวทำงค่ำนิยม วิสัยทัศน์
ตำมท่ีก ำหนดเอำไว้ 

- ปีงบประมำณ พ.ศ.2559 ยังขำดกำร
เชื่ อม โยงวิ สั ยทั ศน์ และค่ ำนิ ยมไปสู่
ยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติกำร และ
สำมำรถบรรลุวิสัยทัศน์ และทิศทำงที่
ก ำหนดไว้ ซึ่งส่งผลท ำให้ไม่เกิดควำม
ร่วมมือระหว่ำงองค์กำรที่เกี่ยวข้องและ
ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่ำง
เป็นระบบ  

LD 2 ผู้บริหำรของส่วนรำชกำรแสดงควำมมุ่งมั่น
ต่อกำรประพฤติปฏิบัติตำมหลักธรรมำภิบำล 

สถำบันก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำม
หลักธรรมำภิบำล ผู้บริหำรก ำหนดนโยบำย
และสร้ำงบรรยำกำศในกำรด ำเนินกำรตำม
หลักธรรมำภิบำลโดยเป็นตั วอย่ ำ งที่ ดี 
แต่อย่ำงไรก็ตำม สถำบันยังขำดกำรด ำเนินงำน
ส ำคัญดังนี้ 
- ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 สถำบันยังมิได้

ด ำเนินกำรให้เกิดระบบที่ท ำให้มั่นใจว่ำ
พันธกิจและวิสัยทัศน์ของส่วนรำชกำร
สอดคล้องไปในแนวทำงเดียวกันกับหลัก
จริยธรรม พฤติกรรมที่มีจริยธรรมควรมี
กำรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด 
รวมทั้งผู้ส่งมอบและชุมชนของส่วนรำชกำร 
รวมถึงบุคลำกรประพฤติปฏิบัติตำมหลัก
ธรรมำภิบำลขององค์กำร และส่งผลให้
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ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับรู้
และเชื่อม่ันด้ำนธรรมำภิบำลขององค์กำร 

LD 3 ผู้บริหำรของส่วนรำชกำรด ำเนินกำรสร้ำง
สภำพแวดล้อมเพ่ือให้เกิดกำรบรรลุพันธกิจ 
กำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำรของส่วน
รำชกำร และกำรเรียนรู้ระดับองค์กำรและ
ระดับบุคคล 

ผู้บริหำรมีแนวทำงและวิธีกำรสร้ำงสภำพแวดล้อม
ภำยในองค์กำร เช่น กำรกระจำยอ ำนำจกำร
ตัดสินใจ กำรออกแบบหรือทบทวนระบบงำน
และรูปแบบกำรปฏิบัติงำน กำรปรับปรุง
แก้ไขกฎหมำย กฎระเบียบ ค ำสั่ง กำรทบทวน
ผลกำรด ำเนินงำน กำรสื่อสำรที่ชัดเจน และ
กำรส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมกำรแลกเปลี่ยน
ควำมรู้ทักษะในกำรปฏิบัติ งำน เป็ นต้น  
แต่อย่ำงไรก็ตำม สถำบันยังขำดกำรด ำเนินงำน
ส ำคัญดังนี้ 
- ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 สถำบันยัง

มิได้น ำผลกำรทบทวนไปปรับปรุงผลกำร
ด ำเนินกำรของส่วนรำชกำร เกิดกำร
เรียนรู้ในระดับองค์กำรและระดับบุคคล 

LD 4 ส่วนรำชกำรมีกำรด ำเนินกำรระบบกำรก ำกับ
ดูแลองค์กำรที่ดีในด้ำนควำมรับผิดชอบต่อ
กำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำร ควำมรับผิดชอบ
ด้ำนกำรเงิน และกำรป้องกันกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

สถำบันด ำเนินกำรในประเด็นกำรประเมินนี้
ได้ครบถ้วนโดยก ำหนดให้มีแนวทำงและ
วิธีกำรก ำกับดูแลองค์กำรที่ดีในด้ำนควำม
รับผิดชอบต่อกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำร 
ควำมรับผิดชอบด้ำนกำรเงิน และกำรป้องกัน
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

LD5 ส่วนรำชกำรมีวิธีกำรและมำตรกำรในกำร
จัดกำรผลกระทบทำงลบที่เกิดขึ้นต่อสังคม 
และมีกำรเตรียมกำรเชิงรุก มีกระบวนกำร 
ตัววัด และเป้ำประสงค์ที่ส ำคัญในกำร
ด ำเนินกำร 

สถำบัน มีกำรด ำเนินกำรด้ำนสังคมอย่ำง
ต่อเนื่องและมีกิจกรรมที่ชัดเจน แต่อย่ำงไรก็
ตำมสถำบันมิ ได้วิ เครำะห์ถึ งผลกระทบ 
ทำงลบที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำนของ
สถำบันและก ำหนดเป็นตัวชี้วัดเพ่ือลดควำม
เสียหำย ควำมสูญเสียที่อำจเกิดข้ึน  
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หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
 

 
 

 2559 2560 2561 

SP1 100 100 100 
SP2 100 100 100 

SP3 100 100 100 
SP4 64 84 84 

คะแนนรวม 91 96 96 

 
 

รหัส แนวทางการประเมิน ข้อสังเกตการประเมิน 

SP1 ส่วนรำชกำรมีกำรวำงแผนยุทธศำสตร์ที่มี
กำรระบุขั้นตอนที่ส ำคัญของกระบวนกำร
จัดท ำยุทธศำสตร์ ผู้ที่เกี่ยวข้องที่ส ำคัญ  
กรอบระยะเวลำของกำรวำงแผนระยะสั้น
และระยะยำว พิจำรณำกำรเปลี่ยนแปลงที่
อำจจะเกิดขึ้นในอนำคต 

สถำบันได้ก ำหนดแนวทำงและวิธีกำรในกำร
วำงแผนยุทธศำสตร์ระยะสั้นและระยะยำว  
กำรก ำหนดตัวชี้ วัดที่ส ำคัญของกำรบรรลุ
ยุทธศำสตร์ขององค์กำร โดยมีกระบวนกำรที่
มุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกร กำรคำดกำรณ์
ผลกำรด ำเนินงำน และองค์ควำมรู้ต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้องกับกำรวำงแผนยุทธศำสตร์ โดยกำร
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รหัส แนวทางการประเมิน ข้อสังเกตการประเมิน 

วำงแผนยุทธศำสตร์ แผนปฏิบัติกำร 4 ปี ตำม
แนวทำง วิธีกำรและกระบวนกำรที่ก ำหนดไว้ 

SP2 ส่วนรำชกำรมีวิธีกำรในกำรรวบรวมและ
วิเครำะห์ข้อมูล และพัฒนำสำรสนเทศเพ่ือ
ใช้ในกำรวำงแผนยุทธศำสตร์ที่ตอบสนอง
ควำมท้ำทำยเชิงยุทธศำสตร์ สร้ำงควำม
สมดุลของควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่ส ำคัญทั้งหมด 

สถำบันได้ด ำเนินกำรสอดคล้องตำมประเด็น 
กำรประเมินได้ครบถ้วน  แผนยุทธศำสตร์ของ
ส่วนรำชกำร อำทิ ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ 
ตัวชี้วัด กลยุทธ์ แผนงำนโครงกำรและกิจกรรม 
มีควำมสอดคล้องและตอบสนองกับข้อมูล
ดังต่อไปนี้ 
- ลักษณะส ำคัญขององค์กำร : ควำมท้ำทำย

เชิงยุทธศำสตร์ 
- วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
- โอกำสและทิศทำงในอนำคตของส่วนรำชกำร 
- ควำมสมดุลของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียที่ส ำคัญ 
- สำรสนเทศเพ่ือใช้ในกำรวำงแผนยุทธศำสตร์ 

