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ข"อกำหนด (Terms of Reference) 

การจ"างที่ปรึกษาเพื่อการประเมินผลการดำเนินการตามบันทึกความเข"าใจ  

เรื่อง การกำหนดมาตรการและแนวทางแทนการกักตัวเด็กไว"ในสถานกักตัวคนตSางด"าว 

เพื่อรอการสSงกลับ  
 

1. ช่ือโครงการ 

  การประเมินผลการดำเนินการตามบันทึกความเข7าใจการกำหนดมาตรการและแนวทางแทนการกักตัว

เด็กไว7ในสถานกักตัวคนตAางด7าวเพ่ือรอการสAงกลับ  

2. หน1วยงานผู6รับผิดชอบ  

   องคFกร International Detention Coalition (IDC) 

3. หลักการและเหตุผล  

 ตามที่ประเทศไทยได7มีการจัดทำบันทึกความเข7าใจเรื่อง การกำหนดมาตรการและแนวทางแทน 

การกักตัวเด็กไว7ในสถานกักตัวคนตAางด7าวเพื่อรอการสAงกลับ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 โดยมีสำนักงานตำรวจแหAงชาติ 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยF กระทรวงการตAางประเทศ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงแรงงาน เปbนหนAวยรAวมลงนามในบันทึกความเข7าใจฯ ฉบับดังกลAาว ทั้งนี้ ได7มี 

การจัดทำขั ้นตอนการปฏิบัติงานที ่เปbนมาตรฐาน (Standard Operating of Procedure – SOP) ภายใต7บันทึก 

ความเข7าใจเรื่อง การกำหนดมาตรการและแนวทางแทนการกักตัวเด็กไว7ในสถานกักตัวคนตAางด7าวเพื่อรอการสAงกลับ 

ซึ่งนายกรัฐมนตรีได7ให7ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 เพื่อชAวยให7ผู7ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข7องกับการให7 

ความคุ7มครองเด็กและชAวยเหลือเด็กทั้งภาครัฐและเอกชน ได7มีแนวปฏิบัติในการชAวยเหลือเด็กจากห7องกักให7เปbนไป

ตามมาตรฐาน สอดคล7องกับหลักสากล และสร7างความรAวมมือรAวมกันระหวAางองคFกรในการชAวยเหลือเด็ก เปbนไปตาม

หลักการสังคมสงเคราะหFและยึดประโยชนFสูงสุดของเด็กเปbนสำคัญ  

  กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั ่นคง เปbนหนAวยงานหลัก 

ในการดำเนินการตามบันทึกความเข7าใจ เรื่อง การกำหนดมาตรการและแนวทางแทนการกักตัวเด็กไว7ในสถานกักตัว 

คนตAางด7าวเพื่อรอการสAงกลับ โดยบันทึกความเข7าใจฯ กำหนดให7มีการติดตามและประเมินผล ผAานการจัดให7มีการ

ประชุมระหวAางหนAวยงานที่เกี่ยวข7อง เพื่อตรวจสอบติดตาม และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของหนAวยงานที่เกี่ยวข7องให7

เปbนไปตามกรอบกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข7อง รวมถึงการรายงานผล อยAางน7อยปyละ 1 ครั้ง โดยให7สำนักงาน

ตำรวจแหAงชาติ โดยสำนักงานยุทธศาสตรFตำรวจ รAวมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยF  

เปbนหนAวยรับผิดชอบในการจัดทำรายงาน โดยให7ประสานงานและรับฟ{งข7อมูลจากหนAวยงานภาครัฐและองคFกร

ภาคเอกชนที่เกี ่ยวข7อง และจัดสAงรายงานตAอสำนักงานสภาความมั่นคงแหAงชาติ ทั้งน้ี ปyงบประมาณ พ.ศ. 2565  

กรมกิจการเด็กและเยาวชน รAวมกับองคFการยูนิเซฟ ประเทศไทย องคFกร International Detention Coalition (IDC) 

และที่ปรึกษาจากตAางประเทศ ได7ยกรAางกรอบการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามบันทึกความเข7าใจ  

เร่ือง การกำหนดมาตรการและแนวทางแทนการกักตัวเด็กไว7ในสถานกักตัวคนตAางด7าวเพ่ือรอการสAงกลับ เรียบร7อยแล7ว 

 เพื่อให7เปbนไปตามหลักการข7างต7น กรมกิจการเด็กและเยาวชน รAวมกับองคFการยูนิเซฟ ประเทศไทย 

และองคFกร International Detention Coalition (IDC) จึงกำหนดให7มีการจัดทำรายงานผลการประเมินผล 
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การดำเนินการตามบันทึกความเข7าใจ เรื่อง การกำหนดมาตรการและแนวทางแทนการกักตัวเด็กไว7ในสถานกักตัว 

