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บทสรุปผู้บริหาร
คณะที่ปรึกษาได้เสนอผลการศึกษาและข้อเสนอร่างยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลดังต่อไปนี้
ก.

วิสัยทัศน์
ระบบทรัพยากรบุคคลส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณภาพ คุณธรรมและมีศักยภาพเป็นเลิศ เพื่อสนับสนุนให้
สานักงานเป็นสถาบันที่มีประสิทธิภาพในการสร้างสังคมให้เคารพสิทธิมนุษยชน
ข.

พันธกิจ
สรรหา พั ฒ นา รั ก ษาไว้ แ ละใช้ ป ระโยชน์ ท รั พ ยากรบุ ค คลที่ มี ผ ลงานและศั ก ยภาพใน ส านั ก งาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นกาลังสาคัญในขับเคลื่อนพันธกิจขององค์กร
ค.

เป้าประสงค์
(1) ดาเนินการและพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนให้ทันสมัย
สอดคล้องกับ Thailand 4.0 และการเปลี่ยนแปลงตามกฎหมายใหม่
(2) รักษาสิทธิและให้ประโยชน์แก่บุคลากรในองค์กรอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
(3) พัฒนาบุคลากรอย่างครอบคลุม และเป็นมืออาชีพ

ง.

ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ต่าง ๆ ด้านการบริหารระบบทรัพยากรบุคคล
เน้นการดาเนินการตาม 5 มิติ ของ HR Scorecard โดยมียุทธศาสตร์ดังนี้
(1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การปรับโครงสร้างและอัตรากาลังให้เหมาะสมกับยุทธศาสตร์และภารกิจใหม่
เพื่อสอดคล้องกับมิติที่ 1 ในการจัดลาดับความสาคัญและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ประกอบด้วยประเด็นกลยุทธ์ตามมิติ
ใน HR Scorecard ดังนี้
 กลยุทธ์ที่ 1.1 ทบทวนและกาหนดโครงสร้างองค์กรที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ และภารกิจขององค์กร
 กลยุทธ์ที่ 1.2 บริหารกาลังคนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแผนที่กาหนดไว้
 กลยุทธ์ที่ 1.3 กาหนดงานและการจัดทาแบบบรรยายลักษณะงานที่ชัดเจนและมาตรฐานเฉพาะ
ประจาตาแหน่งงาน (Job Specifications)
(2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในระบบทรัพยากรบุคคล เพื่อสอดคล้อง
กับมิติที่ 2 ในการจัดลาดับความสาคัญและผลการดาเนินการที่เป็นจุดแข็ง/จุดอ่อนที่ผ่านมา ประกอบด้วยประเด็น
กลยุทธ์ตามมิติใน HR Scorecard ดังนี้
 กลยุ ท ธ์ ที่ 2.1 สร้ า งระบบในการติ ด ตามและประเมิ น ความส าเร็ จ ของกลยุ ท ธ์ ด้ า นการบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคล
 กลยุทธ์ที่ 2.2 จัดทาระบบแผนทางเดินสายอาชีพ และการสืบทอดตาแหน่งที่ชัดเจน
 กลยุทธ์ ที่ 2.3 สารวจความพึงพอใจและความผูกพัน (Engagement) เป็นประจาและสม่าเสมอ
รวมถึงประกอบกับมีการนาผลของ Exit Interview มาปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงานขององค์กร
 กลยุทธ์ที่ 2.4 สร้างนวัตกรรมด้านทรัพยากรบุคคลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
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 กลยุทธ์ที่ 2.5 ทบทวนการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสม โดยเฉพาะเรื่องมีการจ่ายโบนัสหรือแรงจูงใจ
ประจาปีที่เหมาะสมและแข่งขันได้ มีการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษที่เหมาะสม
(3) ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาบุ ค ลากรและผู้ บ ริ ห ารให้ มี ศั ก ยภาพที่ ส อดคล้ อ งกั บ
การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง Thailand 4.0 และภารกิจใหม่ เพื่อสอดคล้องกับมิติที่ 3 และรองรับ
นโยบายของรัฐบาลกับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ของประเทศ โดยจะประกอบด้วยประเด็นกลยุทธ์ตามมิติใน
HR Scorecard ดังนี้
 กลยุทธ์ที่ 3.1 ประเมินและพัฒนาบุคลากรตาม Training Roadmap ในทุกระดับ
 กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารระดับกลางด้านการบริหารจัดการและ
การสอนงานผู้บังคับบัญชา รวมถึงการเตรียมความพร้อมให้ก้าวสู่การเป็นตาแหน่งนักบริหาร
ระดับสูง
 กลยุทธ์ที่ 3.3 สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมการทางานของสานักงานที่ยั่งยืน
(4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 เน้นความโปร่งใสในระบบบริหารงานบุคคลผ่านการใช้ Competency-based
Human Resource และการสร้างเสริมหลักธรรมาภิบาล เพื่อสอดคล้องกับมิติที่ 4 ในการสร้างจริยธรรมแก่
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน โดยจะประกอบด้วยประเด็นกลยุทธ์ตามมิติใน HR Scorecard ดังนี้
 กลยุทธ์ที่ 4.1 สร้างเครื่องมือในการคัดสรรบุคคลให้เลื่ อนระดับตาแหน่งอย่างยุติธรรมและ
โปร่งใส โดยเฉพาะการนาต้นแบบสมรรถนะหลักและสมรรถนะของแต่ละตาแหน่งงานมาใช้ใน
การประเมินอย่างจริงจัง
 กลยุทธ์ที่ 4.2 ทบทวนเกณฑ์การประเมินผลงานที่เข้มข้น เพื่อให้ได้ ตัวชี้วัด (KPIs) ที่เหมาะสม
และสามารถไปประกอบการกาหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการตักเตือน หรือให้ออกกับ
บุคลากรที่ไม่มีผลงานอย่างต่อเนื่อง
(5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ต่อยอดการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่บุคลากรในสานักงาน เพื่อสอดคล้องกับ
มิติที่ 5 ในการสร้างความสุขแก่ข้าราชการและพนักงานราชการทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคม โดยจะประกอบด้วย
ประเด็นกลยุทธ์ตามมิติใน HR Scorecard ดังนี้
 กลยุทธ์ที่ 5.1 จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และเสริมสุขระหว่างผู้บริหารและข้าราชการ/
พนักงานราชการอย่างสม่าเสมอ
แต่อย่างไรก็ดี ปัจจัยสาคัญที่จะทาให้การดาเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลสาเร็จ
ลุล่วงบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ได้แก่ การสนับสนุนจากผู้บริหารดับ สูง การมีส่วนร่วมของส่วนราชการ
และเจ้ าหน้ าที่ ภ ายใน การจั ดสรรงบประมาณให้ เป็ นไปตามโครงการหรือ กิจกรรมที่กาหนด ในแผนกลยุท ธ์
การบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งหากเป็นกรณีที่ไม่สามารถดาเนินการตามโครงการหรือกิจกรรมที่กาหนดไว้ ตาม
แผนกลยุ ทธ์การบริ หารทรัพยากรบุ คคลฉบับนี้ ได้ ส านักงานคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ อาจนาไป
พิจารณาทบทวนเพื่อกาหนดเป็นโครงการหรือกิจกรรม ในแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลฉบับต่อไปได้
ตามความเหมาะสม
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บทที่ ๑
บทนา
1.1

หลักการและเหตุผล
ความท้าทายของการบริหาร “คน” ในยุคที่แข่งขันกันด้วยทุนมนุษย์ มีความท้าทายที่สาคัญ คือการที่จะ
บอกว่าหน่วยงานมีทุนมนุษย์ที่ทาให้มีความได้เปรียบมากกว่าหน่วยงานอื่นหรือไม่ หลายองค์กรได้ให้ความสาคัญ
กับการวัดและประเมินผลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อช่วยให้องค์กรทราบว่าจะใช้กาลังคนอย่ างไรให้มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีความคุ้มค่า และช่วยให้องค์กรบรรลุพันธกิจและเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ตามหลักการ
บริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ (Strategic Human Resource Management)
แนวทางหนึ่งในการประเมินระบบบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งแพร่หลายทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ คือ
การประเมิ น การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลแบบสมดุ ล ตามหลั ก การของ Human Capital Scorecard เป็ น
การประเมิน ระบบโครงสร้ างการบริ ห ารทรัพยากรบุคคลทั้งหมด (Human Resource Architecture) ซึ่งเน้ น
ความเชื่อมโยงของบุคคลผู้ปฏิบัติงาน ยุทธศาสตร์การบริหาร และผลการปฏิบัติงานขององค์กร อีกทั้งยังเป็น
ความสาคัญของการพัฒนาสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคลว่าเป็นการพัฒนาขีดสมรรถนะขององค์กรให้
สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพและ
มีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐและตอบสนองความต้องการของประชาชน
การประเมินระบบบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นเครื่องมือสาคัญที่จะช่วยให้องค์กรทราบว่าจะใช้กาลังคน
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความคุ้มค่าและช่วยให้องค์กรบรรลุพันธกิจและเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างไร
และเพื่อให้องค์กรทราบถึงสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคลของตน ทั้งนี้ “กรอบมาตรฐานความสาเร็จ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ๕ มิติ” ตามแนวทาง HR Scorecard ที่สานักงาน ก.พ. กาหนดเป็นแนวทางแก่
ส่ ว นราชการในการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลประกอบด้ว ย มิ ติ ที่ ๑ ความสอดคล้ อ งเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ มิ ติ ที่ ๒
ประสิ ทธิภ าพของการบริ ห ารทรั พยากรบุ คคล มิติที่ ๓ ประสิ ทธิผ ลของการบริห ารทรัพยากรบุคคล มิติที่ ๔
ความพร้อมรั บผิ ดด้านการบริ หารทรัพยากรบุคคล และมิติที่ ๕ คุณภาพชีวิตและความสมดุล ระหว่างชีวิตกับ
การทางาน
ดังนั้น การจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล จึงมีความสาคัญและเป็นประโยชน์เพื่อนามาใช้
เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สนองตอบต่อนโยบายเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รวมทั้งแผนปฏิบัติการของสานักงานคณะกรรมสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งจะส่งผลต่อ
ผู้ปฏิบัติงานให้ทางานอย่างมีเป้าหมาย และได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ตลอดจนเพื่อเป็นกลไกด้านความพร้อม
รับผิดในการบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบของกฎหมาย และสามารถวัดผลการปฏิบัติงานด้านการบริหาร
ทรั พยากรบุ คคลและประเมินผลได้อย่ างเป็นรูปธรรม นาไปสู่ การพัฒนาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนได้อย่างต่อเนื่อง
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1.๒

วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อประเมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ
๒.๒ เพื่อพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้
สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต
๒.๓ เพื่อจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ตามแนวทาง HR Scorecard
1.๓

ผลผลิตที่จะได้ในโครงการ
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ที่มีรายละเอียดข้อมูลครบถ้วน สมบูรณ์ตามแบบฟอร์มการจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรั พ ยากรบุ ค คล (HR Scorecard Template) และมี ร ายละเอี ย ดแผนงาน โครงการรองรั บ และหน่ ว ยงาน
รับผิดชอบอย่างชัดเจน มีการจัดลาดับความสาคัญของแผนงาน โครงการ กิจกรรมอย่างเป็นระบบ จานวน ๒๕
เล่ม พร้อมแผ่นซีดีบรรจุข้อมูลแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ จานวน 3 แผ่น
1.4

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
ผลการด าเนิ น งานของส านั ก งานคณะกรรมการสิ ท ธิ มนุ ษ ยชนแห่ งชาติต ามแผนกลยุ ท ธ์ก ารบริ ห าร
ทรั พยากรบุ ค คลของส านั ก งานคณะกรรมการสิ ทธิมนุ ษยชนแห่ งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๖๕๖
ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งในมุมมองของผู้บริหาร
มุมมองของเจ้าหน้าที่ด้านบุคลากร และมุมมองของบุคลากร ทาให้ทราบถึงสิ่งที่องค์กรต้องเร่งปรับปรุงและพัฒนา
เพื่อนาไปวางแผนยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคลและโครงการรองรับในปีงบประมาณถัดไป ซึ่งจะทาให้เกิด
ประสิทธิภาพในการใช้เงินงบประมาณด้านบุคลากรได้อย่างคุ้มค่า ผู้บริหารมีเครื่องมือที่จะช่วยติดตามผลการ
ดาเนินงานด้านบุคลากรได้อย่างชัดเจนและต่อเนื่อง มีความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน
1.๕

ขอบเขตการดาเนินงาน
ทีป่ รึกษาจะต้องดาเนินงานโดยมีขอบเขตการดาเนินงานโดยแบ่งเป็น ๔ ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ ทบทวนวรรณกรรมวิจัย และศึกษาองค์กร
๑.๑ ศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ระบบทรั พ ยากรบุ ค คลของคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ เช่ น
แผนยุ ท ธศาสตร์ ข ององค์ ก ร แผนยุ ท ธศาสตร์ บ ริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลของภาคราชการพลเรื อ น แนวโน้ ม
การเปลี่ยนแปลงในระบบทรัพยากรบุคคลของโลก ฯลฯ
1.2 จัดทากรอบแนวคิด หลักการในการดาเนินงานวิเคราะห์ใ นขั้นตอนสาคัญ โดยจะศึกษาและ
วิเคราะห์แบบแผนการปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ของสานักงาน ก.พ. เกี่ยวกับการประเมินระบบการบริหาร
ทรั พยากรบุ คคลขององค์กรภาครัฐ และเอกชนทั้งในและต่างประเทศประกอบกับแนวทางการประยุกต์ใช้ใน
ราชการพลเรือนไทย คณะที่ปรึกษาจึงกาหนดองค์ประกอบของการกาหนดแผนบริหารทรัพยากรบุคคลไว้ ดังนี้
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 มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Alignment) หมายถึง การที่องค์กรมี
แนวทางและวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ประกอบด้วย นโยบายแผนงานและ
มาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีความสอดคล้องและสนับสนุนให้องค์กรบรรลุพันธกิจ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ ทั้งนี้จะมีองค์ประกอบ 4 ส่วนคือ
1. องค์กรมีนโยบาย แผนงาน และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับ
เป้าหมาย พันธกิจ และยุทธศาสตร์ขององค์กร เช่น หากพันธกิจเน้นความเป็นเลิศ ก็ต้อง
มีแผนงานที่บริหารทรัพยากรบุคคลที่สะท้อนความเป็นเลิศดังกล่าว
2. มีการวางแผนและบริหารกาลังคนที่สะท้อนยุทธศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงของบทบาท
หน้าที่ขององค์กรหรือไม่ เช่น มีอัตรากาลังมารองรับบทบาทที่เพิ่มขึ้นในยุทธศาสตร์หลัก
ขององค์กรหรือไม่ อย่างไร
3. มีการบริหารกาลังคนกลุ่มที่มีทักษะและสมรรถนะสูง (Talent) เพื่อเก็บรักษาคนเก่งคนดี
ไว้ในองค์กร และเป็นพลังในการขับเคลื่อนองค์กรหรือไม่ อย่างไร
4. มีการสร้าง พัฒนา และสืบทอดของตาแหน่งหลัก (Succession Planning) ที่สาคัญของ
องค์กรหรือไม่อย่างไร
 มิ ติ ที่ 2 ประสิ ท ธิ ภ าพของกระบวนการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล (HR Operational
Efficiency) หมายถึ ง กิ จ กรรมและกระบวนการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลขององค์ ก ร (HR
Transactional Activities) เช่น การสรรหาคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง ระบบฐานข้อมูลบุคคล มี
ความถูกต้องครบถ้วนทันสมัย มีการทบทวนออกแบบโครงสร้างองค์กรที่สามารถขับเคลื่อนภารกิจ
ขององค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งนี้จะมีองค์ประกอบ 5 ส่วนคือ
1. มีกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความถูกต้องและทันเวลาในทุก
ระบบหรื อ ไม่ เช่ น ระบบการสรรหาสามารถด าเนิ นการได้ อย่ างทั นเวลาหรื อ ไม่ มี
ประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของแต่ละหน่วยงานเมื่อมีคนขาดหรือไม่ อย่างไรก
2. มีระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ถูกต้อง เที่ยงตรง ทันสมัย หรือไม่
พร้อมให้ผู้บริหารและหน่วยงานด้านทรัพยากรบุคคลไปใช้ในการวางแผนและบริหารงาน
บุคคลหรือไม่ เพียงใด
3. ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล สะท้อนผลิตภาพกาลังคน
และ ความคุ้มค่าหรือไม่ อย่างไร
4. มีการใช้เทคโนโลยีเพื่ อการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น e-learning หรือ ระบบสารวจ
ความพึงพอใจผ่านอิเลทรอนิกส์ หรือไม่ อย่างไร เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 ที่
เน้นการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปรับใช้ในงาน
 มิติ ที่ 3 ประสิทธิ ผลของการบริ หารทรั พยากรบุค คล (HRM Program Effectiveness)
หมายถึง นโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรที่จะ
ก่อให้เกิดผล คือ การรักษาไว้ซึ่งผู้ปฏิบัติงานซึ่งจาเป็ นต่อการบรรลุเป้าหมาย พันธกิจขององค์กร
(Retention) ทั้งนี้จะมีองค์ประกอบ 4 ส่วนคือ
1. มีแนวทางในการรักษาไว้ซึ่ งบุคลากรที่ จาเป็ นต่อการบรรลุ เป้ าหมายและพันธกิจของ
องค์กรหรือไม่ เช่น มีการทบทวนค่าตอบแทนเพื่อให้ดึงดูดและเก็บรักษากาลังหรือไม่
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2. องค์ กรมีการส ารวจความพึงพอใจของบุ คลากรต่อนโยบาย แผนงาน โครงการ และ
มาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อนามาปรับปรุงระบบงาน นโยบาย แผนงาน
หรือโครงการในปีต่อไปให้ดีขึ้นหรือไม่ อย่างไร
3. องค์กรมีการสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่องหรือไม่
เช่น มีการสอนงานระหว่างรุ่นสู่ รุ่น หรือมีการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ระหว่างกันมากน้อย
เพียงใด
4. มีระบบการบริหารผลงาน และมีวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ งานที่มีประสิทธิผล และ
โปร่งใสเป็นธรรมหรือไม่ อย่างไร
 มิติ ที่ 4 ความพร้ อ มรั บผิ ดด้ า นการบริ หารทรั พ ยากรบุ ค คล หมายถึง การที่ องค์ กรต้อ ง
รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลตลอดจนการ
ดาเนินการด้านวินัย โดยคานึงถึงหลักความสามารถและผลงาน หลักคุณธรรมหลักนิติธรรม และ
หลักสิทธิมนุษยชน มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้จะมี
องค์ประกอบ 2 ส่วนคือ
1. มีความชัดเจนในผลของการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และการดาเนินการ
ทางวินัย บนหลักการของความสามารถ หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม หลักมนุษยธรรม
2. มีกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใสของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การ
ระบุข้อมูลที่เปิดเผยได้ หรือ มีเครื่องมือในการประเมินที่โปร่งใสเป็นธรรม
 มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน หมายถึง การที่องค์กรมี
นโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการ ซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ ทั้งนี้
จะมีองค์ประกอบ 3 ส่วนคือ
1. มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทางานและระบบงาน เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่
บุคลากรและผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง
2. มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอานวยความสะดวกเพิ่มเติมจากสวัสดิการตามกฏหมาย
3. มีกิจกรรมหรือแนวทางในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ บริหารกับผู้ปฏิบัติงาน
และระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้วยกันเองข้ามหน่วยงาน
โดยทั้ง 5 มิตินี้มีความสัมพันธ์กันทั้งหมด ซึ่งสามารถแสดงได้ในรูปต่อไปนี้
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1.3 จัดทาแผนการดาเนินงาน ระยะเวลา และผลผลิตของโครงการ ตั้งแต่เริ่มจนสิ้นสุดโครงการ
โดยแสดงกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องในแต่ละระยะเวลา
1.4 จัดทารายงานเบื้องต้นและเสนอคณะทางาน เพื่อนาไปสู่การดาเนินการขั้นต่อไป
ผลงานส่งมอบในขั้นตอนที่ ๑
รายงานการส่งมอบงานครั้งที่ ๑ ส่งมอบรายงานเบื้องต้น (Inception Report) ภายใน ๓0 วัน นับแต่วัน
ลงนามในสัญญา โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย
 กรอบแนวคิด หลักการในการดาเนินงานวิเคราะห์ในขั้นตอนสาคัญ ๆ
 แผนการดาเนินงาน ระยะเวลา และผลผลิตของโครงการ ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ
ขั้นตอนที่ ๒ วิเคราะห์สภาวะแวดล้อม การคาดการณ์อนาคต และรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย
2.๑ จัดกิจกรรมการพัฒนาหรือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทาแผนกลยุทธ์ด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล ตามแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ผ่านกิจกรรมสร้างความรู้
ความเข้าใจให้คณะกรรมการจัดทาแผนฯ จานวน 1 ครั้ง ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง (เลขาธิการ กสม. รอง
เลขาธิการ กสม. (ที่ได้รั บมอบหมาย) ผู้ บ ริ ห ารสายงานหลั ก (ผู้ อานวยการส านัก) ผู้ เกี่ยวข้องกับการบริห าร
ทรั พ ยากรบุ ค คล (ผู้ รั บ ผิ ด ชอบการพัฒ นาระบบราชการหน่ว ยงาน ผู้ รั บผิ ด ชอบการบริห ารทรัพยากรบุคคล
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบด้ า นงบประมาณ) เพื่อ สร้ า งความเข้า ใจเกี่ ยวกั บ แนวคิ ด และวิ ธี ก ารจัด ท าแผนกลยุ ท ธ์ ขั้ น ตอน
การดาเนิ น งาน เป้ าหมาย ผลผลิ ต ที่ต้องการเกี่ยวกับการจั ดทาแผนกลยุทธ์การบริ ห ารทรัพยากรบุคคลตาม
แนวทางการพัฒนาระบบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
2.๒ ประเมินสถานภาพปัจจุบันด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของ
การบริหารทรัพยากรบุคคลและการวิเคราะห์ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารทรัพยากร
บุคคล ด้วยกระบวนการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
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- สัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง (เลขาธิการฯ/รองเลขาธิการฯ/ที่ปรึกษาสานักงานฯ/ผู้อานวยการ
สานักฯ/ผู้ตรวจการสิทธิมนุษยชนฯ/ผู้อานวยการกลุ่มฯ) เพื่อทราบความคิดเห็น ความคาดหวังต่อ
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่สอดคล้อง
สนับสนุนต่อการบรรลุของทิศทาง เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ สภาพปัจจุบัน จุดแข็ง จุดอ่อน และประเด็นท้าทายในการบริหารทรัพยากรบุคคลและ
แนวทางการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้มีส่วนได้เสียต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล (ข้าราชการและพนักงาน
ราชการ) เพื่อวิเคราะห์ทิศทาง ความคาดหวังด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลใน ๕ ปีข้างหน้า
จุ ดแข็ ง จุ ดอ่อนของการบริห ารทรัพ ยากรบุค คลในปัจจุ บัน โดยจั ดอย่า งน้อ ย 2 ครั้ ง เพื่อให้
ข้าราชการและพนักงานราชการได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเชิงลึกให้ได้มากที่สุด
- ทอดแบบสอบถามไปยังข้าราชการและพนักงานราชการในสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
เพื่อประเมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่ ง ชาติ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย โดยใช้ แ บบประเมิ น สถานภาพการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล (ทอด
แบบสอบถาม)
2.๓ ศึกษาวิเคราะห์ทิศทาง นโยบาย และกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลให้สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ คณะกรรมการสิทธิ มนุษยชนแห่งชาติและแผนปฏิบัติการของ
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
- จัดประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนฯ เพื่อพิจารณาประเด็นความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียต่อ
การบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
หรือผลการประเมินสถานภาพระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
- นาประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลจัดเรียงลาดับความสาคัญ
- เลือกประเด็นยุทธศาสตร์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความสาคัญโดยพิจารณาจากประเด็น
ยุทธศาสตร์ฯ ที่มีคะแนนส่วนต่างสูง เพื่อนาไปจัดทาแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ก่อนเป็นลาดับแรก
2.๔ จั ด ประชุ ม น าเสนอรายงานผลการด าเนิ น งานและประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคลต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
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ตารางแสดงเครื่องมือ SWOT เพื่อกาหนดยุทธศาสตร์ระดับองค์กร

จากตารางจะเห็นว่าในการนาเสนอรายงานผลการดาเนินงานและประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
ทรั พ ยากรบุ ค คลนั้ น จะต้ อ งเกิ ด จากการวิ เ คราะห์ จุ ด แข็ ง ( Strength) จุ ด อ่ อ น (Weakness) โอกาส
(Opportunities) และ อุปสรรรค (Treat) โดยผลของการจัดทา SWOT ดังกล่วจะนาไปสู่การกาหนดยุทธศาสตร์
ในการพัฒนาดังนี้
- หากโอกาสที่ มี เ ป็ น การเสริ ม จุ ด แข็ ง ของระบบทรั พ ยากรบุ ค คลเดิ ม ให้ ถื อ เป็ น ลั ก ษณะของ
ยุทธศาสตร์เชิงรุก หรือ เชิงสร้างความเจริญ (Growth)
- หากโอกาสที่มีเป็นการลดจุดอ่อน จองระบบทรัพยากรบุคคลเดิม ให้ถือว่าเป็นการปรับปรุ งและทา
ให้รากฐานของระบบมั่นคงยิ่งขึ้น (Stability)
- หากอุป สรรคท่จ ะเกิดขึ้น นั้ นส่ งผลต่อการลดทอนจุดแข็ง ให้ถือว่าเป็นการปรับปรุงและทาให้
รากฐานของระบบมั่ น คงยิ่ ง ขึ้ น (Stability) เช่ น หากกฎหมายใหม่ อ าจเป็ น อุ ป สรรคต่ อ
การดาเนินการบริหารงานบุคคล ก็ต้องมีกลยุทธ์ในการปรับปรุงระบบให้สมบูรณ์ขึ้นเป็นต้น
- หากอุปสรรคนั้นไปเพิ่มให้จุดอ่อนนั้นอ่อนแอยิ่งขึ้น ต้องมีการป้องกันหริอแก้ไขโดยด่วน
กระบวนการพิจารณาโดยใช้เครื่องมือ SWOT จึงเป็นกลไกที่ทาให้การจัดทายุทธศาสตร์มีความรอบคอบ
และมองในองค์รวมมากขึ้นจึงมักใช้ในการกาหนดยุทธศาสตร์ของหลากหลายองค์กรทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชน
2.๕ กาหนดยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วจากข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต
ของคณะกรรมการฯ
2.๖ ศึกษาวิเคราะห์และยกร่ างแผนกลยุทธ์การบริหารทรั พยากรบุคคลสานักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดดังนี้
- บทสรุปผู้บริหารที่ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์/กลยุทธ์/
มาตรการการดาเนินการ ตัวชี้วัดหลัก โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ
- กรอบแผนภาพยุทธศาสตร์ที่แสดงความเชื่อมโยง วิสัยทัศน์ พันธกิจ การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่
การปฏิบัติ
- แผนงาน โครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธ์ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการที่
รองรับครบทุกประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของสานักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ จาแนกเป็นรายปีและมีการจัดลาดับ
ความสาคัญของโครงการไว้
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ตัวอย่างผลงานส่งมอบในแผนงาน โครงการ กิจกรรม
มิติ
มิติที่ 1
ความ
สอดคล้องเชิง
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
1. สานักงานฯ มีการนา

โครงสร้างองค์กรใหม่ที่
เหมาะสมไปใช้

ผู้รับผิด
ชอบ
สานัก
บริหาร
กลาง

ยุทธศาสตร์ที่
1 การวาง
โครงสร้าง
และปรับ
2. สานักงานฯ มีแผนอัตรา
สานัก
อัตรากาลังให้ กาลังคนที่แสดงจานวนและ บริหาร
เหมาะสม
กรอบตาแหน่งที่เหมาะสมกับ กลาง
เพียงพอกับ ภารกิจในอนาคตขององค์กร
ภารกิจ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ระดับเป้าหมาย

ตัวชี้วัด (KPIs)
1

2

3

4

5

ระดับความสาเร็จ
ของการนา
โครงสร้างองค์กร
ใหม่ไปปรับใช้

มีคาสั่งแต่งตั้ง
มีการจัดสัมมนาหรือ มีการสรุป วิเคราะห์ มีการประชาสัมพันธ์ มีแผนการเปลีย่ น
คณะทางานใน ประชุมเพื่อระดมความ
และจัดทาร่าง
และสร้างความเข้าใจ
ผ่านเข้าสู่
การนาโครงสร้าง คิดเห็นจากผู้บริหาร
แผนการนา
แก่เจ้าหน้าที่ใน
โครงสร้างองค์กร
องค์กรใหม่
และผู้ทรงคุณวุฒ/ิ
โครงสร้างใหม่ไปใช้ สานักงานฯ อย่างน้อย ใหม่ที่ชัดเจนและ
ไปใช้ พร้อม
ที่ปรึกษาจากภายนอก
และ
ร้อยละ 60 ของ
เป็นรูปธรรม
กระบวนงานใหม่
แนวทางการเปลีย่ น
บุคลากรทั้งหมด
ผ่าน

ระดับความสาเร็จ
ของการจัดทา
ข้อเสนออัตรา
กาลังคนที่
เหมาะสมของ
สานักงานฯ

มีการตั้ง
มีการจัดสัมมนาเพื่อ
คณะทางานหรือ เก็บข้อมูลปริมาณงาน
ทีมงานใน
เวลาทางานจากตัวแทน
การศึกษากรอบ
เจ้าหน้าที่ในแต่ละ
อัตรากาลังใหม่ หน่วยงานเพือ่ ประกอบ
การศึกษา

มีการสรุป
วิเคราะห์และ
จัดทาร่างแผน
อัตรากาลังและ
รายงานข้อเสนอ
อัตรากาลังที่
เหมาะสม และ
แนวทาง
การจัดคนลง

มีการนาร่างข้อเสนอ
อัตรากาลังที่เหมาะสม
ไปสื่อสารแก่ผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่เพื่อให้
ข้อเสนอแนะและ
ปรับแต่ง
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มีรายงานอัตรา
กาลังคน
ฉบับสมบูรณ์
เสนอ ต่อ
ผู้บริหาร
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ผลงานส่งมอบในขั้นตอนที่ ๒
รายงานการส่ ง มอบงานครั้ ง ที่ ๒ โดยส่ ง มอบร่ า งแผนกลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลของ
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ (ร่าง ๑) ภายใน ๙๐ วัน
นับแต่วันลงนามในสัญญา โดยจัดทาร่างแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลสานักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ จานวน ๒๕ ชุด
ขั้นตอนที่ ๓ จัดทาร่างแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
3.1 จั ด ประชุ ม น าเสนอ “ร่ า งแผนกลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลของส านั ก งาน
คณะกรรมการสิทธิ มนุษยชนแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕” ต่อคณะกรรมการฯ เพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
3.2 วิ เ คราะห์ แ ละปรั บ ปรุ ง ร่ า งแผนกลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลของส านั ก งาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ตามผลการประชุม ทั้งนี้การ
ปรับปรุงต้องมีการจัดลาดับตามเครื่องมือกาหนดเป้าหมายที่เหมาะสมดังนี้
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ในการกาหนดเป้าหมายที่เหมาะสมนั้นอาจต้องพิจารณาปัจจัยที่หลากหลายประกอบ โดยทฤษฎี
แล้วเป้าหมายที่ดีจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
 Specific คือ เฉพาะเจาะจง โดยเป้าหมายที่ดีต้องระบุชัดว่าต้องการไปสู่ทิศทางใด
 Measurable คือ วัดผลได้ โดยเป้าหมายที่ดีต้องสามารถมีเครื่องมือมาวัดได้อย่างเป็นรูปธรรม
ไม่ใช้ดุลยพินิจ
 Attainable คือ สามารถบรรลุได้จริง โดยเป้าหมายที่ดีจะต้องไม่ยากจนไม่สามารถทาได้จริงใน
ช่วงเวลาที่กาหนดไว้
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 Realistic คือ เป็นจริงได้ โดยเป้าหมายที่ดีอาจต้องมีการเปรียบเทียบกับความสาเร็จที่ผ่านมา
หรือความสาเร็จของ Best Practice อื่น ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการกาหนดเป้าหมายสามารถนาไปสู่
การปฏิบัติได้จริง
 Time Phased คือ ระบุระยะเวลา โดยเป้าหมายที่ดีต้องระบุระยะเวลาของการวัดผลว่า ทุก ๆ
ครึ่งเดือน ทุก ๆ ปี หรือ ทุก ๆ 3 ปี เป็นต้น
 Positively Stated คือ การระบุเป้าหมายที่ดีต้องระบุในเชิงบวก เพื่อสร้างขวัญกาลังใจ และ
สร้างแรงบันดาลใจในการดาเนินการให้สาเร็จ
 Understood คือ การระบุเป้าหมายที่ดีต้องง่ายต่อความเข้าใจ ไม่ใช่คากากวม หรือ ภาษา
เทคนิคมากจนเกินไป เพื่อให้ผู้รับการประเมินเข้าใจได้ง่ายตั้งแต่แรกเห็น
 Relevant คือ การระบุเป้าหมายที่ดีต้องเกี่ยวเนื่องกับภารกิจของงาน/หน่วยงาน/องค์กร ไม่
ควรตั้ ง เป้ าหมายที่ เ ป็ น ความต้ อ งการส่ ว นตั ว ของผู้ ตั้ ง เป้า หมาย นอกจากนั้ น หากสามารถ
เชื่อมโยงกับความสาเร็จหรือยุทธศาสตร์ในภาพรวมขององค์กรจะดีมาก
 Ethical คือ การระบุเป้าหมายที่ดีต้องตั้งอยู่บนหลักจริยธรรมและศีลธรรม
 Challenging คือ เป้าหมายที่ดีต้องท้าทายให้ผู้ปฏิบัติเก่งขึ้นหรือมีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไร
ก็ดีจะต้องเป็นจริงได้ (Realistic) และบรรลุผลได้จริง (Attainable)
 Legal คือ เป้าหมายที่ดีต้องถูกต้องตามกฎหมาย (โดยหากนามาใช้กับสานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ) ก็ควรมห้ถูกต้องตามหลักการปารีส และตามหลักสิทธิมนุษยชนด้วย
 Environmentally Sound คือเป้าหมายที่ดีต้องเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืน และไม่มีผลกระทบ
ต่อการทาลายสิ่งแวดล้อม และจะดียิ่งขึ้นหากนาไปสู่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น แผนงาน 5 ส
หรือ แผนงานการปลูกป่าเพื่อสร้างคุณธรรมจริยธรรม ฯลฯ
 Agreed คือ เป้าหมายที่ดีต้องเน้นการยอมรับจากทั้งผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน กล่าวคือ
จะต้องมีการตกลงกันถึงเป้าหมายก่อนล่วงหน้า เพื่อให้มั่นใจว่าการกาหนดเป้าหมายดังกล่าว
เหมาสมและนาไปสู่ความสาเร็จตามเวลาที่กาหนดไว้
 Recoeded คือ เป้าหมายที่ดีต้องมีการจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร
3.3 จัดทาร่างแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่ ง ชาติ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ที่ ได้ป รับปรุง แก้ไ ขแล้ ว จากข้ อเสนอแนะ/ข้อ สั ง เกตของ
คณะกรรมการฯ เสนอผู้บริหารสูงสุดตามลาดับพิจารณาให้ความเห็นชอบ
3.4 จัดทารายงานส่งมอบครั้งที่ 3 เสนอคณะทางาน
ผลงานส่งมอบในขั้นตอนที่ ๓
รายงานการส่งมอบงานครั้งที่ ๓ โดยส่งมอบร่างแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลสานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ (ร่าง ๒) ฉบับสมบูรณ์ ภายใน
๑๕๐ วัน นับแต่วันลงนามในสัญญา โดยจัดทารายงานจานวน ๒๕ ชุด
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ขั้นตอนที่ ๔ จัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
๔.๑ จั ดท าแผนกลยุทธ์ การบริ หารทรั พยากรบุ คคลของสานักงานคณะกรรมการสิทธิ มนุษยชน
แห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
๔.๒ จั ด ทาบทสรุ ปของผู้บริ หาร ซึ่งได้รับความเห็ นชอบแล้ ว จากคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชน
แห่งชาติ หรือคณะทางานที่ผู้ว่าจ้างมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ผลงานส่งมอบในขั้นตอนที่ ๔
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ภายใน 18๐ วัน นับแต่วันลงนามในสัญญา โดยจัดทารายงาน
จานวน ๒๕ ชุด พร้อมแผ่นซีดีบรรจุข้อมูลแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของสานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ จานวน ๓ แผ่น
โดยทุกกระบวนการจะนาไปสู่การดาเนินการตามแผนงานที่กาหนดไว้ในบทที่ 3 ต่อไป
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บทที่ 2
กรอบแนวคิดและหลักการในการดาเนินงาน
2.1

