รายงานการประเมินผลตามคารับรองการปฏิบัติงานของ
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
1. ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 ข้อมูลทั่วไป
สถาบั น เพื่อ การยุ ติ ธ รรมแห่ ง ประเทศไทย (องค์ก ารมหาชน) เป็น หน่ว ยงานของรัฐ ประเภท
องค์การมหาชนที่จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาเมื่อ พ.ศ. 2554 ทั้งนี้เพื่อให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการส่งเสริมการ
อนุวัติข้อกาหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงฯ หรือ “ข้อกาหนดกรุงเทพ” การพัฒนาองค์
ความรู้ ด้านหลักนิติธรรม การศึกษาวิจัยและเผยแพร่มาตรฐานและบรรทัดฐานของสหประชาชาติเกี่ยวกับการ
ดาเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ การส่งเสริมภาพลักษณ์ของกระบวนการ
ยุติธรรมไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และเป็ นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศระดับนานาชาติด้านการ
พัฒนากระบวนการยุติธรรมทางอาญาในภูมิภาคภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน รวมถึงสนองพระดาริพระเจ้า
หลานเธอ พระองค์ เ จ้ า พั ช รกิ ติ ย าภาในด้ า นการพั ฒ นากระบวนการยุ ติ ธ รรมทางอาญาทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ
1.2 วัตถุประสงค์การจัดตั้ง
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่ งประเทศไทย (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554
กาหนดวัตถุประสงค์การจัดตั้งไว้ ดังนี้
1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอนุวัติข้อกาหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง
และมาตรการที่มิใช่การคุมขัง หรือ “Bangkok Rules” เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนิน
กระบวนการยุติธรรมแก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2) ศึ ก ษา วิ จั ย และเผยแพร่ ม าตรฐานและบรรทั ด ฐานของสหประชาชาติ เ กี่ ย วกั บ การด าเนิ น
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา รวมทั้งแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้กระทาผิดและการช่วยเหลือ
ผู้ ก ระท าผิ ดหลั งพ้ น โทษให้ ก ลั บคื นสู่ สั งคม เพื่อ น าไปสู่ ก ารพัฒ นากระบวนการยุติ ธ รรมแห่ ง
ประเทศไทยและต่างประเทศ
3) ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ด้ า นหลั ก นิ ติ ธ รรมเพื่ อ เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพของบุ ค ลากรใน
กระบวนการยุติธรรมอันจะนาไปสู่สังคมแห่งความยุติธรรม
4) เป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศระดับนานาชาติด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางอาญาใน
ด้ า นการปฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ ก ระท าผิ ด โดยจะเน้ น ความร่ ว มมื อ กั บ สหประชาชาติ ส ถาบั น สมทบ
(Programme Network Institute) และความร่วมมือในกรอบอาเซียน
5) ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของกระบวนการยุติธรรมของไทยให้ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
เพื่อให้เกิดความร่วมมือทางด้านกระบวนการยุติธรรมระหว่างประเทศ
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1.3 รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกา : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
1.4 ผู้อานวยการ : ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
1.5 รายชื่อคณะกรรมการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
คณะกรรมการ
ตาแหน่ง
1) ร.ต.ต. พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร
กรรมการโดยตาแหน่ง
ทาหน้าที่ประธานกรรมการ
2) นางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์
กรรมการโดยตาแหน่ง
3) นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ

กรรมการโดยตาแหน่ง

4) นายอธิคม อินทภูติ

กรรมการโดยตาแหน่ง

5) คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

6) ดร.รอยล จิตรดอน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

7) คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

8) นายวิทยา สุริยะวงศ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

9) ศาสตราจารย์ สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

10) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
1.6 โครงสร้างและอัตรากาลัง

กรรมการและเลขานุการ
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1.7 เงินงบประมาณที่ได้รับ (เงินอุดหนุน) 138,558,900 บาท
1.8 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์
“เป็นองค์กรระดับสากลที่ทาให้งานวิจัยและการพัฒนาด้านยุติธรรมเป็นประโยชน์และเป็นที่
ประจักษ์ต่อประชาคมอาเซียนและนานาชาติ”
พันธกิจ
1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอนุวัติข้อกาหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
หญิงและมาตรการที่มิใช่การคุมขัง หรือ “Bangkok Rules” เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนิน
กระบวนการยุติธรรมแก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2) ศึกษา วิจั ย และเผยแพร่มาตรฐานและบรรทัดฐานของสหประชาชาติเกี่ยวกับการดาเนิน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา รวมทั้งแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้กระทาผิดและการช่วยเหลือ
ผู้กระทาผิด
3) ส่ งเสริ ม และพัฒ นาองค์ความรู้ด้านหลั กนิติธ รรมเพื่อ เสริมสร้ างศักยภาพของบุ คลากรใน
กระบวนการยุติธรรมอันจะนาไปสู่สังคมแห่งความยุติธรรม
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4) เป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศระดับนานาชาติด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาในด้านการปฏิบัติต่อผู้กระทาผิดโดยจะเน้นความร่วมมือกับสหประชาชาติสถาบันสมทบ
(Programme Network Institute) และความร่วมมือในกรอบอาเซียน
5) ส่ ง เสริ ม ภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี ข องกระบวนการยุ ติ ธ รรมของไทยให้ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ ในระดั บ
นานาชาติเพื่อให้เกิดความร่วมมือทางด้านกระบวนการยุติธรรมระหว่างประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์
1) เพิ่มบทบาทของ สธท. ทั้งในระดับประเทศ และนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคอาเซียน
2) ส่ งเสริ มและผลั กดั นให้ มี การน า Bangkok Rules รวมถึ งมาตรฐานและบรรทั ดฐานของ
สหประชาชาติเกี่ยวกับการดาเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไปใช้
3) ส่ งเสริ มและสนั บ สนุ นการศึ กษา วิ จั ย พั ฒ นา และเผยแพร่ องค์ ความรู้ ด้ านหลั กนิ ติ ธรรม
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา รวมถึง Bangkok Rules ทั้งในและต่างประเทศ
4) พั ฒนาศั กยภาพองค์ กรเพื่ อเป็ นสหประชาชาติ สถาบั นสมทบ (PNI) รวมถึ งสร้ างและขยาย
เครือข่ายความร่วมมือกับองค์กร และภาคประชาสังคมทั้งในและต่างประเทศ
5) พัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กรให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

