แผนกลยุทธ์ดา้ นการบริหารทรัพยากรบุคคล
กองทุนยุติธรรม
(พ.ศ. 2563-2565)
ฉบับทบทวน

คานา
กองทุ น ยุ ติ ธ รรมได้ จั ด ท ำแผนกลยุ ท ธ์ ด้ ำ นกำรบริ ห ำรทรั พ ยำกรบุ ค คลกองทุ น ยุ ติ ธ รรม
(พ.ศ. 2563-2565) เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำบุคลำกรของกองทุนยุติธรรมในกรอบระยะเวลำ 3 ปี
และจั ด ท ำแผนปฏิ บั ติ ก ำรด้ ำ นกำรบริ ห ำรทรั พ ยำกรบุ ค คลประจ ำปี เพื่ อ ให้ ก ำรพั ฒ นำบุ ค ลำกรของ
กองทุ น ยุ ติ ธ รรมบรรลุ เ ป้ ำ หมำยที่ ตั้ ง ไว้ ซึ่ ง กำรจั ด ท ำแผนกลยุ ท ธ์ ด้ ำ นกำรบริ ห ำรทรั พ ยำกรบุ ค คล
กองทุ น ยุ ติ ธ รรม (พ.ศ. 2563-2565) ดั ง กล่ ำ วได้ ด ำเนิ นกำรตำมแผนปฏิบั ติก ำรด้ ำนกองทุ น ยุติธ รรม
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) ภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรองค์กรอย่ำง
ยั่งยืนโดยมี 2 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำกำรบริหำรงำนทรัพยำกรมนุษย์ และตำมบันทึกข้อตกลงกำรประเมินผลกำร
ดำเนินงำนทุนหมุนเวียนประจำปีบัญชี 2562 ด้ำนกำรบริหำรพัฒนำทุนหมุนเวียนตัวชี้วัดด้ำนกำรบริห ำร
ทรัพยำกรบุคคล ซึ่งกำหนดให้จัดทำทบทวนแผนยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลและแผนปฏิบัติ
กำรประจำปี
กำรจัดทำแผนกำรบริหำรฯ และแผนปฏิบัติกำรฯ มุ่งเน้นกำรพัฒนำสมรรถนะกำรบริหำรบุคคล
HR scorecard ตำมหลักกำรของสำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือนและมีประเด็นพิจำรณำต่ำงๆ
ได้แก่ กำรวิเครำะห์ปัจจัยแวดล้อม (SWOT) ด้ำนทรัพยำกรบุคคล สภำวะปัจจุบัน แนวโน้มในอนำคตของ
กำรบริ ห ำรทรั พยำกรบุ คคลของทุน หมุน เวียน ควำมเชื่อมโยงและกำรสนับสนุนยุทธศำสตร์ห ลั กของทุ น
หมุนเวียนโดยกำหนดยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ต้องประกอบด้วย ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรวัด
และประเมินผลกำรดำเนินงำนของทุนหมุนเวียน ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรอัตรำกำลัง และยุทธศำสตร์ด้ำน
กำรพัฒ นำทรั พยำกรบุ ค คล นอกจำกนี้ ก ำรจั ดท ำแผนปฏิ บั ติก ำรฯได้ มี กำรระบุ อ ย่ำ งชัด เจนทั้ งเรื่ อ งของ
แผนงำน โครงกำรหรือกิจกรรมเพื่อรองรับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ตัวชี้วัดและค่ำเกณฑ์วัดที่มีคุณภำพ
เพื่อให้สำมำรติดตำมผลได้จริงเป้ำประสงค์ของโครงกำร ขั้นตอนกำรดำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ และงบประมำณใน
กำรดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำร
กองทุ น ยุ ติ ธ รรมมี ค วำมคำดหวั ง ให้ แผนกลยุ ท ธ์ ด้ ำ นกำรบริ ห ำรทรั พ ยำกรบุ ค คล
กองทุ น ยุ ติ ธ รรม (พ.ศ. 2563-2565) ฉบั บ นี้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในกำรพั ฒ นำศั ก ยภำพบุ ค ลำกรของ
กองทุนยุติธรรม ให้พร้อมขับเคลื่อนภำรกิจกำรดำเนินงำนของกองทุน ยุติธรรม ไปสู่ผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำย
ที่กำหนดไว้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
จัดทำโดย
คณะทำงำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลกองทุนยุติธรรม
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บทที่ 1
บทนา
1.1 หลักการและเหตุผล
กองทุนยุติธรรมได้ให้ควำมสำคัญในกำรพัฒนำบุคลำกรให้เป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์
อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยนำเครื่องมือสำหรับใช้ประเมินผลสำเร็จด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล (HR Scorecard)
ซึ่งสำนักงำน ก.พ. ได้เผยแพร่และส่งเสริมให้ส่วนรำชกำรดำเนินกำรจัดทำแผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกร
บุ คคลตำมมำตรฐำนควำมส ำเร็ จ 5 มิติ ประกอบด้ว ย มิติที่ ๑ ควำมสอดคล้ อ งเชิง ยุทธศำสตร์ มิติที่ ๒
ประสิทธิภำพกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล มิติที่ ๓ ประสิทธิผลของกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล มิติที่ ๔ ควำม
พร้ อมรั บ ผิ ดชอบด้ำนกำรบริ ห ำรทรั พยำกรบุ คคล มิติที่ ๕ คุณภำพชีวิตและควำมสมดุล ระหว่ำงชี วิ ต กั บ
กำรทำงำน นอกจำกนั้นเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA) ระดับพื้นฐำน ฉบับที่ ๒ ได้กำหนด
กรอบแนวทำงกำรดำเนินกำรด้ำนบริหำรทรัพยำกรบุคคลหมวด 5 กำรมุ่งเน้นบุคคล (Workforce Focus)
ซึ่งกำหนดแนวทำงกำรดำเนินงำน ประกอบด้วย (1) สภำพแวดล้อมด้ำนบุคลำกร ซึ่ งส่วนรำชกำรต้องจัดทำ
แผนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลที่สนับสนุนยุทธศำสตร์ มีกำรดูแลปัจจัยสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
ด้ำนสุ ขภำพควำมปลอดภัย สวัส ดิภ ำพในกำรทำงำนของบุคลำกร มีกำรประเมินปรับปรุงปัยจัยดังกล่ำว
(2) ควำมผูกพันในองค์กร ซึ่งส่วนรำชกำรมีกำรประเมินควำมผูกพันของบุคลำกร มีวิธีกำรและตัวชี้วัดในกำร
ประเมินควำมผูกพันของบุคลำกรที่มีควำมแตกต่ำงกันในแต่ละกลุ่มของบุคลำกร ต้องมีกำรจัดทำระบบเรียนรู้
และกำรกำรพัฒ นำที่ส นั บ สนุ น ควำมต้องกำรของส่ วนรำชกำรและกำรพัฒ นำตนเอง รวมถึงมีวิธีประเมิน
ประสิทธิผลและประสิทธิภำพของระบบกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำ
ดั ง นั้ น แผนกลยุ ท ธ์ ก ำรบริ ห ำรทรั พ ยำกรบุ ค คลกองทุ น ยุ ติ ธ รรม (พ.ศ. 2563-2565)
จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลให้สำมำรถผลักดันกำรดำเนินกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ของกองทุนยุติธรรมให้บรรลุผลสำเร็จ
๑.๒ วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรสนับสนุนและขับเคลื่ อนกำรบริห ำรทรัพยำกรบุคคลของกองทุน
ยุติธรรมให้บรรลุเป้ำหมำยที่กำหนด
2. เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
3. เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำสมรรถนะบุคลำกรของกองทุนยุติธรรมให้มีประสิทธิภำพ
๑.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีเครื่องมือในกำรสนับสนุนและขับเคลื่อนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของกองทุนยุติธรรม
2. มีกรอบแนวทำงในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลที่มีประสิทธิภำพ
3. มีแนวทำงในกำรพัฒนำสมรรถนะบุคลำกรของกองทุนยุติธรรมที่มีประสิทธิภำพ
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บทที่ 2
แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนยุตธิ รรม
ตามแนวทาง HR Scorecard
HR Scorecard เป็ น เครื่ องมือส ำหรับประเมินขีดสมรรถนะของระบบกำรบริห ำรทรัพยำกร
บุคคล (HRM) ขององค์กร เพื่อให้ทรำบถึงขีดควำมสำมำรถและระดับควำมสำเร็จของระบบบริหำรทรัพยำกร
บุคคลโดยประยุกต์หลักกำรของ Balance Scorecard มำปรับใช้กับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล และเมื่อนำมำ
ปรับใช้กับรำชกำรพลเรือน จึงเป็นเครื่องมือในกำรเชื่อมโยงระบบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล รวมทั้ งจะต้องมี
กำรเชื่อมโยงระดับนโยบำย ยุทธศำสตร์ และระบบปฏิบัติกำรเข้ำด้วยกัน
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลตำมแนวทำง HR Scorecard เป็นกำรเปลี่ยนแปลงที่สำมำรถนำไปสู่
กำรพั ฒ นำบุ ค ลำกรให้ เ กิ ด ศั ก ยภำพ โดยกลุ่ ม งำนบริ ห ำรทั่ ว ไปซึ่ ง รั บ ผิ ด ชอบงำนด้ ำ นทรั พ ยำกรบุ ค คล
จะต้องทำกำรศึกษำและหำควำมรู้เพิ่มเติมอย่ำงต่อเนื่องเพรำะกำรบริหำรจัดกำรแนวใหม่ เน้นกำรสร้ำงคุณค่ำ
ของบุ ค ลำกรให้ มี ค วำมรู้ ควำมสำมำรถในทั ก ษะด้ ำ นต่ ำ งๆ สำมำรถสร้ ำ งมูล ค่ ำ ให้ กั บ องค์ ก รได้ (Value
Creation)
2.1 องค์ประกอบของ HR Scorecard สำนักงำน ก.พ. ได้กำหนดองค์กรประกอบของกำร
ประเมินผลสำเร็จด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลไว้ 4 ส่วน ดังนี้
2.1.1 มำตรฐำนควำมสำเร็จของระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคลในส่วนรำชกำรและจังหวัด
(Standard for Success) หมำยถึง ผลกำรบริหำรรำชกำรด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ซึ่งเป็นเป้ำหมำย
สุดท้ำยที่องค์กรต้องบรรลุ
2.1.2 ปัยจัยจะนำไปสู่ควำมสำเร็จ (Critical Success Factors) หมำยถึง นโยบำย แผนงำน
โครงกำร มำตรกำรและดำเนินกำรต่ำงๆด้ำนกำรบริหำรทัพยำกรบุคคล ซึ่งจะทำให้ส่วนรำชกำรและจังหวัด
บรรลุมำตรฐำนควำมสำเร็จ
2.1.3 มำตรวัดหรือตัวชี้วัดควำมสำเร็จ (Measures and Indicators) หมำยถึง ปัจจัยหรือ
ตัว บ่ งชี้ว่ำส่ ว นรำชกำรและจั งหวัดมี ควำมคืบหน้ ำในกำรดำเนิน กำรตำมนโยบำยแผนงำน โครงกำรและ