แนวคิดเรื่อง dr cSrRcS RH
HR Scorecard เป็นเครื่องมือสาหรับใช้ประเมินผลสาเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร
เพื่อนาไปสู่การพัฒนาและเพิ่มขีดสมรรถนะกาลังคนขององค์กรให้มีความเข้มแข็งและสอดรับกับภารกิจของ
องค์กร โดยเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการบริหารกาลังคนภาครัฐมีมติเห็นชอบต่อ
หลักการ องค์ประกอบ และวิธีการประเมินระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ ใช้ชื่อเป็นภาษาไทย
ว่า “การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล” แทนความหมายของ HR Scorecard
2.2

องค์ประกอบของ dr cSrRcS RH
จากการศึกษาและวิเคราะห์ แบบแผนการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เกี่ยวกับการประเมินระบบ
บริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลขององค์ ก รภาครั ฐ และเอกชนทั้ ง ในและต่ า งประเทศ ประกอบกั บ แนวทาง
การประยุกต์ใช้ในภาคราชการพลเรือน สานักงาน ก.พ. จึงกาหนดองค์ประกอบของการประเมินผลสาเร็จด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานไว้ 4 ส่วน ดังนี้

จากรูปแต่ละส่วนมีความหมายดังนี้
 มาตรฐานความสาเร็จของระบบทรัพยากรบุคคลในส่วนราชการ (Standard for Success)
หมายถึ ง ผลการบริ ห ารราชการด้ านการบริ ห ารทรัพ ยากรบุ ค คลซึ่ง เป็น เป้า หมายสุ ด ท้า ยที่
หน่วยงานต้องบรรลุ
หน้า 16

 ปัจจัยที่นาไปสู่ความสาเร็จ (Critical Success Factors) หมายถึง นโยบาย แผนงาน โครงการ
มาตรการและการดาเนินการต่างๆ ด้านทรัพยากรบุคคล ซึ่งทาให้ส่วนราชการบรรลุมาตรฐาน
ความสาเร็จ
 มาตรวัดหรือตัวชี้วัดความสาเร็จ (Measures and Indicators) หมายถึง ปัจจัยหรือตัวบ่งชี้
ว่าส่วนราชการมีความคืบหน้าในการดาเนินการตามนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีความสอดคล้องกับมาตรฐานแห่งความสาเร็จ จนบรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้มากน้อยเพียงใด
 ผลการด าเนิ น งาน (Evident, Application and Reports) หมายถึ ง ข้ อ มู ล จริ ง ที่ ใ ช้ เ ป็ น
หลั กฐานในการประเมิน ว่าส่ ว นราชการได้ดาเนินการตามนโยบาย แผนงาน โครงการ และ
มาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีความสอดคล้องกับมาตรฐานแห่งความสาเร็จ
2.3

วัตถุประสงค์ของการพัฒนา dr cSrRcS RH
การพั ฒ นา HR Scorecard ในส่ ว นราชการมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ แ ก่
ส่วนราชการในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ได้อย่างบรรลุเป้าหมายและมี
ความพร้อมรับ ต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต กล่าวคือ ส่ วนราชการจะต้องบริห ารทรัพยากรบุคคลที่เน้น
ความสอดคล้องเชิงยุ ทธศาสตร์ (Alignment) ระหว่างการบริหารทรัพยากรบุคคลในระดับนโยบาย ระดับ
ยุทธศาสตร์ และระดับปฏิบัติการ โดยแต่ละระดับมีจุดเน้นที่แตกต่างกัน

โดยสานักงาน ก.พ. ได้กาหนดมาตรฐานความสาเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลไว้เป็นแนวทางให้
ส่วนราชการบริหารยุทธศาสตร์ และเป็ นแนวทางในการประเมินการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
เป็น 5 มิติ ดังนี้
 มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
 มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล
 มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล

หน้า 17

 มิติที่ 4
 มิติที่ 5

ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน

มิติ ที่ 1 ความสอดคล้ อ งเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ หมายถึง การที่ส่ ว นราชการมี แนวทางและวิ ธีก ารบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคลดังต่อไปนี้
(1) ส่ ว นราชการมี น โยบาย แผนงานและมาตรการด้ านการบริห ารทรั พยากรบุ คคล ซึ่ง มีค วาม
สอดคล้องและสนับสนุนให้ส่วนราชการบรรลุพันธกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
(2) ส่วนราชการมีการวางแผนและบริหารกาลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ กล่าวคือ “กาลังคน
มี ข นาดและสมรรถนะ” ที่ เ หมาะสมสอดคล้ อ งกั บ การบรรลุ ภ ารกิ จ และความจ าเป็ น ของ
ส่วนราชการทั้งในปัจจุบันและในอนาคต มีการวิเคราะห์สภาพกาลังคน (Workforce Analysis)
สามารถระบุช่องว่างด้านความต้องการกาลังคนและมีแผนเพื่อลดช่องว่างดังกล่าว
(3) ส่วนราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อ
ดึงดูดให้ได้มาพัฒนาและรักษาไว้ซึ่งกลุ่มข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง
ซึ่ ง จ าเป็ น ต่ อ ความคงอยู่ แ ละขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของ หน่ ว ยงาน (Talent
Management)
(4) ส่ ว นราชการมี แ ผนการสร้ า งและแผนการพั ฒ นาผู้ บ ริ ห ารทุ ก ระดั บ รวมทั้ ง มี แ ผนสร้ า ง
ความต่อเนื่องในการบริหารราชการ นอกจากนี้ยังรวมถึงการที่ผู้นาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
และสร้างแรงบันดาลใจให้กับข้าราชการและผู้ปฏิบัติงาน ทั้งในเรื่องของผลการปฏิบัติงานและ
พฤติกรรมในการทางาน
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มิ ติ ที่ 2 ประสิ ท ธิ ภ าพของกระบวนการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล (HR Operational Efficiency)
หมายถึ ง กิ จ กรรมและกระบวนการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลของส่ ว นราชการ (HR Transactional
Activities) มีลักษณะดังต่อไปนี้
(1) กิจกรรมและกระบวนการบริ หารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ เช่น การสรรหาคัดเลือก
การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนา การเลื่อนขั้น เลื่อนตาแหน่ง การโยกย้าย และกิจกรรมด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลอื่นๆ มีความถูกต้องและทันเวลา (Accuracy and Timeliness)
(2) ส่ ว นราชการมี ร ะบบฐานข้ อ มู ล ด้ า นการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ คคลที่ มี ความถู กต้ อ ง เที่ ย งตรง
ทันสมัย และนามาใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการได้จริง
(3) สั ด ส่ ว นค่ าใช้ จ่ า ยส าหรั บ กิ จ กรรมและกระบวนการบริ ห ารทรัพ ยากรบุค คลต่ อ งบประมาณ
รายจ่ายของส่วนราชการมีความเหมาะสม และสะท้อนผลิตภาพของบุคลากร (HR Productivity)
ตลอดจนความคุ้มค่า (Value for Money)
(4) มีการนาเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากร
บุคคลของส่วนราชการ เพื่อปรับปรุงการบริหารและการบริการ (HR Automation)
มิ ติ ที่ 3 ประสิ ท ธิ ผ ลของการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล (HRM Program Effectiveness) หมายถึ ง
นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ ก่อให้เกิดผล
ดังต่อไปนี้
(1) การรักษาไว้ (Retention) ซึ่งข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานซึ่งจาเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายและ
พันธกิจของส่วนราชการ
(2) ความพึงพอใจของข้าราชการและบุคลากรผู้ ปฏิบัติงานต่อนโยบาย แผนงาน โครงการ และ
มาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
(3) การสนับ สนุน ให้เกิดการเรีย นรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง รวมทั้งส่งเสริมให้ มีการแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความรู้ (Development and Knowledge Management) เพื่อ
พัฒนาข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานให้มีทักษะและสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการบรรลุภารกิจ
และเป้าหมายของส่วนราชการ
(4) การมีระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) ที่เน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และความคุ้มค่า มีระบบหรือวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถจาแนกความแตกต่าง
และจั ด ล าดั บ ผลการปฏิ บั ติ ง านของข้ า ราชการและผู้ ป ฏิ บั ติ ง านซึ่ ง เรี ย กชื่ อ อื่ น ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิผล นอกจากนี้ ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความเข้ าใจถึงความเชื่อมโยงระหว่างผล
การปฏิบัติงานส่วนบุคคลและผลงานของทีมงาน กับความสาเร็จหรือผลงานของส่วนราชการ
มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง การที่ส่วนราชการจะต้อง
(1) รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจน
การดาเนินการด้านวินัย โดยคานึงถึงหลักความสามารถ และผลงาน หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม
และหลักสิทธิมนุษยชน
(2) มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล
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(3) ทั้งนี้จะต้องกาหนดให้ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลแทรกอยู่ในทุกกิจกรรม
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน หมายถึง การที่ส่วนราชการมีนโยบาย
แผนงาน โครงการ และมาตรการ ซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ
ดังนี้
(1) ข้าราชการและผู้ ปฏิบั ติงานมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทางาน ระบบงาน และ
บรรยากาศการทางาน ตลอดจนมีการนาเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาใช้ในการบริหารราชการ
และการให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งจะส่งเสริมให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ศักยภาพอย่าง
เต็มที่ โดยไม่สูญเสียรูปแบบการใช้ชีวิตส่วนตัว
(2) มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอานวยความสะดวกเพิ่มเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับตามกฎหมาย
ซึ่งมีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและสภาพของส่วนราชการ
(3) มีการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารของส่วนราชการกับข้าราชการและบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน และในระหว่างข้าราชการ และผู้ปฏิบัติงานด้วยกันเอง และให้กาลังคนมีความพร้อม
ที่จะขับเคลื่อนส่วนราชการให้พัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการ
ทั้งนี้มาตรฐานความสาเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้ง 5 มิตินี้มีความเชื่อมโยงกัน โดยจะเป็น
เครื่องมือที่จะช่วยทาให้องค์กรประเมินว่ามีนโยบาย แผนงาน โครงการ มาตรการดาเนินงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ขององค์กรหรือไม่ (มิติที่ 1) ถ้าใช่แล้วกระบวนของระบบทรัพยากร
บุคคลดังกล่าวมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลหรือไม่ มากน้อยเพียงใด (มิติที่ 2 และ มิติที่ 3) ทั้งนี้วัดได้จาก
ความรวดเร็ ว ความถูก ต้อ ง ความทั น สมัย ความสามารถในการเก็ บรั กษาคนเก่ งคนดี ความสามารถใน
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และความพึงพอใจ/ความผูกพันของบุคคลในองค์กร
โดยหากกระบวนการมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลแล้ว ยังควรต้องมีความโปร่งใสเป็นธรรมตามหลัก
คุณธรรม (Merit) เนื่องจากเป็นหน่วยงานของรัฐ (มิติที่ 4) นอกจากนั้นต้องช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้
ทางานให้มีความสุขในการทางาน (มิติที่ 5) ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่ามิติของมาตรฐานความสาเร็จด้านทรัพยากร
บุคคลเป็นการมองภาพในทุกองค์ประกอบของกระบวนงานทรัพยากรบุคคล อันจะนาไปสู่ การพัฒนาระบบ
การบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับมิติการประเมินดังกล่าว และเป็นการยกระดับประสิทธิภาพและ
คุณภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลได้ตามหลักเกณฑ์และกรอบมาตรฐานความสาเร็จทั้ง
5 มิตดิ ังรูปต่อไปนี้
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2.4 การบริหารยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล
ส่ ว นราชการมีบ ทบาทในการบริ ห ารยุ ทธศาสตร์ด้า นทรัพ ยากรบุคคลให้ ส อดคล้ องกับมาตรฐาน
ความส าเร็ จ ด้ านการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล โดยการจัด ทาแผนกลยุ ทธ์ การบริ ห ารทรัพ ยากรบุค คลที่ มี
การกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จของการบริหารทรัพยากรบุคคลและค่าเป้าหมาย (Target) ที่ชัดเจน เพื่อให้มี
การนาไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และมีจุดมุ่งเน้นให้เกิดผลตามตัวชี้วัดและระดับเป้าหมายที่ต้องการ
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลจะเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ ดังนั้น
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลจึงเป็นแผนที่มุ่งเน้นการสนับสนุนให้กาลังคนสามารถปฏิบัติภารกิจได้
บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ และมีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนส่วนราชการให้ ก้าวหน้า
ไปสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการ
2.5 การปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ส่วนราชการสามารถบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีจุดมุ่งเน้นทิศทางที่ชัดเจนตามที่กาหนดไว้ใน
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย จะเป็นสิ่งกาหนดแผนงานและกิจกรรม
ในทางปฏิบัติ รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลสาเร็จของการดาเนินกิจกรรม
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บทที่ 3
แผนการทางาน
กิจกรรม
ขั้นตอนที่ ๑ ทบทวนวรรณกรรมวิจัย และศึกษาองค์กร
๑.๑ ศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศ
และระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องหรือส่งผลกระทบต่อระบบทรัพยากรบุคคลของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เช่น แผนยุทธศาสตร์ขององค์กร แผนยุทธศาสตร์
บริหารทรัพยากรบุคคลของภาคราชการพลเรือน แนวโน้ม การเปลี่ยนแปลงในระบบ
ทรัพยากรบุคคลของโลก ฯลฯ
1.2 จัดทากรอบแนวคิด หลักการในการดาเนินงานวิเคราะห์ในขั้นตอนสาคัญ โดยจะ
ศึกษาและวิเคราะห์แบบแผนการปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ของสานักงาน ก.พ.
เกี่ยวกับการประเมินระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรภาครัฐและเอกชนทั้ง
ในและต่างประเทศประกอบกับแนวทางการประยุกต์ใช้ในราชการพลเรือนไทย
คณะที่ปรึกษาจึงกาหนดองค์ประกอบของการกาหนดแผนบริหารทรัพยากรบุคคลไว้
ดังนี้
1.3 จัดทาแผนการดาเนินงาน ระยะเวลา และผลผลิตของโครงการ ตั้งแต่เริ่มจน
สิ้นสุดโครงการ โดยแสดงกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องในแต่ละระยะเวลา

ผลงานส่งมอบ

1

2

3

4

รายงานการส่งมอบงานครั้งที่ ๑ ส่งมอบ
รายงานเบื้องต้น (Inception Report)
ภายใน ๓0 วัน นับแต่วันลงนามใน
สัญญา โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย
1) กรอบแนวคิด หลักการในการ
ดาเนินงานวิเคราะห์ในขั้นตอนสาคัญ ๆ
2) แผนการดาเนินงาน ระยะเวลา และ
ผลผลิตของโครงการ ตั้งแต่เริ่มต้นจน
สิ้นสุดโครงการ

1.4 จัดทารายงานเบื้องต้นและเสนอคณะทางาน เพื่อนาไปสู่การดาเนินการขั้นต่อไป
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ผลงานส่งมอบ
ขั้นตอนที่ ๒ วิเคราะห์สภาวะแวดล้อม การคาดการณ์อนาคต และรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย
2.๑ จัดกิจกรรมการพัฒนาหรือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทาแผน รายงานการส่งมอบงานครั้งที่ ๒ โดยส่ง
กลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามแนวทางการพัฒนาระบบการบริหาร
มอบร่างแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ผ่านกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจให้คณะกรรมการจัดทาแผนฯ
ทรัพยากรบุคคลของสานักงาน
จานวน 1 ครั้งประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง (เลขาธิการ กสม. รองเลขาธิการ กสม.
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(ที่ได้รับมอบหมาย) ผู้บริหารสายงานหลัก (ผู้อานวยการสานัก) ผู้เกี่ยวข้องกับการบริหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
ทรัพยากรบุคคล (ผู้รับผิดชอบการพัฒนาระบบราชการหน่วยงาน ผู้รับผิดชอบการ
(ร่าง ๑) ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันลงนาม
บริหารทรัพยากรบุคคล ผู้รับผิดชอบด้านงบประมาณ) เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
ในสัญญา โดยจัดทาร่างแผนกลยุทธ์การ
แนวคิดและวิธีการจัดทาแผนกลยุทธ์ ขั้นตอน การดาเนินงาน เป้าหมาย ผลผลิตที่
บริหารทรัพยากรบุคคลสานักงาน
ต้องการเกี่ยวกับการจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทางการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พัฒนาระบบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
2.๒ ประเมินสถานภาพปัจจุบันด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล การวิเคราะห์จุดแข็ง จานวน ๒๕ ชุด
จุดอ่อนของการบริหารทรัพยากรบุคคลและการวิเคราะห์ความคาดหวังของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล ผ่านกระบวนการต่อไปนี้
2.2.1 สัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง (เลขาธิการฯ/รองเลขาธิการฯ/ที่ปรึกษาสานักงานฯ/
ผู้อานวยการสานักฯ/ผู้ตรวจการสิทธิมนุษยชนฯ/ผู้อานวยการกลุ่มฯ) เพื่อทราบความ
คิดเห็น ความคาดหวังต่อระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของสานักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติที่สอดคล้องสนับสนุนต่อการบรรลุของทิศทาง เป้าหมาย และ
ยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สภาพปัจจุบัน จุดแข็ง จุดอ่อน
และประเด็นท้าทายในการบริหารทรัพยากรบุคคลและแนวทางการพัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
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2.2.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้มีส่วนได้เสียต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล (ข้าราชการ
และพนักงานราชการ) เพื่อวิเคราะห์ทิศทาง ความคาดหวังด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลใน ๕ ปีข้างหน้า จุดแข็ง จุดอ่อนของการบริหารทรัพยากรบุคคลในปัจจุบัน โดยจัด
อย่างน้อย 2 ครั้ง เพื่อให้ข้าราชการและพนักงานราชการได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นเชิงลึกให้ได้มากที่สุด
2.2.3 ทอดแบบสอบถามไปยังข้าราชการและพนักงานราชการในสานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน เพื่อประเมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้มีส่วนได้เสียโดยใช้แบบประเมิน
สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล (ทอดแบบสอบถาม)
2.๓ ศึกษาวิเคราะห์ทิศทาง นโยบาย และกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติและแผนปฏิบัติการของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผ่าน
การดาเนินการดังนี้
2.3.1 จัดประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนฯ เพื่อพิจารณาประเด็นความคาดหวังของผู้มี
ส่วนได้เสียต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคล หรือผลการประเมินสถานภาพระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
2.3.2 นาประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลจัดเรียงลาดับความสาคัญ
2.3.3 เลือกประเด็นยุทธศาสตร์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความสาคัญโดยพิจารณา
จากประเด็นยุทธศาสตร์ฯ ที่มีคะแนนส่วนต่างสูง เพื่อนาไปจัดทาแผน
กลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลก่อนเป็นลาดับแรก

ผลงานส่งมอบ
รายงานการส่งมอบงานครั้งที่ ๒ โดยส่ง
มอบร่างแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของสานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
(ร่าง ๑) ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันลงนาม
ในสัญญา โดยจัดทาร่างแผนกลยุทธ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคลสานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
จานวน ๒๕ ชุด
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2.๔ จัดประชุมนาเสนอรายงานผลการดาเนินงานและประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
2.๕ กาหนดยุทธศาสตร์ดา้ นการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วจาก
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ
2.๖ ศึกษาวิเคราะห์และยกร่างแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลสานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
2.6.1 บทสรุปผู้บริหารที่ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์

ผลงานส่งมอบ
รายงานการส่งมอบงานครั้งที่ ๒ โดยส่ง
มอบร่างแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของสานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
(ร่าง ๑) ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันลงนาม
ในสัญญา โดยจัดทาร่างแผนกลยุทธ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคลสานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
จานวน ๒๕ ชุด
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3

4

2.6.2 กลยุทธ์/มาตรการการดาเนินการ ตัวชี้วัดหลัก โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ
2.6.3 กรอบแผนภาพยุทธศาสตร์ที่แสดงความเชื่อมโยง วิสัยทัศน์ พันธกิจ การแปลง
ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
2.6.4 แผนงาน โครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธ์ งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการที่รองรับครบทุกประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
จาแนกเป็นรายปีและมีการจัดลาดับความสาคัญของโครงการไว้
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ผลงานส่งมอบ
1
2
3
ขั้นตอนที่ ๓ จัดทาร่างแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
3.1 จัดประชุมนาเสนอ “ร่างแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของสานักงาน รายงานการส่งมอบงานครั้งที่ ๓ โดยส่ง
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕” ต่อคณะ มอบร่างแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลสานักงานคณะกรรมการ
กรรมการฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ปีงบประมาณ
3.2 วิเคราะห์และปรับปรุงร่างแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของสานักงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ (ร่าง ๒) ฉบับ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
สมบูรณ์ ภายใน ๑๕๐ วัน นับแต่วันลง
3.3 จัดทาร่างแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของสานักงานคณะกรรมการ นามในสัญญา โดยจัดทารายงานจานวน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ๒๕ ชุด
จากข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ เสนอผู้บริหารสูงสุดตามลาดับพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ
3.4 จัดทารายงานส่งมอบครั้งที่ 3 เสนอคณะทางาน

4

ขั้นตอนที่ ๔ จัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
๔.๑ จัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของสานักงานคณะกรรมการสิทธิ
ภายใน 18๐ วัน นับแต่วันลงนามใน
มนุษยชนแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
สัญญา โดยจัดทารายงานจานวน ๒๕ ชุด
๔.๒ จัดทาบทสรุปของผู้บริหาร ซึ่งได้รับความเห็นชอบแล้วจากคณะกรรมการสิทธิ
พร้อมแผ่นซีดีบรรจุข้อมูลแผนกลยุทธ์
มนุษยชนแห่งชาติ หรือคณะทางานที่ผู้ว่าจ้างมอบหมาย และคณะกรรมการ
การบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ตรวจการจ้าง
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ –
๒๕๖๕ จานวน ๓ แผ่น
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บทที่ 4
ผลการดาเนินงานประกอบการจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลสานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
4.1

กระบวนการดาเนินการ
คณะที่ปรึกษาได้ดาเนินการจัดทากิจกรรมและการสารวจตามแนวทางในข้อเสนอเชิงเทคนิคดังต่อไปนี้
4.1.1 จัดกิจกรรมการพัฒนาหรือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทาแผนกลยุทธ์ด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล ตามแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ในวันที่ 24 พฤศจิกายน
2560 ณ ห้องประชุมสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนนุษยชนแห่งชาติ ผ่ านกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจให้
คณะกรรมการจั ดทาแผนฯ ประกอบด้ว ย ผู้บริห ารระดับสูง (เลขาธิการ กสม. รองเลขาธิการ กสม. (ที่ได้รับ
มอบหมาย) ผู้บริหารสายงานหลัก (ผู้อานวยการสานัก) ผู้เกี่ยวข้อ งกับการบริหารทรัพยากรบุคคล (ผู้รับผิดชอบ
การพัฒนาระบบราชการหน่วยงาน ผู้รับผิดชอบการบริหารทรัพยากรบุคคล ผู้รับผิดชอบด้านงบประมาณ) เพื่อ
o สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและวิธีการจัดทาแผนกลยุทธ์ ขั้นตอนการดาเนินงาน เป้าหมาย
ผลผลิตที่ต้องการเกี่ยวกับการจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทางการ
พัฒนาระบบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
o อธิบายหลักการเกี่ยวกับแนวทางการประเมินสถานภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และ
ขอความร่ ว มมือ จากผู้ บ ริ ห ารของส านักงานคณะกรรมการสิ ท ธิมนุ ษยชนแห่ ง ชาติ (เอกสาร
ประกอบในภาคผนวกที่ 1 เอกสารการบรรยายโครงการจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร
บุคคลของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
โดยมีรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้เกี่ยวข้องดังนี้
o นางสาวรตญา กอบศิริกาญจน์
รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
o นายพราหมณ์ นิยะบุตร
ผู้อานวยการสานักบริหารกลาง
o นายอัญญะรัฐ เอ่งฉ้วน
ผู้อานวยการสานักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
o นางสาวชุลีพร เตชขา
ผู้อานวยการสานักกฎหมายและคดี
o นายชนินทร์ เกตุปราชญ์
ผู้อานวยการสานักวิจัยและวิชาการ
o นางสาววัลลภา ศารทประภา
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย
o นายภูวดล วีรเวชพิสัย
ผู้อานวยการสานักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
o นางจันทกานติ์ จตุรพาณิชย์ เกตุปราชญ์ นักวิชาการสิทธิมนุษยชนเชี่ยวชาญ
o นางพรสุรีย์ พลสมบัติ
นักวิชาการตรวจสอบภายในเชี่ยวชาญ
o นายจุมพล ขุนอ่อน
ผู้อานวยการกลุ่มงานติดตามและสารบบสานวน
o นายศรุติพงศ์ จิราดิษพงศ์
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
o นายครรชิต เพิ่มลาภ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
o นายสุรัตน์ อินทร์ศิริ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
o นายจิรธัช ชาญเจริญ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
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4.1.2 ประเมินสถานภาพปัจจุบันด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของ
การบริหารทรัพยากรบุคคลและการวิเคราะห์ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารทรัพยากร
บุคคล ด้วยกระบวนการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
- ดาเนิ น การสั มภาษณ์ผู้ บ ริ ห ารระดับสู ง (เลขาธิการฯ/รองเลขาธิการฯ/ที่ปรึกษาส านักงานฯ/
ผู้อานวยการสานักฯ/ผู้ตรวจการสิทธิมนุษยชนฯ/ผู้อานวยการกลุ่มฯ) เพื่อทราบความคิดเห็น 1)
อะไรคือความคาดหวังต่อระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่ ง ชาติ ที่ ส อดคล้ อ งสนั บ สนุ น ต่ อ การบรรลุ ข องทิ ศ ทาง เป้ า หมาย และยุ ท ธศาสตร์ ข อง
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 2) อะไรคือสภาพปัจจุบัน จุดแข็ง จุดอ่อน และประเด็น
ท้าทายในการบริหารทรัพยากรบุคคลและแนวทางการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลใน
ระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2560 โดยมีผู้สัมภาษณ์ดังนี้
o นางภิรมย์ ศรีประเสริฐ
เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
o นางสาวรตญา กอบศิริกาญจน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
o นายโสพล จริงจิตร
รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
o นายบุญเกื้อ สมนึก
รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
o นางหรรษา บุญรัตน์
ที่ปรึกษาสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
o นางสาวอัจฉรา ฉายากุล
ที่ปรึกษาสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
o นายพราหมณ์ นิยะบุตร
ผู้อานวยการสานักบริหารกลาง
o นางสาวชุลีพร เตชขา
ผู้อานวยการสานักกฎหมายและคดี
o นายชนินทร์ เกตุปราชญ์
ผู้อานวยการสานักวิจัยและวิชาการ
o นางสาววัลลภา ศารทประภา ผู้อานวยการสานักส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย
o นายภูวดล วีรเวชพิสัย
ผู้อานวยการสานักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
o นางสาวณิรมณ เชื้อไทย
ผู้ตรวจการสิทธิมนุษยชน
o นางสาวนพวรรณ สุขเจริญ ผู้ตรวจการสิทธิมนุษยชน
o นางสาวอังคณา สังข์ทอง
ผู้ตรวจการสิทธิมนุษยชน
o นายคมสรรค์ เมธีกุล
ผู้ตรวจการสิทธิมนุษยชน
ทั้งนี้ มีผลการสัมภาษณ์โดยสรุปผลได้ดังนี้
1) ความคิดเห็น ความคาดหวังต่อระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของสานักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติที่สอดคล้องสนับสนุนต่อการบรรลุของทิศทาง เป้าหมาย และยุทธศาสตร์
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 ควรมีระบบ Coaching เพื่อให้ผู้บริหารมีความสามารถในการสอนงานให้แก่เจ้าหน้าที่ใหม่ ๆ
 ควรมีแนวทางและระบบงานที่ให้เจ้าหน้าที่ได้มีโอกาสได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่
 ควรพิจารณากรอบอัตรากาลังใหม่ ให้สามารถรองรับภารกิจใหม่ได้
 ควรมีการพิจารณา KPIs ใหม่ให้เหมาะสมและเป็นธรรม
 ควรมีแนวทางในการกาหนดค่านิยมที่ละลายการเป็น Silo ของแต่ละสานัก/กองในสานักงาน
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 ควรนาแผน (Training Roadmap) มาใช้ปฏิบัติจริงเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้รับการพัฒนาอย่าง
เต็มที่
 งานของผู้ตรวจสิทธิมนุษยชนควรมีการเขียนแบบบบรรยายลักษณะงานที่มีความชัดเจน
 เจ้าหน้าที่ควรมีความชัดเจนในความก้าวหน้าในสายอาชีพ
 มีระบบการคัดสรรบุคคลให้เลื่อนระดับตาแหน่งให้สูงขึ้นเป็นไปอย่างยุติธรรมและโปร่งใส
 ควรเน้นการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและข้าราชการ/ลูกจ้างอย่าง
สม่าเสมอ โดยสร้างกิจกรรมที่ทุกคนสามารถไปร่วมได้อย่างเหมาะสม
 ปัจจุบันมีการจ่ายค่าตอบแทนที่สูงแล้ว แต่จาเป็นต้องหาแนวทางให้เจ้าหน้าที่สามารถทางาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามค่าตอบแทนที่ได้รับ อย่างไรก็ดีอาจมีการศึกษาสวัสิดการที่จูงใจ
ให้กับเจ้าหน้าที่มีคุณภาพที่ดี
2) สภาพปัจจุบัน จุดแข็ง จุดอ่อน และประเด็นท้าท้ายในการบริหารทรัพยากรบุคคลและแนว
ทางการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
จุดแข็ง
 มี ม าตรฐานก าหนดต าแหน่ ง เป็น เครื่ องมื อ หนึ่ งที่ ส ามารถช่ ว ยในการคัด เลื อ กบุ ค ลากร
เนื่องจากมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง ระบุความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ที่ต้องการในสายงาน
ต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน
 มีระบบสมรรถนะ และเกณฑ์ ในการสรรหาและคัดเลือกที่แตกต่างกันตามลักษณะงานและ
ระดับชั้นงาน
จุดอ่อน
 ปัจจุบันไม่มีการฝึกอบรมและพัฒนาที่ชัดเจน
 ยังไม่มีการจัดทาแบบบรรยายลักษณะงานและมาตรฐานเฉพาะประจาตาแหน่งงาน (Job
Specifications) ที่ชัดเจน
 KPIs ยังไม่ชัดเจนและอาจยากเกินไป
 ยังไม่มีการติดตามและประเมินความสาเร็จของกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
 ยังไม่มีการสารวจความพึงพอใจและความผูกพัน (Engagement) เป็นประจา
 ยังไม่มีการสร้างนวัตกรรมด้านทรัพยากรบุคคลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ยังไม่มีการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมการทางานของสานักงาน กสม.
ประเด็นท้าทาย
 โครงสร้างองค์กรยังอาจไม่สอดคล้องกับภารกิจขององค์กรตามกฎหมายใหม่
 การบริหารกาลังคนอาจยังไม่สอดคล้องกับพันธกิจตามกฎหมายใหม่
 ควรมีการทบทวนการจ่ายค่า ตอบแทนที่เหมาะสม โดยเฉพาะเรื่องมีการจ่ายโบนัส หรื อ
แรงจูงใจประจาปีที่เหมาะสมและแข่งขันได้
 ควรมีการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตามภารกิจใหม่
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- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้มีส่วนได้เสียต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล (ข้าราชการและพนักงาน
ราชการ) เพื่อวิเคราะห์ทิศทาง ความคาดหวังด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลใน ๕ ปีข้างหน้า
จุดแข็ง จุดอ่อนของการบริหารทรัพยากรบุคคลในปัจจุบัน ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ณ
ห้ องประชุ มส านั กงานคณะกรรมการสิ ท ธิมนุ ษยชนแห่ งชาติ เพื่ อให้ ข้าราชการและพนั กงาน
ราชการได้เข้ามามีส่ ว นร่ ว มในการแสดงความคิดเห็ นเชิงลึ กให้ ได้มากที่สุ ด โดยมี ส รุป จานวน
ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 130 ราย (ดูบัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมได้ที่ภาคผนวกท้ายเล่ม)
- จากผลการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ดั ง กล่ า ว จึ ง ท าให้ ไ ด้ ผ ลการวิ เ คราะห์ ร ะบบ
ทรั พ ยากรบุ ค คลจากแบบสอบถามและข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ ใ นหั ว ข้ อ 4.2 ต่ อ ไปซึ่ ง จะแสดงผล
การวิเคราะห์ทิศทาง ความคาดหวังด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลใน ๕ ปี ข้างหน้า และผล
การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อนของการบริหารทรัพยากรบุคคลในปัจจุบัน (เอกสารประกอบใน
ภาคผนวกที่ 2 ภาคผนวกที่ 2 เอกสารประกอบการบรรยายโครงการจัดทาแผนกลยุทธ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคลของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 – 2565)
- ทอดแบบสอบถามไปยังข้าราชการและพนักงานราชการในสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
เพื่อประเมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่ ง ชาติ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย โดยใช้ แ บบประเมิ น สถานภาพการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล (ทอด
แบบสอบถามดังแบบสอบถามด้านล่าง) ในระหว่างวันที่ 23 -30 พฤศจิกายน
โปรดกรอกข้อมูล ดังนี้
(ให้ *** กับประเด็นด้านทรัพยากรบุคคลที่ท่านพึงพอใจมาก ** พึงพอใจปานกลาง และ * ไม่พึงพอใจ หลังจากนั้น
ให้เลือกประเด็นด้านทรัพยากรบุคคลที่ท่านเห็นว่าเป็นสิ่งที่ต้องการให้ปรับปรุง/พัฒนาอย่างเร่งด่วน โดยสามารถ
เลือกได้เพียง 10 ประเด็นเท่านั้น)
1. ความชัดเจนในกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
1.1 มีการกาหนดกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ภารกิจและกลยุทธ์ขององค์กร
1.2 มีแผนปฏิบัติการด้านการบริหารหรือพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ดา้ นทรัพยากรบุคคล
1.3 มีการติดตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารหรือพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ
2. ค่านิยมและวัฒนธรรมในองค์กร
2.1 มีการกาหนดค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
2.2 ผู้บริหารและข้าราชการมีส่วนร่วมในการนาค่านิยมมาใช้ปฏิบตั ิให้เกิดประโยชน์อย่างต่อเนื่อง
2.3 ข้าราชการทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานได้อย่างดี
2.4 ปัจจุบันสานักงาน กสม. ให้ความสาคัญกับ "ทรัพยากรบุคคล"
2.5 ปัจจุบันผู้บริหารมองว่าการบริหารงานบุคคลเป็นหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันระหว่างตนกับสานักบริหารกลาง
3. ตาแหน่งงาน
3.1 มีการสร้างงานและหน้าที่รับผิดชอบที่เหมาะสมกับความต้องการขององค์กร
3.2 มีการจัดทาแบบบรรยายลักษณะงานที่สะท้อนงานในปัจจุบัน
3.3 มีการจัดทาแบบบรรยายลักษณะงานที่สะท้อนยุทธศาสตร์ในอนาคตขององค์กร
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4. ต้นแบบสมรรถนะ
4.1 มีการสร้างต้นแบบสมรรถนะหลักขององค์กร
4.2 มีการสร้างต้นแบบสมรรถนะของแต่ละตาแหน่งงาน
4.3 มีการนาการสร้างต้นแบบสมรรถนะหลักและสมรรถนะของแต่ละตาแหน่งงานมาใช้ในการประเมินจริงจัง
4.3 มีการนาการสร้างต้นแบบสมรรถนะหลักและสมรรถนะของแต่ละตาแหน่งงานมาใช้ในการพัฒนาจริงจัง
5. โครงสร้างองค์กร
5.1 มีการทบทวนโครงสร้างองค์กรเพื่อให้สะท้อนถึงกลยุทธ์ และภารกิจขององค์กร
5.2 หน่วยงานต่าง ๆ ในโครงสร้างองค์กรประสานงานและสนับสนุนซึ่งกันและกัน
5.3 มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการเพิ่ม/ลดตาแหน่งงานในโครงสร้างองค์กร
5.4 มีการกาหนดจานวนและระดับของสายบังคับบัญชาที่เหมาะสมในโครงสร้างองค์กร
6. การประเมินค่างานและจัดระดับชั้นงาน
6.1 มีกระบวนการและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการประเมินค่างานเพื่อปรับระดับตาแหน่งให้สูงขึ้น
6.2 การจัดระดับชั้นงานมีความเหมาะสมและสะท้อนคุณค่าจริงของแต่ละงานในปัจจุบัน
6.3 มีการจัดตาแหน่งต่าง ๆ ลงในระดับชั้นงานที่เหมาะสม
7. การประเมินและบริหารผลงานประจาปี
7.1 มีหลักเกณฑ์ กระบวนการบริหารผลงานประจาปีและระบบในการประเมินที่ชัดเจนและยุติธรรม
7.2 มีการเชื่อมโยงระบบบริหารผลงานกับค่าตอบแทนที่เป็นระบบและยุติธรรม
7.3 มีตัวชี้วัด (KPIs) ที่เหมาะสมกับแต่ละตาแหน่ง/หน่วยงาน
7.4 มีเป้าหมายที่เหมาะสมและช่วยขับเคลื่อนความสาเร็จขององค์กร
8. การคัดสรรบุคลากร
8.1 มีแนวทางและระบบในการคัดสรรบุคลากรทุกระดับ
8.2 ผู้บริหารใช้แนวทาง/หลักเกณฑ์/กฎระเบียบและระบบที่กาหนดไว้ได้ถูกต้องตามกฎระเบียบอย่างจริงจังเคร่งครัด
8.3 การคัดสรรบุคคลให้เลื่อนระดับตาแหน่งให้สูงขึ้นเป็นไปอย่างยุตธิ รรมและโปร่งใส
8.4 การคัดสรรบุคคลอยู่บนผลงานและสมรรถนะที่กาหนดไว้ในแต่ละลักษณะงาน
9. การพัฒนาศักยภาพ
9.1 มีแผนและระบบในการพัฒนาผู้นาองค์กร
9.2 มีแนวทางและแผน (Training Roadmap) ในการพัฒนาเจ้าหน้าทีท่ ุกระดับ
9.3 มีการหาช่องว่าง (Gap) และความต้องการในการฝึกอบรมของผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าทีท่ ั้งหมด
9.4 มีการพัฒนาข้าราชการ/ลูกจ้างทุกระดับตามความต้องการที่แท้จริงของงาน
9.5 ข้าราชการและลูกจ้างที่มีโอกาสได้รับการอบรมพัฒนาในหลักสูตรที่ต้องการอย่างทั่วถึง
10. การจ่ายค่าตอบแทน
10.1 มีการจ่ายค่าตอบแทนที่สามารถดึงดูดและเก็บรักษาบุคลากรทีโ่ ดดเด่นได้
10.2 มีการขึ้นเงินเดือนประจาปีทเี่ หมาะสมและแข่งขันได้
10.3 มีการจ่ายโบนัสหรือแรงจูงใจประจาปีทเี่ หมาะสมและแข่งขันได้
10.4 มีการจ่ายสวัสดิการที่เป็นระบบ ทันสมัย และแข่งขันได้
10.4 มีการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ (เช่นตามอาชีพที่ขาดแคลน เป็นต้น) ที่เหมาะสม
11. ผู้นาขององค์กร
11.1 ผู้บริหารระดับสูง (ตาแหน่งประเภทบริหาร) เป็นผู้นาทีด่ ีขององค์กร
11.2 ผู้บริหารระดับกลาง (ตาแหน่งประเภทอานวยการ) เป็นผู้อานวยการที่บริหารจัดการและสอนงานผู้บังคับบัญชาได้
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12. การวางแผนทางก้าวหน้าในอาชีพ
12.1 มีการกาหนดและวางแผนทางเดินสายอาชีพที่ชัดเจนแก่ข้าราชการ
12.2 มีการวางแผน/เตรียมการหาผู้สืบทอดตาแหน่งหลักอย่างชัดเจน เป็นระบบและต่อเนื่อง
12.3 มีการพัฒนาผู้สืบทอดตาแหน่งหลักอย่างชัดเจนเป็นระบบและต่อเนื่อง
13. การบริหารผู้มีผลงานและศักยภาพสูง (Talent)
13.1 มีหลักเกณฑ์และแนวทางในการระบุผู้มผี ลงานและศักยภาพสูงในสานักงาน กสม.
13.2 มีระบบและแนวทางในการดึงดูด พัฒนาสร้างขวัญกาลังใจและเก็บรักษาผูม้ ีผลงานและศักยภาพสูงในองค์กร
14. การวางแผนและวิเคราะห์อัตรากาลัง
14.1มีหลักเกณฑ์และขั้นตอนการวางแผนและกาหนดอัตรากาลังที่เหมาะสมกับภารกิจขององค์กร
14.2 สามารถบริหารกาลังคนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแผนที่กาหนดไว้
15. การรักษาบุคคลและการไล่บุคคลออก
15.1 องค์กรสามารถเก็บรักษาข้าราชการที่มีศักยภาพและที่มีผลงานโดดเด่นได้
15.2 องค์กรสามารถตักเตือน ลงโทษหรือไล่ข้าราชการ/ลูกจ้างที่ไม่มีผลงานอย่างต่อเนื่องได้
16. การจัดทาเหตุผลการโอน ย้าย ลาออก
16.1 มีการจัดทา Exit Interview หรือเก็บเหตุผลที่ผู้บริหารหรือข้าราชการออกหรือขอโอนย้ายจากสานักงาน
16.2 มีการนาผลของ Exit Interview มาปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงานขององค์กร
17. แรงงานสัมพันธ์
17.1 มีการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและข้าราชการ/ลูกจ้างอย่างสม่าเสมอ
17.2 มีการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการ/ลูกจ้างด้วยกันอย่างสม่าเสมอ
18. การสารวจความพึงพอใจและความผูกพันของเจ้าหน้าที่ในองค์กร
18.1 มีการสารวจความพึงพอใจและความผูกพัน (Engagement)
18.2 มีการนาผลลัพธ์ของการสารวจมาปรับปรุงพัฒนางานด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
19. การสื่อสารประชาสัมพันธ์
19.1 มีการประชาสัมพันธ์นโยบายหรืองานด้านทรัพยากรบุคคลในองค์กรอย่างสม่าเสมอและหลากหลายช่องทาง
19.2 มีการประชาสัมพันธ์นโยบายหรืองานด้านทรัพยากรบุคคลในองค์กรอย่างทั่วถึง
20. เจ้าหน้าที่ในงานทรัพยากรบุคคล
20.1 เจ้าหน้าที่ในงานทรัพยากรบุคคลมีความรู้และสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
20.2 การบริการของเจ้าหน้าที่ในงานทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
20.3 เจ้าหน้าที่ในงานบุคคลดาเนินการเชิงรุกเสมอในเรื่องสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรในองค์กร
20.4 มีการติดต่อร่วมมือระหว่างส่วนราชการในการแลกเปลีย่ นความรู้หรือข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล
21. หลักปฏิบัติและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
21.1 มีกฎเกณฑ์ หลักปฏิบัติ กระบวนการ ที่ชัดเจนด้านทรัพยากรบุคคล
21.2 มีการพัฒนา Code of Conduct หรือมาตรฐานจรรยาบรรณ
21.3 ผู้บริหารและพนักงานเข้าใจและนาหลักปฏิบตั ิและกระบวนการมาตรฐานจรรยาบรรณไปใช้
22. สวัสดิการ
22.1 มีการจ่ายสวัสดิการอย่างครอบคลุม เป็นระบบ ทันสมัยและแข่งขันได้
22.2 มีการกาหนดนโยบาย แผนงานและระบบเรื่องความปลอดภัย สุขอนามัยและสภาพแวดล้อม
22.3 มีแผนงานด้านรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น แผนป้องกันอัคคีไฟ
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23. อื่น ๆ
23.1 มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากรที่ครบถ้วน
23.2 มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากรที่ทันสมัย
23.3 มีการจัดเก็บเอกสารของบุคลากรที่เป็นระบบและค้นหาง่าย
23.4 มีนวัตกรรมด้านทรัพยากรบุคคลสม่าเสมอ