2. สรุปผลในภาพรวม
ผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันเพื่อการยุติธ รรมแห่ งประเทศไทย
(องค์การมหาชน) หรือ สธท. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในภาพรวม ได้คะแนน 3.7633 โดยมีผลคะแนนแต่
ละมิติ ดังนี้มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ ได้คะแนน 4.3973 รองลงมา ได้แก่ มิติที่ 4 ด้านการกากับดูแล
กิจการและการพัฒนาองค์การ ได้คะแนน 4.2361 มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ได้คะแนน 3.8333
และ มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ได้คะแนนที่ 1.7312 ตามลาดับ
2.1 ตารางสรุปคะแนนผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานของสถาบัน เพื่อการยุติธรรม
แห่งประเทศ (องค์การมหาชน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ผลประเมินแยกตำมมิติ

น้ำหนัก ผลคะแนน

ระดับคะแนน
5.0000

มิติที่ 1 ประสิทธิผลของกำรปฏิบตั ิงำน 60%

3.8333

มิติที่ 2 คุณภำพกำรให้บริกำร
ประสิทธิภำพของ
มิติที่ 3
กำรปฏิบตั ิงำน
กำรก้ำกับดูแลกิจกำร
มิติที่ 4
และกำรพัฒนำองค์กำร
รวมทุกมิติ

12%

4.3973

3.0000

10%

1.7312

2.0000

18%

4.2361

1.0000

100% 3.7633

4.0000

มิติที่ 1

มิติที่ 2

มิติที่ 3

มิติที่

รวมทุกมิติ
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2.2 ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินรายมิติ ของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศ (องค์การ
มหาชน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2558
คะแนน พ.ศ.

มิติที่ 1

มิติที่ 2

มิติที่ 3

มิติที่ 4

รวม

2557

.0333

5.0000

3.3077

2.6538

3.8950

2558

3.8333

4.3973

1.7312

4.2361

3.7633

5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0

มิติที่ 1
มิติที่ 2
มิติที่ 3
มิติที่ 4
รวม

มิติที่ 1

มิติที่ 2

มิติที่ 3

มิติที่

รวม
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ตำรำงสรุปคะแนนผลกำรประเมินกำรปฏิบตั งิ ำนตำมค้ำรับรองกำรปฏิบตั งิ ำนของ
สถำบันเพือ่ กำรยุตธิ รรมแห่งประเทศไทย (องค์กำรมหำชน)
ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
ตัวชีวัดผลกำรปฏิบัตงิ ำน

1

เกณฑ์กำรให้คะแนน
2
3
4

5

ระดับ

60
15

1

2

3

4

5

จานวน

10

5

6

7

8

9

6

2.0000

0.2000

ระดับ

10

1

2

3

4

5

4.00

4.0000

0.4000

ระดับ

10

1

2

3

4

5

2.00

2.0000

0.2000

ระดับ

5

1

2

3

4

5

5.00

5.0000

0.2500

1.5 ระดับความสาเร็จในการจัดกิจกรรมระดับ
ระดับ
นานาชาติเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ
กระบวนการยุติธรรมไทย
มิตทิ ี่ 2 มิตดิ ำ้ นคุณภำพกำรให้บริกำร
2.1 ระดับความสาเร็จของการสารวจความพึง
ระดับ
พอใจและพัฒนาการให้บริการ
2.2 ระดับความสาเร็จของการปรับปรุง
ระดับ
คุณภาพงานเพื่อความเชื่อมั่นของ
ผู้รบั บริการต่อการดาเนินงานของ สธท.
มิตทิ ี่ 3 มิตดิ ำ้ นประสิทธิภำพของกำรปฏิบัตงิ ำน
3.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้
ร้อยละ
จ่ายเงิน
3.2 ระดับความสาเร็จในการพัฒนาระบบงาน
ระดับ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ของสถาบัน
มิตทิ ี่ 4 มิตดิ ำ้ นกำรก้ำกับดูแลกิจกำรและกำรพัฒนำองค์กำร
4.1 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาด้านการ
ระดับ
กากับดูแลกิจการ
4.2 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการ
ระดับ
ดาเนินงานของหน่วยงาน
4.3 ระดับความสาเร็จในการจัดทาแผนบริหาร
ระดับ
ทรัพยากรบุคคล ระยะ 3 ปี

