รายงานสรุปผล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กลุ่มงานบริหารงานทรัพยากรบุคคล
สานักบริหารกลาง

๒

คานา
รายงานสรุปผลการดาเนินงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อรายงานข้อมูลผลการดาเนินงาน สภาพปัญหา และอุปสรรคในการดาเนินงาน ด้านการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคลทราบ นอกจากนี้ รายงานฉบับนี้
ยังเป็นข้อมูลที่ใช้ประกอบการพิจารณากาหนดทิศทางและนโยบายด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อไปในอนาคต

กลุ่มงานบริหารงานทรัพยากรบุคคล
สานักบริหารกลาง
พฤษภาคม 2562

๓

ส่วนที่ ๑
ข้อมูลเบือ้ งต้น
การน าเสนอข้ อ มู ล ส่ ว นนี้ จะเป็ น การน าเสนอข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ อั ต ราก าลั ง ของส านั ก งาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตลอดจนความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติกับภารกิจการดาเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑.๑ หน้าที่และอานาจ
ในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สานักงานคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติ ได้ ดาเนินการ
ปรั บ ปรุ ง การแบ่ ง ส่ ว นราชการภายในและขอบเขตหน้ า ที่ แ ละอ านาจของส่ ว นราชการในสั งกั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕60 โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ออกประกาศ
คณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่ งชาติ เรื่อง การแบ่งส่ วนราชการภายในและขอบเขตหน้าที่และอานาจของ
ส่ว นราชการในสั งกัดส านั กงานคณะกรรมการสิ ท ธิมนุษ ยชนแห่ งชาติ พ.ศ. 2561 ซึ่งประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 และใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดเจ็ดวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เป็นต้นไป ซึ่งมีส่วนราชการภายในประกอบด้วย
1. สานักบริหารกลาง
2. สานักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
3. สานักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
4. สานักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน
5. สานักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
6. สานักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
7. สานักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
8. สานักกฎหมาย
9. สานักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน
10. หน่วยตรวจสอบภายใน
ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวได้กาหนดภารกิจด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไว้ในหน้าที่
และอานาจของส านั กบริห ารกลาง ในการดาเนินการเกี่ยวกับ งานเลขานุการการประชุมของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคล การจัดระบบงานและบริหารงานทรัพยากรบุคคล
การเสริ ม สร้ า งวินั ย และระบบคุ ณ ธรรม การพั ฒ นาระบบงานและจั ด ท าค ารับ รองการปฏิ บั ติ ร าชการของ
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
และการจัดทาแผนการพัฒ นาทรัพยากรบุคคลและดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒ นาทรัพยากรบุคคล โดยอยู่ใน
หน้าที่และอานาจของกลุ่มงาน ดังนี้
1. กลุ่มงานบริหารงานทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
1) ดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล รวมทั้งการเสริมสร้างวินัย และระบบคุณธรรม
2) ดาเนิ นการเกี่ยวกับงานวินัย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ และข้อกาหนดทางจริยธรรม
ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง
3) ดาเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการการประชุมของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคล
4) จั ด ท าโครงสร้ า งการแบ่ งส่ ว นราชการ การวางแผนก าลั ง คน การก าหนดต าแหน่ ง
การกาหนดมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง และกรอบอัตรากาลังของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง

๔
5) ดาเนิ นการเกี่ยวกับการสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง ย้าย โอน การเลื่อนระดับการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งการเลื่อนเงินเดือนและการเลื่อนค่าตอบแทน
6) ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดทา และรักษาทะเบียนประวัติ การควบคุมการเกษียณอายุราชการ
การจัดทาข้อมูลทรัพยากรบุคคล
7) จัดทาบัญชีถือจ่ายเงินเดือนของข้าราชการ ค่าตอบแทนของพนักงานราชการและลูกจ้าง
8) ดาเนิ นการเกี่ยวกับงานบาเหน็จบานาญ งานกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข.)
และงานประกันสังคม
9) จั ดระบบงานด้านสวัสดิการของข้ าราชการและเจ้ าหน้ าที่ ของส านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
10) ดาเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
11) ร่วมปฏิบั ติงานหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย
2. กลุ่มงานพัฒนาระบบงานและพัฒนาบุคลากร มีหน้าที่และอานาจ ดังนี้
1) พัฒนาระบบงานของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
2) จัดทาคารับรองการปฏิ บัติราชการของส านักงานคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติ
รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
3) จัดทาแผนการพัฒ นาทรัพยากรบุคคล และดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒ นาทรัพยากร
บุคคล ตลอดจนปฐมนิเทศบุคลากรที่บรรจุใหม่
4) สร้างและพัฒ นาหลักสูตรการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชนสาหรับบุคลากรของสานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
5) จัดทาฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
6) เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร
7) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย
๑.๒ โครงสร้างการบังคับบัญชา

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เลขาธิการ กสม.
รองเลขาธิการ กสม.
ผู้อานวยการสานักบริหารกลาง
ผู้อานวยการกลุ่มงาน
บุคลากรภารกิจด้านการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
แผนภาพ ๑ : โครงสร้างการบังคับบัญชา

๕
๑.๓ อัตรากาลังบุคลากรภารกิจด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานบริหารงานทรัพยากรบุคคล มีอัตรากาลังบุคลากร จานวน 7 อัตรา ดังนี้
รายการ
๑. ข้าราชการ
๒. พนักงานราชการ
รวม

จานวน (คน)
5
2
7

หมายเหตุ

ตาราง ๑ : อัตรากาลังของกลุ่มงานบริหารงานทรัพยากรบุคคล (ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
กลุ่มงานพัฒนาระบบงานและพัฒนาบุคลกร มีอัตรากาลังบุคลากร จานวน 6 อัตรา ดังนี้
รายการ
๑. ข้าราชการ
๒. พนักงานราชการ
รวม

จานวน (คน)
4
2
6

หมายเหตุ

ตาราง 2 : อัตรากาลังของกลุ่มงานพัฒนาระบบงานและพัฒนาบุคลกร (ณ วันที่ 30 กันยายน
2561)
๑.4 ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กับภารกิจด้านการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ การดาเนินงานตามภารกิจเกี่ยวกับบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มุ่งเน้นการตอบสนองแผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 5
เสริมสร้างและพัฒ นากระบวนการทางานและบริห ารจัดการองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ กลยุทธ์ที่ 5.2 พัฒ นา
การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 5

เสริมสร้างและพัฒนากระบวนการทางานและบริหารจัดการ
องค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์

กลยุทธ์ที่ 5.2

พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และงบประมาณ
อย่างมีประสิทธิภาพ

ภารกิจด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนภาพ ๒ : ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์ กสม. กับภารกิจด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

๖
๑.5 ข้อมูลอัตรากาลังของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๑.5.๑ ข้อมูลอัตรากาลังภาพรวมทรัพยากรบุคคล
สานัก/กลุ่มงาน

ข้าราชการ

พนักงาน
ราชการ

เลขาธิการ กสม./รองเลขาธิการ
ที่ปรึกษาสานักงานฯ ผู้ตรวจการสิทธิ
มนุษยชน
ผู้ชานาญการประจา กสม./เลขานุการ
และผู้ช่วยเลขานุการ ประจาประธาน
และกรรมการ
สานักบริหารกลาง
สานักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
สานักกฎหมายและคดี
สานักวิจัยและวิชาการ
สานักส่งเสริมและประสานงาน
เครือข่าย
สานักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
กลุ่มงานอานวยการกิจการ กสม.
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มงานติดตามและสารบบสานวน
รวม