มำตรกำรด้ำนกำรบริ ห ำรทรั พยำกรบุ ค คล ซึ่งมีควำมสอดคล้ องกั บมำตรฐำนแห่ ง ควำมส ำเร็จ จนบรรลุ
เป้ำหมำยที่ตั้งไว้มำกน้อยเพียงใด
2.1.4 ผลกำรดำเนินงำน หมำยถึง ข้อมูลจริงที่ใช้เป็นหลักฐำนในกำรประเมินว่ำส่วนรำชกำร
และจังหวัดได้มีกำรดำเนินตำมนโยบำย แผนงำน โครงกำรและมำตรกำรด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับมำตรฐำนแห่งควำมสำเร็จ
2.2 มาตรฐานความสาเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล กำรบริหำรนโยบำยเป็นบทบำท
ของสำนักงำน ก.พ. โดยจะเป็นผู้เสนอแนะให้คำปรึกษำแก่คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบำย และยุท ธศำตร์กำร
บริ ห ำรทรั พ ยำกรบุ ค คลของบุ ค คลภำครั ฐ โดย อ.ก.พ. วิ ส ำมั ญ เกี่ ย วกำรบริ ห ำรก ำลั ง คนภำครัฐ อย่ ำงมี
ประสิทธิภำพ ได้เห็นชอบขอเสนอของสำนักงำน ก.พ. ในกำรกำหนดมำตรฐำนควำมสำเร็จด้ำนกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล (HR Scorecard) ไว้เป็นแนวทำงให้ส่วนรำชกำรบริหำรยุทศำสตร์และเป็นแนวทำงในกำร
ประเมินกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ของส่วนรำชกำร ดังนี้
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มิติที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ หมำยถึง เป็นมิติที่จะทำให้ส่วนรำชกำรทรำบว่ำ
มีแนวทำงและวิธีกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ที่ต้องมีควำมสอดคล้อง ดังนี้
1) มีนโยบำย แผนงำนและมำตรฐำนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ซึ่งมีควำมสอดคล้อง
และ สนับสนุนให้องค์กร บรรลุตำมพันธกิจเป้ำหมำย และวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่
2) มีกำรวำงแผนและบริหำรกำลังคนภำยในองค์กร ทั้งในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ ดังนั้น
จำเป็นจะต้องมีกำรวิเครำะห์สมรรถนะภำพกำลังคน (Workforce Analysis) กำรวิเครำะห์สมรรถนะภำพ
กำลังคนทีมงำนทรัพยำกรบุคคล จำเป็นจะต้องมีกำรทำควำมเข้ำใจพนักงำนทั่วทั้งองค์กร และระบุแนวโน้มที่
ส่งผลกระทบต่อแรงงำนในภำพรวม หรือ บำงส่วน ซึ่งกำรวิเครำะห์สมรรถนะภำพกำลังคน จำเป็นจะต้องมี
กำรวิเครำะห์ช่องว่ำง เพื่อรับมือกับกำรวำงแผนกำรทำงำนในรูปแบบของแผนกลยุทธ์เพื่อรับมือกับควำมท้ำ
ทำยของกำรทำงำนในอนำคตกำรวิเครำะห์ทั้งระยะสั้นและระยะยำว (ผู้ที่สนใจขอให้อ่ำนรำยละเอียดในเว็บ
บล็อกนี้)
3) ที ม งำนทรั พ ยำกรบุ ค คล จ ำเป็ น จะต้ อ งมี น โยบำยที่ ชั ด เจนแผนงำน โครงกำร
และมำตรกำรด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ป้องกัน และดึงดูดให้พนักงำนที่มีทักษะควำมรู้สูง มีควำม
เชี่ยวชำญระดับสูง อยู่กับองค์กรเพื่อให้องค์กรสำมำรถแข่งขันต่อไปได้
4) มีแผนกำรสร้ ำงและพัฒ นำควำมรู้ ควำมสำมำรถของผู้บริห ำรทุกระดับชั้น นอกจำกนี้
จำเป็นจะต้องมีกำรสร้ำงควำมต่ อเนื่องในกำรบริหำรงำนขององค์กร นอกจำกนี้ยังรวมถึงกำรที่ผู้นำจำเป็น
จะต้องปฎิบัติตนให้เป็นตัวอย่ำงที่ดีและสร้ำงแรงบันดำลใจให้กับองค์กรและผู้ปฎิบัติงำน ทั้งในด้ำนผลกำร
ปฎิบัติงำนและพฤติกรรมในกำรทำงำน หรือไม่
มิติ ที่ ๒ ประสิทธิ ภ าพการบริ หารทรัพยากรบุค คล หมำยถึง กิจกรรมและกระบวนกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคลขององค์กร
1) กิจกรรมและกระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลขององค์กร เช่น กำรสรรหำคั ดเลื อก
กำรบรรจุแต่งตั้งกำรพัฒนำ กำรเลื่อนขั้นตำแหน่งกำรโยกย้ำย และกิจกรรมด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
อื่นๆ มีควำมถูกต้องและทันเวลำ (Accuracy and Timeliness) หรือไม่
2) มีระบบฐำนข้อมูลด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลที่มีควำมถูกต้องเที่ยงตรง ทันสมัย และ
นำมำใช้ประกอบกำรตัดสินใจและกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลขององค์กรได้จริง หรือไม่
๓) สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยสำหรับกิจกรรมและกระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลต่องบประมำณ
รำยจ่ำยขององค์กร มีควำมเหมำะสม และสะท้อนสมรรถนะภำพของบุคลำกร (HR Productivity) ตลอดจน
ควำมคุ้มค่ำ (Value for Money) หรือไม่
๔) มีกำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกิจกรรมและกระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ของส่วนรำชกำร เพื่อปรับปรุงกำรบริหำรและกำรบริกำร (HR Automation) หรือไม่
มิติที่ ๓ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล หมำยถึง นโยบำย แผนงำน โครงกำร
และมำตรกำรด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรก่อนให้เกิดผล หรือไม่ เพียงใด
1) มีนโยบำย แผนงำน โครงกำร หรือมำตรกำรในกำรรักษำไว้ ซึ่งองค์กรและผู้ปฎิบัติงำน
ซึ่งจำเป็นต่องกำรบรรลุเป้ำหมำย พันธกิจขององค์กร หรือไม่
2) พนั กงำนและที ม งำนบุ ค ลำกร มีควำมพึง พอใจต่ อ นโยบำย แผนงำน โครงกำร และ
มำตรกำรด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของ องค์กร หรือไม่
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3) มีนโยบำย แผนงำน โครงกำร และมำตรกำรในกำรสนับสนุนให้เกิดกำรเรียนรู้ และกำร
พัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้มีกำรแบ่งปันแลกเปลี่ ยนข้อมูล ข่ำวสำร และควำมรู้ (Development
and Knowledge Management) เพื่อพัฒนำพนักงำนและผู้ปฎิบัติงำนให้ มีทักษะและสมรรถนะที่จ ำเป็น
สำหรับกำรบรรลุภำรกิจและเป้ำหมำยขององค์กร หรือไม่
4) มี ร ะบบกำรบริ ห ำรผลงำน (Performance Management) ที่ เ น้ น ประสิ ท ธิ ภ ำพ
ประสิทธิผลและควำมคุ้มค่ำ มีระบบหรือวิธีกำรประเมินผลกำรปฎิบัติงำนที่สำมำรถจำแนกควำมแตกต่ำงและ
จัดลำดับควำมสำคัญของผลกำรปฎิบัติงำนขององค์กร และพนักงำนผู้ปฎิบัติงำน ทำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผล หรือไม่
มิติที่ ๔ ความพร้อมรับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล หมำยถึง กำรที่องค์กรมี
ควำมรับผิดชอบต้องกำรตัดสินใจและผลของกำรตัดสินใจด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล มีควำมโปร่งใส
ในทุกกระบวนกำรของกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลแทรกอยู่ในทุกกิจกรรม
1) มีควำมรับผิดชอบต่อกำรตัดสินใจและผลของกำรตัดสินใจด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ตลอดจนกำรดำเนินกำรด้ำนวินัย โดยคำนึงถึงหลักควำมสำมำรถและผลงำน หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม และ
หลักสิทธิมนุษยชน หรือไม่
2) มีควำมโปร่งใสในทุกกระบวนกำรของกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ทั้งนี้จะต้องกำหนดให้
ควำมพร้อมรับผิดด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลแทรกอยู่ในทุกกิจกรรมด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของ
องค์กร หรือไม่
มิติที่ ๕ คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน หมำยถึง กำรที่องค์กร
มีนโยบำย แผนงำน โครงกำรและมำตรกำร ซึ่งจะนำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตขององค์กรและพนักงำน
ที่ปฏิบัติงำน
1) ผู้ปฎิบัติงำนมีควำมพึงพอใจต่อสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนระบบงำนและบรรยำกำศกำร
ทำงำน ตลอดจนมีกำรนำเทคโนโลยีกำรสื่อสำรเข้ำมำใช้ในกำรบริหำรองค์กรและกำรให้บริกำรแก่ประชำชน
ซึ่งจะส่งเสริมให้องค์กรได้ใช้ศักยภำพอย่ำงเต็มที่ โดยไม่สูญเสียรูปแบบกำรใช้ชีวิตส่วนตัว หรือไม่
2) มี ก ำรจั ด สวั ส ดิ ก ำรและสิ่ ง อ ำนวยควำมสะดวกเพิ่ ม เติ ม ที่ ไ ม่ ใ ช่ ส วั ส ดิ ก ำรภำคบั ง คั บ
ตำมกฎหมำย ซึ่งมีควำมเหมำะสม สอดคล้องกับควำมต้องกำรและสภำพของส่วนรำชกำรหรือไม่
3) มีกำรส่งเสริมควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงฝ่ำยบริหำรขององค์กร กับผู้ปฎิบัติงำนด้วยกันเอง
และให้กำลังคนมีควำมพร้อมที่จะขับเคลื่อนองค์กร ให้พัฒนำไปสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องกำร หรือไม่ มิติในกำรประเมิน
สมรรถนะในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลทั้ง 5 มิติ เป็นเครื่องมือที่จะช่วยทำให้องค์กร ใช้ในกำรประเมินตนเอง
ว่ำมีนโยบำยแผนงำน โครงกำร มำตรกำรดำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ให้สอดคล้องกับ
มิ ติ ใ นกำรประเมิ น ดั ง กล่ ำ วอย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิภ ำพ ประสิ ท ธิ ผ ล หรื อ ไม่ มำกน้ อ ยเพี ย งใด หำกยั ง ไม่ มี ก ำร
ดำเนินกำรตำมมติกำรประเมินดังกล่ำวหรื อมีระดับน้อยแล้ว องค์กรจะต้องมีกำรพัฒนำระบบกำรบริห ำร