10

1

2

3

4

5

5.00

5.0000

0.5000

0.4604

มิตทิ ี่ 1 มิตดิ ำ้ นประสิทธิผลของกำรปฏิบัตงิ ำน
1.1 ระดับความสาเร็จในการพัฒนาเรือนจา
ต้นแบบในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง
ตามข้อกาหนดกรุงเทพ
1.2 จานวนการศึกษา วิจยั เพื่อการนาไปใช้
ประโยชน์เชิงวิชาการหรือเชิงนโยบาย
นาระบบงานยุ
ติธรรมที
1.3 การพั
ระดับฒความส
าเร็จในการพั
ฒนา่เกี่ยวข้อง
กระบวนการยุติธรรมให้สอดคล้องกับ
หลักนิติธรรมและมาตรฐานสากล
1.3.1 ระดับความสาเร็จในการจัดทา
กรอบการพัฒนาดรรชนีนติ ิธรรม (Rules
of Law Index) ในประเทศไทย
1.3.2 ระดับความสาเร็จในการจัดทา
ยุทธศาสตร์
ในการพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา (Criminal Justice
Indicators) ให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม
1.4 ระดับความสาเร็จในการเข้าเป็นสถาบัน
สมทบ (Programme Network
Institute) ของสานักงานด้านการต่อต้าน
ยาเสพติดและอาชญากรรม (UNODC)

หน่วยวัด

นำ้ หนักรวม

นำ้ หนัก
(ร้อยละ)

ผลกำรด้ำเนินงำน
ผลกำร ค่ำคะแนน คะแนน
ด้ำเนินงำน ที่ได้ ถ่วงนำ้ หนัก
3.8333
5.00
5.0000 0.7500