10

-

พนักงาน
จ้างเหมา
บริการ
-

-

-

33
43
13
17
19
9
3
2
4
153

ลูกจ้าง

รวม

-

10

-

17

17

16
17
1
6
5

22
9
3
4
9

-

71
69
17
27
33

2
3
1
2
53

2
49

17

11
6
3
8
272

หมายเหตุ : เป็นอัตราที่มีคนครอง
ตาราง ๒ : ข้อมูลอัตรากาลังทรัพยากรบุคคล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
จากตารางแสดงให้ เห็ น ว่ า ส านั ก งานส านั ก งานคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ
มีข้าราชการ จ านวน ๑๕๓ คน คิดเป็ น ร้อยละ ๕๖.๒๕ มีพ นักงานราชการ จานวน ๕๓ คน คิดเป็นร้อยละ
๑๙.๔๘ พนักงานจ้างเหมาบริการ จานวน ๔๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๑ และลูกจ้าง จานวน ๑๗ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๖.๒๕ โดยมีสานักหรือกลุ่มงานที่มีบุคลากรปฏิบัติงานเรียงตามลาดับ ดังนี้
๑. สานักบริหารกลาง จานวน ๗๑ คน หรือร้อยละ ๒๖.๑๐
๒. สานักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน จานวน ๖๙ คน หรือร้อยละ ๒๕.๓๗
๓. สานักส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย จานวน ๓๓ คน หรือร้อยละ ๑๒.๑๓
๔. สานักวิจัยและวิชาการ จานวน ๒๗ คน หรือร้อยละ ๙.๙๒
๕. สานักกฎหมายและคดี จานวน ๑๗ คน หรือร้อยละ ๖.๒๕
๖. สานักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ จานวน ๑๑ คน หรือร้อยละ ๔.๐๔
๗. กลุ่มงานติดตามและสารบบสานวน จานวน ๘ คน หรือร้อยละ ๒.๙๔
๘. กลุ่มงานอานวยการกิจการ กสม. จานวน ๖ คน หรือร้อยละ ๒.๒๐
๙. หน่วยตรวจสอบภายใน จานวน ๓ คน หรือร้อยละ ๑.๑๐

๗
1.5.2 ข้อมูลกรอบอัตรากาลังข้าราชการตามประเภทตาแหน่ง
ประเภทตาแหน่ง
๑. ประเภทบริหาร
๒. ประเภทอานวยการ
๓. ประเภทวิชาการ
๔. ประเภททั่วไป
รวม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามกรอบ มีงบประมาณ มีคนครอง
4
32
126
13
175

4
30
110
12
156

4
29
108
12
153

อัตรา
ว่าง
1
2
3

ตาราง ๓ : ข้อมูลกรอบอัตรากาลังข้าราชการตามประเภทตาแหน่ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

แผนภาพ 3 : อัตรากาลังข้าราชการตามประเภทตาแหน่ง

๘
๑.5.๓ ข้อมูลโครงสร้างอายุข้าราชการสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
จานวนข้าราชการ (คน)
รวม
ช่วงอายุ (ปี)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เพศหญิง
เพศชาย
< = ๒๔
0
1
1
๒๕ - ๒๙
9
5
14
๓๐ - ๓๔
14
9
23
๓๕ - ๓๙
19
11
30
๔๐ - ๔๔
14
9
23
๔๕ - ๔๙
11
2
13
๕๐ - ๕๔
9
6
15
> = ๕๕
21
13
34
รวม
97
56
153
ตาราง 4 : ข้อมูลโครงสร้างอายุข้าราชการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
จากตารางแสดงให้เห็นว่าสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีข้าราชการ 153 คน
เป็นเพศหญิง 97 คน คิดเป็นร้อยละ 63.40 และเป็นเพศชาย 56 คน คิดเป็นร้อยละ 36.60 โดยมีจานวน
ข้าราชการในแต่ละช่วงอายุเรียงลาดับ ดังนี้
๑. ช่วงอายุตั้งแต่ 55 ปี ขึ้นไป โดยมีข้าราชการเพศหญิง จานวน 21 คน หรือร้อยละ 13.72
และข้าราชการเพศชาย จานวน 13 คน หรือร้อยละ 8.43
๒. ช่ วงอายุ ตั้ งแต่ ๓๕ – ๓๙ โดยมี ข้ าราชการเพศหญิ ง จ านวน ๑๙ คน หรื อร้ อยละ 12.41
และข้าราชการเพศชาย จานวน ๑๑ คน หรือร้อยละ 7.18
๓. ช่ ว งอายุ ตั้ ง แต่ ๓ ๐ – ๓ ๔ ปี และช่ ว งอายุ ตั้ ง แต่ 4 0 - 4 4 ปี ซึ่ ง มี จ านวนเท่ า กั น
โดยมีข้าราชการเพศหญิง จานวน 14 คน หรือร้อยละ 9.15 และข้าราชการเพศชาย จานวน 9 คน หรือร้อยละ 5.88
๔. ช่ว งอายุ ตั้ งแต่ ๕๐ – ๕๔ ปี โดยมี ข้ าราชการเพศหญิ ง จ านวน ๙ คน หรื อ ร้อ ยละ 5.88
และข้าราชการเพศชาย จานวน ๖ คน หรือร้อยละ 3.92
๕. ช่ว งอายุ ตั้ งแต่ ๒๕ – ๒๙ ปี โดยมี ข้ าราชการเพศหญิ ง จ านวน ๙ คน หรื อ ร้อ ยละ 5.88
และข้าราชการเพศชาย จานวน ๕ คน หรือร้อยละ 3.26
๖. ช่ว งอายุ ตั้งแต่ ๔๕ – ๔๙ ปี โดยมีข้าราชการเพศหญิ ง จานวน ๑๑ คน หรือร้อยละ 7.18
และข้าราชการเพศชาย จานวน ๒ คน หรือร้อยละ 1.30
๗. ช่วงอายุ ๒๔ ปี โดยมีข้าราชการเพศชาย จานวน ๑ คน หรือร้อยละ 0.65

๙

แผนภาพ 4 : โครงสร้างอายุราชการข้าราชการ ตามเพศ และ Generation
หมายเหตุ : การแบ่ง Generation แบ่งออกเป็น
1. Baby Boomer เกิดช่วงปี พ.ศ. 2489-2507 (อายุ 54 - 72 ปี)
2. Generation X เกิดช่วงปี พ.ศ. 2508-2522 (อายุ 39 - 53 ปี)
3. Generation Y เกิดช่วงปี พ.ศ. 2523-2540 (อายุ 21 - 38 ปี)
1.5.4 ข้ อมู ลจ านวนข้ าราชการส านั ก งานคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ งชาติ จ าแนกตาม
ระดับการศึกษาและเพศ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ต่ากว่าปริญญาตรี
รวม

จานวนข้าราชการ
ชาย
หญิง
1
2
23
52
31
43
0
1
55
98

รวม
3
75
74
1
153

ตาราง 5 : ข้อมูลข้าราชการจาแนกตามระดับการศึกษาและเพศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

๑๐

แผนภาพ 5 : ระดับการศึกษาข้าราชการแยกตามเพศ
1.5.๕ ข้อมูลอัตรากาลังข้าราชการสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เกษียณอายุราชการ
ปีที่เกษียณอายุ
ราชการ
30 กันยายน
2561