ทรัพยำกรบุคคลให้สอดคล้องกับมิติกำรประเมินดังกล่ำว และเป็นกำรยกระดับประสิทธิภำพและคุณภำพ ใน
กำรปฎิบัติงำนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลได้ตำมหลักเกณฑ์และกรอบมำตรฐำนควำมสำเร็จทั้ง 5 มิติ
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ประโยชน์ของ HR Scorecard
1) ทรำบถึงสถำพปัญหำของระบบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลในองค์กรของตนเอง และสำมำรถ
บริหำรกำลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรได้
2) สร้ำงสมรรถนะและควำมเข้มแข็งด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลขององค์กร อันจะนำไปสู่
สมรรถนะที่ปฎิบัติงำนในฐำนะเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศำสตร์ในกำรบริหำรองค์กร
3) ช่วยกำหนดกรอบยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลขององค์กร ให้มีควำม
ชัดเจนยิ่งขึ้นสำมำรถนำมำปฎิบัติได้จริง
4) เป็นกลไกที่เชื่อมโยงให้กำรบริหำรทรัพยำกรบุคล ทั้งในระดับนโยบำย ระดับยุทธศำสตร์ และ
ระดับปฎิบัติกำร ให้มีควำมสอดคล้องกัน
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บทที่ 3
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ อานาจหน้าที่
และโครงสร้างกองทุนยุติธรรม
3.1 วิสัยทัศน์
เป็ น องค์ ก รหลั ก ในกำรช่ ว ยเหลื อ และพั ฒ นำประชำชน ลดควำมเหลื่ อ มล้ ำในกำรเข้ ำ ถึ ง
กระบวนกำรยุติธรรม อย่ำงมีประสิทธิภำพ
3.2 พันธกิจ
๑. ช่วยเหลือประชำชนในกำรดำเนินคดี
๒. กำรขอปล่อยชั่วครำวผู้ต้องหำหรือจำเลย
๓. ช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจำกกำรถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
๔. กำรให้ควำมรู้ทำงกฎหมำยแก่ประชำชนที่ ไม่ได้รับควำมเป็นธรรมให้สำมำรถเข้ำถึงควำม
ยุติธรรมตำมกฎหมำยและพัฒนำสู่มำตรฐำนสำกล
๓.๓ เป้าหมาย
ลดควำมเหลื่อมล้ำ ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมได้สะดวก และรวดเร็ว
3.๔ ประเด็นยุทธศาสตร์
1) กำรพัฒนำระบบกำรให้ควำมช่วยเหลือประชำชนแบบบูรณำกำร
2) กำรยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรองค์กำรอย่ำงยั่งยืน
3) กำรพัฒนำกฎหมำยและระเบียบกองทุนยุติธรรมเพื่ออำนวยควำมช่วยเหลือประชำชนให้
เข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรม
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำระบบกำรให้ควำมช่วยเหลือประชำชนแบบบูรณำกำร มีแนวทำง
กำรดำเนินงำน ดังนี้
1.1 พัฒนำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรช่วยเหลื อประชำชนทำงกฎหมำย โดย
พัฒนำ ปรับปรุงทักษะบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนภำยใต้ภำรกิจของกองทุนยุติธรรม และ
คู่มือกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพพร้อมให้บริกำรแก่ประชำชน
1.2 บูรณำกำรควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง โดยเชื่อมโยงข้อมูลและบูรณำ
กำรกำรจัดทำฐำนข้อมูลในกำรให้บริกำรของกองทุนยุติธรรมกับหน่วยงำนอื่น ที่มี
ควำมเกี่ยวข้องในภำรกิจของกองทุนยุติธรรม ให้มีควำมสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน
1.3 ปรับโครงสร้ำงคณะอนุกรรมกำรให้ควำมช่วยเหลือให้มีควำมเหมำะสม โดยมีกำร
ปรับโครงกำรสร้ำงจำนวนอนุกรรมกำรให้ควำมช่ยเหลือเพื่อให้เหมำะสมและมี
ประสิทธิภำพ
1.4 พั ฒ นำเครื อ ข่ ำ ยของกองทุ น ยุ ติ ธ รรมในกำรให้ ค วำมช่ ว ยเหลื อ ประชำชนที่ มี
ประสิทธิภำพ โดยกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์และสร้ำงกำรรับรู้ควำมเข้ำใจของ
ภำรกิจ กองทุน ยุติธ รรมให้ แก่ กลุ่ มผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย สื่ อมวลชน ศูนย์ยุติธ รรม
ชุมชนและภำคประชำสังคม
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรองค์กำรอย่ำงยั่งยืน มีแนวทำงกำร
ดำเนินงำน ดังนี้
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2.1 พัฒนำแนวทำงกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพ โดยยกระดับควำมรู้ควำมสำมำรถ
ทักษะบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนและพัฒนำแผนกำรดำเนินงำนของกองทุนยุติธรรมใน
ทุกด้ำน เพื่อให้ก้ำวทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต
2.2 พัฒนำระบบสำรสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร
องค์กำร โดยกำรเสริมสร้ำงระบบเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมในกระบวนกำร
ดำเนินกำร กำรจัดหำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และกำรบำรุงรักษำระบบสำรสนเทศ
เพื่อให้เกิดควำมรวดเร็วและมีประสิทธิภำพพร้อมให้บริกำรกับประชำชน
2.3 พัฒนำกำรบริหำรงำนทรัพยำกรมนุษย์ โดยยกระดับควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ
บุคลำกรที่ปฏิบัติงำนภำยใต้ภำรกิจของกองทุนยุติธรรม
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำกฎหมำยและระเบียบกองทุนยุติธรรมเพื่ออำนวยควำมช่วยเหลือ
ประชำชนให้เข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรม มีแนวทำงกำรดำเนินงำน ดังนี้
3.1 สร้ ำงกำรรั บ รู้ ทำงกฎหมำยแก่ประชำชน โดยกำรเผยแพร่บทบำท ภำรกิจของ
กองทุนยุติธรรมในกับหน่วยงำนในกระบวนกำรยุติธรรมและประชำชน
3.2 พัฒนำระเบียบกองทุนยุติธรรม ให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน โดย
กำรปรั บ ปรุ งแก้ไ ข เพิ่มเติม พัฒ นำกฎหมำยของกองทุนยุ ติธ รรมเพื่ อสำมำรถ
นำไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงมีประสิทธิภำพ
3.3 จัดทำกระบวนกำรและข้อเสนอแนะ ในกำรพัฒนำกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง โดยมีกำร
จัดประชุมคณะอนุกรรมกำรพัฒนำกฎหมำยของกองทุนยุติธรรมในกำรพิจำรณำคำ
ขอและหลักเกณฑ์ต่ำงๆที่เกี่ยวข้องในกำรดำเนินงำน เพื่อให้มีควำมเป็นมำตรฐำน
ตำมหลักสำกล
3.4 สร้ำงกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกองทุนยุติธรรมให้แก่ประชำชนอย่ำงทั่วถึง
โดยกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ บทบำท ภำรกิจของกองทุนยุติธรรมในรูปแบบสื่อ
ต่ำงๆ ให้เข้ำถึงประชำชนได้มำกขึ้น
3.5 โครงสร้างกองทุนยุติธรรม
อำนำจหน้ ำที่ของกองทุน ยุ ติธ รรม เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติกองทุนยุติธ รรม พ.ศ.๒๕๕๘
มำตรำ ๑๑ บัญญัติว่ำ “ให้จัดตั้งสำนักงำนกองทุนยุติธรรมขึ้นในสำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรมทำหน้ำที่
เกี่ยวกับงำนธุรกำรให้กับกองทุน คณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร คณะทำงำน หรือบุคคลที่คณะกรรมกำร
แต่งตั้งตำมพระรำชบัญญัตินี้ รวมทั้งให้มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
1) รับคำขอรับควำมช่วยเหลือตำมพระรำชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2559
2) เสนอควำมเห็นประกอบคำขอตำม (๑) เพื่อเสนอให้คณะอนุกรรมกำรที่เกี่ยวข้องพิจำรณำ
3) ประสำนงำนและร่วมมือกับส่วนรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ และหน่วยงำนเอกชน ในกำรดำเนินงำนของกองทุน
4) รั บ เงิน จ่ ำยเงิน และเก็บ รักษำเงินของกองทุนตำมระเบียบที่ค ณะกรรมกำรกำหนดโดย
ควำมเห็นชอบของกระทรวงกำรคลัง
5) พัฒนำระบบ รูปแบบ วิธีกำร และกำรให้บริกำรของกองทุน เพื่อสนับสนุนกำรดำเนินงำนของกองทุน
6) เก็บ รวบรวม วิเครำะห์ และวิจัยข้อมูลเกี่ยวกับกำรสนับสนุนกำรดำเนินงำนของกองทุน
7) ปฏิ บั ติ ก ำรอื่ น หรื อ กระท ำกิ จ กำรตำมที่ ไ ด้ รั บ มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรหรื อ
คณะอนุกรรมกำรสำหรับกำรปฏิบัติงำนในจั งหวัดอื่นๆ นอกจำกกรุงเทพมหำนคร พระรำชบัญญัติกองทุน
ยุติธรรม พ.ศ.๒๕๕๘ มำตรำ ๑๒ บัญญัติว่ำ “ในกำรดำเนินงำนของกองทุนในจังหวัดอื่นที่มิใช่กรุงเทพมหำนคร
ให้ปลัดกระทรวงยุติธรรมมอบหมำยให้หน่วยงำนในจังหวัดที่สังกัดกระทรวงยุติธรรมทำหน้ำที่เกี่ยวกับงำน
ธุรกำรให้กับกองทุนสำหรับเขตจังหวัดนั้น”
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โครงสร้างการบริหารกองทุนยุติธรรม
กองทุนยุติธรรม
พระรำชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 มำตรำ 5 ให้จัดตั้งกองทุนยุติธรรมขึ้นในสำนักงำน
ปลั ดกระทรวงยุ ติธ รรม มีฐ ำนะเป็ น นิ ติบุ คคล มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแหล่ งเงินทุนส ำหรับใช้จ่ำยเกี่ยวกับ
กำรช่ว ยเหลื อประชำชนในกำรดำเนิ น คดี กำรขอปล่ อยชั่ว ครำวผู้ ต้ อ งหำหรื อ จำเลย กำรถูกละเมิ ด สิ ท ธิ
มนุษยชน และกำรให้ควำมรู้ทำงกฎหมำยแก่ประชำชน
โครงสร้างการบริหาร
คณะกรรมกำรกองทุนยุติธรรม
คณะอนุกรรมกำร
บริหำรกองทุน
ยุติธรรม