12
10

1

2

3

4

5

4.60

4.3973
4.6040

2

1

2

3

4

5

3.36

3.3640

0.0673

10
3

80

85

90

95

100

80.52

1.7312
1.1039

0.0331

7

1

2

3

4

5

2.00

2.0000

0.1400

18
10

1

2

3

4

5

4.1250

4.2361
4.1250

0.4125

5

1

2

3

4

5

4.0000

4.0000

0.2000

3

1

2

3

4

5

5.0000

5.0000

0.1500

100

ค่ำคะแนนที่ได้ 3.7633
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3. ผลการดาเนินงานที่สาคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
3.1 มิติท1ี่ ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (น้าหนักร้อยละ60) ค่าคะแนนที่ได้ 3.8333
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) (สธท.) กาหนดตัวชี้วัดที่เป็นผลการ
ดาเนินงานเชิงผลผลิตที่สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของ สธท. ซึ่งมีผลการดาเนินงานโดยสรุป ดังนี้
- การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอนุวัติข้อกาหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
หญิ ง และมาตรการที่มิ ใ ช่ก ารคุ ม ขัง เพื่ อเป็ นแนวทางในการด าเนิ นกระบวนการยุติ ธ รรมแก่
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ สธท.ได้พัฒนาเรือนจาต้นแบบในการ
ปฏิบัติต่อผู้ต้องขั งหญิงตามข้อกาหนดกรุงเทพ ร่วมกับกรมราชทัณฑ์ในการพัฒนาเรือนจา
ต้นแบบแล้วเสร็จ จานวน 1 แห่ง โดยใช้แบบประเมินของ Penal Reform International ซึ่ง
จากกการประเมินพบว่า เรือนจาอุทัยธานี ผ่านการประเมินด้วยระดับคะแนนร้อยละ 9 .5 อยู่ใน
เกณฑ์ดี ทาให้เรือนจาอุทัยธานีเป็นเรือนจาแห่งแรกที่ผ่านเกณฑ์และประกาศเป็นเรือนจาต้นแบบ
แห่งแรก จากเรือนจากลุ่มเป้าหมาย 3 แห่ง ได้แก่ เรือนจาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรือนจา
จังหวัดอุทัยธานี และทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ โดยกลุ่มเป้าหมายที่เหลืออีก 2 แห่งได้กาหนด
แนวทางและแผนการพัฒนาเรือนจาต้นแบบเพือ่ ดาเนินการต่อไป ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000
- ด้านการศึกษา วิจัย และเผยแพร่มาตรฐานและบรรทัดฐานของสหประชาชาติเกี่ยวกับการดาเนิน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ฯ สธท. ทาการศึกษาวิจัยในลักษณะเชิงประจักษ์สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการหรือเชิงนโยบายเพื่อพัฒนากระบวนการยุ ติธรรมทางอาญาของ
ไทย รวมทั้งเป็นเอกสารทางวิชาการในระดับนานาชาติ จานวนทั้งสิ้น 6 เรื่อง ดังนี้
1. Gender and Imprisonment in Thailand: Exploring the Trends and
Understanding the Drivers
2. Trial of rape : Criminal Justice Response of Sexual Violence in
Thailand
3. Women Prisoners and the Implementation of the Bangkok Rules in
Thailand
4. การค้าประเวณีหญิงจากประเทศในแถบอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงในประเทศไทย
(Sex Trafficking : The case of Greater Mekong sub-region (GMS)
women in Thailand Sex industry)
5. การติดตามเส้นทางการเงิ นของขบวนการค้าผู้หญิงและเด็กในอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น้าโขง
6. การสารวจข้อมูลและสถิติผู้กระทาผิดหญิงประเทศไทย พ.ศ. 2558
สาหรับผลการศึกษาและวิจัยเรื่อง บทบาทผลกระทบและการเข้าถึงความยุติธรรม
ของผู้หญิงในสถานการณ์ความขัดแย้ง : กรณีศึกษาบริเวณชายแดนไทย-เมียนมาร์ (Women
and Conflict Situations: Roles and Implications on Access to Justice A Study of
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Thailand-Myanmar borderland Research background and its objectives) นักวิจัย
ดาเนินการเผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติ เพศวิถีศึกษา ครั้งที่ 5 “รัฐ/ประหาร/เพศ
” (สาธารณะ รัฐ เซ็กส์ ภาคสอง) ของสมาคมเพศวิถีศึกษา ห้องที่ 3 เรื่องเพศในอาเซียน หลัง
ปีงบประมาณ ดังนั้นสรุปผลการดาเนินงาน คือ 6 เรื่อง ค่าคะแนนที่ได้ 2.0000
- สาหรั บด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านหลักนิติธรรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของ
บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมอันจะนาไปสู่สังคมแห่งความยุติธรรม สธท.มีแผนดาเนินงานเพื่อ
พัฒนากระบวนการยุติธรรมให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรมและมาตรฐานสากล 2 แผนการที่
สาคัญ คือ 1.การจัดทากรอบการพัฒนาดรรชนีนิติธรรม (Rules of Law Index) 2.จัดทา
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญา (Criminal Justice
Indicators) ให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ซึ่งการดาเนินงานตามแผนที่ 1 สามารถดาเนินการได้
สูงกว่าเป้าหมาย คือ จัดทาคู่มือ “แนวทางการจัดทาและการใช้ตัวชี้วัดด้านกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา” (ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) โดยจัดทาขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสถาบันเพื่อ
การปฏิรูปและการส่งเสริมนโยบายทางกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ประเทศแคนาดา (The
International for Criminal Law Reform and Criminal Justice Policy – ICCLR ) และ
สถาบั น เพื่ อ การยุ ติ ธ รรมแห่ ง เพื่ อ เป็ น แนวทางโดยคร่ า วในการพั ฒ นาและปรั บ ใช้ ตั ว ชี้ วั ด
กระบวนการยุติธรรมในประเทศไทย ซึ่งได้จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทาและกาหนด
หลักเกณฑ์ดรรชนีนิติธรรม(Rules of Law Index) ของสหประชาชาติ หรือตามมาตรฐานสากล
เพื่อกาหนดกรอบและแนวทางการพัฒนาและการกาหนดหลักเกณฑ์ในการจัดทาดรรชนีนิติธรรม
ในประเทศไทย โดยหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการและตัวแทนภาคประชาสังคม
รวมทั้ ง มี ก ารประชุ ม เชิ ง วิ ช าการเพื่ อ ให้ เ ผยแพร่ ก รอบการพั ฒ นาดรรชนี นิ ติ ธ รรม ให้ แ ก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการ ผู้กาหนดนโยบายและตัวแทนภาคประชาสังคม ค่าคะแนนที่ได้
