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ค าน า 

กองทุนยุติธรรมได้จัดท ำแผนกลยุทธ์ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลกองทุนยุติธรรม           
(พ.ศ. 2563-2565) เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำบุคลำกรของกองทุนยุติธรรมในกรอบระยะเวลำ 3 ปี 
และจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลประจ ำปี  เพ่ือให้กำรพัฒนำบุคลำกรของ          
กองทุนยุติธรรมบรรลุ เป้ำหมำยที่ตั้ งไว้  ซึ่ งกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล             
กองทุนยุติธรรม (พ.ศ. 2563-2565) ดังกล่ำวได้ด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรด้ำนกองทุนยุติธรรม         
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) ภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรองค์กรอย่ำง
ยั่งยืนโดยมี 2 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำกำรบริหำรงำนทรัพยำกรมนุษย์ และตำมบันทึกข้อตกลงกำรประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนทุนหมุนเวียนประจ ำปีบัญชี 2562 ด้ำนกำรบริหำรพัฒนำทุนหมุนเวียนตัวชี้วัดด้ำนกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล ซึ่งก ำหนดให้จัดท ำทบทวนแผนยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลและแผนปฏิบัติ
กำรประจ ำปี  

กำรจัดท ำแผนกำรบริหำรฯ และแผนปฏิบัติกำรฯ มุ่งเน้นกำรพัฒนำสมรรถนะกำรบริหำรบุคคล             
HR scorecard ตำมหลักกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือนและมีประเด็นพิจำรณำต่ำงๆ       
ได้แก่ กำรวิเครำะห์ปัจจัยแวดล้อม (SWOT) ด้ำนทรัพยำกรบุคคล สภำวะปัจจุบัน แนวโน้มในอนำคตของ          
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของทุนหมุนเวียน ควำมเชื่อมโยงและกำรสนับสนุนยุทธศำสตร์หลักของทุน
หมุนเวียนโดยก ำหนดยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ต้องประกอบด้วย ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรวัด 
และประเมินผลกำรด ำเนินงำนของทุนหมุนเวียน ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรอัตรำก ำลัง และยุทธศำสตร์ด้ำน
กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล นอกจำกนี้กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรฯได้มีกำรระบุอย่ำงชัดเจนทั้งเรื่องของ 
แผนงำน โครงกำรหรือกิจกรรมเพ่ือรองรับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ตัวชี้วัดและค่ำเกณฑ์วัดที่มีคุณภำพ
เพ่ือให้สำมำรติดตำมผลได้จริงเป้ำประสงค์ของโครงกำร ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ และงบประมำณใน
กำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำร 

กองทุนยุ ติ ธ ร รมมี ควำมคำดหวั ง ให้ แผนกลยุทธ์ ด้ ำนกำรบริ หำรทรัพยำกรบุ คคล                  
กองทุนยุติธรรม (พ.ศ. 2563-2565) ฉบับนี้ เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรของ               
กองทุนยุติธรรม ให้พร้อมขับเคลื่อนภำรกิจกำรด ำเนินงำนของกองทุนยุติธรรม ไปสู่ผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำย     
ที่ก ำหนดไว้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 

จัดท ำโดย 

คณะท ำงำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลกองทุนยุติธรรม 
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บทที่ 1 
บทน า 

1.1 หลักการและเหตุผล 
กองทุนยุติธรรมได้ให้ควำมส ำคัญในกำรพัฒนำบุคลำกรให้เป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์

อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยน ำเครื่องมือส ำหรับใช้ประเมินผลส ำเร็จด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล (HR Scorecard) 
ซึ่งส ำนักงำน ก.พ. ได้เผยแพร่และส่งเสริมให้ส่วนรำชกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคลตำมมำตรฐำนควำมส ำเร็จ 5 มิติ ประกอบด้วย มิติที่ ๑ ควำมสอดคล้องเชิงยุทธศำสตร์ มิติที่ ๒ 
ประสิทธิภำพกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล มิติที่ ๓ ประสิทธิผลของกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล มิติที่ ๔ ควำม
พร้อมรับผิดชอบด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล มิติที่ ๕ คุณภำพชีวิตและควำมสมดุลระหว่ำงชีวิตกับ       
กำรท ำงำน นอกจำกนั้นเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA) ระดับพ้ืนฐำน ฉบับที่ ๒ ได้ก ำหนด
กรอบแนวทำงกำรด ำเนินกำรด้ำนบริหำรทรัพยำกรบุคคลหมวด 5 กำรมุ่งเน้นบุคคล (Workforce Focus)           
ซึ่งก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำน ประกอบด้วย (1) สภำพแวดล้อมด้ำนบุคลำกร ซึ่งส่วนรำชกำรต้องจัดท ำ
แผนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลที่สนับสนุนยุทธศำสตร์ มีกำรดูแลปัจจัยสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน            
ด้ำนสุขภำพควำมปลอดภัย สวัสดิภำพในกำรท ำงำนของบุคลำกร มีกำรประเมินปรับปรุงปัยจัยดังกล่ำว               
(2) ควำมผูกพันในองค์กร ซึ่งส่วนรำชกำรมีกำรประเมินควำมผูกพันของบุคลำกร มีวิธีกำรและตัวชี้วัดในกำร
ประเมินควำมผูกพันของบุคลำกรที่มีควำมแตกต่ำงกันในแต่ละกลุ่มของบุคลำกร ต้องมีกำรจัดท ำระบบเรียนรู้
และกำรกำรพัฒนำที่สนับสนุนควำมต้องกำรของส่วนรำชกำรและกำรพัฒนำตนเอง รวมถึงมีวิธีประเมิน
ประสิทธิผลและประสิทธิภำพของระบบกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำ 

ดังนั้น แผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลกองทุนยุติธรรม (พ.ศ. 2563-2565)             
จึงเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลให้สำมำรถผลักดันกำรด ำเนินกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ของกองทุนยุติธรรมให้บรรลุผลส ำเร็จ 

๑.๒ วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรสนับสนุนและขับเคลื่อนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของกองทุน

ยุติธรรมให้บรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
2. เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น 
3. เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำสมรรถนะบุคลำกรของกองทุนยุติธรรมให้มีประสิทธิภำพ 

๑.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 1. มีเครื่องมือในกำรสนับสนุนและขับเคลื่อนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของกองทุนยุติธรรม 
 2. มีกรอบแนวทำงในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลที่มีประสิทธิภำพ 
 3. มีแนวทำงในกำรพัฒนำสมรรถนะบุคลำกรของกองทุนยุติธรรมที่มีประสิทธิภำพ 

 

 

 

 

 

-1- 



 
 

 
 

บทที่ 2 
แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนยุตธิรรม 

ตามแนวทาง HR Scorecard 
HR Scorecard เป็นเครื่องมือส ำหรับประเมินขีดสมรรถนะของระบบกำรบริหำรทรัพยำกร

บุคคล (HRM) ขององค์กร เพ่ือให้ทรำบถึงขีดควำมสำมำรถและระดับควำมส ำเร็จของระบบบริหำรทรัพยำกร
บุคคลโดยประยุกต์หลักกำรของ Balance Scorecard มำปรับใช้กับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล และเม่ือน ำมำ
ปรับใช้กับรำชกำรพลเรือน จึงเป็นเครื่องมือในกำรเชื่อมโยงระบบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล รวมทั้ งจะต้องมี
กำรเชื่อมโยงระดับนโยบำย ยุทธศำสตร์ และระบบปฏิบัติกำรเข้ำด้วยกัน 

กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลตำมแนวทำง HR Scorecard เป็นกำรเปลี่ยนแปลงที่สำมำรถน ำไปสู่
กำรพัฒนำบุคลำกรให้เกิดศักยภำพ โดยกลุ่มงำนบริหำรทั่วไปซึ่งรับผิดชอบงำนด้ำนทรัพยำกรบุคคล               
จะต้องท ำกำรศึกษำและหำควำมรู้เพ่ิมเติมอย่ำงต่อเนื่องเพรำะกำรบริหำรจัดกำรแนวใหม่ เน้นกำรสร้ำงคุณค่ำ
ของบุคลำกรให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในทักษะด้ำนต่ำงๆ สำมำรถสร้ำงมูลค่ำให้กับองค์กรได้ (Value 
Creation)  

2.1 องค์ประกอบของ HR Scorecard ส ำนักงำน ก.พ. ได้ก ำหนดองค์กรประกอบของกำร
ประเมินผลส ำเร็จด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลไว้ 4 ส่วน ดังนี้ 

2.1.1 มำตรฐำนควำมส ำเร็จของระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคลในส่วนรำชกำรและจังหวัด 
(Standard for Success) หมำยถึง ผลกำรบริหำรรำชกำรด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ซึ่งเป็นเป้ำหมำย
สุดท้ำยที่องค์กรต้องบรรลุ 
  2.1.2 ปัยจัยจะน ำไปสู่ควำมส ำเร็จ (Critical Success Factors) หมำยถึง นโยบำย แผนงำน
โครงกำร มำตรกำรและด ำเนินกำรต่ำงๆด้ำนกำรบริหำรทัพยำกรบุคคล ซึ่งจะท ำให้ส่วนรำชกำรและจังหวัด
บรรลุมำตรฐำนควำมส ำเร็จ 
  2.1.3 มำตรวัดหรือตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ (Measures and Indicators) หมำยถึง ปัจจัยหรือ
ตัวบ่งชี้ว่ำส่วนรำชกำรและจังหวัดมีควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยแผนงำน โครงกำรและ
มำตรกำรด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับมำตรฐำนแห่งควำมส ำเร็จ จนบรรลุ
เป้ำหมำยที่ตั้งไว้มำกน้อยเพียงใด 
  2.1.4 ผลกำรด ำเนินงำน หมำยถึง ข้อมูลจริงที่ใช้เป็นหลักฐำนในกำรประเมินว่ำส่วนรำชกำร
และจังหวัดได้มีกำรด ำเนินตำมนโยบำย แผนงำน โครงกำรและมำตรกำรด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล                
ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับมำตรฐำนแห่งควำมส ำเร็จ 