 ศึกษาวิเคราะห์ทิศทาง นโยบาย และกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้
สอดคล้ องกั บ นโยบาย ยุ ทธศาสตร์ ค ณะกรรมการสิ ทธิ ม นุษ ยชนแห่ ง ชาติ แ ละแผนปฏิบั ติ การของส านั กงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
- จัดประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนฯ เพื่อพิจารณาประเด็นความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียต่อ
การบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
หรือผลการประเมินสถานภาพระบบบริหารทรัพยากรบุคคลในวันที่ 15 มกราคม 2561 โดยมี
ผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้
o นางสาวรตญา กอบศิริกาญจน์
รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
o นายพราหมณ์ นิยะบุตร
ผู้อานวยการสานักบริหารกลาง
o นายอัญญะรัฐ เอ่งฉ้วน
ผู้อานวยการสานักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
o นายชนินทร์ เกตุปราชญ์
ผู้อานวยการสานักวิจัยและวิชาการ
o นางสาววันรุ่ง แสนแก้ว
ผู้อานวยการกลุ่มสารนิเทศ
แทน ผู้อานวยการสานักส่งเสริมและประสานงาน
เครือข่าย
o นายภูวดล วีรเวชพิสัย
ผู้อานวยการสานักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
o นางจันทกานติ์ จตุรพาณิชย์ เกตุปราชญ์ นักวิชาการสิทธิมนุษยชนเชี่ยวชาญ
o นางพรสุรีย์ พลสมบัติ
นักวิชาการตรวจสอบภายในเชี่ยวชาญ
o นายจุมพล ขุนอ่อน
ผู้อานวยการกลุ่มงานติดตามและสารบบสานวน
o นายศรุติพงศ์ จิราดิษพงศ์
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
o นายครรชิต เพิ่มลาภ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
o นายสุรัตน์ อินทร์ศิริ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
o นางธัญลักษณ์ นุ้ยสินธุ์
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
o นางสาวจีระพา พรมไทย
เจ้าหน้าที่ธุรการ
- นาประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลจัดเรียงลาดับความสาคัญ โดยที่ปรึกษา
เสนอผลจากการจัดประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ในสานักงาน กสม. รวมถึงผลการทอดแบบสอบถาม
และให้คณะกรรมการแสดงความคิดเห็นประกอบ
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- ดาเนินการเลือกประเด็นยุทธศาสตร์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความสาคัญโดยพิจารณาจาก
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ฯ ที่ มี ค ะแนนส่ ว นต่ า งสู ง เพื่ อ น าไปจั ด ท าแผนกลยุ ท ธ์ ด้ า นการบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคลก่อนเป็นลาดับแรก ซึ่งแสดงผลสาเร็จในข้อ 4.2 ต่อไป
 จัดประชุมนาเสนอรายงานผลการดาเนินงานและประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ต่อคณะกรรมการฯ เพื่ อพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ นหรือข้ อเสนอแนะเพิ่ มเติ ม ในวัน ที่ 18 มกราคม 2561 โดยมี
ผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้
o นางสาวรตญา กอบศิริกาญจน์
รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
o นายอัญญะรัฐ เอ่งฉ้วน
ผู้อานวยการสานักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
o นายชนินทร์ เกตุปราชญ์
ผู้อานวยการสานักวิจัยและวิชาการ
o นางสาววันรุ่ง แสนแก้ว
ผู้อานวยการกลุ่มสารนิเทศ
แทน ผู้อานวยการสานักส่งเสริมและประสานงาน
เครือข่าย
o นายภูวดล วีรเวชพิสัย
ผู้อานวยการสานักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
o นางพรสุรีย์ พลสมบัติ
นักวิชาการตรวจสอบภายในเชี่ยวชาญ
o นายจุมพล ขุนอ่อน
ผู้อานวยการกลุ่มงานติดตามและสารบบสานวน
o นายศรุตพงศ์ จิราดิษพงศ์
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
o นายครรชิต เพิ่มลาภ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
o นายสุรัตน์ อินทร์ศิริ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
o นางธัญลักษณ์ นุ้ยสินธุ์
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
โดยผลการดาเนินการนั้น คณะกรรมการเห็นชอบกับแผนกลยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 ซึ่งจะสรุปในบทที่ 5 ต่อไป
ทั้งนี้มีให้พิจารณาปรับปรุงดังต่อไปนี้
o ให้แก้ไขตารางแสดงโครงการต่างๆ ในแต่ละกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2561
– 2565 ในกลยุทธ์ที่ 4.2 ให้แก้ไขข้อความ “ลงโทษหรื อไล่บุคลากรที่ไม่มีผลงานอย่าง
ต่อเนื่องออกได้” เป็น “ลงโทษหรือให้บุคลากรที่ไม่มีผลงานอย่างต่อเนื่องออกได้”
o ให้ ตรวจสอบประมาณการค่า ใช้ จ่า ยของแต่ ล ะโครงการให้ ค รบถ้ว นและเหมาะสม เช่ น
งบประมาณด้านลิขสิทธิ์ IT ค่าวิทยากร ฯลฯ เป็นต้น
 กาหนดยุทธศาสตร์ด้ า นการบริ หารทรัพยากรบุค คลที่ไ ด้ปรั บปรุ งแก้ไ ขแล้วจากข้อเสนอแนะ/
ข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ
 ศึกษาวิเคราะห์และยกร่างแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลสานักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดดังนี้
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- บทสรุปผู้บริหารที่ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์/กลยุทธ์/
มาตรการการดาเนินการ ตัวชี้วัดหลัก โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ
- กรอบแผนภาพยุทธศาสตร์ที่แสดงความเชื่อมโยง วิสัยทัศน์ พันธกิจ การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่
การปฏิบัติ
- แผนงาน โครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธ์ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการที่
รองรับครบทุกประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของสานักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ จาแนกเป็นรายปีและมีการจัดลาดับ
ความสาคัญของโครงการไว้
 จัดประชุมน าเสนอ “ร่ างแผนกลยุทธ์การบริหารทรั พยากรบุคคลของสานักงานคณะกรรมการสิ ทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕” ต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
o นางสาวรตญา กอบศิริกาญจน์
รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
o นายพราหมณ์ นิยะบุตร
ผู้อานวยการสานักบริหารกลาง
o นางสาวรมิดา ฐิติพัฒนะ
ผู้อานวยการกลุ่มงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 7
แทน ผู้อานวนการสานักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
o นางสาวเกศริน เตียวสกุล
พนักงานคดีเชี่ยวชาญ
บังคับบัญชาข้าราชการในกลุ่มงานเสนอเรื่องและ
ฟ้องคคีต่อศาล 2
แทนผู้อานวยการสานักกฎหมายและคดี
o นายชนินทร์ เกตุปราชญ์
ผู้อานวยการสานักวิจัยและวิชาการ
o นายเกรียงไกร แท้สิน
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
แทนผู้อานวยการสานักส่งเสริมและประสานงาน
เครือข่าย
o นายภูวดล วีรเวชพิสัย
ผู้อานวยการสานักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
o นางจันทกานติ์ จตุรพาณิชย์ เกตุปราชญ์ นักวิชาการสิทธิมนุษยชนเชี่ยวชาญ
o นางพรสุรีย์ พลสมบัติ
นักวิชาการตรวจสอบภายในเชี่ยวชาญ
o นายจุมพล ขุนอ่อน
ผู้อานวยการกลุ่มงานติดตามและสารบบสานวน
o นายศรุติพงศ์ จิราดิษพงศ์
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
o นายครรชิต เพิ่มลาภ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
o นายสุรัตน์ อินทร์ศิริ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
o นายจิรธัช ชาญเจริญ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
o นางธัญลักษณ์ นุ้ยสินธุ์
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
โดยผลการดาเนินการนั้น คณะกรรมการเห็นชอบกับแผนกลยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส านั กงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 ทั้งนี้มีให้ พิจารณา
ปรับปรุงดังต่อไปนี้
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o ให้คณะที่ปรึกษาฯ ตรวจสอบรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายของแต่ละโครงการให้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม
ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการติดตามและประสานงานการจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร
บุคคลของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุม 708 ชั้น 7 ในวันที่
26 มีนาคม 2561 มีมติเห็นชอบร่างแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของสานักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมมีรายชื่อดังต่อไปนี้
o นางสาวรตญา กอบศิริกาญจน์
รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
o นายอัญญะรัฐ เอ่งฉ้วน
ผู้อานวยการสานักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
o นางสาวเกศริน เตียวสกุล
พนักงานคดีเชี่ยวชาญ
บังคับบัญชาข้าราชการในกลุ่มงานเสนอเรื่องและ
ฟ้องคคีต่อศาล 2
แทนผู้อานวยการสานักกฎหมายและคดี
o นายชนินทร์ เกตุปราชญ์
ผู้อานวยการสานักวิจัยและวิชาการ
o นางนภัทร ชัตะวรรณ
ผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
แทนผู้อานวยการสานักส่งเสริมและประสานงาน
เครือข่าย
o นายพรชัย น้อยบ้านโง้ง
นักวิชาการสิทธิมนุษยชนชานาญการ
แทนผู้อานวยการสานักสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศ
o นางจันทกานติ์ จตุรพาณิชย์ เกตุปราชญ์ นักวิชาการสิทธิมนุษยชนเชี่ยวชาญ
o นางพรสุรีย์ พลสมบัติ
นักวิชาการตรวจสอบภายในเชี่ยวชาญ
o นายศรุติพงศ์ จิราดิษพงศ์
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
o นายสุรัตน์ อินทร์ศิริ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โดยรายละเอียดของโครงการในแต่ละกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์มีดังต่อไปนี้
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4.2 ผลการวิเคราะห์ระบบทรัพยากรบุคคลจากแบบสอบถามและข้อมูลทุติยภูมิ
จากการเก็บข้อมูลจากกลุ่มงานบริหารงานทรัพยากรบุคคลและผลการสารวจจากแบบสอบถามของข้าราชการจานวน 146 รายและพนักงานราชการ
จานวน 56 ราย รวมเป็น 202 รายนั้นได้ผลตอบแบบสารวจกลับมาทั้งสิ้น 78 รายคิดเป็นร้อยละ 38.61 ของจานวนทั้งหมด (ซึ่งผ่านเกณฑ์มาตรฐานคือ
30% ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด) สามารถสรุปผลคะแนนได้ดังนี้
ระบบ/ประเด็น
1. ความชัดเจนในกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
1.1 มีการกาหนดกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ ภารกิจและกลยุทธ์ขององค์กร
1.2 มีแผนปฏิบัติการด้านการบริหารหรือพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่
สอดคล้องกับกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล
1.3 มีการติดตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารหรือพัฒนาทรัพยากร
บุคคลอย่างเป็นระบบ
2. ค่านิยมและวัฒนธรรมในองค์กร
2.1 มีการกาหนดค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
2.2 ผู้บริหารและข้าราชการมีส่วนร่วมในการนาค่านิยมมาใช้ปฏิบัติ
ให้เกิดประโยชน์อย่างต่อเนื่อง
2.3 ข้าราชการทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานได้อย่างดี
2.4 ปัจจุบันสานักงาน กสม. ให้ความสาคัญกับ "ทรัพยากรบุคคล"
2.5 ปัจจุบันผู้บริหารมองว่าการบริหารงานบุคคลเป็นหน้าที่
รับผิดชอบร่วมกันระหว่างตนกับสานักบริหารกลาง

ความคิดเห็นจากผลสารวจ
ไม่มีระบบนี้ ไม่พึงพอใจ ปานกลาง พอใจ

รวมคะแนน

ลาดับ

30.8%

35.9%

28.2%

5.1%

207.7%

24

29.5%

38.5%

28.2%

3.8%

206.4%

22

51.3%

32.1%

15.4%

1.3%

166.7%

7

21.8%

43.6%

28.2%

6.4%

219.2%

35

24.4%

56.4%

19.2%

0.0%

194.9%

14

3.8%
6.4%

44.9%
56.4%

50.0%
34.6%

1.3%
2.6%

248.7%
233.3%

58
46

17.9%

48.7%

30.8%

2.6%

217.9%

31

ผลการเก็บข้อมูลทุติยภูมิ
และความเห็นที่ปรึกษา
ปัจจุบันยังไม่มีการกาหนด
กลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลที่
ชัดเจน จึงอาจทาให้ไม่มีการ
ติดตามอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ใน
ระยะถัดไปในแผนควรมี
การติดตามทุก ๆ 2 ปี เพื่อ
การขับเคลื่อนเป็นไปตามแผนที่
กาหนดไว้
ปัจจุบันยังไม่มีการกาหนด
ค่านิยมและวัฒนธรรมใน
การทางานที่ชัดเจน ดังนั้นแม้
จะมีความพึงพอใจปานกลาง
แต่อาจเป็นสิ่งที่ต้องดาเนินการ
อย่างเร่งด่วน
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ระบบ/ประเด็น
3. ตาแหน่งงาน
3.1 มีการสร้างงานและหน้าที่รับผิดชอบที่เหมาะสมกับความต้องการ
ขององค์กร
3.2 มีการจัดทาแบบบรรยายลักษณะงานที่สะท้อนงานในปัจจุบัน
3.3 มีการจัดทาแบบบรรยายลักษณะงานที่สะท้อนยุทธศาสตร์ใน
อนาคตขององค์กร
4. ต้นแบบสมรรถนะ
4.1 มีการสร้างต้นแบบสมรรถนะหลักขององค์กร
4.2 มีการสร้างต้นแบบสมรรถนะของแต่ละตาแหน่งงาน
4.3 มีการนาการสร้างต้นแบบสมรรถนะหลักและสมรรถนะของแต่ละ
ตาแหน่งงานมาใช้ในการประเมินจริงจัง
4.3 มีการนาการสร้างต้นแบบสมรรถนะหลักและสมรรถนะของแต่ละ
ตาแหน่งงานมาใช้ในการพัฒนาจริงจัง
5. โครงสร้างองค์กร
5.1 มีการทบทวนโครงสร้างองค์กรเพื่อให้สะท้อนถึงกลยุทธ์ และ
ภารกิจขององค์กร
5.2 หน่วยงานต่าง ๆ ในโครงสร้างองค์กรประสานงานและสนับสนุน
ซึ่งกันและกัน
5.3 มีหลักเกณฑ์ในการเพิ่ม/ลดตาแหน่งงานในโครงสร้างองค์กร
5.4 มีการกาหนดจานวนและระดับของสายบังคับบัญชาที่เหมาะสม
ในโครงสร้างองค์กร

ความคิดเห็นจากผลสารวจ
ไม่มีระบบนี้ ไม่พึงพอใจ ปานกลาง พอใจ

รวมคะแนน

ลาดับ

10.3%

55.1%

33.3%

1.3%

225.6%

41

28.2%

44.9%

23.1%

3.8%

202.6%

18

39.7%

50.0%

9.0%

1.3%

171.8%

8

28.2%
26.9%

38.5%
42.3%

23.1%
23.1%

10.3%
7.7%

215.4%
211.5%

28
26

28.2%

46.2%

21.8%

3.8%

201.3%

17

33.3%

47.4%

16.7%

2.6%

188.5%

12

7.7%

46.2%

39.7%

6.4%

244.9%

55

6.4%

41.0%

51.3%

1.3%

247.4%

57

25.6%

61.5%

11.5%

1.3%

188.5%

13

9.0%

60.3%

26.9%

3.8%

225.6%

40

ผลการเก็บข้อมูลทุติยภูมิ
และความเห็นที่ปรึกษา
ปัจจุบันมีการกาหนดหน้าที่
รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน
อย่างชัดเจน แต่ยังไม่มีการ
กาหนดแบบบรรยายลักษณะ
งานที่รองรับภารกิจงานใหม่
และกลยุทธ์ของสานักงาน
มีการกาหนดต้นแบบสมรรถนะ
ประจาตาแหน่งเรียบร้อยแต่
การประเมินและการพัฒนานั้น
แม้จะมีแผนแล้ว แต่ยังไม่ได้
นามาใช้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่ง
ในระยะยาวจาเป็นต้องนามาใช้
อย่างจริงจังมากขึ้น
มีการทบทวนโครงสร้างองค์กร
แต่ยังไม่เห็นผลที่ชัดเจน
อย่างไรก็ดีอาจมีหลักเกณฑ์ใน
การกาหนดอัตรากาลังและ
การเพิ่ม/ลดตาแหน่งงานใน
โครงสร้างงองค์กรที่ชัดเจนขึ้น
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ระบบ/ประเด็น
6. การประเมินค่างานและจัดระดับชั้นงาน
6.1 มีกระบวนการและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการประเมินค่างานเพื่อ
ปรับระดับตาแหน่งให้สูงขึ้น
6.2 การจัดระดับชั้นงานมีความเหมาะสมและสะท้อนคุณค่าจริงของ
แต่ละงานในปัจจุบัน
6.3 มีการจัดตาแหน่งต่าง ๆ ลงในระดับชั้นงานที่เหมาะสม
7. การประเมินและบริหารผลงานประจาปี
7.1 มีหลักเกณฑ์ กระบวนการบริหารผลงานประจาปีและระบบใน
การประเมินที่ชัดเจนและยุติธรรม
7.2 มีการเชื่อมโยงระบบบริหารผลงานกับค่าตอบแทนที่เป็นระบบ
และยุติธรรม
7.3 มีตัวชี้วัด (KPIs) ที่เหมาะสมกับแต่ละตาแหน่ง/หน่วยงาน
7.4 มีเป้าหมายที่เหมาะสมและช่วยขับเคลื่อนความสาเร็จขององค์กร
8. การคัดสรรบุคลากร
8.1 มีแนวทางและระบบในการคัดสรรบุคลากรทุกระดับ
8.2 ผู้บริหารใช้แนวทาง/หลักเกณฑ์/กฎระเบียบและระบบที่กาหนด
ไว้ได้ถูกต้องตามกฎระเบียบอย่างจริงจังเคร่งครัด
8.3 การคัดสรรบุคคลให้เลื่อนระดับตาแหน่งให้สูงขึ้นเป็นไปอย่าง
ยุติธรรมและโปร่งใส
8.4 การคัดสรรบุคคลอยู่บนผลงานและสมรรถนะที่กาหนดไว้ในแต่
ละลักษณะงาน

ความคิดเห็นจากผลสารวจ
ไม่มีระบบนี้ ไม่พึงพอใจ ปานกลาง พอใจ

รวมคะแนน

ลาดับ

5.1%

44.9%

37.2%

12.8%

257.7%

64

6.4%

57.7%

33.3%

2.6%

232.1%

45

9.0%

59.0%

29.5%

2.6%

225.6%

41

2.6%

50.0%

35.9%

11.5%

256.4%

63

3.8%

51.3%

34.6%

10.3%

251.3%

61

3.8%
3.8%

53.8%
57.7%

32.1%
34.6%

10.3%
3.8%

248.7%
238.5%

58
49

2.6%

47.4%

33.3%

16.7%

264.1%

66

5.1%

56.4%

33.3%

5.1%

238.5%

50

5.1%

52.6%

34.6%

7.7%

244.9%

55

3.8%

61.5%

33.3%

1.3%

232.1%

44

ผลการเก็บข้อมูลทุติยภูมิ
และความเห็นที่ปรึกษา
แนวทางในการกาหนดระดับชั้น
งานและประเมินค่างานมีความ
ชัดเจนตามข้าราชการรัฐสภา
ซึ่งอาจนามาใช้ต่อได้โดยอนุโลม
กรณีที่ปรับเป็นองค์กรอิสระ

มีหลักเกณฑ์และแนวทาง
การประเมินผลงานประจาปีที่
ชัดเจน แต่ความเข้มข้นของ
การประเมินอาจแตกต่างกันใน
แต่ละหน่วยงาน ซึ่งมีความ
จาเป็นต้องทบทวนเพื่อให้เกิด
ความยุติธรรมในอนาคต
มีแนวทางในการคัดสรร
บุคลากรตามแนวทางของ
ข้าราชการรัฐสภา ซึ่งอาจ
นามาใช้ต่อได้โดยอนุโลม กรณี
ที่ปรับเป็นองค์กรอิสระ อย่างไร
ก็ดีบางส่วนมองว่ายังไม่เป็น
ธรรมและเป็นการประเมินโดย
ใช้ดุลยพินิจอย่างมาก
หน้า 39

ระบบ/ประเด็น
9. การพัฒนาศักยภาพ
9.1 มีแผนและระบบในการพัฒนาผู้นาองค์กร
9.2 มีแนวทางและแผน (Training Roadmap) ในการพัฒนา
เจ้าหน้าที่ทุกระดับ
9.3 มีการหาช่องว่าง (Gap) และความต้องการในการฝึกอบรมของ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทั้งหมด
9.4 มีการพัฒนาข้าราชการ/ลูกจ้างทุกระดับตามความต้องการที่
แท้จริงของงาน
9.5 ข้าราชการและลูกจ้างที่มีโอกาสได้รับการอบรมพัฒนาใน
หลักสูตรที่ต้องการอย่างทั่วถึง
10. การจ่ายค่าตอบแทน
10.1 มีการจ่ายค่าตอบแทนที่สามารถดึงดูดและเก็บรักษาบุคลากรที่
โดดเด่นได้

ความคิดเห็นจากผลสารวจ
ไม่มีระบบนี้ ไม่พึงพอใจ ปานกลาง พอใจ

รวมคะแนน

ลาดับ

23.1%

46.2%

24.4%

6.4%

214.1%

27

17.9%

38.5%

34.6%

9.0%

234.6%

47

29.5%

43.6%

21.8%

5.1%

202.6%

20

9.0%

48.7%

35.9%

6.4%

239.7%

51

7.7%

46.2%

33.3%

12.8%

251.3%

62

1.3%

26.9%

34.6%

37.2%

307.7%

73

10.2 มีการขึ้นเงินเดือนประจาปีที่เหมาะสมและแข่งขันได้

3.8%

38.5%

35.9%

21.8%

275.6%

70

10.3 มีการจ่ายโบนัสหรือแรงจูงใจประจาปีที่เหมาะสมและแข่งขันได้

75.6%

15.4%

7.7%

1.3%

134.6%

1

10.4 มีการจ่ายสวัสดิการที่เป็นระบบ ทันสมัย และแข่งขันได้

35.9%

32.1%

20.5%

11.5%

207.7%

24

10.4 มีการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ (เช่น ตามอาชีพที่ขาดแคลน เป็นต้น)
ที่เหมาะสม

66.7%

15.4%

12.8%

5.1%

156.4%

5

ผลการเก็บข้อมูลทุติยภูมิ
และความเห็นที่ปรึกษา
มีแผนในการพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่แต่ยังไม่มีการประเมิน
ช่องว่าง และการพัฒนาตาม
แผนที่กาหนดไว้ ซึ่งหากมี
การเปลีย่ นแปลงตามภารกิจ
ใหม่ของสานักงาน จาเป็นต้องมี
การพัฒนาให้เจ้าหน้าที่มี
ความพร้อมในการดาเนินการ
มากขึ้น

เป็นประเด็นที่มีความไม่พึง
พอใจมากที่สุด โดยเฉพาะใน
การเรื่องการจ่ายโบนัสหรือการ
จ่ายแรงจูงใจประจาปี ซึ่ง
ปัจจุบันยังไม่มีการจ่าย
ค่าตอบแทนประเภทนี้
นอกจากนั้นการจ่ายเงินเพิม่
พิเศษอื่น ๆ เหมือน กลต. หรือ
ปปช. อาจน้อยกว่าโดย
เปรียบเทียบเนื่องจากยังคงอิง
กับการจ่ายของข้าราชการ
รัฐสภาโดยอนุโลม
หน้า 40

ระบบ/ประเด็น
11. ผู้นาขององค์กร
11.1 ผู้บริหารระดับสูง (ตาแหน่งประเภทบริหาร) เป็นผู้นาที่ดีของ
องค์กร
11.2 ผู้บริหารระดับกลาง (ตาแหน่งประเภทอานวยการ) เป็น
ผู้อานวยการที่บริหารจัดการและสอนงานผู้บังคับบัญชาได้
12. การวางแผนทางก้าวหน้าในอาชีพ
12.1 มีการกาหนดและวางแผนทางเดินสายอาชีพที่ชัดเจน
12.2 มีการวางแผน/เตรียมการหาผู้สืบทอดตาแหน่งหลักอย่าง
ชัดเจน เป็นระบบและต่อเนื่อง
12.3 มีการพัฒนาผู้สืบทอดตาแหน่งหลักอย่างชัดเจนเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง
13. การบริหารผู้มีผลงานและศักยภาพสูง (Talent)
13.1 มีหลักเกณฑ์และแนวทางในการระบุผู้มีผลงานและศักยภาพสูง
ในสานักงาน กสม.
13.2 มีระบบและแนวทางในการดึงดูด พัฒนาสร้างขวัญกาลังใจและ
เก็บรักษาผู้มีผลงานและศักยภาพสูงในองค์กร
14. การวางแผนและวิเคราะห์อัตรากาลัง
14.1มีหลักเกณฑ์และขั้นตอนการวางแผนและกาหนดอัตรากาลังที่
เหมาะสมกับภารกิจขององค์กร
14.2 สามารถบริหารกาลังคนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแผน

ความคิดเห็นจากผลสารวจ
ไม่มีระบบนี้ ไม่พึงพอใจ ปานกลาง พอใจ

รวมคะแนน

ลาดับ

1.3%

57.7%

32.1%

9.0%

248.7%

58

2.6%

42.3%

42.3%

12.8%

265.4%

67

12.8%

35.9%

30.8%

20.5%

259.0%

65

19.2%

53.8%

19.2%

7.7%

215.4%

30

28.2%

47.4%

17.9%

6.4%

202.6%

18

46.2%

33.3%

15.4%

5.1%

179.5%

10

41.0%

42.3%

15.4%

1.3%

176.9%

9

15.4%

55.1%

25.6%

3.8%

217.9%

31

19.2%

64.1%

15.4%

1.3%

198.7%

16

ผลการเก็บข้อมูลทุติยภูมิ
และความเห็นที่ปรึกษา
มีความพึงพอใจค่อนข้างสูงเมื่อ
เปรียบเทียบกับประเด็นอื่น ๆ
อย่างไรก็ดีควรเพิ่มการ
พัฒนาการบริหารจัดการและ
การสอนงาน
แม้จะไม่มีความชัดเจนในการ
หาผู้สืบทอดตาแหน่งสาคัญ แต่
สานักงานมีทางเดินที่ตาแหน่ง
ทุกตาแหน่งในสายวิชาการ
สามารถเติบโตได้ถึงเชี่ยวชาญ
ซึ่งถือว่าดีมากโดยเปรียบเทียบ
ปัจจุบันยังไม่มีระบบดังกล่าว
แต่มีการสร้างขวัญกาลังใจของ
พนักงานที่มีผลงานโดดเด่นผ่าน
การประเมินผลงานประจาปี
และการขึ้นเงินเดือน
มีกรอบอัตรากาลังแต่ยังคงสรร
หาไม่ครบตามแผนที่กาหนดไว้
แม้จะดีขึ้นมากจากปีที่ผ่านมา

