รายงานการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติงานของ
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแหงประเทศไทย (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

1. ขอมูลพื้นฐาน
1.1 ขอมูลทั่วไป
สถาบันเพื่อการยุตธิ รรมแหงประเทศไทย (องคการมหาชน)เปนหนวยงานของรัฐประเภทองคการ
มหาชนที่จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาเมื่อ พ.ศ. 2554 ทั้งนี้เพื่อใหมีหนวยงานที่รับผิดชอบในการสงเสริมการอนุวัติ
ขอกําหนดสหประชาชาติวาดวยการปฏิบัติตอผูตองขังหญิงฯ หรือ “ขอกําหนดกรุงเทพ” การพัฒนาองคความรู
ดานหลักนิติธรรม การศึกษาวิจัย และเผยแพรมาตรฐานและบรรทัดฐานของสหประชาชาติเกี่ยวกับการดําเนิน
กระบวนการยุติ ธรรมทางอาญาทั้ ง ในประเทศไทยและตางประเทศ การสงเสริ ม ภาพลักษณข องกระบวนการ
ยุติธรรมไทยให เปนที่ย อมรับในระดับนานาชาติ และเปนศูนยกลางแห งความเปนเลิศ ระดับนานาชาติ ดานการ
พัฒนากระบวนการยุติธรรมทางอาญาในภูมิภาคภายใตกรอบความรวมมืออาเซียน รวมถึงสนองพระดําริพระเจา
หลานเธอ พระองค เ จา พั ช รกิ ติ ย าภาในด า นการพั ฒ นากระบวนการยุ ติ ธรรมทางอาญาทั้ ง ในประเทศและ
ตางประเทศ
1.2 วัตถุประสงคการจัดตั้ง
พระราชกฤษฎีกาจั ดตั้ งสถาบันเพื่อการยุ ติธรรมแหงประเทศไทย (องคการมหาชน) พ.ศ. 2554
กําหนดวัตถุประสงคการจัดตั้งไว ดังนี้
1) สงเสริมและสนับสนุนใหมีการอนุวัติขอกําหนดสหประชาชาติวาดวยการปฏิบัติตอผูตองขังหญิง
และมาตรการที่ มิใ ช การคุ มขั ง หรือ “Bangkok Rules” เพื่ อเป นแนวทางในการดํา เนิ น
กระบวนการยุติธรรมแกหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและตางประเทศ
2) ศึ กษา วิ จัย และเผยแพรม าตรฐานและบรรทั ด ฐานของสหประชาชาติ เ กี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา รวมทั้งแนวทางในการปฏิบัติตอผูกระทําผิดและการชวยเหลือ
ผูกระทํ า ผิ ด หลั งพ นโทษให กลั บ คื นสูสั งคม เพื่อนํ าไปสู การพัฒ นากระบวนการยุ ติ ธ รรมแห ง
ประเทศไทยและตางประเทศ
3) ส ง เสริ ม และพั ฒ นาองค ค วามรู ด า นหลั ก นิ ติ ธ รรมเพื่ อ เสริ ม สร า งศั กยภาพของบุ ค ลากรใน
กระบวนการยุติธรรมอันจะนําไปสูสังคมแหงความยุติธรรม
4) เปนศูนยกลางแหงความเปนเลิศระดับนานาชาติดานการพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางอาญาใน
ด า นการปฏิ บั ติ ต อ ผู ก ระทํ า ผิ ด โดยจะเน น ความรว มมื อ กั บ สหประชาชาติ ส ถาบั น สมทบ
(Programme Network Institute) และความรวมมือในกรอบอาเซียน
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5) สงเสริมภาพลักษณที่ดีของกระบวนการยุติธรรมของไทยใหไดรับ การยอมรับในระดับนานาชาติ
เพื่อใหเกิดความรวมมือทางดานกระบวนการยุติธรรมระหวางประเทศ
1.3 รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกา : รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม
1.4 ผูอํานวยการ : นายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ
1.5 รายชื่อคณะกรรมการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแหงประเทศไทย (องคการมหาชน)
คณะกรรมการ
1) ดร.กิตติพงษกิตยารักษ ปลัดกระทรวงยุติธรรม
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

นายอรรถพล ใหญสวาง อัยการสูงสุด
นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแกว ปลัดกระทรวงการตางประเทศ
นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม
คุณหญิงลักษณาจันทรเลาหพันธุ
คุณหญิงปทมา ลีสวัสดิต์ ระกูล
รองศาสตราจารย สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
นายรอยล จิตรดอน
นายวิทยา สุริยะวงค
นายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ

ตําแหนง
กรรมการโดยตําแหนง
ทําหนาทีป่ ระธานกรรมการ
กรรมการโดยตําแหนง
กรรมการโดยตําแหนง
กรรมการโดยตําแหนง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการและเลขานุการ

3
1.6 โครงสรางและอัตรากําลัง

เจาหนาที่ 46 อัตรา
1.7 เงินงบประมาณที่ไดรับ (เงินอุดหนุน) 109 ลานบาท
1.8 วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร
วิสัยทัศน
“เปนองคกรระดับสากลที่ทําใหงานวิจัย และการพัฒนาดานยุติธรรมเปนประโยชนและเปนที่
ประจักษตอประชาคมอาเซียนและนานาชาติ”
พันธกิจ
1) สงเสริมและสนับสนุนใหมีการอนุวัติขอกําหนดสหประชาชาติวาดวยการปฏิบัติตอผูตองขัง
หญิงและมาตรการที่มิใชการคุมขัง หรือ “Bangkok Rules” เพื่อเปนแนวทางในการดําเนิน
กระบวนการยุติธรรมแกหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและตางประเทศ
2) ศึกษา วิจัย และเผยแพรมาตรฐานและบรรทัดฐานของสหประชาชาติเกี่ยวกับ การดําเนิน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา รวมทั้งแนวทางในการปฏิบัติตอ ผูก ระทําผิดและการชวยเหลือ
ผูกระทําผิด
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3) สงเสริมและพั ฒนาองคค วามรูดานหลักนิติธ รรมเพื่อเสริมสรางศักยภาพของบุค ลากรใน
กระบวนการยุติธรรมอันจะนําไปสูสังคมแหงความยุติธรรม
4) เปนศูนยกลางแหงความเปนเลิศระดับนานาชาติดานการพัฒนากระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาในดานการปฏิบัตติ อผูกระทําผิดโดยจะเนนความรวมมือกับสหประชาชาติสถาบันสมทบ
(Programme Network Institute) และความรวมมือในกรอบอาเซียน
5) ส งเสริม ภาพลั ก ษณที่ ดี ข องกระบวนการยุ ติ ธรรมของไทยให ได รับ การยอมรั บ ในระดั บ
นานาชาติเพื่อใหเกิดความรวมมือทางดานกระบวนการยุติธรรมระหวางประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร
1) เพิ่มบทบาทของ สธท. ทั้ งในระดั บประเทศ และนานาชาติ โดยเฉพาะอย างยิ่ งในภูมิ ภาค
อาเซียน
2) ส งเสริมและผลั กดัน ให มีการนํ า Bangkok Rules รวมถึ งมาตรฐานและบรรทั ดฐานของ
สหประชาชาติเกี่ยวกับการดําเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไปใช
3) ส งเสริมและสนับ สนุ นการศึ กษา วิ จัย พัฒนา และเผยแพร อ งค ความรู ดานหลั กนิติ ธรรม
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา รวมถึง Bangkok Rules ทั้งในและตางประเทศ
4) พัฒนาศั กยภาพองค กรเพื่ อเปนสหประชาชาติ สถาบั นสมทบ (PNI) รวมถึงสร างและขยาย
เครือขายความรวมมือกับองคกร และภาคประชาสังคมทั้งในและตางประเทศ
5) พัฒนาการบริหารจัดการภายในองคกรใหเปนไปตามมาตรฐานสากล