คณะอนุกรรมกำร
บริหำรควำมเสี่ยง
กองทุนยุติธรรม

คณะอนุกรรมกำร
พิจำรณำให้กำรสนับสนุน

โครงกำรให้ควำมรู้
ทำงกฎหมำย

คณะอนุกรรมกำร
พัฒนำกฎหมำย
กองทุนยุติธรรม

คณะอนุกรรมกำร
ช่วยเหลือผู้ถูกละเมิด
สิทธิมนุษยชน

คณะอนุกรรมกำร
ตรวจสอบภำยใน
กองทุนยุติธรรม
กลุ่มงำนตรวจสอบ
ภำยใน

คณะอนุกรรมกำร
ให้ควำมช่วยเหลือ
ประจำกรุงเทพมหำนคร
และที่เกินอำนำจ
ของอนุกรรมกำร
ให้ควำมช่วยเหลือ
ประจำจังหวัด

คณะอนุกรรมกำร
ให้ควำมช่วยเหลือ
ประจำจังหวัด

กองทุนยุติธรรม

สำนักงำนกองทุนยุติธรรม

กลุ่มงำนบริหำร
ทั่วไป

กลุ่มงำนนโยบำย
และพัฒนำระบบงำน

กลุ่มงำนช่วยเหลือ
ประชำชน

กลุ่มงำนนิติกำร
และติดตำมคดี

สำนักงำนยุติธรรมจังหวัด
(จำนวน 76 แห่ง)