คือ 4.0000 แต่อย่างไรก็ตาม แผนการดาเนินงานที่ 2 การจัดทายุทธศาสตร์ในการพัฒนา
ตัวชี้วัดคุณภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญา (Criminal Justice Indicators) ให้สอดคล้องกับ
หลั ก นิ ติ ธ รรม ด าเนิ น การได้ ไ ม่ เ ป็ น ไปตามเป้ า หมาย ซึ่ ง ผลการด าเนิ น งาน คื อ ศึ ก ษาและ
เตรี ยมการด้านข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทาและกาหนดหลั กเกณฑ์ตัว ชี้วัดคุณภาพกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา (Criminal Justice Indicators) ของสหประชาชาติ หรือตามมาตรฐานสากล
รวมทั้งหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการและตัวแทนภาคประชาสังคมเพื่อจัดทายุทธศาสตร์
ในการพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทย ค่าคะแนนที่ได้ คือ 2.0000
โดยปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถดาเนินการได้ตามเป้าหมาย คือ ตัวแผนยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด
ของแต่ละหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมมีจานวนมากและหลากหลาย ทาให้การ ระบุหรือ
กาหนดตัวชี้วัดสาคัญที่เหมาะสมกับแต่ละหน่วยงานอย่างแท้จริง เพื่อนาสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็น
รูปธรรมยังเป็นไปได้ยาก
- การเข้าเป็นสถาบันสมทบ (Programme Network Institute) ของสานักงานด้านการต่อต้านยา
เสพติดและอาชญากรรม (UNODC) สธท.ได้ทาหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี เรื่อง การเข้า
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เป็นสถาบันสมทบแห่งสหประชาชาติด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา
(PNIs) ซึ่งผลการดาเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์การให้คะแนนที่กาหนดไว้ในคารับรองการ
ปฏิบัติงาน ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000
- ในด้ายการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของกระบวนการยุติธรรมของไทยให้ได้รับการยอมรับในระดับ
นานาชาติเพื่อให้เกิดความร่วมมือทางด้านกระบวนการยุติธรรมระหว่างประเทศ สธท. สามารถ
จัดการประชุมระดับนานาชาติเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการยุติธรรมในประเทศไทย โดยมี
ผู้เข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่า 20 ชาติ ได้ 4 ครั้ง และสามารถประชาสัมพันธ์สาระสาคัญของ
การประชุมผ่านสื่อต่างประเทศระดับชั้นนาของโลกได้ไม่น้อยกว่า 3 สื่อ ซึ่งผลการดาเนินงาน
ดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์การให้คะแนนที่กาหนดไว้ในคารับรองการปฏิบัติงาน ค่าคะแนนที่ได้
5.0000 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การจัดประชุม AsianSIL Inter-sessional Regional Conference 2015
The Rule of Law and Development Nexus: A New Deal for Asia? +
TIJ Youth Forum on Justice and the Rule of Law
2. การจัดประชุม Expert Group Meeting on Gender-related Killing of
Women and Girls
3. การจัดประชุม The Regional Meeting on Crime Statistics and
Victimization Surveys
4. การจัดประชุม Training Workshop on Model Strategies and Practical
Measures on the Elimination of Violence against Children in the
Field of Crime Prevention and Criminal Justice
3.2 มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ (น้าหนักร้อยละ 12) ค่าคะแนนที่ได้ 4.3973
3.2.1 การสารวจความพึงพอใจในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สธท. ได้จัดหาผู้ประเมินภายนอกคือ
SIM Research จากัด เพื่อประเมินความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในการให้บริการของสถาบันเพื่อการยุติธรรม
แห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือผู้เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา / ทางานร่วมกับ สธท. ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งสิ้น 242 คน ผ่านระบบ On-line และ สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ผลการศึกษา
พบว่า กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจโดยรวม ต่อการเข้าร่วมกิจกรรมประชุม / สัมมนา หรือ ทางานร่วมกับ สธท.
อยู่ใน “เกณฑ์สูง” คือ ร้อยละ 88.02 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
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นอกจากนี้ สธท. ยังได้เสนอรายงานผลการปรับปรุงงานตามผลการสารวจของปีงบประมาณ พ.ศ.
2557 ต่อคณะกรรมการองค์การมหาชน เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2557 และรายงานผลการสารวจความพึง
พอใจและพัฒนาการให้บริการ ประจาปีงบประมาณ 2558 ต่อคณะกรรมการ เพื่อรับทราบและให้ความเห็น เมื่อ
การประชุมครั้งที่ 10/2558 วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เรื่องรายงานผลการสารวจความพึงพอใจในการ
ให้บริการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยผลการสารวจความพึงพอใจ พบว่า มีระดับคะแนนความพึงพอใจ
โดยภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ 88.02 ซึ่งผลการดาเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์การให้คะแนนที่กาหนดไว้ในคา
รับรองการปฏิบัติงาน ค่าคะแนนที่ได้ .6040
3.2.2 การปรั บปรุงคุณ ภาพงานเพื่อความเชื่อมั่นในการประเมิน คุณ ภาพภายนอกและการ
ตอบสนองข้อร้องเรียน ซึง่ ดาเนินการโดย SIM Research จากัด และมีกลุ่มตัวอย่างเดียวกันกับการสารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการ โดยผลการสารวจความเชื่อมั่น ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา / ทางานร่วมกับ สธท. ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ มีระดับความเชื่อมั่นภาพรวมอยู่ในระดับเชื่อมั่นมาก ที่ร้อยละ 81.82 หากแบ่งระดับ
ความเชื่อมั่นตามยุทธศาสตร์ พบว่า
ประเด็นยุทธศาสตร์