2. สรุปผลในภาพรวม
ผลการปฏิบั ติงานตามคํ ารับ รองการปฏิ บัติงานของสถาบันเพื่อการยุติ ธรรมแหงประเทศไทย
(สธท.) (องคการมหาชน) หรือ สธท. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557ในภาพรวม ไดคะแนน 3.8950 ซึ่งอยูใน
ระดับดีกวาเปาหมายที่กําหนดไว โดยเฉพาะผลการปฏิบัติงานในมิติที่ 2 ดานคุณภาพการใหบริการ ที่ไดคะแนน
5.0000 รองลงมา ไดแกมิติที่ 1 ดานประสิทธิผลของการปฏิบัติงานซึ่งเปนไปตามพันธกิจและยุทธศาสตร ของ
สธท. ไดคะแนน 4.0333มิติที่ 3 ดานประสิทธิภ าพของการปฏิบัติงาน ไดคะแนน 3.3077และมิติที่ 4 ดานการ
กํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการ ไดคะแนน 2.6538 ตามลําดับ
 ดานการเผยแพรและสงเสริมการนํา UN Bangkok rules และมาตรฐานและบรรทัดฐาน
ของ UN ดานการปฏิบัติตอผูกระทําผิดไปใช
1. การจัดการประชุมกลุมผูเชี่ยวชาญระหวางรัฐเพื่อทบทวนมาตรฐานสหประชาชาติวาดวยการ
ปฏิบัติตอผูตอ งขัง (Intergovernmental Expert Group Meeting to review the United Nations Standard
Minimum Rules for the Treatment of Prisoners) รวมกับ UNODC ระหวางวันที่ 25 – 28 มีนาคม 2557
ณ กรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรีย
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2. การจัด ประชุ มสั มมนาโครงการเสริมสรางความรูเ กี่ ย วกับการดํ า เนินงานตามข อกํ าหนด
กรุงเทพฯ สําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในกลุมภารกิจดานพัฒนาพฤตินิสัย 4 ภาค
3. สธท. รวมกับคณะกรรมาธิการระหวางรัฐบาลอาเซียนวาดวยสิทธิมนุษยชน (AICHR) จัดการ
ฝกอบรมหลักสูตร AICHR Advanced Training Program on Human Rights ใหแกบุคลากรดานฝกอบรม
เจาหนาที่ตํารวจและพนักงานอัยการจากประเทศสมาชิกอาเซียน ระหวางวันที่ 16-20 พฤศจิกายน 2556 และการ
นําผูเขารับการฝกอบรมเขาศึกษาดูงาน ณ ทัณฑสถานหญิงกลาง
4. การจัด การประชุ มสัมนาวิชาการ "IPPF Thailand Colloquium 2014" ภายใตหั วข อ
"ผูตองขังหญิง: ขอกําหนดกรุงเทพฯ และกาวตอไป" (Women in Prison : the Bangkok Rules and Beyond)
ระหวางวันที่ 3 – 6 มีนาคม 2557
5. การเข า ร วมและนํ า เสนอความก าวหน าของไทยในการอนุ วั ติ ข อ กํ า หนดกรุ ง เทพ หรื อ
ขอกําหนดสหประชาชาติวาดวยการปฏิบัติตอผูตองขังหญิงและมาตรการที่มิใชการคุมขังสําหรับผูกระทําผิดหญิง
ในการสัมมนาทางวิช าการ Women in Prison: An International Symposium on the Bangkok Rules
ระหวางวันที่ 24 – 28 กุมภาพันธ 2557 ณ เขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน
6. การเขารวมการประชุม World congress on Probation ครั้งที่ 1 ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
7. การเข า ร ว มประชุ ม ประจํ า ป ข องสมาคมการราชทั ณ ฑ แ ละเรื อ นจํ า ระหว า งประเทศ
(International Corrections and Prison Association - ICPA) 15th AGM and Conference ณ เมือง
Colorado Springs รัฐ Colorado สหรัฐอเมริกา
8. การจัด สัม มนาเผยแพรยุ ทธศาสตรแ ละแนวทางปฏิ บัติ เ พื่ออนุวัติขอกําหนดกรุงเทพด า น
มาตรการที่มิใชการคุมขังสําหรับผูกระทําผิดหญิง
9. โครงการประเมิ นผลการปฏิ บัติ ต ามข อกํา หนดกรุง เทพในเรื อนจํ า /ทั ณฑสถาน ตามแบบ
เครื่องมือในการประเมินตนเอง (Self-Assessment tool)
10. โครงการศึก ษาวิ จัย เกี่ย วกับ ผู ตอ งขังหญิ งและการอนุวั ติข อกําหนดกรุง เทพ ในเรือ นจํ า
ประเทศไทย
11. โครงการจัดทํายุทธศาสตรเพื่ออนุวัตขิ อ กําหนดกรุงเทพดานมาตรการที่มิใชการคุมขังสําหรับ
ผูกระทําผิดหญิง
12. โครงการศึกษาวิจัย เปรีย บเทีย บการปฏิบัติตอผูกระทําผิดทั้งในและนอกเรือนจําของกลุม
ประเทศอาเซียน
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 ดานการศึกษา วิจัย สราง รวบรวม องคความรู ขอมูล สถิติ ดานหลักนิติธรรม การปองกัน
อาชญากรรม และกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
1. การศึกษาวิจัย ในหัวขอเรื่อง The Policing and Prosecution of Sexual Violence in
Thailand
2. การเก็บขอมูลและจัดการประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการเขาถึงความยุติธรรม
ของสตรีที่ถูกกระทําความรุนแรงทางเพศในประเทศไทย (Women Access to Justice: Sexual Violence)
3. การจัด การสัมมนาเพื่อการพัฒนาองคความรูดานอาชญาวิท ยา บทบาทและสถานภาพของ
อาชญาวิทยาในประเทศไทย
4. การเขารวมการประชุมนานาชาติประจําปส มัย ที่ 4 เรื่องสิท ธิมนุษยชนศึ กษา และนําเสนอ
รายงานเรื่อง “บทบาทของสธท. ในเรื่องสิทธิมนุษยชนศึกษา”
5. การเขารวมการประชุมประจําปของสมาคมอาชญาวิทยาแหงสหรัฐอเมริกา (The American
Society of Criminology - ASC) ในหัวขอ “Expanding the Core: Neglected Crimes, Groups, Causes
and Policy Approaches”
6. การเขารวมการประชุมเจาหนาที่อาวุโสอาเซียนดานกฎหมาย ครั้งที่ 15 (ASEAN Senior Law
Officials Meeting – 15th ASLOM)
7. การเขารวมการประชุมกลุมผูเชี่ยวชาญวาดวยเรื่องสิทธิเด็ก ในระดับ ภูมิภาคเอเชีย ตะวันออก
เฉียงใต (An Inclusive Roundtable discussion in South East Asia) ณ ประเทศสิงคโปร
8. การขารวมการประชุม Australia Roundtable on Asia Pacific Financial Coalition
against Child Pornography
9. โครงการเก็บขอมูลเชิงลึกดานการตอตานการคามนุษย
 ดานการเผยแพรและสงเสริมการปฏิบัติตามหลักนิติธรรม มาตรฐานและบรรทัดฐานของ
UN/UNODC ดานการปองกันอาชญากรรม และกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
1. การประชุม Global Dialogue on Sustainable Development
2. การจัดการประชุม The Bangkok Dialogue on the Rule of Law
3. การเขารวมการประชุมคณะกรรมาธิการวาดวยการปองกันอาชญากรรมและความยุติธรรม
ทางอาญา สมัยที่ 22 (22nd Reconvened Session of the Commission on Crime Prevention and
Criminal Justice)
4. การเขารวมการประชุม Asia-Pacific Regional Preparation Meeting for the 13th
United Nations Congress Prevention and Criminal Justice
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5. การเขารวมการประชุมคณะทํางานวาดวยเปาหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน สมัยที่ 8 (8th Session
of the Open Working Group on Sustainable Development Goals) และการจัดกิจกรรมคูข นานเพื่อ
เปดตัวรายงานและขอเสนอแนะจากการประชุม The Bangkok Dialogue on the Rule of Law
6. การเขารวมการประชุมการวิจัยตีความพิธีสารเพื่อปองกันปราบปรามและลงโทษการคามนุษย
โดยเฉพาะผูหญิงและเด็ก จัดโดย UNODC ณ กรุงเวียนนา
7. การเขาร วมการประชุมคณะกรรมาธิ การยาเสพยติด สมัยที่ 57 (57th Session of the
Commission on Narcotic Drugs – CND)
8. การเขารวมการประชุมคณะกรรมาธิการวาดวยการปองกันอาชญากรรมและความยุติธรรม
ทางอาญา สมัยที่ 23 หรือ UN Commission on Crime Prevention and Criminal Justice (CCPCJ) สมัยที่
23 ณ สํานักงานสหประชาชาติ ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย
9. การเขารวมการประชุม 23rd session of the Commission on Crime Prevention and
Criminal Justice (CCPCJ) ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย
10. การดํ า เนิ น กิ จ กรรมภายใต โ ครงการส ง เสริ ม และพั ฒ นาองค ค วามรู ห ลั ก นิ ติ ธ รรม
ภายในประเทศ
11. โครงการจัดทําสิ่งพิมพเผยแพร “การเขาถึงความยุติธรรมของสตรีที่ถูกกระทําความรุนแรง
ในสังคมไทย”
2.1 ตารางสรุปคะแนนผลการปฏิบัติงานตามคํารับ รองการปฏิบัติงานของสถาบันเพื่อการยุติธรรม
แหงประเทศ (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
ผลประเมินแยกตามมิติ

น้ําหนัก

ผลคะแนน

มิติท ี่ 1 ประสิทธิผล
ของการปฏิบตั ิงาน

60%

4.0333

มิติท ี่ 2 คุณภาพการใหบริการ

14%

5.0000

ระดับคะแนน
5.0
4.0
3.0

มิติท ี่ 3 ประสิทธิภาพ
ของการปฏิบตั ิงาน

13%

3.3077

มิติท ี่ 4 การกํา กับดูแลกิจการ
และการพัฒนาองคการ

13%

2.6538

100%

3.8950

2.0

รวมทุกมิติ

รวมทุกมิต ิ

1.0
0.0
มิติท ี่ 1

มิติที่ 2

มิติที่ 3

มิติท ี่ 4

รวมทุกมิติ
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2.2 ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินรายมิติของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแหงประเทศ (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
คะแนน พ.ศ.