คนตAางด7าวเพื ่อรอการสAงกลับ เพื ่อทบทวนสาระสำคัญจากการดำเนินงานตามบันทึกความเข7าใจฯ และจัดทำ

ข7อเสนอแนะในการดำเนินงานของหนAวยงานที่เกี่ยวข7อง เพื่อนำไปสูAการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานตามบันทึก 

ความเข7าใจฯ ให7มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  

 

4. วัตถุประสงคF 

4.1 เพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามบันทึกความเข7าใจ เรื่อง การกำหนดมาตรการและแนวทางแทน

การกักตัวเด็กไว7ในสถานกักตัวคนตAางด7าวเพ่ือรอการสAงกลับ  

4.2 เพื่อจัดทำข7อเสนอแนะในการดำเนินงานตามบันทึกความเข7าใจ เรื่อง การกำหนดมาตรการและ

แนวทางแทนการกักตัวเด็กไว7ในสถานกักตัวคนตAางด7าวเพื่อรอการสAงกลับที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร7อมท้ัง

รายงานผลเสนอตAอสำนักงานสภาความม่ันคงแหAงชาติ      

5. เปHาหมายโครงการ  

  5.1 รายงานผลการประเมินผลการดำเนินการตามบันทึกความเข7าใจ เรื่อง การกำหนดมาตรการและ

แนวทางแทนการกักตัวเด็กไว7ในสถานกักตัวคนตAางด7าวเพ่ือรอการสAงกลับ 

  5.2 ข7อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานตามบันทึกความเข7าใจ 

เร่ือง การกำหนดมาตรการและแนวทางแทนการกักตัวเด็กไว7ในสถานกักตัวคนตAางด7าวเพ่ือรอการสAงกลับ 

6. ระยะเวลาการดำเนินงาน 

 ระหวAางวันท่ี 1 มีนาคม – 14 กันยายน 2566 

7. คุณสมบัติของท่ีปรึกษา  

7.1 เปbนบุคคลหรือกลุAมบุคคลท่ีมีความรู7 ความเช่ียวชาญด7านระบบการคุ7มครองเด็กอพยพโยกย7ายถ่ินฐาน 

และการจัดสวัสดิการสังคมในบริบทการโยกย7ายถ่ินฐานของประเทศไทย 

7.2 จบการศึกษาระดับไมAต่ำกวAาปริญญาโท ในสาขานิติศาสตรF รัฐศาสตรF สังคมศาสตรF ประชากรศาสตรF  

หรือสาขาที่เกี่ยวข7อง เชAน ด7านสังคมสงเคราะหF ด7านนโยบายและสวัสดิการสังคม ด7านจิตวิทยา โดยเน7นการจัดสวัสดิการ

สังคมสำหรับเด็กและครอบครัว รวมถึงระบบการคุ7มครองเด็กหรือกลุAมเปราะบาง 

7.3 มีประสบการณFเชิงประจักษFเกี่ยวกับการประเมินผลโครงการทางสังคมหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข7องกับการ

คุ7มครองเด็กอพยพโยกย7ายถ่ินฐานเชิงประจักษF 

7.4 ไมAเปbนบุคคลล7มละลาย  

7.5 ไมAอยูAระหวAางเลิกกิจการ  

7.6 ไมAเปbนบุคคลซึ่งอยูAระหวAางถูกระงับการยื่นข7อเสนอหรือทำสัญญากับหนAวยงานของรัฐไว7ชั่วคราว 

เนื ่องจากเปbนผู 7ที ่ไมAผAานเกณฑFการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู 7ประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวAาการ

กระทรวงการคลังกำหนดตามท่ีประกาศเผยแพรAในระบบเครือขAายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

7.7 ไมAเปbนบุคคลซึ่งถูกระบุชื ่อไว7ในบัญชีรายชื่อผู 7ทิ ้งงานและได7แจ7งเวียนชื่อให7เปbนผู7ทิ ้งงานของ

หนAวยงานของรัฐในระบบเครือขAายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึง นิติบุคคลที่ผู7ทิ้งงานเปbนหุ7นสAวนผู7จัดการ 

กรรมการผู7จัดการ ผู7บริหาร ผู7มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันด7วย  
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7.8 มีคุณสมบัติและไมAมีลักษณะต7องห7ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ7างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 

8. วิธีการดำเนินงาน 

 8.1 ศึกษา ทบทวน และวิเคราะหFเอกสารที่เกี่ยวข7อง เพื่อจัดทำแผนการประเมินผลและหลักเกณฑF 

การประเมินผลโดยละเอียด รวมท้ังการใช7เคร่ืองมือวิจัยและการเก็บข7อมูล 

    8.2 จัดเก็บข7อมูลจากกลุAมเป�าหมายที่กำหนดตามกรอบการติดตามและประเมินผลการดำเนินการ