หน้า 41

ระบบ/ประเด็น

ความคิดเห็นจากผลสารวจ
ไม่มีระบบนี้ ไม่พึงพอใจ ปานกลาง พอใจ

15. การรักษาบุคคลและการไล่บุคคลออก
15.1 องค์กรสามารถเก็บรักษาข้าราชการที่มีศักยภาพและที่มีผลงาน
โดดเด่นได้
15.2 องค์กรสามารถตักเตือน ลงโทษหรือไล่ข้าราชการ/ลูกจ้างที่ไม่มี
ผลงานอย่างต่อเนื่องได้
16. การจัดทาเหตุผลการโอน ย้าย ลาออก
16.1 มีการจัดทา Exit Interview หรือเก็บเหตุผลที่ผู้บริหารหรือ
ข้าราชการออกหรือขอโอนย้ายจากสานักงาน
16.2 มีการนาผลของ Exit Interview มาปรับปรุงพัฒนาการ
ดาเนินงานขององค์กร
17. แรงงานสัมพันธ์
17.1 มีการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและ
ข้าราชการ/ลูกจ้างอย่างสม่าเสมอ
17.2 มีการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการ/ลูกจ้าง
ด้วยกันอย่างสม่าเสมอ
18. การสารวจความพึงพอใจและความผูกพันของเจ้าหน้าที่ในองค์กร
18.1 มีการสารวจความพึงพอใจและความผูกพัน (Engagement)
18.2 มีการนาผลลัพธ์ของการสารวจมาปรับปรุงพัฒนางานด้าน
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รวมคะแนน

ลาดับ

14.1%

47.4%

35.9%

2.6%

226.9%

43

26.9%

55.1%

14.1%

3.8%

194.9%

14

59.0%

24.4%

15.4%

1.3%

159.0%

6

73.1%

17.9%

9.0%

0.0%

135.9%

2

17.9%

59.0%

21.8%

1.3%

206.4%

22

16.7%

50.0%

29.5%

3.8%

220.5%

36

65.4%

21.8%

12.8%

0.0%

147.4%

4

66.7%

21.8%

11.5%

0.0%

144.9%

3

ผลการเก็บข้อมูลทุติยภูมิ
และความเห็นที่ปรึกษา
ไม่มีข้อมูลเชิงประจักษ์

มีการดาเนินการ แต่การเก็บ
ข้อมูลเป็นการดาเนินการ
ประจาเท่านั้น ไม่มีการค้นหา
สาเหตุที่แท้จริงอันจะทาไปสู่
แนวทางการแก้ไขปัญหาเชิงลึก
ที่เหมาสะม
มีการจัดกิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์น้อยกว่าและไม่ได้
รับความร่วมมือจากผู้บริหาร
และพนักงานเท่าที่ควร
ไม่มีการสารวจความพึงพอใจ
และความผูกพันอย่างเป็น
ทางการ และควรรีบดาเนินการ
เพื่อให้เป็นองค์กรสร้างสุข

หน้า 42

ระบบ/ประเด็น
19. การสื่อสารประชาสัมพันธ์
19.1 มีการประชาสัมพันธ์นโยบายหรืองานด้านทรัพยากรบุคคลใน
องค์กรอย่างสม่าเสมอและหลากหลายช่องทาง
19.2 มีการประชาสัมพันธ์นโยบายหรืองานด้านทรัพยากรบุคคลใน
องค์กรอย่างทั่วถึง
20. เจ้าหน้าที่ในงานทรัพยากรบุคคล
20.1 เจ้าหน้าที่ในงานทรัพยากรบุคคลมีความรู้และสามารถในการ
ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
20.2 การบริการของเจ้าหน้าที่ในงานทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
20.3 เจ้าหน้าที่ในงานบุคคลดาเนินการเชิงรุกเสมอในเรื่องสิทธิ
ประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรในองค์กร
20.4 มีการติดต่อร่วมมือระหว่างส่วนราชการในการแลกเปลี่ยน
ความรู้หรือข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล
21. หลักปฏิบัติและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
21.1 มีกฎเกณฑ์ หลักปฏิบัติ กระบวนการ ที่ชัดเจนด้านทรัพยากร
บุคคล
21.2 มีการพัฒนา Code of Conduct หรือมาตรฐานจรรยาบรรณ
21.3 ผู้บริหารและพนักงานเข้าใจและนาหลักปฏิบัติและ
กระบวนการมาตรฐานจรรยาบรรณไปใช้

ความคิดเห็นจากผลสารวจ
ไม่มีระบบนี้ ไม่พึงพอใจ ปานกลาง พอใจ

รวมคะแนน

ลาดับ

15.4%

52.6%

26.9%

5.1%

221.8%

37

17.9%

51.3%

25.6%

5.1%

217.9%

31

1.3%

29.5%

53.8%

15.4%

283.3%

72

1.3%

34.6%

46.2%

17.9%

280.8%

71

6.4%

61.5%

23.1%

9.0%

234.6%

47

16.7%

38.5%

33.3%

11.5%

239.7%

51

5.1%

37.2%

38.5%

19.2%

271.8%

69

16.7%
16.7%

39.7%
52.6%

29.5%
29.5%

14.1%
1.3%

241.0%
215.4%

53
28

ผลการเก็บข้อมูลทุติยภูมิ
และความเห็นที่ปรึกษา
มีการประชาสัมพันธ์นโยบาย
หรือข่าวสารด้านทรัพยากร
บุคคลผ่านทางช่องทางต่าง ๆ
เช่น ประกาศ การสัมมนา ฯลฯ
แต่อาจไม่ครอบคลุมและทั่วถึง
เจ้าหน้าที่ให้การบริการที่ดี แต่
ยังอาจขาดความรูเ้ ชิงลึกที่
เกี่ยวข้องกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล จึงอาจ
จาเป็นต้องมีการฝึกอบรมในแต่
ละด้านให้เหมาะสมและรองรับ
ภารกิจในระยะยาวของ
สานักงาน

มีการกาหนดกฎเกณฑ์
หลักปฏิบตั ิ กระบวนการ
ที่ชัดเจนด้านทรัพยากรบุคคล
ตามประกาศที่เป็นทางการ แต่
การนาไปใช้อาจมีปญ
ั หาในทาง
ปฏิบัติจึงต้องมีการฝึกอบรม
และจัดทาคู่มือมากขึ้น
หน้า 43

ระบบ/ประเด็น
22. สวัสดิการ
22.1 มีการจ่ายสวัสดิการอย่างครอบคลุม เป็นระบบ ทันสมัยและ
แข่งขันได้
22.2 มีการกาหนดนโยบาย แผนงานและระบบเรื่องความปลอดภัย
สุขอนามัยและสภาพแวดล้อม
22.3 มีแผนงานด้านรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น
แผนป้องกันอัคคีไฟ แผนการซ้อมหนีไฟ แผนการรับมือผู้ประท้วง
23. อื่น ๆ
23.1 มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหารและพัฒนา
บุคลากรที่ครบถ้วน
23.2 มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหารและพัฒนา
บุคลากรที่ทันสมัย (ที่อานวยความสะดวก/เอื้อประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงาน)
23.3 มีการจัดเก็บเอกสารของบุคลากรที่เป็นระบบและค้นหาง่าย
23.4 มีนวัตกรรมด้านทรัพยากรบุคคลสม่าเสมอ

ความคิดเห็นจากผลสารวจ
ไม่มีระบบนี้ ไม่พึงพอใจ ปานกลาง พอใจ

รวมคะแนน

ลาดับ

17.9%

32.1%

38.5%

11.5%

243.6%

54

17.9%

44.9%

32.1%

5.1%

224.4%

39

7.7%

35.9%

38.5%

17.9%

266.7%

68

16.7%

51.3%

25.6%

6.4%

221.8%

37

23.1%

53.8%

19.2%

3.8%

203.8%

21

17.9%
42.3%

50.0%
35.9%

28.2%
19.2%

3.8%
2.6%

217.9%
182.1%

31
11

ผลการเก็บข้อมูลทุติยภูมิ
และความเห็นที่ปรึกษา
ดาเนินการถูกต้องตามหลักของ
กฎหมาย และบุคลากรส่วน
ใหญ่มีความพึงพอใจระดับปาน
กลาง แม้ว่าอาจต้องเพิ่มการทา
ความเข้าใจและหลักสูตรที่
น่าสนใจมากขึ้น

แม้จะมีระบบฐานข้อมูลที่
ชัดเจนแต่ในทางปฏิบัตยิ ังไม่มี
การ update ข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันและรวดเร็ว รวมถึง
การไปใช้ประโยชน์
ประกอบการบริหารงานบุคคล
อื่น ๆ เช่น การสรรหา
การแต่งตั้ง ฯล ยังน้อยอยูม่ าก

นอกจากนั้ยผลการจัดลาดับความสาคัญของการดาเนินการพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคล (1-10) ได้ถูกนามาจัดเรียงคะแนนแบบถ่วงน้าหนัก คือหากได้
คะแนน 1 จะหมายถึงมีความสาคัญเป็นอย่างมาก จึงได้การถ่วงน้าหนักเท่า กับ 10 คะแนน ในขณะที่ได้คะแนน 2 จะมีความสาคัญรองลงมา จึงได้การถ่วง
น้าหนักเท่ากับ 9 คะแนน แล้วดาเนินการเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ จนหัวข้อที่ได้คะแนน 10 จะมีการถ่วงน้าหนึกเท่า 1 คะแนนตามลาดับ โดยผลของการดาเนินการ
จึงทาให้ได้ข้อสรุปดังตารางต่อไปนีด้ ังนี้

หน้า 44

ระบบ/ประเด็น
1. ความชัดเจนในกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
1.1 มีการกาหนดกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ภารกิจและ
กลยุทธ์ขององค์กร
1.2 มีแผนปฏิบัติการด้านการบริหารหรือพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับ
กลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล
1.3 มีการติดตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารหรือพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่าง
เป็นระบบ
2. ค่านิยมและวัฒนธรรมในองค์กร
2.1 มีการกาหนดค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
2.2 ผู้บริหารและข้าราชการมีส่วนร่วมในการนาค่านิยมมาใช้ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์
อย่างต่อเนื่อง
2.3 ข้าราชการทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานได้อย่างดี
2.4 ปัจจุบันสานักงาน กสม. ให้ความสาคัญกับ "ทรัพยากรบุคคล"
2.5 ปัจจุบันผู้บริหารมองว่าการบริหารงานบุคคลเป็นหน้าที่รับผิดชอบร่วมกัน
ระหว่างตนกับสานักบริหารกลาง
3. ตาแหน่งงาน
3.1 มีการสร้างงานและหน้าที่รับผิดชอบที่เหมาะสมกับความต้องการขององค์กร
3.2 มีการจัดทาแบบบรรยายลักษณะงานที่สะท้อนงานในปัจจุบัน
3.3 มีการจัดทาแบบบรรยายลักษณะงานที่สะท้อนยุทธศาสตร์ในอนาคตขององค์กร

การให้คะแนนความเร่งด่วนที่อยากให้แก้ไข/ปรับปรุง
รวมคะแนน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4

2

1

2

1

1

1

1

1

2

1

1

3

4

1

1

1

1

1

2

2

2

1

2

1

1

2

1

1

2

2

3

2

1

1

4
1
1

1

1

3
1
1

2
3

1
3

3

12

1

97

13

2

32

48

61

29

48

36

64
23

27
53

25

51

125
72
21

5
20
55

1
2

3

100

3

2

1
1
1

1

2
1
1

1
1

1
1

ลาดับ
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1
1
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การให้คะแนนความเร่งด่วนที่อยากให้แก้ไข/ปรับปรุง
รวมคะแนน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4. ต้นแบบสมรรถนะ
4.1 มีการสร้างต้นแบบสมรรถนะหลักขององค์กร
4.2 มีการสร้างต้นแบบสมรรถนะของแต่ละตาแหน่งงาน
1
4.3 มีการนาการสร้างต้นแบบสมรรถนะหลักและสมรรถนะของแต่ละตาแหน่งงานมา
ใช้ในการประเมินจริงจัง
4.3 มีการนาการสร้างต้นแบบสมรรถนะหลักและสมรรถนะของแต่ละตาแหน่งงานมา
ใช้ในการพัฒนาจริงจัง
5. โครงสร้างองค์กร
5.1 มีการทบทวนโครงสร้างองค์กรเพื่อให้สะท้อนถึงกลยุทธ์ และภารกิจขององค์กร 14
5.2 หน่วยงานต่าง ๆ ในโครงสร้างองค์กรประสานงานและสนับสนุนซึ่งกันและกัน
5.3 มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการเพิ่ม/ลดตาแหน่งงานในโครงสร้างองค์กร
2
5.4 มีการกาหนดจานวนและระดับของสายบังคับบัญชาที่เหมาะสมในโครงสร้าง
องค์กร
6. การประเมินค่างานและจัดระดับชั้นงาน
6.1 มีกระบวนการและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการประเมินค่างานเพื่อปรับระดับ
ตาแหน่งให้สูงขึ้น
6.2 การจัดระดับชั้นงานมีความเหมาะสมและสะท้อนคุณค่าจริงของแต่ละงาน
ปัจจุบัน
6.3 มีการจัดตาแหน่งต่าง ๆ ลงในระดับชั้นงานที่เหมาะสม
1

1
1
1

2
1
1

1
6

1

1

2

1

1

1

1
3
1
1

2
2
1

3
1

4

1
3
1

4

2

1

1

1

4
1

2

ลาดับ

22
33

54
47

42

40

19

58

1

252
69
90

1
22
15

2

1
1
2

2

2

1

2

75

17

1

1

34

43

1

1

3

3

3

1

1

2

69

22

3

2

1

1

71

21

2

1

2

1

2

3
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7. การประเมินและบริหารผลงานประจาปี
7.1 มีหลักเกณฑ์ กระบวนการบริหารผลงานประจาปีและระบบในการประเมินที่
ชัดเจนและยุติธรรม
7.2 มีการเชื่อมโยงระบบบริหารผลงานกับค่าตอบแทนที่เป็นระบบและยุติธรรม
7.3 มีตัวชี้วัด (KPIs) ที่เหมาะสมกับแต่ละตาแหน่ง/หน่วยงาน
7.4 มีเป้าหมายที่เหมาะสมและช่วยขับเคลื่อนความสาเร็จขององค์กร
8. การคัดสรรบุคลากร
8.1 มีแนวทางและระบบในการคัดสรรบุคลากรทุกระดับ
8.2 ผู้บริหารใช้แนวทาง/หลักเกณฑ์/กฎระเบียบและระบบที่กาหนดไว้ได้ถูกต้องตาม
กฎระเบียบอย่างจริงจังเคร่งครัด
8.3 การคัดสรรบุคคลให้เลื่อนระดับตาแหน่งสูงขึ้นเป็นไปอย่างยุติธรรมและโปร่งใส
8.4 การคัดสรรบุคคลอยู่บนผลงานและสมรรถนะที่กาหนดไว้ในแต่ละลักษณะงาน
9. การพัฒนาศักยภาพ
9.1 มีแผนและระบบในการพัฒนาผู้นาองค์กร
9.2 มีแนวทางและแผน (Training Roadmap) ในการพัฒนาเจ้าหน้าที่ทุกระดับ
9.3 มีการหาช่องว่าง (Gap) และความต้องการในการฝึกอบรมของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ทั้งหมด
9.4 มีการพัฒนาข้าราชการ/ลูกจ้างทุกระดับตามความต้องการที่แท้จริงของงาน
9.5 ข้าราชการและลูกจ้างที่มีโอกาสได้รับการอบรมพัฒนาในหลักสูตรที่ต้องการ
อย่างทั่วถึง

การให้คะแนนความเร่งด่วนที่อยากให้แก้ไข/ปรับปรุง
รวมคะแนน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2
1
2

2

1

1

2

1

3

1

2
2

3
1

2

2
1

1
2
1

2
1

1

1

1

1

2

3
1

3
3

2
2

2
5

1
3

2
1

1
2

1
2

1
1

5

1
5

2
1

2
1

2
4

2

1

1

3

2

2

5

4

1

1

1

1

5

2

2

2

1

2

69

22

1
2

1

54
75
20

34
17
56

1

3

58

31

3

47

38

1

1
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1

2
1

2
2

3
1

2
2

121
129

7
4

1

2
1

1
1

101
97

11
13

2

37

42

1

124

6

1

117

9

4
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10. การจ่ายค่าตอบแทน
10.1 มีการจ่ายค่าตอบแทนที่สามารถดึงดูดและเก็บรักษาบุคลากรที่โดดเด่นได้
10.2 มีการขึ้นเงินเดือนประจาปีที่เหมาะสมและแข่งขันได้
10.3 มีการจ่ายโบนัสหรือแรงจูงใจประจาปีที่เหมาะสมและแข่งขันได้
10.4 มีการจ่ายสวัสดิการที่เป็นระบบ ทันสมัย และแข่งขันได้
10.5 มีการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ (เช่นตามอาชีพที่ขาดแคลน เป็นต้น) ที่เหมาะสม
11. ผู้นาขององค์กร
11.1 ผู้บริหารระดับสูง (ตาแหน่งประเภทบริหาร) เป็นผู้นาที่ดีขององค์กร
11.2 ผู้บริหารระดับกลาง (ตาแหน่งประเภทอานวยการ) เป็นผู้อานวยการที่บริหาร
จัดการและสอนงานผู้บังคับบัญชาได้
12. การวางแผนทางก้าวหน้าในอาชีพ
12.1 มีการกาหนดและวางแผนทางเดินสายอาชีพที่ชัดเจนแก่ข้าราชการ
12.2 มีการวางแผน/เตรียมการหาผู้สืบทอดตาแหน่งหลักอย่างชัดเจน เป็นระบบ
และต่อเนื่อง
12.3 มีการพัฒนาผู้สืบทอดตาแหน่งหลักอย่างชัดเจนเป็นระบบและต่อเนื่อง
13. การบริหารผู้มีผลงานและศักยภาพสูง (Talent)
13.1 มีหลักเกณฑ์และแนวทางในการระบุผู้มีผลงานและศักยภาพสูงในสานักงาน
13.2 มีระบบและแนวทางในการดึงดูด พัฒนาสร้างขวัญกาลังใจและเก็บรักษาผู้มี
ผลงานและศักยภาพสูงในองค์กร

การให้คะแนนความเร่งด่วนที่อยากให้แก้ไข/ปรับปรุง
รวมคะแนน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
3
2

5
2

1

1

2

1
2

1

7
5

2

1
2
1

3

1

2

1

3

2

5

3

4

1

3

1

2

3

2

1

1

1

1
1

2

1

1

1

1
4
1

1
1
1

2

1

3

1

1

1
1
1
1

62
60
67
32
1

28
30
26
48
72

3

121

7

2

178

2

1

81

16

57

32

20

56

34

43

69

22

1

1
2

1

2

2

1
2

3

1

ลาดับ
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14. การวางแผนและวิเคราะห์อัตรากาลัง
14.1 มีหลักเกณฑ์และขั้นตอนการวางแผนและกาหนดอัตรากาลังที่เหมาะสมกับ
ภารกิจขององค์กร
14.2 สามารถบริหารกาลังคนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแผนที่กาหนดไว้
15. การรักษาบุคคลและการไล่บุคคลออก
15.1 องค์กรสามารถเก็บรักษาข้าราชการที่มีศักยภาพและที่มีผลงานโดดเด่นได้
15.2 องค์กรสามารถตักเตือน ลงโทษหรือไล่ข้าราชการ/ลูกจ้างที่ไม่มีผลงานอย่าง
ต่อเนื่องได้
16. การจัดทาเหตุผลการโอน ย้าย ลาออก
16.1 มีการจัดทา Exit Interview หรือเก็บเหตุผลที่ผู้บริหารหรือข้าราชการออกหรือ
ขอโอนย้ายจากสานักงาน
16.2 มีการนาผลของ Exit Interview มาปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงานขององค์กร
17. แรงงานสัมพันธ์
17.1 มีการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและข้าราชการ/ลูกจ้าง
อย่างสม่าเสมอ
17.2 มีการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรด้วยกันอย่างสม่าเสมอ
18. การสารวจความพึงพอใจและความผูกพันของเจ้าหน้าที่ในองค์กร
18.1 มีการสารวจความพึงพอใจและความผูกพัน (Engagement)
18.2 มีการนาผลลัพธ์ของการสารวจมาปรับปรุงพัฒนางานด้านบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

การให้คะแนนความเร่งด่วนที่อยากให้แก้ไข/ปรับปรุง
รวมคะแนน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3

4

3

3

4

2

1

2

1

4

1

3

3

3
1

3

2

3

157

3

3

3

2

105

10

2

1

48

36

1

1

39

41

6

67

1

72

74

19

3

2

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

3

1

1

3

4

1
3
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6
1

2

4

70

3

1

46

39

1

2

19
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19. การสื่อสารประชาสัมพันธ์
19.1 มีการประชาสัมพันธ์นโยบายหรืองานด้านทรัพยากรบุคคลในองค์กรอย่าง
สม่าเสมอและหลากหลายช่องทาง
19.2 มีการประชาสัมพันธ์นโยบายหรืองานด้านทรัพยากรบุคคลในองค์กรอย่างทั่วถึง
20. เจ้าหน้าที่ในงานทรัพยากรบุคคล
20.1 เจ้าหน้าที่มีความรู้และสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
20.2 การบริการของเจ้าหน้าที่ในงานทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
20.3 เจ้าหน้าที่ในงานบุคคลดาเนินการเชิงรุกเสมอในเรื่องสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง
กับบุคลากรในองค์กร
20.4 มีการติดต่อร่วมมือระหว่างส่วนราชการในการแลกเปลี่ยนความรู้หรือข้อมูล
ด้านทรัพยากรบุคคล
21. หลักปฏิบัติและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
21.1 มีกฎเกณฑ์ หลักปฏิบัติ กระบวนการ ที่ชัดเจนด้านทรัพยากรบุคคล
21.2 มีการพัฒนา Code of Conduct หรือมาตรฐานจรรยาบรรณ
21.3 ผู้บริหารและพนักงานเข้าใจและนาหลักปฏิบัติและกระบวนการมาตรฐาน
จรรยาบรรณไปใช้
22. สวัสดิการ
22.1 มีการจ่ายสวัสดิการอย่างครอบคลุม เป็นระบบ ทันสมัยและแข่งขันได้
22.2 มีการกาหนดนโยบาย แผนงานและระบบเรื่องความปลอดภัย สุขอนามัยและ
สภาพแวดล้อม

การให้คะแนนความเร่งด่วนที่อยากให้แก้ไข/ปรับปรุง
รวมคะแนน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1

2

1

2

18

60

5

69

34
25

43
51

9

63

1

9

63

1

30
6

50
67

4

70

57

32

12

61

1
1
1

1

3
1

2

1
1

1

2

1

1
1

2

1

1
1

1

1
1
1

2

1

2

1

4
2

2
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รวมคะแนน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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22.3 มีแผนงานด้านรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น แผนป้องกันอัคคี
ไฟ แผนการซ้อมหนีไฟ แผนการรับมือผู้ประท้วง
23. อื่น ๆ
23.1 มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากรที่ครบถ้วน
23.2 มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากรที่ทันสมัย
(ที่อานวยความสะดวก/เอื้อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน)
23.3 มีการจัดเก็บเอกสารของบุคลากรที่เป็นระบบและค้นหาง่าย
23.4 มีนวัตกรรมด้านทรัพยากรบุคคลสม่าเสมอ

3
1

1
1
1

1

1

1

3

1

1

1

4

9

63

3

50

35

1

34

43

1

9
10

63
62

1
1

ลาดับ

จากผลการดาเนินการสามารถสรุปเป็นตารางเพื่อประกอบการจัดลาดับความสาคัญของผู้บริหารได้ โดยจะให้ความสาคัญกับระบบหรือประเด็นที่มี
ความไม่พึงพอใจสูงและอยากให้แก้ไขปรับปรุงทันที มากกว่ามีความไม่พึงพอใจสูงแต่ยังไม่ต้องรีบแก้ไขปปรับปรุง โดยสามารถแสดงเป็นตารางได้ดังนี้
ต้องการให้แก้ไข/ปรับปรุง

ต้องการให้แก้ไขปรับปรุงอย่างเร่งด่วน

ไม่พึงพอใจอย่างมาก

รีบแก้ไขในระยะถัดไป เพื่อลดความไม่พึงพอใจให้น้อยลง

ให้ความสาคัญอันดับแรก ๆ

ไม่พึงพอใจ

(ไม่นามาพิจารณาหากระบบหรือประเด็นดังกล่าวไม่ถึงมี
ความสาคัญไม่ถึง 20 อันดับแรกตามทฤษฎี 80/20

ให้ความสาคัญรองลงมา เพื่อแสดงให้เห็นความใส่ใจขององค์กร

ทั้งนี้จากผลการดาเนินการสามารถเรียงลาดับได้ดังนี้
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1.
2.
3.
4.
ไม่พึงพอใจ 5.
อย่างมาก 6.
7.
8.

ไม่พึงพอใจ

ต้องการให้แก้ไข/ปรับปรุง
การจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสม โดยเฉพาะเรื่องมีการจ่ายโบนัสหรือแรงจูงใจ
ประจาปีที่เหมาะสมและแข่งขันได้ มีการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษที่เหมาะสม
การสารวจความพึงพอใจและความผูกพัน (Engagement)
มีการนาผลของ Exit Interview มาปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงานขององค์กร
การจัดทาระบบผู้มีผลงานและศักยภาพสูง (Talent)
การมีนวัตกรรมด้านทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์และแนวทางในการตักเตือน ลงโทษหรือไล่ข้าราชการ/ลูกจ้างที่ไม่
มีผลงานอย่างต่อเนื่องออกได้
การสร้างค่านิยมของสานักงาน
การนาต้นแบบสมรรถนะหลักและสมรรถนะของแต่ละตาแหน่งงานมาใช้ใน
การประเมินและการพัฒนา

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ต้องการให้แก้ไขปรับปรุงอย่างเร่งด่วน
โครงสร้างองค์กรที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ และภารกิจขององค์กร
การบริหารกาลังคนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแผนที่กาหนดไว้
การกาหนดงานและการจัดทาแบบบรรยายลักษณะงานที่ชัดเจน
มีแนวทางและแผน (Training Roadmap) ในการพัฒนาเจ้าหน้าที่ทุก
ระดับและถูกนามาใช้จริงผ่านการประเมินหาช่องว่าง (Gap) และ
ฝึกอบรมจริง
ความชัดเจนในกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ระบบทางเดินสายอาชีพ และการหาผู้สืบทอดที่ชัดเจน

1. การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารระดับกลางด้านการบริหาร
จัดการและการสอนงานผู้บังคับบัญชา
2. มีระบบการคัดสรรบุคคลให้เลื่อนระดับตาแหน่งให้สูงขึ้นเป็นไปอย่าง
ยุติธรรมและโปร่งใส
3. มีตัวชี้วัด (KPIs) ที่เหมาะสมกับแต่ละตาแหน่ง/หน่วยงาน
4. การจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและข้าราชการ/
ลูกจ้างอย่างสม่าเสมอ
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นอกจากนั้นผลการวิเคราะห์จุดแข็ง และจุดอ่อนของการบริหารทรัพยากรบุคคลในปัจจุบันดังนี้
จุดแข็ง
 บุคลากรมีคุณภาพ และชานาญในการด้าน
สิทธิมนุษยชน
 มีกฎหมายใหม่ที่ให้ความอิสระในการ
บริหารงานบุคคล
 มีการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้บริหารและข้าราชการ/ลูกจ้างอย่าง
สม่าเสมอ





















จุดอ่อน
โครงสร้างองค์กรที่ยังไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์ และภารกิจขององค์กร
ยังบริหารกาลังคนไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเชิงรุก
ไม่มีการจัดทาแบบบรรยายลักษณะงานที่ชัดเจน
ยังไม่มีความชัดเจนในกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ควรมีค่านิยมองค์กร และวัฒนธรรมองค์กรโดยเร่งด่วน เพราะบุคลากร
กสม. มักโอนย้ายมาจากหลากหลายสถานที่ ปัจจุบันต่างคนต่างทางาน
ยังไม่มีการสื่อสารภายในองค์กรที่เพียงพอ ซึ่งอาจทาให้ขาดความเข้าใจ
ร่วมกัน รวมถึงการรับฟังความต้องการที่แท้จริงของบุคลากรยังอาจไม่
ทั่วถึง
ควรมีแผนการสรรหาบุคลากรใหม่ ๆ มากกว่าการโอนย้าย
ฐานข้อมูลด้าน HR ยังได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่
ยังไม่มีการจัดแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน
ควรปรับปรุงสวัสดิการพนักงานราชการเท่าเทียมข้าราชการ
ควรเพิ่มการจัดการองค์ความรู้ (KM) รวมถึงมีเวทีแลกเปลี่ยนหรือสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน
ยังไม่มีความชัดเจนในการโอนย้ายตาแหน่งภายใน ทาให้บางคครั้งงานที่
ได้รับมอบหมายไม่ตรงตามตาแหน่งงาน
ยังไม่มีความต่อเนื่องของการดาเนินการตามแผนงาน รวมถึงบางส่วนมอง
ว่าไม่มีการขับเคลื่อนตามแผนงานที่กาหนดไว้ หรือปฏิบัติอย่างไม่จริงจัง
ภารกิจถูกแทรกแซงจากผู้มีอานาจทั้งจากในและนอก กสม.
ทางเดินสายอาชีพยังมีหลักเกณฑ์ที่ไม่ชัดเจน
มีข้อจากัดด้านงบประมาณพัฒนาบุคลากรที่เป็นพนักงานราชการ และ
ลูกจ้าง
ยังไม่มีแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลควรที่รับให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
ปัจจุบัน
เกิดการเปลี่ยนแปลงตัวบุคลากร โดยเฉพาะพนักงานราชการบ่อย ๆ
ก่อให้เกิดความไม่ต่อเนื่องในงาน
บางส่วนมองว่าปัจจุบันยังมีตัวชี้วัด (KPIs) ที่ไม่เหมาะสมกับแต่ละ
ตาแหน่ง/หน่วยงาน
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โอกาส
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีเอื้อต่อการสร้าง
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาข้าราชการเพื่อ
พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาล
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีบทบาทสาคัญ
ต่อการพัฒนาที่ง่ายและครอบคลุมมากขึ้น
ประชาชน และผู้ประกอบการมี
ความต้องการสิทธิมนุษยชน ทาให้
ข้าราชการต้องพัฒนาตนเองมากขึ้น
ประชาคมอาเซียน (AC) มีส่วนทาให้เกิดการ
พัฒนาข้าราชการสู่มาตรฐานสากล
การเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศส่งผลต่อความสาคัญด้านสิทธิ
มนุษยชนขององค์กร






อุปสรรค
การสนับสนุนทางงบประมาณของภาครัฐเป็นอุปสรรคต่อการดาเนินการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
ปัจจัยการเมือง นโยบายของกระทรวงและรัฐบาลอาจมีความไม่แน่นอน
กฎระเบียบต่าง ๆ เป็นข้อจากัดในการหาวิทยากรในการฝึกอบรม หรือที่
ปรึกษาดาเนินการโครงการ
อัตรากาลัง และภาระงานของสานักงานไม่สอดคล้องกันทาให้บุคลากรมี
หน้าที่รับผิดชอบมากขึ้น และอาจเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาและเวลาที่
เข้าร่วมกิจกรรม

จากผลการเก็บข้อมูลก็สอดคล้องกับข้อเสนอของทีปรึกษาจะผลการเก็บข้อมูล ดังนั้นจึงเสนอให้มีการนา
ประเด็น 18 ประเด็ น เหล่ านี้ ไปจั ดทายุ ทธศาสตร์การบริห ารทรัพยากรบุคคลในรอบ 5 ปีนี้ เรียงความล าดั บ
ความสาคัญดังนี้
1. โครงสร้างองค์กรที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ และภารกิจขององค์กร
2. การบริหารกาลังคนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแผนที่กาหนดไว้
3. การกาหนดงานและการจัดทาแบบบรรยายลักษณะงานที่ชัดเจน
4. มีแนวทางและแผน (Training Roadmap) ในการพัฒนาเจ้าหน้าที่ทุกระดับและถูกนามาใช้จริงผ่าน
การประเมินหาช่องว่าง (Gap) และฝึกอบรมจริง
5. ความชัดเจนในกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
6. ระบบทางเดินสายอาชีพ และการหาผู้สืบทอดที่ชัดเจน
7. การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารระดับกลางด้านการบริหารจัดการและการสอนงาน
ผู้บังคับบัญชา รวมถึงการเตรียมความพร้อมให้ก้าวสู่การเป็นตาแหน่งนักบริหารระดับสูง
8. มีระบบการคัดสรรบุคคลให้เลื่อนระดับตาแหน่งให้สูงขึ้นเป็นไปอย่างยุติธรรมและโปร่งใส
9. มีตัวชี้วัด (KPIs) ที่เหมาะสมกับแต่ละตาแหน่ง/หน่วยงาน
10. การจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและข้าราชการ/ลูกจ้างอย่างสม่าเสมอ
11. การจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสม โดยเฉพาะเรื่องมีการจ่ายโบนัสหรือแรงจูงใจประจาปีที่เหมาะสมและ
แข่งขันได้ มีการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษที่เหมาะสม
12. การสารวจความพึงพอใจและความผูกพัน (Engagement)
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13. มีการนาผลของ Exit Interview มาปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงานขององค์กร
14. การจัดทาระบบผู้มีผลงานและศักยภาพสูง (Talent)
15. การมีนวัตกรรมด้านทรัพยากรบุคคล
16. หลักเกณฑ์และแนวทางในการตักเตือน ลงโทษหรือไล่ข้าราชการ/ลูกจ้างที่ไม่มีผลงานอย่างต่อเนื่อง
ออกได้
17. การสร้างค่านิยมของสานักงาน
18. การนาต้นแบบสมรรถนะหลักและสมรรถนะของแต่ละตาแหน่งงานมาใช้ในการประเมินและการ
พัฒนา
อย่างไรก็ดีจากผลการจัดประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนฯ เพื่อพิจารณาประเด็นความคาดหวังของผู้มี
ส่วนได้เสียต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลในวันที่ 15 มกราคม 2561 โดยผลการพิจารณาประเด็นความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสียต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล เสนอให้นาข้อ 14. การจัดทาระบบผู้มีผลงานและศักยภาพสู ง
(Talent) เนื่ องจากอาจไม่เ หมาะสมกั บ บริ บ ทของส านั ก งานคณะกรรมการสิ ท ธิม นุ ษ ยชนแห่ งชาติ จึง ได้ ผ ล
ดังต่อไปนี้
1. โครงสร้างองค์กรที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ และภารกิจขององค์กร
2. การบริหารกาลังคนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแผนที่กาหนดไว้
3. การกาหนดงานและการจัดทาแบบบรรยายลักษณะงานที่ชัดเจน
4. มีแนวทางและแผน (Training Roadmap) ในการพัฒนาเจ้าหน้าที่ทุกระดับและถูกนามาใช้จริงผ่าน
การประเมินหาช่องว่าง (Gap) และฝึกอบรมจริง
5. ความชัดเจนในกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
6. ระบบทางเดินสายอาชีพ และการหาผู้สืบทอดที่ชัดเจน
7. การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารระดับกลางด้านการบริหารจัดการและการสอนงาน
ผู้บังคับบัญชา รวมถึงการเตรียมความพร้อมให้ก้าวสู่การเป็นตาแหน่งนักบริหารระดับสูง
8. มีระบบการคัดสรรบุคคลให้เลื่อนระดับตาแหน่งให้สูงขึ้นเป็นไปอย่างยุติธรรมและโปร่งใส
9. มีตวั ชี้วัด (KPIs) ที่เหมาะสมกับแต่ละตาแหน่ง/หน่วยงาน
10. การจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและข้าราชการ/ลูกจ้างอย่างสม่าเสมอ
11. การจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสม โดยเฉพาะเรื่องมีการจ่ายโบนัสหรือแรงจูงใจประจาปีที่เหมาะสมและ
แข่งขันได้ มีการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษที่เหมาะสม
12. การสารวจความพึงพอใจและความผูกพัน (Engagement)
13. มีการนาผลของ Exit Interview มาปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงานขององค์กร
14. การมีนวัตกรรมด้านทรัพยากรบุคคล
15. หลักเกณฑ์และแนวทางในการตักเตือน ลงโทษหรือไล่ข้าราชการ/ลูกจ้างที่ไม่มีผลงานอย่างต่อเนื่อง
ออกได้
16. การสร้างค่านิยมของสานักงาน
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17. การนาต้นแบบสมรรถนะหลักและสมรรถนะของแต่ละตาแหน่งงานมาใช้ในการประเมินและการ
พัฒนา
นอกจากนั้ น ผลการวิเคราะห์ จุ ดแข็ ง จุดอ่ อนของระบบบริห ารทรัพยากรบุค คลหรือ ผลการประเมิ น
สถานภาพระบบบริหารทรัพยากรบุคคล โดยได้ผลดังต่อไปนี้
 ควรมีระบบ Coaching เพื่อให้ผู้บริหารมีความสามารถในการสอนงานให้แก่เจ้าหน้าที่ใหม่ ๆ
 ควรพิจารณากรอบอัตรากาลังใหม่ ให้สามารถรองรับภารกิจใหม่ได้
 ควรมีการพิจารณา KPIs ใหม่ให้เหมาะสมและเป็นธรรม
 ควรมีการกาหนดค่านิยมที่เหมาะสมสาหรับสานักงาน กสม.
 ควรนาแผน (Training Roadmap) มาใช้ปฏิบัติจริงเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่
 มีระบบการคัดสรรบุคคลให้เลื่อนระดับตาแหน่งให้สูงขึ้นเป็นไปอย่างยุติธรรมและโปร่งใส
 ควรเน้นการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและข้าราชการ/ลูกจ้างอย่างสม่าเสมอ
โดยสร้างกิจกรรมที่ทุกคนสามารถไปร่วมได้อย่างเหมาะสม
 ปัจจุบันมีการจ่ายค่าตอบแทนที่สูงแล้ว แต่จาเป็นต้องหาแนวทางให้เจ้าหน้าที่สามารถทางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพตามค่าตอบแทนที่ได้รับ อย่างไรก็ดีอาจมีการศึกษาสวัสิดการที่จูงใจให้กับ
เจ้าหน้าที่มีคุณภาพที่ดี
โดยอาจไปดาเนินการในปีที่แตกต่างกันตามความเร่งด่วนที่แตกต่างกัน ซึ่งจะเป็นไปตามข้อเสนอร่าง
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
– ๒๕๖๕ ในบทถัดไป
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บทที่ 5
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
จากสภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และก้าวเข้าสู่ยุคการบริหารที่
เน้นเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ Thailand 4.0 องค์กรต่าง ๆ ในภาครัฐ ทั้ง
หน่วยงานราชการ องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจเผชิญภาวะที่จะต้องขับเคลื่อนงานให้สาเร็จตามยุทธศาสตร์ที่
กาหนดไว้ ทุกองค์กรต้องเริ่มหันมาตระหนักถึงความสาคัญในเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากร "คน" ในองค์กร
มากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างคนให้สร้างคุณค่า (Value Creation) และความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน (Competitive
Advantage) ให้กับองค์กร
จากช่ ว งระยะเวลาที่ ผ่ า นมา ผู้ คนหรื อ องค์ก รส่ ว นใหญ่ มัก ไม่ ไ ด้ค านึ งถึ งความส าคัญ ของการบริห าร
ทรัพยากรบุคคลว่ามีส่วนช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายได้อย่างไร เนื่องจากการทางานของหน่วยงานด้านทรัพยากร
บุคคลที่ผ่านมาเป็นการทางานที่เน้นขั้นตอน กระบวนการ และกฎระเบียบที่ซับซ้อน แข็งตัว ไม่ยืดหยุ่นและจ้อง
จับผิด ไม่สนับสนุนกับทิศทางหรือเป้าหมายขององค์กร ในขณะเดียวกันกลับจะเป็นการถ่วงการพัฒนาขององค์กร
เสียด้วยซ้าไป แต่ในปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแนวความคิดใน “การบริหารจัดการคน” ให้ตอบสนองต่อองค์กรได้ ซึ่ง
เชื่อว่า คนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่จะนาไปสู่การพัฒนาผลผลิตและการเรียนรู้ สร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กรเกิด
ความแข็งแกร่งและความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง การบริหารคนให้สอดคล้องกับการบริหารงานประเภทอื่น ๆ ของ
องค์กรในลักษณะนี้ ก่อให้เกิดแนวคิดของการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ (Strategic Human Resource
Management: SHRM) คือ การมุ่งเน้นพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร มีการพัฒนาจูงใจ และกาหนดทิศ
ทางการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มุ่งสู่เป้าหมายพันธกิจขององค์กร
ดั ง นั้ น การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลยุ ค ใหม่ จึ ง เป็ น การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลแบบบทบาทเชิ ง รุ ก
ซึ่งแตกต่างจากการบริหารงานบุคคลแบบเดิมที่เป็นการบริหารงานบุคคลเชิงรับมุ่งเน้นที่หน้าที่หรือกระบวนงาน
การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงรับ (แบบเก่า)
1. การบริหารแบบมุ่งเน้นงานธุรการงานบุคคล
2. กิจกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลจะออกแบบเฉพาะเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น
3. ล าดับ ความส าคัญ ของการบริ ห ารทรัพ ยากรบุ คคลมั กจะสอดคล้ องกับ กิจ กรรมประจ าวั น (Routine
Activities) ของการบริหารทรัพยากรบุคคล
4. หน่วยงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลรับผิดชอบการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กร