มิติที่ 1

มิติที่ 2

มิติที่ 3

มิติที่ 4

รวม

2554

-

-

-

-

-

2555

-

-

-

-

-

2556

-

-

-

-

-

2557

4.0333

5.0000

3.3077

2.6538

3.8950
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ตารางสรุปคะแนนผลการประเมินการปฏิบตั งิ านตามคํารับรองการปฏิบตั งิ านของ
สถาบันเพื่อการยุตธิ รรมแหงประเทศไทย (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

หนวยวัด

มิติที่ 1 มิติดานประสิท ธิผลของการปฏิบัติงาน
1.1
ตัวชี้วัดตามนโยบายรัฐบาล
1.1.1 ระดับ ความสําเร็จของการจัดกิจกรรมระดับ
นานาชาติ เพื่อการสรางความตระหนักรูใ น
เกี่ย วกับ หลักนิติธรรมในกรอบการพัฒนาของ
สหประชาชาติ จัด เพื่อการสรางความตระหนักรู
ในเกี่ย วกับ หลักนิติธรรมในกรอบการพัฒนาของ
สหประชาชาติ
1.1.2 ระดับ ความสําเร็จของการประสานความรวมมือ
ระดับ หนวยงานในการรับ มือกับปญหา
อาชญากรรมขามชาติ
1.3 ระดับ ความสําเร็จของการพัฒนาเครือ่ งมือใน
การประเมินตนเอง (self-assessment tool)
เกี่ย วกับ การปฏิบ ัติตามขอกําหนดกรุงเทพฯ ใน
ประเทศไทย
1.4 ระดับ ความสําเร็จของการจัดทํายุท ธศาสตรดาน
มาตรการทางเลือกที่มิใชการคุมขังสําหรับ
ผูกระทําความผิดหญิงในประเทศไทย
1.5 ระดับ ความสําเร็จของการสงเสริมใหเกิด
นโยบายในดานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ซึ่งสอดคลอ งกับ มาตรฐานสากลของ
สหประชาชาติ
1.6 ความถี่ของการดําเนินกิจกรรมระหวางประเทศ
ในประเด็นเกี่ยวกับมาตรฐานและบรรทัดฐาน
สหประชาชาติในสวนของประชากรกลุม
เปราะบาง (vulnerable groups) ใน
กระบวนการยุติธรรม
1.7 ระดับ ความสําเร็จของการสงเสริมการความ
ตระหนักรูด านหลักนิติธรรม
1.8 ระดับ ความสําเร็จของการเตรีย มความพรอมใน
การเขาเปนสหประชาชาติสถาบันสมทบ
(Programme Network Institute)
1.9 จํานวนรางขอมติสหประชาชาติและกิจกรรม
คูขนานที่สถาบันเพื่อการยุติธรรมแหงประเทศ
ไทยมีส วนผลักดันในเวทีระหวางประเทศ
มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ
2.1 รอยละของระดับ ความพึงพอใจในการใหบ ริการ
2.2 รอยละของระดับ ความเชื่อมั่นในการดําเนินงาน
ของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแหงประเทศไทย
มิติที่ 3 มิติดานประสิท ธิภาพของการปฏิบัติงาน
3.1 รอยละของการเบิกจายตามแผนการใชจา ยเงิน
3.2 ระดับ ความสําเร็จในการพัฒนากระบวนการ
ปฏิบัติงานดานธุรการภายในสํานักงาน
มิติที่ 4 มิติดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการ
4.1 ระดับ การพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการ
4.2 จํานวนกฎระเบีย บของหนวยงานที่ไดมีการยก
รางและเสนอใหผูมีอํานาจพิจารณาลงนาม

น้ําหนัก
(รอยละ)

1

2

เกณฑการใหคะแนน
3
4

5

60

ผลการดําเนินงาน
ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได ถวงน้ําหนัก
4.0333