ตามบันทึกความเข7าใจ เรื่อง การกำหนดมาตรการและแนวทางแทนการกักตัวเด็กไว7ในสถานกักตัวคนตAางด7าวเพื่อรอ

การสAงกลับ ประกอบด7วย การจัดเก็บข7อมูลทางเอกสาร การสัมภาษณFเชิงลึก การสนทนากลุAม และการสำรวจ

ความคิดเห็นทางออนไลนF หรือรูปแบบอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 

    8.3 วิเคราะหFข7อมูลท่ีได7รับ โดยใช7ทฤษฎีการเปล่ียนแปลง ตามตามกรอบการติดตามแลประเมินผล

การดำเนินการตามบันทึกความเข7าใจ เรื่อง การกำหนดมาตรการและแนวทางแทนการกักตัวเด็กไว7ในสถานกักตัว 

คนตAางด7าวเพ่ือรอการสAงกลับ และนำเสนอรAางการประเมินผลฯ รAางท่ี 1 ให7คณะทำงานฯ พิจารณา  

   8.4 นำข7อเสนอแนะจากมติคณะทำงานฯ มาปรับปรุงเปbนรAางที่ 2 และนำไปวิพากษFผลการศึกษา

การประเมินผลตามกรอบการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามบันทึกความเข7าใจ เรื ่อง การกำหนด

มาตรการและแนวทางแทนการกักตัวเด็กไว7ในสถานกักตัวคนตAางด7าวเพ่ือรอการสAงกลับ  

  8.5 ปรับปรุงเปbนรAางท่ี 3 และนำเสนอรAางการประเมินผลฯ ให7คณะทำงานฯ พิจารณา 

  8.6 จัดทำรายงานการประเมินฉบับสมบูรณFตามกรอบการติดตามและประเมินผลการดำเนินการ

ตามบันทึกความเข7าใจ เรื่อง การกำหนดมาตรการและแนวทางแทนการกักตัวเด็กไว7ในสถานกักตัวคนตAางด7าวเพื่อรอ

การสAงกลับ  

   8.7 นำเสนอรายงานฉบับสมบูรณFตAอหนAวยงานท่ีเก่ียวข7อง 
 

9. แผนการปฏิบัติ 

ที ่ การดำเนินการ 
ป.งบประมาณ 2566 

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ศึกษา ทบทวน และวิเคราะห4เอกสารที่เกี่ยวข;อง        

2 จัดเก็บข;อมูลจากกลุEมเปGาหมายที่กำหนด        

3 วิเคราะห4ข;อมูลที่ได;รับจากการจัดเก็บข;อมูล        

4 วิพากษ4ผลการศึกษาการประเมินผลฯ        

5 จัดทำรายงานการประเมินผลฯ ฉบับสมบูรณ4        

6 นำเสนอรายงานฉบับสมบูรณ4        
 

10. การส1งมอบงาน  

   ท่ีปรึกษา ต7องสAงมอบงานให7แกAองคFกร International Detention Coalition (IDC) ดังน้ี 

  10.1 รายงานขั้นต7น (Inception Report) ประกอบด7วย สถานการณFเด็กในบริบทโยกย7ายถิ่นฐาน

ของประเทศไทยและระหวAางประเทศ ความสำคัญและแนวปฏิบัติที ่ดีของมาตรการทางเลือกแทนการกักตัวเด็ก 

ไว7ในสถานกักตัวคนตAางด7าวของประเทศไทยและตAางประเทศ กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข7องกับการติดตาม
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ประเมินผล แนวทางการประเมินผลในหนAวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข7อง กรอบแนวความคิด

ในการติดตามและประเมินผล แผนและขั้นตอนการดำเนินงาน การเก็บข7อมูลและการวิเคราะหFข7อมูลโดยใช7หลักสถิติ 

ที ่เหมาะสม วิธีการดำเนินงาน ทรัพยากรที่จำเปbนในการดำเนินงาน และผลที่คาดวAาจะได7รับ ทั ้งหมด 10 ชุด  

พร7อมหนAวยเก็บข7อมูล (Thumb drive) จำนวน 2 ชุด ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา (1 มีนาคม 2566) 

 

 10.2 รายงานฉบับสมบูรณF  (Final report) และเอกสารนำเสนอ (PowerPoint presentation)  

ที่ปรับแก7ตามข7อเสนอแนะ และผAานความเห็นชอบจากสำนักงานตำรวจแหAงชาติ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและ 

ความมั่นคงของมนุษยF จำนวน 10 ชุด หนAวยเก็บข7อมูล (Thumb drive)  Thumb drive จำนวน 2 ชุด ภายใน 184 วัน 