2.2 มาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล กำรบริหำรนโยบำยเป็นบทบำท
ของส ำนักงำน ก.พ. โดยจะเป็นผู้เสนอแนะให้ค ำปรึกษำแก่คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบำย และยุทธศำตร์กำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคลของบุคคลภำครัฐ โดย อ.ก.พ. วิสำมัญเกี่ยวกำรบริหำรก ำลังคนภำครัฐอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ได้เห็นชอบขอเสนอของส ำนักงำน ก.พ. ในกำรก ำหนดมำตรฐำนควำมส ำเร็จด้ำนกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล (HR Scorecard) ไว้เป็นแนวทำงให้ส่วนรำชกำรบริหำรยุทศำสตร์และเป็นแนวทำงในกำร
ประเมินกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ของส่วนรำชกำร ดังนี้ 
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มิติที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ หมำยถึง เป็นมิติที่จะท ำให้ส่วนรำชกำรทรำบว่ำ               
มีแนวทำงและวิธีกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ที่ต้องมีควำมสอดคล้อง ดังนี้ 

1) มีนโยบำย แผนงำนและมำตรฐำนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ซึ่งมีควำมสอดคล้อง
และ สนับสนุนให้องค์กร บรรลุตำมพันธกิจเป้ำหมำย และวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่  

2) มีกำรวำงแผนและบริหำรก ำลังคนภำยในองค์กร ทั้งในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ ดังนั้น
จ ำเป็นจะต้องมีกำรวิเครำะห์สมรรถนะภำพก ำลังคน (Workforce Analysis) กำรวิเครำะห์สมรรถนะภำพ
ก ำลังคนทีมงำนทรัพยำกรบุคคล จ ำเป็นจะต้องมีกำรท ำควำมเข้ำใจพนักงำนทั่วทั้งองค์กร และระบุแนวโน้มที่
ส่งผลกระทบต่อแรงงำนในภำพรวม หรือ บำงส่วน  ซึ่งกำรวิเครำะห์สมรรถนะภำพก ำลังคน จ ำเป็นจะต้องมี
กำรวิเครำะห์ช่องว่ำง เพ่ือรับมือกับกำรวำงแผนกำรท ำงำนในรูปแบบของแผนกลยุทธ์เพ่ือรับมือกับควำมท้ำ
ทำยของกำรท ำงำนในอนำคตกำรวิเครำะห์ทั้งระยะสั้นและระยะยำว (ผู้ที่สนใจขอให้อ่ำนรำยละเอียดใน เว็บ
บล็อกนี้) 

3)  ทีมงำนทรัพยำกรบุคคล จ ำเป็นจะต้องมีนโยบำยที่ชัดเจนแผนงำน โครงกำร                 
และมำตรกำรด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ป้องกัน และดึงดูดให้พนักงำนที่มีทักษะควำมรู้สูง มีควำม
เชี่ยวชำญระดับสูง อยู่กับองค์กรเพื่อให้องค์กรสำมำรถแข่งขันต่อไปได้ 

4) มีแผนกำรสร้ำงและพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถของผู้บริหำรทุกระดับชั้นนอกจำกนี้
จ ำเป็นจะต้องมีกำรสร้ำงควำมต่อเนื่องในกำรบริหำรงำนขององค์กร นอกจำกนี้ยังรวมถึงกำรที่ผู้น ำจ ำเป็น
จะต้องปฎิบัติตนให้เป็นตัวอย่ำงที่ดีและสร้ำงแรงบันดำลใจให้กับองค์กรและผู้ปฎิบัติงำน ทั้งในด้ำนผลกำร
ปฎิบัติงำนและพฤติกรรมในกำรท ำงำน หรือไม่ 

มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล หมำยถึง กิจกรรมและกระบวนกำร 
บริหำรทรัพยำกรบุคคลขององค์กร 

1) กิจกรรมและกระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลขององค์กร เช่น กำรสรรหำคัดเลือก 
กำรบรรจุแต่งตั้งกำรพัฒนำ กำรเลื่อนขั้นต ำแหน่งกำรโยกย้ำย และกิจกรรมด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
อ่ืนๆ มีควำมถูกต้องและทันเวลำ (Accuracy and Timeliness) หรือไม ่

2) มีระบบฐำนข้อมูลด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลที่มีควำมถูกต้องเที่ยงตรง ทันสมัย และ
น ำมำใช้ประกอบกำรตัดสินใจและกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลขององค์กรได้จริง หรือไม่ 

๓) สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกิจกรรมและกระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลต่องบประมำณ
รำยจ่ำยขององค์กร มีควำมเหมำะสม และสะท้อนสมรรถนะภำพของบุคลำกร (HR Productivity) ตลอดจน
ควำมคุ้มค่ำ (Value for Money) หรือไม ่

๔) มีกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกิจกรรมและกระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ของส่วนรำชกำร เพ่ือปรับปรุงกำรบริหำรและกำรบริกำร (HR Automation) หรือไม ่

มิติที่ ๓ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล หมำยถึง นโยบำย แผนงำน โครงกำร 
และมำตรกำรด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรก่อนให้เกิดผล หรือไม่ เพียงใด 

1) มีนโยบำย แผนงำน โครงกำร หรือมำตรกำรในกำรรักษำไว้ ซึ่งองค์กรและผู้ปฎิบัติงำน   
ซึ่งจ ำเป็นต่องกำรบรรลุเป้ำหมำย พันธกิจขององค์กร หรือไม่ 

2) พนักงำนและทีมงำนบุคลำกร มีควำมพึงพอใจต่อนโยบำย แผนงำน โครงกำร และ
มำตรกำรด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของ องค์กร หรือไม่ 
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3) มีนโยบำย แผนงำน โครงกำร และมำตรกำรในกำรสนับสนุนให้เกิดกำรเรียนรู้ และกำร
พัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง  รวมทั้งส่งเสริมให้มีกำรแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่ำวสำร และควำมรู้ (Development 
and Knowledge Management) เพ่ือพัฒนำพนักงำนและผู้ปฎิบัติงำนให้มีทักษะและสมรรถนะที่จ ำเป็น
ส ำหรับกำรบรรลุภำรกิจและเป้ำหมำยขององค์กร หรือไม่ 

4)  มี ระบบกำรบริหำรผลงำน (Performance Management)  ที่ เน้นประสิทธิภำพ 
ประสิทธิผลและควำมคุ้มค่ำ มีระบบหรือวิธีกำรประเมินผลกำรปฎิบัติงำนที่สำมำรถจ ำแนกควำมแตกต่ำงและ
จัดล ำดับควำมส ำคัญของผลกำรปฎิบัติงำนขององค์กร และพนักงำนผู้ปฎิบัติงำน ท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผล หรือไม่ 

มิติที่ ๔ ความพร้อมรับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล หมำยถึง กำรที่องค์กรมี
ควำมรับผิดชอบต้องกำรตัดสินใจและผลของกำรตัดสินใจด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล มีควำมโปร่งใส               
ในทุกกระบวนกำรของกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลแทรกอยู่ในทุกกิจกรรม 

1) มีควำมรับผิดชอบต่อกำรตัดสินใจและผลของกำรตัดสินใจด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
ตลอดจนกำรด ำเนินกำรด้ำนวินัย โดยค ำนึงถึงหลักควำมสำมำรถและผลงำน หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม และ
หลักสิทธิมนุษยชน หรือไม่ 

2) มีควำมโปร่งใสในทุกกระบวนกำรของกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ทั้งนี้จะต้องก ำหนดให้
ควำมพร้อมรับผิดด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลแทรกอยู่ในทุกกิจกรรมด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของ
องค์กร หรือไม ่

มิติที่ ๕ คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน หมำยถึง กำรที่องค์กร           
มีนโยบำย แผนงำน โครงกำรและมำตรกำร ซึ่งจะน ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตขององค์กรและพนักงำน                              
ที่ปฏิบัติงำน 

1) ผู้ปฎิบัติงำนมีควำมพึงพอใจต่อสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนระบบงำนและบรรยำกำศกำร
ท ำงำน ตลอดจนมีกำรน ำเทคโนโลยีกำรสื่อสำรเข้ำมำใช้ในกำรบริหำรองค์กรและกำรให้บริกำรแก่ประชำชน 
ซึ่งจะส่งเสริมให้องค์กรได้ใช้ศักยภำพอย่ำงเต็มท่ี โดยไม่สูญเสียรูปแบบกำรใช้ชีวิตส่วนตัว หรือไม่ 

2) มีกำรจัดสวัสดิกำรและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเพ่ิมเติมที่ไม่ใช่สวัสดิกำรภำคบังคั บ              
ตำมกฎหมำย ซึ่งมีควำมเหมำะสม สอดคล้องกับควำมต้องกำรและสภำพของส่วนรำชกำรหรือไม่ 