30 กันยายน
2562

30 กันยายน
2563

จานวน (คน) รวม (คน)

ประเภทตาแหน่ง

ระดับตาแหน่ง

บริหาร

สูง

1

อานวยการ
อานวยการ
วิชาการ

สูง
ต้น
เชี่ยวชาญ (บังคับบัญชา)

2
1
2

บริหาร

สูง

1

อานวยการ
วิชาการ

สูง
ชานาญการ

2
1

อานวยการ

สูง

1

อานวยการ

ต้น

2

วิชาการ
วิชาการ

เชี่ยวชาญ (บังคับบัญชา)
ชานาญการ

2
1

6

4

6

๑๑
ปีที่เกษียณอายุ
ราชการ

ประเภทตาแหน่ง

ระดับตาแหน่ง

30 กันยายน
2564

บริหาร

สูง

1

วิชาการ
อานวยการ
อานวยการ
วิชาการ

ทรงคุณวุฒิ
สูง
ต้น
ชานาญการพิเศษ

1
3
3
1

อานวยการ

ต้น

2

วิชาการ

ชานาญการ

1

บริหาร

สูง

1

อานวยการ
อานวยการ
วิชาการ
วิชาการ

สูง
ต้น
เชี่ยวชาญ (บังคับบัญชา)
ชานาญการพิเศษ

1
1
1
1

อานวยการ

ต้น

1

วิชาการ
วิชาการ

ชานาญการพิเศษ
ชานาญการ

2
1

บริหาร

สูง

1

อานวยการ
อานวยการ
วิชาการ

สูง
ต้น
เชี่ยวชาญ (บังคับบัญชา)

2
1
1

วิชาการ

ทรงคุณวุฒิ

1

วิชาการ

ชานาญการ

1

30 กันยายน
2565
30 กันยายน
2566

30 กันยายน
2567

30 กันยายน
2568

30 กันยายน
2569
30 กันยายน
2570

จานวน (คน) รวม (คน)

9

3

5

5

2
0

ตาราง 6 : อัตรากาลังข้าราชการสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่เกษียณอายุ
ราชการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

๑๒
จากตารางแสดงให้เห็นว่าสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีข้าราชการเกษียณอายุ
ราชการตั้ งแต่ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2570 จ านวน 44 คน คิ ดเป็ น ร้อยละ 28.75 จากจานวน
ข้าราชการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีข้าราชการเกษียณอายุราชการ
มากที่ สุ ด คื อ จ านวน 9 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 5.88 จากจานวนข้ าราชการ ณ วั น ที่ 30 กั น ยายน 2561
และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ไม่มีข้าราชการเกษียณอายุราชการ

แผนภาพ 6 : ข้ อมู ล อั ตราก าลั ง ข้ าราชการส านั ก งานคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ งชาติ
ที่เกษียณอายุราชการ

๑๓

ส่วนที่ ๒
สรุปผลการดาเนินงาน
การนาเสนอข้อมูลในส่วนนี้จะเป็นการนาเสนอข้อมูลสรุปผลการดาเนินงานภารกิจด้านการบริหาร
และการพัฒ นาทรัพยากรบุคคลที่สาคัญ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยจาแนกเป็นงานบริหารทรัพยากร
บุคคลและงานพัฒนาบุคลากร ดังนี้
งานบริหารทรัพยากรบุคคล
๑. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ดาเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งที่ว่าง ดังนี้
1.1 ตาแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ดาเนินการโดยคณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในฐานะ
องค์กรกลางบริหารงานบุ คคลแต่งตั้ง ทั้งนี้ ได้มีการประกาศรับสมัครเป็นการทั่วไปให้ ข้าราชการผู้ที่มีคุณสมบั ติ
ตามที่ ก าหนดเข้ ารั บ การสรรหา ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบั บ ลงวั น ที่ 7 กั น ยายน 2561
และเมื่ อ ครบก าหนดระยะเวลาการรั บ สมั ค รปรากฏว่ า มี ผู้ ส มั ค รจ านวน ๓ ราย คณะกรรมการสรรหาฯ
ได้ ด าเนิ นการสรรหาตามหลั กเกณฑ์ ที่ ก าหนด และเสนอบั ญ ชี รายชื่ อผู้ ที่ ได้ รั บการสรรหาต่ อคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อพิจารณาคัดเลือก แล้วดาเนินการแต่งตั้งตามกฎหมายต่อไป โดยผู้ได้รับการคัดเลือก
คือ นายโสพล จริงจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
1.2 ต าแหน่ งที่ ปรึ กษาส านั กงานคณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ ด้ านสิ ทธิ มนุ ษยชน
(นักวิชาการสิทธิมนุษยชนทรงคุณวุฒิ)
ดาเนินการโดยคณะกรรมการเลือกสรรฯ ซึ่งประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแต่งตั้ง
ทั้งนี้ คณะกรรมการเลือกสรรฯ ได้แจ้งข้าราชการสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้มีคุณสมบัติ
เข้ารับการเลือกสรรฯ ทราบรายละเอียดในการจัดทาข้อมูลบุคคลฯ เกณฑ์การพิจารณาเลือกสรรฯ และกาหนด
การสัมภาษณ์ โดยให้ผู้ประสงค์จะเข้ารับการเลือกสรรฯ จัดทาแบบข้อมูลบุคคลฯ ส่ง ให้คณะกรรมการเลือกสรรฯ
พิ จ ารณา เมื่อ ครบก าหนดระยะเวลาการส่ งแบบข้ อมู ล ฯ ปรากฏว่า มี ข้ าราชการส านั ก งานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการเลือกสรรฯ จัดส่งแบบข้อมูล บุคคลฯ เพื่อเข้ารับการเลือกสรร
จานวน 7 ราย คณะกรรมการเลือกสรรฯ ได้ดาเนินการเลือกสรรตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด และเสนอบัญชีรายชื่อ
ผู้ที่ได้รับการเลือกสรรต่อประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อพิจารณาเลือก และเสนอคณะกรรมการ
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบ แล้ ว ด าเนิ น การแต่ ง ตั้ ง ตามกฎหมายต่ อ ไป โดยผู้ ไ ด้ รั บ เลื อ ก
คือ นายอัญญะรัฐ เอ่งฉ้วน ผู้อานวยการสานักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
1.3 ตาแหน่งประเภทอานวยการ ระดับต้น
ดาเนินการสรรหาตาแหน่งประเภทอานวยการ ระดับต้น ที่ว่าง จานวน 3 ตาแหน่ง ดังนี้
1) ผู้อานวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบงานและพัฒนาบุคลากร สานักบริหารกลาง
ดาเนินการโดยคณะกรรมการเลือกสรรฯ ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติแต่งตั้ง ทั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีประกาศฉบับลงวันที่ 12 มีนาคม 2561
รั บ สมั ครข้ าราชการส านั กงานคณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ และข้ าราชการตามกฎหมายอื่ น เข้ ารั บ
การเลือกสรร โดยกาหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2561 เมื่อครบกาหนด
ระยะเวลาการรับสมัครปรากฏว่า มีข้าราชการสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สมัครเข้ารับการ
เลื อ กสรร จ านวน 5 ราย คณะกรรมการเลื อ กสรรฯ ได้ ด าเนิ น การเลื อ กสรรตามหลั กเกณฑ์ ที่ ก าหนด
และเสนอบั ญ ชี รายชื่ อ ผู้ อยู่ ในเกณฑ์ เข้ าสู่ ต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการกลุ่ มงานพั ฒ นาระบบงานและพั ฒ นาบุ คลากร
(ผู้ อานวยการต้ น) ให้ เลขาธิการคณะกรรมการสิ ท ธิมนุษ ยชนแห่ งชาติพิ จารณาเลื อก แล้ ว ดาเนิ นการแต่งตั้ ง
ตามกฎหมายต่อไป โดยผู้ได้รับเลือก คือ นางสาววรพร นรเศรษฐวิวัฒน์ ผู้อานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชนจังหวัดนนทบุรี กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