ระดับ

12

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.6000

ระดับ

8

1

2

3

4

5

3

3.0000

0.2400

ระดับ

8

1

2

3

4

5

3

3.0000

0.2400

ระดับ

6

1

2

3

4

5

2

2.0000

0.1200

ระดับ

5

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.2500

ครัง้

5

2

3

4

5

6

6

5.0000

0.2500

ระดับ

6

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.3000

ระดับ

4

1

2

3

4

5

3

3.0000

0.1200

จํานวน

6

2

3

4

5

6

7

5.0000

0.3000

รอยละ

14
10
4

70
70

75
75

80
80

85
85

90
90

95.40
92.20

5.0000
5.0000
5.0000

0.5000
0.2000

รอยละ
จํานวน

13
3
10

80
2

85
4

90
6

95
8

100
10

70.78
4

3.3077
1.0000
4.0000

0.0300
0.4000

ระดับ
ระดับ

13
10
3

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1.9500
5

2.6538
1.9500
5.0000

0.1950
0.1500

น้ําหนักรวม

100

คาคะแนนที่ได 3.8950
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3. ผลการดําเนินงานที่สําคัญในปงบประมาณ พ.ศ. 2557
3.1 มิติที่1 ดานประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (น้ําหนักรอยละ60) คาคะแนนที่ได 4.0333
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแหงประเทศไทย (องคการมหาชน) (สทธ.) การกําหนดตัวชีว้ ัดที่เปนผลการ
ดําเนินงานเชิงผลผลิตที่สอดคลองกับพันธกิจและยุทธศาสตรของ สธท. ซึ่งมีผลการดําเนินงานโดยสรุป ดังนี้
3.1.1 ผลสําเร็จตามนโยบายรัฐบาล:
1) ดานการพัฒนากระบวนการยุติธรรมภายใตหลักนิติธรรม (แผนการบริห ารราชการแผนดิ น
พ.ศ. 2555 – 2558 นโยบายที่ 8: การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี) : สธท. ดําเนินการจัดกิจกรรมระดับ นานาชาติ
เพื่อการสรางความตระหนักรูในเกี่ย วกับหลักนิติธรรมในกรอบการพัฒนาของสหประชาชาติโดย จัด ทําเอกสาร
แนวคิดสาหรับการประชุม The Bangkok Dialogue on the Rule of Law และเสนอตอคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
13 สิงหาคม 2556 ซึ่งมีมติเห็นชอบใหรัฐบาลไทยเปนเจาภาพจัดการประชุม และมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
จัดการประชุม The Bangkok Dialogue on the Rule of Law เพื่อดําเนินการ จัด การประชุม The Bangkok
Dialogue on the Rule of Law เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556
นอกจากนี้ สธท.มี คํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการด า นสารั ต ถะและประชาสั ม พั น ธ แ ละ
คณะอนุกรรมการดานพิธีการเพื่อคัด กรองสาระสําคัญของการประชุม เพื่อประชาสัมพันธโดยจัดแถลงขาวและ
บรรยายสรุป (briefing) เกี่ยวกับการประชุมใหแกสื่อระดับชั้นนําของโลก (Associated Press และ Al Jazeera
America) ซึ่งไดมีการเผยแพรขาวสารลงในสื่อชั้นนําระดับ โลกและในภูมิภ าคเอเชียและแปซิฟก อาทิ Global
Times, Jakarta Post, Sina English, Xinhua, Bangkok Post และยังไดเผยแพรขาวสารลงในสื่อของประเทศ
ไทย เช น เดลิ นิวส ประชาชาติธุ รกิ จ ไทยรั ฐ ไทยโพสต โ พสต ทูเ ดย และสรุ ป ผลการประชุ มและเผยแพร ต อ
สาธารณชน
เขารว มและจั ดกิจกรรมคูข นานสํา หรั บ การประชุมคณะทํา งานของสหประชาชาติ วาด วยการ
พัฒนา อยางยั่งยืน สมัยที่ 8 ณ สํานักงานสหประชาชาติ ณ นครนิวยอรก (8th Open Working Group on
Sustainable Development Goals) เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2557 โดยความรวมมือของสํานักผูแ ทนถาวรไทย
ประจําสหประชาชาติ โดยมีรูป แบบเปนการเสวนา เพื่อนําเสนอรายงานสรุป และขอเสนอแนะจากการประชุม
The Bangkok Dialogue on the Rule of Law รวมถึงผลักดันประเด็นเรื่องหลักนิติธรรมและความเชื่อมโยงกับ
เปาหมายการพัฒนาหลัง ค.ศ. 2015 ใหเปนที่รับรูแกบรรดาผูแทนประเทศตาง ๆ องคกรของสหประชาชาติ และ
เขารวมการประชุมระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟกเพื่อเตรียมการประชุม UN Crime Congress สมัยที่ 13 ระหวาง
วันที่ 22-24 มกราคม 2557 เพื่อสรางความตระหนัก และผลักดันใหมีการกลาวถึงการประชุม The Bangkok
Dialogue on the Rule of Law ในรายงานการประชุมของสหประชาชาติ
ซึ่ง สธท. มีผลการดําเนินงานครบถวนสูงกวาเปาหมายตามเกณฑการใหค ะแนนตามที่กําหนดไว
ในคํารับรองการปฏิบัติงานในระดับดีมาก คาคะแนนที่ได 5.0000
2) ดานอาชญากรรมขามชาติ (แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555 – 2558) นโยบายที่2
: นโยบายความมั่นคงแหงรัฐ: สธท.ใหค วามสําคัญกับนโยบายของรัฐบาลที่ตองการเรงรัดการแกไขปญหาดาน
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การค า มนุษย โดยมุง เนนการใหค วามรูแ กเ จ าหนาที่ เกี่ย วกับ บทนิย ามความผิ ด การบู รณาการข อมูล ระหว าง
หนวยงาน การจัดเก็บสถิตคิ ดีในขั้นตอนตางๆ ของกระบวนการยุติธรรมใหเปนมาตรฐานเดียวกัน และการประมวล
ขอมูลโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม ทั้งนี้ สธท. มุงที่จะทําหนาที่เปนตัวกลางในการสนับสนุนใหเกิด
ความเขาใจตอปญหา ชวยวางระบบการประสานงาน สนับสนุนงบประมาณ และรับผิดชอบการประมวลผลและ
ศึกษาปญหาเพิ่มเติมเพื่อเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาในภาพรวมในระยะตอไปแกรัฐบาล ซึ่งในปนี้ สธท.
ไดรวมมือกับ UNODC ในการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับสถานการณการคามนุษยในประเทศไทยในเชิงลึก (UNODC-TIJ
Study on Comprehensive Data Analysis on the Trafficking in Persons in Thailand) ดําเนินการจัด
ประชุ มหนว ยงานในกระบวนการยุ ติ ธ รรมและหนว ยงานด านการคุ ม ครองผู เ สีย หายจาก การค า มนุษ ย เพื่อ
แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับสภาพปญหา ขอจํากัด และประเด็นทาทายในการเรงรัด และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ดําเนินคดีที่เ ปนความผิด ฐานคามนุษยข องไทยและจัดประชุมคณะทํางานเพื่อบูรณาการการจัด เก็บขอมูลสถิ ติ
อาชญากรรมเฉพาะที่ เ ปนคดีค ามนุษย ปรั บ ปรุ งรายงานประเทศด านการต อต านการค ามนุษ ย และนํ า เสนอ
ขอเสนอในการปรับปรุงประสิทธิภาพตอคณะกรรมการระดับชาติวาดวยการคามนุษย
ซึ่งมีผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไวในเกณฑการใหคะแนนตามคํารับรองการ
ปฏิบัติงาน คาคะแนนที่ได 3.0000
3.1.2 ผลสําเร็จตามวัตถุประสงคการจัดตั้ง:
 ดานการสงเสริมและสนับสนุนใหมีการอนุวตั ิขอกําหนดสหประชาชาติวาดวยการปฏิบัติตอ
ผูตอ งขังหญิ งและมาตรการที่ มิใ ชก ารคุมขั งสํ าหรับ ผูก ระทําผิดหญิ ง หรื อ “Bangkok Rules” เพื่อ เป น
แนวทางในการดํ า เนิน กระบวนการยุ ติ ธ รรมแก ห น ว ยงานภาครั ฐ และภาคเอกชน ทั้ ง ในประเทศและ
ตางประเทศ
1) การพัฒนาเครื่องมือในการประเมินตนเอง (self-assessment tool) เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ขอกําหนดกรุงเทพฯ ในประเทศไทย สธท. ประชุมรวมกับกรมราชทัณฑในการวางแผนเพื่อจัดทําเครื่องมือแบบ
ประเมินการปฏิบัติตามขอกําหนดกรุงเทพ (Index of Implementation of The Bangkok Rules) จัดการแปล
แบบประเมินการปฏิบัติตามขอกําหนดกรุงเทพ (Index of Implementation of The Bangkok Rules) และ
ปรับปรุงใหสอดคลองกับบริบทของประเทศไทย โดยประสานกับกรมราชทัณฑ ซึ่งแบงการประเมินออกเปน 4 ดาน
ไดแก ดานนโยบาย ดานสุขอนามัย ดานการเตรียมความพรอมกอนปลอย และดานการรับตัวลงทะเบีย น ความ
มั่นคงปลอดภัย การจําแนกและปฏิบัตริ วมถึงประสานกับกรมราชทัณฑเพื่อตัง้ คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ
ตอผูตองขังหญิงตามขอกําหนดกรุงเทพ เพื่อดําเนินการนําแบบประเมินการปฏิบัติต ามขอกําหนดกรุงเทพที่ไดรับ
การปรับ ปรุงไปทดลองใชในการประเมินการปฏิ บัติ โดยกํ าหนดเรือนจําเป าหมายจํ านวน 18 แห ง ซึ่ง ขณะนี้
คณะกรรมการประเมินผลฯ ไดสรุปรายงานผลการทดลองใชแบบประเมินการปฏิบัติตามขอกําหนดกรุงเทพและ
แนวทางการปรับ ปรุงแกไขแบบประเมินการปฏิบัติต ามขอกําหนดกรุงเทพ ต อกรมราชทัณฑซึ่ง สธท. มีผลการ
ดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไวในเกณฑการใหคะแนนตามคํารับรองการปฏิบตั งิ าน คาคะแนนที่ได 3.0000
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2) การจัดทํายุทธศาสตรดานมาตรการทางเลือกที่มิใชการคุมขังสําหรับผูกระทําความผิดหญิงใน
ประเทศไทย สธท. ดํา เนิน การได เพี ย งจั ด เก็บ ข อมูล และสัมภาษณผูมีส วนเกี่ ยวข อง ทั้ง หนวยงานราชการ
หนวยงานเอกชน และผูตองขังที่พนโทษแลว เพื่อใหไดขอมูลพื้นฐานในการกําหนดยุทธศาสตรมาตรการทางเลือก
และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยเชิญผูมีสวนเกี่ยวของ ทั้งหนวยงานราชการ หนวยงานเอกชน และผูตองขังที่พน
โทษแลว เขารวมการประชุมเพื่อวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล กําหนดแนวทางมาตรการทางเลือกและวิธีการ
ดําเนินงานเพื่อสงเสริมการใชมาตรการทางเลือก รวมถึงขอเสนอแนะ เทานั้น ซึ่งมีผลการดําเนินงานไมเปนไปตาม
เปาหมายที่กําหนดไวในเกณฑการใหคะแนนตามคํารับรองการปฏิบัติงาน คาคะแนนที่ได 2.0000
 ดานการศึกษา วิจัย และเผยแพรมาตรฐานและบรรทัดฐานของสหประชาชาติเกี่ยวกับการ
ดําเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา รวมทั้งแนวทางในการปฏิบัติตอผูกระทําผิดและการชวยเหลือผูกระทําผิด
1) สงเสริมใหเกิดนโยบายในดานกระบวนการยุติธรรมทางอาญาซึ่งสอดคลองกับมาตรฐานสากล
ของสหประชาชาติ สธท. ไดยื่นขอเสนอในการเปนเจาภาพจัด การประชุมระหวางประเทศหรือการประชุมระดับ
ภูมิภาคในดานความรุนแรงตอผูหญิงความรุนแรงตอเด็กและการปฏิบัติตอผูกระทําผิด ตอองคการสหประชาชาติ
จํานวน 6 รายการ ระหวางการประชุมคณะกรรมาธิการสหประชาชาชิวาดวยการปองกันอาชญากรรมและความ
ยุติธรรมทางอาญา (อางอิง หนังสือ UNODC ลงวันที่ 10 ธ.ค. 2555 และหนังสือ UNODC ลงวันที่ 8 ม.ค. 2557)
มีการนําขอเสนอในการเปนเจาภาพจัดการประชุมเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยตามมติคณะรัฐมนตรีลง
วันที่ 5 กุมภาพันธ 2556 และ 28 มกราคม 2557 อนุมัติให สธท. เปนเจาภาพรวมกับ UNODC จัดการประชุม
กลุมผูเชี่ยวชาญนานาชาติ ณ กรุงเทพฯ ทั้ง 6 รายการ
สธท. รวมกับ UNODC จัดการประชุมกลุม ผูเ ชีย่ วชาญนานาชาติ ณ กรุงเทพฯ ทั้ง 6 รายการ ไดแก
- การประชุมระดับ ภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกและแปซิฟกเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอกําหนด
สหประชาชาติ ส าหรั บ การปฏิ บั ติ ต อ ผู ต องขัง หญิ ง และมาตรการที่ มิใ ช การคุ ม ขั ง สํ า หรับ ผู ก ระทาผิ ด หญิ ง
(ขอกําหนดกรุงเทพฯ) ระหวางวันที่ 19-21 กุมภาพันธ 2556
- การประชุมผูเชี่ยวชาญสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (อาเซียน) เพื่อการ
พัฒนาหลักสูตรในการฝกอบรมตามขอกําหนดกรุงเทพฯ ระหวางวันที่ 19-21 มีนาคม 2556
- การประชุ มกลุ มผู เ ชี่ย วชาญเพื่อ การพัฒ นาเอกสารการฝ ก อบรมสํ า หรั บ อั ย การและผู
พิพากษาในดานการขจัดความรุนแรงตอผูหญิง ระหวางวันที่ 8-10 เมษายน 2556
- การประชุมกลุมผูเ ชี่ยวชาญนานาชาติ เพื่อการพัฒนาแผนปฏิบัติการตนแบบเพื่อปองกัน
และตอบสนองตอการใชความรุนแรงตอผูหญิง เพื่อบรรลุเปาหมายของการปองกันอาชญากรรมและความยุติธรรม
ทางอาญา ระหวางวันที่ 24-26 มิถุนายน 2556
- การประชุมกลุมผูเชี่ยวชาญนานาชาติเพื่อยกรางยุทธศาสตรตนแบบและมาตรการในทาง
ปฏิบัติวาดวยการยุติความรุนแรงตอเด็กในสาขาการปองกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา ระหวางวันที่
18-21 กุมภาพันธ 2557