3) มีกำรส่งเสริมควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงฝ่ำยบริหำรขององค์กร กับผู้ปฎิบัติงำนด้วยกันเอง 
และให้ก ำลังคนมีควำมพร้อมที่จะขับเคลื่อนองค์กร ให้พัฒนำไปสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องกำร หรือไม่ มิติในกำรประเมิน
สมรรถนะในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลทั้ง 5 มิติ เป็นเครื่องมือที่จะช่วยท ำให้องค์กร ใช้ในกำรประเมินตนเอง
ว่ำมีนโยบำยแผนงำน  โครงกำร มำตรกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล           ให้สอดคล้องกับ
มิติในกำรประเมินดังกล่ำวอย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล หรือไม่ มำกน้อยเพียงใด หำกยังไม่มีกำร
ด ำเนินกำรตำมมติกำรประเมินดังกล่ำวหรือมีระดับน้อยแล้ว องค์กรจะต้องมีกำรพัฒนำระบบกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลให้สอดคล้องกับมิติกำรประเมินดังกล่ำว และเป็นกำรยกระดับประสิทธิภำพและคุณภำพ ใน
กำรปฎิบัติงำนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลได้ตำมหลักเกณฑ์และกรอบมำตรฐำนควำมส ำเร็จทั้ง 5 มิติ 
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ประโยชน์ของ HR Scorecard  
1) ทรำบถึงสถำพปัญหำของระบบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลในองค์กรของตนเอง และสำมำรถ

บริหำรก ำลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรได้ 
2) สร้ำงสมรรถนะและควำมเข้มแข็งด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลขององค์กร อันจะน ำไปสู่

สมรรถนะที่ปฎิบัติงำนในฐำนะเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศำสตร์ในกำรบริหำรองค์กร 
3) ช่วยก ำหนดกรอบยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลขององค์กร ให้มีควำม

ชัดเจนยิ่งขึ้นสำมำรถน ำมำปฎิบัติได้จริง 
4) เป็นกลไกที่เชื่อมโยงให้กำรบริหำรทรัพยำกรบุคล ทั้งในระดับนโยบำย ระดับยุทธศำสตร์ และ

ระดับปฎิบัติกำร ให้มีควำมสอดคล้องกัน  
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บทที่ 3 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ อ านาจหน้าที่ 

และโครงสร้างกองทุนยุติธรรม 
3.1 วิสัยทัศน์ 

 เป็นองค์กรหลักในกำรช่วยเหลือและพัฒนำประชำชน ลดควำมเหลื่อมล้ ำในกำรเข้ำถึง
กระบวนกำรยุติธรรม อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

3.2 พันธกิจ 
 ๑. ช่วยเหลือประชำชนในกำรด ำเนินคดี 
 ๒. กำรขอปล่อยชั่วครำวผู้ต้องหำหรือจ ำเลย 
 ๓. ช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจำกกำรถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 ๔. กำรให้ควำมรู้ทำงกฎหมำยแก่ประชำชนที่ ไม่ได้รับควำมเป็นธรรมให้สำมำรถเข้ำถึงควำม
ยุติธรรมตำมกฎหมำยและพัฒนำสู่มำตรฐำนสำกล 

๓.๓ เป้าหมาย 
 ลดควำมเหลื่อมล้ ำ ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมได้สะดวก และรวดเร็ว 

3.๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1) กำรพัฒนำระบบกำรให้ควำมช่วยเหลือประชำชนแบบบูรณำกำร  
2) กำรยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรองค์กำรอย่ำงยั่งยืน 
3) กำรพัฒนำกฎหมำยและระเบียบกองทุนยุติธรรมเพ่ืออ ำนวยควำมช่วยเหลือประชำชนให้

เข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรม 
  ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำระบบกำรให้ควำมช่วยเหลือประชำชนแบบบูรณำกำร มีแนวทำง
กำรด ำเนินงำน ดังนี้  

1.1 พัฒนำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรช่วยเหลือประชำชนทำงกฎหมำย โดย
พัฒนำ ปรับปรุงทักษะบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนภำยใต้ภำรกิจของกองทุนยุติธรรม และ
คู่มือกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพพร้อมให้บริกำรแก่ประชำชน 

1.2 บูรณำกำรควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง โดยเชื่อมโยงข้อมูลและบูรณำ
กำรกำรจัดท ำฐำนข้อมูลในกำรให้บริกำรของกองทุนยุติธรรมกับหน่วยงำนอ่ืน ที่มี
ควำมเกี่ยวข้องในภำรกิจของกองทุนยุติธรรม ให้มีควำมสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน  

1.3 ปรับโครงสร้ำงคณะอนุกรรมกำรให้ควำมช่วยเหลือให้มีควำมเหมำะสม โดยมีกำร
ปรับโครงกำรสร้ำงจ ำนวนอนุกรรมกำรให้ควำมช่ยเหลือเพ่ือให้เหมำะสมและมี
ประสิทธิภำพ 

1.4 พัฒนำเครือข่ำยของกองทุนยุติธรรมในกำรให้ควำมช่วยเหลือประชำชนที่มี
ประสิทธิภำพ โดยกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์และสร้ำงกำรรับรู้ควำมเข้ำใจของ
ภำรกิจกองทุนยุติธรรมให้แก่กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สื่อมวลชน ศูนย์ยุติธรรม
ชุมชนและภำคประชำสังคม 

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรองค์กำรอย่ำงยั่งยืน มีแนวทำงกำร
ด ำเนินงำน ดังนี้ 
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2.1 พัฒนำแนวทำงกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพ โดยยกระดับควำมรู้ควำมสำมำรถ 
ทักษะบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนและพัฒนำแผนกำรด ำเนินงำนของกองทุนยุติธรรมใน
ทุกด้ำน เพ่ือให้ก้ำวทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต 

2.2 พัฒนำระบบสำรสนเทศและเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร
องค์กำร โดยกำรเสริมสร้ำงระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมในกระบวนกำร
ด ำเนินกำร กำรจัดหำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และกำรบ ำรุงรักษำระบบสำรสนเทศ 
เพ่ือให้เกิดควำมรวดเร็วและมีประสิทธิภำพพร้อมให้บริกำรกับประชำชน 

2.3 พัฒนำกำรบริหำรงำนทรัพยำกรมนุษย์ โดยยกระดับควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ
บุคลำกรที่ปฏิบัติงำนภำยใต้ภำรกิจของกองทุนยุติธรรม 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำกฎหมำยและระเบียบกองทุนยุติธรรมเพ่ืออ ำนวยควำมช่วยเหลือ
ประชำชนให้เข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรม มีแนวทำงกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 

3.1 สร้ำงกำรรับรู้ทำงกฎหมำยแก่ประชำชน โดยกำรเผยแพร่บทบำท ภำรกิจของ
กองทุนยุติธรรมในกับหน่วยงำนในกระบวนกำรยุติธรรมและประชำชน 

3.2 พัฒนำระเบียบกองทุนยุติธรรม ให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน โดย
กำรปรับปรุงแก้ไข เพ่ิมเติม พัฒนำกฎหมำยของกองทุนยุติธรรมเพ่ือสำมำรถ
น ำไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

3.3 จัดท ำกระบวนกำรและข้อเสนอแนะ ในกำรพัฒนำกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง โดยมีกำร
จัดประชุมคณะอนุกรรมกำรพัฒนำกฎหมำยของกองทุนยุติธรรมในกำรพิจำรณำค ำ
ขอและหลักเกณฑ์ต่ำงๆที่เกี่ยวข้องในกำรด ำเนินงำน เพ่ือให้มีควำมเป็นมำตรฐำน
ตำมหลักสำกล 

3.4 สร้ำงกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกองทุนยุติธรรมให้แก่ประชำชนอย่ำงทั่วถึง 
โดยกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ บทบำท ภำรกิจของกองทุนยุติธรรมในรูปแบบสื่อ
ต่ำงๆ ให้เข้ำถึงประชำชนได้มำกข้ึน 

3.5 โครงสร้างกองทุนยุติธรรม 
อ ำนำจหน้ำที่ของกองทุนยุติธรรม เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.๒๕๕๘ 

มำตรำ ๑๑ บัญญัติว่ำ “ให้จัดตั้งส ำนักงำนกองทุนยุติธรรมขึ้นในส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรมท ำหน้ำที่
เกี่ยวกับงำนธุรกำรให้กับกองทุน คณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร คณะท ำงำน หรือบุคคลที่คณะกรรมกำร
แต่งตั้งตำมพระรำชบัญญัตินี้ รวมทั้งให้มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้   

1) รับค ำขอรับควำมช่วยเหลือตำมพระรำชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2559 
2) เสนอควำมเห็นประกอบค ำขอตำม (๑) เพ่ือเสนอให้คณะอนุกรรมกำรที่เกี่ยวข้องพิจำรณำ 
3) ประสำนงำนและร่วมมือกับส่วนรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ และหน่วยงำนเอกชน ในกำรด ำเนินงำนของกองทุน 
4) รับเงิน จ่ำยเงิน และเก็บรักษำเงินของกองทุนตำมระเบียบที่คณะกรรมกำรก ำหนดโดย  