SP3 ส่วนรำชกำรมีวิธีกำรในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติ
กำรที่ส ำคัญโดยค ำนึงถึงควำมพร้อมของ
ทรัพยำกรของส่วนรำชกำร สื่อสำรสร้ำง
ควำมเข้ำใจ รวมถึงน ำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ
เ พ่ือก่อให้เกิดผลตำมวัตถุประสงค์ เชิง
ยุทธศำสตร์ของส่วนรำชกำร 

สถำบันมีกำรก ำหนดแผนงำน กรอบระยะเวลำ
ในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรที่มีควำมชัดเจน 
จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีที่ระบุรำยละเอียด
ของแผนงำน โครงกำร และกิจกรรมที่มีควำม
ชัดเจน รวมทั้ งแสดงให้ เห็นถึงกำรจัดสรร
ทรัพยำกรที่เหมำะสมภำยใต้ข้อจ ำกัดต่ำง ๆ 
เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุผลส ำเร็จตำมแผนยุทธศำสตร์
ที่ก ำหนดไว้ 
สถำบันมีกำรสื่อสำรแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีให้
ผู้ที่ เกี่ยวข้องรับทรำบเพ่ือน ำไปสู่กำรปฏิบัติ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมีกำรน ำแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีไปสู่กำรปฏิบัติ 

SP4 ส่วนรำชกำรมีระบบกำรก ำกับและติดตำม
ควำมส ำเร็จและประสิทธิผลของกำร
ด ำ เนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ และ

สถำบันมีระบบในกำรติดตำมควำมส ำเร็จและ
ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติกำร และมีกำร
ติดตำมควำมส ำ เร็ จและประสิทธิผลของ
แผนปฏิบัติกำรโดยสำมำรถน ำข้อมูลที่ได้รับจำก
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แผนปฏิบัติกำร ทบทวนและปรับแผนให้มี
ควำมสอดคล้องกับสถำนกำรณ ์

กำรติดตำมควำมส ำเร็จและประสิทธิผลของ
แผนปฏิบัติกำรมำใช้ในกำรทบทวนแผนปฏิบัติ
กำรให้มีควำมเหมำะสมสอดคล้องกับสถำนกำรณ์
ในแต่ละช่วงเวลำ แต่อย่ำงไรก็ตำม สถำบันยัง
ขำดกำรด ำเนินงำนส ำคัญ ดังนี้ 
- สถำบันยังขำด กำรถ่ำยทอดตัวชี้วัดและค่ำ

เป้ำหมำยที่ส ำคญัสู่ระดับหน่วยงำนและระดับ
บุคคล กำรน ำข้อมูลที่ได้รับจำกกำรติดตำม
ควำมส ำเร็จและประสิทธิผลของแผนปฏิบัติ
กำรมำใช้ในกำรทบทวนแผนปฏิบัติกำรให้มี
ควำมเหมำะสมสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ใน
แต่ละช่วงเวลำ กำรน ำข้อมูลจำกกำรติดตำม
ควำมส ำเร็จและประสิทธิผลของแผนปฏิบัติ
กำรไปใช้ในกำรทบทวนและปรับปรุงแผน
ยุทธศำสตร์ให้มีควำมเหมำะสม นอกจำกนี้ 
ในปี งบประมำณ พ.ศ.  2559 ยั งขำดใน
ประเด็นกำรเชื่อมโยงผลกำรปฏิบัติกำรกับ
ระบบกำรจัดสรรสิ่งจูงใจ 
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หมวด 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

 
 

 2559 2560 2561 
CS1 52 52 52 

CS2 76 100 100 
CS3 20 20 20 

CS4 36 100 100 

CS5 76 100 100 
คะแนนรวม 52 74 74 

 

รหัส แนวทางการประเมิน ข้อสังเกตการประเมิน 

CS1 ส่วนรำชกำรมีวิธีกำรในกำรรวบรวมข้อมูล
และสำรสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับผู้รับบริกำรและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อำจจะมีควำมแตกต่ำง
กันตำมกลุ่มผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย เพ่ือให้ได้สำรสนเทศที่สำมำรถน ำไปใช้ใน
กำรปรับปรุงผลผลิตและบริกำรได้ 

สถำบันมีกำรก ำหนดช่องทำงในกำรรวบรวม
ข้อมูลควำมต้องกำรและควำมคำดหวังจำก
ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีควำม
เหมำะสมตำมกลุ่มผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม แต่อย่ำงไรก็ตำม สถำบัน
ยังขำดกำรด ำเนินงำนส ำคัญ ดังนี้ 
กำรแสดงให้เห็นว่ำมีกำรรวบรวมข้อมูลอย่ำง
เป็นระบบ รวมถึงน ำข้อมูลสำรสนเทศที่
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เกี่ยวข้องกับผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียไปปรับปรุงแผนยุทธศำสตร์และปรับปรุง
ผลผลิต กระบวนกำรด ำเนินงำน 

CS2 ส่วนรำชกำรมีวิธีกำรในกำรประเมินควำมพึง
พอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
และน ำสำรสนเทศไปใช้ตอบสนองควำม
คำดหวั งของผู้ รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 

สถำบันมีกำรประเมินควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโครงกำร
ส ำคัญของสถำบัน และกำรวิ เครำะห์หำ
ต้นเหตุของปัญหำที่ส่งผลต่อควำมพึงพอใจ 
เพ่ือแก้ไขปัญหำอย่ำงเป็นระบบ แต่อย่ำงไร 
ก็ตำม สถำบันยังขำดกำรด ำเนินงำนส ำคัญ
ดังนี้ 
- ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ยังไม่มีกำรน ำ

สำรสนเทศด้ำนควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปใช้ในกำรปรับปรุง
ผลผลิต บริกำร และกระบวนกำรด ำเนินงำน 

CS3 ส่วนรำชกำรมีวิธีกำรในกำรรวบรวมและ
ค้นหำปัจจัยที่มีผลต่อควำมไม่พึงพอใจของ
ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และน ำ
สำรสนเทศไปใช้ตอบสนองควำมคำดหวังของ
ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

สถำบันไม่มีกำรประเมินควำมไม่พึงพอใจของ
ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโครงกำร
ส ำคัญของสถำบัน ขำดกำรวิ เครำะห์หำ
ต้นเหตุของปัญหำที่ส่งผลต่อควำมพึงพอใจ 
เพ่ือแก้ไขปัญหำอย่ำงเป็นระบบ 

CS4 ส่วนรำชกำรมีวิธีกำรในกำรสื่อสำร สร้ำง และ
จัดกำรควำมสัมพันธ์กับผู้รับบริกำรและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือรักษำสัมพันธ์ และตอบสนอง
ควำมต้องกำรกับผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

สถำบันด ำเนินกำรคัดเลือก ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่ส ำคัญกับองค์กำร มีแนวทำงและวิธีกำร
ในกำรสื่อสำร สร้ำง และจัดกำรควำมสัมพันธ์
กับผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีกำร
จัดกิจกรรมในกำรสื่อสำร สร้ำง และจัดกำร
ควำมสัมพันธ์กับผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย แต่อย่ำงไรก็ตำม ในปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2559 กำรด ำเนินกำรในประเด็น CS4 
สถำบันมีกำรด ำเนินกำรแค่เพียงกำรคัดเลือก 
ก ำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส ำคัญกับองค์กำร 
แต่ขำดประเด็นเรื่องก ำหนดแนวทำงกำร
สื่อสำร กำรบริหำรจัดกำรควำมสัมพันธ์ 
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CS5 ส่วนรำชกำรมีวิธีกำรในกำรจัดกำรกับข้อ
ร้องเรียนของผู้ รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย และท ำให้มั่นใจว่ำข้อร้องเรียนได้รับ
กำรแก้ไขอย่ำงทันท่วงทีและมีประสิทธิผล 