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- การประชุมกลุมผูเชี่ยวชาญนานาชาติเพื่อหารือเกี่ย วกับแนวทางและวิธีการในการปองกัน
สืบสวนสอบสวน ดําเนินคดี และลงโทษการฆาผูห ญิงและเด็กผูห ญิงอันเนื่องมาจากความเปนเพศหญิง ณ กรุงเทพฯ
ซึ่งจากการหารือรวมกับ UNODC ไดตกลงจะจัดขึ้นระหวางวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2557
นอกจากนี้ สธท. ได นําเอาสาระสําคั ญของการประชุ มกลุ มผูเ ชี่ ยวชาญนานาชาติ เพื่อยกราง
ยุทธศาสตรตนแบบและมาตรการในทางปฏิบัติวาดวยการยุติความรุนแรงตอเด็กในสาขาการปองกันอาชญากรรม
และความยุติธรรมทางอาญา ระหวางวันที่ 18-21 กุมภาพันธ 2557 นําเสนอผานเว็บไซตของทางสถาบันเพื่อการ
ยุติ ธรรมแห ง ประเทศไทย http://www.tijthailand.org/ ภายใตหั วข อ “การประชุ มเพื่อยกรา งยุท ธศาสตร
ตนแบบวาดวยการยุติความรุนแรงตอเด็ก” และนําผลลัพธจากการประชุมกลุมผูเชี่ย วชาญนานาชาติเพื่อยกราง
ยุทธศาสตรตนแบบและมาตรการในทางปฏิบัติวาดวยการยุติความรุนแรงตอเด็กในสาขาการปองกันอาชญากรรม
และความยุ ติธรรมทางอาญา ระหว างวันที่ 18-21 กุมภาพันธ 2557 เสนอต อที่ ส มัชชาสหประชาชาติเ พื่อให
พิจารณารับรองต อไป โดยคณะกรรมการแหง สมัช ชาสหประชาชาติได รับรองราง“Model Strategies and
Practical Measures on the Elimination of Violence against Children in the Field of Crime
Prevention and Criminal Justice” ระหวางประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่ 69 ในวันที่ 25 กันยายน 255
(อางอิง รางขอกําหนดสหประชาชาติที่ A/C.3/69/L.5 ลงวันที่ 25 ก.ย. 2557) ซึ่ง สธท. มีผ ลการดํา เนินงาน
ครบถว นสู งกวา เป าหมายตามเกณฑการให คะแนนตามที่ กํา หนดไวในคํ ารับรองการปฏิบัติ งานในระดั บดี มาก
คาคะแนนที่ได 5.0000
2) ด า นการดํ าเนิ น กิจกรรมระหว า งประเทศในประเด็ น เกี่ ย วกับ มาตรฐานและบรรทัด ฐาน
สหประชาชาติในสวนของประชากรกลุมเปราะบาง (vulnerable groups) ในกระบวนการยุติธรรม สธท. มีสวน
รวมในการจัด หรือมีสวนรวมในเชิงรุก (เชน การเปนวิ ทยากร หรือเปนประธานในการประชุม) ในกิจกรรมเชิ ง
วิชาการหรือกิจกรรมเชิงประชาสัมพันธ ที่มีวัตถุประสงคเพื่อกอใหเกิดความสนใจและสรางความตระหนักเกี่ย วกับ
มาตรฐานและบรรทั ด ฐานสหประชาชาติ ในส วนของประชากรกลุ มเปราะบาง (vulnerable groups) ใน
กระบวนการยุติธรรม อาทิ ผูหญิง เด็ก และผูตองขังในเรือนจํา โดยมีผูเ ขารวมกิจกรรมจากประเทศตางๆ อยาง
นอยหาประเทศขึ้นไป โดยอาจจะจัดขึ้นภายในประเทศหรือในตางประเทศก็ได จํานวน 6 ครั้ง ไดแก
- การจัดกิจกรรมคูขนานในหัวขอ “สิทธิมนุษยชนของผูตองขังหญิง คูมือขอกําหนดกรุงเทพ”
- การจัด กิจกรรมการฉายภาพยนตรเ ชิ งสารคดี เกี่ ย วกับ ขอ กําหนดกรุ งเทพฯ เรื่ อ ง “The
Bangkok Rules for Women Prisoners”
- การจัดการประชุม The Bangkok Dialogue on the Rule of Law ในหัวขอ “Investing
in the Rule of Law, Justice and Security for the post -2015 Development
Agenda”
- การจัดประชุมกลุมผูเชี่ยวชาญนานาชาติเพื่อยกรางยุทธศาสตรตนแบบและมาตรการในทาง
ปฏิบัติวาดวยการยุติความรุนแรงตอเด็กสาขาการปองกันอาชญากรรมและความยุติธรรม
ทางอาญา (Open-ended intergovernmental export group to develop draft set
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of model strategies and practical measures on the elimination of violence
against children in the field of crime prevention and criminal justice)
- การจัดงานสัมมนา วิช าการ IPPF Colloquium 2014 ในหัวขอ “Women in prison :
The Bangkok Rules and Beyond”
- การจัดการฝกอบรมระดับภูมิภาคเรื่องยุทธศาสตรตนแบบและมาตรการในทางปฏิบัติวาดวย
การยุติความรุนแรงตอเด็กในสาขาการปองกันอาชญากรรมและความยุตธิ รรมทางอาญาของ
สหประชาชาติ (Training Workshop on UN Model Strategies and Practical
Measures on the Elimination of Violence against Children in the Field of
Crime Prevention and Criminal Justice)
ซึ่ง สธท. มีผลการดําเนินงานสู งกวาเปาหมายตามเกณฑการให ค ะแนนตามที่กําหนดไว ในคํ า
รับรองการปฏิบัติงานในระดับดีมาก คาคะแนนที่ได 5.0000
 ดานสงเสริมและพัฒนาองคความรูดานหลักนิติธรรมเพื่อเสริมสรางศักยภาพของบุคลากร
ในกระบวนการยุติธรรมอันจะนําไปสูสังคมแหงความยุติธรรม ดวยการสงเสริมความตระหนักรูดานหลักนิติธรรม
สธท. ดําเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงคเพื่อเพื่อใหบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ตลอดจนทุกภาคสวนในสังคมมี
ความเขา ใจเกี่ยวกับความหมายและความสํา คัญของหลักนิติ ธรรม เพื่อกอให เกิด ความเชื่อมั่นในกระบวนการ
ยุติ ธรรม และนํา ไปสู สั งคมแห ง ความยุ ติธรรม โดยจัด ทํา เอกสารแนวคิ ด สํา หรับ การประชุ ม The Bangkok
Dialogue on the Rule of Lawเพื่อเขารวมและจั ดกิจกรรมคูข นานสํ าหรับการประชุมคณะทํ างานของ
สหประชาชาติวาดวยการพัฒนา อยางยั่งยืน สมัยที่ 8 ณ สํานักงานสหประชาชาติ ณ นครนิวยอรก (8th Open
Working Group on Sustainable Development Goals) เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2557 โดยความรวมมือของ
สํ า นัก ผู แ ทนถาวรไทยประจํ า สหประชาชาติ โดยมี รูป แบบเป นการเสวนา เพื่อ นํา เสนอรายงานสรุป และ
ขอเสนอแนะจากการประชุม The Bangkok Dialogue on the Rule of Law รวมถึงผลักดันประเด็นเรื่องหลัก
นิติธรรมและความเชื่อมโยงกับเปาหมายการพัฒนาหลัง ค.ศ. 2015 ใหเปนที่รับรูแ กบรรดาผูแทนประเทศตางๆ
องคกรของสหประชาชาติ และผูแทนองคกรภาคประชาสังคมที่เขารวมการประชุมคณะทํางานฯ ดังกลาวและเขา
รวมการประชุมระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟกสําหรับเตรียมการประชุม UN Crime Congress สมัยที่ 13 ระหวาง
วันที่ 22-24 มกราคม 2557 เพื่อสรางความตระหนัก และผลักดันใหมีการกลาวถึงการประชุม The Bangkok
Dialogue on the Rule of Law ในรายงานการประชุมของสหประชาชาติซึ่ง สธท. มีผลการดําเนินงานครบถวน
สูงกวาเปาหมายตามเกณฑการใหคะแนนตามที่กําหนดไวในคํารับรองการปฏิบัติงานในระดับ ดีมาก คาคะแนน
ที่ได 5.0000
 ดานการเป นศูนยก ลางแหง ความเป นเลิศระดับ นานาชาติ ดานการพัฒ นากระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาในดานการปฏิบัติตอ ผูกระทําผิดโดยจะเนนความรวมมือกับสหประชาชาติสถาบันสมทบ
(Programme Network Institute) และความรวมมือในกรอบอาเซียน สําหรับการเตรียมความพรอมในการ
เขาเปนสหประชาชาติสถาบันสมทบ (Programme Network Institute) สธท. ดําเนินการศึกษารูปแบบองคกร
และลักษณะการดําเนินงานของหนวยงาน PNI ในประเทศตางๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก อาทิ Korean Institute
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of Criminology (KIC) และ Australian Institute of Criminology (AIC) และจัดกิจกรรมเชิงวิชาการรวมกับ
หนวยงาน PNI รวมทั้งสามารถกําหนดยุทธศาสตรเบื้องตนในการเขาเปนสถาบันสมทบฯ ของ สธท.ได ซึ่งสธท. มี
ผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไวในเกณฑการใหคะแนนตามคํารับรองการปฏิบัติงาน คาคะแนน
ที่ได 3.0000
 ดานการสงเสริมภาพลัก ษณที่ดีในกระบวนการยุติธรรมไทยใหไดรับการยอมรับในระดับ
นานาชาติ เพื่อใหเกิดความรวมมือทางดานกระบวนการยุติธรรมระหวางประเทศ สธท. ยกราง แกไข ปรับปรุง
รางขอมติเรื่องตางๆ และประสานกระทรวงการตางประเทศ เพื่อสงรางขอมติใหองคการสหประชาชาติ ภายใต
กรอบระยะเวลาที่กาหนด จํานวน 7 รายการ คือ
- การผลักดันเรื่องหลักนิติธรรม การปองกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาในวาระ
การพัฒนาของสหประชาชาติภายหลังป 2015 (Advancing the rule of Law, crime prevention and
criminal justice in the United Nations development agenda beyond 2015)
- การติดตามการประชุม Un Crime Congress สมัยที่ 12 และการเตรียมการประชุม Un
Crime Congress สมัย ที่ 13 (Follow – up to the Twelfth United nations congress on Crime
prevention and criminal Justice and preparations for the Thirteenth United Nations on Crime
Prevention and Criminal Justice)
- มาตรฐานขั้นต่ําวาดวยการปฏิบัติตอผูตองขัง (Standard Minimum Rules for the
Treatment of Prisoners)
- ยุทธศาสตรตนแบบและแนวทางปฏิบัติของสหประชาชาติดานการยุติความรุนแรงตอเด็กใน
บริบ ทการปองกันอาชญากรรมและความยุติธ รรมทางอาญา (United Nations Model Strategies and
Practical Measures on the Elimination of Violence against Children in the Field of Crime
Prevention and Criminal Justice
- กิ จกรรมคู ข นานในหั วข อ “Implementing the Bangkok Rules on Women
Offenders and Prisoners: Towards Implementation”
- การป องกันการรั่วไหลของสารเคตามีนจากแหลงผลิต ที่ชอบดวยกฎหมาย โดยไมสงผล
กระทบตอการใชเพื่อประโยชนทางการแพทย
- การสงเสริมการปองกันยาเสพติดโดยใชห ลักฐานทางวิทยาศาสตร ในฐานะการลงทุนเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน ครอบครัว และชุมชน
ซึ่ง สธท. มีผลการดําเนินงานครบถวนสูงกวาเปาหมายตามเกณฑการใหค ะแนนตามที่กําหนดไว
ในคํารับรองการปฏิบัติงานในระดับดีมาก คาคะแนนที่ได 5.0000
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3.2 มิติที่ 2 ดานคุณภาพการใหบริการ (น้ําหนักรอยละ 14) คาคะแนนที่ได 5.0000
3.2.1 การสํารวจความพึงพอใจในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 สธท. ไดจัดหาผูประเมินภายนอกคือ
คณะผูวิจัย ชมรมศิษยเกานักศึกษาเพื่อการพัฒนา เปนผูดําเนินการโดยไดจัดทําแบบสอบถามเพื่อสํารวจความพึง
พอใจผูที่เคยเขารวมกิจกรรมการดําเนินงานของสธท. เปนการสํารวจความพึงพอใจของผูที่เคยเขารวมกิจกรรมที่
สธท.ดําเนินการจํานวน 14 กิจกรรรม รวมจํานวนตัวอยางทั้งสิ้น 150 ตัวอยาง ดังนี้
1) กิจกรรมการประชุมสัมมนาจํานวน 11 กิจกรรม ไดแก (1) การสัมมนาเรื่อง "การเสริมสราง
ความรู เ กี่ ย วกับ การดํ า เนินงานตามข อกําหนดกรุง เทพ” (UN Bangkok Rules) วั นที่ 7 มกราคม 2557
(2) การสั มมนาเรื่อง "บทบาทและสถานภาพของอาชญาวิทยาในประเทศไทย"เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557
(3) การสัมมนาเรื่อง "มิติใหมของการจัดการเรื่องเหยื่ออาชญากรรม"วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 (4) การสัมมนา
ยุทธศาสตรการอนุวัติขอกําหนดกรุงเทพดานมาตรการที่มิใชการคุมขังสําหรับผูกระทําผิดหญิงวันที่ 4-5 สิงหาคม
2557 (5) การจัดประชุมหารือแนวทางการปฏิรูปประเทศใหสอดคลองกับหลักนิติธรรม (มีการดําเนินการ 10 ครั้ง)
(6) การประชุมเตรียมการจัดประชุมUNวาดวยการปองกันอาชญากรรมและความยุ ติธรรมทางอาญา (สําหรับ
ผูแทนรัฐกาตาร (จํานวน 2 ครั้ง) (7) การประชุมกลุมผูเชี่ยวชาญเพื่อยกรางยุทธศาสตรตนแบบและมาตรการยุติ
ความรุนแรงตอเด็ก ระหวางวันที่ 18 - 21 กุมภาพันธ 2557 (8) การสัมมนาเยาวชนนิติธรรมวันที่ 25 มิถุนายน
2557 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนดเซ็นทรัลพลาซา (9) การประชุม "ศึกษาชองทางการชวยเหลือและสรางความ
เขมแข็งแกสตรีผูถูกกระทําความรุนแรงทางเพศ" ทีเ่ ชียงใหม ขอนแกน หรือสงขลา (10) การประชุมกรอบความ
รวมมือกับสํานักงานปองกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแหงสหประชาชาติ (UNODC) ที่โรงแรมเซ็นทา
ราแกรนดเซ็นทรัลพลาซา ลาดพราว วันที่ 7 มีนาคม 2557 และ (11) การประชุมผูเชี่ยวชาญดานการคามนุษย
(จัดทําจํานวน 2 ครั้ง) มีประเด็นการสํารวจดังนี้
1.1)
1.2)
1.3)
1.4)