หน้า 57

การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงรุก (แบบใหม่)
1. การบริหารแบบมุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าให้องค์กรโดยผ่านทรัพยากรมนุษย์
2. กิจกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลต้องสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนองค์กร/แผนยุทธศาสตร์องค์กร
1. ลาดับความสาคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคลต้องสอดคล้องกับลาดับความสาคัญของกลยุทธ์องค์กร
3. ผู้บริหารองค์กร ผู้บริหารหน่วยงาน และหน่วยงานด้านทรัพยากรบุคคลร่วมกันรับผิดชอบในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
โดยในการทายุทธศาสตร์ บริ หารทรัพยากรบุคคลนั้นองค์กรส่ว นใหญ่จะเลื อกใช้ HR Scorecard เป็น
เครื่องมือสาหรับใช้ประเมินผลสาเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร เพื่อนาไปสู่การพัฒนาและเพิ่มขีด
สมรรถนะกาลังคนขององค์กรให้มีความเข้มแข็งและสอดรับกับภารกิจขององค์กร เนื่องจากมีประโยชน์ดังนี้
1. เครื่ องมื อ HR scorecard เป็ น การวิ เ คราะห์ ทุ ก มิติ ท าให้ ท ราบถึง สภาพปั ญหาของระบบการบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคลในองค์กร และสามารถบริหารกาลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรได้
2. เน้ น การสร้ างสมรรถนะและความเข้มแข็งด้านการบริห ารทรัพยากรบุคคลอันจะนาไปสู่ ส มรรถนะที่
ปฏิบัติงานในฐานะเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ในการบริหารงานของหน่วยงาน
3. ช่วยกาหนดกรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นสามารถ
นามาปฏิบัติได้จริง
4. เป็นกลไกที่เชื่อมโยงให้การบริห ารทรัพยากรบุคคล ทั้งในระดับนโยบายระดับยุทธศาสตร์ และระดับ
ปฏิบัติการให้มีความประสานสอดคล้องกัน
5. เป็ น กลไกส าคั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ อ ย่ า งมี ก ลยุ ท ธ์ แ ละมี แ นวทางที่ ชั ด เจนสอดคล้ อ งกั บ
สภาพแวดล้ อ มและสถานการณ์ ต่ า ง ๆ ทั้ งในปั จ จุบั น และอนาคต ทั้ ง นี้เ นื่ อ งจากเชื่ อว่ า “คน” เป็ น
ทรั พยากรที่สาคัญเป็ นอัน ดับ 1 เพราะเป็ นสิ่ งมีชีวิตซึ่งมีจิตใจ มีอารมณ์ มีส ติปัญญาและมีความรู้สึ ก
“คน” สามารถสร้างคุณค่าและสร้างมูลค่าเพิ่มได้ โดยคนสามารถเรียนรู้ เพิ่มพูนทักษะทางด้านความคิด
และการกระทาได้
จากความสาคัญดังกล่าวทางคณะที่ปรึกษาจึงได้เสนอผลการศึกษาและข้อเสนอร่างยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลดังต่อไปนี้
5.1

วิสัยทัศน์
ระบบทรัพยากรบุคคลส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณภาพ คุณธรรมและมีศักยภาพเป็นเลิศ เพื่อสนับสนุนให้
สานักงานเป็นสถาบันที่มีประสิทธิภาพในการสร้างสังคมให้เคารพสิทธิมนุษยชน
5.2

พันธกิจ
สรรหา พั ฒ นา รั ก ษาไว้ แ ละใช้ ป ระโยชน์ ท รั พ ยากรบุ ค คลที่ มี ผ ลงานและศั ก ยภาพใน ส านั ก งาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นกาลังสาคัญในขับเคลื่อนพันธกิจขององค์กร
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5.3

เป้าประสงค์
(1) ดาเนินการและพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนให้ทันสมัย
สอดคล้องกับ Thailand 4.0 และการเปลี่ยนแปลงตามกฎหมายใหม่
(2) รักษาสิทธิและให้ประโยชน์แก่บุคลากรในองค์กรอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
(3) พัฒนาบุคลากรอย่างครอบคลุม และเป็นมืออาชีพ

5.4

ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ต่าง ๆ ด้านการบริหารระบบทรัพยากรบุคคล
เน้นการดาเนินการตาม 5 มิติ ของ HR Scorecard โดยมียุทธศาสตร์ดังนี้
(1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การปรับโครงสร้างและอัตรากาลังให้เหมาะสมกับยุทธศาสตร์และภารกิจใหม่
เพื่อสอดคล้องกับมิติที่ 1 ในการจัดลาดับความสาคัญและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ประกอบด้วยประเด็นกลยุทธ์ตามมิติ
ใน HR Scorecard ดังนี้
 กลยุทธ์ที่ 1.1 ทบทวนและกาหนดโครงสร้างองค์กรที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ และภารกิจของ
องค์กร (จากความสาคัญอันดับที่ 1)
 กลยุทธ์ที่ 1.2 บริหารกาลังคนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแผนที่กาหนดไว้ (จากความสาคัญ
อันดับที่ 2)
 กลยุทธ์ ที่ 1.3 กาหนดงานและการจัดทาแบบบรรยายลักษณะงานที่ชัดเจนและมาตรฐาน
เฉพาะประจาตาแหน่งงาน (Job Specifications) (จากความสาคัญอันดับที่ 3)
(2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในระบบทรัพยากรบุคคล เพื่อสอดคล้อง
กับมิติที่ 2 ในการจัดลาดับความสาคัญและผลการดาเนินการที่เป็นจุดแข็ง/จุดอ่อนที่ผ่านมา ประกอบด้วยประเด็น
กลยุทธ์ตามมิติใน HR Scorecard ดังนี้
 กลยุทธ์ที่ 2.1 สร้างระบบในการติดตามและประเมินความสาเร็จของกลยุทธ์ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (จากความสาคัญอันดับที่ 5)
 กลยุทธ์ ที่ 2.2 จัดทาระบบแผนทางเดินสายอาชีพ และการสื บทอดตาแหน่งที่ชัดเจน (จาก
ความสาคัญอันดับที่ 6)
 กลยุทธ์ที่ 2.3 สารวจความพึงพอใจและความผูกพัน (Engagement) เป็นประจาและสม่าเสมอ
(จากความสาคัญลาดับที่ 12) รวมถึงประกอบกับมีการนาผลของ Exit Interview มาปรับปรุง
พัฒนาการดาเนินงานขององค์กร (จากความสาคัญลาดับที่ 13)
 กลยุทธ์ที่ 2.4 สร้างนวัตกรรมด้านทรัพยากรบุคคลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (จากความสาคัญ
อันดับที่ 14)
 กลยุทธ์ที่ 2.5 ทบทวนการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสม โดยเฉพาะเรื่องมีการจ่ายโบนัสหรือ
แรงจู ง ใจประจ าปี ที่ เ หมาะสมและแข่ ง ขั น ได้ มี ก ารจ่ า ยเงิ น เพิ่ ม พิ เ ศษที่ เ หมาะสม (จาก
ความสาคัญอันดับที่ 11)
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(3) ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาบุ ค ลากรและผู้ บ ริ ห ารให้ มี ศั ก ยภาพที่ ส อดคล้ อ งกั บ
การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง Thailand 4.0 และภารกิจใหม่ เพื่อสอดคล้องกับมิติที่ 3 และรองรับ
นโยบายของรัฐบาลกับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ของประเทศ โดยจะประกอบด้วยประเด็นกลยุทธ์ตามมิติใน
HR Scorecard ดังนี้
 กลยุ ท ธ์ ที่ 3.1 ประเมิ น และพั ฒ นาบุ ค ลากรตาม Training Roadmap ในทุ ก ระดั บ (จาก
ความสาคัญอันดับที่ 4)
 กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารระดับกลางด้านการบริหารจัดการและ
การสอนงานผู้บังคับบัญชา รวมถึงการเตรียมความพร้อมให้ก้าวสู่การเป็นตาแหน่งนักบริหาร
ระดับสูง (จากความสาคัญอันดับที่ 7)
 กลยุทธ์ที่ 3.3 สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมการทางานของสานักงานที่ยั่งยืน (จากความสาคัญ
อันดับที่ 16)
(4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 เน้นความโปร่งใสในระบบบริหารงานบุคคลผ่านการใช้ Competency-based
Human Resource และการสร้างเสริมหลักธรรมาภิบาล เพื่อสอดคล้องกับมิติที่ 4 ในการสร้างจริยธรรมแก่
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน โดยจะประกอบด้วยประเด็นกลยุทธ์ตามมิติใน HR Scorecard ดังนี้
 กลยุทธ์ที่ 4.1 สร้างเครื่องมือในการคัดสรรบุคคลให้ เลื่อนระดับตาแหน่งอย่างยุติธรรมและ
โปร่งใส (จากความสาคัญอันดับที่ 8) โดยเฉพาะการนาต้นแบบสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ของแต่ละตาแหน่งงานมาใช้ในการประเมินอย่างจริงจัง (จากความสาคัญอันดับที่ 17)
 กลยุทธ์ที่ 4.2 ทบทวนเกณฑ์การประเมินผลงานที่เข้มข้น เพื่อให้ได้ ตัวชี้วัด (KPIs) ที่เหมาะสม
(จากความสาคัญอันดับที่ 9) และสามารถไปประกอบการกาหนดหลักเกณฑ์และแนวทางใน
การตักเตือน หรือให้ออกกับบุคลากรที่ไม่มีผลงานอย่างต่อเนื่อง (จากความสาคัญอันดับที่ 17)
(5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ต่อยอดการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่บุคลากรในสานักงาน เพื่อสอดคล้องกับ
มิติที่ 5 ในการสร้างความสุขแก่ข้าราชการและพนักงานราชการทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคม โดยจะประกอบด้วย
ประเด็นกลยุทธ์ตามมิติใน HR Scorecard ดังนี้
 กลยุทธ์ที่ 5.1 จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และเสริมสุขระหว่างผู้บริหารและข้าราชการ/
พนักงานราชการอย่างสม่าเสมอ (จากความสาคัญอันดับที่ 10)
5.5

รายละเอียดกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล พ .ศ.2561 - 2565
จากยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ประการและกลยุทธ์ทั้งหมด 15 รายการนั้น คณะที่ปรึกษาเสนอร่างเป้าประสงค์/
กลยุทธ์/มาตรการการดาเนินการ /ตัวชี้วัดหลัก โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบดังนี้
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ตารางแสดงกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2561 – 2565
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้า
ประสงค์

ตัวชี้วัด (KPIs)

1

ระดับเป้าหมาย
2
3
4

พ.ศ. ที่เกี่ยวข้อง
5

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การปรับโครงสร้างและอัตรากาลังให้เหมาะสมกับยุทธศาสตร์และภารกิจใหม่ รวมถึงมีบุคลากรคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 1.1 ทบทวนและ
โครงสร้างองค์กร ระดับความสาเร็จ มีการ
มีข้อเสนอ มีการ
การ
สานักงาน
กาหนดโครงสร้างองค์กรที่
ตอบสนอง
ในการจัดทา
ทบทวน โครงสร้าง นาเสนอ นาเสนอ
มี
สอดคล้องกับกลยุทธ์ และภารกิจ ภารกิจใหม่และ โครงสร้างองค์กร
โครง
องค์กร โครงสร้าง
โครง
โครงสร้าง
ขององค์กร
ยุทธศาสตร์
สร้าง
ใหม่
ต่อ
สร้างต่อ
องค์กร
องค์กร
องค์กร
ผู้บริหาร
กสม.
ใหม่
กลยุทธ์ที่ 1.2 บริหารกาลังคน มีกาลังคนที่
>70% ของ
>30-40 >40-50 >50-60 >60-70
>70
ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแผน เหมาะสมกับ
บุคลากรได้รับ
ที่กาหนดไว้
ปริมาณงาน
การจัดการตาม
FTE (Full Time
Equivalent)
กลยุทธ์ที่ 1.3 กาหนดงานและ มีความชัดเจนใน ระดับความสาเร็จ มีการตั้ง มีการจัด มีการสรุป มีแบบ มีรายงาน
การจัดทาแบบบรรยายลักษณะ ทุกตาแหน่งงาน ของการจัดทา
คณะ
สัมมนา วิเคราะห์ บรรยาย สรุปผล
งานที่ชัดเจนและมาตรฐานเฉพาะ
แบบบรรยาย
ทางาน
เพื่อเก็บ และจัดทา ลักษณะ การจัดทา
ประจาตาแหน่งงาน (Job
ลักษณะงาน
หรือ
ข้อมูล การจัดทา งานและ
แบบ
Specifications)
(Job
ทีมงานใน หน้าที่รับ
แบบ
JS ของ บรรยาย
Descriptions)
การจัดทา
ผิด
บรรยาย
ทุก
ลักษณะ
แบบ
ชอบจาก ลักษณะ ตาแหน่งที่
งาน
บรรยาย ตัวแทน งานและ
ได้รับ
ลักษณะ เจ้าหน้าที่
Job
การยืนยัน
Specification
งาน
ในแต่ละ
จาก
หน่วยงาน
ผู้บริหาร

61 62 63 64 65

น้าหนัก ผู้รับผิดชอบ
10%

กลุ่มงาน
บริหารงาน
ทรัพยากร
บุคคล

10%

กลุ่มงาน
บริหารงาน
ทรัพยากร
บุคคล

5%

กลุ่มงาน
บริหารงาน
ทรัพยากร
บุคคล
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ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้า
ประสงค์

ตัวชี้วัด (KPIs)

1

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในระบบทรัพยากรบุคคล
กลยุทธ์ที่ 2.1 สร้างระบบใน
มีระบบในการ
มีกระบวนการใน
มีการ
การติดตามและประเมิน
ติดตาม
การติดตามและ
พัฒนา
ความสาเร็จของกลยุทธ์ดา้ น
ความสาเร็จใน ประเมินผล
ระบบใน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
การขับเคลื่อน
ความสาเร็จใน
การ
กลยุทธ์ด้าน
การขับเคลื่อน
ติดตาม
ทรัพยากรบุคคล กลยุทธ์ด้าน
และ
ทรัพยากรบุคคล ประเมิน
ผล
กลยุทธ์ที่ 2.2 จัดทาระบบแผน
ทางเดินสายอาชีพ และ
การสืบทอดตาแหน่งที่ชัดเจน

บุคลากรได้รับ
การพัฒนา/
แต่งตั้งตามแผน
ความก้าวหน้าใน
สายอาชีพที่
กาหนดไว้

กลยุทธ์ที่ 2.3 สารวจความพึง
พอใจและความผูกพัน
(Engagement) และผสม Exit
Interview มาปรับปรุง
พัฒนาการดาเนินงานขององค์กร

มีผลการสารวจ
ความผูกพัน
รวมถึงนาผล
Exit Interview
มาใช้ในการ
ปรับปรุงให้เกิด
ประสิทธิภาพ

จานวนบุคคลที่ >5% ของ
ได้รับการพัฒนา/ บุคคล
แต่งตั้งตามแผน ได้รับการ
ความก้าวหน้าที่
แต่งตั้ง
กาหนดไว้
ตามแผน
ความก้าว
หน้าใน
สายอาชีพ
ร้อยละ
>30-40
ความสาเร็จใน
การนาผลสารวจ
ความผูกพันมา
ปรับปรุงองค์กร

ระดับเป้าหมาย
2
3
4
มีการเก็บ
ข้อมูลตาม
ระบบที่
กาหนดไว้

มีการ
รายงาน
ผลการ
ติดตาม
และ
ประเมิน
ผลแก่
ผู้บริหาร

>10%
ของบุคคล
ได้รับการ
แต่งตั้ง
ตามแผน
ความก้าว
หน้าใน
สายอาชีพ
>40-50

>15%
ของบุคคล
ได้รับการ
แต่งตั้ง
ตามแผน
ความก้าว
หน้าใน
สายอาชีพ
>50-60

มีแนวทาง
ในการ
แก้ไข
เพื่อให้
สามารถ
ดาเนิน
การได้
ตามแผน
กลยุทธ์
>25%
ของบุคคล
ได้รับการ
แต่งตั้ง
ตามแผน
ความก้าว
หน้าใน
สายอาชีพ
>60-70

พ.ศ. ที่เกี่ยวข้อง
5

61 62 63 64 65

น้าหนัก ผู้รับผิดชอบ

ร้อยละ
80
ประสบ
ความ
สาเร็จตาม
แผน
กลยุทธ์ที่
กาหนดไว้

5%

กลุ่มงาน
บริหารงาน
ทรัพยากร
บุคคล

>30%
ของบุคคล
ได้รับการ
แต่งตั้ง
ตามแผน
ความก้าว
หน้าใน
สายอาชีพ
>70

5%

กลุ่มงาน
บริหารงาน
ทรัพยากร
บุคคล

5%

กลุ่มงานพัฒนา
ระบบงานและ
พัฒนาบุคลากร
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ประเด็นยุทธศาสตร์
กลยุทธ์ที่ 2.4 สร้างนวัตกรรม
ด้านทรัพยากรบุคคลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธ์ที่ 2.5 ทบทวนการจ่าย
ค่าตอบแทนที่เหมาะสม
โดยเฉพาะเรื่องมีการจ่ายโบนัส
หรือแรงจูงใจประจาปีที่เหมาะสม
และแข่งขันได้ มีการจ่ายเงินเพิ่ม
พิเศษที่เหมาะสม

เป้า
ประสงค์
เกิดการ
บูรณาการการ
ข้อมูลทรัพยากร
บุคคลที่เชื่อม
โยงกัน
มีการจ่าย
ค่าตอบแทนที่
เหมาะสม

ตัวชี้วัด (KPIs)

1

ระดับเป้าหมาย
2
3
4

ระดับความสาเร็จ เกิดการ ฐานข้อมูล
ในการเชื่อมโยง
พัฒนา
HR
ข้อมูลทรัพยากร ฐานข้อมูล ทันสมัย
บุคคลของทุก
ร้อยละ
หน่วยงาน
51
ระดับความสาเร็จ
มี
มีข้อเสนอ
ในการศึกษา
การศึกษา เรื่องการ
แนวทางใน
การจ่าย
จ่าย
การจ่าย
ค่าตอบ แรงจูงใจ
ค่าตอบแทนที่
แทนที่ ประจาปีที่
เหมาะสม
เหมาะสม เหมาะสม

ฐานข้อมูล
HR
ทันสมัย/
สมบูรณ์

มีการนา
ระบบ
ข้อมูลมา
ใช้

มีข้อเสนอ
การ
จ่ายเงิน
เพิ่มพิเศษ
ที่
เหมาะสม

ผู้บริหาร
อนุมัติใน
ข้อเสนอ
ดังกล่าว

พ.ศ. ที่เกี่ยวข้อง
5

61 62 63 64 65

เกิดการ
นาข้อมูล
มาใช้ใน
การสรร
หา
กสม.
อนุมัติใน
ข้อเสนอ
ดังกล่าว

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและผู้บริหารให้มีศักยภาพที่สอดคล้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง Thailand 4.0 และภารกิจใหม่
กลยุทธ์ที่ 3.1 ประเมินและ
เกิดการพัฒนา ระดับความสาเร็จ ประเมิน สรุปผล
นาผล
เกิดการ พนักงานมี
พัฒนาบุคลากรตาม Training
บุคคลตาม
ของการพัฒนา
ศักยภาพ
การ
ประเมิน พัฒนา/ ความพึง
Roadmap ในทุกระดับ
Training
พอใจ
บุคลากรด้าน
ของ
ประเมิน มาจัดทา ฝึกอบรม
Roadmap โดย ทรัพยากรบุคคล บุคลากร ศักยภาพ แผนการ จริงตาม
>70%
ครอบคลุม
ต่อการ
ของ
พัฒนา/
แผนที่
ข้าราชการ
บุคลากร ฝึกอบรม กาหนดไว้ พัฒนา
ทั้งหมดและ
ร้อยละความ
ครอบคลุม ครอบคลุม ครอบคลุม ครอบคลุม ครอบคลุม
ได้ผลจริงแก่งาน ครอบคลุมของ
จานวน
ร้อยละ ร้อยละ
ทั้งหมด
ทั้งหมด
ที่ปฏิบัติอยู่
75
ของ
ทั
ง
้
หมด
ข้าราชการที่
50 ของ
และเฉลี่ย และเฉลี่ย
จ
านวน
ได้รับการพัฒนา
จานวน
คนละ
คนละ
ทั
ง
้
หมด
ทั้งหมด
10-14 >14 วัน
วันต่อคน
ต่อคน

น้าหนัก ผู้รับผิดชอบ
5%

ศูนย์เทคโนโลยี
และสารสนเทศ

5%

กลุ่มงาน
บริหารงาน
ทรัพยากร
บุคคล

5%

กลุ่มงานพัฒนา
ระบบงานและ
พัฒนาบุคลากร

5%
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ประเด็นยุทธศาสตร์
กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาผู้บริหาร
ระดับสูง และผู้บริหาร
ระดับกลางด้านการบริหาร
จัดการและการสอนงาน รวมถึง
การเตรียมความพร้อมให้ก้าวสู่
การเป็นตาแหน่งนักบริหาร
ระดับสูง

เป้า
ประสงค์
มีการพัฒนา
ผู้บริหารระดับ
ต้นและ
ระดับกลางตาม
หลักสูตรที่
กาหนดไว้

ตัวชี้วัด (KPIs)

1

ระดับเป้าหมาย
2
3
4

พ.ศ. ที่เกี่ยวข้อง
5

61 62 63 64 65

ผลสารวจ
ระดับความสาเร็จ มีหลักสูตร ร้อยละ
ร้อยละ
มีการ
ความพึง
ของการพัฒนา
การ
75 ของ 75 ของ
พัฒนา
ผู้บริหาร
พัฒนา
ผู้บริหาร ผู้บริหาร ผู้บริหาร พอใจของ
ผู้บริหารสู่ ระดับ
ระดับ
ทุกระดับ ผู้ปฏิบัติ
งาน
ความเป็น ต้นได้รับ
กลาง
ของ
ผู้นาที่เป็น
การ
ได้รับการ สานักงาน เพิ่มขึ้น
เลิศ
พัฒนาใน พัฒนาใน ตามแผนที่ 10%
หลักสูตรที่ หลักสูตรที่ กาหนดไว้
กาหนดไว้ กาหนดไว้
ร้อยละการรับรู้
กลยุทธ์ที่ 3.3 สร้างค่านิยมและ บุคลากรรับรู้
>30-40 >40-50 >50-60 >60-70
>70
และปฏิบตั ิตน
ค่านิยมของ
วัฒนธรรมการทางานของ
ตามค่านิยมของ บุคลากรใน
สานักงานที่ยั่งยืน
สานักงาน กสม. สานักงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เน้นความโปร่งใสในระบบบริหารงานบุคคลผ่านการใช้ Competency-based Human Resource และการสร้างเสริมหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 4.1 สร้างเครื่องมือใน มีเครื่องมือ
ระดับความสาเร็จ มีการตั้ง
มีร่าง
ทดลองนา มีแนวทาง มีการนา
การคัดสรรบุคคลให้เลื่อนระดับ ประเมิน
ของการจัดทา
ศึกษา
รูปแบบ
รูปแบบ
ใน
รูปแบบ
สมรรถนะที่เป็น แบบประเมิน
ตาแหน่ง โดยเฉพาะการนา
แนวทาง ประเมิน
การ
การ
ใหม่มาใช้
ธรรมและ
ต้นแบบสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะ
ในการ สมรรถนะ ประเมิน ประเมิน ในการคัด
สมรรถนะของแต่ละตาแหน่งงาน โปร่งใส
รูปแบบใหม่
ประเมิน
ใหม่
สมรรถนะ สมรรถนะ
สรร
มาใช้
สมรรถนะ
ใหม่มาใช้ รูปแบบ บุคลากร
ในรูปแบบ
เพื่อหา
ใหม่
ตามหลัก
ใหม่
ความ
เกณฑ์ใหม่
น่าเชื่อถือ
(Validity)

น้าหนัก ผู้รับผิดชอบ
10%

กลุ่มงานพัฒนา
ระบบงานและ
พัฒนาบุคลากร

5%

กลุ่มงานพัฒนา
ระบบงานและ
พัฒนาบุคลากร

5%

กลุ่มงาน
บริหารงาน
ทรัพยากร
บุคคล
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ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้า
ประสงค์

กลยุทธ์ที่ 4.2 ทบทวนเกณฑ์
การประเมินผลงานที่เข้มข้น
เพื่อให้ได้ตัวชี้วัด (KPIs) ที่
เหมาะสม และประกอบการ
กาหนดหลักเกณฑ์และแนวทาง
ในการตักเตือน หรือให้ออกกับ
บุคลากรทีไ่ ม่มผี ลงานอย่าง
ต่อเนื่อง

สามารถแยกผูม้ ี
ผลงานโดดเด่น
ผู้มีผลงาน และผู้
ที่ไม่มผี ลงานได้
อย่างเป็นที่
ประจักษ์และ
น่าเชื่อถือ

ตัวชี้วัด (KPIs)

1

ระดับเป้าหมาย
2
3
4

ระดับความสาเร็จ รับฟัง
ทบทวน มีข้อเสนอ
ของการปรับปรุง
ความ
KPIs ของ ผลการ
ระบบประเมินผล คิดเห็นต่อ แต่ละ
ทบทวน
การปฏิบัติงาน
ระบบการ
งาน/
KPIs ที่
ประจาปี
ประเมิน หน่วยงาน เป็นธรรม
Peformance
ผลการ ให้เข้มข้น
และ
Management ปฏิบัติงาน สะท้อน
สะท้อน
(PMS)
ประจาปี ผลงาน
ผลงาน
จริงของ จริงของ
แต่ละ
แต่ละ
บุคคล
บุคคล
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ต่อยอดการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่แก่บุคลากรในสานักงาน
กลยุทธ์ที่ 5.1 จัดกิจกรรมสร้าง มีแผนในการ
การส่งเสริมความ มีการ
นาเสนอ
มีการ
ความสัมพันธ์และเสริมสุข
สร้างสุขและ
สมดุลของการใช้
ระดม
ยุทธ
ดาเนิน
ระหว่างผู้บริหารและข้าราชการ/ คุณภาพชีวิต
ชีวิตราชการ
สมองเพื่อ ศาสตร์
การตาม
พนักงานราชการอย่างสม่าเสมอ ให้กับบุคลากร ผ่านการจัดทา
จัดทายุทธ
การ
ยุทธ
ของสานักงาน
ยุทธศาสตร์
ศาสตร์
พัฒนา
ศาสตร์
กสม. อย่างเป็น การพัฒนา
การ
คุณภาพ
การ
รูปธรรมและมี คุณภาพชีวิต
พัฒนา
ชีวิต แก่
พัฒนา
ทิศทางวัดผลได้ (Work-Life
คุณภาพ ผู้บริหาร คุณภาพ
Balance)
ชีวิต
เพื่ออนุมัติ ชีวิตอย่าง
น้อยร้อย
ละ 70
ของแผนที่
กาหนดไว้

พ.ศ. ที่เกี่ยวข้อง
5

61 62 63 64 65

น้าหนัก ผู้รับผิดชอบ

นาเสนอ นาระบบ
ผู้บริหาร
ใหม่ไป
เพื่อนาผล ประกอบ
ไปใช้ใน ในการขึ้น
ระบบ
เงินเดือน
PMS ใหม่
และ
ตักเตือน
หรือให้
ออก
อย่าง
จริงจัง

10%

กลุ่มงาน
บริหารงาน
ทรัพยากร
บุคคล

มีการ
มีการ
ประเมิน รายงาน
ผลความ
ความ
สาเร็จของ สาเร็จแก่
ยุทธ
ผูบ้ ริหาร
ศาสตร์ เพือ่ นาไป
การ
ปรับปรุง
พัฒนา
แผนใน
คุณภาพ อนาคต
ชีวิตอย่าง
เป็น
รูปธรรรม

5%

กลุ่มงานพัฒนา
ระบบงานและ
พัฒนาบุคลากร
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ประเด็นยุทธศาสตร์
กลยุทธ์ที่ 5.1 จัดกิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์และเสริมสุข
ระหว่างผู้บริหารและข้าราชการ/
พนักงานราชการอย่างสม่าเสมอ
(ต่อ)

เป้า
ประสงค์
เกิดกิจกรรม
สร้าง
ความสัมพันธ์
และเสริมสุข
ระหว่างผู้บริหาร
และข้าราชการ/
พนักงานราชการ
อย่างสม่าเสมอ

ตัวชี้วัด (KPIs)
จานวนกิจกรรม
สร้าง
ความสัมพันธ์
ระหว่างเจ้าหน้าที่
และผูบ้ ริหาร
และเจ้าหน้าที่กับ
เจ้าหน้าที่ (ข้าม
หน่วยงาน/ทั้ง
องค์กร)
ร้อยละของความ
พึงพอใจของ
กิจกรรมการสร้าง
สัมพันธ์ระหว่าง
ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ใน
องค์กร

1

ระดับเป้าหมาย
2
3
4

พ.ศ. ที่เกี่ยวข้อง
5

61 62 63 64 65

น้าหนัก ผู้รับผิดชอบ

1 ครั้ง
ต่อปี

2 ครั้ง
ต่อปี

3 ครั้ง
ต่อปี

4 ครั้ง
ต่อปี

5 ครั้ง
ต่อปี

2.5%

กลุ่มงานพัฒนา
ระบบงานและ
พัฒนาบุคลากร

>6065%

>6570%

>7075%

>7580%

>80%
ขึ้นไป

2.5%

กลุ่มงานพัฒนา
ระบบงานและ
พัฒนาบุคลากร

ทั้งนี้ ร่างเป้าหมายทั้งหมดจะต้องไปจัดสั มมนาร่วมกับคณะผู้บริห ารของส านักงาน กสม. อีกครั้งก่อนไปลงรายละเอียดของกิจกรรมในแต่ล ะปี
พร้อมการจัดลาดับความสาคัญของกลยุทธ์ตามนโยบายของคณะผู้บริหาร กสม. ต่อไป
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5.6

กรอบแผนภาพยุทธศาสตร์ ที่แ สดงความเชื่ อมโยง วิสั ยทั ศ น์ พัน ธกิ จ การแปลงยุ ทธศาสตร์ ไ ปสู่
การปฏิบัติ พร้อมแผนงาน โครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
จากกลยุทธ์ต่าง ๆ สามารถมาเชื่อมโยงเป็น แผนงาน โครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธ์
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการที่รองรับครบทุกประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของสานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ จาแนกเป็นรายปีและมีการจัดลาดับ
ความสาคัญของโครงการไว้ดังนี้

หน้า 67

โดยมีข้อเสนอในการเป็น แผนงาน โครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัดผลผลิต/ผลลั พธ์ รวมถึงบประมาณ
โดยประมาณดังต่อไปนี้

หน้า 68

ตารางแสดงโครงการต่าง ๆ ในแต่ละกลยุทธ์ในแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2561 - 2565
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้า
ประสงค์

ตัวชี้วัด (KPIs)