กลุ่มงำนบริหำร
กำรเงินและกำรบัญชี

กลุ่มงำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

1. คณะกรรมการกองทุนยุติธรรม
พระรำชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 มำตรำ 13 ให้มีคณะกรรมกำรกองทุนยุติธรรม
โดยมีรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรมเป็นประธำนกรรมกำร มีอำนำจหน้ำที่
(๑) กำหนดนโยบำย แผนงำน และแนวทำงในกำรดำเนินงำนของกองทุน
(2) ออกระเบียบต่ำง ๆ ตำมพระรำชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558
(3) แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรหรือคณะทำงำนเพื่อปฏิบัติกำรตำมที่คณะกรรมกำรมอบหมำย
(4) กำกับดูแล ติดตำม และประเมินผลกำรดำเนินงำนให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของกองทุน
(5) พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบรำยงำนประจำปี
(6) ออกประกำศเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนเพื่อให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของกองทุน
(7) ปฏิ บั ติ กำรอื่นใดตำมที่กฎหมำยกำหนดให้ เป็น อำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรหรื อตำมที่
รัฐมนตรีมอบหมำย
2. คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการกองทุนยุติธรรมแต่งตั้งตามมาตรา 18 (3)
2.1 คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรม มีอำนำจหน้ำที่
(1) เสนอแนวทำง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และลำดับควำมสำคัญของกำรใช้จ่ำยเงินกองทุน
ยุติธรรมแต่ละปี ภำยใต้กรอบแผนงำนที่คณะกรรมกำรกองทุนยุติ ธรรมกำหนด และจัดทำแนวทำงกำรจัดสรร
งงบกองทุนยุติธรรมเสนอคณะกรรมกำรกองทุนยุติธรรมเพื่อพิจำรณำใช้จ่ำยตำมวัตถุประสงค์ของกองทุน
ยุติธรรม
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(2) เสนอระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีกำรขอจัดสรรเงินช่วยเหลือหรือเงินอุดหนุน
จำกกองทุนยุติธรรมเสนอคณะกรรมกำรกองทุนยุติธรรมพิจำรณำ
(3) เสนอแนะแนวทำง และหลั กเกณฑ์ ในกำรติด ตำมและประเมิน ผลโครงกำรที่ ไ ด้ รั บ
กำรจัดสรรเงินจำกกองทุนยุติธรรม
(4) เสนอนโยบำย กรั่ น กรอง และให้ ควำมเห็ นชอบแผนปฏิบัติกำรที่เกี่ยวข้อ งกั บ กำร
ดำเนินงำนของกองทุนยุติธรรม เสนอคณะกรรมกำรกองทุนยุติธรรมพิจำรณำ
(5) ก ำกั บ ดู แ ลกำรใช้ จ่ ำ ยเงิ น กองทุ น ยุ ติ ธ รรม ให้ เ ป็ น ไปตำมแผนงำนโครงกำรที่
คณะกรรมกำรกองทุนยุติธรรมให้ควำมเห็นชอบ
(6) ประสำนส่วนรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอทรำบรำยละเอียด ข้อเท็จจริง
คำอธิบำย คำแนะนำ หรือจัดส่งเอกสำรตำมที่เห็นสมควร
(7) รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนงำนโครงกำรในแต่ละปีให้คณะกรรมกำรกองทุน
ยุติธรรมทรำบ
(8) ให้ควำมเห็นชอบผลกำรคัดเลือก และผลกำรประเมินกำรปฏิบั ติกำรปฏิบัติงำนของ
บุคลำกรหลักของกองทุนยุติธรรม
(9) พิจำรณำกลั่นกรองรำยงำนผลสัมฤทธิ์ และรำยงำนผลสำเร็จกำรปฏิบัติงำน ของกองทุน
ยุติธรรม ก่อนเสนอคณะกรรมกำรกองทุนยุติธรรม และกรวงกำรคลัง
(10) รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนและข้อเสนอต่อคณะกรรมกำรกองทุนยุติธรรำ
(11) ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่คณะกรรมกำรกองทุนยุติธรรมมอบหมำย
2.2 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงกองทุนยุติธรรม มีอำนำจหน้ำที่
(1) อำนวยกำรในกำรประเมินผลควบคุมภำยใน
(2) กำหนดแนวทำงกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในในภำพรวมของหน่วยงำนของกองทุน
ยุติธรรม
(3) รวบรวม พิจำรณำกลั่นกรอง และสรุปผลกำรประเมินกำรควบคุมภำยในในภำพรวม
ของกองทุนยุติธรรม
(4) ประสำนงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
(5) จัดทำรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในของหน่วยงำน
2.3 คณะอนุกรรมการพิจารณาให้การสนับสนุนโครงการให้ความรู้ทางกฎหมาย มีอำนำจหน้ำที่
(1) พิจ ำรณำ อนุ มัติ/ ไม่อนุมัติ งบประมำณ เพื่อใช้ในกำรสนับสนุนโครงกำรให้ ควำมรู้
ทำงกฎหมำย ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรกองทุนยุติธรรมกำหนด
(2) รำยงำนผลกำรดำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรกองทุนยุติธรรม
(3) ดำเนิ น กำรอื่น ใดตำมพระรำชบัญญั ติก องทุน ยุติธ รรม พ.ศ. 2558 กำหนดให้ เป็น
อำนำจหน้ำที่ของคณะอนุกรรมกำร หรือตำมที่คณะกรรมกำรกองทุนยุติธรรมมอบหมำย
2.4 คณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายกองทุนยุติธรรม มีอำนำจหน้ำที่
(1) พั ฒ นำกฎหมำย ระเบี ย บ ประกำศ ค ำสั่ ง ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในกำรด ำเนิ น งำน รวมไปถึ ง
กำรปรับปรุง แก้ไข หรือกำหนดแนวทำงหลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไขในกำรพิจำรณำคำขอรับควำมช่วยเหลือ
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จำกกองทุ น ยุ ติ ธ รรมและหลั ก เกณฑ์ ต่ ำ ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในกำรด ำเนิ น งำนของกองทุ น ยุ ติ ธ รรมเพื่ อ เสนอ
คณะกรรมกำรกองทุนยุติธรรมพิจำรณำ
(2) พัฒนำรูปแบบเอกสำรและสัญญำต่ำง ๆ ที่ใช้ในกำรดำเนินงำนของกองทุนยุติธรรม
(3) ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ และให้ควำมเห็นทำงกฎหมำย หรือปฏิบัติงำนอื่นอันเกี่ยวกับ
กฎหมำยให้แก่กองทุนยุติธรรม
(4) ด ำเนิ น กำรอื่ น ใดตำมที่ พ ระรำชบั ญ ญั ติ ก องทุ น ยุ ติ ธ รรม พ.ศ. 2558 ก ำหน ดให้
เป็นอำนำจหน้ำที่ของคณะอนุกรรมกำร หรือตำมที่คณะกรรมกำรกองทุนยุติธรรมมอบหมำย
2.5 คณะอนุกรรมการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน มีอำนำจหน้ำที่
(1) พิ จ ำรณำอนุ มั ติ ไม่ อ นุ มั ติ หรื อ ยุ ติ ค ำขอรั บ ควำมช่ ว ยเหลื อ จำกกองทุ น ยุ ติ ธ รรม
ของผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือได้รับผลกระทบจำกกำรถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร
และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรกองทุนยุติธรรมกำหนด รวมทั้งตรวจสอบและแสวงหำข้อเท็จจริง เพื่อประกอบ
กำรพิจำรณำตำมพระรำชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 ระเบียบ และประกำศที่เกี่ยวข้อง
(2) ด ำเนิ น กำรอื่ น ใดตำมที่ พ ระรำชบั ญ ญั ติ ก องทุ น ยุ ติ ธ รรม พ.ศ. 2558 ก ำหนดให้
เป็นอำนำจหน้ำที่ของคณะอนุกรรมกำรหรือตำมที่เลขำนุกำรคณะกรรมกำรกองทุนยุติธรรมมอบหมำย
(3) รำยงำนผลกำรดำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรกองทุนยุติธรรม
2.6 คณะอนุกรรมการตรวจสอบภายในกองทุนยุติธรรม มีอำนำจหน้ำที่
(1) กำกับ ดูแล และประเมินด้ำนกำรตรวจสอบภำยในให้มีประสิทธิภำพ
(2) เสนอแนะขอบเขต แผนกำรตรวจสอบ รวมทั้งสอบทำนรำยงำนผลกำรตรวจสอบ
ของผู้ตรวจสอบภำยใน
(3) เสนอแนะ และประเมินผลกำรพัฒนำศักยภำพกำรตรวจสอบภำยใน รวมถึงกำรนำแนว
ทำงกำรตรวจสอบภำยในไปสนับสนุนกำรพัฒนำกองทุนยุติธรรม
(4) กำกับดูแล ติดตำม ประเมินผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง ควบคุมภำยใน และจัดทำคู่มือ
บริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน
(5) ประสำนภำรกิจกับสำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็น
แนวทำงในกำรตรวจสอบภำยในของกองทุนยุติธรรม
(6) รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำรกองทุนยุติธรรม
(7) ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่คณะกรรมกำรกองทุนยุติธรรมมอบหมำย
3. คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจากรุงเทพมหานครและที่เกินอานาจของอนุกรรมการ
ให้ความช่วยเหลือประจาจังหวัด ที่คณะกรรมกำรกองทุนยุติธรรมแต่งตั้งตำมมำตรำ 20 จำนวน 2 คณะ
มีอำนำจหน้ำที่
(1) คณะอนุกรรมกำร คณะที่ 1 มีอำนำจหน้ำที่พิจำรณำอนุมัติ ไม่อนุมัติ หรือยุติ คำขอรับควำม
ช่วยเหลือจำกกองทุนยุติธรรม เฉพำะกรณีกำรให้ควำมช่วยเหลือประชำชนในกำรดำเนินคดี และกำรขอปล่อย
ชั่วครำวผู้ต้องหำหรือจำเลยในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร และที่เกินอำนำจของคณะอนุกรรมกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ประจำจังหวัดในเขตภำคกลำง ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรกองทุนยุติธรรมกำหนด
ตลอดจนตรวจสอบและแสวงหำข้อเท็จจริง เพื่อประกอบกำรพิจำรณำตำมพระรำชบัญญัติกองทุนยุติธรรม
พ.ศ. 2558 รวมทั้งระเบียบและประกำศที่เกี่ยวข้อง
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(2) คณะอนุกรรมกำร คณะที่ 2 มีอำนำจหน้ำที่พิจำรณำอนุมัติ ไม่อนุมัติ หรือยุติคำขอรับควำม
ช่วยเหลือ จำกกองทุนยุติธรรม เฉพำะกรณีกำรให้ควำมช่วยเหลือประชำชนในกำรดำเนินคดี และกำรขอปล่อย
ชั่วครำวผู้ต้องหำหรือจำเลยที่เกินอำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรให้ควำมช่วยเหลือประจำจังหวัดทุกจังหวั ด
ยกเว้นพื้นที่กรุงเทพมหำนครและภำคกลำง ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรกองทุน
ยุติธรรมกำหนด ตลอดจนตรวจสอบและแสวงข้อเท็จจริง เพื่อประกอบกำรพิจำรณำตำมพระรำชบัญ ญัติ
กองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 รวมทั้งระเบียบและประกำศที่เกี่ยวข้อง
(3) คณะอนุ กรรมกำร คณะที่ 1 และคณะที่ 2 มี อ ำนำจหน้ ำ ที่ นอกเหนื อจำกอ ำนำจหน้ ำ ที่
ตำม (1) และ (2) ดังต่อไปนี้
(3.1) ดำเนินกำรอื่นใดตำมที่พระรำชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 กำหนดให้เป็น
อำนำจหน้ ำที่ของคณะอนุ กรรมกำรตำม (1) และ (2) หรือตำมที่เลขำนุกำรคณะกรรมกำรกองทุนยุติ ธรรม
มอบหมำย
(3.2) กลั่นกรองกำรตอบข้อหำรือให้กับแต่ละจังหวัดที่มีประเด็นยุ่งยำกซับซ้อน เพื่อเป็น
แนวทำงกำรพิจำรณำและเป็นบรรทัดฐำนให้กับจังหวัดอื่นต่อไป
(3.3) รำยงำนผลกำรดำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรกองทุนยุติธรรม
4. คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจาจังหวัด ที่คณะกรรมกำรแต่งตั้งตำมอำนำจตำม
ควำมในมำตรำ 18 (3) มำตรำ 21 และมำตรำ 22 มีอำนำจหน้ำที่
(1) พิจำรณำอนุมัติ ไม่อนุมัติ หรือยุติคำขอรับควำมช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรมภำยในวงเงิน
ไม่เกิน 500,000 บำทต่อรำย เฉพำะกรณีกำรขอรับควำมช่วยเหลื อในกำรดำเนินคดี และกำรขอปล่ อย
ชั่วครำวผู้ต้องหำหรือจำเลย ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรกองทุนยุติธรรมก ำหนด
ตลอดจนตรวจสอบและแสวงหำข้อเท็จจริง เพื่อประกอบกำรพิจำรณำตำมพระรำชบัญญัติกองทุนยุติธรรม
พ.ศ. 2558 รวมทั้งระเบียบและประกำศที่เกี่ยวข้อง
(2) ดำเนินกำรอื่นใดตำมที่ พระรำชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 กำหนดให้เป็นอำนำจ
หน้ำที่ของคณะอนุกรรมกำรหรือตำมที่เลขำนุกำรคณะกรรมกำรกองทุนยุติธรรมมอบหมำย
(3) ให้เลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรให้ควำมช่วยเหลือประจำจังหวัดรำยงำนผลกำรพิจำรณำ
ให้ควำมช่วยเหลือต่อคณะอนุกรรมกำรให้ควำมช่วยเหลื อประจำจังหวัด เพื่อรำยงำนต่อคณะกรรมกำรกองทุน
ยุติธรรมตำมมำตรำ 20 วรรคสอง
5. สานักงานกองทุนยุติธรรม
5.1 พระรำชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 มำตรำ 11 ให้จัดตั้งสำนักงำนกองทุนยุติธรรม
ขึ้ น ในส ำนั ก งำนปลั ด กระทรวงยุ ติ ธ รรม ท ำหน้ ำ ที่ เ กี่ ย วกั บ งำนธุ ร กำรให้ กั บ กองทุ น คณะกรรมกำร
คณะอนุกรรมกำร คณะทำงำน หรือบุคคลที่คณะกรรมกำรแต่งตั้งตำมพระรำชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.
2558 และตำมกฎกระทรวงแบ่ งส่ วนรำชกำรสำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม พ.ศ.
2561 กำหนดให้สำนักงำนกองทุนยุติธรรม มีหน้ำที่และอำนำจดังต่อไปนี้
(1) ทำหน้ำที่เกี่ย วกับ งำนธุรกำรให้ กับกองทุนยุติธรรม คณะกรรมกำรกองทุนยุติธ รรม
และคณะอนุกรรมกำร คณะทำงำน หรือบุคคลที่คณะกรรมกำรกองทุนยุติธรรมแต่งตั้งตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กองทุนยุติธรรม
(๒) เสนอแนะนโยบำย แผนงำน และแนวทำงในกำรดำเนินงำนของกองทุนยุติธรรม
(๓) พัฒนำระบบ รูปแบบ วิธีกำร และกำรบริกำรของกองทุนยุติธรรม เพื่อสนับสนุนกำร
ดำเนินงำนของกองทุนยุติธรรม
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(๔) รับคำขอรับควำมช่วยเหลือตำมกฎหมำยว่ำด้วยกองทุนยุติธรรมและเสนอควำมเห็น
ประกอบคำขอเพื่อเสนอให้คณะอนุกรรมกำรที่เกี่ยวข้องพิจำรณำ
(๕) เสนอแนะหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรขอรับควำมช่วยเหลือจำกกองทุน
ยุติธรรมต่อคณะกรรมกำรกองทุนยุติธรรม
(๖) รับเงิน จ่ำยเงิน และเก็บรักษำเงินของกองทุนยุติธรรมตำมระเบียบที่คณะกรรมกำร
กองทุนยุติธรรมกำหนดโดยควำมเห็นชอบของกระทรวงกำรคลัง
(๗) ดำเนิ น กำรเกี่ย วกับ งำนนิติกรรมและสัญญำ และงำนพัฒ นำกฎหมำยที่อยู่ในควำม
รับผิดชอบของสำนักงำนกองทุนยุติธรรม
(๘) ให้คำปรึกษำและวินิจฉัย ปัญหำข้อกฎหมำยเกี่ยวกับกฎหมำยที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ
ของสำนักงำนกองทุนยุติธรรม
(๙) ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรดำเนินงำนของกองทุนยุติธ รรมเพื่ อ จั ด ท ำ
รำยงำนเสนอต่อคณะกรรมกำรกองทุนยุติธรรม
(๑๐) เก็บ รวบรวม วิเครำะห์ และวิจัยข้อมูล เกี่ยวกับกำรสนับสนุนกำรดำเนินงำนของ
กองทุนยุติธรรม
(๑๑) จั ด ท ำรำยงำนประจ ำปี ข องกองทุ น ยุ ติ ธ รรมเพื่ อ เสนอต่ อ คณะกรรมกำรกองทุ น
ยุติธรรมพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี
(๑๒) ปฏิบัติงำนร่วมกับ หรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนกับหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อ งหรื อที่
ได้รับมอบหมำย
5.2 สานักงานกองทุนยุติธรรมมีการแบ่งโครงสร้างภายในออกเป็น 7 กลุ่มงานดังนี้
(1) กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป ทำหน้ำที่บริหำรจัดกำรและดำเนินงำนด้ำนสำรบรรณ งำนบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล งำนบริหำรทั่วไป บริหำรและดำเนินกำรควำมเสี่ยง และกำรควบคุมภำยใน
(2) กลุ่มงำนนโยบำยและพัฒนำระบบงำน ทำหน้ำที่กำหนดนโยบำยและกำรจัดทำแผน
ยุทธศำสตร์ แผนปฏิบัติกำร รำยงำนประจำปี พัฒนำระบบมำตรฐำนและมำตรกำรเพื่อรองรับกำรดำเนินงำน
กองทุนยุติธรรม จัดทำคู่มือ แนวทำงกำรปฏิบัติงำน ติดตำมและประเมินผล บริหำรจัดกำรบัญชีทนำยควำม
กองทุนยุติธรรม สรรหำและเสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนเครือข่ำยยุติธรรมชุมชน
(3) กลุ่มงำนช่วยเหลือประชำชน ทำหน้ำที่เกี่ยวกับกำรดำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ประชำชนในกำรดำเนินคดี กำรขอปล่อยชั่วครำวผู้ต้องหำหรือจำเลย
(4) กลุ่มงำนนิติกำรและติดตำมคดี ทำหน้ำที่ดำเนินกระบวนกำรเกี่ยวกับคดีที่เกี่ยวกับ/
เกี่ยวเนื่องกับภำรกิจของกองทุน และงำนพัฒนำกฎหมำย
(5) กลุ่มงำนบริ หำรกำรเงินและกำรบัญชี ทำหน้ ำที่วำงระบบและบริ หำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน
กำรบัญชี กำรงบประมำณ และทรัพย์สินของกองทุนยุติธรรม
(6) กลุ่มงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ทำหน้ำที่ศึกษำ วิเครำะห์ ออกแบบและพัฒนำระบบ
สำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ สนับสนุนกำรตัดสินใจของผู้บริหำรและกำรให้บริกำร
ประชำชน บริหำรจัดกำรเว็บไซต์ ประมวลผลข้อมูลสำรสนเทศ ให้คำปรึกษำและแนะนำกำรใช้งำนระบบ
สำรสนเทศ บริหำรจัดกำรกำรใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
(7) กลุ่มงำนตรวจสอบภำยใน ทำหน้ำที่ สนับสนุนข้อมูล จัดทำแผนกำรตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในให้เป็นไปตำมมำตรฐำน และคู่มือของสำนักงำนกองทุนยุติธรรม/แนวปฏิบัติกำร
-12-