ระดับความเชื่อมั่น

เผยแพร่และส่งเสริมการนามาตรฐานและบรรทัดฐานของสหประชาชาติ ด้านการปฏิบัติต่ อ
ผู้กระทาผิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อกาหนดกรุงเทพและมาตรการที่มิใช่การคุมขัง ไปสู่การ
ปฏิบัติ

ร้อยละ 76.25

การศึกษา วิจัย รวบรวมและเผยแพร่ องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับหลักนิติธรรม มาตรฐานและ
บรรทัดฐานของสหประชาชาติ ด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา
เพื่อสนับสนุนการพัฒนากระบวนการยุติธรรมภายในประเทศและต่างประเทศ

ร้อยละ 75.31

สร้ า งเครื อข่ ายความร่ ว มมือ กับ สถาบั น สมทบแห่ งสหประชาชาติ (UN

ร้อยละ 75.21

Programme
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Network Institutes - PNIs) ส่วนราชการและหน่วยงานภาคประชาสังคม โดยเฉพาะใน
ภูมิภาคอาเซียน
เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพของบุ ค ลากรและหน่ ว ยงานในกระบวนการยุ ติ ธ รรมทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ โดยเน้นการปฏิบัติตามหลักนิติธรรม สอดรับกับมาตรฐานสากล รวมถึงให้
ความรู้และโอกาสแก่ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ร้อยละ 71.25

ซึ่งผลการดาเนินงานดัง กล่าวเป็นไปตามเกณฑ์การให้คะแนนที่กาหนดไว้ในคารับรองการปฏิบัติงาน
ค่าคะแนนที่ได้ 3.3640
3.3 มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (น้าหนักร้อยละ 10) ค่าคะแนนที่ได้ 1.7312
3.3.1 การบริหารงบประมาณของ สธท. โดยงบประมาณที่ใช้จ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงินของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะกรรมการบริหาร สธท. อนุมัติแผนปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จานวน 138,558,900 บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 จานวน 111,566,932 บาท
เมื่อคานวณตามเกณฑ์ ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน คิดเป็นร้อยละ 80.52 ซึ่งผลการเบิกจ่ายเงิน
ดังกล่าวไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายตามเกณฑ์การให้คะแนนที่กาหนดไว้ในคารับรองการปฏิบั ติงาน ค่าคะแนน
ที่ได้ 1.1039
3.3.2 การพัฒนาระบบงานอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสถาบัน สธท. ดาเนินการ
จัดทาแผนแม่บทในการพัฒนาระบบงานอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสถาบันฯ และสามารสร้าง
จัดทา หรือวางระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน จานวน 3 ระบบ ได้แก่ ระบบเครือข่ายฐานข้อมูล สาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ และระบบประชุมทางไกล จากทั้งหมด จานวน 6 ระบบ โดย 3 ระบบที่ยังไม่สามารถ
ดาเนินงานครบถ้วนตามเกณฑ์ ได้แก่ ระบบบริหารโครงการ ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร และระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เนื่องจากหน่วยงานที่รับผิดชอบไม่เข้ามาดาเนินการติดตั้ง ในระยะเวลาที่กาหนดตามข้อ ตกลง
ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายตามเกณฑ์การให้คะแนนที่กาหนดไว้ในคารั บรองการปฏิบัติงาน
ค่าคะแนนที่ได้ 2.0000
3.4 มิติที่ 4 ด้านการกากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ (น้าหนักร้อยละ 18) ค่าคะแนนที่ได้ 4.2361
มีตัวชี้วัดที่สาคัญ 3 ตัว ได้แก่ ตัวชี้วัดระดับการพัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการ (น้าหนักร้อยละ 10)
ค่าคะแนนที่ได้ 4.1250 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงาน (น้าหนักร้อยละ 5)
ค่ า คะแนนที่ ไ ด้ 4.0000 และระดั บ ความส าเร็ จ ในการจั ด ท าแผนบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล ระยะ 3 ปี
(น้าหนัก ร้อยละ 3) ได้คะแนนที่ 5.0000 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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3.4.1 ด้านการกากับดูแลกิจการ
การประเมินระดับการพัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการเป็นองค์ประกอบที่สาคัญอย่างมากของ
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ผลการประเมินจะแสดงให้เห็นว่า
องค์การสามารถเติบ โตอย่ างยั่งยืน ได้รั บการวางรากฐานให้มีศักยภาพในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อ งภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม มิใช่เพื่อการบรรลุเป้าหมายระยะ
สั้นเท่านั้น
การประเมินในที่นี้ให้ ความสาคัญกับการบริหารงานตามหลั กธรรมาภิบาลและการกากับดูแล
ตนเองที่ ดี โดยพิ จ ารณาจากกระบวนการส่ งเสริ มให้ มี การก ากั บดู แลที่ ดี และการสนั บสนุน ให้ คณะกรรมการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิผล โดยสามารถจาแนกผลการประเมินตาม
ประเด็นการประเมินผลย่อยได้ดังนี้
ประเด็นกำรประเมิน
1.1 คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัตงิ าน
ประจาปี ภายในเวลาทีก่ าหนด
1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดาเนินงานของ
องค์การมหาชนรายไตรมาส
1.3 การรายงานผลการดาเนินงานต่อรัฐมนตรีทกี่ ากับดูแลองค์การมหาชน
1.4 การเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการ/อนุกรรมการ
1.5 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
2.1 มีการเปิดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในทีป่ ระชุม
คณะกรรมการ โดยคณะกรรมการร่วมแสดงความคิดเห็นทีเ่ กีย่ วกับผลประเมิน
และกาหนดแนวทางปฏิบัติ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบัตหิ น้าที่
2.2 มีการจัดให้มกี จิ กรรมเพือ่ พัฒนาความรู้ความสามารถของคณะกรรมการ
ในการปฏิบัตหิ น้าทีก่ รรมการ
คะแนนรวม