นับถัดจากวันลงนามในสัญญา (1 มีนาคม 2566) 
  

11. งบประมาณ  

   งบประมาณองคFกร International Detention Coalition (IDC) ในการจัดจ7างที่ปรึกษาเพื่อการประเมินผล

การดำเนินการตามบันทึกความเข7าใจการกำหนดมาตรการและแนวทางการกักตัวเด็กไว7ในสถานกักตัวคนตAางด7าวเพื่อรอ

การสAงกลับ จำนวน 500,000 บาท (ห7าแสนบาทถ7วน) ท้ังน้ี ท่ีปรึกษาเปbนผู7รับผิดชอบคAาธรรมเนียมการโอนระหวAางประเทศ 

12. การเบิกจ1ายค1าจ6างท่ีปรึกษา  

  12.1 งวดที่ 1 จำนวน 215,000 บาท ของวงเงินคAาจ7างตามสัญญา เมื่อที่ปรึกษาได7สAงรายงานขั้นต7น 

(Inception Report) ตามข7อ 10.1 ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา (1 มีนาคม 2566) และคณะทำงาน

โครงการประเมินผลการดำเนินการตามบันทึกความเข7าใจ เรื่อง การกำหนดมาตรการและแนวทางการกักตัวเด็กไว7ใน

สถานกักตัวคนตAางด7าวเพื่อรอการสAงกลับ ได7ตรวจรับงานเรียบร7อยแล7ว ทั้งนี้ ปรึกษาเปbนผู7รับผิดชอบคAาดำเนินการ

โอนเงินระหวAางประเทศ 

  12.2 งวดที่ 2 จำนวน 285,000 บาท ของวงเงินคAาจ7างตามสัญญา เมื ่อที ่ปรึกษาได7สAงรายงาน 

การประเมินผลการดำเนินการตามบันทึกความเข7าใจ เรื ่อง การกำหนดมาตรการและแนวทางการกักตัวเด็กไว7 

ในสถานกักตัวคนตAางด7าวเพื ่อรอการสAงกลับ ฉบับสมบูรณF ตามข7อ 10.2 ภายใน 184 วัน (1 มีนาคม 2566)   

และคณะทำงานโครงการประเมินผลการดำเนินการตามบันทึกความเข7าใจ เรื่อง การกำหนดมาตรการและแนวทางการกักตัว

เด็กไว7ในสถานกักตัวคนตAางด7าวเพื่อรอการสAงกลับ ได7ตรวจรับงานเรียบร7อยแล7ว ทั้งนี้ ปรึกษาเปbนผู7รับผิดชอบคAา

ดำเนินการโอนเงินระหวAางประเทศ 

 

13. สิทธิในผลงาน 

   ข7อมูล เอกสาร และผลการศึกษาทั้งหมดเปbนลิขสิทธิ์ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน หากที่ปรึกษา

ต7องการเผยแพรAผลการประเมินนี ้บางสAวน หรือทั ้งหมด จะต7องได7รับอนุญาตจากกรมกิจการเด็กและเยาวชน  

เปbนลายลักษณFอักษรทุกครั้ง กรณีมีการทักท7วงสิทธิ์ในข7อมูลหรือเอกสารหรือผลการศึกษาที่เกี ่ยวข7องจากผู7อ่ืน 

ท่ีปรึกษาหรือผู7รับจ7างจะต7องรับผิดชอบในทุกกรณี 

14. ค1าปรับ  
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  ในกรณีที่ที่ปรึกษาไมAสามารถปฏิบัติงานให7เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว7ในสัญญา ที่ปรึกษาจะต7อง

ชำระคAาปรับเปbนรายวันในอัตราร7อยละ 0.10 ของอัตราคAาจ7างท้ังหมดตามสัญญา 

15. หลักฐานการสมัครงาน (ภาษาไทย) 

  15.1 จดหมายสมัครงาน (Cover letter) 

  15.2 ประวัติโดยยAอ (Curriculum Vitae / Resume) 

  15.3 ตัวอยAางผลงานในท่ีผAานมา จำนวน 1-2 ช้ินงาน (1-2 Examples of previous works) 

  15.4 จดหมายแนะนำ จำนวน 1 ฉบับ (1 Letter of recommendation)  

16. ข้ันตอนการสมัครงาน 

  16.1 สAงหลักฐานการสมัครงานได7ที่ cchawarangkul@idcoalition.org ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธF 

2566 

  16.2 หากผAานการคัดเลือก รอการติดตAอกลับเพ่ือนัดหมายสัมภาษณFเพ่ิมเติม 

16.3 ติดตAอสอบถามเพิ่มเติมได7ที่ คุณชวรัตนF ชวรางกูร cchawarangkul@idcoalition.org หรือ 

โทรศัพทF 063-2539999 

 

 

 