ข้อเสนอโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การปรับโครงสร้างและอัตรากาลังให้เหมาะสมกับยุทธศาสตร์และภารกิจใหม่ รวมถึงมีบุคลากรคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 1.1 ทบทวนและ
โครงสร้างองค์กร ระดับความสาเร็จในการ โครงการศึกษาออกแบบ
700,000 บาท
กาหนดโครงสร้างองค์กรที่
ตอบสนองภารกิจ จัดทาโครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการและ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ และภารกิจ ใหม่และ
อัตรากาลังของสานักงาน
ขององค์กร
ยุทธศาสตร์
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
องค์กร
แห่งชาติ
กลยุทธ์ที่ 1.2 บริหารกาลังคน มีกาลังคนที่
>70% ของบุคลากร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแผน เหมาะสมกับ
ได้รับการจัดการตาม FTE
ที่กาหนดไว้
ปริมาณงาน
(Full Time Equivalent)
กลยุทธ์ที่ 1.3 กาหนดงานและ มีความชัดเจนใน ระดับความสาเร็จของการ
การจัดทาแบบบรรยายลักษณะ ทุกตาแหน่งงาน จัดทาแบบบรรยาย
งานที่ชัดเจนและมาตรฐาน
ลักษณะงาน (Job
เฉพาะประจาตาแหน่งงาน (Job
Descriptions)
Specifications)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในระบบทรัพยากรบุคคล
กลยุทธ์ที่ 2.1 สร้างระบบใน
มีระบบใน
มีกระบวนการในการ
การติดตามและประเมิน
การติดตาม
ติดตามและประเมินผล
ความสาเร็จของกลยุทธ์ดา้ น
ความสาเร็จใน
ความสาเร็จในการ
การบริหารทรัพยากรบุคคล
การขับเคลื่อน
ขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้าน
กลยุทธ์ด้าน
ทรัพยากรบุคคล
ทรัพยากรบุคคล

พ.ศ. ที่เกี่ยวข้อง
61 62 63 64 65

น้าหนัก

ผู้รับผิดชอบ

10%

กลุ่มงาน
บริหารงาน
ทรัพยากรบุคคล

กลุ่มงาน
บริหารงาน
ทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงาน
บริหารงาน
ทรัพยากรบุคคล

โครงการศึกษาอัตรากาลังตาม
ภารกิจในกฎหมาย

700,000 บาท

10%

โครงสร้างจัดทาแบบบรรยาย
ลักษณะงาน และมาตรฐาน
เฉพาะประจาตาแหน่งงาน
(Job Specifications)

500,000 บาท

5%

โครงการประเมินความสาเร็จ
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ทรัพยากรบุคคล (ปี 63 กับ
65)

100,000 บาท

5%
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กลุ่มงาน
บริหารงาน
ทรัพยากรบุคคล

ประเด็นยุทธศาสตร์
กลยุทธ์ที่ 2.2 จัดทาระบบแผน
ทางเดินสายอาชีพ และการสืบ
ทอดตาแหน่งที่ชัดเจน

เป้า
ประสงค์

ตัวชี้วัด (KPIs)

บุคลากรได้รับการ จานวนบุคคลที่ได้รับการ
พัฒนา/แต่งตั้ง
พัฒนา/แต่งตั้งตามแผน
ตามแผน
ความก้าวหน้าที่กาหนดไว้
ความก้าวหน้าใน
สายอาชีพที่
กาหนดไว้

กลยุทธ์ที่ 2.3 สารวจความพึง
พอใจและความผูกพัน
(Engagement) และผสม Exit
Interview มาปรับปรุง
พัฒนาการดาเนินงานขององค์กร

มีผลการสารวจ
ร้อยละความสาเร็จใน
ความผูกพัน
การนาผลสารวจความ
รวมถึงนาผล Exit ผูกพันมาปรับปรุงองค์กร
Interview มาใช้
ในการปรับปรุงให้
เกิด
ประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 2.4 สร้างนวัตกรรม
ด้านทรัพยากรบุคคลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

เกิดการ
บูรณาการการ
ข้อมูลทรัพยากร
บุคคลที่
เชื่อมโยงกัน

ข้อเสนอโครงการ/
กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

5%

กลุ่มงาน
บริหารงาน
ทรัพยากรบุคคล

100,000 บาท

5%

กลุ่มงานพัฒนา
ระบบงานและ
พัฒนาบุคลากร

1,940,000 บาท

5%

ศูนย์เทคโนโลยี
และสารสนเทศ

โครงการวางแผนทางก้าวหน้า
ในสายอาชี พ (Career Path)
ปี 62

400,000 บาท

โครงการศึกษาความเป็นไปได้
ในการจัดทาระบบสืบทอด
ตาแหน่ง (Succession
Planning) ปี 65
โครงการสารวจความพึงพอใจ/
ความผูกพันในสานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติประจาปี
(ปี 63 กับ 65)
(ซึ่งสามารถไปใช้ประกอบเป็น
ข้อมูลในกลยุทธ์ที่ 5.1)

300,000 บาท

ระดับความสาเร็จในการ โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพ
เชื่อมโยงข้อมูลทรัพยากร ด้านเทคโนโลยีเพื่อการบริหาร
บุคคลของทุกหน่วยงาน ด้านทรัพยากรบุคคล (ปี 62)

พ.ศ. ที่เกี่ยวข้อง

น้าหนัก

งบประมาณ

61 62 63 64 65

หมายเหตุ: ทั้งนี้อาจต้องพิจารณาถึง
การเตรียมการบารุงรักษาระบบด้วย
(หากมี)

หน้า 70

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้า
ประสงค์

ตัวชี้วัด (KPIs)

ข้อเสนอโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ

พ.ศ. ที่เกี่ยวข้อง
61 62 63 64 65

กลยุทธ์ที่ 2.5 ทบทวนการจ่าย มีการจ่าย
ระดับความสาเร็จใน
โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
100,000 บาท
ค่าตอบแทนที่เหมาะสม
ค่าตอบแทนที่
การศึกษาแนวทางในการ ศึกษาและจัดทาข้อเสนอ
โดยเฉพาะเรื่องมีการจ่ายโบนัส เหมาะสม
จ่ายค่าตอบแทนที่
ค่าตอบแทนที่เหมาะสม
หรือแรงจูงใจประจาปีที่เหมาะสม
เหมาะสม
(โครงสร้างเงินเดือน เงินจูงใจ
และแข่งขันได้ มีการจ่ายเงินเพิ่ม
และสวัสดิการ)
พิเศษที่เหมาะสม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและผู้บริหารให้มีศักยภาพที่สอดคล้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง Thailand 4.0 และภารกิจใหม่
กลยุทธ์ที่ 3.1 ประเมินและ
เกิดการพัฒนา
500,000 บาท
ระดับความสาเร็จของการ โครงการจัดทายุทธศาสตร์การ
พัฒนาบุคลากรตาม Training
บุคคลตาม
พัฒนาบุคลากรด้าน
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
Roadmap ในทุกระดับ
Training
ทรัพยากรบุคคล
สานักงานคณะกรรมการสิทธิ
Roadmap โดย ร้อยละความครอบคลุม มนุษยชน พ.ศ. 2562-2565
ครอบคลุม
โครงการพัฒนาข้าราชการตาม 3,000,000 บาท
ของข้าราชการที่ได้รับ
ข้าราชการทั้งหมด การพัฒนา
ต่อปี (4 ปี)
แผนยุทธศาสตร์ประจาปี
และได้ผลจริงแก่
(บางส่วนอาจต้องเป็นการขอรับทุน
งานที่ปฏิบัติอยู่
จากภายนอก)
กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาผู้บริหาร มีการพัฒนา
1,000,000 บาท
ระดับความสาเร็จของการ โครงการฝึกอบรมนักบริหาร
ระดับสูง และผู้บริหาร
ผู้บริหารระดับ
ต่อปี
พัฒนาผู้บริหาร
ระดับต้นและระดับกลาง
ระดับกลางด้านการบริหาร
ต้น/กลางตาม
(ปี 62 และ 64)
จัดการและการสอนงาน
หลักสูตรที่
1,000,000 บาท
โครงการพัฒนาทักษะด้าน
กาหนดไว้
ต่อปี
ดิจิทัลสาหรับผู้บริหารเพื่อ
(ปี 61 และ 63)
ขับเคลื่อนก้าวสู่ Digital
Government
Transformation

น้าหนัก

ผู้รับผิดชอบ

5%

กลุ่มงาน
บริหารงาน
ทรัพยากรบุคคล

5%

กลุ่มงานพัฒนา
ระบบงานและ
พัฒนาบุคลากร

5%

5%

5%
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กลุ่มงานพัฒนา
ระบบงานและ
พัฒนาบุคลากร

เป้า
ประสงค์

ข้อเสนอโครงการ/
กิจกรรม

พ.ศ. ที่เกี่ยวข้อง

น้าหนัก

ผู้รับผิดชอบ

บุคลากรรับรู้และ ร้อยละการรับรู้ค่านิยม
โครงการทบทวนและเสริมสร้าง 500,000 บาท
ปฏิบัติตนตาม
ของบุคลากรในสานักงาน ค่านิยมของสานักงาน
ค่านิยมของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
สานักงาน กสม.
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เน้นความโปร่งใสในระบบบริหารงานบุคคลผ่านการใช้ Competency-based Human Resource และการสร้างเสริมหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 4.1 สร้างเครื่องมือใน มีเครื่องมือ
900,000 บาท
ระดับความสาเร็จของการ โครงการจัดทาเครื่องมือ
การคัดสรรบุคคลให้เลื่อนระดับ ประเมิน
ประเมินสมรรถนะแบบ
จัดทาแบบประเมิน
สมรรถนะที่เป็น สมรรถนะรูปแบบใหม่
ตาแหน่ง โดยเฉพาะการนา
360 องศา (ปี 64)
ธรรมและโปร่งใส
ต้นแบบสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะของแต่ละตาแหน่งงาน
มาใช้

5%

กลุ่มงานพัฒนา
ระบบงานและ
พัฒนาบุคลากร

5%

กลุ่มงาน
บริหารงาน
ทรัพยากรบุคคล

กลยุทธ์ที่ 4.2 ทบทวนเกณฑ์
การประเมินผลงานที่เข้มข้น
เพื่อให้ได้ตัวชี้วัด (KPIs) ที่
เหมาะสม และประกอบการ
กาหนดหลักเกณฑ์และแนวทาง
ในการลงโทษหรือให้บุคลากรที่
ไม่มผี ลงานอย่างต่อเนื่องออกได้

10%

กลุ่มงาน
บริหารงาน
ทรัพยากรบุคคล

ประเด็นยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด (KPIs)

งบประมาณ

กลยุทธ์ที่ 3.3 สร้างค่านิยมและ
วัฒนธรรมการทางานของ
สานักงานที่ยั่งยืน

สามารถแยกผูม้ ี
ผลงานโดดเด่น ผู้
มีผลงาน และผู้ที่
ไม่มผี ลงานได้
อย่างเป็นที่
ประจักษ์และ
น่าเชื่อถือ

ระดับความสาเร็จของการ โครงการฝึกอบรมเพื่อทบทวน
ปรับปรุงระบบ
KPIs ประจาปี (ทุกปีตั้งแต่ปี
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 2562-2565)
ประจาปี Peformance
Management (PMS)

50,000 บาทต่อปี

61 62 63 64 65
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ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้า
ประสงค์

ตัวชี้วัด (KPIs)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ต่อยอดการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่แก่บุคลากรในสานักงาน
กลยุทธ์ที่ 5.1 จัดกิจกรรมสร้าง มีแผนในการสร้าง การส่งเสริมความสมดุล
ความสัมพันธ์และเสริมสุข
สุขและคุณภาพ ของการใช้ชีวิตราชการ
ระหว่างผู้บริหารและข้าราชการ/ ชีวิตให้กับ
ผ่านการจัดทายุทธศาสตร์
พนักงานราชการอย่างสม่าเสมอ บุคลากรของ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
สานักงาน กสม. (Work-Life Balance)
อย่างเป็นรูปธรรม
และมีทิศทาง
วัดผลได้
อย่างสม่าเสมอ
จานวนกิจกรรมสร้าง
เกิดกิจกรรมสร้าง ความสัมพันธ์ระหว่าง
ความสัมพันธ์และ เจ้าหน้าที่ และผู้บริหาร
เสริมสุขระหว่าง และเจ้าหน้าที่กับ
ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่
ข้าราชการ/
(ข้ามหน่วยงาน/
พนักงานราชการ ทั้งองค์กร)

ข้อเสนอโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ

พ.ศ. ที่เกี่ยวข้อง
61 62 63 64 65

น้าหนัก

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานพัฒนา
ระบบงานและ
พัฒนาบุคลากร

โครงการจัดทาแผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามหลัก Happy
Workplace พ.ศ. 25632565

500,000 บาท

2.5%

โครงการขับเคลื่อนตาม
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิต
(ปี 64 และ 65)
โครงการสัมมนาประจาปีของ
สานักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

200,000 บาท
ต่อปี (2 ปี)

2.5%

1,500,000 บาท
ต่อปี
(ไปจัดสัมมนา
ต่างจังหวัด 3 วัน)

2.5%

300,000 บาท

2.5%

โครงการจัดทาข้อเสนอเพื่อ
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
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กลุ่มงานพัฒนา
ระบบงานและ
พัฒนาบุคลากร

โดยมีรายละเอียดของแต่ละโครงการดังนี้

รายละเอียดโครงการศึกษาออกแบบโครงสร้างส่วนราชการและอัตรากาลังของ
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
1. วัตถุประสงค์
 เพื่อให้สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีผลการศึกษา วิเคราะห์ ทบทวนโครงสร้าง
ส่วนราชการ ภารกิจและหน้ าที่ความรับผิ ดชอบของแต่ละส่ วนราชการ ระบบและกระบวนการทางาน และกรอบ
อัตรากาลังในปัจจุบัน เพื่อนาไปใช้ประกอบการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ ปรับปรุงระบบ และกระบวนการทางาน
และวางกรอบอัตรากาลังข้าราชการและพนักงานราชการ ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)
 เพื่อให้สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีโครงสร้างส่วนราชการ บทบาท ภารกิจและ
หน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการ มีระบบและกระบวนการทางาน ตลอดจนมีกรอบอัตรากาลังข้าราชการและ
พนักงานราชการ ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ที่เหมาะสม สอดรับกับบทบาท ภารกิจและอานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 แผนยุทธศาสตร์
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2565 ตลอดจนกฎหมาย และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. ผลผลิต
ผลการศึกษา วิเคราะห์ ทบทวนโครงสร้างส่วนราชการ บทบาท ภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของแต่ละส่วนราชการ มีระบบและกระบวนการทางาน ตลอดจนมีกรอบอัตรากาลังข้าราชการและพนักงานราชการ ใน
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติที่ชัดเจน จานวน 20 เล่ ม
พร้อม CD จานวน 3 แผ่น
3. ผลลัพธ์
โครงสร้างส่วนราชการ บทบาท ภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการ มีระบบและ
กระบวนการทางาน ตลอดจนมีกรอบอัตรากาลังข้าราชการและพนักงานราชการ ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)
ของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่สอดคล้องกับบทบาท ภารกิจและอานาจหน้าที่ของสานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
4. ขอบเขตการดาเนินงาน
ที่ปรึกษาจะต้องดาเนินงานโดยมีขอบเขตการดาเนินงาน ดังนี้
 วางแผนการทางาน ระยะเวลาและผลผลิตของโครงการ รวมถึง จัดทาแนวทาง กระบวนการ หรื อ
วิธีดาเนินการตามขอบเขตของโครงการ
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 ศึกษา วิเคราะห์ บทบาท ภารกิ จและอ านาจหน้ าที่ ของคณะกรรมการสิ ทธิมนุ ษยชนแห่ งชาติ ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์
ตามแผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2565 ตลอดจนกฎหมายและ
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 ศึกษา วิเคราะห์ หน้าที่และอานาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ/พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นต้น
 ศึ กษา วิ เคราะห์ บทบาท ภารกิ จและแผนงานส าคั ญที่ ต้ องด าเนิ นการตามแผนยุ ทธศาสตร์
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2565 ปริมาณงานและคุณภาพงาน
 ศึกษา วิเคราะห์ สภาพปัญหาและข้อจากัดที่มีผลต่อความสาเร็จในการปฏิบัติภารกิจตามแผน
ยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2565
 สัมภาษณ์ผู้บริหาร (เลขาธิการฯ/รองเลขาธิการฯ/ที่ปรึกษาสานักงานฯ/ผู้อานวยการสานัก/
ผู้ตรวจการสิทธิมนุษยชน/ผู้อานวยการกลุ่มงาน) เพื่อทราบถึงสภาพปัญหา ตลอดจนภารกิจใน
ปัจจุบันและอนาคตของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 ศึกษา วิเคราะห์และทบทวน ระบบและกระบวนการทางานของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่ งชาติ เพื่อให้ทราบถึงสภาพปัญหาและแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทางานใหม่ให้
เหมาะสม โดยจาแนกระบบและกระบวนการทางานตามภารกิจ ดังนี้
 งานตามกฎหมาย แผนยุทธศาสตร์ เช่น การรับเรื่องร้องเรียน การไกล่เกลี่ย การตรวจสอบการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน การจัดทาข้อเสนอแนะ การตรวจสอบและติดตามผล การส่งเสริมความ
ตระหนั กและการเคารพสิ ทธิ มนุ ษยชน การเยียวยาผู้ เสี ยหาย การรายงานผลการประเมิ น
สถานการณ์สิทธิมนุษยชน เป็นต้น
 งานสนับสนุนทางวิชาการ และงานสนับสนุนทางการบริหารจัดการ เช่น ระบบบริหารการประชุม
ระบบบริหารจัดการเอกสาร ระบบบริหารการเงินการคลัง ระบบการบริหารพัสดุ ระบบบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคล ระบบบริหารงานงบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบบริหารจัดการ
เว็บไซต์ ระบบบริหารจัดการห้องสมุดและหอจดหมายเหตุ เป็นต้น
 ศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากาลังข้าราชการและพนักงานราชการ
ของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในปัจจุบัน
 เปรียบเทียบโครงสร้างส่วนราชการกับองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนในต่างประเทศ โดยเปรียบเทียบโครงสร้าง
ส่ วนราชการของส านั กงานคณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ กั บองค์ กรด้ านสิ ทธิ มนุ ษยชนใน
ต่างประเทศ ที่มีบทบาท ภารกิจและอานาจหน้าที่คล้ายคลึงกัน
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 ศึกษา วิเคราะห์ กรอบอัตรากาลังข้าราชการและพนักงานราชการ ในระยะ 5 ปี ข้างหน้า (พ.ศ. 2561 2565) จากข้อมูลทุติยภูมิ (ไม่รวมการเก็บข้อมูลกระบวนงาน/เวลาทางาน)) เพื่อรองรับบทบาท ภารกิจ
และอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนาเสนอผลการศึกษา ตลอดจนรับฟังสภาพปัญหา ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการ ระบบและกระบวนการทางาน และกรอบอัตรากาลัง จากกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติและเจ้าหน้าที่ของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จานวน 1 ครั้ง ไม่เกิน
200 ราย
 จัดทารายงานผลการศึกษาออกแบบโครงสร้างส่วนราชการของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ และการจัดกรอบอัตรากาลังข้าราชการและพนักงานราชการ ในระยะ 5 ปี ข้างหน้า (พ.ศ. 2561
– 2565) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 ผลการศึกษา วิเคราะห์ บทบาท ภารกิจและอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชน
แห่ งชาติ ตามรั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจั กรไทย พุ ทธศั กราช 2560 แผนยุ ทธศาสตร์
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2565 ตลอดจนกฎหมายและแนวปฏิบัติที่
เกี่ยวข้อง
 ผลการศึกษา วิเคราะห์และทบทวน ระบบและกระบวนการทางานของสานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมทั้งแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงระบบและกระบวนการทางาน
 ผลการศึกษาโครงสร้างส่วนราชการของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 ผลการศึกษาเปรี ยบเทียบโครงสร้ างส่วนราชการกับองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนในต่างประเทศ
เพื่อให้เข้าใจแนวทางในการแบ่งส่วนราชการและกาหนดอานาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการให้
เหมาะสม
 ผลการวิเคราะห์ ปรั บปรุงโครงสร้างส่ วนราชการของส านักงานคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ข้อเสนอในการแบ่งส่วนราชการภายใน พร้อมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละส่วน
ราชการใหม่
 ผลการศึกษา วิเคราะห์ กรอบอัตรากาลังข้าราชการและพนักงานราชการในปัจจุบันและวางแผน
อัตรากาลังข้าราชการและพนักงานราชการ ในระยะ 5 ปี ข้างหน้ า (พ.ศ. 2561 - 2565)
ของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนาเสนอรายงานผลการศึกษาออกแบบโครงสร้างส่วนราชการของสานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และการจัดกรอบอัตรากาลังข้าราชการและพนักงานราชการ ใน
ระยะ 5 ปี ข้างหน้า (พ.ศ. 2561 – 2565) ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหารของสานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เลขาธิการฯ/รองเลขาธิการฯ/ที่ปรึกษาสานักงานฯ/ผู้อานวยการ
สานัก/ผู้ตรวจการสิทธิมนุษยชน/ผู้อานวยการกลุ่มงาน) จานวน 1 ครั้ง
หน้า 76

 วิเคราะห์และปรับปรุงผลการศึกษาออกแบบโครงสร้างส่วนราชการของสานักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุ ษยชนแห่ งชาติ และกรอบอั ตราก าลั งข้ าราชการและพนั กงานราชการ ในระยะ 5 ปี ข้ างหน้ า
(พ.ศ. 2561 – 2565) ตามผลการดาเนินการประชุมสัมมนากับผู้บริหารของสานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 จัดประชุมเพื่อนาเสนอรายงานผลการศึกษาออกแบบโครงสร้างส่วนราชการของสานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกรอบอัตรากาลังข้าราชการและพนักงานราชการ ในระยะ 5 ปี ข้างหน้า (พ.ศ.
2561 – 2565) ต่ อผู้ บริ หารของส านั กงานคณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่ งชาติ (เลขาธิการฯ/
รองเลขาธิการฯ/ที่ปรึกษาสานักงานฯ/ผู้อานวยการสานัก/ผู้ตรวจการสิทธิมนุษยชน/ผู้อานวยการกลุ่มงาน)
 สรุปผลและจัดทาเอกสารผลศึกษาวิเคราะห์ ทบทวนโครงสร้างส่วนราชการ บทบาท ภารกิจและหน้าที่
ความรับผิดชอบของแต่ละส่ วนราชการ มีระบบและกระบวนการทางาน ตลอดจนมีกรอบอัตรากาลั ง
ข้าราชการและพนักงานราชการ ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ของสานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 จัดทารายงานผลการศึกษาออกแบบโครงสร้างส่วนราชการของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ และกรอบอัตรากาลังข้าราชการและพนักงานราชการ ในระยะ 5 ปี ข้างหน้า (พ.ศ. 2561 –
2565) ฉบับสมบูรณ์ พร้อมทั้งบัญชีการเกลี่ยกรอบอัตราข้าราชการและพนักงานราชการของสานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 จัดทารายงานฉบับสมบูรณ์
5. ระยะเวลาในการดาเนินการ
ระยะเวลาในการดาเนินการ ๑80 วัน
6. งบประมาณ (700,000 บาท)
รายการ
1. ค่าตอบแทนบุคลากร
หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ (2 ราย)
2. ค่าจัดประชุมและอื่น ๆ

คุณวุฒิ ประสบการณ์
โท
โท

ManMonth

> 15 ปี
65,000
> 5 ปี
45,000
เหมาจ่าย

จานวน จานวนเงิน
เดือน
(บาท)
6
2

390,000
180,000
130,000
รวม 700,000
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รายละเอียดโครงการศึกษาอัตรากาลังตามภารกิจในกฎหมาย
1. วัตถุประสงค์
 เพื่อให้สานักงาน กสม. มีการเตรียมการและวางแผนวิธีการสรรหาข้าราชการใหม่ เพื่อทดแทน
อัตราว่างดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 เพื่อให้การสรรหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ผลผลิต
สร้างวิธีการสรรหาที่มีประสิ ทธิภาพ และประสิทธิผลเพื่อที่สามารถดึงดูดให้ผู้ที่มีคุณสมบัติที่
เหมาะสมมาสมัครเข้ารับราชการกับสานักงาน กสม. โดยสามารถรับสมัครบุคลากรเพื่อบรรจุในตาแหน่งว่างได้
ภายใน 3 เดือนหลังจากที่มีตาแหน่งว่างที่เกิดจากการเกษียณอายุราชการหรือมีตาแหน่งว่างจากการกาหนดกรอบ
อัตรากาลังใหม่
การดาเนินการให้อิงแนวทางการสรรหาตามหลักการรับข้าราชการโดยแบ่งเป็น 3 ลักษณะดังนี้
 ข้าราชการใหม่จากการสรรหาของสานักงาน กสม.
 ข้าราชการจากนักเรียนทุน (กลุ่มที่มี potential จะเป็น Talent)
 ข้าราชการที่รับโอนมาจากส่วนราชการอื่น
3. ผลลัพธ์
 สามารถจั ดสรรกาลั งคนที่มีประสิทธิภาพและศักยภาพสู งได้เต็มกรอบอย่างรวดเร็ว และเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่สานักงาน กสม.
 มีกระบวนการสรรหาที่หลากหลายและเป็นนวัตกรรมเชิงรุกของสานักงาน กสม.







4. ขอบเขตการดาเนินงาน
ที่ปรึกษาจะต้องดาเนินงานโดยมีขอบเขตการดาเนินงาน ดังนี้
ดาเนินการสรรหาตามแนวทางที่ปกติที่สานักงาน กสม. กาหนด
เชื่อมโยงกับสานักงาน ก.พ. ในการจัดหา หรือโอนย้ายคนมาลงในตาแหน่งที่ขาดหายไป
สรุปผลการดาเนินการในรอบ 6 เดือนและ 1 ปีพร้อมตรวจสอบผลการสรรหามีความก้าวหน้า
เพียงใด
รายงานความสาเร็จหรืออุปสรรคแก่ผู้บริหารเพื่อตัดสินใจในเชิงนโยบายต่อไป
พิจารณาแนวทางในการสรรหาแนวรุกตามข้อเสนอดังนี้
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การไปเปิดบูธในสถานศึกษา (Job Fairs at Educational Institutions or University) โดยเลือก
มหาวิทยาลัยเป้าหมายที่สานักงาน กสม. ต้องการรับข้าราชการ เพื่อให้เหมาะที่จะลงทุนในการ
จัดบูธ และไปติดต่อมหาวิทยาลัย เพื่อนัดหมายเวลา สถานที่ แต่ควรเป็นเวลาและสถานที่ซึ่ง
สามารถดึงดูดความสนใจของนักศึกษาได้ นอกจากนั้นการเตรียมแผ่นพับเพื่อประชาสัมพันธ์
สานักงาน กสม. ที่อธิบายภารกิจและผลกระทบต่อประเทศนั้นก็เป็นสิ่งสาคัญมาก
ประชาสัมพันธ์ให้กับบุ คลากรในศูนย์ ราชการทราบว่ามีตาแหน่งว่ าง และขอให้ข้าราชการใน
สานั กงาน กสม. แนะนาเพื่อนข้าราชการในสังกัดหน่วยราชการอื่น ๆ ที่สนใจทางานร่วมกับ
สานักงาน กสม. (วิธีนี้จะทาให้ได้บุคคลที่มีความสามารถและสนใจทางานกับองค์กรนั้นจริง ๆ
(Hay, 2552)) ทั้งนี้ควรมีหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของตาแหน่งว่างที่ชัดเจน (เช่น วุฒิการศึกษา
ประสบการณ์ในงาน สมรรถนะที่ต้องการ ฯลฯ) เพื่อให้การดาเนินการรับสมัครผ่านการแนะนาของ
ข้าราชการนั้นมีประสิทธิภาพ (โดยการกาหนดคุณสมบัติของตาแหน่งนั้นอาจมีการประกาศหรือมี
การลงใน intranet ของสานักงาน กสม. รวมถึงเป็นการป้องกันปัญหาเรื่องระบบอุปถัมภ์หรือการ
เล่นพรรคพวก
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น internet Facebook หนังสือพิมพ์ ทีวี วิทยุ หรือ website
ของสานักงาน กสม. หรือ website เชื่อมโยงของภาคีเครือข่าย เพื่อขยายแนวทางให้ผู้ที่สนใจเข้า
ทางานกับสานักงาน กสม. ได้เพิ่มโอกาสเข้าถึงมากขึ้น
พิจารณาแนวทางในการให้ทุนการศึกษากับนักศึกษาที่สนใจงานด้านสิทธิมนุษยชน ให้ไปเรียนใน
สถาบันที่เกี่ยวข้อง อันจะทาให้ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนมีความทันสมัยและเป็นสากล รวมถึงเป็น
การสร้างเครือข่ายนักสิทธิมนุษยชนระดับนานาชาติ

5. ระยะเวลาในการดาเนินการ
ต้องทาอย่างต่อเนื่อง โดยอาจจ้างบริษัท Recruiter ที่มีความสามารถก็ได้
6. งบประมาณ (800,000 บาท)
รายการ
1) ค่าออกบูธในสถานศึกษา (ประมาณ 5 ราย ๆ ละ 70,000 บาท) รวมค่าอุปกรณ์ แผ่น
พับในบูธ แผ่นป้ายโฆษณา ฯลฯ
2) ค่าประชาสัมพันธ์ผา่ นช่องทางต่าง ๆ (ประมาณ 5 ช่องทาง ๆ ละ 50,000 บาท)
3) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อเขียนหลักเกณฑ์และปรับปรุงแนวทางในการให้ทุนการศึกษาของ
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
รวม

จานวนเงิน
(บาท)
350,000
250,000
200,000
800,000
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รายละเอี ยดโครงสร้างจัด ทาแบบบรรยายลั กษณะงานและมาตรฐานเฉพาะประจ า
ตาแหน่งงาน (Job Specifications)
1. วัตถุประสงค์
 เพื่อให้พนักงานในสานักงาน กสม. มีความรู้ ความเข้าใจ และจัดทาแบบบรรยายลักษณะงานและ
มาตรฐานเฉพาะประจาตาแหน่งงาน (Job Specifications) ได้อย่างถูกต้อง
 เพื่ อ ให้ เกิ ด การทบทวนแบบบรรยายลั ก ษณะงานและมาตรฐานเฉพาะประจ าต าแหน่ ง งาน
(Job Specifications) ตามโครงสร้างองค์กรและอัตรากาลังใหม่ให้ถูกต้อง และเป็นแนวทางเดียวกัน
 เพื่อให้เกิดแบบบรรยายลักษณะงานและมาตรฐานเฉพาะประจาตาแหน่งงาน ของสานักงาน กสม.
2. ผลผลิต
ทุกตาแหน่ งในส านั กงาน กสม. มีแบบบรรยายลั กษณะงานและและมาตรฐานเฉพาะประจา
ตาแหน่งงาน ทีถ่ ูกต้อง และเป็นมาตรฐานเดียวกัน สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กรและอัตรากาลังใหม่
3. ผลลัพธ์
ผู้ บ ริ ห ารและเจ้ า หน้ า ที่ ด้ า นทรัพ ยากรบุ ค คลสามารถใช้ แ บบบรรยายลั ก ษณะงานและและ
มาตรฐานเฉพาะประจาตาแหน่งงานในการมอบหมายงาน และสรรหา/บรรจุ/แต่งตั้งบุคคลมาดารงตาแหน่งได้
อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
4. ขอบเขตการดาเนินงาน
ที่ปรึกษาจะต้องดาเนินงานโดยมีขอบเขตการดาเนินงาน ดังนี้
 ศึกษาหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานตามโครงสร้างและอัตรากาลังใหม่ รวมถึงยุทธศาสตร์
ในอนาคตของสานักงาน กสม.
 ร่างแบบบรรยายลักษณะงานและและมาตรฐานเฉพาะประจาตาแหน่งงานของทุกตาแหน่งงานใน
สานักงาน กสม.
 บรรยาย/อธิบายแนวทางการจัดทาแบบบรรยายลักษณะงาน และตัวชี้วัดในบรรยายลักษณะงาน
ตามหลักวิชาการให้แก่ผู้บริหารและตัวแทนเจ้าหน้าที่ในสานักงาน เพื่อให้สามารถตรวจสอบรายละเอียดความ
ถูกต้องเหมาะสมของตัวอย่างแบบบรรยายลักษณะงานและมาตรฐานเฉพาะประจาตาแหน่งงานของแต่ละงานใน
แต่ละหน่วยงานได้อย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
 ปรับปรุงแก้ไขแบบบรรยายลักษณะงานให้มีความถูกต้องเหมาะสมมากยิ่งขึ้น เกิดการจัดทาแบบ
บรรยายลั ก ษณะงานและมาตรฐานเฉพาะประจ าต าแหน่ ง ที่ มีค วามสอดคล้ อ งกั บภารกิจ และโครงสร้า งของ
สานักงาน กสม. อีกทั้งยังสอดรับกับโครงสร้างตาแหน่งในปัจจุบัน
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 จัดส่งบรรยายลักษณะงานและและมาตรฐานเฉพาะประจาตาแหน่งงานของทุกตาแหน่ง
 ให้ผู้บริหารลงนามไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
5. ระยะเวลาในการดาเนินการ
ระยะเวลาในการดาเนินการ ๑80 วัน
6. งบประมาณ (500,000 บาท)
รายการ
1. ค่าตอบแทนบุคลากร
หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ (2 ราย)
2. ค่าจัดประชุมและอื่น ๆ

คุณวุฒิ ประสบการณ์
โท
โท

ManMonth

> 10 ปี
50,000
> 5 ปี
45,000
เหมาจ่าย

จานวน จานวนเงิน
เดือน
(บาท)
6
2

300,000
180,000
20,000
รวม 500,000
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รายละเอียดโครงการประเมินความสาเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทรัพยากรบุคคล
(ปี 63 กับ65)
1. วัตถุประสงค์
 เพื่อประเมินระบบและกลไกการดาเนินงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลในภาพรวมของสานักงาน
กสม.
 เพื่อประเมินความส าเร็จ ของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทรัพยากรบุคคลของส านักงาน กสม.
เปรียบเทียบกับแผนที่กาหนดไว้
 เพื่อศึกษาและจัดทาข้อเสนอการปรับปรุงกลไกการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ทรัพยากรบุคคล
เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ได้กาหนดไว้ พร้อมทั้งจัดทาข้อเสนอแนวทางการปรับ ปรุงกระบวนการทางานขององค์กรให้
สอดคล้องกับความต้องการของสถานการณ์และความจาเป็นตามบริบทของสานักงาน กสม. มากขึ้น
 เพื่อให้มีเครื่องมือและระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานการขับเคลือนยุทธศาสตร
ทรัพยากรบุคคลขององค์กร
2. ผลผลิต
รายงานสรุปผลความสาเร็จของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทรัพยากรบุคคล พร้อมข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงกระบวนการให้สามารถบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ที่ได้กาหนดไว้
3. ผลลัพธ์
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทรัพยากรบุคคลสามารถวัดความสาเร็จได้อย่างต่อเนื่อง อันจะนามาซึ่ง
การปรับปรุงพัฒนาในองค์กรและทรัพยากรบุคคลมีความพึงพอใจสูงสุด
4. ขอบเขตการดาเนินงาน
ที่ปรึกษาจะต้องดาเนินงานโดยมีขอบเขตการดาเนินงาน ดังนี้
 ศึกษาแผนงานยุทธศาสตร์ทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ. 2561 - 2565 เพื่อให้เข้าในเกณฑ์ตัวชี้วัด
และเป้าหมายที่กาหนดไว้
 เสนอเครื่องมือและแนวทางที่ใช้ในการประเมินผลตัวชี้วัด
 จัดทารายละเอียดของแผนการดาเนินการจัดเก็บข้อมูลที่จาเป็นต่อการประเมินผล เช่น ผลการ
ดาเนินการที่ผ่านมา รายงานการประชุมและงบประมาณที่ใช้จริงในแต่ละโครงการ
 จัดทากรอบงานการติดตามประเมินผล (Monitoring and Evaluation Framework) ที่แสดง
แนวทาง วิธีการวัดผล แหล่งข้อมูล และผู้รับผิดชอบ
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 จัดทาเกณฑ์และดาเนินการสัมภาษณ์ตัวแทนผู้บริหารของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ และพนักงานในเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์สาคัญตามแนวทาง
 สรุปผลการสัมภาษณ์และการเก็บข้อมูล เพื่อประกอบในการดาเนินการประเมินผลโครงการทั้งหมด
ตามแผนที่กาหนดไว้
 เสนอความก้าวหน้าของการประเมินและประเด็นปัญหาที่พบ เช่น กระบวนการทางาน
 จัดทาผลการประเมินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทรัพยากรบุคคล
 จัดทาข้อเสนอแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กร
 สรุ ป ผลโครงการฯ และนาเสนอข้อเสนอแนะปรับปรุงต่อผู้ บริห าร และคณะกรรมการสิ ทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ
5. ระยะเวลาในการดาเนินการ
ระยะเวลาในการดาเนินการ ๑20 วัน
6. งบประมาณ (400,000 บาท)
รายการ
1. ค่าตอบแทนบุคลากร
หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ (2 ราย)
2. ค่าจัดประชุมและอื่น ๆ