ตรวจสอบภำยใน ของกรมบัญชีกลำง หรือมำตรฐำนสำกล พัฒนำงำนตรวจสอบภำยในให้เป็นมำตรฐำนใน
ระดับที่ได้รับกำรยอมรับในแวดวงวิชำชีพ
และให้กลุ่มงำนปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนกับหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมำย
6. สานักงานยุติธรรมจังหวัด มีอำนำจหน้ำที่ดำเนินงำนกองทุนยุติธรรมระดับจังหวัดตำมที่กำหนด
ในกฎหมำยและคำสั่งดังนี้
6.1 พระรำชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 มำตรำ 12 ในกำรดำเนินงำนของกองทุนใน
จังหวัดอื่นที่มิใช่กรุงเทพมหำนคร ให้ปลัดกระทรวงยุติธรรมมอบหมำยให้หน่วยงำนในจังหวัดที่สังกัดกระทรวง
ยุติธรรมทำหน้ำที่เกี่ยวกับงำนธุรกำรให้กับกองทุนสำหรับเขตจังหวัดนั้น
6.2 กฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรสำนักงำนปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
ให้สำนักงำนยุติธรรมจังหวัด 1 - 18 ตั้งอยู่ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ จังหวัดนครปฐม จังหวัดชลบุรี
จังหวัดปรำจีนบุรี จังหวัดนครรำชสีมำ จังหวัดอุบลรำชธำนี จังหวัดอุดรธำนี จังหวัดสกลนคร จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงรำย จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดรำชบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัด
สุรำษฎร์ธำนี จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดยะลำ มีอำนำจหน้ำที่ดำเนินงำนกองทุนยุติธรรมสำหรับเขตจังหวัดนั้น
6.3 กระทรวงยุติธรรมได้มีคำสั่งกระทรวงยุติธรรม ที่ 321/2562 ลงวันที่ 22 พฤศจิกำยน 2562
ให้สำนักงำนยุติธรรมจังหวัดที่มิใช่สำนักงำนยุติธรรมจังหวัดตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรสำนักงำนปลัดกระทรวง
กระทรวงยุติธรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มีอำนำจหน้ำที่ดำเนินงำนกองทุนยุติธรรมระดับจังหวัด
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บทที่ 4
การวิเคราะห์สภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล
4.1 การวิเคราะห์สภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล
กองทุ น ยุ ติ ธ รรมมี ภ ำรกิ จ เกี่ ย วกั บ กำรพั ฒ นำยุ ท ธศำสตร์ แ ละแปลงนโยบำยของส ำนั ก งำน
ปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นแผนปฏิบัติ จัดสรรทรัพยำกร และบริหำรทรัพยำกรบุคคล เพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำยและ
เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมภำรกิจของกองทุนยุติธรรม ตลอดจนพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อให้กองทุนยุติธรรม
มีระบบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลที่มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 – 256๓ สำนักงำน
กองทุนยุติธรรมมีอัตรำกำลัง จำนวน 72 คน ประกอบด้วย ข้ำรำชกำร จำนวน 23 คน พนักงำนกองทุนยุติธรรม
จำนวน 45 คน และลูกจ้ำงชั่วครำว จำนวน 4 คน ต่อมำในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กองทุนยุติธรรมได้มีกำร
ปรับโครงสร้ำงและได้รับจัดสรรอัตรำกำลังเพิ่มเติม จำนวน ๙๐ อัตรำ ซึ่งทำให้มีกำรกำหนดตำแหน่งพนักงำน
กองทุน ยุ ติธ รรมที่จ ะไปปฏิบั ติงำน ณ ส ำนั กงำนยุติธ รรมจังหวัดทั่ว ประเทศ จำนวน ๗๖ แห่ งๆ ละ ๑ อัตรำ
ประกอบกั บ ส ำนั ก งำนกองทุ น ยุ ติ ธ รรมได้ พั ฒ นำระบบสำรสนเทศเพื่ อ กำรบริ ห ำรจั ด กำรภำยในองค์ ก รที่จะ
เอื้ออำนวยให้สำมำรถปฏิบัติงำนนอกสถำนที่ตั้งได้ จึงนำมำสู่กำรทบทวนแผนกลยุทธ์ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคลกองทุนยุติธรรม (พ.ศ. 2563-2565) ให้มีควำมสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และสำมำรถ
นำไปใช้เป็นกรอบในกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรกองทุนยุติธรรมได้อย่ำงเหมำะสมต่อไป
4.2 การประเมินสภาพองค์กรด้านการบริหารทรัพยากร
คณะทำงำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลกองทุนยุติธรรมจัดทำแผนกลยุทธ์ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคล โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้
1) แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี
แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เป็นยุทธศำสตร์ชำติฉบับแรกของประเทศไทย
ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย ซึ่งจะต้องนำไปสู่กำรปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศ
ไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ”
ภำยในช่วงเวลำดังกล่ำว เพื่อควำมสุขของคนไทยทุกคน ประกอบด้วยกัน 6 ประเด็นยุทธศำสตร์
1. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง
2. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
3. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
4. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม
5. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
2) แผนยุทธศำสตร์สำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม 20 ปี
เพื่อให้ ส อดคล้ องกับ โลกในอนำคตที่มีควำมเป็นพลวัตรสู ง ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนปลั ดกระทรวง
ยุ ติธ รรมระยะ 20 ปี มีควำมเชื่อมโยงกั บ แผนยุ ทธศำสตร์ทุ กระดับ เพื่อเป็นกลไกหนึ่ง ในกำรสนับสนุ น และ
ขับเคลื่อนงำนยุติธรรม โดยสำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรมมีจุดเน้นในด้ำนพัฒนำสำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม
ให้เป็นองค์กรสรรถนะสูง (Hight Performance Organization) และด้ำนที่สองเป็นองค์กรสนันสนุนและขับเคลื่อน
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งำนยุติธรรมบนกรอบพื้นฐำนกระทรวงยุติธรรมระยะ 20 ปี “เป็นองค์กรสมรรถนะสูงในกำรสนันสนุนและขับเคลื่อน
งำนยุติธรรม”
พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรองค์กรเพื่อเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรให้บริกำร
2. พัฒนำยุทธศำสตร์กระทรวงยุติธรรมและขับเคลื่อนสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง
3. พัฒนำระบบยุติธรรมเพื่อให้บริกำรและช่วยเหลือประชำชน
4. พัฒนำกฎหมำยที่อยูในควำมรับผิดชอบของกระทรวงยุติธรรมเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลง
5. พัฒนำขีดสมรรถนะบุคลำกรและเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตของบุคลำกรในกำรปฏิบัติงำนเพื่อสร้ำง
คุณค่ำให้แก่องค์กร
6. บูรณำกำรและประสำนควำมร่วมมือด้ำนพัฒนำกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรมกับทุกภำคส่วน
ทั้งในและต่ำงประเทศ
ประเทศไทยต้องปรับตัวให้สอดรับข้อกำหนดของสังคมโลก
จำกสภำพปัญหำดังกล่ำว ได้กำหนดอนำคตประเทศไทยปี พ.ศ. ๒๕๘๐ คือ สังคมไทยเป็นสังคมที่เป็น
ธรรม มีควำมเหลื่อมล้ำน้อย มีกำรเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมอย่ำงทั่วถึงไม่คอร์รัปชั่น โดยแนวทำง
กำร
ดำเนินงำน ประกอบด้วย ๖ ยุทธศำสตร์ ๑) ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่งคง ๒) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันของประเทศ ๓) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน ๔) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำง
โอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม ๕) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม และ ๖) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ทั้งนี้ กองทุน
ยุติธรรมเข้ำไปมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง คือ ยุทธศำสตร์ที่ ๔ และยุทธศำสตร์ที่ ๖ มีรำยละเอียดโดยสังเขป ดังนี้
๔) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม
เร่งกระจำยโอกำสกำรพัฒนำและสร้ำงควำมมั่นคงให้ทั่วถึง ลดควำมเลื่อมล้ำไปสู่สังคมที่เสมอภำพ
และเป็นธรรม โดยมีกรอบแนวทำงที่สำคัญ คือ กำรสร้ำงควำมมั่นคงและกำรลดควำมเหลื่อมล้ำทำงด้ำนเศรษฐกิจ
และสังคม
๖) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
ให้ ห น่ ว ยงำนภำครั ฐ มี ข นำดที่ เ หมำะสมกั บ บทบำทภำรกิ จ มี ส รรถนะสู ง มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพและ
ประสิทธิผล กระจำยบทบำทภำรกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่ำงเหมำะสม มีธรรมำภิบำล โดยมีกรอบแนวทำงที่สำคัญ คือ
กำรปรับปรุงกฎหมำยและระเบียบต่ำงๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสำกล และกำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำร
ประชำชนของหน่วยงำนภำครัฐ
ด้านความมั่นคง
2. ด้ำนกำรสร้ำงควำมปลอดภัยในสังคม
3. ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด
4. ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมอำชญำกรรมพิเศษ
ด้านความมั่งคั่ง
1. ด้ำนอำนวยควำมยุติธรรมเพื่อลดควำมเหลื่อมล้ำ
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ด้านความยั่งยืน
5. ด้ำนกำรพัฒนำกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม
3) แผนปฏิบัติการด้านกองทุนยุติธรรม ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563-2565) ฉบับทบทวน
กองทุนยุติธรรม ได้นำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกองทุนยุติธรรม ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563-2565) ฉบับ
ทบทวน โดยนำประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรองค์กำรอย่ำงยั่งยืน จัดทำแผน กล
ยุทธ์ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลกองทุนยุติธรรม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ยุทธศำสตร์ขององค์กรบรรลุผล
สำเร็จตำมเป้ำหมำย วิเครำะห์สมรรถนะที่จำเป็นต่องำนและควำมรับผิดชอบตำมตำแหน่งหน้ำที่งำน โดยบุคลำกรที่
มีอยู่ในปัจจุบันที่จัต้องรับเปลี่ยนควำมสำมำรถไปสู่สมรรถนะใหม่ที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ดังกล่ำวส่วนบุคลำกร
กลุ่มใหม่ที่จะเข้ำมำสู่องค์กรนั้น จำเป็นจะต้องมีสมรรถนะต่ำงๆ ที่สอดคล้องกับมำตรฐำนที่กำหนดไว้
4) แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. 2561 – 2564) สานักงานรัฐมนตรีและสานักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม
ส ำนั กงำนปลั ดกระทรวงยุ ติ ธรรมมี กำรด ำเนิ นงำนด้ ำนกำรบริ หำรทรั พยำกรบุ คคลอย่ ำงเป็ นระบบ
เห็นได้จำกมีกำรจัดทำแผนกลยุ ทธ์ ฯระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) และมีกำรดำเนินกำรทบทวนแผนกลยุทธ์ ฯ
ดังกล่ำว เพื่อให้สอดคล้องกับควำมเป็นปัจจุบัน ดังนั้น แผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล (พ.ศ. 2561 – 2564) จึง
เป็ น ข้ อมู ล สำมำรถใช้ ในกำรพั ฒ นำแผนกลยุ ทธ์ ด้ ำนกำรบริ ห ำรทรั พยำกรบุ คคลกองทุ นยุ ติ ธ รรมประปี บั ญชี
2563 – 2565 ให้เป็นไปตำมแนวทำง HR Scorecard ของสำนักงำน ก.พ.
5) แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
ภำยใต้ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน สำนักงำน ก.พ. ได้ส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้ส่วน
รำชกำรเห็นควำมสำคัญของกำรพัฒนำข้ำรำชกำรตำมกรอบยุทธศำสตร์กำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนที่ มุ้งเน้นพัฒนำ
ข้ำรำชกำร โดยยึดหลักสมรรถนะ (Competency) และพัฒนำขีดควำมสำมำรถ (Capability) เพื่อให้ข้ำรำชกำรเป็น
ผู้ปฏิบัติงำนที่ทรงควำมรู้ (Knowledge Worker) สำมำรถปฏิบัติงำนภำยใต้กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี และระบบ
บริหำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่ได้อย่ำงมีประสืทธิภำพก้ำวทันกำรเปลี่ยนแปลง สำมำรถพัฒนำงำนในหน้ำที่
4.3 การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อม (SWOT) ด้านทรัพยากรบุคคลกองทุนยุติธรรม
กำรจั ด ท ำแผนกลยุ ท ธ์ ด้ ำ นกำรบริ ห ำรทรัพ ยำกรบุค คลกองทุ น ยุติ ธ รรม (พ.ศ. 2563-2565)
กองทุนยุติธรรมได้มีกำรวิเครำะห์ ปัจจั ยแวดล้ อมภำยในและภำยนอกที่เกี่ยวข้องกับกำรบริห ำรทรัพยำกรของ
กองทุนยุติธรรม โดยดูจำกปัจจัยภำยใน ทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนของกองทุนยุติธรรม และปัจจัยภำยนอก โดยดูจำก
โอกำสและอุปสรรคทั้งในปัจจุบันและแนวโน้มในอนำคต และใช้ SWOT เป็นเครื่องมือในกำรประเมินสถำนกำรณ์
ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของกองทุนยุติธรรม โดยมีรำยละเอียดดังนี้
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การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมโดยวิธี “SWOT Analysis”
ปัจจัยแวดล้อมภายใน
(Internal Environment Scanning)
จุดแข็ง (Strengths)
จุดอ่อน (Weakness)
1. กองทุ น ยุ ติ ธ รรมมี โ ครงสร้ ำ งและอั ต รำก ำลั ง ๑. กำรพัฒนำทักษะเพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนยังมี
สอดคล้องกับภำรกิจ
ไม่ทันต่อควำมต้องกำร
2. มีระเบียบคณะกรรมกำรกองทุนยุติธรรมว่ำด้วยกำร ๒. บุคลำกรมีกำรสั่งสมประสบกำรณ์น้อย เนื่องจำกมี
บริ ห ำรงำนบุ ค คล พ.ศ. 2562 เป็ น กรอบในกำร อัตรำกำรกำรลำออก ( Turn Over) สู ง และยั งไม่ มี
บริหำรทรัพยำกรบุคคล
กำรจัดทำเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ
๓. บุคลำกรมีจิตบริกำร มุ่งมั่นตั้งใจ รับผิดชอบในกำร
ปฏิบัติงำนและทำงำนภำยใต้แรงกดดันได้
๔. บุคลำกรยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต
ปัจจัยแวดล้อมภายนอก
(External Environment Scanning)
โอกำส (Opportunities)
อุปสรรค หรือ ภำวะคุกคำม (Threats)
1. หน่วยงำนภำยนอกให้คำแนะนำและสนับสนุนกำร เทคโนโลยีมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว ส่งผลให้
ดำเนินงำนของกองทุนยุติธรรม
ต้องมีกำรพัฒนำระบบงำนอย่ำงต่อเนื่องโดยเฉพำะ
๒. มีกำรจัดตั้งสำนักงำนยุติธรรมจังหวัดเป็นรำชกำร
ระบบสำรสนเทศ ส่งผลให้บุคลำกรบำงส่วนยัง
บริหำรส่วนภูมิภำค ซึ่งมีอำนำจหน้ำที่ในกำรดำเนินงำน ปรับตัวไม่ทันกับกำรเปลี่ยนแปลง
กองทุนยุติธรรม
๒. มีควำมร่วมมือกับหน่วยงำนที่ลงนำม MOU กับ
กองทุนยุติธรรม
๓. กระทรวงกำรคลังซึ่งกำกับดูแลทุนหมุนเวียน ให้
ควำมสำคัญกับกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกร
บุคคลของทุนหมุนเวียน
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การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร (TOWS Matrix)
กลวิธีเชิงรุก
(SO Strategy)
SO1 เร่งรัดกำรนำระบบ
สมรรถนะมำใช้ ในกำร
เพิ่มขีดควำมสำมำรถและ
ศักยภำพบุคลำกรในกำร
ปฏิบัติงำน
SO2 มีกำรติดตำมผลกำร
ปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติ
ก ำ ร ด้ ำ น ก ำ ร บ ริ ห ำ ร
ทรั พ ยำกรบุ ค คลกองทุ น
ยุ ติ ธ รรม พร้ อ มเผยแพร่
ให้บุคลำกรได้รับทรำบ
SO3 เพิ่มทักษะบุคลำกร
ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ก ำ ร
เปลี่ยนแปลง
SO4 พัฒนำบุคลกำรให้มี
คุณธรรม จริยธรรม และ
มีจิตบริกำร