สถำบันมีระบบกำรจัดกำรข้อร้องเรียนใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 – 2561  
ส่วนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ยังขำดกำร
ด ำเนินกำรในกำรจัดท ำระบบกำรจัดกำรข้อ
ร้องเรียนสำมำรถตอบสนอง และแก้ไขปัญหำ
ของผู้ ร้ อง เรียนได้อย่ ำ งทันท่ว งที และมี
ประสิทธิผล และกำรน ำบทเรียนที่ได้รับไปใช้
ในกำรปรับปรุงกระบวนกำรและบริกำร  
จนส่งผลให้ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มีควำมพึงพอใจ มีข้อร้องเรียนลดลง ไม่เกิด
ข้อร้องเรียนซ้ ำ 
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หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
 

 
 

 2559 2560 2561 
IT1 100 100 100 

IT2 32 84 84 
IT3 60 60 84 

IT4 48 48 64 

คะแนนรวม 60 73 83 
 

 

รหัส แนวทางการประเมิน ข้อสังเกตการประเมิน 

IT1 ส่วนรำชกำรมีกำรเลือก รวบรวม ตัววัดผล 
กำรด ำเนินงำน เพ่ือติดตำมผลกำรปฏิบัติกำร
และผลกำรด ำเนินกำรโดยรวมของส่วน
รำชกำร ซึ่งรวมถึงกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำ
ในกำรบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์และ
แผนปฏิบัติกำร 

สถำบันก ำหนดตัววัดที่ส ำคัญของส่วนรำชกำร
ที่ ใ ช้ ในกำรติ ดตำมควำมก้ ำ วหน้ ำ แล ะ
ผลส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนของส่วนรำชกำร 
และรวบรวม ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำม
ตัววัดเพ่ือติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนและผล
กำรด ำเนินกำรโดยรวม โดยสอดคล้องไปใน
แนวทำงเดียวกัน และกำรบูรณำกำร เพ่ือใช้

32

6060
48

73

100
84 84

64

83

0

20

40

60

80

100

IT1 IT2 IT3 IT4 คะแนนรวม

2559 2560 2561



รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของสถาบันเพือ่การยุตธิรรมแห่งประเทศไทย 
ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 

บริษัท ทรู โอเชีย่น คอนซัลต้ิง จ ากัด หน้า  192 

รหัส แนวทางการประเมิน ข้อสังเกตการประเมิน 

ติ ดตำมผลที่ สอดคล้ องกับผลลั พธ์ ก ำ ร
ด ำเนินกำร 

IT2 ส่วนรำชกำรมีกำรวิเครำะห์ และทบทวนผล 
กำรด ำเนินกำรเพ่ือประเมินผลส ำเร็จของส่วน
รำชกำร ควำมก้ำวหน้ำในกำรบรรลุวัตถุประสงค์
เชิงยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติกำรเพ่ือกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี และน ำไปสู่
กำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง 

สถำบันมีแสดงระบบกำรวิเครำะห์ผลกำร
ด ำเนินงำนที่น ำไปสู่กำรปรับปรุงผลกำร
ด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง มีกำรวิเครำะห์และ
ทบทวนผลกำรด ำ เนินกำรเ พ่ือประเมิน
ผลส ำเร็จของส่วนรำชกำร ควำมก้ำวหน้ำใน
กำรบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์และ
แผนปฏิบัติกำรและน ำผลของกำรทบทวนไป
ใช้ในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปรับปรุง
องค์กำร แสดงให้เห็นถึงผลกำรทบทวนผล
กำรด ำเนินกำรเพ่ือน ำไปสู่กำรคำดกำรณ์ผล
กำรด ำเนินกำรในอนำคตและน ำไปสู่กำรสร้ำง
โอกำสในกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำร 
แต่อย่ำงไรก็ตำม 
- ขำดกำรสร้ำงให้เกิดแนวทำงเรียนรู้แนว

ปฏิบัติที่ดี และกำรเชื่อมโยงกำรวิเครำะห์
และทบทวนผลกำรด ำเนินกำร ไปสู่กำร
จัดท ำสำรสนเทศเพ่ือใช้ในกำรวำงแผน
ยุทธศำสตร์ 

- ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 สถำบันยัง
ด ำเนินกำรขำดในส่วนของกำรแสดง
ระบบกำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนที่
น ำไปสู่กำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำร
อย่ำงต่อเนื่อง กำรวิเครำะห์และทบทวน
ผลกำรด ำเนินกำรเพ่ือประเมินผลส ำเร็จ
ของส่วนรำชกำร ควำมก้ำวหน้ำในกำร
บรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์และ
แผนปฏิบัติกำรและน ำผลของกำรทบทวน
ไปใช้ ในกำรแลกเปลี่ ยน เรี ยนรู้ และ
ปรับปรุงองค์กำร แสดงให้เห็นถึงผลกำร
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ทบทวนผลกำรด ำเนินกำรเพ่ือน ำไปสู่กำร
คำดกำรณ์ผลกำรด ำเนินกำรในอนำคต
และน ำไปสู่กำรสร้ำงโอกำสในกำรปรับปรุง
ผลกำรด ำเนินกำร 

IT3 ส่วนรำชกำรมีวิธีกำรรวบรวมและถ่ำยทอด
องค์ควำมรู้ ที่จ ำเป็นและเป็นประโยชน์แก่
องค์กำร เพ่ือใช้ประโยชน์ในกำรแบ่งปันและ
น ำวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศไปด ำเนินกำร 

สถำบันจัดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำก
บุคลำกรที่ประสบกำรณ์เพ่ือให้สำมำรถน ำไปใช้
ในกำรพัฒนำกระบวนกำรด ำเนินกำรได้
ชัดเจน แต่อย่ำงไรก็ตำม ในช่วงปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2559 - 2560 ยังขำดกำรด ำเนินกำรใน
ส่วนของแนวทำงและวิธีกำรคัดเลือกองค์
ควำมรู้ที่จ ำเป็นและเป็นประโยชน์แก่องค์กำร 
กำรน ำวิธีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศไปถ่ำยทอดและ
ขยำยผล รวมถึงกำรน ำองค์ควำมรู้ประโยชน์
ในกำรปฏิบัติ งำนได้  รวมถึ งกำรพัฒนำ
กระบวนกำรที่เพ่ิมคุณค่ำให้กับผู้รับบริกำร
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

IT4 ส่วนรำชกำรมีวิธีกำรท ำให้มั่นใจว่ำข้อมูลและ
สำรสนเทศของส่วนรำชกำรมีควำมครอบคลุม 
ถูกต้อง ทันสมัย และปลอดภัย รวมถึงมี
เทคโนโลยีสำรสนเทศที่มีรูปแบบที่ใช้งำนง่ำย
ส ำหรับผู้ใช้งำนทั้งภำยในและภำยนอกส่วน
รำชกำร 

สถำบันมีกำรด ำเนินกำรให้มีระบบสำรสนเทศ 
และระบบเครือข่ำย อุปกรณ์ที่รองรับกำร
ด ำเนินกำร กำรจัดเก็บข้อมูล ที่มีควำมถูกต้อง
และปลอดภัย ใช้งำนง่ำยส ำหรับผู้ใช้งำน
ภำยในและภำยนอก แต่ยังขำดแนวทำงกำร
ได้มำของข้อมูลกำรด ำเนินงำนภำรกิจหลัก 
และขำดกำรพัฒนำฐำนข้อมูลสำรสนเทศ
รองรับกำรด ำเนินกำรตำมภำรกิจหลักของ
สถำบัน แต่สถำบันมีระบบงำน e-Office  
ที่รองรับงำนสนับสนุนต่ำงๆ ของสถำบัน  
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หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 
 

 
 