ควำมเห็นชอบของกระทรวงกำรคลัง 
5) พัฒนำระบบ รูปแบบ วิธีกำร และกำรให้บริกำรของกองทุน เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของกองทุน 
6) เก็บ รวบรวม วิเครำะห์ และวิจัยข้อมูลเกี่ยวกับกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของกองทุน 
7)  ปฏิบัติกำร อ่ืนหรือกระท ำกิจกำรตำมที่ ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรหรือ

คณะอนุกรรมกำรส ำหรับกำรปฏิบัติงำนในจังหวัดอ่ืนๆ นอกจำกกรุงเทพมหำนคร พระรำชบัญญัติกองทุน
ยุติธรรม พ.ศ.๒๕๕๘ มำตรำ ๑๒ บัญญัติว่ำ “ในกำรด ำเนินงำนของกองทุนในจังหวัดอ่ืนที่มิใช่กรุงเทพมหำนคร
ให้ปลัดกระทรวงยุติธรรมมอบหมำยให้หน่วยงำนในจังหวัดที่สังกัดกระทรวงยุติธรรมท ำหน้ำที่เกี่ยวกับงำน
ธุรกำรให้กับกองทุนส ำหรับเขตจังหวัดนั้น” 
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โครงสร้างการบริหารกองทุนยุติธรรม 
 

กองทุนยุติธรรม 
 พระรำชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 มำตรำ 5 ให้จัดตั้งกองทุนยุติธรรมขึ้นในส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม มีฐำนะเป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนส ำหรับใช้จ่ำยเกี่ยวกับ 
กำรช่วยเหลือประชำชนในกำรด ำเนินคดี กำรขอปล่อยชั่วครำวผู้ต้องหำหรือจ ำเลย กำรถูกละเมิดสิทธิ
มนุษยชน และกำรให้ควำมรู้ทำงกฎหมำยแก่ประชำชน 
 

โครงสร้างการบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. คณะกรรมการกองทุนยุติธรรม 
  พระรำชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 มำตรำ 13 ให้มีคณะกรรมกำรกองทุนยุติธรรม 
โดยมีรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรมเป็นประธำนกรรมกำร มีอ ำนำจหน้ำที่ 
  (๑) ก ำหนดนโยบำย แผนงำน และแนวทำงในกำรด ำเนินงำนของกองทุน 
  (2) ออกระเบียบต่ำง ๆ ตำมพระรำชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 
  (3) แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรหรือคณะท ำงำนเพ่ือปฏิบัติกำรตำมที่คณะกรรมกำรมอบหมำย 
  (4) ก ำกับดูแล ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของกองทุน 
  (5) พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบรำยงำนประจ ำปี 
  (6) ออกประกำศเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนเพ่ือให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของกองทุน 
  (7) ปฏิบัติกำรอ่ืนใดตำมที่กฎหมำยก ำหนดให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรหรือตำมที่
รัฐมนตรีมอบหมำย 
 

 2. คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการกองทุนยุติธรรมแต่งตั้งตามมาตรา 18 (3) 
  2.1 คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรม มีอ ำนำจหน้ำที่ 
   (1) เสนอแนวทำง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และล ำดับควำมส ำคัญของกำรใช้จ่ำยเงินกองทุน
ยุติธรรมแต่ละปี ภำยใต้กรอบแผนงำนที่คณะกรรมกำรกองทุนยุติธรรมก ำหนด และจัดท ำแนวทำงกำรจัดสรร
งงบกองทุนยุติธรรมเสนอคณะกรรมกำรกองทุนยุติธรรมเพ่ือพิจำรณำใช้จ่ำยตำมวัตถุประสงค์ของกองทุน
ยุติธรรม 

ส ำนักงำนกองทุนยุติธรรม ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัด 
( จ ำนวน  76  แห่ง ) 

คณะกรรมกำรกองทุนยุติธรรม 

กองทุนยุติธรรม 

คณะอนุกรรมกำร 
บรหิำรควำมเสี่ยง 
กองทุนยุติธรรม 

คณะอนุกรรมกำร 
บรหิำรกองทุน 

ยุติธรรม 

คณะอนุกรรมกำร 
พิจำรณำให้กำรสนับสนุน 

โครงกำรให้ควำมรู ้
ทำงกฎหมำย 

คณะอนุกรรมกำร 
พัฒนำกฎหมำย 
กองทุนยุติธรรม 

คณะอนุกรรมกำร 
ช่วยเหลือผู้ถูกละเมิด 

สิทธิมนุษยชน 

คณะอนุกรรมกำร 
ให้ควำมช่วยเหลือ 

ประจ ำกรงุเทพมหำนคร 
และที่เกินอ ำนำจ 
ของอนุกรรมกำร 
ให้ควำมช่วยเหลือ 

ประจ ำจงัหวัด 

คณะอนุกรรมกำร 
ให้ควำมช่วยเหลือ 

ประจ ำจงัหวัด 

กลุ่มงำนตรวจสอบ 
ภำยใน 

คณะอนุกรรมกำร 
ตรวจสอบภำยใน 
กองทุนยุติธรรม 

กลุ่มงำนบริหำร
กำรเงินและกำรบญัช ี

กลุ่มงำนเทคโนโลย ี
สำรสนเทศ 

กลุ่มงำนบริหำร 
ทั่วไป 

กลุ่มงำนนโยบำย 
และพัฒนำระบบงำน 

กลุ่มงำนช่วยเหลอื 
ประชำชน 

กลุ่มงำนนิติกำร 
และติดตำมคดี 
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   (2) เสนอระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีกำรขอจัดสรรเงินช่วยเหลือหรือเงินอุดหนุน 
จำกกองทุนยุติธรรมเสนอคณะกรรมกำรกองทุนยุติธรรมพิจำรณำ 
   (3) เสนอแนะแนวทำง และหลักเกณฑ์ในกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรที่ได้รับ  
กำรจัดสรรเงินจำกกองทุนยุติธรรม 
   (4) เสนอนโยบำย กรั่นกรอง และให้ควำมเห็นชอบแผนปฏิบัติกำรที่เกี่ยวข้องกับกำร
ด ำเนินงำนของกองทุนยุติธรรม เสนอคณะกรรมกำรกองทุนยุติธรรมพิจำรณำ 
   (5) ก ำกับดูแลกำรใช้จ่ำยเงินกองทุนยุติธรรม ให้ เป็นไปตำมแผนงำนโครงกำรที่
คณะกรรมกำรกองทุนยุติธรรมให้ควำมเห็นชอบ 
   (6) ประสำนส่วนรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือขอทรำบรำยละเอียด ข้อเท็จจริง 
ค ำอธิบำย ค ำแนะน ำ หรือจัดส่งเอกสำรตำมที่เห็นสมควร 
   (7) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนโครงกำรในแต่ละปีให้คณะกรรมกำรกองทุน
ยุติธรรมทรำบ 
   (8) ให้ควำมเห็นชอบผลกำรคัดเลือก และผลกำรประเมินกำรปฏิบัติกำรปฏิบัติงำนของ
บุคลำกรหลักของกองทุนยุติธรรม 
   (9) พิจำรณำกลั่นกรองรำยงำนผลสัมฤทธิ์ และรำยงำนผลส ำเร็จกำรปฏิบัติงำน ของกองทุน
ยุติธรรม ก่อนเสนอคณะกรรมกำรกองทุนยุติธรรม และกรวงกำรคลัง 
   (10) รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนและข้อเสนอต่อคณะกรรมกำรกองทุนยุติธรรำ 
   (11) ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่คณะกรรมกำรกองทุนยุติธรรมมอบหมำย 
 
  2.2 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงกองทุนยุติธรรม มีอ ำนำจหน้ำที่ 
   (1) อ ำนวยกำรในกำรประเมินผลควบคุมภำยใน 
   (2) ก ำหนดแนวทำงกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในในภำพรวมของหน่วยงำนของกองทุน
ยุติธรรม 
   (3) รวบรวม พิจำรณำกลั่นกรอง และสรุปผลกำรประเมินกำรควบคุมภำยในในภำพรวม 
ของกองทุนยุติธรรม 
   (4) ประสำนงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
   (5) จัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในของหน่วยงำน 
 

  2.3 คณะอนุกรรมการพิจารณาให้การสนับสนุนโครงการให้ความรู้ทางกฎหมาย มีอ ำนำจหน้ำที ่
   (1) พิจำรณำ อนุมัติ/ไม่อนุมัติ งบประมำณ เพ่ือใช้ในกำรสนับสนุนโครงกำรให้ควำมรู้  
ทำงกฎหมำย ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรกองทุนยุติธรรมก ำหนด 
   (2) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรกองทุนยุติธรรม 
 
   (3) ด ำเนินกำรอ่ืนใดตำมพระรำชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 ก ำหนดให้เป็น
อ ำนำจหน้ำที่ของคณะอนุกรรมกำร หรือตำมท่ีคณะกรรมกำรกองทุนยุติธรรมมอบหมำย 
 