๑๔
2) ตาแหน่งผู้อานวยการกลุ่มงานนิติการ สานักกฎหมายและคดี
ดาเนินการโดยคณะกรรมการเลือกสรรฯ ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติแต่งตั้ง ทั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีประกาศฉบับลงวันที่ 12 มีนาคม 2561
รับสมัครข้าราชการสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเข้ารับการเลือกสรร โดยกาหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่
19 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2561 เมื่อครบกาหนดระยะเวลาการรับสมัครปรากฏว่า มีข้าราชการ
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสมัครเข้ารับการเลือกสรร จานวน 1 ราย ซึง่ คณะกรรมการเลือกสรรฯ
ได้ ด าเนิ น การเลื อ กสรรตามหลั กเกณฑ์ ที่ ก าหนดแล้ วปรากฏว่ า ไม่ มี ผู้ ผ่ านเกณฑ์ การเลื อกสรร ซึ่ งเลขาธิ การ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาเห็นชอบผลการเลือกสรรตามที่คณะกรรมการเลือกสรรเสนอ
3) ตาแหน่งผู้อานวยการกลุ่มงานความร่วมมือสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ๑ สานักสิทธิ
มนุษยชนระหว่างประเทศ
ดาเนินการโดยคณะกรรมการเลือกสรรฯ ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติแต่งตั้ง ทั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีประกาศฉบับลงวันที่ 12 มีนาคม 2561
รับสมัครข้าราชการสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและข้าราชการตามกฎหมายอื่นเข้ารับการเลือกสรร
โดยกาหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2561 เมื่อเสร็จสิ้นระยะเวลาการรับสมัคร
ปรากฏว่า มีผู้สมัครจานวน 1 ราย ซึ่งคณะกรรมการเลือกสรรฯ ได้ดาเนินการเลือกสรรตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
และเสนอบัญชีรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์เข้าสู่ตาแหน่งผู้อานวยการกลุ่มงานความร่วมมือสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ๑
(ผู้ อานวยการต้ น) ให้ เลขาธิการคณะกรรมการสิ ท ธิมนุษ ยชนแห่ งชาติพิ จารณาเลื อก แล้ วดาเนิ นการแต่งตั้ ง
ตามกฎหมายต่อไป โดยผู้ได้รับเลือก คือ นางเพ็ชรา เปลี่ยนศิริ เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชานาญการพิเศษ กองกิจการ
ต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
1.๔ ตาแหน่งนักวิชาการสิทธิมนุษยชนปฏิบัติการ
ดาเนินการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ ตามประกาศคณะกรรมการดาเนินการสอบแข่งขัน
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่ งขันเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตาแหน่ งนักวิชาการสิทธิมนุษยชนปฏิ บัติการ สั งกัดสานั กงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุ ษยชนแห่ งชาติ มาบรรจุเป็ น ข้าราชการสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติ ในตาแหน่ง
นักวิชาการสิทธิมนุษยชนปฏิบัติการ จานวน ๗ ราย
๒. การประเมินเพื่อเลื่อนระดับข้าราชการ
ดาเนินการประเมินเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้น จานวน 27 ราย
โดยมี ผู้ ผ่ านการประเมิ น และได้ มี ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง ประเภทวิ ช าการ ระดั บ ช านาญการพิ เศษ
จานวน 1 ราย
3. การประเมินผลการทดลองการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ
ดาเนิ น การประเมิน ผลการทดลองปฏิบัติห น้าที่ของข้าราชการที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ใหม่
จานวน 7 ราย เป็นระยะเวลา 6 เดือน โดยผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ทุกรายผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ และได้รับ
การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับงานในหน้า ที่ ตลอดจนระเบียบแบบแผนของทางราชการ และนอกจากการพัฒ นา
ข้าราชการที่ บ รรจุ แต่งตั้งใหม่แ ล้ ว ยั งเป็ นการพั ฒ นาข้าราชการซึ่งมีห น้ าที่ ดูแลและควบคุม การประเมินผล
การทดลองการปฏิบั ติห น้ าที่ในหลายด้าน เช่น ทักษะด้านการบังคับบัญชา ทักษะการให้ คาปรึกษา แนะนา
และทักษะการสอนงาน เป็นต้น
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
4.1 ดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการ ดังนี้
1) ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการครึ่ งปี แ รก ระหว่ างวั น ที่ ๑ ตุ ล าคม ๒๕๖๐ – ๓๑
มีนาคม ๒๕๖๑ โดยมีผู้ได้รับการประเมิน จานวน 143 ราย มีผลการประเมินปฏิบัติ ราชการสูงสุด คือ 100
คะแนน (ระดับดีเด่น) และผลคะแนนประเมินต่าสุด คือ 69.40 คะแนน (ระดับพอใช้) ซึ่งสามารถจาแนกตาม
ระดับการประเมิน ดังนี้