น้ำหนัก ผลประเมิน
2
4.0000
1.75

2.2857

0.5

5.0000

1
1.75
2

5.0000
4.4286
5.0000

1

4.0000

10

4.1250
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ระดับการพัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ = 4.1250 คะแนน
1.1 คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจาปี ภายใน
เวลาที่กาหนด
5.0
2.2 มี การจัดให้มีกิจกรรมเพื่ อพัฒนาความรู้
ความสามารถของคณะกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่
กรรมการ

4.0
3.0

1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผล
การดาเนินงานขององค์การมหาชนรายไตรมาส

2.0
1.0
2.1 มี การเปิดเผยผลการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการ โดย
คณะกรรมการร่ว มแสดงความคิ ดเห็นที่เกี่ยวกับผล
ประเมินและกาหนดแนวทางปฏิบัติ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่

1.5 การเปิดเผยข้อ มูลและความโปร่งใส

0.0
1.3 การรายงานผลการดาเนินงานต่อรัฐ มนตรีที่
กากับดูแลองค์การมหาชน

1. การเข้าร่ว มการประชุมของคณะกรรมการ/
อนุกรรมการ

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ผลการปฏิบัติงานที่สาคัญด้านการกากับดูแลกิจการ ดังนี้
1) บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
- คณะกรรมการบริ หารสถาบั น เพื่ อการยุ ติ ธ รรมได้มี ก ารพิ จ ารณาเห็ น ชอบต่ อ การ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนงบประมาณประจาปีงบประมาณ 2558 ในการ
ประชุมครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557
- ส าหรั บ การติ ด ตามผลการด าเนิ น งานขององค์ ก ารมหาชนรายไตรมาส พบว่ า
คณะกรรมการมี การติดตามผลการดาเนินงานขององค์การมหาชนรายไตรมาสใน
ระบบการบริหารจัดการที่สาคัญ คือ ด้านการเงิน และด้านภารกิจหลัก ในทุกไตรมาส
ครบถ้วนตามเกณฑ์
- มีการรายงานผลการดาเนินงานแก่รัฐมนตรีที่กากับดูแลองค์การมหาชนจานวน 2 ครั้ง
เมื่ อ วั น ที่ 28 พฤษภ าคม 2558 และ22 ตุ ล าคม 2558 ซึ่ ง รายงานผล
การดาเนินงาน รอบระยะ 6 เดือน และ 12 เดือน ตามลาดับ
- คณะกรรมการบริหารมีส่วนร่วมในการเข้าประชุมในระดับสูง ซึ่งในการประชุมจานวน
ทั้งหมด 11 ครั้ง มี 10 ครั้งของการประชุมที่มีจานวนคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจานวนคณะกรรมการทั้งหมด
- มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่สาคัญ ทั้งในด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน (ด้าน
ภารกิจหลัก) อย่างถูกต้องเชื่อถือได้ในเว็บไซต์ เช่น ประวัติของคณะกรรมการบริหาร
การเข้าประชุม โครงสร้างของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่สาคัญ พันธกิจ
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แผนการปฏิบัติงาน กลยุทธ์ เป้าหมายประจาปี ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง นโยบายการ
กากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนข้อบังคับและระเบียบ เป็นต้น
2) การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ
- คณะกรรมการมีการประเมินตนเองเป็นรายคณะและรายบุคคล โดยเปิดเผยความคิดเห็น
ของคณะกรรมการฯ ต่อการประเมินตนเอง ในการประชุม ครั้งที่ 8/2558 วันที่ 21
กันยายน 2558
- คณะกรรมการบางท่าน ได้เข้าร่วมสัมมนา ณ กรุงโดฮา การ์ตา วันที่ 7-20 เมษายน พ.ศ.
2558 ซึ่งมีเนื้อหาสาคัญ เช่น ประเด็นปัญหาด้านการป้องกันอาชญากรรมและงาน
กระบวนการยุติธรรม หลักนิติธรรมอันเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นต้นเพื่อ
นาความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์กับงานขององค์การมหาชน ต่อไป
อย่ า งไรก็ตาม บทบาทของคณะกรรมการในการติด ตามผลการดาเนิน งานขององค์การมหาชน
รายไตรมาส นอกจากการติดตามด้านการเงิน และด้านภารกิจหลักแล้ว ควรให้ความสาคัญกับด้านบริหารจัดการ
ภายในที่สาคัญอีก 5 ด้าน ให้เป็นไปตามเกณฑ์และเงื่อนไขตามแนวทางการประเมินผล รวมทั้งมีบทบาทในการ
พิจ ารณาทบทวนกลยุ ท ธ์ พัน ธกิจ พัฒ นาการที่ส าคัญ รวมทั้ง ความเสี่ ยงขององค์กร เพื่ อเป็นแนวทางในการ
ดาเนินงานสาหรับผู้ปฏิบัติต่อไป ส่วนการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสขององค์กร ข้อปฏิบัติในการรายงานการ
วิเคราะห์ด้านการเงิน และด้านความเสี่ยง ควรมีข้อมูลคาอธิบายและการวิเคราะห์ถึงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงที่
สาคัญ พร้อมทั้งระบุปัญหาอุปสรรค ตลอดจนแนวทางการแก้ไข เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
3.4.2 ด้านประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ค่าคะแนนที่ได้ 4.0000
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity &
Transparency Assessment : ITA) เป็นการประเมินเชิงบวกจากหลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์และผลการสารวจ
ประสบการณ์หรือการรับรู้ ที่ทาให้หน่วยงานทราบถึงข้อจากัดในการดาเนิ นงานและมีการพัฒนาปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อนาไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐโดยรวมของประเทศ
โดยหน่วยงาน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานสูง (คะแนน 60 – 79.99
คะแนน) ซึ่งผลการประเมินอยู่ที่ 79.07 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดังนี้
องค์ประกอบ
ผลการประเมิน
ดัชนีที่ 1 ความโปร่งใส (Transparency)
79.94
ดัชนีที่ 2 ความพร้อมรับผิด (Accountability)
72.31
ดัชนีที่ 3 ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption - Free)
99.63
ดัชนีที่ 4 วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture)
72.62
ดัชนีที่ 5 คุณธรรมการทางานในหน่วยงาน (Work Integrity)
65.15
คะแนน ITA
79.07
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3.4.3 ด้านการพัฒนาองค์การ มีผลการดาเนินงานที่สาคัญ ของหน่วยงาน คือ การดาเนินงาน
ด้านทรัพยากรบุคคล โดยหน่วยงานดาเนินการจัดทาแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะ 3 ปี (2558 – 2560)
เสนอคณะกรรมการ เมื่อการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 และมีการนาแผนสู่การปฏิบัติใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยสามารถดาเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ตามแผน เช่น การสรรหา บรรจุ
แต่งตั้งบุคลากรที่มีสมรรถนะและความเหมาะสมกับตาแหน่ง เป็นต้น ซึ่งผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมาก สูงกว่า
เป้าหมายที่กาหนดไว้ในเกณฑ์การให้คะแนนตามคารับรองการปฏิบัติงาน ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000