กลวิธีเชิงป้องกัน
(ST Strategy)
ST๑ จัดทำแผนเส้นทำง
ควำมก้ำวหน้ำในสำย
อำชีพ
ST๒ ปรับกระบวนทัศน์
และส่งเสริมสมรรถนะ
กำรให้บริกำร
ST๓ ส่งเสริมให้บุคลำกรมี
ควำมผูกพันในองค์กำร

กลวิธีเชิงแก้ไข
(WO Strategy)
WO๑ พัฒนำบุคลำกร
ของหน่วยงำนทีส่ นับสนุน
กำรดำเนินงำนกองทุน
ยุติธรรม โดยเฉพำะใน
ส่วนภูมิภำค

กลวิธีเชิงรับ
(WT Strategy)
WT๑ ธำรงค์รักษำไว้ซึ่ง
บุคลำกรคุณภำพ เชิดชู
เกียรติบุคลำกรที่มีผลกำร
ปฏิบัติงำนที่เป็นเลิศมี
จริยธรรมสูง

4.4 การบริหารทรัพยากรบุคคลและแนวโน้มของการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนยุติธรรมในอนาคต
4.4.1 สภาวะปัจจุบัน ของการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนยุติธรรม
1) กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของกองทุนยุติธรรม ที่ผ่ ำนมำพบว่ำบุคลำกรมีอัตรำกำรลำออกสูง
ทำให้ขำดควำมต่อเนื่องในกำรดำเนินกำรตำมนโยบำย และกำรเรียนรู้กำรถ่ำยทอดงำน
2) บุ ค ลำกรที่ ป ฏิ บั ติ ง ำนในภำรกิ จ ของกองทุ น ยุ ติ ธ รรมมี ทั้ ง บุ ค ลำกรของกองทุ น ยุ ติ ธ รรม
และบุคลำกรของสำนักงำนยุติธรรมจังหวัดที่ได้รับมอบหมำย
4.4.2 แนวโน้มในอนาคตของการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนยุติธรรม
1) กองทุนยุติธรรมมีควำมจำเป็นต้องดำเนินกำรในกำรบริหำรอัตรำกำลังเชิงกลยุทธ์ด้ำนบุคลำกร
ให้มีควำมเหมำะสมกับภำรกิจงำนของกองทุนยุติธรรม รวมทั้งให้ทันต่ อสถำนกำรณ์ในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่ ำ งรวดเร็ ว โดยด ำเนิ น กำรทบทวนแผนบริ ห ำรอั ต รำก ำลั ง ให้ มี ค วำมเหมำะสมสอดคล้ อ งกั บ ภำรกิ จ งำน
กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรอัตรำกำลังคนกองทุนยุติธรรมให้มีศักยภำพในกำรทำงำนเชิงรุกอย่ำงมืออำชีพ
2) กองทุนยุติธรรม ควรมีกำรทบทวนแผนพัฒนำรำยบุคคล (IDP) ให้เชื่อมโยงกับกำรบริหำรผล
กำรปฏิบัติงำน โดยประเมินหำช่ องวำงของกำรพัฒนำและปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรพัฒนำตนเองของบุคลำกรใน
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รูปแบบต่ำงๆ เพื่อพัฒนำจุดอ่อน และเสริมสร้ำงจุดแข็งของบุคลำกรเพื่อสำหรับนำองค์ควำมรู้ที่ได้รับมำใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน และผู้บังคับบัญชำสำมำรถน ำผลกำรประเมินมำประกอบกำรตัดสินใจ โดยใช้ในกำรสรรหำ กำรพัฒนำ
และแต่งตั้งบุคลำกรให้มีควำมเหมำะสมกับสมรรถนะที่มีและขอบข่ ำยปริมำณงำนที่บุคลำกรรับผิดชอบ ซึ่งจะส่งผล
ให้บุคลำกรเกิดกำรเรียนรู้และพัฒนำตนเองอย่ ำงต่อเนื่อง และสำมำรถปฏิบัติงำนได้ดีขึ้นบรรลุตำมเป้ำหมำยของ
องค์กรในระดับต่อไป
3) กองทุน ยุ ติธ รรม ควรปรับปรุงกำรวัดและประเมินผลกำรดำเนินงำนของทุนหมุนเวียนให้
สอดคล้องกับตัวชี้วัดกำรดำเนินงำนตำมคำรับรองของทุนหมุนเวียน โดยจะต้องกำหนดลักษณะตัวชี้วัดผลงำนให้
มีควำมครอบคลุ ม ในทุ กด้ ำน โดยคำนึ งถึงสถำนกำรณ์ นโยบำยรัฐ ต่ ำงๆ ซึ่งอยู่ บนพื้นฐำนของควำมเป็ น จริ ง
มีกำรกำหนดระยะเวลำดำเนินกำรเพื่อให้เกิดควำมชัดเจน สำมำรถวัดประเมินผลได้จริงและบรรลุตำมเป้ำหมำย
4.4.3 ความเชื่อมโยงและการสนับสนุนยุทธศาสตร์หลักของกองทุนยุติธรรม
กองทุ น ยุ ติ ธ รรม ได้ ด ำเนิ น กำรทบทวนแผนปฏิ บั ติ ก ำรด้ ำ นกองทุ น ยุ ติ ธ รรม ระยะที่ 1
(พ.ศ. 2562-2565) เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนของกองทุนยุติธ รรมมีประสิทธิภำพดำเนินกำรไปอย่ ำง
ต่อเนื่องตำมยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรองค์กำรอย่ำงยั่งยืน
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บทที่ 5
แผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนยุติธรรม
ประจาปีบัญชี 2563-2565
กำรจั ดท ำแผนกลยุ ทธ์ ด้ ำ นกำรบริ ห ำรทรั พยำกรบุ คคลกองทุ นยุ ติ ธ รรม (พ.ศ. 2563-2565)
ได้ มี ก ำรวิ เ ครำะห์ ปั จ จั ย แวดล้ อ มภำยใน (Internal Environment Scanning) และปั จ จั ย แวดล้ อ มภำยนอก
(External Environment Scanning) ที่มีผลต่อกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล อีกทั้งได้มีกำรทบทวนเอกสำรต่ ำงๆ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กำรบริ ห ำรและพั ฒ นำทรั พ ยำกรบุ ค คล เช่ น แผนปฏิ บั ติ ก ำรด้ ำ นกองทุ น ยุ ติ ธ รรม ระยะที่ 1
(พ.ศ. 256๓-2565) ฉบับทบทวน เพื่อให้กำรดำเนินงำนมีควำมสอดคล้องและเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน โดยได้มี
กำรกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว และ
เพื่อใช้เป็นกรอบกลยุทธ์ในกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลให้มีประสิทธิภำพ รวมทั้งเพื่อสื่อสำรให้บุคลำกรในองค์กรได้
มีควำมเข้ำใจในทิศทำงกำรดำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลที่มีกรอบกำรดำเนินงำนที่มีควำม
ชัดเจนโดยมีรำยละเอียด ดังนี้
วิสัยทัศน์
มุ่งบริหำรจัดกำรองค์กรให้ทันสมัย พัฒนำศักยภำพและเสริมสร้ำงสมรรถนะบุคลำกรเพื่อสนับสนุน
กำรดำเนินงำนของกองทุนยุติธรรมอย่ำงมีประสิทธิภำพ
พันธกิจ
1. สรรหำ พัฒนำ รักษำไว้ เพื่อใช้ประโยชน์ทรัพยำกรบุคคลในองค์กรอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเป็นกำลัง
สำคัญในกำรผลักดันให้กองทุนยุติธรรมบรรลุวิสัยทัศน์และยุทศำสตร์ที่กำหนดไว้
2. พัฒนำบุคลำกรและระบบงำนให้มีประสิทธิภำพ
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. กำรพัฒนำระบบกำรวำงแผนและบริหำรโครงสร้ำงและกรอบอัตรำกำลัง
2. กำรสร้ำงเสริมศักยภำพและพัฒนำสมรรถนะบุคลำกร
3. กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตกำรทำงำนของบุคลำกร
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แผนที่กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ของกองทุนยุติธรรม
วิสัยทัศน์ : มุ่งบริหารจัดการองค์กรให้ทันสมัย พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของกองทุนยุติธรรมอย่างมีประสิ ทธิภาพ
เป้าประสงค์
1. มีระบบกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคลที่มีประสิทธิภำพ 2. บุคลำกรมีสมรรถนะสูงในกำรทำงำน 3. บุคลำกรมีคุณภำพชีวิตในกำรทำงำนที่ดีขึ้นตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
1. กำรพัฒนำระบบกำรวำงแผนและบริหำรโครงสร้ำงและกรอบอัตรำกำลัง 2. กำรสร้ำงเสริมศักยภำพและพัฒนำสมรรถนะบุคลำกร
3. กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตกำรทำงำนของบุคลำกรกำรทำงำนของบุคลำกร
มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิง
ยุทธศาสตร์
มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
มิติที่ 4 ความพร้อม
รับผิดชอบด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและ
ความสมดุลระหว่างชีวิตกับ
การทางาน

1.1 มีกำรจัดทำแผนกลยุทธ์
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
(HR Scorecard) รำยปี

1.2 มีกำรทบทวนกรอบโครงสร้ำง
1.3 มีกำรสร้ำงกำรรับรู้และ
1.4 มีกำรจัดทำแผน
และกรอบอัตรำกำลังที่เหมำะสม
เข้ำใจเกีย่ วกับระเบียบว่ำด้วย
เส้นทำง
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กองทุนยุติธรรม กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ
อย่ำงสม่ำเสมอ
ให้กับบุคลำกรอย่ำงทั่วถึง
(Career Path)
2.1 กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 2.2 มีกำรนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำ
2.3 มีกำรจัดทำสมรรถนะของบุคลำกร
มีควำมถูกต้องและทันเวลำ
ใช้ในกระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
2.4 กำรพัฒนำระบบกำร
2.5 มีกำรจัดกำรควำมรู้ที่เป็นระบบและต่อเนื่อง
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
2.6 จัดทำระบบคุณธรรม
2.7 จัดทำมำตรำฐำนด้ำนกำรบริหำร
จริยธรรม
ทรัพยำกรบุคคล
2.8 กำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร
3.1 บุคลำกรมีควำมผำสุกและมี
ควำมพึงพอใจต่อสภำพแวดล้อม
และบรรยำกำศในกำรทำงำน

3.2 มีกำรสร้ำงสุขให้กับบุคลำกรได้อย่ำงพอเพียง
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แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ของกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2563 – 2565
วิสัยทัศน์กองทุนยุติธรรม
วิสัยทัศน์การบริหารทรัพยากรบุคคล
“เป็นองค์กรหลักในกำรช่วยเหลือและพัฒนำประชำชน ลดควำมเหลื่อมล้ำใน “มุ่งบริหำรจัดกำรองค์กรให้ทันสมัย พัฒนำศักยภำพและเสริมสร้ำง
กำรเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรม อย่ำงมีประสิทธิภำพ”
สมรรถนะบุคลำกรเพื่อสนับสนุนกำรดำเนินงำนของกองทุนยุติธรรมอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ”
พันธกิจกองทุนยุติธรรม
๑. ช่วยเหลือประชำชนในกำรดำเนินคดี
๒. กำรขอปล่อยชั่วครำวผู้ต้องหำหรือจำเลย
๓. ช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจำกกำร
ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
๔. กำรให้ควำมรู้ทำงกฎหมำยแก่ประชำชนที่ไม่ได้รับควำมเป็นธรรม
ให้สำมำรถเข้ำถึงควำมยุติธรรมตำมกฎหมำยและพัฒนำสู่มำตรฐำนสำกล
ประเด็นยุทธศาสตร์กองทุนยุติธรรม
1) กำรพัฒนำระบบกำรให้ควำมช่วยเหลือประชำชนแบบบูรณำกำร
2) กำรยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรองค์กำรอย่ำงยั่งยืน
3) กำรพัฒนำกฎหมำยและระเบียบกองทุนยุติธรรมเพื่ออำนวยควำม
ช่วยเหลือประชำชนให้เข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรม

พันธกิจการบริหารทรัพยากรบุคคล
1) สรรหำ พัฒนำ รักษำไว้ เพื่อใช้ประโยชน์ทรัพยำกรบุคคลในองค์กรอย่ำง
ต่อเนื่องเพื่อเป็นกำลังสำคัญในกำรผลักดันให้กองทุนยุติธรรมบรรลุวิสัยทัศน์
และยุทศำสตร์ที่กำหนดไว้
2) พัฒนำบุคลำกรและระบบงำนให้มีประสิทธิภำพ
ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
1. กำรพัฒนำระบบกำรวำงแผนและบริหำรโครงสร้ำงและกรอบอัตรำกำลัง
2. กำรสร้ำงเสริมศักยภำพและพัฒนำสมรรถนะบุคลำกร
3. กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตกำรทำงำนของบุคลำกร
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แผนที่กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ของกองทุนยุติธรรม
(พ.ศ. 2563 – 2565)
มิติตาม
HR Scorecard
มิติที่ 1 ควำม
สอดคล้องเชิง
ยุทธศำสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศำสตร์ 1
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลให้
มีประสิทธิภำพ