๑๕
(ก) ระดับดีเด่น จานวน 97 ราย คิดเป็นร้อยละ 67.83
(ข) ระดับดีมาก จานวน 42 ราย คิดเป็นร้อยละ 29.37
(ค) ระดับดี จานวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.09
(ง) ระดับพอใช้ จานวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.69
๒) ประเมิน ผลการปฏิ บัติ ราชการครึ่งปี ห ลั ง ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ – ๓๐
กันยายน ๒๕๖๑ โดยมีผู้ได้รับการประเมิน จานวน 147 ราย มีผลการประเมินปฏิบัติราชการสูงสุด คือ 100
คะแนน (ระดับดีเด่น) และผลคะแนนประเมินต่าสุด คือ 73 คะแนน (ระดับดี) ซึ่งสามารถจาแนกตามระดับ
การประเมิน ดังนี้
(ก) ระดับดีเด่น จานวน 121 ราย คิดเป็นร้อยละ 82.31
(ข) ระดับดีมาก จานวน 23 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.64
(ค) ระดับดี จานวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.36
(ง) ระดับพอใช้ จานวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.68
4.2 ดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ดังนี้
1) ประเมินผลการปฏิบัติ งานครึ่งปีแรก ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ มีนาคม
๒๕๖๑ โดยมี ผู้ ได้ รั บ การประเมิ น จ านวน 54 ราย มี ผ ลการประเมิ น ปฏิ บั ติ งานสู ง สุ ด คื อ 100 คะแนน
(ระดั บ ดี เด่ น ) และผลคะแนนประเมิ น ต่ าสุ ด คื อ 75.20 คะแนน (ระดั บ ดี ) ซึ่ งสามารถจ าแนกตามระดั บ
การประเมิน ดังนี้
(ก) ระดับดีเด่น จานวน 33 ราย คิดเป็นร้อยละ 61.11
(ข) ระดับดีมาก จานวน 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 27.77
(ค) ระดับดี จานวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.11
(ง) ระดับพอใช้ จานวน 0 ราย
๒) ประเมินผลการปฏิบัติงานครึ่งปีหลัง ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน
๒๕๖๑ โดยมี ผู้ ได้ รั บ การประเมิ น จ านวน 52 ราย มี ผ ลการประเมิ น ปฏิ บั ติ งานสู ง สุ ด คื อ 100 คะแนน
(ระดั บ ดี เด่ น ) และผลคะแนนประเมิ น ต่ าสุ ด คื อ 81.60 คะแนน (ระดั บ ดี ) ซึ่ งสามารถจ าแนกตามระดั บ
การประเมิน ดังนี้
(ก) ระดับดีเด่น จานวน 42 ราย คิดเป็นร้อยละ 80.76
(ข) ระดับดีมาก จานวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.46
(ค) ระดับดี จานวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.76
(ง) ระดับพอใช้ จานวน 0 ราย
เนื่องจากการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผ่านมา ยังไม่สามารถจาแนกความแตกต่ างของ
ผลการประเมินผลปฏิบัติราชการได้อย่างชัดเจน ดังนั้น เพื่อให้การบริหารผลการปฏิบัติ ราชการมีประสิทธิภาพ
มากยิ่ งขึ้ น ส านั ก งานคณะกรรมการสิ ท ธิม นุ ษ ยชนแห่ งชาติ จึ งได้ กาหนดกรอบแนวทางการกาหนดตั ว ชี้ วัด
ระดับบุคคลในส่วนของผลสัมฤทธิ์ของงานและค่าเป้าหมายให้มีความท้าทายเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่รอบการประเมิน
ที่ 2/2562 เป็นต้นไป ดังนี้
1) กรณีกาหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดเป็นร้อยละของความสาเร็จ
ระดับ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ .. (ค่าเป้าหมายต่าสุดที่ยอมรับได้)
ระดับ 2 ร้อยละ... (ค่าเป้าหมายในระดับต่ากว่ามาตรฐาน)
* ระดับ 3 ร้อยละ... (ค่าเป้าหมายที่เป็นค่ามาตรฐานโดยทั่วไป)
ระดับ 4 เกินกว่าระดั บ 3 และผลงานมี ความถู กต้ อง ครบถ้วน และเรียบร้อย เป็ นไปตาม
ระยะเวลาที่ กาหนด แต่มี การแก้ ไขบางรายการ โดยผู้ ได้รับมอบหมายให้ กากับดูแลส่ วนราชการ (รองเลขาธิการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติ /ที่ปรึกษาสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ) ประเมินผลงาน
ดังกล่าวแล้วเห็นว่า มีคุณภาพในระดับดีมาก (ค่าเป้าหมายทีย่ ากปานกลาง)

๑๖
ระดั บ 5 เกิ นกว่ าระดั บ 3 และผลงานมี ความถู กต้ อง ครบถ้ วน และเรียบร้ อย เป็ นไปตาม
ระยะเวลาที่ ก าหนด โดยไม่ มี การแก้ ไขในหลั กการที่ ส าคั ญ และผู้ ได้ รั บมอบหมายให้ ก ากั บ ดู แ ลส่ ว นราชการ
(รองเลขาธิการ กสม./ทปษ.) ประเมินผลงานดังกล่าวแล้วเห็ นว่า มีคุณภาพในระดับดีเด่น (ค่าเป้าหมายในระดับ
ท้าทาย มีความยากค่อนข้างมาก โอกาสทาได้ตามเป้าน้อยกว่าร้อยละ 50)
2) กรณีกาหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดเป็นระดับของความสาเร็จ
2.1 ตัวชีว้ ัดงานลักษณะโครงการ
ระดับ 1 ขั้นตอน/กระบวนงาน... (ค่าเป้าหมายต่าสุดที่ยอมรับได้)
ระดับ 2 ขั้นตอน/กระบวนงาน... (ค่าเป้าหมายในระดับต่ากว่ามาตรฐาน)
*ระดับ 3 การดาเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายของโครงการ (ค่าเป้าหมายที่เป็น ค่า
มาตรฐานทั่วไป)
ระดับ 4 มีการดาเนินการตามค่าเป้าหมายระดับ 3 และรายงานผลการดาเนินการตาม
โครงการภายใน 15 วันทาการ (ดาเนินการแล้วเสร็จก่อนสิ้นรอบการประเมิน) ซึ่งจะต้องจัดทาข้อเสนอแนะแนว
ทางการพัฒนาปรับปรุงโครงการ รวมทั้งควรมีการเสนอแผนงานเพื่อดาเนินการตามข้อเสนอแนะ โดยผู้ได้รับ
มอบหมายให้กากับ ดูแลส่วนราชการ (รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ /ที่ปรึกษาสานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ) ประเมินผลงานดังกล่าวแล้วเห็นว่า ผลงานและข้อเสนอแนะมีคุณภาพดี
มากและสามารถดาเนินการได้ (ค่าเป้าหมายทีย่ ากปานกลาง)
ระดับ 5 มีการดาเนินการตามค่าเป้าหมายระดับ 3 และรายงานผลการดาเนินการตาม
โครงการภายใน 15 วันทาการ (ดาเนินการแล้วเสร็จก่อนสิ้นรอบการประเมิน) ซึ่งจะต้องจัดทาข้อเสนอแนะแนว
ทางการพัฒนาปรับปรุงโครงการ รวมทั้งควรมีการเสนอแผนงานเพื่อดาเนินการตามข้อเสนอแนะ โดยผู้ได้รับ
มอบหมายให้กากับ ดูแลส่วนราชการ (รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ /ที่ปรึกษาสานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ) ประเมินผลงานดังกล่าวแล้วเห็นว่า ผลงานและข้อเสนอแนะมีคุณภาพดีเด่น
และสามารถดาเนินการได้ (ค่าเป้าหมายในระดับ ท้าทาย มีความยากค่อนข้างมาก โอกาสทาได้ตามเป้าหมาย
น้อยกว่าร้อยละ 50)
2.2 ตัวชีว้ ัดงานตามภารกิจประจา/งานสนับสนุน/งานนโยบายเร่งด่วน
ระดับ 1 ขั้นตอน/กระบวนงาน... (ค่าเป้าหมายต่าสุดที่ยอมรับได้)
ระดับ 2 ขั้นตอน/กระบวนงาน... (ค่าเป้าหมายในระดับต่ากว่ามาตรฐาน)
*ระดับ 3 การดาเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายของภารกิจ (ค่าเป้าหมายที่เป็น ค่า
มาตรฐานทั่วไป)
ระดับ 4 มีการดาเนินการตามค่าเป้าหมายระดับ 3 และรายงานผลการดาเนินการภายใน 15
วันทาการ (ดาเนินการแล้วเสร็จก่อนสิ้นรอบการประเมิน) และจัดทาข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาปรับปรุงงาน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ แต่มีการแก้ไขบางรายการ และผู้ได้รับมอบหมาย
ให้กากับดูแลส่วนราชการ (รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ /ที่ปรึกษาสานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ) ประเมินผลงานดังกล่าวแล้วเห็นว่า ผลการดาเนินการและข้อเสนอแนะมีคุณภาพดี มาก
(ค่าเป้าหมายทีย่ ากปานกลาง)
ระดับ 5 มีการดาเนินการตามค่าเป้าหมายระดับ 3 และรายงานผลการดาเนินการภายใน 15 วัน
ทาการ (ดาเนิ นการแล้ วเสร็ จก่ อนสิ้ นรอบการประเมิน) จัดทาข้อเสนอแนะแนวทางการพั ฒนาปรับปรุงงานให้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยไม่มีการแก้ไขในการหลักการสาคัญ และผู้ได้รับมอบหมายให้กากับดูแลส่วนราชการ
(รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิ มนุษยชนแห่ งชาติ /ที่ปรึกษาส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ )
ประเมินผลงานดังกล่าวแล้วเห็นว่า ผลการดาเนินการและข้อเสนอแนะมีคุณภาพดีเด่น (ค่าเป้าหมายในระดับท้าทาย
มีความยากค่อนข้างมาก โอกาสทาได้ตามเป้าหมายน้อยกว่าร้อยละ 50)