4. จุดเด่น / พัฒนาการที่ดี ขององค์การมหาชน
1) ผู้บริหารกาหนดแนวทางในการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับนโยบาย ภารกิจหลักองค์กร รวมทั้ง
เจ้าหน้าที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทางาน
2) การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรได้ดีขึ้นในด้านการสรรหาบุคลากร เช่น ผู้รับผิดชอบด้าน
ตรวจสอบ เจ้าหน้าที่บุคลากรที่มีสมรรถนะและความเหมาะสมกับตาแหน่ง เป็นต้น
3) บุ ค ลากรมี ค วามตั้ ง ใจจริ ง ในการน าตั ว ชี้ วั ด มาติ ด ตามผลการด าเนิ น งานเพื่ อ ประเมิ น
ความสาเร็จองค์การ
4) ถึงแม้เนื้องานของภารกิจองค์กรซึ่งเป็นด้าน ยุติธรรม มีความละเอียดอ่อน ต่อการนาไปสู่การ
ปฏิบัติงาน ความเข้าใจ และ การกาหนดเป้าหมาย แต่ สธท. ก็พยายามที่จะดาเนินงานให้
สามารถเข้าถึงได้ง่าย พยายามกาหนดให้ตัวชี้วัดชัดเจนเป็นรูปธรรมเพื่อประเมินผลได้ชัดเจน
และเป็นที่ยอมรับกับสาธารณะ
5) ในบางตั ว ชี้วั ด เจ้ า หน้า ผู้ ท าหน้ าที่ ป ระเมิ น ผลตามค ารับ รองมี ค วามเข้ า ใจในเกณฑ์ ก าร
ประเมินผลมากขึ้น ส่งผลให้ดาเนินงาน และเอกสาร/ หลักฐานประกอบ มีความสอดคล้อง
กับแนวทางการประเมินผล ส่งผลให้ผลการดาเนินงานดีขึ้น

5. ข้อสังเกตเพื่อการปรับปรุง
1) ควรเร่งรัดการจัดทา Roadmap ในประเด็นสาคัญตามภารกิจหลักองค์การ รวมถึง แผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานขององค์กร โดยกาหนดเป้าหมายให้ชัด เชื่อมโยง
ในแต่ละระดับตามโครงสร้างองค์กร เพื่อถ่ายทอดเป้าหมาย ในแต่ละหน้าที่ให้สามารถดาเนินงานได้ และมีแผน
ติดตามเพื่อประเมินผลความเสร็จโครงการ รวมถึงการบริหารความเสี่ยงในโครงการที่สาคัญ
2) คณะกรรมการควรเพิ่ ม บทบาทในการติ ด ตามผลการด าเนิ น งานขององค์ ก ารมหาชนใน
รายไตรมาส เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
3) ควรเพิ่มสมรรถนะบุคลากรในด้านการจัดการองค์กร เนื่องจากบุคลากรส่วนใหญ่ เป็นวิชาชีพ
เฉพาะ ซึ่งควรเพิ่มเติม สมรรถนะทางด้านการบริหาร การคิดวิเคราะห์ การทางานเป็นระบบ การใช้ PDCA มา
เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน เป็นต้น
........................................