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
1.1 มีกำรจัดทำแผนกลยุทธ์
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
(HR Scorecard) รำยปี

ตัวชี้วัด (KPI)

แผนงาน/โครงการ

1.1.1 ระดับควำมสำเร้จในกำรจัดทำแผนกลยุทธ์
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลประจำปี

กำรทบทวนแผนกลยุทธ์กำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลระยะยำว และจัดทำ
แผนปฏิบัติกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคลประจำปี
1.2 มีกำรจัดทำกรอบโครงสร้ำง 1.2.1 ระดับควำมสำเร็จของกำรปรับปรุง
กำรชี้แจงและทำควำมเข้ำใจโดยนำ
และกรอบอัตรำกำลังที่เหมำะสม โครงสร้ำงกำรแบ่งงำนภำยในของกองทุนยุติธรรม
บรรจุในกิจกรรม/โครงกำรของ
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กองทุน
กองทุนยุติธรรม/ผ่ำนระบบประชุม
ยุติธรรม
อิเล็กทรอนิกส์
1.3 มีกำรสร้ำงกำรรับรู้และ
1.3.1 ระดับควำมสำเร็จของกำรจัดทำระเบียบว่ำ กำรจัดตั้งคณะทำงำน/จัดประชุมกำร
เข้ำใจเกี่ยวกับระเบียบว่ำด้วยกำร ด้วยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
จัดทำระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล
ทรัพยำกรบุคคล
๑.๓.๒ ระดับควำมสำเร็จของสร้ำงกำรรับรู้และ
กำรจัดกิจกรรมชี้แจงระเบียบว่ำด้วย
เข้ำใจระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลให้แก่
บุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง/ผ่ำนระบบ
ประชุมอิเล็กทรอนิกส์
1.4 มีกำรจัดทำแผนเส้นทำง
1.4.1 ระดับควำมสำเร็จของกำรจัดทำแผนเส้นทำง กำรจัดทำแผนเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำ
ควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ
ควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ (Career Path)
ในสำยอำชีพ (Career Path) ร่วมกับ
(Career Path)
ที่ปรึกษำ
๑.๕ มีกำรพัฒนำบุคลำกร
๑.๕.๑ ผลกำรประเมินควำมรู้และทักษะในกำร
ผู้ปฏิบัติงำนกองทุนยุตธิ รรมอย่ำง ปฏิบัตงิ ำนของบุคลำกรกองทุนยุติธรรม และ
ครบถ้วน
หน่วยงำนสนับสนุน

โครงกำรพัฒนำบุคลำกรของกองทุน
ยุติธรรม และหน่วยงำนที่สนับสนุน
กำรดำเนินงำนกองทุนยุตธิ รรม
โครงกำรฝึกอบรมเลขำนุกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร คณะอนุกรรมกำร
กองทุนยุติธรรมประจำจังหวัด
/บรรยำยผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์
โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร
ทบทวน
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เป้าหมายดาเนินการ
2563 2564 2565




ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงำน
บริหำรทั่วไป



กลุ่มงำน
บริหำรทั่วไป



กลุ่มงำน
บริหำรทั่วไป











กลุ่มงำน
บริหำรทั่วไป
กลุ่มงำน
บริหำรทั่วไป





กลุ่มงำน
ช่วยเหลือ
ประชำชน









กลุ่มงำน
นโยบำยและ
พัฒนำ
ระบบงำน
กลุ่มงำน
บริหำรทั่วไป

มิติตาม
HR Scorecard

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัด (KPI)

แผนงาน/โครงการ

เป้าหมายดาเนินการ
2563 2564 2565

กำรจัดทำแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
และคู่มือกำรบริหำรควำมเสี่ยงของ
สำนักงำนกองทุนยุตธิ รรม/บรรยำย
ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์
โครงกำรเพิ่มศักยภำพ
ของบุคลำกรด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล

มิติที่ 2 ประสิทธิภำพ ประเด็นยุทธศำสตร์ 2
ของกำรบริหำร
กำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล
ทรัพยำกรบุคคล
ตำมหลักธรรมำภิบำล

มิติที่ 3 ประสิทธิผล
ของกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล
มิติที่ 4 ควำมพร้อม
รับผิดชอบด้ำนกำร

2.1 กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
มีควำมถูกต้องและทันเวลำ

2.1.1 ร้อยละควำมสำเร็จของกำรพัฒนำ
ประเมินผลของพนักงำนกองทุนยุตธิ รรม

2.2 มีกำรนำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศมำใช้ในกระบวนกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล
2.3 กำรพัฒนำระบบกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน

2.2.1 มีระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคล
2.3.1 มีระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของ
พนักงำนกองทุนยุตธิ รรม

2.4 จัดทำระบบคุณธรรม
จริยธรรม

2.4.1 ร้อยละควำมสำเร็จในกำรจัดทำระบบ
คุณธรรม จริยธรรม
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โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร
เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรลง
ระบบสำรสนเทศกองทุนยุติธรรม
โครงกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะด้ำน
ดิจิทัลสำหรับบุคลำกรของกองทุน
ยุติธรรม
โครงกำรสัมมนำเพื่อสร้ำงควำม
ตระหนักด้ำนกำรรักษำควำม
ปลอดภัยและกำรรักษำข้อมูลส่วน
บุคคล/บรรยำยผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์
กำรชี้แจงแนวทำงกำรประเมินผลและ
กำรเลื่อนเงินเดือนของพนักงำน
กองทุนยุติธรรม
กำรจัดทำระบบบริหำรทรัพยำกร
บุคคล























ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มงำน
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ
กลุ่มงำน
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ
กลุ่มงำน
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ
กลุ่มงำน
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ
กลุ่มงำน
บริหำรทั่วไป



กลุ่มงำน
บริหำรทั่วไป

กำรจัดทำระบบกำรประเมินบุคลำกร
กองทุนยุติธรรม



กลุ่มงำน
บริหำรทั่วไป

กำรจัดทำแนวทำงกำรประเมินควำม
โปรงใสในกำรดำเนินงำน







กลุ่มงำน
บริหำรทั่วไป

มิติตาม
HR Scorecard
มิติที่ 5 คุณภำพชีวิต
และควำมสมดุล
ระหว่ำงชีวิตและกำร
ทำงำน

ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3
กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตกำร
ทำงำนของบุคลำกร

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
3.1 บุคลำกรมีควำมผำสุกและมี
ควำมพึงพอใจต่อสภำพแวดล้อม
และบรรยำกำศในกำรทำงำน

ตัวชี้วัด (KPI)
3.1.1 ระดับควำมสำเร็จของกำรสร้ำง
สภำพแวดล้อมและบรรยำกำศที่ดีในกำรทำงำน
ตำมหลัก 5 ส.
๓.๑.๒ ระดับควำมสำเร็จของกำรเสริมสร้ำง
ควำมสุขในกำรทำงำน และควำมสมดุลระหว่ำง
ชีวิตและกำรทำงำน
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แผนงาน/โครงการ
กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมและ
บรรยำกำศที่ดีในกำรทำงำน
โดยหลักกำร 5 ส.
กำรจัดกิจกรรมเสริมสร้ำงควำมสุขใน
กำรทำงำน และควำมสมดุลระหว่ำง
ชีวิตและกำรทำงำน

เป้าหมายดาเนินการ
2563 2564 2565









ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงำน
บริหำรทั่วไป
กลุ่มงำน
บริหำรทั่วไป

บทที่ ๖
แนวทางการติดตามและประเมินผล
กำรติดตำม และกำรประเมิน ผล เป็ นขั้นตอนที่จะช่ว ยให้ มั่นใจว่ำ กำรดำเนินกิจกรรมด้ำนกำรบริห ำร
ทรั พ ยำกรบุ ค คลตำมที่ ไ ด้ ก ำหนดไว้ ใ นแผนปฏิ บั ติ ก ำร มี ค วำมคื บ หน้ ำ ไปสู่ ก ำรติ ด ตำมควำมก้ ำ วหน้ ำ ของกำร
ดำเนินงำนสำมำรถกระทำได้เป็นระยะๆ เช่น ทุกเดือน ทุก ๓ เดือน เป็นต้นและเมื่อครบ ๑ ปี จะเป็นกำรประเมินผล
และรำยงำนผลสำเร็จในภำพรวมของกำรดำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลรวมถึงปัญหำ
และอุปสรรคต่ำงๆ ต่อผู้บริหำรของส่วนรำชกำร เพื่อจะได้นำไปประเมินสถำนภำพกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลเพื่อ
ปรับปรุงแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลในรอบปีถัดไปซึ่งจะช่วยให้มีกำรปรับปรุงองค์กรให้สมบูรณ์มำก
ขึ้ น ต่ อ ไป ดั ง นั้ น ส ำนั ก งำนกองทุ น ยุ ติ ธ รรม จึ ง ได้ ก ำหนดแนวทำงกำรติ ด ตำมผลและกำรประเมิ น ผล โดยมี
วัตถุประสงค์ ดังนี้
๑. เพื่อติดตำมควำมก้ำวหน้ำ และควำมเป็นไปได้ขอผลสำเร็จของกำรดำเนินกำรตำมแผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม
๒. เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับมำวิเครำะห์ข้อมูล เพื่อทรำบถึงปัญหำและอุปสรรคที่ต้องแก้ไข ปรับปรุง
๓. เพื่อพัฒนำระบบ วิธีกำร กระบวนกำรติดตำมประเมินผลให้มีประสิทธิภำพ
๔. เพื่อรำยงำนผลกำรดำเนินกำรให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทรำบ
การติดตามการดาเนินการ และการประเมินผล
๑. ผู้รับผิดชอบหลักของกิจกรรม/แผนงำน/โครงกำร รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแบบรำยงำนผลกำร
ดำเนิ น งำนตำมแผนกลยุ ทธ์ด้ำนกำรบริ ห ำรทรั พยำกรบุค คล รอบ ๖ เดือน พร้อมระบุปัญหำ/อุปสรรคในกำร
ดำเนินงำน และส่งรำยงำนผลรอบ ๑๒ เดือน ต่อคณะกรรมกำรสำนักงำนกองทุนยุติธรรม
รำยละเอียด
ไตรมำสที่ ๑
ไตรมำสที่ ๒
ไตรมำสที่ ๓
ไตรมำสที่ ๔
รอบ ๖ เดือน
รอบ ๑๒ เดือน
๒.กลุ่ ม งำนบริ ห ำรทั่ ว ไป สรุ ป เสนอคณะกรรมกำร เพื่ อ พิ จ ำรณำปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขแผนยุ ท ธศำสตร์
ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลในรอบปีงบถัดไป
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ตัวอย่างแบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล
แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ...................
 รอบ ๖ เดือน  รอบ 12 เดือน
ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม.............................................................................................................................
เป็นแผนงาน/โครงการลาดับที่..............ตัวชี้วัดลาดับที่.............ของแผนการปฏิบัติการฯ ปี พ.ศ. ........................
1. ขั้นตอนการดาเนินงานที่ได้ดาเนินการแล้ว (ระบุกิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินการ)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ผลการดาเนินงาน (พร้อมระบุวัน เดือน ปีที่ดาเนินการ)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ใช้งบประมาณ จานวน ................................. บาท
คิดเป็นความสาเร็จระดับที่ 1/2/3/4/5 ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการฯ พ.ศ. ..............
 ผลการดาเนินงานเป็นไปตามชี้วัด
 ผลการดาเนินงานไม่เป็นไปตามตัวชี้วัด
3. ปัญหาและอุปสรรคที่พบทาให้ผลการดาเนินงานไม่ป็นไปตามเป้าหมาย (โปรดระบุ)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาการดาเนินงาน
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..................................................................................................ผู้รายงาน วันที่...........................................
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