ความพึงพอใจตอเนื้อหาสาระที่ไดรับจากการเขารวมกิจกรรม
ความพึงพอใจตอรูปแบบ/กระบวนการจัดกิจกรรม
ความพึงพอใจตอเจาหนาที่หรือบุคลากรที่ใหบริการในการจัดกิจกรรม
ความพึงพอใจตอสถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวก และเครื่องมือ/อุปกรณในการจัดกิจกรรม

2) การสํารวจวิจัย 3 กิจกรรม ไดแก (1) การเก็บขอมูลเกี่ยวกับผูตองขังหญิงที่อยูในขอบเขตการ
ดําเนินงานตามการอนุวัติขอ กําหนดกรุงเทพ ณ เรือนจําในจังหวัดตาง ๆ ซึ่งเปนการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับผูตอ งขัง
หญิง อาทิ ประวัติบุคคล ลักษณะการกระทําผิด ฐานความผิด และโทษที่ไดรับ เปนตน (2) การสํารวจขอมูลวิจัย
เกี่ย วกั บเรือนจําในการดูแลผูต องขั งหญิง เพื่อหาแนวทางการปฏิ บัติที่เ หมาะสมตามขอกํา หนดกรุงเทพ และ
(3) โครงการนํารองการเก็บขอมูลดานการคามนุษยในประเทศไทย มีประเด็นการสํารวจดังนี้
2.1)
2.2)
2.3)
2.4)
2.5)

เนื้อหาสาระของการสํารวจวิจัย (ที่เคยมีสวนรวม)
ความพอใจในรูปแบบวิธีการสํารวจเก็บขอมูล
ความพอใจตอเจาหนาที่ที่ดําเนินการสํารวจเก็บขอมูล
ความเหมาะสมของแบบสํารวจ/ขอคําถามที่ใชในการเก็บขอมูล
ความพึงพอใจโดยรวมตอการมีสวนรวมในการสํารวจเก็บขอมูล
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ซึ่งจากผลการสํารวจนั้น พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในภาพรวมเฉลี่ยรวมทุกดานเทากับ
4.77 คิดเปนรอยละ 95.40 คาคะแนนที่ได 5.0000 ซึ่งมีรายละเอียดโครงการและประเด็นการสํารวจ ดังตอไปนี้
1)
2)
3)
4)