 2559 2560 2561 
HR1 76 76 76 

HR2 20 76 76 
HR3 20 20 20 

HR4 31 53 88 

คะแนนรวม 37 56 65 
 

รหัส แนวทางการประเมิน ข้อสังเกตการประเมิน 

HR 1 ส่วนรำชกำรมีกำรจัดท ำแผนด้ำนทรัพยำกร
บุคคลที่สนับสนุนยุทธศำสตร์ แผนดังกล่ำว
ได้มีกำรประเมินควำมเปลี่ยนแปลงที่อำจ
เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับควำมต้องกำรด้ำนขีด
ควำมสำมำรถและอัตรำก ำลังบุคลำกร 
รวมถึงได้น ำแผนไปปฏิบัติเพ่ือให้งำนของ
ส่วนรำชกำรบรรลุผลส ำเร็จ 

สถำบันมีกำรวำงแผนด้ำนทรัพยำกรบุคคลที่
สนับสนุนยุทธศำสตร์ของสถำบัน และมี 
กำรด ำเนินกำรตำมแผนด้ำนทรัพยำกรบุคคล 
และติดตำมควำมส ำเร็จของแผน แต่ยังขำด
กำรน ำกำรประเมินสมรรถนะตำมสำยงำน  
มีเพียงกำรประเมินตำมสมรรถนะหลักของ
องค์กรเท่ำนั้น 

HR 2 ส่วนรำชกำรมีกำรดูแลปัจจัยสภำพแวดล้อม
ในกำรท ำงำน ด้ำนสุขภำพ ควำมปลอดภัย 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ไม่พบกำรด ำเนินกำร
ที่แสดงแนวทำงดูแลสภำพแวดล้อมในกำร
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รหัส แนวทางการประเมิน ข้อสังเกตการประเมิน 

และสวัสดิภำพในกำรท ำงำนของบุคลำกรมี
กำรประเมินและปรับปรุงปัจจัยดังกล่ำว 

ท ำงำนด้ำนสุขภำพ สวัสดิภำพ และควำม
ปลอดภัยในกำรท ำงำนของบุคลำกรใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 – 2561 สถำบัน
เริ่มมีกำรแสดงแนวทำงและวิธีกำรในกำร
วิเครำะห์ปัจจัยสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน
ด้ำนสุขภำพ สวัสดิภำพ และควำมปลอดภัย
ในกำรท ำงำนของบุคลำกร แสดงผลของกำร
ปรับปรุงสภำพแวดล้อมที่มีผลต่อกำรท ำงำน
ของบุคลำกรได้ 

HR 3 ส่วนรำชกำรมีกำรประเมินควำมผูกพันของ
บุคลำกร มีวิธีกำรและตัววัดที่ ใช้ในกำร
ประเมินควำมผูกพันของบุคลำกรที่มีควำม
แตกต่ำงกันในแต่ละกลุ่มของบุคลำกร 

สถำบันยังไม่ด ำเนินกำรประเมินและปรับปรุง
ควำมผูกพันของบุคลำกร 

HR 4 ส่วนรำชกำรมีกำรจัดท ำระบบกำรเรียนรู้
และกำรพัฒนำที่สนับสนุนควำมต้องกำร
ของส่วนรำชกำรและกำรพัฒนำตนเอง 
รวมถึ งมี วิ ธี ป ระ เมิ นประสิ ทธิ ผลและ
ประสิทธิภำพของระบบกำรเรียนรู้และกำร
พัฒนำ 

สถำบันก ำหนดให้มีกำรส ำรวจควำมต้องกำร 
กำรฝึกอบรมของบุคลำกร แต่ในปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2559 สถำบันยังมิได้ด ำเนินกำรอย่ำง
เป็นระบบต่อเนื่อง โดยให้สอดคล้องกับ
สมรรถนะบุคลกำรที่จ ำเป็นต่อกำรด ำเนินกำร
ตำมพันธกิจ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 จึงเริ่ม
แสดงแนวทำงและวิธีกำรสร้ำงระบบกำร
เรียนรู้และพัฒนำของบุคลำกรที่สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรขององค์กำร และวิธีกำรในกำร
ประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลของ
ระบบกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำ กำรพัฒนำ
บุคลำกรตำมแนวทำงและวิธีกำรในกำรพัฒนำ
ที่เหมำะสมสอดคล้องกับกลุ่มบุคลำกรแต่ละ
กลุ่ม แต่ยังไม่พบกำรประเมินผลศักยภำพ
บุคลำกรว่ำสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำร
ขององค์กร ควำมต้องกำรของบุคลำกร 
รวมถึงกำรรองรับควำมเปลี่ยนแปลงใน
อนำคต 
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หมวด 6 การจัดการกระบวนการ   

 
 
 

 2559 2560 2561 

PM1 31 31 31 
PM2 20 20 20 

PM3 20 20 20 

PM4 20 20 20 
PM5 84 84 84 

คะแนนรวม 35 35 35 

 

รหัส แนวทางการประเมิน ข้อสังเกตการประเมิน 

PM 1 ส่วนรำชกำรมีกำรก ำหนดข้อก ำหนดที่ส ำคัญ
ของผลผลิต กำรบริกำร และกระบวนกำร
ท ำงำนที่ส ำคัญ รวมถึงมีวิธีกำรออกแบบ
ผลผลิต กำรบริกำร และกระบวนกำรท ำงำน
ให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดที่ส ำคัญทั้งหมด 

ส ถ ำ บั น ยั ง ไ ม่ ไ ด้ ด ำ เ นิ น ก ำ ร วิ เ ค ร ำ ะห์
กระบวนกำรที่ส ำคญัของสถำบัน 
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รหัส แนวทางการประเมิน ข้อสังเกตการประเมิน 

PM 2 ส่วนรำชกำรมีกำรปฏิบัติงำนของกระบวนกำร
ที่ เป็นไปตำมข้อก ำหนดที่ ส ำคัญ มีกำร
ก ำหนดตัววัดหรือตัวชี้วัดผลกำรด ำเนินกำรที่
ส ำคัญของกระบวนกำรที่ส่วนรำชกำรใช้ใน
กำรควบคุม และปรับปรุ งกระบวนกำร 
รวมถึงเชื่อมโยงกับผลกำรด ำเนินกำรและ
คุณภำพของผลผลิตและกำรบริกำรที่ส่งมอบ 

PM 3 ส่ วนรำชกำรมี วิ ธี ก ำร ในกำรปรั บปรุ ง
กระบวนกำรท ำงำนเพ่ือปรับปรุงผลผลิต  
กำรบริกำร และผลกำรด ำเนินกำร กำรลด
ควำมผิดพลำด กำรท ำงำนซ้ ำ และควำม
สูญเสียของกระบวนกำร 

PM 4 ส่วนรำชกำรมีวิธีกำรเตรียมควำมพร้อมต่อ
ภัยพิบัติหรือภำวะฉุกเฉิน ได้ค ำนึงถึงกำร
ป้องกัน ควำมต่อเนื่องของกำรปฏิบัติกำร 
และกำรท ำให้คืนสู่สภำพเดิม 

PM 5 ส่วนรำชกำรมีวิธีกำรในกำรพิจำรณำโอกำส
ในกำรสร้ำงให้ เกิดนวัตกรรมที่สำมำรถ
น ำมำใช้ประโยชน์ได้ในกระบวนกำรท ำงำน 

สถำบันจัดให้มีกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ที่
บุคลำกรได้รับควำมรู้และประสบกำรณ์จำก
กำรประชุมในระดับชำติและระดับสำกลให้กับ
บุคลำกรภำยใน 
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3.4 ผลสรุปการจัดประชุม เพื่อน าเสนอร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ รวมทั้งปัญหาหรืออุปสรรค 
 