๑๗
3) กรณีที่แนวทางการกาหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ตาม 1 และ 2 ไม่สอดคล้องกับลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติ ให้สานัก/หน่วย เสนอค่าเป้าหมายตัวชี้วัดต่อคณะกรรมการพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐาน
และความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ พิจารณา โดยสามารถหารือกับกลุ่มงานบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคลเพื่อกาหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดก่อนเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณา
หมายเหตุ
เงื่อนไขการกาหนดตัวชี้วัดรายบุคคล
(1) ให้คานึงถึงตัวชี้วัดตามเอกสารคารับรองการปฏิบัติราชการของสานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(2) ตัวชี้วัดและค่าเป้ าหมายต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้ องกับระดับตาแหน่ งของผู้ รับ
การประเมินแต่ละราย
(3) ค่ าเป้ าหมายที่ เป็ นค่ ามาตรฐานทั่ วไป ให้ พิ จารณาเปรียบเที ยบจากผลการด าเนิ นงานในปี
ที่ผ่านมา โดยให้พิจารณาปรับค่าเป้าหมายให้สูงขึ้นและมีความท้าทายมากยิ่งขึ้น
(4) กาหนดเงื่อนไขอื่นของค่าเป้าหมายให้เข้มข้นท้าทายขึ้น เช่น กาหนดระยะเวลาการดาเนินการ
ให้สั้นลง ความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ ความเรียบร้อย (มีการแก้ไขหรือไม่มีการแก้ไขในหลักการสาคัญ) เป็นต้น
และให้รายงานต่อผู้ได้รับมอบหมายให้กากับดูแลส่วนราชการ (รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
/ที่ปรึกษาสานั กงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ) ประเมินผลงานดังกล่าวแล้ วเห็ นว่า มีคุณ ภาพของ
ผลงานอยู่ในระดับดีมากหรือดีเด่น
(5) หากเป็ นภารกิจที่ประเมินแล้วไม่สามารถกาหนดให้ มีความท้าทายมากขึ้ นได้ แต่ยังเป็น
ภารกิจ ที่จาเป็นต้องดาเนินการของส่วนราชการ ให้พิจารณาลดค่าน้าหนักของตัวชี้วัดนั้นลง
5. การปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ส านั กงานคณะกรรมการสิ ท ธิ มนุ ษ ยชนแห่ งชาติ ได้ จั ดท าประกาศแบ่ งส่ วนราชการภายใน
และขอบเขตหน้ าที่ และอ านาจของส่ ว นราชการในสั งกั ด ส านั ก งานคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ งชาติ
กรอบอัตรากาลังข้าราชการและพนักงานราชการสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อให้ สานักงาน
คณะกรรมการสิ ทธิมนุ ษยชนแห่ งชาติส ามารถดาเนิ นงานได้ส อดคล้ องกับ ทิ ศทาง นโยบาย บทบาท ภารกิ จ
และอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2560 แผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2565 กฎหมายและแนวปฏิบัติ
ต่างๆ ให้บรรลุผลสาเร็จ โดยได้ดาเนินการศึกษา วิเคราะห์ โครงสร้างส่วนราชการ ระบบและกระบวนการทางาน
ตลอดจนกรอบอัตรากาลังของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อจัดทาโครงสร้างส่วนราชการ
ภารกิจและอานาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการ ระบบและกระบวนการทางาน ตลอดจนวางกรอบอัตรากาลัง
ให้ เหมาะสม ทั น สมั ย สอดคล้ อ งกั บ ภารกิ จ ที่ ต้ อ งด าเนิ น การให้ มี ป ระสิ ท ธิภ าพยิ่ งขึ้น ทั้ งนี้ คณะกรรมการ
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ในฐานะองค์ ก รกลางบริ ห ารงานบุ ค คล ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 8/2561 เมื่ อ วั น ที่
16 ตุลาคม 2561 ได้พิจารณาเรื่องการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่ งชาติแล้ วมีมติเห็ น ชอบร่างประกาศแบ่งส่ วนราชการภายในและขอบเขตหน้าที่ และอานาจของส่ วนราชการ
ในสังกัดสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และกรอบอัตรากาลังข้าราชการและพนักงานราชการสานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมีการแบ่งส่วนราชการภายใน ประกอบด้วย 9 สานัก 1 หน่วย ดังนี้
1) สานักบริหารกลาง แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มงาน ประกอบด้วย
1) กลุ่มงานบริหารทั่วไป
2) กลุ่มงานบริหารงานทรัพยากรบุคคล
3) กลุ่มงานพัฒนาระบบงานและพัฒนาบุคลากร
4) กลุ่มงานคลัง
5) กลุ่มงานพัสดุ
2) สานักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แบ่งเป็น 1 ฝ่าย ๓ กลุ่มงาน ประกอบด้วย
1) ฝ่ายช่วยอานวยการ

๑๘
2) กลุ่มงานอานวยการกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
3) กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์
4) กลุ่มงานวิจัยสิทธิมนุษยชน
3) สานักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน แบ่งออกเป็น ๑ ฝ่าย 7 กลุ่มงาน ประกอบด้วย
1) ฝ่ายช่วยอานวยการ
2) กลุ่มงานตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ๑ ถึง 7
4) สานักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน แบ่งออกเป็น ๑ ฝ่าย 4 กลุ่มงาน ประกอบด้วย
1) ฝ่ายช่วยอานวยการ
2) กลุ่มงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
3) กลุ่มงานพัฒนาความร่วมมือเครือข่าย
4) กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
5) กลุ่มงานศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค
5) สานักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน แบ่งออกเป็น ๑ ฝ่าย ๓ กลุ่มงาน
ประกอบด้วย
1) ฝ่ายช่วยอานวยการ
2) กลุ่มงานเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน 1
3) กลุ่มงานเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน 2
4) กลุ่มงานเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน 3
๖) สานักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน แบ่งออกเป็น ๑ ฝ่าย 3 กลุ่มงาน
ประกอบด้วย
1) ฝ่ายช่วยอานวยการ
2) กลุ่มงานกลั่นกรองรับเรื่องร้องเรียนและประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
3) กลุ่มงานมาตรฐานรายงานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
4) กลุ่มงานติดตามและสารบบสานวน
๗) สานักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ แบ่งออกเป็น ๑ ฝ่าย ๓ กลุ่มงาน ประกอบด้วย
1) ฝ่ายช่วยอานวยการ
2) กลุ่มงานความร่วมมือสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ๑
3) กลุ่มงานความร่วมมือสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ๒
4) กลุ่มงานพันธกรณีและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
8) สานักกฎหมาย แบ่งออกเป็น ๑ ฝ่าย 3 กลุ่มงาน ประกอบด้วย
1) ฝ่ายช่วยอานวยการ
2) กลุ่มงานเสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ๑ และ 2
3) กลุ่มงานนิติการ
9) สานักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน แบ่งออกเป็น ๑ ฝ่าย 3 กลุ่มงาน ประกอบด้วย
1) ฝ่ายช่วยอานวยการ
2) กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
3) กลุ่มงานคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
4) กลุ่มงานสารสนเทศ
(10) หน่วยตรวจสอบภายใน