ประเด็นการสํารวจ
คะแนนเฉลีย่ ความพึงพอใจ
ความพึงพอใจตอเนื้อหาสาระที่ไดรับจากการเขารวมกิจกรรม
4.80
ความพึงพอใจตอรูปแบบ/กระบวนการจัดกิจกรรม
4.70
ความพึงพอใจตอเจาหนาที่หรือบุคลากรที่ใหบริการในการจัดกิจกรรม
4.86
ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม
4.73
รวมเฉลีย่
4.77

1) ความพึง พอใจต อเนื้อหาสาระที่ ได รับ จากการเข า ร วมกิจกรรม พบวา กลุ มตั ว อย างให
คะแนนความพึงพอใจ ประโยชนข องเนื้อหาสาระของการประชุ มสัมมนาที่มีตอสั งคมสวนรวมคิด เป นคะแนน
เทากับ 4.83 คะแนน ประโยชนข องเนื้อหาสาระของการประชุมสัมมนาที่มีตอตนเอง 4.72 คะแนน และความ
คุมคาของการจัดประชุม/สัมมนาเมื่อเปรียบเทียบกับประโยชนที่ไดรับ 4.85 คะแนน สรุปคาคะแนนเฉลี่ยความพึง
พอใจดานเนื้อหาสาระที่ไดรับจากการเขารวมกิจกรรมเทากับ 4.80 คะแนน
2) ความพึงพอใจต อรูปแบบ/กระบวนการจัด กิจกรรม กลุมตัวอย างให ค วามพอใจในการ
ติดตอประสานงานเพื่อเขารวมการประชุม/สัมมนาคิดเปนคะแนนเทากับ 4.65 คะแนน ความพอใจตอรูปแบบ
วิธีการจัดประชุม/สัมมนา 4.69 คะแนน ความพอใจตอการบริการ/อํานวยความสะดวกในระหวางการประชุม/
สัมมนา 4.69 คะแนน ความเหมาะสมในการใชเวลาสําหรับกิจกรรมตาง ๆ ในการประชุม/สัมมนา 4.71 คะแนน
และความพอใจตอบรรยากาศการแลกเปลี่ย นพูดคุยในการประชุม/สัมมนา 4.80 คะแนน สรุปคาคะแนนเฉลี่ย
ความพึงพอใจดานรูปแบบ/กระบวนการจัดกิจกรรมเทากับ 4.70 คะแนน
3) ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ห รือบุคลากรที่ใหบ ริการในการจัด กิจกรรม กลุมตัวอยางให
ความพอใจตอบทบาทของวิท ยากรหรือผูดําเนินการประชุมสัมมนาคิดเปนคะแนนเทากับ 4.90 คะแนน ความ
พอใจเจาหนาที่สถาบันสธท.ที่รับผิดชอบดูแลการจัดประชุม/สัมมนา 4.88 คะแนน ความพอใจตอพนักงานที่ดูแ ล
การให บริการในงานการประชุ ม/สัม มนา 4.82 คะแนน สรุ ปคาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจดานเจาหนาที่หรือ
บุคลากรที่ใหบริการในการจัดกิจกรรมเทากับ 4.86 คะแนน
4) ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม กลุมตัวอยางใหค วามพอใจตอ
การเลือกสถานที่จัดประชุม/สัมมนาคิดเปนคะแนนเทากับ 4.74 คะแนน ความพอใจตอบรรยากาศสิ่งแวดลอมของ
สถานที่จัดประชุม/สัมมนา 4.71 คะแนน ความพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวกรับรองผูรวมประชุม (เชน ที่พัก
อาหาร หองน้ํา ฯลฯ) 4.81 ความพอใจตออุปกรณ/เทคโนโลยีประกอบการประชุม/สัมมนา 4.76 คะแนน สรุปคา
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมเทากับ 4.73 คะแนน
3.2.2 การสํารวจระดับความเชื่อมั่นในการดําเนินงานของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแหงประเทศไทย
ซึ่งดําเนินการโดยคณะผูวิจัย ชมรมศิษยเกานักศึกษาเพื่อการพัฒนา เปนผูดําเนินการ และมีกลุมตัวอยางเดีย วกับ
การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ โดยผลการสํารวจความเชื่อมั่นตอการดําเนินงานของ สธท. มีระดับความ
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เชื่อมั่นภาพรวมอยูในระดับเชื่อมั่นมาก ที่ระดับ 4.61 คิดเปนรอยละ 92.20 คาคะแนนที่ได 5.0000 เชนกันซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้

สําหรับขอเสนอแนะตอการทํางานของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแหงประเทศไทย(สธท.) พบว า
อันดับแรกตองการใหมีการจัด อบรมสัมมาใหความรูตอไปรอยละ 37.8 รองลงมาคือใหเนนการประชาสัมพันธ
ข า วสารความรู / กิ จกรรมโครงการผ า นสื่ อ ต า งๆ มากขึ้ นร อ ยละ 16.7 ให มี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย พั ฒ นาปรั บ ปรุ ง
แนวนโยบาย/แนวทางการทํางานของสถาบันใหตอเนื่องสม่ําเสมอรอยละ 15.5 เนนการทํางานในรูปแบบความ
รวมมือกับหนวยงาน/องคกรตาง ๆ ใหมากขึ้นรอยละ 12.2 พัฒนาปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมใหมีความโปรงใส
และเปนธรรมอยางแทจริงรอยละ 3.4 จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาในทองถิ่นตาง ๆ เพื่อใหภาคสวนตาง ๆ ไดมีโอกาส
มีสวนรวมอยางกวางขวางมากขึ้นรอยละ 2.2 และอื่น ๆ อาทิ ปรับ ปรุงระบบขาวสารขอมูล ใหทันสมัย ดูแลแกไข
ปญหาความไมเปนธรรมในกลุมสตรีมากขึ้น เพิ่มเนื้อหา/หัวขอการอบรมใหหลากหลายมากขึ้น ฯลฯ รอยละ 12.2
ทั้งนี้ สธท. ควรศึ กษาและใชป ระโยชนจากผลการสํ ารวจดังกลาว โดยเฉพาะความเห็ นที่ เป น
ขอเสนอแนะของกลุมตัวอยางในการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการของ สธท. ตอไป
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3.3 มิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (น้ําหนักรอยละ 13) คาคะแนนที่ได 3.3077
3.3.1 การบริ หารงบประมาณของ สธท. โดยงบประมาณที่ ใช จายตามแผนการใชจายเงินของ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 คณะกรรมการบริหาร สธท. อนุมัติแผนปฏิบัติงานและแผนการเบิกจายงบประมาณ
ประจํ าปงบประมาณ พ.ศ. 2557 จํ านวน 109,087,500 บาท มีผ ลการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ตั้งแตเดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2557 จํานวน 77,210,991 บาท
เมื่อคํานวณตามเกณฑ รอยละของการเบิกจายตามแผนการใชจายเงิน คิดเปนรอยละ 70.78 ซึ่งผลการเบิกจายเงิน
ดังกลาวไมเ ปนไปตามค าเปาหมายตามเกณฑการใหค ะแนนที่ กําหนดไวในคํารับรองการปฏิบัติงาน คาคะแนน
ที่ได 1.0000
3.3.2 ในสว นของการพั ฒนากระบวนการปฏิ บัติงานดานธุรการภายใน สธท. มีการวิ เคราะห
กระบวนงานและกรอบการดําเนินงานที่ใชในปจจุบัน สํารวจและวิเคราะหความตองการของเจาหนาที่ใน สธท.
เกี่ยวกับกระบวนงานดานตางๆ สําหรับวางแผนพัฒนาทั้งในระยะสั้นและระยะยาวโดยจะมีการประเมินผลการ
ปรับปรุงและทบทวนผลการดําเนินการซึ่งในปงบประมาณพ.ศ. 2557 เปนปแรกของการปรับปรุง โดยจะปรับปรุง
การบริหารภายใน ทั้งหมด 3 สวนหลัก คือ งานสารบรรณ การเงินและบัญชี พัสดุ ตามขั้นตอนการปรับปรุง รวมถึง
จะมีการประเมินผลการปรับ ปรุง เพื่อใชเปนแนวทางปรับปรุงกระบวนงานบริหารภายในอื่น ๆ ตอไป ทั้งนี้ การ
ปรับปรุงอยูบนพื้นฐานของตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของ โดยมุงใหเ กิดประสิทธิภาพและความคลองตัวสูงสุด ซึ่งผล
การปฏิบั ติงานอยู ในระดับ ดี สูงกว าเป าหมายที่ กําหนดไวในเกณฑการให คะแนนตามคํ ารับ รองการปฏิบั ติงาน
คาคะแนนที่ได 4.0000
3.4 มิติที่ 4 ดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการ (น้ําหนักรอยละ 13) คาคะแนนที่ได2.6538
มีตัวชี้วัดที่สําคัญ 2 ตัว ไดแก ตัวชี้วัดระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการ (น้ําหนักรอยละ 10)
คาคะแนนที่ได 1.9500 และจํานวนกฎระเบียบของหนวยงานที่ไดมีการยกรางและเสนอใหผูมีอํานาจพิจารณา
ลงนาม (น้ําหนักรอยละ3) ไดคะแนนที่ 5.0000 ดังนี้
3.4.1 ดานการกํากับดูแลกิจการ
การประเมินระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแ ลกิจการเปนองคประกอบที่สําคัญอยางมากของ
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน ผลการประเมินจะแสดงใหเห็นวา
องค การสามารถเติบ โตอยางยั่ งยืน ไดรับ การวางรากฐานใหมีศั กยภาพในการพัฒนาอยา งต อเนื่องภายใต การ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดลอม มิใชเพื่อการบรรลุเปาหมายระยะ
สั้นเทานั้น
การประเมิ นในที่นี้ ให ความสํ าคั ญกับ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบ าลและการกํา กับ ดูแ ล
ตนเองที่ ดี โดยพิจารณาจากกระบวนการส ง เสริมให มีก ารกํา กับ ดูแ ลที่ ดี แ ละการสนับ สนุน ให ค ณะกรรมการ
ปฏิบัติงานตามหนาที่ค วามรับผิดชอบอยางครบถวนและมีประสิทธิผล โดยสามารถจําแนกผลการประเมินตาม
ประเด็นการประเมินผลยอยไดดังนี้
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ประเด็นการประเมิน
1.1 คณะกรรมการใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงานประจําป
ภายในเวลาที่กําหนด
1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดําเนินงานขององคการมหาชนราย
ไตรมาส
1.3 การรายงานผลการดําเนินงานตอรัฐมนตรีที่กํากับดูแลองคการมหาชน
1.4 การเขารวมการประชุมของคณะกรรมการ/อนุกรรมการ
1.5 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
2.1 มีการเปดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการ
โดยคณะกรรมการรวมแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวกับผลประเมินและกําหนดแนวทางปฏิบัติ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่
2.2 มีการจัดใหมีกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูความสามารถของคณะกรรมการในการ
ปฏิบัติหนาที่กรรมการ
คะแนนรวม