คุณวุฒิ ประสบการณ์
โท
โท

ManMonth

> 10 ปี
50,000
> 5 ปี
45,000
เหมาจ่าย

จานวน จานวนเงิน
เดือน
(บาท)
4
2

200,000
180,000
20,000
รวม 400,000
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รายละเอียดโครงการวางแผนทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)
1. วัตถุประสงค์
 เพื่อกาหนดแนวทางในการกาหนดระดับชั้นงาน เพื่อ เป็นแนวทางในการสร้างความชัดเจนใน
การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรในประเภทต่าง ๆ ทุกตาแหน่งในสานักงาน กสม. ซึ่งจะแตกต่าง
กันในแต่ละงานภายใต้หน่วยงานซึ่งมีลักษณะงานที่แตกต่างกัน
 เพื่อให้สานักงาน กสม. มีเกณฑ์ กระบวนการ และแบบประเมินในการคัดสรรเจ้าหน้าให้เลื่อน
ระดับในแต่ละประเภทตาแหน่ง
 เพื่อให้สานักงาน กสม. มีแนวทางการพัฒนาบุคลากรตามทางเดินสายอาชีพอย่างเป็นระบบ
 เพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของสานักงาน กสม.
2. ผลผลิต
 มีระบบการกาหนดเส้นทางความก้าวหน้าของตาแหน่ง (Career Planning System) ที่เชื่อมโยง
กับระบบงานต่าง ๆ
 มีการสร้างเกณฑ์และกระบวนการในการคัดสรรให้เลื่อนระดับในตาแหน่งประเภทต่าง ๆ รวมถึง
แนวทางการโอน ย้าย ข้ามสายงานแต่ละประเภทของทุกสายงานในสานักงาน กสม.
 มี Training Roadmap ตามทางเดินสายอาชีพที่ชัดเจนของกลุ่มงานต่าง ๆ ทั้งในและระหว่าง
หน่วยงานระดับสานัก/กอง
 มีดาเนินการที่กาหนดในมาตรฐานการบริหารจัดการองค์กร (Organization Development)
3. ผลลัพธ์
 พนักงานมีขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน เพื่อเลื่อนระดับและสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพได้
อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส
 ผู้บริหารสามารถคัดสรรและพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถให้เติบโตในสานักงาน กสม. ได้
อย่างยั่งยืน
4. ขอบเขตการดาเนินงาน
ทีป่ รึกษาจะต้องดาเนินงานโดยมีขอบเขตการดาเนินงาน ดังนี้
 กาหนดรายละเอียดแผนงาน/โครงการ
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 ศึกษามาตรฐานกาหนดตาแหน่งและระดับชั้นงานเพื่อให้สามารถออกแบบทางเดินก้าวหน้าของ
เจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม
 ศึ ก ษา รวบรวม วิ เ คราะห์ แ ละน าเสนอหลั ก เกณฑ์ แ ละแนวทางในการก า หนดเส้ น ทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพของสานักงาน กสม. อันประกอบด้วย
 ผังเส้นทางสายอาชีพ และแนวทางการพัฒนาบุคลากรตามสายอาชีพ (Career Path and
Development Roadmap)
 หลักเกณฑ์การเลื่อนตาแหน่ง/ระดับงาน (Promotion / Job Level Change Criteria)
 หลักเกณฑ์ในการหมุนเวียนงานเพื่อสั่งสมประสบการณ์ตามความหลากหลายของงาน
 เสนอแนวทางในการพัฒนาเจ้าหน้าที่ในแต่ละความก้าวหน้าในสายอาชีพ
 จั ดสั มมนาเพื่อรั บ ฟั งความคิดเห็ นของผู้ บริห ารและเจ้า หน้าที่ในส านักงาน กสม. ก่อนนาไป
ประกาศใช้จริง
 จัดทารายงานฉบับสมบูรณ์
5. ระยะเวลาในการดาเนินการ
ระยะเวลาในการดาเนินการ ๑20 วัน
6. งบประมาณ (400,000 บาท)

รายการ
1. ค่าตอบแทนบุคลากร
หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ (2 ราย)
2. ค่าจัดประชุมและอื่น ๆ

คุณวุฒิ ประสบการณ์
โท
โท

ManMonth

> 10 ปี
50,000
> 5 ปี
45,000
เหมาจ่าย

จานวน จานวนเงิน
เดือน
(บาท)
4
2

200,000
180,000
20,000
รวม 400,000
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รายละเอียดโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทาระบบสืบทอดตาแหน่ง
(Succession Planning)
1. วัตถุประสงค์
 เพื่อศึกษาแนวทางและความเป็นไปได้ในการเตรียมการรองรับและหาผู้สืบทอดในตาแหน่งสาคัญ
(Succession Planning) ของสานักงาน กสม. อันจะทาให้ องค์กรสามารถต่อยอดและดาเนินการตามภารกิจและ
ยุทธศาสตร์ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุด
 เพื่อศึกษากรณีศึกษาระบบสืบทอดตาแหน่งที่ประสบความสาเร็จในภาครัฐและเอกชนไทย
 เพื่อหาปัจจัยแห่งความสาเร็จ (Key Success Factors) ของการจัดทาระบบสืบทอดตาแหน่งที่
เหมาะสม
2. ผลผลิต
 จัดทาแผนสืบทอดตาแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเตรียมบุคลากรที่มีศักยภาพเป็นผู้นาและ
การบริ หารการจั ดการเพื่อให้พร้ อมที่จ ะเข้ารับตาแหน่งผู้ บังคับบัญชาหรือผู้นาต่อเนื่องจากข้าราชการที่ ดารง
ตาแหน่งอยู่ในปัจจุบันที่จะมีการสูญเสียในอนาคต
3. ผลลัพธ์
 มีแนวทางการสืบทอดตาแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเตรียมบุคลากรที่มีศักยภาพเป็นผู้นาที่
เหมาะสมกับบริบทของสานักงาน กสม.
4. ขอบเขตการดาเนินงาน
ที่ปรึกษาจะต้องดาเนินงานโดยมีขอบเขตการดาเนินงาน ดังนี้
 ศึกษายุทธศาสตร์ของสานักงาน กสม. เพื่อประกอบการกาหนดตาแหน่งหลักที่จะวางแผนการสืบ
ทอดตาแหน่ง
 ศึกษาแนวทางและความเป็นไปได้ในการเตรียมการรองรับและหาผู้สืบทอดในตาแหน่งสาคัญ
(Succession Planning) ของสานักงาน กสม. อันจะทาให้องค์กรสามารถต่อยอดและดาเนินการตามภารกิจและ
ยุทธศาสตร์ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุด
 ศึกษากรณีศึกษาระบบสื บทอดตาแหน่งที่ประสบความส าเร็จในภาครัฐ และเอกชนไทย เช่น
สานักงาน ก.พ. รัฐวิสาหกิจ และ ปูนซีเมนต์ไทย ฯลฯ
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 สรุปบทเรียนและกาหนดปัจจัยแห่ งความสาเร็จ (Key Success Factors) ของการจัดทาระบบ
สืบทอดตาแหน่งที่เหมาะสม
 จั ด ท าแฟ้ ม คุ ณ สมบั ติ ข องข้ า ราชการที่ มี ศั ก ยภาพพร้ อ มที่ จ ะสื บ ทอดต าแหน่ ง (Successor
Profile) ในสานักงาน กสม. รวมถึงแนวทางในสรรหาผู้สืบทอดตามแฟ้มคุณสมบัติของแต่ละตาแหน่งที่กาหนดไว้
 จัดทาแผนพัฒนาและฝึกอบรม (Training Roadmap) อย่างน้อยในสมรรถนะที่เกี่ยวกับภาวะ
ผู้นาหรือการบริ หารจัดการตามสมรรถนะประจาผู้บริห าร เช่น สภาวะผู้นา วิสัยทัศน์ การวางกลยุทธ์ภาครัฐ
ศักยภาพเพื่อนาการปรับเปลี่ยน การควบคุมตนเอง และการสอนงานและให้อานาจแก่ผู้อื่น
 สรุปผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทาระบบสืบทอดตาแหน่ง (Succession Planning) รวมถึง
แนวทางในการติดตามความสาเร็จ
 จัดสัมมนาเพื่อเสนอผลการศึกษาแก่ผู้บริหารและตัวแทนเจ้าหน้าที่ของสานักงาน กสม. เพื่อรับ
ฟังข้อคิดเห็นประกอบการดาเนินการ
 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและจัดทารายงานฉบับสมบูรณ์
5. ระยะเวลาในการดาเนินการ
ระยะเวลาในการดาเนินการ 90 วัน
6. งบประมาณ (300,000 บาท)
รายการ
1. ค่าตอบแทนบุคลากร
หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ (2 ราย)
2. ค่าจัดประชุมและอื่น ๆ
3. ค่าสารวจและจัดเก็บข้อมูล
Best Practice

คุณวุฒิ ประสบการณ์
โท
โท

ManMonth

> 10 ปี
50,000
> 5 ปี
45,000
เหมาจ่าย
เหมาจ่าย

จานวน จานวนเงิน
เดือน
(บาท)
3
1

150,000
90,000
30,000
30,000

รวม 300,000
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รายละเอียดโครงการสารวจความพึงพอใจ/ความผูกพันในสานักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติประจาปี
1. วัตถุประสงค์
 เพื่อให้มีการสารวจความพึงพอใจและความผูกพัน (Engagement Survey) ของสานักงาน กสม.
และสรุปประมวลผลเชิงสถิติ เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร
 เพื่อวิเ คราะห์ และระบุ วิ ธีการในการกาหนดปัจจัย ที่มีผ ลต่อความผู กพั นของพนักงานทั้งใน
ภาพรวมองค์กร จาแนกความผูกพันตามกลุ่มผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ และจาแนกความผูกพันตามสายงาน
 เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่สานักงาน กสม. โดยเปรียบเทียบกับ
Benchmark ขององค์กรอื่น ๆ
 เพื่อวิเคราะห์ และระบุวิธีการในการกาหนดปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของพนักงานในภาพรว
มองค์กร จาแนกความพึงพอใจของพนักงานตามกลุ่มผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ตามสายงาน
 เพื่อสารวจปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงานในภาพรวมองค์กร จาแนกความผูกพันตาม
กลุ่มผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ โดยเปรียบเทียบกับ Benchmark ขององค์กรอื่น ๆ
 เพื่อสร้ างและยกระดับ ความผู กพันและความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ในสานักงาน กสม. โดย
การจัดทาแผนพัฒนาความผูกพันและความพึงพอใจระยะสั้น (6 เดือน) และระยะยาว (> 6เดือน)
2. ผลผลิต
 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจ/ความผู กพันในส านักงานคณะกรรมการสิ ทธิมนุ ษยชน
แห่งชาติประจาปี และข้อเสนอในการสร้างและยกระดับความพึงพอใจ/ความผูกพันของเจ้าหน้าที่ในองค์กร
3. ผลลัพธ์
 เจ้าหน้าที่เกิดความพึงพอใจและความผูกพัน อันนาไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และ
สอดคล้องกับพันธกิจของสานักงาน กสม.
4. ขอบเขตการดาเนินงาน
ที่ปรึกษาจะต้องดาเนินงานโดยมีขอบเขตการดาเนินงาน ดังนี้
 ศึกษาและเสนอแผนการดาเนินงานขั้นต้น (Inception) ประกอบด้วย ขั้นตอน กระบวนการใน
การส ารวจความพึง พอใจและความผู ก พั นของส านัก งาน กสม. วิ ธี การ การออกแบบส ารวจ/แบบสอบถาม
แผนการดาเนินงาน ระยะเวลา ผลการดาเนินงานที่คาดว่าจะได้รับตั้งแต่เริ่มจนสิ้นสุดโครงการให้ครอบคลุมผล
การสารวจทั้งหมดที่ระบุในวัตถุประสงค์และขอบเขตของงาน
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 ศึกษา วิเคราะห์ และระบุวิธีการในการกาหนดปัจจัยความผูกพันองค์กรให้เหมาะสมในแต่ละกลุ่ม
พนักงาน และครอบคลุมถึงทุกปัจจัย
 จัดการสารวจปัจจัยความผูกพัน โดยทบทวนปัจจัยความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ทั้งใน
ภาพรวม จาแนกความผูกพันตามกลุ่มผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
 น าแบบส ารวจปั จ จั ย ความผู ก พั น ที่ ไ ด้ รั บ ไปจั ด การลงรหั ส ข้ อ มู ล และสรุ ป ประมวลผล
เชิงสถิติ เพื่อจัดทารายงานสรุปผลปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพัน ทัง้ ในภาพรวม จาแนกความผูกพันตามกลุ่มผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่ โดยเปรียบเทียบกับ Benchmark ขององค์กรอื่น ๆ
 ออกแบบสารวจความผูกพันและวัดระดับความผูกพันตามปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันพนักงานทั้ง
ในภาพรวม จาแนกความผูกพันตามกลุ่มผู้บริหารและพนักงาน และจาแนกความผูกพันตามสายงาน
 สรุปประมวลผลเชิงสถิติ เพื่อเปรียบเทียบความความพึงพอใจและระดับความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ทั้ง
ในภาพรวมองค์กร และจาแนกความพึงพอใจตามกลุ่มผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ และจาแนกความพึงพอใจตามสายงาน และ
เปรียบเทียบกับผลการดาเนินการสารวจในปีที่ผ่านมา (หากมี) รวมถึงเปรียบเทียบกับ Benchmark ขององค์กรอื่น ๆ
 สรุ ปผลการศึกษา วิเคราะห์ วิธีการกาหนดปัจจัยที่ ส่ งผลต่อความพึงพอใจและความผู กพันของ
สานักงาน กสม. โดยสรุปผลการสารวจจาแนก ดังนี้

ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร
 ภาพรวมองค์กร
 จาแนกความผูกพันตามกลุ่มผู้บริหารและพนักงาน
 จาแนกความผูกพันตามสายงาน
 เปรียบเทียบความผูกพันของพนักงานแต่ละกลุ่มกับปัจจัยที่กาหนด
 เปรียบเทียบกับผลการดาเนินการสารวจในปีที่ผ่านมา

ความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อองค์กร
 ภาพรวมองค์กร
 จาแนกความพึงพอใจตามกลุ่มผู้บริหารและพนักงาน
 จาแนกความพึงพอใจตามสายงาน
 เปรียบเทียบความพึงพอใจของพนักงานแต่ละกลุ่มกับปัจจัยที่กาหนด
 เปรียบเทียบกับผลการดาเนินการสารวจในปีที่ผ่านมา
 สรุปความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของพนักงาน พร้อมประเด็นปัญหาต่าง ๆ รวมทั้งสรุปและวิเคราะห์ผล
การสารวจฯ ที่ได้ ทั้งข้อดี ข้อเสีย ปัจจัยที่ประสบความสาเร็จ และปัจจัยที่ไม่ประสบผลสาเร็จ และอื่น ๆ ที่จะเป็ น
ประโยชน์ในการศึกษาต่อไป ตลอดจนข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและการดาเนินการในปีต่อไป
 จัดทาแผนกลยุทธ์การสร้างและยกระดับความพึงพอใจและความผูกพันองค์กร ประกอบด้วย
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จัดทาแผนกลยุทธ์รวมถึงแผนงานระยะสั้น (6 เดือน) และระยะยาว (> 6เดือน) (Short &
Long term action plan) ในการสร้ างและยกระดั บความพึ งพอใจและความผู กพั น
องค์กร

เสนอแนวทางในการกาหนดตัวชี้วัดทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการในการประเมิน
ความผูกพันองค์กรของบุคลากรและความพึงพอใจของบุคลากรของ กนอ.
 สรุปผลและนาเสนอแก่คณะผู้บริหาร
5. ระยะเวลาในการดาเนินการ
ระยะเวลาในการดาเนินการ 60 วัน
6. งบประมาณ (100,000 บาท ต่อปี)
รายการ
1. ค่าตอบแทนบุคลากร
ที่ปรึกษาโครงการ
2. ค่าจัดประชุมและอื่น ๆ

คุณวุฒิ ประสบการณ์
โท

ManMonth

> 5 ปี
40,000
เหมาจ่าย

จานวน จานวนเงิน
เดือน
(บาท)
2

80,000
20,000
รวม 100,000
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รายละเอียดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยีเพื่อการบริหารด้านทรัพยากร
บุคคล
1. วัตถุประสงค์
 เพื่ อ ให้ ส ามารถน าเทคโนโลยี ท รั พ ยากรบุ ค คล เช่ น Big Data Analytics มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
กระบวนการตัดสินใจเชิงนโยบาย เชิงกลยุทธ์ต่าง ๆ ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลมหาศาล
 เพื่อจัดทาโปรแกรมด้านทรัพยากรบุคคลที่มีข้อมูลทันสมัย และง่ายต่อการปฏิบัติงานตามแนวทาง
Thailand 4.0
 เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ผลผลิต
 มีระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลที่มีข้อมูลบุคคลที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
3. ผลลัพธ์
 มีระบบฐานข้อมูลบุคคลที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน และสามารถนาไปใช้ประกอบการตัดสินใจ
ของผู้บริหารของสานักงาน กสม.
4. ขอบเขตการดาเนินงาน
ที่ปรึกษาจะต้องดาเนินงานโดยมีขอบเขตการดาเนินงาน ดังนี้
 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และกระบวนงาน รูปแบบรายงานที่เกี่ยวข้องกับระบบงานบุคลากรของ
สานักงาน กสม. ทั้งที่อยู่เดิมและที่จะพัฒนาขึ้นใหม่
 ศึ ก ษาออกแบบ จั ด ท าฐานข้ อ มู ล และพั ฒ นาระบบงานบนเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ า ยของ
สานักงาน กสม.
 พัฒนาระบบงาน ประกอบด้วยตรวจสอบข้อมูลที่ยังไม่ครบถ้วน และสรุปผลข้ อมูลโดยเฉพาะ
ข้าราชการใหม่
 พัฒนาระบบโดยมีข้อมูลดังนี้
o ระบบข้อมูลตาแหน่ง ข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อหน่วยงาน โครงสร้างหน่วยงาน
o ระบบข้อมูลบุคคล เช่น ข้อมูลทั่วไปของบุคคล ประวัติการดารงตาแหน่ง ประวัติการศึกษา
ประวัติการรับเงินเดือน ประวัติการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประวัติการลา ประวัติการรับ
เงินเพิ่มพิเศษ ประวัติทายาท ประวัติการสมรส ภาพถ่าย ประวัติการช่วยปฏิบัติราชการ/
รักษาการในตาแหน่ง/ รักษาราชการแทน ประวัติความดีความชอบ ฯลฯ
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o ระบบบรรจุ แต่งตั้ง และโยกย้าย บันทึกข้อมูลเพื่อจัดทาคาสั่ งบรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนระดับ
ย้ายและการพ้นจากราชการ
o ระบบสรรหาบุคคล ข้อมูลการรับสมัครสอบ ข้อมูลใบสมัคร การคัดเลือก และผลการคัดเลือก
o ระบบเลื่ อ นเงิ น เดื อ น การบั น ทึ ก และประมวลผลการการเลื่ อ นเงิ น เดื อ น ข้ า ราชการ/
ลูกจ้างประจา/พนักงานราชการ
o ระบบงานวิ นั ย ข้ อ มู ล การด าเนิ น การทางวินั ย การตั้ ง กรรมการสอบสวน การบัน ทึ ก ผล
การดาเนินการ
o ระบบฝึกอบรม ข้อมูลการจัดทาโครงการฝึกอบรม/สัมมนาและ ทุนการศึกษา และบันทึก
ประวัติการฝึกอบรม
o ระบบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ป ระมวลผลเพื่อจัดทา รายงานประกอบการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และการบันทึกการ รับ-ส่งคืนเครื่องราชฯ /ลาดับ ฯลฯ
o ระบบยื่ น ค าร้ อ งขอย้ า ย การด าเนิ น การย้ า ยข้ า ราชการ ตั้ ง แต่ ก ารรั บ ค าร้ อ งขอย้ า ย
การพิจารณาร้องขอย้ายของผู้บังคับบัญชา ฯลฯ
o ระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ การทาคารับรองรายบุคคลและการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของงาน และการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการตามหลักสมรรถนะ
o ระบบสารสนเทศข้อมูลบุคคลเพื่อการพัฒนา เช่นการนาผลจากการประเมินสมรรถนะมา
ประมวลผลเพื่อหา Competency Gap จัดทาแผนการพัฒนารายบุคคล (IDP) การติดตาม
และประเมินผลโครงการ และผลการการ ฝึกอบรม
o ระบบสารสนเทศส าหรั บ การบริ ห าร (MIS) การให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล กั บ ระบบงานอื่ น ๆ
ในรู ป แบบ Web service และการจัดทารายงานส าหรับผู้ บริห าร เช่น รายงานภาพรวม
อัตรากาลัง รายงานสาหรับประกอบการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น รายงานการเรียงลาดับ
อาวุโส รายชื่อบุคลากรรายหน่วยงาน รายชื่อ ผู้มีคุณสมบัติที่กาหนด เป็นต้น
จัดหาสิทธิในการใช้ซอฟต์แวร์ (Software License)
บริหารจัดการระบบฐานข้อมูล (Database Management System) และเครื่องแม่ข่าย
จัดทาระบบสารองสาหรับใช้ในการฝึกอบรม และสาหรับการทดสอบระบบ
จัดทาคู่มือสาหรับผู้ปฏิบัติงาน และคู่มือการดูแลระบบ
จัดการฝึกอบรมการใช้งานกับเจ้าหน้าที่

5. ระยะเวลาในการดาเนินการ
ระยะเวลาในการดาเนินการ ๑80 วัน
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6. งบประมาณ (1,940,000 บาท)
รายการ
1. ค่าตอบแทนบุคลากร
ที่ปรึกษาโครงการ
โปรแกรมเมอร์
2. ค่าบริหารจัดการ
3. ลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ระบบบูรณาการ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.1 MA Oracle Database Standard
Edition 2 Processors License
3.2 MA SOA Suite for Oracle
Middleware 4 Proccessors
License
3.3 MA Oracle WebLogic Suite
4 Proccessors License

คุณวุฒิ ประสบการณ์
โท
โท

ManMonth

จานวน
เดือน

> 5 ปี
40,000
2
> 5 ปี
40,000
2
เหมาจ่าย
12 เดือน ๆ ละ 145,000 บาท*

จานวนเงิน
(บาท)
80,000
80,000
40,000
1,740,000

รวม 1,940,000
*อ้างอิงจากราคากลางงานจ้างบารุงรักษาระบบบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
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รายละเอียดโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและจัดทาข้อเสนอค่าตอบแทนที่เหมาะสม
(โครงสร้างเงินเดือน เงินจูงใจและสวัสดิการ)
1. วัตถุประสงค์
 เพื่อศึกษาวิเคราะห์บัญชีโครงสร้างอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินจูงใจ สวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์ของสานักงาน กสม.
 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบและกาหนดบัญชีโครงสร้างอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการและ
สิทธิประโยชน์กับองค์กรอื่น ๆ ในภาครัฐและเอกชน
 เพื่อศึกษาวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของสานักงาน
กสม. (หากมี)
2. ผลผลิต
 รายงานศึก ษาและจั ดท าข้ อเสนอค่าตอบแทนที่เ หมาะสม (โครงสร้างเงินเดื อน เงินจูงใจและ
สวัสดิการ) ของสานักงาน กสม.
3. ผลลัพธ์
 พนักงานมีความผูกพันและขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน
4. ขอบเขตการดาเนินงาน
ที่ปรึกษาจะต้องดาเนินงานโดยมีขอบเขตการดาเนินงาน ดังนี้
 คณะที่ป รึกษาศึกษา วิเคราะห์ และทาความเข้าใจประเด็นต่าง ๆ ด้านการบริหารงานบุคคล
โครงสร้างองค์กร ลักษณะงาน และบุคลากรที่ปฏิบัติงานจากผลการสัมภาษณ์ผู้บริหาร และการศึกษาเอกสา ร
ทุติยภูมติ า่ ง ๆ
 คณะที่ปรึกษาศึกษาวิเคราะห์บัญชีโครงสร้างอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์ของสานักงา กสม. พร้อมข้อเสนอแนะเบื้องต้น
 คณะที่ ป รึ ก ษาร่ ว มกั บ คณะท างานในการออกแบบส ารวจบั ญ ชี โ ครงสร้ า งอั ต ราเงิ น เดื อ น
ค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์กับในส่วนอื่น เพิ่มเติมเพื่อให้การเปรียบเทียบได้ภาพที่ชัดเจนที่สุด
o รัฐวิสาหกิจประเภทอื่น ๆ อย่างน้อย 2 แห่ง
o องค์กรมหาชน/องค์กรอิสระอย่างน้อย 2 แห่งและ
o องค์ ก รในตลาดภาคเอกชน จากการซื้ อ ข้ อ มู ล บริ ษั ท ส ารวจค่ า จ้ า งที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ
มาตรฐาน
 จากข้อมูลที่เก็บได้ คณะที่ปรึกษาศึกษา วิเคราะห์และเปรียบเทียบบัญชีโครงสร้างอัตราเงินเดือน
ค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ขององค์กรต่าง ๆ เทียบกับการจ่ายในสานักงาน กสม.
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 คณะที่ปรึ กษาประเมิน ค่างานของตาแหน่งงานทั้งหมดตามหลักการ Benchmarking เพื่อให้
สามารถจัดทารายงานเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนของสานักงาน กสม. กับองค์กรอื่น ๆ ในระดับเดียวกันอย่าง
น้อยดังนี้
o เงินเดือนค่าจ้าง
o ค่าล่วงเวลา/ค่าทางานในวันหยุด
o ค่าประสบอันตราย เช่น ค่าเจ็บป่วย ค่าสูญหาย ค่าสูญเสียสมรรถภาพ ค่าทุพพลภาพ
o ค่ารักษาพยาบาล
o ค่าทาศพ
o ค่าการคลอดบุตร
o สวัสดิการอื่น ๆ ตามระเบียบคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเรื่อง มาตรฐานขั้นต่าของสภาพการ
จ้างในรัฐวิสาหกิจ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 คณะที่ปรึกษาจะจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการกับคณะทางานเพื่อแสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษา
วิเ คราะห์ แ ละร่ ว มกับ ผู้ บ ริ ห ารในการระดมสมองเกี่ ย วกั บ การจ่ า ยการตอบแทนที่มี ค วามเป็ น ธรรม จูง ใจให้
ผู้ปฏิบัติงานมีผลงานดีเด่น และสอดคล้องกับเป้าหมายและวัฒนธรรมขององค์กร
 คณะที่ปรึกษาจัดทาการวิเคราะห์งบประมาณที่ต้องใช้ (Budget Impact Analysis) จากระบบ
ใหม่นี้ พร้อมการคานวณผลได้ผลเสีย (Cost- Benefit Analysis) ที่เกิดขึ้น
 คณะที่ปรึกษานาเสนอผลทั้งหมดทั้งเรื่องแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนใหม่ งบประมาณและผลได้
ผลเสีย แก่คณะผู้บริหารเพื่อปรับแก้ข้อเสนอดังกล่าวให้เหมาะสมและตัดสินใจอนุมัติ
 คณะที่ปรึกษาจัดทาแผนการนาระบบไปปรับใช้โดยประกอบด้วยองค์ประกอบดังต่อไปนี้
 คณะที่ปรึกษาจัดทาร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ และส่งมอบให้แก่คณะทางานเพื่อตรวจทานและให้
ข้อเสนอแนะ
 จากผลการดาเนินการทั้งหมด คณะที่ปรึกษาจัดทารายงานฉบับสมบูรณ์
5. ระยะเวลาในการดาเนินการ
ระยะเวลาในการดาเนินการ 60 วัน
6. งบประมาณ (100,000 บาท)
รายการ
1. ค่าตอบแทนบุคลากร
ที่ปรึกษาโครงการ
2. ค่าจัดประชุมและอื่น ๆ

คุณวุฒิ ประสบการณ์
โท

ManMonth

> 5 ปี
40,000
เหมาจ่าย

จานวน จานวนเงิน
เดือน
(บาท)
2

80,000
20,000
รวม 100,000
หน้า 95

รายละเอียดโครงการจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2562-2565
1. วัตถุประสงค์
 เพื่อวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสานักงาน กสม.
 เพื่ อ ก าหนดแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาข้ า ราชการของ ส านั ก งาน กสม. ปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2562 – ๒๕๖5 ที่สอดคล้องและสนับสนุนต่อยุทธศาสตร์หลักในการดาเนินงาน
 เพื่อกาหนดตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการสานักงาน กสม. อันจะเป็นการช่ว ย
ติดตามความคืบหน้า และประเมินความสาเร็จในการดาเนินการได้อย่างเหมาะสม
 เพื่ อ จั ด เตรี ย มแผนการด าเนิ น งานตามยุ ท ธศาสตร์ ป ระจ าปี ล่ ว งหน้ า เพื่ อ ผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด
การปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาข้าราชการที่กาหนดขึ้น
 เพื่อให้ข้าราชการได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการกาหนดแผนการพัฒนาของแต่ล ะสาย
อาชีพที่ตอบสนองความต้องการตามสถานการณ์และองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในภาครัฐและเอกชน
2. ผลผลิต
 รายงานข้ อ เสนอยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลของส านั ก งานคณะกรรมการสิ ท ธิ
มนุษยชน พ.ศ. 2562-2565 อันประกอบด้วย

o ผลการวิเคราะห์ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมประมง
o แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการ
o ตัวชีว้ ัดความสาเร็จตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2562-2565

o แผนปฏิบัตงิ านประจาปี (แผนรายปี) ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2562-2565

o ผลการฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้สู่ผปู้ ฏิบตั ิงาน
3. ผลลัพธ์
 เจ้าหน้าที่มีศักยภาพสูงขึ้น สามารถทางานได้ตามยุทธศาสตร์ที่องค์กรกาหนดไว้
4. ขอบเขตการดาเนินงาน
ที่ปรึกษาจะต้องดาเนินงานโดยมีขอบเขตการดาเนินงาน ดังนี้
 จัดทาแนวคิดและขั้นตอนการดาเนินงานในภาพรวม
 จัดประชุมชี้แจงแผนการดาเนินการให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รับทราบ ๑ ครั้ง
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 วิเคราะห์สถานภาพปัจจุบันและทิศทางในอนาคตของสานักงาน กสม. รวมถึงรวบรวมแผนการ
พัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ของข้าราชการแต่ละสานัก/กองมาประกอบในการ
วิเคราะห์และจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการของสานักงาน กสม.
 จัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการของสานักงาน กสม. (Develop HRD Strategy)
 จัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อดาเนินการตามกลยุทธ์ (Road Map) พร้อมประชาวิจารณ์และนาเสนอ
ชี้แจงผู้ที่เกี่ยวข้อง
 สรุ ป ผลการจั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ แ ละแผนปฏิ บั ติ ก ารในการพั ฒ นาข้ า ราชการของส านั ก งาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2562-2565
 ชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กร
 จัดทารายงานข้อเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสานักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชน พ.ศ. 2562-2565 อันประกอบด้วย
o ผลการวิเคราะห์ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของสานักงาน กสม.
o แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการ
o ตัวชี้วัดความสาเร็จตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2562-2565
o แผนปฏิบัติงานประจาปี (แผนรายปี) ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2562 - 2565
 นาเสนอรายงานข้อเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2562-2565 ต่อผู้บริหารและ กสม.
5. ระยะเวลาในการดาเนินการ
ระยะเวลาในการดาเนินการ 90 วัน
6. งบประมาณ (500,000 บาท)
รายการ
1. ค่าตอบแทนบุคลากร
หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ (2 ราย)
2. ค่าจัดประชุมและอื่น ๆ
3. ค่าสารวจและจัดเก็บข้อมูล
Best Practice

คุณวุฒิ ประสบการณ์
โท
โท

ManMonth

> 10 ปี
50,000
> 5 ปี
45,000
เหมาจ่าย
เหมาจ่าย

จานวน จานวนเงิน
เดือน
(บาท)
3
2

150,000
180,000
70,000
100,000

รวม 500,000
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โครงการพัฒนาข้าราชการตามแผนยุทธศาสตร์ประจาปี
1. วัตถุประสงค์
 เพื่อดาเนินการฝึกอบรมความรู้ ทักษะและสมรรถนะหลักให้กับเจ้าหน้าที่ของ สานักงาน กสม.
ตามแผนปฏิ บั ติ ง านประจ าปี (แผนรายปี ) ตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลของส านั ก งาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2562-2565
 เพื่อดาเนินการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการทางานและการดาเนิน
ชีวิตให้กับเจ้าหน้าที่ของสานักงาน กสม.
2. ผลผลิต
 รายงานผลการฝึกอบรม (แต่ละหลักสูตร) ที่แสดงข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้
(1) จานวนและรายชื่อผู้เข้าอบรมในแต่ละรายวิชา
(2) ผลสารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม
(3) ภาพนิ่งตลอดกิจกรรมฝึกอบรม
 รายงานการประเมินและสรุปผลการดาเนินพัฒนาที่แสดงข้อมูลอย่างน้อย (แต่ละหลักสูตร) ดังนี้
(1) ผลการประเมินการเรียนรู้ของผู้เข้าร่วมอบรม
(2) ผลการประเมินการดาเนินโครงการในภาพรวม
(3) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการดาเนินโครงการในลักษณะเดียวกัน
3. ผลลัพธ์
 เจ้าหน้าที่มีศักยภาพสูงขึ้น สามารถทางานได้ตามยุทธศาสตร์ที่องค์กรกาหนดไว้
4. ขอบเขตการดาเนินงาน
ที่ปรึกษาจะต้องดาเนินงานโดยมีขอบเขตการดาเนินงาน ดังนี้
 ดาเนินการประเมินสมรรถนะโดยทาการจัดการสัมมนาเพื่อชี้แจงแนวทางการประเมินสมรรถนะ
และดาเนินการประเมินเพื่อหาช่องว่างของสมรรถนะ (Competency Gap)
 สรุปผลการประเมิน (Competency Gap) และแผนการพัฒนาของข้าราชการผู้รับการประเมิน
(Individual Development Plans (IDPs))
 นาเสนอแผนการพัฒนาและแนวทางทั้งหมดแก่ผู้บริหารอนุมัติในหลักการ
 เตรียมความพร้อมในเชิงทรัพยากร งบประมาณและการจัดหาวิทยากรในแต่ละหลักสูตร
 ดาเนินการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ฯ และแผนพัฒนาข้าราชการแต่ละราย (IDPs) เช่น การจัด
ฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกสานักงาน การจัดการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( e-Learning) การผลิตสื่อ
อบรมที่ข้าราชการสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง เช่น CD-ROM หรือการอนุญาตให้ข้าราชการได้ลาศึกษาต่อด้วย
การให้ทุนการศึกษา เป็นต้น
หน้า 98

 ใช้ระบบการสอนงาน (Coaching) และระบบพี่เลี้ยง (Mentoring) ประกอบการพัฒนา
 จัดฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
 ประเมินและสรุปผลการฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตร ตามแนวทางของ Don Kirkpatrick (2007)
ใน 2 ระดับ คือ ระดับที่ 1 ระดับการตอบรับของผู้รับการพัฒนา (Reaction) (กระทาโดยการแจกแบบสอบถาม
และให้ผู้รับการฝึกอบรมทาการประเมิ น) และระดับที่ 2 การประเมินการพัฒนาในระดับการเรียนรู้ (Learning)
(กระทาโดยการ Pre-post Test และการมอบหมายงานโครงการ รวมถึงการประเมินโดยวิทยากร)
 สรุปผลการดาเนินโครงการ และจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินโครงการเสนอคณะทางานและ
ผู้บริหารสานักงาน กสม.
5. ระยะเวลาในการดาเนินการ
ระยะเวลาในการดาเนินการ ๑80 วัน
6. งบประมาณ (3,000,000 บาท ต่อปี)
ที่

รายละเอียด

1 ค่าที่พักผู้เข้าอบรม
ค่าที่พักเดี่ยว
ค่าที่พักคู่
2 ค่าวิทยากร/เจ้าหน้าที่
ค่าวิทยากร
ค่าที่พักวิทยากร
ค่าที่พักเจ้าหน้าที่
3 ค่าเดินทาง
ค่าเดินทางไป-กลับ
ค่าเช่าพาหนะรับส่งวิทยากร
4 ค่าอาหารผู้เข้าอบรม
วันที่ 1-4
5 ค่าอาหารวิทยากร/เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่บริษัท
วันที่ 1-3 (20 คน)