 สรุปผลกำรจัดประชุม เมื่อวันที่ 22 สิงหำคม 2562 เวลำ 10.30 – 12.30 น. ณ ห้องประชุม 
สถำบันเพ่ือกำรยุติธรรมแห่งประเทศไทย เพ่ือน ำเสนอร่ำงรำยงำนฉบับสมบูรณ์ รวมทั้งปัญหำหรือ
อุปสรรคให้เจ้ำหน้ำที่ของสถำบัน ได้รับทรำบผลกำรประเมินในเบื้องต้น พร้อมกับน ำข้อเสนอแนะ 
ที่ได้รับไปปรับปรุงแก้ไขให้มีควำมสมบูรณ์ขึ้น ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้ 

ที่ปรึกษำน ำเสนอกรอบกำรประเมินผล ผลกำรด ำเนินกำร ซึ่งโครงกำรติดตำมประเมินผล 
กำรด ำเนินงำนของสถำบันเพ่ือกำรยุติธรรมแห่งประเทศไทย  พิจำรณำผลกำรด ำเนินงำน ในช่วง
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 - 2561 โดยแบ่งมิติกำรประเมินผลเป็น 3 มิติ ได้แก่  มิติประสิทธิผล 
ประสิทธิภำพ และมิติพัฒนำองค์กร ซึ่งข้อเสนอแนะที่ได้จำกกำรติดตำมประเมินผลคือ กระบวนกำร
หรือ ระบบกำรติดตำมประเมินผล กำรจัดเก็บข้อมูล รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำ อุปสรรค
จำกกำรด ำเนินงำน และข้อเสนอแนะส ำหรับปรับปรุงในปีต่อไป ทั้งนี้ที่ปรึกษำได้เสนอแผนกำรปรับปรุง
หรือพัฒนำกำรด ำเนินงำนของสถำบัน ดังนี้ 

- ปรับปรุงระบบกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ โดยก ำหนด
ขั้นตอน แนวทำง และผู้รับผิดชอบ กำรจัดเก็บข้อมูลผลกำรด ำเนินกำร 

- วำงระบบกำรควบคุมกำรท ำงำนของ สธท. ให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด โดยก ำหนด
ตัวชี้วัดและมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งกำรก ำกับติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

- พัฒนำระบบกำรวัดและวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน ให้มีควำมครอบคลุมและสะท้อน
เป้ำหมำยขององค์กำร 

- วำงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำบุคลำกรให้สอดคล้องกับภำรกิจหน้ำที่และกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ 

ข้อเสนอ และข้อสังเกตจำกที่ประชุม 

- มิติประสิทธิผล ควรเพ่ิมกิจกรรม/โครงกำร และทบทวนผลกำรด ำเนินงำนหลังจำก
ประเมินผลกิจกรรมโครงกำรอีกครั้ง 

- มิติพัฒนำองค์กร ขอเพ่ิมเอกสำรเพ่ิมเติมใน หมวด 5 ตำมประเด็นที่ที่ปรึกษำได้ให้
ข้อสังเกต 
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บทที่ 4 
ผลวิเคราะห์ ข้อเสนอแนะและแผนการพัฒนาองค์กร 

ผลวิเคราะห์ และข้อเสนอแนะจากมิติประสิทธิผล 

 กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของสถำบันเพื่อกำรยุติธรรมแห่งประเทศไทย ในช่วงปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2559 - 2561 เป็นกำรประเมินผลช่วงรอยต่อของกำรทบทวนยุทธศำสตร์ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
บทบำทและภำรกิจที่ส ำคัญ ณ ปัจจุบัน ซึ่งผลกำรประเมินพบว่ำผลกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2559 - 2561 มีผลกำรด ำเนินงำนมีระดับคะแนน 4.14 4.25 และ 4.88 ตำมล ำดับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำ 
ผลกำรด ำเนินงำนสูงขึ้นในแต่ละปี 

 ทั้งนี้บำงกิจกรรม/โครงกำร ไม่ได้น ำมำประเมินผลเนื่องจำกเป็นกิจกรรม/โครงกำรเดียวกัน 
แต่อยู่ภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่แตกต่ำงกันในบำงปี ได้แก่ โครงกำรฝึกอบรม Training and Capacity 
Building ในประเด็น กำรพัฒนำกลไกของกำรเข้ำถึงควำมยุติธรรมของผู้หญิงและเด็กในกระบวนกำร
ยุติธรรม (ต ำรวจ อัยกำร และองค์กรเพ่ือกำรเสริมสร้ำงพลังทำงกฎหมำยของผู้หญิง) และโครงกำร
เสริมสร้ำงควำมตระหนักรู้เรื่องกำรเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมของผู้หญิง และส่งเสริมภำพลักษณ์  
ขององค์กรต่อภำคประชำสังคม (SpeakUpSpeakout: The Action) ซึ่งมีระดับคะแนน 3.00 3.00 
และ 4.00 ในปี 2559  2560 และ 2561 ตำมล ำดับ 

 จำกข้อมูลที่ได้จำกเอกสำร หลักฐำน และกำรสัมภำษณ์พบว่ำ กำรก ำหนดกิจกรรม/โครงกำร  
มีกำรปรับเปลี่ยนตำมยุทธศำสตร์ เพ่ือให้สอดคล้องเป้ำหมำยของสถำบันที่มุ่งเป้ำถึงกำรต่อยอด 
ของผลผลิตในแต่ละปี ดังนี้ 

 ประเด็น ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 เผยแพร่และส่งเสริมกำรน ำ 

UN Bangkok Rules แ ละ
มำตรฐำน และบรรทัดฐำน
ของ UN ด้ำนกำรปฏิบัติต่อ
ผู้กระท ำผิดมำใช้ 

กำรอนุวัติมำตรฐำนและบรรทัด
ฐำนของสหประชำชำติด้ำนกำร
ป้องกันอำชญำกรรมและควำม
ยุติธรรม ทำงอำญำในกลุ่มผู้
เปรำะบำง โดยเฉพำะข้อก ำหนด
กรุงเทพ และกำรส่งเสริมสิทธิ
ของผู้หญิงและเด็ก 

กำรอนุวัติมำตรฐำนและบรรทัด
ฐำนของสหประชำชำติด้ำนกำร
ป้องกันอำชญำกรรมและควำม
ยุติธรรม ทำงอำญำในกลุ่มผู้
เปรำะบำง โดยเฉพำะข้อก ำหนด
กรุงเทพ และกำรส่งเสริมสิทธิ
ของผู้หญิงและเด็ก 

เป้าหมาย 
ระดับองค์กร 

มุ่งเน้นกำรเผยแพร่และ
ส่งเสริมกำรน ำไปใช้ 

มุ่งเน้นกลุ่มเป้ำหมำย 
ผู้หญิงและเด็ก 

มุ่งเน้นกลุ่มเป้ำหมำย 
ผู้หญิงและเด็ก 

ยุทธศำสตร์ที ่2 ศึกษำ วิจัย และสร้ำงพัฒนำ
และรวบรวมองค์ควำมรู้  
ข้อมูลสถิติด้ำนหลักนิติธรรม 

กำรส่ ง เสริมและพัฒนำองค์
ควำมรู้ด้ำนหลักนิติธรรมเพื่อ

กำรส่ ง เสริมและพัฒนำองค์
ควำมรู้ด้ำนหลักนิติธรรมเพื่อ
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 ประเด็น ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
กำรป้องกันอำชญำกรรม 
และกระบวนกำรยุติธรรม
ทำงอำญำ 

รองรับเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่
ยั่งยืน 

รองรับเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่
ยั่งยืน 

ผลผลิต สร้ำงพัฒนำและรวบรวม 
องค์ควำมรู ้

กำรส่งเสริมและพัฒนำองค์
ควำมรู้ด้ำนหลักนติิธรรม 

กำรส่งเสริมและพัฒนำองค์
ควำมรู้ด้ำนหลักนติิธรรม 

ยุทธศำสตร์ที่ 
3 

เผยแพรและส่งเสริมกำร
ปฏิบัติตำมหลักนิติธรรม
มำตรฐำน และบรรทัดฐำน
ของ UN/UNODC ด้ำนกำร
ป้องกันอำชญำกรรมและ
กระบวนกำรยุติธรรมทำง
อำญำ 