น้ําหนัก
2

ผลประเมิน
1.0000

1.75

2.1429

0.5
1
1.75
2

1.0000
5.0000
3.0000
1.0000

1

1.0000

10

1.9500

โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ผลการปฏิบัติงานที่สําคัญดานการกํากับดูแลกิจการ ดังนี้
1) บทบาทและการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ
- คณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อการยุตธิ รรมไดมีการพิจารณาแผนงบประมาณประจําป
งบประมาณ 2556 ในการประชุมครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556
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- ดานการรายงานผลระบบการบริหารจัดการองคการมหาชนที่สําคัญ พบวา สธท. สามารถ
รายงานผลระบบการบริหารจัดการที่สําคัญคือ มีการรายงานการดานการเงิน และการรายงานดานภารกิจหลัก จํานวน
2 ระบบ ไดในทุกไตรมาสครบถวนตามเกณฑ
- คณะกรรมการบริหารมีส วนร วมในการเขาประชุมในระดั บสู ง ซึ่งในการประชุมจํานวน
ทั้งหมด 12 ครั้งในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยมี 11 ครั้งของการประชุมที่มีจํานวนคณะกรรมการเขารวมประชุมไม
นอยกวารอยละ 80 ของจํานวนคณะกรรมการทั้งหมด
- สธท. มีการเปดเผยขอมูลและสารสนเทศที่สําคัญ ทั้งในดานการเงินและไมใชการเงิน (ดาน
ภารกิ จหลัก) อย างถู กต องเชื่ อถือได ในเว็ บไซต ของ สธท. เช น ประวัติ ของคณะกรรมการบริหาร การเข าประชุ ม
โครงสรางของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่สําคัญ เปนตน
2) อยางไรก็ดียังมีบางประเด็นที่คณะกรรมการบริหาร ควรใหความสําคัญ ไดแก
- ติดตามผลการดําเนินงานขององคการมหาชนรายไตรมาส ในระบบการบริหารจัดการ
องคการมหาชนที่สําคัญใหครบถวน ทั้ง 5 ระบบ
- การรายงานผลการดําเนินงานแกรัฐมนตรีที่กํากับดูแลองคการมหาชน
- การเปดเผยขอมูลและสารสนเทศที่สําคัญทั้งการเงินและไมใชการเงิน โดยมีการเผยแพร
ขอมูลและสารสนเทศที่สําคัญขององคการ ในรายงานประจําป และใน Website อยางครบถวน
- การเป ดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ ประชุ มคณะกรรมการโดย
คณะกรรมการรวมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลประเมินและกําหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิ บัติ ห นา ที่ รวมทั้ง จัด ให มีกิ จกรรมเพื่อพัฒ นาความรูค วามสามารถของคณะกรรมการในการปฏิ บั ติ ห นา ที่
กรรมการตามเกณฑการใหคะแนนตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
3.4.2 ดานกฎระเบียบของหนวยงานที่ไดมีการยกรางและเสนอใหผูมีอํานาจพิจารณาลงนาม
สธท. กําหนดแนวทางในการยกรางกฎระเบียบของสถาบันฯ ประกอบดวยกระบวนการการศึกษาวิเคราะหความ
ตองการ/ความจําเปนที่จะตองมีกฎระเบียบในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ศึกษากฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑหรือขอกําหนด
ที่เกี่ยวของ รวมถึงศึกษากฎระเบียบในเรื่องเดียวกันของหนวยงานตาง ๆ หลังจากนั้นจึง เสนอขอความเห็นชอบ
จากผูบริหารของสถาบันฯ เมื่อไดรับความเห็นชอบแลวจึงยกรางกฎระเบียบ เสนอใหผูมีอํานาจพิจารณาตามลําดับ
ชั้น แกไขตามขอเสนอแนะของผูมีอํานาจ และเสนอให ผูมีอํานาจพิจารณาลงนามเพื่อประกาศใช โดยสามารถ
ดําเนินงานในการยกรางกฎระเบียบและเสนอใหผูมีอํานาจลงนาม ไดทั้งสิ้น จํานวน 5 ฉบับ ประกอบดวย
1) ระเบียบสถาบันเพื่อการยุติธรรมแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการคัด เลือกเพื่อบรรจุ
แตงตั้งหรือจางบุคคลเขาเปนผูปฏิบัติงานของสถาบัน พ.ศ. 2557
2) ระเบียบสถาบันเพื่อการยุติธรรมแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑและวิธีการในการทํา
สัญญาจางปฏิบัติงาน พ.ศ. 2557

22
3) ระเบียบสถาบันเพื่อการยุติธรรมแหงประเทศไทยวาดวย หลักเกณฑและอัตราการเบิกจาย
คาใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
4) ระเบี ยบคณะกรรมการบริ หารสถาบั นเพื่อการยุ ติ ธรรมแหง ประเทศไทยวา ด วยการจั ด
สวัสดิการและสิทธิประโยชนอื่นแกบุคลากรของสถาบัน พ.ศ. 2557
5) ประกาศคณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อการยุติธรรมแหงประเทศไทย วาดวยการแบง
หนวยงานและอํานาจหนาที่ของหนวยงานในสถาบันเพื่อการยุติธรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2557
ซึ่งสธท. มีผลการดําเนินงานที่ครบถวนตามเกณฑการใหคะแนนตามที่กําหนดไวในคํารับรอง
การปฏิบัติงานในระดับดีมาก คาคะแนนที่ได 5.0000

4. จุดเดน / พัฒนาการที่ดี ขององคการมหาชน
ผูบริห ารมีค วามใสใจในการใหแนวทางในการปฏิบัติงานที่ ส อดคลองกับ นโยบาย ภารกิจหลั ก
องค ก ร รวมทั้ งเจา หนาที่ มีค วามมุง มั่นตั้ ง ใจในการทํ า งาน ถึง แม วา จะมีป ญ หาด า นอัต รากํา ลั ง และเป นการ
ดําเนินงานประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองเปนปแรก

5. ขอสังเกตเพื่อการปรับปรุง
1) การพั ฒ นากระบวนการปฏิ บั ติ ง านด า นธุ ร การภายในสานั ก งาน ควรมี ก ารสํ า รวจและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามคูมือการปฏิบัติงานในแตละดาน ภายหลังการนําคูมือการปฏิบัติงานมาใช
2) ควรเรงรัดการจัดทําแผนยุทธศาสตรแ ละแผนปฏิบัติการเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงาน
ขององคกร
3) คณะกรรมการบริหาร สธท.ควรเรงดําเนินงานดานการกํากับดูแลกิจการ ของ สธท. เพื่อใหมีผล
การดําเนินงานเปนตามเกณฑการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติงานในระดับทีดียิ่งขึ้นไป
........................................