  2.4 คณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายกองทุนยุติธรรม มีอ ำนำจหน้ำที ่
   (1) พัฒนำกฎหมำย ระเบียบ ประกำศ ค ำสั่งที่เกี่ยวข้องในกำรด ำเนินงำน รวมไปถึง 
กำรปรับปรุง แก้ไข หรือก ำหนดแนวทำงหลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไขในกำรพิจำรณำค ำขอรับควำมช่วยเหลือ  
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จำกกองทุนยุติธรรมและหลักเกณฑ์ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องในกำรด ำเนินงำนของกองทุนยุติธรรมเพ่ือเสนอ
คณะกรรมกำรกองทุนยุติธรรมพิจำรณำ 
   (2) พัฒนำรูปแบบเอกสำรและสัญญำต่ำง ๆ ที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนของกองทุนยุติธรรม 
   (3) ช่วยเหลือ ให้ค ำแนะน ำ และให้ควำมเห็นทำงกฎหมำย หรือปฏิบัติงำนอ่ืนอันเกี่ยวกับ
กฎหมำยให้แก่กองทุนยุติธรรม 
   (4) ด ำเนินกำรอ่ืนใดตำมที่พระรำชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 ก ำหนดให ้
เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของคณะอนุกรรมกำร หรือตำมท่ีคณะกรรมกำรกองทุนยุติธรรมมอบหมำย 
 
  2.5 คณะอนุกรรมการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน มีอ ำนำจหน้ำที ่
   (1) พิจำรณำอนุมัติ ไม่อนุมัติ หรือยุติ ค ำขอรับควำมช่วยเหลือจำกกองทุนยุติธรรม 
ของผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือได้รับผลกระทบจำกกำรถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร 
และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรกองทุนยุติธรรมก ำหนด รวมทั้งตรวจสอบและแสวงหำข้อเท็จจริง เพ่ือประกอบ  
กำรพิจำรณำตำมพระรำชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 ระเบียบ และประกำศที่เก่ียวข้อง 
   (2) ด ำเนินกำรอ่ืนใดตำมที่พระรำชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 ก ำหนดให้ 
เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของคณะอนุกรรมกำรหรือตำมที่เลขำนุกำรคณะกรรมกำรกองทุนยุติธรรมมอบหมำย 
   (3) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรกองทุนยุติธรรม 
 
  2.6 คณะอนุกรรมการตรวจสอบภายในกองทุนยุติธรรม มีอ ำนำจหน้ำที ่
   (1) ก ำกับ ดูแล และประเมินด้ำนกำรตรวจสอบภำยในให้มีประสิทธิภำพ 
   (2) เสนอแนะขอบเขต แผนกำรตรวจสอบ รวมทั้งสอบทำนรำยงำนผลกำรตรวจสอบ  
ของผู้ตรวจสอบภำยใน 
   (3) เสนอแนะ และประเมินผลกำรพัฒนำศักยภำพกำรตรวจสอบภำยใน รวมถึงกำรน ำแนว
ทำงกำรตรวจสอบภำยในไปสนับสนุนกำรพัฒนำกองทุนยุติธรรม 
   (4) ก ำกับดูแล ติดตำม ประเมินผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง ควบคุมภำยใน และจัดท ำคู่มือ
บริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน 
   (5) ประสำนภำรกิจกับส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็น
แนวทำงในกำรตรวจสอบภำยในของกองทุนยุติธรรม 
   (6) รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำรกองทุนยุติธรรม 
   (7) ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่คณะกรรมกำรกองทุนยุติธรรมมอบหมำย 
 

 3. คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ ากรุงเทพมหานครและท่ีเกินอ านาจของอนุกรรมการ
ให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัด ที่คณะกรรมกำรกองทุนยุติธรรมแต่งตั้งตำมมำตรำ 20 จ ำนวน 2 คณะ  
มีอ ำนำจหน้ำที่ 
  (1) คณะอนุกรรมกำร คณะที่ 1 มีอ ำนำจหน้ำที่พิจำรณำอนุมัติ ไม่อนุมัติ หรือยุติ ค ำขอรับควำม
ช่วยเหลือจำกกองทุนยุติธรรม เฉพำะกรณีกำรให้ควำมช่วยเหลือประชำชนในกำรด ำเนินคดี และกำรขอปล่อย
ชั่วครำวผู้ต้องหำหรือจ ำเลยในพื้นท่ีกรุงเทพมหำนคร และท่ีเกินอ ำนำจของคณะอนุกรรมกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ประจ ำจังหวัดในเขตภำคกลำง ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรกองทุนยุติธรรมก ำหนด 
ตลอดจนตรวจสอบและแสวงหำข้อเท็จจริง เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำตำมพระรำชบัญญัติกองทุนยุติธรรม  
พ.ศ. 2558 รวมทั้งระเบียบและประกำศที่เก่ียวข้อง 
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  (2) คณะอนุกรรมกำร คณะที่ 2 มีอ ำนำจหน้ำที่พิจำรณำอนุมัติ ไม่อนุมัติ หรือยุติค ำขอรับควำม
ช่วยเหลือ จำกกองทุนยุติธรรม เฉพำะกรณีกำรให้ควำมช่วยเหลือประชำชนในกำรด ำเนินคดี และกำรขอปล่อย 
ชั่วครำวผู้ต้องหำหรือจ ำเลยที่เกินอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรให้ควำมช่วยเหลือประจ ำจังหวัดทุกจังหวั ด 
ยกเว้นพ้ืนที่กรุงเทพมหำนครและภำคกลำง ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรกองทุน
ยุติธรรมก ำหนด ตลอดจนตรวจสอบและแสวงข้อเท็จจริง เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำตำมพระรำชบัญญัติ
กองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 รวมทั้งระเบียบและประกำศที่เก่ียวข้อง 
  (3) คณะอนุกรรมกำร คณะที่ 1 และคณะที่ 2 มีอ ำนำจหน้ำที่นอกเหนือจำกอ ำนำจหน้ำที่ 
ตำม (1) และ (2) ดังต่อไปนี้ 
   (3.1) ด ำเนินกำรอ่ืนใดตำมที่พระรำชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 ก ำหนดให้เป็น
อ ำนำจหน้ำที่ของคณะอนุกรรมกำรตำม (1) และ (2) หรือตำมที่เลขำนุกำรคณะกรรมกำรกองทุนยุติธรรม
มอบหมำย 
   (3.2) กลั่นกรองกำรตอบข้อหำรือให้กับแต่ละจังหวัดที่มีประเด็นยุ่งยำกซับซ้อน เพ่ือเป็น  
แนวทำงกำรพิจำรณำและเป็นบรรทัดฐำนให้กับจังหวัดอ่ืนต่อไป 
   (3.3) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรกองทุนยุติธรรม 
 

 4. คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัด ที่คณะกรรมกำรแต่งตั้งตำมอ ำนำจตำม
ควำมในมำตรำ 18 (3) มำตรำ 21 และมำตรำ 22 มีอ ำนำจหน้ำที่ 
  (1) พิจำรณำอนุมัติ ไม่อนุมัติ หรือยุติค ำขอรับควำมช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรมภำยในวงเงิน  
ไม่เกิน 500,000 บำทต่อรำย เฉพำะกรณีกำรขอรับควำมช่วยเหลือในกำรด ำเนินคดี และกำรขอปล่อย
ชั่วครำวผู้ต้องหำหรือจ ำเลย ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรกองทุนยุติธรรมก ำหนด 
ตลอดจนตรวจสอบและแสวงหำข้อเท็จจริง เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำตำมพระรำชบัญญัติกองทุนยุติธรรม 
พ.ศ. 2558 รวมทั้งระเบียบและประกำศที่เก่ียวข้อง 
  (2) ด ำเนินกำรอ่ืนใดตำมที่พระรำชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 ก ำหนดให้เป็นอ ำนำจ
หน้ำที่ของคณะอนุกรรมกำรหรือตำมท่ีเลขำนุกำรคณะกรรมกำรกองทุนยุติธรรมมอบหมำย 
  (3) ให้เลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรให้ควำมช่วยเหลือประจ ำจังหวัดรำยงำนผลกำรพิจำรณำ 
ให้ควำมช่วยเหลือต่อคณะอนุกรรมกำรให้ควำมช่วยเหลือประจ ำจังหวัด เพ่ือรำยงำนต่อคณะกรรมกำรกองทุน
ยุติธรรมตำมมำตรำ 20 วรรคสอง 
 

 5. ส านักงานกองทุนยุติธรรม 
  5.1 พระรำชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 มำตรำ 11 ให้จัดตั้งส ำนักงำนกองทุนยุติธรรม
ขึ้นในส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม ท ำหน้ำที่ เกี่ยวกับงำนธุรกำรให้กับกองทุน คณะกรรมกำร 
คณะอนุกรรมกำร คณะท ำงำน หรือบุคคลที่คณะกรรมกำรแต่งตั้งตำมพระรำชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 
2558 และตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 
2561 ก ำหนดให้ส ำนักงำนกองทุนยุติธรรม มีหน้ำที่และอ ำนำจดังต่อไปนี้ 
   (1) ท ำหน้ำที่เกี่ยวกับงำนธุรกำรให้กับกองทุนยุติธรรม คณะกรรมกำรกองทุนยุติธรรม  
และคณะอนุกรรมกำร คณะท ำงำน หรือบุคคลที่คณะกรรมกำรกองทุนยุติธรรมแต่งตั้งตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กองทุนยุติธรรม 
   (๒) เสนอแนะนโยบำย แผนงำน และแนวทำงในกำรด ำเนินงำนของกองทุนยุติธรรม 
   (๓) พัฒนำระบบ รูปแบบ วิธีกำร และกำรบริกำรของกองทุนยุติธรรม เพ่ือสนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนของกองทุนยุติธรรม 
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   (๔) รับค ำขอรับควำมช่วยเหลือตำมกฎหมำยว่ำด้วยกองทุนยุติธรรมและเสนอควำมเห็น
ประกอบค ำขอเพ่ือเสนอให้คณะอนุกรรมกำรที่เก่ียวข้องพิจำรณำ 
   (๕) เสนอแนะหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรขอรับควำมช่วยเหลือจำกกองทุน
ยุติธรรมต่อคณะกรรมกำรกองทุนยุติธรรม 
   (๖) รับเงิน จ่ำยเงิน และเก็บรักษำเงินของกองทุนยุติธรรมตำมระเบียบที่คณะกรรมกำร
กองทุนยุติธรรมก ำหนดโดยควำมเห็นชอบของกระทรวงกำรคลัง 
   (๗) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนนิติกรรมและสัญญำ และงำนพัฒนำกฎหมำยที่อยู่ในควำม
รับผิดชอบของส ำนักงำนกองทุนยุติธรรม 
   (๘) ให้ค ำปรึกษำและวินิจฉัยปัญหำข้อกฎหมำยเกี่ยวกับกฎหมำยที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ
ของส ำนักงำนกองทุนยุติธรรม 
   (๙) ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนยุติธรรมเพ่ือจัดท ำ
รำยงำนเสนอต่อคณะกรรมกำรกองทุนยุติธรรม 
   (๑๐) เก็บรวบรวม วิเครำะห์ และวิจัยข้อมูลเกี่ยวกับกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของ
กองทุนยุติธรรม 
   (๑๑) จัดท ำรำยงำนประจ ำปีของกองทุนยุติธรรมเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมกำรกองทุน
ยุติธรรมพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี 
   (๑๒) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนกับหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมำย 
 