ก ำ ร พั ฒ น ำ น วั ต ก ร ร ม แ ล ะ
เผยแพร่ องค์ ควำมรู้ ส ำหรับ
หน่วยงำนเครือข่ำยภำยในประเทศ
เพื่อยกระดับกำรด ำเนินกำรด้ำน
กำรป้องกันอำชญำกรรมและ
ระบบยุติธรรมทำงอำญำภำยใต้
บริบทท่ีเกิดขึ้นใหม่ในสังคม 

ก ำ ร พั ฒ น ำ น วั ต ก ร ร ม แ ล ะ
เผยแพร่ องค์ ควำมรู้ ส ำหรับ
หน่วยงำนเครือข่ำยภำยในประเทศ
เพื่อยกระดับกำรด ำเนินกำรด้ำน
กำรป้องกันอำชญำกรรมและ
ระบบยุติธรรมทำงอำญำภำยใต้
บริบทท่ีเกิดขึ้นใหม่ในสังคม 

ผลผลิต เผยแพรและส่งเสริมกำร
ปฏิบัติตำมหลักนติิธรรม

มำตรฐำน 

กำรพัฒนำนวัตกรรมและ
เผยแพร่องค์ควำมรูส้ ำหรับ

หน่วยงำนเครือข่ำย
ภำยในประเทศ 

กำรพัฒนำนวัตกรรมและ
เผยแพร่องค์ควำมรูส้ ำหรับ

หน่วยงำนเครือข่ำย
ภำยในประเทศ 

ยุทธศำสตร์ที่ 
4 

พัฒนำสถำบันฯ ให้ เป็น
หน่วยงำน PNI ที่มสีมรรถนะ
สูง สำมำรถสร้ำงเครือข่ำย
และปฏิบัติภำรกิจได้ทั้งใน
และต่ำงประเทศ 

กำรสร้ ำ ง เครือข่ ำยระหว่ำง
หน่วยงำนในสถำบันเครือข่ำย 
UN-PNI ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
กำรด ำเนิน นโยบำย และเครือข่ำย
เ ยำวชนทั้ ง ในประ เทศและ
ระหว่ำงประเทศ 

กำรสร้ ำง เครือข่ ำยระหว่ำง
หน่วยงำนในสถำบันเครือข่ำย 
UN-PNI ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
กำรด ำเนิน นโยบำย และเครือข่ำย
เ ยำวชนทั้ ง ในประ เทศและ
ระหว่ำงประเทศ 

ผลผลิต เป็นหน่วยงำน PNI บทบำทกำรเป็นPNI  
เช่น กำรสร้ำงเครือข่ำย 

บทบำทกำรเป็นPNI  
เช่น กำรสร้ำงเครือข่ำย 

 

 อย่ำงไรก็ตำม พบว่ำปัญหำหลักของกำรประเมินคือเอกสำร หลักฐำน เชิงประจักษ์ ที่รำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินงำน เพ่ือแสดงรำยละเอียดกำรด ำเนินงำน ผลส ำเร็จ ปัญหำ อุปสรรค ข้อควรปฏิบัติ 
และกำรก ำหนดเป้ำหมำยระดับองค์กรรำยปีเ พ่ือสะท้อนทิศทำงกำรท ำ งำน ว่ำสอดคล้องกับ 
แผนระยะยำวหรือไม่ หำกไม่เป็นไปตำมที่ก ำหนดควรปรับเปลี่ยนกิจกรรมโครงกำรอย่ำงไร ดังนั้น
ส ำหรับแผนยุทธศำสตร์ของสถำบันเพ่ือกำรยุติธรรมแห่งประเทศไทย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ทำงทีมที่ปรึกษำฯ มีข้อเสนอแนะ 2 ประเด็น ดังนี้ 

1) ก ำหนดเป้ำหมำย/ตัวชี้วัดเชิงยุทธศำสตร์รำยปีเพ่ือติดตำมกำรด ำเนินงำน และ
ประเมินแนวโน้มควำมส ำเร็จของหน่วยงำน ไม่ใช่ควำมส ำเร็จของโครงกำร/กิจกรรม 



รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 
ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 

บริษัท ทรู โอเชีย่น คอนซัลต้ิง จ ากัด หน้า  201 

2) ก ำหนดขั้นตอน/กระบวนกำร/เครื่องมือ/กลไกกำรติดตำมกำรด ำเนินงำน 

 ก ำหนดขั้นตอน/กระบวนกำร/เครื่องมือ/กลไกกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนผ่ำน
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ ช่องทำงที่เหมำะสม 

 ก ำหนดขั้นตอน/กระบวนกำรท ำงำนที่เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนกำร  
end to end process  เพ่ือปรับปรุงผลผลิต กระบวนกำร และกำรบริกำร ด้วย
กำรลดต้นทุนและกำรใช้ทรัพยำกรเพื่อสร้ำงควำมมีประสิทธิภำพ  

 พัฒนำระบบสำรสนเทศ โดยมีระบบกำรจัดเก็บข้อมูลภำยในองค์กร เพ่ือ
แลกเปลี่ยนข้อมูล น ำไปสู่กำรต่อยอด และสนับสนุนกำรท ำงำนเป็นทีม 

 รำยงำนผลกำรติดตำมกำรด ำเนินงำน กำรบรรลุเป้ำหมำย กำรแก้ไขปัญหำ และ
เปิดเผยข้อมูล 

 จัดท ำข้อมูลเพ่ือคำดกำรณ์ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน เพ่ือแก้ไขปัญหำ และปรับ
แผนให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง 

ผลวิเคราะห์ และข้อเสนอแนะจากมิติประสิทธิภาพ 

จำกผลกำรประเมินมิติประสิทธิภำพระหว่ำงปี 2559 - 2561 ที่ปรึกษำพบข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะ ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 

1) กำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กร ควรก ำหนดให้มีผู้รับผิดชอบที่ท ำหน้ำที่ในกำรรวบรวม
ข้อมูล กำรด ำเนินงำนตั้งแต่ขั้นตอนกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี งบประมำณที่ใช้ในกำรด ำเนินงำน 
กำรติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมแผน กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนภำยหลังสิ้นสุดโครงกำร โดยสร้ำง
แบบฟอร์มมำตรฐำนส ำหรับกำรด ำเนินงำนในแต่ละโครงกำร เพ่ือให้ทุกโครงกำรสำมำรถเดินตำมกรอบ
ที่วำงเอำไว้ได้ และเมื่อถึงช่วงเวลำประเมินผลจะสำมำรถประเมินผลงำนขององค์กรได้อย่ำงสะดวกและ
มีมำตรฐำน 

2) กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรรำยโครงกำรประจ ำปี เริ่มมีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนิน
โครงกำรรำยปีแล้วเมื่อสิ้นปีงบประมำณปี พ.ศ. 2561 แต่ยังขำดรำยละเอียด เช่น เป้ำหมำยคืออะไร  
เมื่อครบก ำหนดเวลำท ำได้ตำมที่ตั้งเป้ำหรือไม่ ปัญหำ/อุปสรรค ที่พบระหว่ำงกำรด ำเนินงำนคืออะไร 

3) ยังไม่พบกำรเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบเชิงบวกที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินโครงกำร  
อย่ำงเป็นทำงกำร จึงไม่สำมำรถที่จะน ำไปต่อยอดได้ 