๑๙
6. การจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
สานั กงานคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติได้จัดทาแผนกลยุทธ์การบริห ารทรัพยากร
บุ ค คลส านั กงานคณะกรรมการสิ ท ธิมนุ ษยชนแห่ งชาติ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 เพื่อ นามาใช้
เป็ น แนวทางในการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลให้ ส นองตอบต่ อ นโยบายเป้ า หมายและยุ ท ธศาสตร์
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รวมทั้งแผนปฏิบัติการของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ซึ่งจะส่งผลต่อผู้ปฏิบัติงานให้ทางานอย่างมีเป้าหมาย และได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ตลอดจน
เพื่อเป็นกลไกด้านความพร้อมรับผิดในการบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบของกฎหมาย และสามารถวัดผล
การปฏิ บั ติ ง านด้ า นการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลและประเมิ น ผลได้ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรม น าไปสู่ ก ารพั ฒ นา
ด้านการบริห ารทรัพยากรบุคคลของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนได้อย่างต่อเนื่อง โดยดาเนินการ
จัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ โดยสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
และประสานงานการจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ทาหน้าที่ในการรายงานผลการดาเนินการจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ของสานักงาน
คณะกรรมการสิ ท ธิม นุ ษ ยชนแห่ งชาติ ปี งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ต่ อ เลขาธิก ารคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทั้งนี้ คณะกรรมการติดตามฯ ได้รายงานผลการดาเนินการจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุ คคลของส านั กงานคณะกรรมการสิท ธิมนุษ ยชนแห่ งชาติ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
ต่อเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่ งชาติ พิ จารณาให้ ความเห็ นชอบแล้ ว เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561
โดยมียุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การปรับโครงสร้างและอัตรากาลังให้เหมาะสมกับยุทธศาสตร์และภารกิจใหม่
กลยุทธ์ที่ 1.1 ทบทวนและกาหนดโครงสร้างองค์กรที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ และภารกิจของ
องค์กร
กลยุทธ์ที่ 1.2 บริหารกาลังคนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแผนที่กาหนดไว้
กลยุ ท ธ์ที่ 1.3 กาหนดงานและการจัดท าแบบบรรยายลั กษณะงานที่ชัดเจนและมาตรฐาน
เฉพาะประจาตาแหน่งงาน (Job Specifications)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในระบบทรัพยากรบุคคล
กลยุทธ์ที่ 2.1 สร้างระบบในการติดตามและประเมินความสาเร็จของกลยุทธ์ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
กลยุทธ์ที่ 2.2 จัดทาระบบแผนทางเดินสายอาชีพ และการสืบทอดตาแหน่งที่ชัดเจน
กลยุ ท ธ์ ที่ 2.3 ส ารวจความพึ งพ อใจและความผู ก พั น (Engagement) เป็ น ประจ า
และสม่าเสมอ รวมถึงประกอบกับมีการนาผลของ Exit Interview มาปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงานขององค์กร
กลยุทธ์ที่ 2.4 สร้างนวัตกรรมด้านทรัพยากรบุคคลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธ์ที่ 2.5 ทบทวนการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสม โดยเฉพาะเรื่องมีการจ่ายโบนัสหรือ
แรงจูงใจประจาปีที่เหมาะสมและแข่งขันได้ มีการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษที่เหมาะสม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒ นาบุคลากรและผู้ บริห ารให้ มีศักยภาพที่สอดคล้องกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง Thailand 4.0 และภารกิจใหม่
กลยุทธ์ที่ 3.1 ประเมินและพัฒนาบุคลากรตาม Training Roadmap ในทุกระดับ
กลยุ ท ธ์ ที่ 3.2 พั ฒ นาผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง และผู้ บ ริ ห ารระดั บ กลางด้ า นการบริ ห ารจั ด
การและการสอนงานผู้บังคับบัญชา รวมถึงการเตรียมความพร้อมให้ก้าวสู่การเป็นตาแหน่งนักบริหารระดับสูง
กลยุทธ์ที่ 3.3 สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมการทางานของสานักงานที่ยั่งยืน