รายจ่าย

จานวนเงิน
(บาท)

วันละ 1,200 บาท X 4 คืน
วันละ 1,500 บาท X 4 คืน

96,000
600,000

15,000 บาทต่อคนต่อวัน จานวน 10 คน
วันละ 1,200 บาท X 10 ราย
วันละ 1,500 บาท X 4 คืน

150,000
12,000
12,000

50 คน ๆ ละ 2000 บาท
รถตู้ จานวน 2 คัน รวมค่าน้ามัน

100,000
16,000

200 คน คนละ 1,500 บาท/วันทั้งสิ้น 4 วัน

1,200,000

20 คน คนละ 300 บาท/วัน
ทั้งสิ้น 4 วัน

24,000

หน้า 99

ที่

รายละเอียด

6 ค่าอาหารในสานักงาน กสม.
7 ค่าเอกสาร และเครื่องเขียนอุปกรณ์
ประกอบการอบรม
8 เบ็ดเตล็ด เช่น ของรางวัล ของชาร่วยวิทยากร

รายจ่าย

จานวนเงิน
(บาท)

200 คน คนละ 500 บาท/วัน
ทั้งสิ้น 5 วัน

500,000

200 ชุด ๆ ละ 1,000 บาท

200,000

เหมาจ่าย

90,000
3,000,000

รวม
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โครงการฝึกอบรมนักบริหารระดับต้นและระดับกลาง
1. วัตถุประสงค์
 เพื่อดาเนินการฝึกอบรมความรู้ ทักษะและสมรรถนะหลักให้กับผู้บริหารระดับต้นและระดับกลาง
ของ สานักงาน กสม. ตามแผนปฏิบัติงานประจาปี (แผนรายปี) ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2562-2565
2. ผลผลิต
 รายงานผลการฝึกอบรม (แต่ละหลักสูตร) ที่แสดงข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้
(1) จานวนและรายชื่อผู้เข้าอบรมในแต่ละรายวิชา
(2) ผลสารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม
(3) ภาพนิ่งตลอดกิจกรรมฝึกอบรม
 รายงานการประเมินและสรุปผลการดาเนินพัฒนาที่แสดงข้อมูลอย่างน้อย (แต่ละหลักสูตร) ดังนี้
(1) ผลการประเมินการเรียนรู้ของผู้เข้าร่วมอบรม
(2) ผลการประเมินการดาเนินโครงการในภาพรวม
(3) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการดาเนินโครงการในลักษณะเดียวกัน
3. ผลลัพธ์
 ผู้บริหารมีศักยภาพสูงขึ้น สามารถทางานได้ตามยุทธศาสตร์ที่องค์กรกาหนดไว้
4. ขอบเขตการดาเนินงาน
ที่ปรึกษาจะต้องดาเนินงานโดยมีขอบเขตการดาเนินงาน ดังนี้
 ดาเนินการประเมินศักยภาพผู้บริหารและสรุปผลการประเมิน (Competency Gap)
 นาเสนอแผนการพัฒนาและแนวทางทั้งหมดแก่ผู้บริหารอนุมัติในหลักการ
 เตรียมความพร้อมในเชิงทรัพยากร งบประมาณและการจัดหาวิทยากรในแต่ละหลักสูตร
 จัดฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
 ประเมินและสรุปผลการฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตร ตามแนวทางของ Don Kirkpatrick (2007)
ใน 2 ระดับ คือ ระดับที่ 1 ระดับการตอบรับของผู้รับการพัฒนา (Reaction) (กระทาโดยการแจกแบบสอบถาม
และให้ผู้รับการฝึกอบรมทาการประเมิน) และระดับที่ 2 การประเมินการพัฒนาในระดับการเรียนรู้ (Learning)
(กระทาโดยการ Pre-post Test และการมอบหมายงานโครงการ รวมถึงการประเมินโดยวิทยากร)
 สรุปผลการดาเนินโครงการ และจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินโครงการเสนอคณะทางานและ
ผู้บริหารสานักงาน กสม.
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5. ระยะเวลาในการดาเนินการ
ระยะเวลาในการดาเนินการ ๑80 วัน
6. งบประมาณ (1,000,000 บาท ต่อปี)
ที่ รายละเอียด
1

รายจ่าย

จานวนเงิน
(บาท)

ห้องละ 1,200 บาท จานวน 25 ห้อง
ทั้งสิ้น 4 คืน

120,000

15,000 บาทต่อคน
จานวน 10 คน

150,000

ห้องละ 1,200 บาท จานวน 10 ห้อง
ห้องละ 1,200 บาท จานวน 10 ห้อง

12,000
12,000

50 คน ๆ ละ 7,000 บาท

350,000

วันละ 1,000 บาท จานวน 4 วัน
ทั้งสิ้น 50 ราย

200,000

ค่าที่พักผู้เข้าอบรม
ค่าที่พักเดี่ยว
ค่าวิทยากร/เจ้าหน้าที่

2

ค่าวิทยากร

ค่าที่พักวิทยากร
ค่าที่พักเจ้าหน้าที่
ค่าเดินทาง
3
ค่าเดินทางไป-กลับ
ค่าอาหารผู้เข้าอบรม
4
วันที่ 1-4
ค่าอาหารวิทยากร/เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่บริษัท
5 วันที่ 1-3
วันที่ 4
6 ค่าอาหารในสานักงาน กสม.
7 ค่าเอกสาร และเครื่องเขียนอุปกรณ์ประกอบการอบรม
8 เบ็ดเตล็ด เช่น ของรางวัล ของชาร่วยวิทยากร

วันละ 1,000 บาท จานวน 3 วัน
ทั้งสิ้น 4 ราย
วันละ 500 บาท จานวน 1 วัน
ทั้งสิ้น 4 ราย
วันละ 300 บาท จานวน 5 วัน
ทั้งสิ้น 50 ราย
จานวน 50 ชุด ๆ ละ 1,000 บาท

เหมาจ่าย
รวม

12,000
2,000
75,000
50,000
17,000
1,000,000
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โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสาหรับผู้บริหาร
เพื่อขับเคลื่อนก้าวสู่ Digital Government Transformation
1. วัตถุประสงค์
 เพื่ อให้ ผู้ ที่ เกี่ ย วข้ องกั บ การพั ฒ นาทั ก ษะด้า นดิจิ ทั ล ของข้ าราชการและบุค ลากรภาครั ฐ ของ
หน่ ว ยงานต่ าง ๆ มีค วามเข้าใจแนวทางการพัฒ นาทั กษะด้ านดิจิ ทัล ของข้า ราชการและบุค ลากรภาครั ฐ เพื่ อ
การปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล และสามารถนาแนวทางฯ ดังกล่าวไปดาเนินการได้อย่างเหมาะสม
 เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการขับเคลื่อน
การดาเนินการเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 กันยายน 2560
 เพื่อนาเสนอตัวอย่างหลักสูตรและการประเมิน รวมทั้งหน่วยงานผู้จัดการพั ฒนา เพื่อให้ส่ว น
ราชการและหน่วยงานของรัฐที่สนใจได้เลือกนาไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด
2. ผลผลิต
ผู้บริหารได้รับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
3. ผลลัพธ์
รองรับนโยบายรัฐบาลและยุค Digital Economy
4. ขอบเขตการดาเนินงาน
ที่ปรึกษาจะต้องดาเนินงานโดยมีขอบเขตการดาเนินงาน ดังนี้
 ดาเนินการฝึกอบรมอย่างน้อยตามหัวข้อดังนี้
o หัวข้อ “Digital Talks: ข้าราชการยุคดิจิทัล”
o หัวข้อ “รู้จักทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ”
o หัวข้อ “รู้ทันไซเบอร์ (Cyber)”
o หัวข้อ “ทดสอบทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ตามมาตรฐาน ICDL”
o หัวข้อ “แนะนาการวิเคราะห์ผลการทดสอบ Digital Literacy”
o หัวข้อ “การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางานร่วมกันในยุค Thailand 4.0”
o หัวข้อ “การใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจาวันเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต”
o หัวข้อ “การใช้ Big Data เพื่อการตัดสินใจ”
o หัวข้อ “การบริหารโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ (Project Management)”
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5. ระยะเวลาในการดาเนินการ
ระยะเวลาในการดาเนินการ 90 วัน
6. งบประมาณ (1,000,000 บาท)
ที่ รายละเอียด
1

รายจ่าย

จานวนเงิน
(บาท)

วันละ 1,200 บาท จานวน 25 ห้อง
ทั้งสิ้น 4 คืน

120,000

15,000 บาทต่อคนต่อวัน
จานวน 10 คน

150,000

ค่าที่พักผู้เข้าอบรม
ค่าที่พักเดี่ยว (วันละ 1,200 บาท X 4 คืน)
ค่าวิทยากร/เจ้าหน้าที่

2

ค่าวิทยากร
ค่าที่พักวิทยากร
ค่าที่พักเจ้าหน้าที่

3
4

ค่าเดินทาง
ค่าเดินทางไป-กลับ
ค่าอาหารผู้เข้าอบรม
วันที่ 1-4

วันละ 1,200 บาท ทั้งสิ้น 10 ห้อง
วันละ 1,500 บาท ทั้งสิ้น 2 ห้อง
จานวน 4 คืน

12,000

50 คน ๆ ละ 7,000 บาท

350,000

วันละ 1,000 บาท จานวน 4 วัน
ทั้งสิ้น 50 ราย

200,000

12,000

ค่าอาหารวิทยากร/เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่บริษัท
5 วันที่ 1-3
วันที่ 4 ( 500 บาท X 4 คน)
6 ค่าอาหารในสานักงาน กสม.
7 ค่าเอกสาร และเครื่องเขียนอุปกรณ์ประกอบการอบรม
8 เบ็ดเตล็ด เช่น ของรางวัล ของชาร่วยวิทยากร

วันละ 750 บาท จานวน 4 วัน
ทั้งสิ้น 4 คน
วันละ 500 บาท จานวน 1 วัน
ทั้งสิ้น 4 คน
วันละ 300 บาท จานวน 5 วัน
ทั้งสิ้น 50 คน
50 ชุด ๆ ละ 1,000 บาท
เหมาจ่าย
รวม

12,000
2,000
75,000
50,000
17,000
1,000,000
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โครงการทบทวนและเสริมสร้างค่านิยมของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
1. วัตถุประสงค์
 เพือ่ สารวจ และทบทวนความเชื่อ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนเครื่องมือต่าง ๆ ทีใ่ ช้อยู่ใน
ปั จ จุ บั น ตลอดจนพิจ ารณาปั จ จั ย หรื อ สภาวะแวดล้ อมต่ าง ๆ ที่เ ข้ามามี ผ ลกระทบต่อ วัฒ นธรรมองค์ก รใน
สานักงาน กสม.
 เพื่อก าหนดค่า นิ ย มให้ ข้ าราชการยึดถื อไว้ เป็น เป้า หมายร่ว มกัน รวมถึงมี การแสดงออกทาง
พฤติกรรมอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งไปสู่ความสาเร็จตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กร
 เพื่อส่งเสริมค่านิยมองค์กรของสานักงาน กสม. ให้เกิดเป็นพฤติกรรมอย่างต่อเนื่องและถ่ายทอด
ไปสู่ข้าราชการยุคใหม่ที่จะก้าวไปสู่การเป็นผู้นาหรือ ผู้บริหารของสานักงาน กสม. ในอนาคต
 เพือ่ สร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ให้ข้าราชการยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
2. ผลผลิต
 เกิด “ค่านิ ย มหลั ก ” หรื อ Core Value เป็นหลั กการพฤติกรรมชี้ น าให้ องค์กร และบุคลากร
ปฏิบัติตาม ค่านิยมหลักขององค์กรจะสะท้อน และเสริมสร้างวัฒนธรรม ที่พึงประสงค์ ตลอดจนเป็นแนวทางชี้ นา
และสนั บ สนุ น การตัดสิ น ใจของบุ คลากรทุกคน เพื่ ออช่ว ยให้ องค์กรบรรลุ วิสั ยทัศน์ และพันธกิจด้ว ยวิธีการที่
เหมาะสม
3. ผลลัพธ์
พนักงานและผู้บริหารของสานักงาน กสม. มีแนวทางที่ชี้นาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
4. ขอบเขตการดาเนินงาน
ที่ปรึกษาจะต้องดาเนินงานโดยมีขอบเขตการดาเนินงาน ดังนี้
 วางแผนโครงการ
 เชิญวิทยากรมาบรรยายเรื่อง “การกาหนดค่านิยมขององค์กร” รวมถึงมีการฝึกปฏิบัติตามแนว
ทางการกาหนดค่านิยมมให้กับสานักงาน กสม.
 ดาเนินการจัดสัมมนาให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสานักงาน กสม. มาร่วมกันกาหนดค่านิยม
องค์กร (ทั้งนี้อาจมีการสุ่มแบบสอบถามเพื่อให้ครอบคลุมพนักงานทุกราย)
 สรุปผลการกาหนดค่านิยมองค์กรและนาเสนอ กสม. เพื่อกาหนดเป้นค่านิยมที่เหมาะสม
 จัดทาแผนการขับเคลื่อนค่านิยมของสานักงาน กสม. ซี่งควรประกอบด้วยกิจกรรม ระยะเวลา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ และงบประมาณที่ใช้
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 สรุปแผนการแผนการขับเคลื่อนค่านิยมของสานักงาน กสม. เสนอคณะผู้บริหารและ กสม.
5. ระยะเวลาในการดาเนินการ
ระยะเวลาในการดาเนินการ 90 วัน
6. งบประมาณ (500,000 บาท)
รายการ
1. ค่าตอบแทนบุคลากร
หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ (2 ราย)
2. ค่าจัดประชุมและอื่น ๆ
3. ค่าสารวจและจัดเก็บข้อมูล
Best Practice

คุณวุฒิ ประสบการณ์
โท
โท

ManMonth

> 10 ปี
50,000
> 5 ปี
45,000
เหมาจ่าย
เหมาจ่าย

จานวน จานวนเงิน
เดือน
(บาท)
3
2

150,000
180,000
70,000
100,000

รวม 500,000
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รายละเอียดโครงการจัดทาเครื่องมือประเมินสมรรถนะแบบ 360 องศา
1. วัตถุประสงค์
 เพื่อให้สานักงาน กสม. มีแนวทางในการประเมินผู้บริหารและบุคลากรแบบ 360 องศา
 เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องระบบการประเมินที่มีมาตรฐานแบบ
360 องศา
 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมในการประเมินอันนาไปสู่การพัฒนาเจ้าหน้าที่ในสานักงาน
กสม. ต่อไป
 เพื่อรองรับยุค Digital Economy
2.




ผลผลิต
แนวทางการประเมินสมรรถนะแบบ 360 องศา
แบบฟอร์มการประเมินสมรรถนะของแต่ละตาแหน่งในระบบสารสนเทศ
รายงานวิเคราะห์ผลการประเมินสมรรถนะของข้าราชการสานักงาน กสม.

3. ผลลัพธ์
 สานักงานมีแนวทางการประเมินสมรรถนะแบบ 360 องศาที่เป็นธรรมและสร้างความยุติธรรม
ให้กับเจ้าหน้าที่อันจะนาไปสู่ Performance Driven Organization ในอนาคต
 สามารถนาไปประกอบในระบบทรัพยากรบุคคลอื่น ๆ เช่น ระบบการพัฒนาเจ้าหน้าที่ ระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี
4. ขอบเขตการดาเนินงาน
ที่ปรึกษาจะต้องดาเนินงานโดยมีขอบเขตการดาเนินงาน ดังนี้
 ทบทวนระบบทรัพยากรบุคคล และการประเมินสมรรถนะที่ผ่านมาของสานักงาน กสม.
 ศึกษา วิเคราะห์ และกาหนดแนวทางในการดาเนินการตามขอบเขต และจัดทาเป็นแผนปฏิบัติ
งานของโครงการ
 วิเคราะห์ผลการประเมินสมรรถนะ พร้อมทั้งจัดทาคู่มือ หรือแนวทางการประเมินสมรรถนะแบบ
360 องศาโดยการจัดทา Focus Group ข้าราชการในสานักงาน กสม.
 จัดทาระบบสารสนเทศ /โปรแกรมเพื่อประกอบการประเมินสมรรถนะแบบ 360 องศา
 นาร่องการประเมินสมรรถนะกับข้าราชการในสานักงาน กสม.
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 วิเคราะห์ น าเสนอผลและแนวทางการพัฒ นา เพื่อประกอบการจัดทาแผนพัฒ นารายบุคคล
(Individual Development Plan) โดยการจัดทา Focus Group ข้าราชการทุกประเภทและทุกระดับ
 จัดทาร่างข้อเสนอแนวทางในการประเมินและพัฒนาข้าราชการของสานักงาน กสม. ระยะ 5 ปี
5. ระยะเวลาในการดาเนินการ
ระยะเวลาในการดาเนินการ ๑80 วัน
6. งบประมาณ (900,000 บาท)
รายการ
1. ค่าตอบแทนบุคลากร
หัวหน้าโครงการ
โปรแกรมเมอร์ (2 ราย)
2. ค่าจัดประชุมและอื่น ๆ
3. ค่าสารวจและจัดเก็บข้อมูล
ผลการประเมินสมรรถนะ

คุณวุฒิ ประสบการณ์
โท
โท

ManMonth

> 10 ปี
50,000
> 5 ปี
40,000
เหมาจ่าย
เหมาจ่าย

จานวน จานวนเงิน
เดือน
(บาท)
6
6

300,000
480,000
70,000
50,000

รวม 900,000
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รายละเอียดโครงการฝึกอบรมเพื่อทบทวน KPIs ประจาปี
1. วัตถุประสงค์
 เพื่อให้สานักงาน กสม. มีการดาเนินการกาหนดตัวชี้วัดระดับบุคคลที่สอดรับกับแผนที่กลยุทธ์
และภารกิจตามลักษณะงานของแต่ละตาแหน่ง
 เพื่อให้ผู้บริหารและข้าราชการได้รับทราบและเรียนรู้ถึงแนวคิด หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ
 เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่จาเป็นแก่การบริหารจัดการงานบุคคลแก่
คณะทางานจากสานักงาน กสม. ให้สามารถนาระบบไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 เพื่อให้เจ้าหน้าที่และคณะทางานที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการกาหนดตัวชี้วัดประจา
ตาแหน่งที่เหมาะสม และสามารถนาระบบไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารและพัฒนาระบบงานบุคคลอื่น ๆ ของสานักงาน กสม. ต่อไป
2.


นาไปใช้ได้จริง


ผลผลิต
มีการกาหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสมของแต่ละตาแหน่งงาน
มีการสร้างเกณฑ์และกระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปีอย่างเป็นธรรมและ
เจ้าหน้าที่มีความรู้และสามารถกาหนดตัวชี้วัดได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

3. ผลลัพธ์
 เกิดความเป็นธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี
 เจ้าหน้าที่มีขวัญกาลังใจในการทางาน เนื่องจากผลงานสะท้อนความสาเร็จที่ท้าทาย
4. ขอบเขตการดาเนินงาน
ที่ปรึกษาจะต้องดาเนินงานโดยมีขอบเขตการดาเนินงาน ดังนี้
 จัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจาปีที่ผ่านมา
ของสานักงาน กสม.
 ดาเนินการศึกษาวิเคราะห์การประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผ่านมาของสานักงาน กสม.
 จัดทาข้อเสนอหลักเกณฑ์ วิธีการ กลไกและเครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 กาหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายที่ครอบคลุมงานตามที่ปรากฏในคารับรองการปฏิบัติราชการหรือ
แผนปฏิบั ติราชการ งานตามหน้ าที่ความรั บผิ ดชอบของสานักงาน กสม. หรือตาแหน่งงานตามแบบบรรยาย
ลักษณะงาน และงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ ทั้งนี้ประเภทของตัวชี้วัดอาจมีทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา
และเชิงค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมกับผลการปฏิบัติราชการของตาแหน่งงานต่าง ๆ
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 จัดสัมมนาเพื่อบรรยายและฝึกปฏิบัติในการจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการในระดับบุคคล
เงื่อนไขความสาเร็จของผลงาน มาตรฐานผลงาน และผลงานพื้นฐานที่ผู้รับการประเมินต้องทาให้สาเร็จ รวมถึง
จัดทาแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของสานักงาน กสม. โดยต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายของ
ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมินในแต่ละตัวชี้วัด
 รับ ฟังความคิดเห็ น ของข้าราชการในส านักงาน กสม. เพื่อนาไปสู่ การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการในรอบ 6 เดือน และ 1 ปีที่เหมาะสม
 สรุปผลที่เกิดขึ้นจากการนาร่อง ปัญหาอุปสรรค และปรับปรุงข้อเสนอหลักเกณฑ์ วิธีการ กลไก
และเครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสานักงาน กสม. ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
5. ระยะเวลาในการดาเนินการ
ระยะเวลาในการดาเนินการ ๑80 วัน
6. งบประมาณ (50,000 บาท)
รายการ
ค่าวิทยากร
ค่าสัมมนา

จานวนเงิน (บาท)
20,000
30,000
รวม
50,000
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รายละเอียดโครงการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก Happy Workplace
พ.ศ. 2563-2565
1. วัตถุประสงค์
 เพื่อวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งด้านคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสานักงาน กสม.
 เพื่ อ ก าหนดแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ตามหลั ก Happy Workplace พ.ศ.
2563 - 2565ที่สอดคล้องและสนับสนุนต่อยุทธศาสตร์หลักในการดาเนินงาน
 เพื่อกาหนดตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการสานักงาน กสม. อันจะ
เป็นการช่วยติดตามความคืบหน้า และประเมินความสาเร็จในการดาเนินการได้อย่างเหมาะสม
 เพื่ อ จั ด เตรี ย มแผนการด าเนิ น งานตามยุ ท ธศาสตร์ ป ระจ าปี ล่ ว งหน้ า เพื่ อ ผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด
การปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตที่กาหนดขึ้น
 เพื่อให้ข้าราชการและพนักงานราชการได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการกาหนดแผนพัฒนา
คุณภาพชีวิต ซึ่งตอบสนองความต้องการตามสถานการณ์ต่าง ๆ ของบุคลากรส่วนใหญ่
2. ผลผลิต
 รายงานข้ อ เสนอแผนยุ ทธศาสตร์ การพั ฒ นาคุ ณภาพชี วิ ตตามหลั ก Happy Workplace พ.ศ.
2563 - 2565 รวมถึงแผนประจาปี
3. ผลลัพธ์
 ข้ า ราชการและพนั ก งานราชการของส านั ก งาน กสม. มี ค วามสุ ข และท างานได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพทั้งร่างกาย จิตใจ และปัญญา
4. ขอบเขตการดาเนินงาน
ที่ปรึกษาจะต้องดาเนินงานโดยมีขอบเขตการดาเนินงาน ดังนี้
 จัดทาแนวคิดและขั้นตอนการดาเนินงานในภาพรวม
 จัดประชุมชี้แจงแผนการดาเนินการให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รับทราบ ๑ ครั้ง
 วิเคราะห์ส ถานภาพปั จจุบันและทิศทางในอนาคตของส านักงาน กสม. รวมถึงรวบรวมความ
ต้องการตาม 8 มิติคือ
 ปัจจัยที่ 1 สุขภาพดี (Happy Body)
 ปัจจัยที่ ๒ รู้จักผ่อนคลาย (Relax)
 ปัจจัยที่ ๓ คุณธรรม (Happy Soul)
 ปัจจัยที่ ๔ การรู้จักใช้เงินเป็น (Happy Money)
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 ปัจจัยที่ ๕ ครอบครัวดี (Happy Family)
 ปัจจัยที่ ๖ การมีน้าใจ (Happy Heart)
 ปัจจัยที่ ๗ การใฝ่หาความรู้ (Happy Brain)
 ปัจจัยที่ ๘ สังคมดี (Happy Society)
 จัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก Happy Workplace พ.ศ. 2563-2565
 จัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อดาเนินการตามกลยุทธ์ (Road Map) พร้อมประชาวิจารณ์และนาเสนอ
ชี้แจงผู้ที่เกี่ยวข้อง
 สรุ ป ผลการจั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ แ ละแผนปฏิ บั ติ ก ารในการพั ฒ นาข้ า ราชการของส านั ก งาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก Happy Workplace พ.ศ. 2563-2565
 ชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กร
 จั ด ท ารายงานข้ อ เสนอยุ ท ธศาสตร์ การพั ฒนาคุ ณภาพชี วิตตามหลั ก Happy Workplace พ.ศ.
2563-2565 อันประกอบด้วย
o ผลการวิเคราะห์คุณภาพชีวิตและการดาเนินการที่ผ่านมาของสานักงาน กสม.
o ตัวชี้วัดความสาเร็จตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก Happy
Workplace พ.ศ. 2563-2565 รวมถึงแผนประจาปี
o แผนปฏิบัติงานประจาปี (แผนรายปี) ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตตตาม
หลักคุณภาพชีวิตของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2562-2565
 นาเสนอรายงานข้อเสนอยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก Happy Workplace พ.ศ.
2563-2565 รวมถึงแผนประจาปี เสนอต่อผู้บริหารและ กสม.
5. ระยะเวลาในการดาเนินการ
ระยะเวลาในการดาเนินการ 90 วัน
6. งบประมาณ (500,000 บาท)
รายการ
1. ค่าตอบแทนบุคลากร
หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ (2 ราย)
2. ค่าจัดประชุมและอื่น ๆ
3. ค่าสารวจและจัดเก็บข้อมูล
Best Practice

คุณวุฒิ ประสบการณ์
โท
โท

ManMonth

> 10 ปี
50,000
> 5 ปี
45,000
เหมาจ่าย
เหมาจ่าย

จานวน จานวนเงิน
เดือน
(บาท)
3
2

150,000
180,000
70,000
100,000

รวม 500,000
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รายละเอียดโครงการขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต
1. วัตถุประสงค์
 เพื่อให้บุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจ ทราบแนวคิดและหลักการในการสร้างองค์กรแห่งความสุข
(Happy Workplace)
 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อสร้างองค์กร
แห่งความสุข (Happy Workplace)
 เพื่อขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก Happy Workplace พ.ศ.
2563-2565 อันจะสร้างงสร้างความผูกพันในองค์กรของข้าราชการและพนักงานราชากร
2. ผลผลิต
 เกิดการขับเคลื่อน และสร้างความตะหนักรู้ถึงการดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามหลัก Happy Workplace พ.ศ. 2563-2565
3. ผลลัพธ์
 สามารถสร้างความพึงพอใจ ขวัญกาลังใจและบรรยากาศในการทางานที่ส่งเสริมให้เกิดความ
ผาสุกและการทางานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
4. ขอบเขตการดาเนินงาน
ที่ปรึกษาจะต้องดาเนินงานโดยมีขอบเขตการดาเนินงาน ดังนี้
 ศึกษาแนวทางในการประเมินปัจจัยต่าง ๆ ที่เสริมสร้างคุณภาพชีวิตการทางาน
 ดาเนิ น การส ารวจความพึ งพอใจต่ อ ปั จ จัย ต่ า ง ๆ ที่ เสริ ม สร้ า งคุ ณภาพชีวิ ต การท างาน (มิ ติ
กายภาพ มิติการบริหารงาน มิติการบริหารทรัพยากรบุคคล มิติส่วนบุคคล มิติสังคม และมิติเศรษฐกิจ)
 สรุปผลการสารวจและนาเสนอแผนการสร้างความผาสุก และกิจกรรมสร้างสัมพันธ์ต่าง ๆ
 เตรียมทรัพยากร และกิจกรรมสร้างสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 1 โครงการ/
กิจกรรม ในแต่ละมิติ
o ปัจจัยที่ 1 สุขภาพดี (Happy Body)
o ปัจจัยที่ ๒ รู้จักผ่อนคลาย (Relax)
o ปัจจัยที่ ๓ คุณธรรม (Happy Soul)
o ปัจจัยที่ ๔ การรู้จักใช้เงินเป็น (Happy Money)
o ปัจจัยที่ ๕ ครอบครัวดี (Happy Family)
o ปัจจัยที่ ๖ การมีน้าใจ (Happy Heart)
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o ปัจจัยที่ ๗ การใฝ่หาความรู้ (Happy Brain)
o ปัจจัยที่ ๘ สังคมดี (Happy Society)
 ดาเนินโครงการ/กิจกรรมที่เสนอไว้ในแต่ละรอบปี
 ติดตามประเมินผลความสาเร็จของโครงการ/กิจกรรม
 สรุปผลโครงการ/กิจกรรมแก่ผู้บริหารของสานักงาน กสม.
5. ระยะเวลาในการดาเนินการ
ระยะเวลาในการดาเนินการ ๑80 วัน
6. งบประมาณ (200,000 บาท)
รายการ
1. ค่าตอบแทนบุคลากร
วิทยากร
2. ค่าจัดประชุมและอื่น ๆ

คุณวุฒิ ประสบการณ์
โท

ManMonth

> 10 ปี
50,000
เหมาจ่าย

จานวน จานวนเงิน
เดือน
(บาท)
3

150,000
50,000
รวม 200,000
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โครงการสัมมนาประจาปีของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
1. วัตถุประสงค์
 เพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทางานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ
และสรุปบทเรียนจากการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจาปีนั้น
 เพื่อสร้างความสามัคคีและกลมเกลี่ยวกันระหว่างผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ระดับต่าง ๆ ในองค์กร
 เพื่อถ่ายทอดและสร้างความเข้าใจวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ของสานักงาน กสม. และ
ความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงสู่แนวทางการปฏิบัติจริงให้ประสบความสาเร็จ
 เพื่ อ ระดมความคิ ด เห็ น ข้ อ เสนอแนะ และสร้ า งความเข้ า ใจร่ ว มกั น ในการด าเนิ น งานตาม
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจาปี พ.ศ. ....
 เพื่อสนับสนุนกระบวนการจัดการความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหารจัดการและการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ผลผลิต
 บุคลากรทั้งหมดในสานักงาน กสม. ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมนี้
 บุ ค ลากรทั้ งหมดในส านั ก งาน กสม. ที่ รับ ทราบวิ สั ย ทั ศน์ และมี ความเข้า ใจมากขึ้ นต่ อแผน
ยุทธศาสตร์ประจาปีนั้น ๆ
 เกิ ด การถอดบทเรี ย นจากการด าเนิ น งานในปี ง บประมาณที่ ผ่ า นมา และสรุ ป ข้ อ คิ ด เห็ น /
ข้อเสนอแนะ แนวทางการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานตามแนวทางปรัชญาขององค์กร
3. ผลลัพธ์
 เกิดความพึงพอใจและเกิดความรู้ในประเด็นสาคัญต่าง ๆ ซึ่งเป็นหน้าที่ของสานักงาน กสม.
4. ขอบเขตการดาเนินงาน
ที่ปรึกษาจะต้องดาเนินงานโดยมีขอบเขตการดาเนินงาน ดังนี้
 วางแผนและประสานงานเพื่อนัดหมายร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
 ได้ข้อสรูปและแนวทางการจัดกิจกรรมประจาปี เพื่อหาวิทยากร (หากมี) สถานที่ และสิ่งอานวย
ความสะดวกต่าง ๆ
 ประสานงานและนัดหมายพนักงานทุกราย
 ดาเนินการจัดสัมมนาประจาปี
 ประเมินความสาเร็จของการจัดกิจกรรมประจาปี
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5. ระยะเวลาในการดาเนินการ
ระยะเวลาในการดาเนินการ 2-3 วัน
6. งบประมาณ (1,500,000 บาท)
ที่

รายละเอียด
ค่าที่พักผู้เข้าอบรม

1

ค่าที่พักเดี่ยว
ค่าที่พักคู่

รายจ่าย

จานวนเงิน (บาท)

วันละ 1,200 บาท จานวน 20 ห้อง
ทั้งสิ้น 2 คืน
วันละ 1,500 บาท จานวน 100 ห้อง
ทั้งสิ้น 2 คืน

48,000
300,000

ค่าวิทยากร/เจ้าหน้าที่
2

3

4
7
8

ค่าวิทยากร (5,000 ต่อคนต่อวัน จานวน 4 คน)
ค่าเดินทาง
ค่าเดินทางไป-กลับ
ค่าเช่าพาหนะรับส่งวิทยากร (รถตู้ จานวน 2 คัน
รวมค่าน้ามัน)
ค่าอาหารผู้เข้าอบรม
วันที่ 1-3
ค่าเอกสาร และเครื่องเขียนอุปกรณ์ประกอบการ
อบรม
เบ็ดเตล็ด เช่น ของรางวัล ของชาร่วยวิทยากร

5,000 บาทต่อคน จานวน 4 คน
ทั้งสิ้น 4 วัน

80,000

50 คน ๆ ละ 4000 บาท

200,000

2 วัน ๆ ละ 5,000 บาท

10,000

3 วัน ๆ ละ 1,200 บาท
ประมาณ 200 ราย

720,000

200 ชุด ๆ ละ 500 บาท

100,000

เหมาจ่าย

42,000
1,500,000

รวม
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รายละเอียดโครงการจัดทาข้อเสนอเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1. วัตถุประสงค์
 เพื่อวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรในสานักงาน
กสม.
 เพื่ อ ก าหนดข้ อ เสนอเพื่ อ ความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ที่ ส อดคล้ องและสนั บ สนุ น ต่ อ
ยุทธศาสตร์หลักในการดาเนินงาน
 เพื่อกาหนดตัวชี้วัดตามข้อเสนอเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของข้าราชการสานักงาน
กสม. อันจะเป็นการช่วยติดตามความคืบหน้า และประเมินความสาเร็จในการดาเนินการได้อย่างเหมาะสม
 เพื่อให้ข้าราชการและพนักงานราชการได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการกาหนดข้อเสนอเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินซึง่ ตอบสนองความต้องการตามสถานการณ์ต่าง ๆ ของบุคลากรส่วนใหญ่
2. ผลผลิต
 รายงานข้อเสนอเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น เงินฉุกเฉินกรณีลงไปปฏิบัติงานใน
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ แนวทางการรักษาความปลอดภัยของสานักงาน
3. ผลลัพธ์
 ข้าราชการและพนักงานราชการของสานักงาน กสม. มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4. ขอบเขตการดาเนินงาน
ที่ปรึกษาจะต้องดาเนินงานโดยมีขอบเขตการดาเนินงาน ดังนี้
 จัดทาแนวคิดและขั้นตอนการดาเนินงานในภาพรวม
 จัดประชุมชี้แจงแผนการดาเนินการให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รับทราบ ๑ ครั้ง
 วิเคราะห์สถานภาพปัจจุบันและทิศทางการบริหารความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 จัดทาข้อเสนอเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 จัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อดาเนินการตามกลยุทธ์ (Road Map) พร้อมประชาวิจารณ์และนาเสนอ
ชี้แจงผู้ที่เกี่ยวข้อง
 สรุปผลการข้อเสนอเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 ชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กร
 จัดทารายงานข้อเสนอเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

หน้า 117

o ผลการวิเคราะห์ผลการดาเนินการด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่ผ่านมาของ
สานักงาน กสม.
o ตัวชี้วัดความสาเร็จตามข้อเสนอเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
o แผนปฏิบัติงานประจาปี (แผนรายปี) เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของบุคลการทั้งหมดในสานักงาน กสม.
o เป้าหมายและแนวทางการดาเนินการขับเคลื่อนเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 นาเสนอรายงานข้อเสนอเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงแผนประจาปี เสนอต่อ
ผู้บริหารและ กสม.
5. ระยะเวลาในการดาเนินการ
ระยะเวลาในการดาเนินการ 90 วัน
6. งบประมาณ (300,000 บาท/ต่อปี)
รายการ
1. ค่าตอบแทนบุคลากร
หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ (2 ราย)
2. ค่าจัดประชุมและอื่น ๆ
3. ค่าสารวจและจัดเก็บข้อมูล
Best Practice

คุณวุฒิ ประสบการณ์
โท
โท

ManMonth

> 10 ปี
50,000
> 5 ปี
45,000
เหมาจ่าย
เหมาจ่าย

จานวน จานวนเงิน
เดือน
(บาท)
3
1

150,000
90,000
30,000
30,000

รวม 300,000
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