4) ช่องทำงในกำรส่งมอบคุณค่ำ มีควำมหลำกหลำยมำกข้ึนกว่ำในอดีต สำมำรถวิเครำะห์
ได้ว่ำช่องทำงใดเหมำะกับกลุ่มเป้ำหมำยประเภทใด แต่อย่ำงไรก็ตำมยังขำดกำรส ำรวจประสิทธิภำพ  
ของช่องทำงเหล่ำนั้น ว่ำช่องทำงเหล่ำนั้นมีประสิทธิภำพเพียงพอกับที่ตั้งเป้ำหมำยไว้หรือไม่  เพ่ือที่
องค์กรจะได้เลือกช่องทำงในกำรส่งมอบคุณค่ำท่ีเหมำะสมกับกลุ่มเป้ำหมำยในแต่ละกิจกรรม 
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5) กำรส ำรวจควำมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย พบกำรส ำรวจควำมพึงพอใจและควำม
เชื่อมั่นที่มีต่อบริกำรขององค์กรระดับโครงกำรเพียงไม่กี่โครงกำรเท่ำนั้น กำรส ำรวจควำมสัมพันธ์ 
ในแต่ละกิจกรรมจะช่วยให้ผู้บริหำรทรำบถึงสิ่งที่ควรปรับปรุงเพ่ือยกระดับประสิทธิภำพของกำร
ด ำเนินงำน และยังได้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จำกกลุ่มเป้ำหมำยผู้รับบริกำรอีกด้วย 

6) กำรจัดเก็บองค์ควำมรู้ขององค์กร ควรจะจัดเก็บไว้ในระบบฐำนข้อมูลขององค์กร  
มำกกว่ำจะปล่อยให้เป็นควำมเชี่ยวชำญ/ควำมสำมำรถ ของพนักงำนปกติเท่ำนั้น 

การประเมินจุดอ่อน และจุดแข็งในการด าเนินงานขององค์กร 
 

S น้ าหนัก W น้ าหนัก 

พันธกิจ ,  วิสัยทัศน์ขององค์กรมี         

ควำมชัดเจน ท ำให้องค์กรขับเคลื่อน

ไปได้อย่ำงมีทิศทำง 

15 กำรติดตำมและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ

ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนยังไม่

ชัดเจน ขำดผู้รับผิดชอบหลัก ท ำให้                 

กำรติดตำมข้อมูลเป็นไปได้ยำก 

30 

บุคลำกรระดับบริหำรล้วนเป็นผู้ที่มี

ควำมรู้และควำมเชี่ยวชำญ ในงำนที่

รับผิดชอบ 

10 ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และกำรร่วมมือจำก

หน่วยงำนพันธมิตรภำยในประเทศ  

ในกำรปฏิบัติตำมหลัก Bangkok Rules 

ยังไม่มำกพอ  

15 

ก ำ ร ไ ด้ เ ข้ ำ เ ป็ น ส ถ ำ บั น ส ม ท บ

สหประชำชำติ  (PNI) ส่ งผลดีต่อ

องค์กรในแง่ของควำมน่ำเชื่อถือและ

ภำพลักษณ์ขององค์กร 

25 ฐำนข้อมูลขององค์กรยังขำดกำรพัฒนำ

ให้มีควำมทันสมัยมำกขึ้น วิธีกำรจัดเก็บ

ข้อมูลในระบบ และกำรน ำข้อมูลที่

จัดเก็บมำใช้ในกำรวิเครำะห์ย้งไม่ชัดเจน 

15 
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ผลวิเคราะห์ และข้อเสนอแนะจากมิติการพัฒนาองค์กร 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 

 หมวดที่ 1 

 ควรพิจำรณำวิธีในกำรประเมินประสิทธิผลของกำรสื่อสำรถ่ำยทอดวิสัยทัศน์และค่ำนิยม 
ของสถำบันฯ เช่น กำรส ำรวจควำมรับรู้ควำมเข้ำใจของบุคลำกรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ในวิสัยทัศน์และค่ำนิยมที่มีกำรสื่อสำรออกไป เป็นต้น 

 สถำบันควรพิจำรณำกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนที่มีประสิทธิภำพ ส่งเสริมให้
เกิดกำรบรรลุพันธกิจ กำรเรียนรู้ระดับองค์กร โดยใช้ข้อมูลจำกกำรส ำรวจและวิเครำะห์
ข้อมูลในแต่ละปัจจัยส ำคัญ จำกบุคลำกรในสถำบัน เช่น กำรส ำรวจ กำรสนทนำกลุ่ม 
เป็นต้น 

 
 หมวดที่ 2 

 สถำบันควรพิจำรณำแนวทำงในกำรถ่ำยทอดยุทธศำสตร์ลงสู่ระดับหน่วยงำน ระดับ
บุคคล ผ่ำนตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยที่มีควำมสอดคล้องกับตัวชี้วัดและเป้ำหมำยของ
สถำบัน 

 สถำบันควรพิจำรณำให้แผนยุทธศำสตร์พัฒนำบุคลำกร มีควำมสอดคล้องเชื่อมโยง 
กับแผนยุทธศำสตร์ของสถำบัน อย่ำงน้อยควรตอบสนองควำมท้ำทำย ควำมเปลี่ยนแปลง 
ในด้ำนต่ำง ๆ เช่น ควำมเปลี่ยนแปลงของภำรกิจ ควำมเปลี่ยนแปลงด้ำนเทคโนโลยี องค์
ควำมรู้ในกำรด ำเนินงำน เป็นต้น 

 
 หมวดที่ 3 

 สถำบันควรพิจำรณำกำรวิเครำะห์กลุ่มผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของสถำบัน โดย
พิจำรณำร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนในสถำบัน เพ่ือให้ได้ควำมเข้ำใจที่ตรงกัน โดยทุก
โครงกำร ทุกภำรกิจในทุกส ำนัก ควรจะต้องอ้ำงอิงถึงกำรจัดกลุ่มผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย แบบเดียวกัน 

 ควรจัดให้มีกำรวิเครำะห์ และติดตำมส ำรวจควำมต้องกำรควำมคำดหวัง จำกกลุ่ม
ผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำกกำรแบ่งกลุ่มข้ำงต้น อย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือใช้เป็นข้อมูล
ส ำหรับกำรพัฒนำภำรกิจต่อไป 
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 กำรประเมินผู้รับบริกำร ควรพิจำรณำทั้งในด้ำนควำมต้องกำร ควำมคำดหวัง ควำมพึง
พอใจ และควำมไม่พึงพอใจ อย่ำงครบถ้วน เพ่ือด ำเนินกำรด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มผู้รับบริกำรต่อไป 

 ควรแสดงให้ถึงควำมเชื่อมโยงระหว่ำงกลุ่มผู้รับบริกำรและงำนบริกำร หรือผลิตภัฑณ์ของ
สถำบัน ที่ผู้รับบริกำรแต่ละกลุ่มได้รับ 

 
 หมวดที่ 4 

 สถำบันควรพิจำรณำให้มีกำรวิเครำะห์ทบทวนแนวทำงกำรปฏิบัติที่ดีจำกข้อมูลผลกำร
ปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีและกำรด ำเนินงำนของกระบวนกำรหลักของ
สถำบัน 

 กำรบริหำรจัดกำรองค์ควำมรู้ของสถำบัน สำมำรถปรับปรุงได้โดย จัดให้มีกำรวิเครำะห์  
องค์ควำมรู้ที่จ ำเป็นต่อกำรด ำเนินงำนของสถำบัน กำรค้นหำองค์ควำมรู้ทั้งจำกภำยใน
สถำบันและภำยนอก และพิจำรณำกลไกในกำรจัดเก็บองค์ควำมรู้ทั้งในรูปแบบของ
เอกสำรและวีดีทัศน์ รวมถึงกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ระหว่ำงบุคลำกร และกำรน ำองค์
ควำมรู้ไปต่อยอดสร้ำงประโยชน์ให้เกิดข้ึนในกำรด ำเนินงำน 

 สถำบันควรพิจำรณำประเด็นกำรพัฒนำด้ำนฐำนข้อมูล กำรบริหำรจัดกำรข้อมูล ทั้งใน
ส่วนของกำรผลกำรด ำเนินงำนของสถำบัน ข้อมูลด้ำนต่ำง ๆ ของผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำเชิงนวัตกรรม 

 

 หมวดที่ 5 

 สถำบันควรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ หรือแผนพัฒนำงำนด้ำนทรัพยำกรบุคคล อย่ำงรอบด้ำน 
ทั้งในด้ำนอัตรำก ำลัง ด้ำนสมรรถนะ กำรพัฒนำทักษะควำมสำมำรถควำมรู้ของบุคลำกร 

 ในด้ำนกำรสร้ำงขวัญก ำลังใจ สถำบันควรพิจำรณำกรอบแนวคิดของกำรสร้ำงควำม
ผูกพันต่อองค์กร ปัจจัยในกำรสร้ำงควำมสุขในกำรท ำงำนของบุคลำกรของส ำนักงำน 
รวมถึงกำรดูแลสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนให้มีควำมปลอดภัย 

 
 หมวด 6 

 สถำบันควรให้ควำมส ำคัญกับกำรวิเครำะห์ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจส ำคัญของ
สถำบัน ให้สำมำรถก ำหนดเป็นมำตรฐำน มีขั้นตอนและกระบวนกำรที่มีควำมชัดเจน 



รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของสถาบันเพือ่การยุตธิรรมแห่งประเทศไทย 
ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 

บริษัท ทรู โอเชีย่น คอนซัลต้ิง จ ากัด หน้า  205 

สำมำรถประเมินผลประสิทธิภำพของกระบวนกำร และสำมำรถจัดเก็บข้อมูลแต่ละ
ขั้นตอนเพ่ือให้สำมำรถปรับปรุงประสิทธิภำพของกระบวนกำรต่อไปในอนำคต 

 สถำบันควรพิจำรณำควำมท้ำทำยของกำรจัดกำรกระบวนกำร ในแนวทำงของ Digital 
Transformation  
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แผนการปรับปรุงหรือพัฒนาการด าเนินงานของสถาบัน 

 

กิจกรรม/ ขั้นตอน 
ระยะ 
เวลา 

เริ่มต้น สิ้นสุด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผลผลิต/ผลลัพธ์ ความก้าวหน้า/ผลการด าเนินงาน 

ต.ค. 
62 

พ.ย. 
62 

ธ.ค. 
62 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

ต.ค. 
63 

  

1. ปรับปรุงระบบกำรติดตำมประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ โดยก ำหนด
ขั้นตอน แนวทำง และผู้รับผิดชอบ กำรจัดเก็บ
ข้อมูลผลกำรด ำเนินกำร  

                

มีระบบกำรตดิตำมประเมินผล 
กำรด ำเนินงำนตำมแผน
ยุทธศำสตร ์

 

2. ปรับปรุงกระบวนกำรรวบรวมและวิเครำะห์
ข้อมูลสำรสนเทศที่ ใ ช้ ในกำรวำงแผนเชิง
ยุทธศำสตร์ โดยน ำข้อมูลควำมต้องกำร/ควำม
คำดหวัง ของแต่ละกลุ่มผู้รับบริกำรและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย มำเป็นปัจจัยในกำรวิเครำะห์และ
ก ำหนดยุทธศำสตร์  

                

กระบวนกำรรวบรวมและวิเครำะห์
ข้ อมู ลสำรสนเทศที่ ใ ช้ ในกำร
ว ำ ง แ ผ น เ ชิ ง ยุ ท ธ ศ ำ ส ต ร์  
ค ร อ บ ค ลุ ม ต ำ ม ข้ อ มู ล ค ว ำ ม
ต้องกำร/ควำมคำดหวัง ของแต่ละ
กลุ่มผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

 

3. ออกแบบกระบวนกำรท ำงำน โดยก ำหนด
รูปแบบผลผลิต/กำรบรกิำร และผังกระบวนกำร
ท ำงำนของ สธท. 

                
มีผั งกระบวนกำรท ำ งำนตำม
รูปแบบผลผลิต/กำรบริกำร 
 

 

4. วำงระบบกำรควบคุมกำรท ำงำนของ สธท. ให้
เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด โดยก ำหนด

                มี ตั ว ช้ี วั ด และมำต ร ฐ ำน ก ำ ร
ปฏิบัติงำน และระบบกำรก ำกับ
ติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
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กิจกรรม/ ขั้นตอน 
ระยะ 
เวลา 

เริ่มต้น สิ้นสุด 
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ต.ค. 
62 

พ.ย. 
62 

ธ.ค. 
62 

ม.ค. 
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ตัวช้ีวัดและมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งกำร
ก ำกับติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  

5. วำงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำบุคลำกรให้
สอดคล้องกับภำรกิจหน้ำที่และกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ 

                มีแผนพัฒนำบุคลำกรที่สอดคล้อง
กับภำรกิจหน้ำท่ีและยุทธศำสตร ์

 

6. พัฒนำระบบกำรก ำกับดูแลองค์กำร ให้
สอดคล้องกับหลักธรรมำภิบำลของกำรบริหำร
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ด ี

                

มีระบบกำรก ำกับดูแลองค์กำร  
ที่สอดคล้องกับหลักธรรมำภิบำล
ของกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมือง 
ที่ด ี

 

7. ติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินกำร และ
รำยงำนให้ผู้บริหำรทรำบ  

                
มีรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรก ำกับ
ดูแลองค์กำรที่ด ี

 

8. พัฒนำระบบสื่อสำรถ่ำยทอดทิศทำงองค์กำร 
เช่น จัดประชุม Staff Meeting อย่ำงน้อยเดือน
ละ 1 ครั้ง  เป็นต้น 

                บุคลำกรมีกำรรับรู้ เข้ำใจทิศทำง
องค์กำร สำมำรถปฏิบัตภิำรกจิได้
สอดคล้องกับเปำ้หมำยของ
องค์กำร  

 

9.  พัฒนำระบบกำรวัดและวิเครำะห์ผลกำร
ด ำเนินงำน ให้มีควำมครอบคลุมและสะท้อน
เป้ำหมำยขององค์กำร 

                
มีระบบกำรวัดและวิเครำะห์ผลกำร
ด ำเนินงำน ที่มีประสิทธิภำพ 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของสถาบันเพือ่การยุตธิรรมแห่งประเทศไทย 
ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 
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9.1 ก ำหนดตัววัดผลลัพธ์กำรบรรลุเป้ำหมำย
ขององค์กำรและหน่วยงำน                  

มีตัวช้ีวัดที่ใช้ในกำรติดตำมกำร
บรรลุเป้ำหมำยขององค์กำรและ
หน่วยงำน 

 

9.2 ปรับปรุงระบบกำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศ
เพื่อกำรตัดสินใจ โดยก ำหนดแนวทำง ขั้นตอน
วิธีกำรและผู้รับผิดชอบ ในกำรรวบรวมข้อมูล
สำรสนเทศตัวช้ีวัด ผลลัพธ์กำรด ำเนินกำร และ
กำรรำยงำนผล 

                

มีระบบกำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศ
ตัวช้ีวัดและผลลัพธ์กำรด ำเนินกำร 
ส ำหรับใช้ในกำรวำงแผนกำร
ด ำเนินงำนและกำรปฏิบัติงำน 

 

9.3 วิเครำะห์ผลลัพธ์กำรด ำเนินกำรของ 
สธท. และเปรียบเทียบกับเป้ำหมำยตำมแผน
ยุทธศำสตร์ พร้อมทั้งรำยงำนให้ผู้บริหำร เพื่อ
น ำไปใช้ในกำรก ำหนดทิศทำงขององค์กำร และ
กำรปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน  

                

มี ข้ อมู ล เ ชิ ง เปรี ยบ เที ยบของ
ผลลัพธ์กำรด ำเนินกำร  

 

 
 
 
 
 