  5.2 ส านักงานกองทุนยุติธรรมมีการแบ่งโครงสร้างภายในออกเป็น 7 กลุ่มงานดังนี้ 
   (1) กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป ท ำหน้ำที่บริหำรจัดกำรและด ำเนินงำนด้ำนสำรบรรณ งำนบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล งำนบริหำรทั่วไป บริหำรและด ำเนินกำรควำมเสี่ยง และกำรควบคุมภำยใน 
    (2) กลุ่มงำนนโยบำยและพัฒนำระบบงำน ท ำหน้ำที่ก ำหนดนโยบำยและกำรจัดท ำแผน
ยุทธศำสตร์ แผนปฏิบัติกำร รำยงำนประจ ำปี พัฒนำระบบมำตรฐำนและมำตรกำรเพ่ือรองรับกำรด ำเนินงำน
กองทุนยุติธรรม จัดท ำคู่มือ แนวทำงกำรปฏิบัติงำน ติดตำมและประเมินผล บริหำรจัดกำรบัญชีทนำยควำม
กองทุนยุติธรรม    สรรหำและเสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนเครือข่ำยยุติธรรมชุมชน 

  (3) กลุ่มงำนช่วยเหลือประชำชน ท ำหน้ำที่เก่ียวกับกำรด ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ประชำชนในกำรด ำเนินคดี กำรขอปล่อยชั่วครำวผู้ต้องหำหรือจ ำเลย 

  (4) กลุ่มงำนนิติกำรและติดตำมคดี ท ำหน้ำที่ด ำเนินกระบวนกำรเกี่ยวกับคดีที่เกี่ยวกับ/
เกี่ยวเนื่องกับภำรกิจของกองทุน และงำนพัฒนำกฎหมำย 

    (5) กลุ่มงำนบริหำรกำรเงินและกำรบัญชี ท ำหน้ำที่วำงระบบและบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน               
กำรบัญชี กำรงบประมำณ และทรัพย์สินของกองทุนยุติธรรม 

  (6) กลุ่มงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ท ำหน้ำที่ศึกษำ วิเครำะห์ ออกแบบและพัฒนำระบบ 
สำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ สนับสนุนกำรตัดสินใจของผู้บริหำรและกำรให้บริกำร
ประชำชน บริหำรจัดกำรเว็บไซต์ ประมวลผลข้อมูลสำรสนเทศ ให้ค ำปรึกษำและแนะน ำกำรใช้งำนระบบ
สำรสนเทศ บริหำรจัดกำรกำรใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
   (7) กลุ่มงำนตรวจสอบภำยใน ท ำหน้ำที่สนับสนุนข้อมูล จัดท ำแผนกำรตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในให้เป็นไปตำมมำตรฐำน และคู่มือของส ำนักงำนกองทุนยุติธรรม/แนวปฏิบัติกำร
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ตรวจสอบภำยใน ของกรมบัญชีกลำง หรือมำตรฐำนสำกล พัฒนำงำนตรวจสอบภำยในให้เป็นมำตรฐำนใน
ระดับท่ีได้รับกำรยอมรับในแวดวงวิชำชีพ 

   และให้กลุ่มงำนปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนกับหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมำย     
 6. ส านักงานยุติธรรมจังหวัด มีอ ำนำจหน้ำที่ด ำเนินงำนกองทุนยุติธรรมระดับจังหวัดตำมที่ก ำหนด
ในกฎหมำยและค ำสั่งดังนี ้
  6.1 พระรำชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 มำตรำ 12 ในกำรด ำเนินงำนของกองทุนใน
จังหวัดอ่ืนที่มิใช่กรุงเทพมหำนคร ให้ปลัดกระทรวงยุติธรรมมอบหมำยให้หน่วยงำนในจังหวัดที่สังกัดกระทรวง
ยุติธรรมท ำหน้ำที่เกี่ยวกับงำนธุรกำรให้กับกองทุนส ำหรับเขตจังหวัดนั้น 
  6.2 กฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรส ำนักงำนปลดักระทรวง กระทรวงยุติธรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
ให้ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัด 1 - 18 ตั้งอยู่ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ จังหวัดนครปฐม จังหวัดชลบุรี 
จังหวัดปรำจีนบุรี จังหวัดนครรำชสีมำ จังหวัดอุบลรำชธำนี จังหวัดอุดรธำนี จังหวัดสกลนคร จังหวัดขอนแก่น 
จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงรำย จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดรำชบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัด  
สุรำษฎร์ธำนี จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดยะลำ มีอ ำนำจหน้ำที่ด ำเนินงำนกองทุนยุติธรรมส ำหรับเขตจังหวัดนั้น 
  6.3 กระทรวงยุติธรรมได้มีค ำสั่งกระทรวงยุติธรรม ที่ 321/2562 ลงวันที่ 22 พฤศจิกำยน 2562 
ให้ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดที่มิใช่ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรส ำนักงำนปลัดกระทรวง 
กระทรวงยุติธรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มีอ ำนำจหน้ำที่ด ำเนินงำนกองทุนยุติธรรมระดับจังหวัด 
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บทที่ 4  
การวิเคราะห์สภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล 

4.1 การวิเคราะห์สภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล 
กองทุนยุติธรรมมีภำรกิจเกี่ยวกับกำรพัฒนำยุทธศำสตร์และแปลงนโยบำยของส ำนักงำน

ปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นแผนปฏิบัติ จัดสรรทรัพยำกร และบริหำรทรัพยำกรบุคคล เพ่ือกำรบรรลุเป้ำหมำยและ
เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมภำรกิจของกองทุนยุติธรรม ตลอดจนพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือให้กองทุนยุติธรรม  
มีระบบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลที่มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 – 256๓ ส ำนักงำน
กองทุนยุติธรรมมีอัตรำก ำลัง จ ำนวน 72 คน ประกอบด้วย ข้ำรำชกำร จ ำนวน 23 คน พนักงำนกองทุนยุติธรรม 
จ ำนวน 45 คน และลูกจ้ำงชั่วครำว จ ำนวน 4 คน ต่อมำในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กองทุนยุติธรรมได้มีกำร
ปรับโครงสร้ำงและได้รับจัดสรรอัตรำก ำลังเพ่ิมเติม จ ำนวน ๙๐ อัตรำ ซึ่งท ำให้มีกำรก ำหนดต ำแหน่งพนักงำน
กองทุนยุติธรรมที่จะไปปฏิบัติงำน ณ ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ จ ำนวน ๗๖ แห่งๆ ละ ๑ อัตรำ 
ประกอบกับส ำนักงำนกองทุนยุติธรรมได้พัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กรที่จะ
เอ้ืออ ำนวยให้สำมำรถปฏิบัติงำนนอกสถำนที่ตั้งได้ จึงน ำมำสู่กำรทบทวนแผนกลยุทธ์ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคลกองทุนยุติธรรม (พ.ศ. 2563-2565) ให้มีควำมสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และสำมำรถ
น ำไปใช้เป็นกรอบในกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรกองทุนยุติธรรมได้อย่ำงเหมำะสมต่อไป 

4.2 การประเมินสภาพองค์กรด้านการบริหารทรัพยากร 
คณะท ำงำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลกองทุนยุติธรรมจัดท ำแผนกลยุทธ์ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกร

บุคคล โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
1) แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  
 แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เป็นยุทธศำสตร์ชำติฉบับแรกของประเทศไทย

ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย ซึ่งจะต้องน ำไปสู่กำรปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศ
ไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ” 
ภำยในช่วงเวลำดังกล่ำว เพื่อควำมสุขของคนไทยทุกคน ประกอบด้วยกัน 6 ประเด็นยุทธศำสตร์  

 1. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง  
 2. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
    3. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์  
 4. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 
 5. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 6. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
2) แผนยุทธศำสตร์ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม 20 ปี  
เพ่ือให้สอดคล้องกับโลกในอนำคตที่มีควำมเป็นพลวัตรสูง ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนปลัดกระทรวง

ยุติธรรมระยะ 20 ปี มีควำมเชื่อมโยงกับแผนยุทธศำสตร์ทุกระดับ เพ่ือเป็นกลไกหนึ่งในกำรสนับสนุนและ
ขับเคลื่อนงำนยุติธรรม โดยส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรมมีจุดเน้นในด้ำนพัฒนำส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม
ให้เป็นองค์กรสรรถนะสูง (Hight Performance Organization) และด้ำนที่สองเป็นองค์กรสนันสนุนและขับเคลื่อน
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งำนยุติธรรมบนกรอบพ้ืนฐำนกระทรวงยุติธรรมระยะ 20 ปี  “เป็นองค์กรสมรรถนะสูงในกำรสนันสนุนและขับเคลื่อน
งำนยุติธรรม”  

พันธกิจ  
1. ยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรองค์กรเพื่อเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรให้บริกำร               
2. พัฒนำยุทธศำสตร์กระทรวงยุติธรรมและขับเคลื่อนสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง  
3. พัฒนำระบบยุติธรรมเพื่อให้บริกำรและช่วยเหลือประชำชน  
4. พัฒนำกฎหมำยที่อยูในควำมรับผิดชอบของกระทรวงยุติธรรมเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลง  
5. พัฒนำขีดสมรรถนะบุคลำกรและเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตของบุคลำกรในกำรปฏิบัติงำนเพ่ือสร้ำง

คุณค่ำให้แก่องค์กร  
6. บูรณำกำรและประสำนควำมร่วมมือด้ำนพัฒนำกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรมกับทุกภำคส่วน

ทั้งในและต่ำงประเทศ 
ประเทศไทยต้องปรับตัวให้สอดรับข้อก ำหนดของสังคมโลก 
จำกสภำพปัญหำดังกล่ำว ได้ก ำหนดอนำคตประเทศไทยปี พ.ศ. ๒๕๘๐ คือ สังคมไทยเป็นสังคมที่เป็น

ธรรม มีควำมเหลื่อมล้ ำน้อย มีกำรเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมอย่ำงทั่วถึงไม่คอร์รัปชั่น โดยแนวทำง             กำร
ด ำเนินงำน 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 ลดควำมเลื่อมล้ ำไปสู่สังคมที่เสมอภำพ

และเป็นธรรม โดยมีกรอบแนวทำงที่ส ำคัญ คือ กำรสร้ำงควำมมั่นคงและกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงด้ำนเศรษฐกิจ
และสังคม 

๖) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
ให้หน่วยงำนภำครัฐมีขนำดที่ เหมำะสมกับบทบำทภำรกิจ มีสรรถนะสูงมีประสิทธิภำพและ

ประสิทธิผล กระจำยบทบำทภำรกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่ำงเหมำะสม มีธรรมำภิบำล โดยมีกรอบแนวทำงที่ส ำคัญ คือ 
กำรปรับปรุงกฎหมำยและระเบียบต่ำงๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสำกล และกำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำร
ประชำชนของหน่วยงำนภำครัฐ 

ด้านความม่ันคง  
2. ด้ำนกำรสร้ำงควำมปลอดภัยในสังคม 
3. ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด 
4. ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมอำชญำกรรมพิเศษ 

ด้านความม่ังคั่ง  
1. ด้ำนอ ำนวยควำมยุติธรรมเพื่อลดควำมเหลื่อมล้ ำ 
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ด้านความย่ังยืน  
5. ด้ำนกำรพัฒนำกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม 
 

3) แผนปฏิบัติการด้านกองทุนยุติธรรม ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563-2565) ฉบับทบทวน 
กองทุนยุติธรรม ได้น ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกองทุนยุติธรรม ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563-2565) ฉบับ

ทบทวน โดยน ำประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรองค์กำรอย่ำงยั่งยืน จัดท ำแผน  กล
ยุทธ์ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลกองทุนยุติธรรม โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ยุทธศำสตร์ขององค์กรบรรลุผล
ส ำเร็จตำมเป้ำหมำย วิเครำะห์สมรรถนะท่ีจ ำเป็นต่องำนและควำมรับผิดชอบตำมต ำแหน่งหน้ำที่งำน โดยบุคลำกรที่
มีอยู่ในปัจจุบันที่จัต้องรับเปลี่ยนควำมสำมำรถไปสู่สมรรถนะใหม่ที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ดังกล่ำวส่วนบุคลำกร
กลุ่มใหม่ท่ีจะเข้ำมำสู่องค์กรนั้น จ ำเป็นจะต้องมีสมรรถนะต่ำงๆ ที่สอดคล้องกับมำตรฐำนที่ก ำหนดไว้ 

4) แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. 2561 – 2564) ส านักงานรัฐมนตรีและส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม  

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรมมีกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลอย่ำงเป็นระบบ                 
เห็นได้จำกมีกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ฯระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) และมีกำรด ำเนินกำรทบทวนแผนกลยุทธ์ฯ 
ดังกล่ำว  เพ่ือให้สอดคล้องกับควำมเป็นปัจจุบัน ดังนั้น แผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล (พ.ศ. 2561 – 2564) จึง
เป็นข้อมูลสำมำรถใช้ในกำรพัฒนำแผนกลยุทธ์ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลกองทุนยุติธรรมประปีบัญชี                  
2563 – 2565 ให้เป็นไปตำมแนวทำง HR Scorecard ของส ำนักงำน ก.พ.  

 
5) แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
ภำยใต้ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน ส ำนักงำน ก.พ. ได้ส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้ส่วน

รำชกำรเห็นควำมส ำคัญของกำรพัฒนำข้ำรำชกำรตำมกรอบยุทธศำสตร์กำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนที่มุ้งเน้นพัฒนำ
ข้ำรำชกำร โดยยึดหลักสมรรถนะ (Competency) และพัฒนำขีดควำมสำมำรถ (Capability) เพ่ือให้ข้ำรำชกำรเป็น
ผู้ปฏิบัติงำนที่ทรงควำมรู้ (Knowledge Worker) สำมำรถปฏิบัติงำนภำยใต้กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี และระบบ
บริหำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่ได้อย่ำงมีประสืทธิภำพก้ำวทันกำรเปลี่ยนแปลง สำมำรถพัฒนำงำนในหน้ำที่ 

4.3  การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อม (SWOT) ด้านทรัพยากรบุคคลกองทุนยุติธรรม 
กำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลกองทุนยุติธรรม (พ.ศ. 2563-2565)    

กองทุนยุติธรรมได้มีกำรวิเครำะห์ปัจจัยแวดล้อมภำยในและภำยนอกที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรทรัพยำกรของ
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.  กองทุนยุติธรรมมี โครงสร้ ำงและอัตรำก ำลั ง
สอดคล้องกับภำรกิจ  
2. มีระเบียบคณะกรรมกำรกองทุนยุติธรรมว่ำด้วยกำร
บริหำรงำนบุคคล พ.ศ. 2562 เป็นกรอบในกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล 
๓. บุคลำกรมีจิตบริกำร มุ่งมั่นตั้งใจ รับผิดชอบในกำร
ปฏิบัติงำนและท ำงำนภำยใต้แรงกดดันได้ 
๔. บุคลำกรยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต 

๑. กำรพัฒนำทักษะเพ่ือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนยังมี
ไมท่ันต่อควำมต้องกำร 
๒. บุคลำกรมีกำรสั่งสมประสบกำรณ์น้อย เนื่องจำกมี
อัตรำกำรกำรลำออก ( Turn Over) สูง และยังไม่มี
กำรจัดท ำเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ 

 
 

ปัจจัยแวดล้อมภายนอก 
(External Environment Scanning) 

โอกำส (Opportunities) อุปสรรค หรือ ภำวะคุกคำม (Threats) 
1. หน่วยงำนภำยนอกให้ค ำแนะน ำและสนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนของกองทุนยุติธรรม  
๒. มีกำรจัดตั้งส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดเป็นรำชกำร
บริหำรส่วนภูมิภำค ซึ่งมีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรด ำเนินงำน
กองทุนยุติธรรม 
๒. มีควำมร่วมมือกับหน่วยงำนที่ลงนำม MOU กับ
กองทุนยุติธรรม 
๓. กระทรวงกำรคลังซึ่งก ำกับดูแลทุนหมุนเวียน ให้ 
ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกร 
บุคคลของทุนหมุนเวียน 

เทคโนโลยีมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว ส่งผลให้
ต้องมีกำรพัฒนำระบบงำนอย่ำงต่อเนื่องโดยเฉพำะ
ระบบสำรสนเทศ ส่งผลให้บุคลำกรบำงส่วนยัง
ปรับตัวไม่ทันกับกำรเปลี่ยนแปลง 
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การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร (TOWS Matrix) 
 

กลวิธีเชิงรุก 
 (SO Strategy) 

กลวิธีเชิงป้องกัน 
 (ST Strategy) 

กลวิธีเชิงแก้ไข  
(WO Strategy) 

กลวิธีเชิงรับ 
 (WT Strategy) 