๒๐
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เน้นความโปร่งใสในระบบบริหารงานบุคคลผ่านการใช้ Competency-based
Human Resource และการสร้างเสริมหลักธรรมาภิบาล
กลยุ ท ธ์ ที่ 4.1 สร้ า งเครื่ อ งมื อ ในการคั ด สรรบุ ค คลให้ เลื่ อ นระดั บ ต าแหน่ ง อย่ า งยุ ติ ธ รรม
และโปร่งใส โดยเฉพาะการนาต้นแบบสมรรถนะหลักและสมรรถนะของแต่ละตาแหน่งงานมาใช้ในการประเมิน
อย่างจริงจัง
กลยุ ท ธ์ ที่ 4.2 ทบทวนเกณ ฑ์ ก ารประเมิ น ผลงานที่ เ ข้ ม ข้ น เพื่ อ ให้ ไ ด้ ตั ว ชี้ วั ด (KPIs)
ที่เหมาะสม และสามารถไปประกอบการกาหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการตักเตือน หรือให้ออกกับบุคลากร
ที่ไม่มีผลงานอย่างต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ต่อยอดการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่บุคลากรในสานักงาน
กลยุทธ์ที่ 5.1 จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ และเสริมสุข ระหว่างผู้บริห ารและข้าราชการ/
พนักงานราชการอย่างสม่าเสมอ
ทั้งนี้ มีข้อเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัดผลผลิ ต/ผลลั พธ์ และงบประมาณ
19 โครงการ/กิจกรรม
7. การจัดทาระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดทาระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ตามมาตรา 49 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ งชาติ
พ.ศ. 2560 เสนอต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จานวน 10 ฉบับ ดังนี้
7.1 ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยการกาหนดคุณสมบัติ วิธีการสรรหา
และการคัดเลือกเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2561
7.2 ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในสานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2561
7.3 ระเบี ย บคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ว่ า ด้ ว ยพนั ก งานราชการส านั ก งาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2561
7.4 ระเบีย บคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติ ว่าด้วยการลาของข้าราชการสานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2561
7.5 ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2561
7.6 ระเบี ยบคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติ ว่าด้วยลูกจ้างส านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2561
7.7 ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการ
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2561
7.8 ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดประเภทตาแหน่ง
และระดับตาแหน่ง พ.ศ. 2561
7.9 ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หลักเกณฑ์การย้ายการเลื่อนข้าราชการ
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2561
7.10 ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง เทียบตาแหน่งข้าราชการสานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๒๑
การพัฒนาบุคลกร
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ดาเนินการตามภารกิจด้านการพัฒนาบุคลากร
ของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อเพิ่มพูนและเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรให้สามารถ
รองรับการปฏิบัติราชการได้อย่างมีป ระสิทธิภ าพมากยิ่งขึ้น ทั้งในลักษณะการจัดทาและพัฒ นาหลักสูตรการ
ฝึกอบรม การจัดการฝึกอบรม/สัมมนาโดยดาเนินการเอง การดาเนินการร่วมกับ กลุ่มงานอื่น การจัดจ้างหน่วยงาน
ภายนอกที่ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเป็ นผู้ ดาเนิ นการ การส่ งบุ ค ลากรเข้ ารับ การฝึ ก อบรมในหลั ก สู ต รที่ จั ดโดย
หน่วยงานภายนอก จานวนผู้ผ่านการฝึกอบรมจานวน 190 คน จานวนงบประมาณที่ใช้ รวม 1,944,847.89
บาท โดยสามารถจาแนกผลการดาเนินงานได้ ดังนี้
1. การพั ฒ นาและจัด ทาหลั กสู ต รการฝึ กอบรม เพื่ อให้ ส านั กงานคณะกรรมการสิ ทธิมนุ ษยชน
แห่งชาติมีหลั กสูตรการพัฒ นาบุ คลากรที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทและความจาเป็น โดยได้มีการ
พัฒนาและจัดหลักสูตรการฝึกอบรม จานวน 2 หลักสูตร ได้แก่
๑.๑ หลักสูตรเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสิทธิมนุษยชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากร
ที่ บ รรจุ ห รื อ รั บ โอนใหม่ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ นโยบาย บทบาท หน้ า ที่ แ ละอ านาจของส านั ก งาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หลักในการปฏิบัติราชการและความรู้พื้นฐานด้านสิทธิมนุษยชน ตลอดจน
เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อตนเอง ทีมงาน และองค์กรเกิดความรู้สึกรักและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
1.2 หลั กสู ตรพนั กงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ บุ คลากรของส านักงานคณะกรรมการ
สิ ท ธิ ม นุ ษยชนแห่ ง ชาติ ที่ จ ะได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง เป็ นพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ มี ค วามรู้ ความสามารถ ทั กษะ
และประสบการณ์ สามารถรองรั บการปฏิ บั ติ หน้ าที่ สนั บสนุ นการด าเนิ นการตรวจสอบการละเมิ ดสิ ทธิมนุ ษยชน
ของคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติภายใต้รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุ ทธศักราช ๒๕๖๐ กฎหมาย
ประกอบรั ฐธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ และแผนยุ ท ธศาสตร์ ค ณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การพัฒนาบุคลากรที่ในโครงการ/หลักสูตรของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ซึ่ งส านั ก งานคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ได้ ด าเนิ น การพั ฒ นาบุ ค ลากรทั้ ง ในส่ ว นที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการสิ ทธิมนุ ษยชนแห่ งชาติ ดาเนินการบริห ารจัดการโครงการ/กิจกรรมเอง การจั ดจ้างหน่ วยงาน
ภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเป็นผู้ดาเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะของบุคลากร
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมถึงพัฒนาสมรรถนะในด้านต่างๆ ที่จาเป็นต่อการบริหารงานและการปฏิบัติงาน
เพื่อยกระดับขีดความสามารถและศักยภาพให้สามารถรองรับการดาเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น รวมทั้งสิ้น 4 โครงการ มีผู้เข้าร่วมโครงการ 137 คน งบประมาณทั้งสิ้ น ๑,177,921.๙9 บาท
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
2.1 โครงการฝึกอบรม หลักสูตรเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสิทธิมนุษยชน รุ่นที่ 2 ดาเนินการเมื่อวันที่
๒๕ - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียลทอล ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนนทบุรี มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จานวน
๑๖ คน งบประมาณ ๒๒๙,๐๒๑.๙๙ บาท
2.2 โครงการฝึกอบรม หลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ ดาเนินการเมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม - ๑๘
สิ งหาคม ๒๕๖๑ ณ ส านั ก งานคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ งชาติ มี ผู้ ผ่ านการฝึ กอบรม จานวน ๕๐ คน
งบประมาณ ๗๘๕,๐๐๐ บาท โดยให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดาเนินการจัดการฝึกอบรม
2.3 โครงการหลั กสูตรฝึ กอบรมเพื่อพัฒ นาบุคลากรสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยให้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นผู้ดาเนินการจัดการฝึกอบรม
จานวน ๒ หลักสูตร งบประมาณ ๑๑๘,๔๐๐ บาท ดังนี้

๒๒
1) หลักสูตรการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผลดาเนินการ เมื่อวันที่ ๒๙ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จานวน ๓๒ คน
2) หลั ก สู ต รการบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลงอย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ด าเนิ นการเมื่ อวั นที่
๒๖ - ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ ณ สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จานวน ๓๒ คน
2.4 โครงการฝึ ก อบรม หลั ก สู ต ร ภาษาอั ง กฤษส าหรั บ ผู้ บ ริ ห าร โดยได้ มี ก าร
ประสานงานกับสถาบันสอนภาษาที่ได้รับการยอมรับทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรอิสระอื่นๆ
ที่มีความเชี่ยวชาญในการปรับ เนื้ อหาและวิธีการสอนให้ เหมาะสมกับบริบทขององค์กร ดาเนินการเมื่อวันที่
๑๗ พฤษภาคม - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จานวน ๗ คน งบประมาณ ๔๕,๕๐๐ บาท
3. การพัฒ นาบุ คลากรโดยการส่ งเข้ารับ การฝึ กอบรมในหลั กสู ตรที่ จัดโดยหน่ วยงานภายนอก
ทั้งในหลักสูตรสาหรับผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากร
การสร้างเครือข่ายระหว่างหน่ วยงานเพื่ อส่ งเสริมสนั บสนุน การดาเนิ นงานตามภารกิจ รวมถึงการฝึ กอบรม
ในหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น โดยได้ดาเนินการจัดส่งบุคลากร
ของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่ออบรม/สัมมนาร่วมกับหน่วยงานภายนอก จานวน ๓๔
โครงการ/หลักสูตร รวมจานวนทั้งสิ้น ๕๓ คน งบประมาณ ๗๖๖,๙๕๒.๙๐ บาท

๒๓
สภาพปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน
สภาพปั ญ หาและอุ ป สรรคในการด าเนิ น งาน ด้ า นการบริ ห ารและพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล
ของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
1) ยังไม่มีระบบการจัดการความรู้ภายในองค์กรที่เป็นรูปธรรม
2) เป็ นหน่วยงานจัดตั้งใหม่ บุคลากรที่มีประสบการณ์ และความชานาญงานสูง ในการส่งเสริม
ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิ จึงมีจานวนน้อยไม่สอดคล้องกับภารกิจตามอานาจหน้าที่ของสานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และสภาพความรุนแรงด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนในปัจจุบัน
3) มีความเสี่ยงในการสูญเสียกาลังคน เนื่องจากโครงสร้างอายุราชการและขาดการเตรียมแผน
เพื่อทดแทนบุคลากรในระยะยาว
4) ข้ อ มู ล ด้ า นบริ ห ารงานบุ ค คลยั งมี ค วามคลาดเคลื่ อ นและไม่ ถู ก ต้ อ ง เนื่ อ งจากอยู่ ร ะหว่ า ง
การปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นระบบ
5) งบประมาณด้านบุคลากรและการดาเนินงานเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาบุคลกรไม่สอดคล้อง
กับภารกิจ
6) ขาดระบบการจั ด การฐานข้ อ มู ล ที่ ทั น สมั ย ท าให้ ไม่ ส ามารถใช้ ป ระโยชน์ จ ากฐานข้ อ มู ล
เพื่อประกอบการตัดสินใจได้อย่างทันท่วงที
-------------------------------------------------------------