SO1 เร่งรัดกำรน ำระบบ
สมรรถนะมำใช้ ในกำร
เพ่ิมขีดควำมสำมำรถและ
ศักยภำพบุคลำกรในกำร
ปฏิบัติงำน  
SO2 มีกำรติดตำมผลกำร 
ปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติ
ก ำ ร ด้ ำ น ก ำ ร บ ริ ห ำ ร
ทรัพยำกรบุคคลกองทุน
ยุติธรรม พร้อมเผยแพร่
ให้บุคลำกรได้รับทรำบ 
SO3 เพ่ิมทักษะบุคลำกร
ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ก ำ ร
เปลี่ยนแปลง 
SO4 พัฒนำบุคลกำรให้มี
คุณธรรม จริยธรรม และ
มีจิตบริกำร 

ST๑ จัดท ำแผนเส้นทำง
ควำมก้ำวหน้ำในสำย
อำชีพ 
ST๒ ปรับกระบวนทัศน์
และส่งเสริมสมรรถนะ
กำรให้บริกำร 
ST๓ ส่งเสริมให้บุคลำกรมี
ควำมผูกพันในองค์กำร 
 
 

WO๑ พัฒนำบุคลำกร
ของหน่วยงำนทีส่นับสนุน
กำรด ำเนินงำนกองทุน
ยุติธรรม โดยเฉพำะใน
ส่วนภูมิภำค 
 

WT๑ ธ ำรงค์รักษำไว้ซึ่ง
บุคลำกรคุณภำพ เชิดชู
เกียรติบุคลำกรที่มีผลกำร
ปฏิบัติงำนที่เป็นเลิศมี
จริยธรรมสูง  

 
4.4 การบริหารทรัพยากรบุคคลและแนวโน้มของการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนยุติธรรมในอนาคต 

4.4.1 สภาวะปัจจุบัน ของการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนยุติธรรม 
1) กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของกองทุนยุติธรรม ที่ผ่ำนมำพบว่ำบุคลำกรมีอัตรำกำรลำออกสูง      

ท ำให้ขำดควำมตอ่เนื่องในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำย และกำรเรียนรู้กำรถ่ำยทอดงำน 
2) บุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในภำรกิจของกองทุนยุติธรรมมีทั้งบุคลำกรของกองทุนยุติธรรม         

และบุคลำกรของส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดที่ได้รับมอบหมำย  
4.4.2 แนวโน้มในอนาคตของการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนยุติธรรม 

1) กองทุนยุติธรรมมีควำมจ ำเป็นต้องด ำเนินกำรในกำรบริหำรอัตรำก ำลังเชิงกลยุทธ์ด้ำนบุคลำกร
ให้มีควำมเหมำะสมกับภำรกิจงำนของกองทุนยุติธรรม รวมทั้งให้ทันต่อสถำนกำรณ์ในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่ำงรวดเร็ว โดยด ำเนินกำรทบทวนแผนบริหำรอัตรำก ำลังให้มีควำมเหมำะสมสอดคล้องกับภำรกิจงำน               
กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรอัตรำก ำลังคนกองทุนยุติธรรมให้มีศักยภำพในกำรท ำงำนเชิงรุกอย่ำงมืออำชีพ 

2) กองทุนยุติธรรม ควรมีกำรทบทวนแผนพัฒนำรำยบุคคล ( IDP) ให้เชื่อมโยงกับกำรบริหำรผล
กำรปฏิบัติงำน โดยประเมินหำช่องวำงของกำรพัฒนำและปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรพัฒนำตนเองของบุคลำกรใน
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รูปแบบต่ำงๆ เพ่ือพัฒนำจุดอ่อน และเสริมสร้ำงจุดแข็งของบุคลำกรเพ่ือส ำหรับน ำองค์ควำมรู้ที่ได้รับมำใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน และผู้บังคับบัญชำสำมำรถน ำผลกำรประเมินมำประกอบกำรตัดสินใจ โดยใช้ในกำรสรรหำ กำรพัฒนำ 
และแตง่ตั้งบุคลำกรให้มีควำมเหมำะสมกับสมรรถนะที่มีและขอบข่ำยปริมำณงำนที่บุคลำกรรับผิดชอบ ซึ่งจะส่งผล
ให้บุคลำกรเกิดกำรเรียนรู้และพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง และสำมำรถปฏิบัติงำนได้ดีขึ้นบรรลุตำมเป้ำหมำยของ
องค์กรในระดับตอ่ไป 

3) กองทุนยุติธรรม ควรปรับปรุงกำรวัดและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของทุนหมุนเวียนให้       
สอดคล้องกับตัวชี้วัดกำรด ำเนินงำนตำมค ำรับรองของทุนหมุนเวียน โดยจะต้องก ำหนดลักษณะตัวชี้วัดผลงำนให้       
มีควำมครอบคลุมในทุกด้ำน โดยค ำนึงถึงสถำนกำรณ์ นโยบำยรัฐต่ำงๆ ซึ่งอยู่บนพ้ืนฐำนของควำมเป็นจริง             
มีกำรก ำหนดระยะเวลำด ำเนินกำรเพ่ือให้เกิดควำมชัดเจน สำมำรถวัดประเมินผลได้จริงและบรรลุตำมเป้ำหมำย 

4.4.3 ความเชื่อมโยงและการสนับสนุนยุทธศาสตร์หลักของกองทุนยุติธรรม 
กองทุนยุติธรรม ได้ด ำเนินกำรทบทวนแผนปฏิบัติกำรด้ำนกองทุนยุติธรรม ระยะที่  1              

(พ.ศ. 2562-2565) เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของกองทุนยุติธรรมมีประสิทธิภำพด ำเนินกำรไปอย่ำง
ต่อเนื่องตำมยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรองค์กำรอย่ำงยั่งยืน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-19- 



 
 

 
 

บทที่ 5 
แผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนยุติธรรม 

ประจ าปีบัญชี 2563-2565 

กำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลกองทุนยุติธรรม (พ.ศ. 2563-2565)             
ได้มีกำรวิเครำะห์ปัจจัยแวดล้อมภำยใน ( Internal Environment Scanning) และปัจจัยแวดล้อมภำยนอก 
(External Environment Scanning) ที่มีผลต่อกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล อีกทั้งได้มีกำรทบทวนเอกสำรต่ำงๆ     
ที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล เช่น แผนปฏิบัติกำรด้ำนกองทุนยุติธรรม ระยะที่ 1          
(พ.ศ. 256๓-2565) ฉบับทบทวน เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนมีควำมสอดคล้องและเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน โดยได้มี
กำรก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว และ
เพ่ือใช้เป็นกรอบกลยุทธ์ในกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลให้มีประสิทธิภำพ รวมทั้งเพ่ือสื่อสำรให้บุคลำกรในองค์กรได้
มีควำมเข้ำใจในทิศทำงกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลที่มีกรอบกำรด ำเนินงำนที่มีควำม
ชัดเจนโดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 

มุ่งบริหำรจัดกำรองค์กรให้ทันสมัย พัฒนำศักยภำพและเสริมสร้ำงสมรรถนะบุคลำกรเพ่ือสนับสนุน
กำรด ำเนินงำนของกองทุนยุติธรรมอย่ำงมีประสิทธิภำพ  

พันธกิจ 
1. สรรหำ พัฒนำ รักษำไว้ เพ่ือใช้ประโยชน์ทรัพยำกรบุคคลในองค์กรอย่ำงต่อเนื่อง  เพ่ือเป็นก ำลัง

ส ำคัญในกำรผลักดันให้กองทุนยุติธรรมบรรลุวิสัยทัศน์และยุทศำสตร์ที่ก ำหนดไว้ 
2. พัฒนำบุคลำกรและระบบงำนให้มีประสิทธิภำพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์  
1. กำรพัฒนำระบบกำรวำงแผนและบริหำรโครงสร้ำงและกรอบอัตรำก ำลัง 
2. กำรสร้ำงเสริมศักยภำพและพัฒนำสมรรถนะบุคลำกร 
3. กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนของบุคลำกร 
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แผนที่กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ของกองทุนยุติธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิง
ยุทธศาสตร์ 

1.1 มีกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ 
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

(HR Scorecard) รำยปี 

1.2 มีกำรทบทวนกรอบโครงสร้ำง 
และกรอบอัตรำก ำลังที่เหมำะสม 

สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กองทุนยุติธรรม
อย่ำงสม่ ำเสมอ  

1.3 มีกำรสร้ำงกำรรับรู้และ
เข้ำใจเกี่ยวกับระเบียบว่ำด้วย
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ให้กับบุคลำกรอย่ำงทั่วถึง 

1.4 มีกำรจัดท ำแผน
เส้นทำง 

ควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ 
(Career Path) 

มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

2.1 กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
มีควำมถูกต้องและทันเวลำ 

2.2 มีกำรน ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำ
ใช้ในกระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

2.3 มีกำรจัดท ำสมรรถนะของบุคลำกร 

มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

2.4 กำรพัฒนำระบบกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

2.5 มีกำรจัดกำรควำมรู้ที่เป็นระบบและต่อเนื่อง 

มิติที่ 4 ความพร้อม
รับผิดชอบด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

2.6 จัดท ำระบบคุณธรรม 
จริยธรรม 

2.7 จัดท ำมำตรำฐำนด้ำนกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล 2.8 กำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร 

มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและ
ความสมดุลระหว่างชีวิตกับ
การท างาน 

3.1 บุคลำกรมีควำมผำสุกและมี
ควำมพึงพอใจต่อสภำพแวดล้อม
และบรรยำกำศในกำรท ำงำน 

3.2 มีกำรสร้ำงสุขให้กับบุคลำกรได้อย่ำงพอเพียง 

วิสัยทัศน์ : มุ่งบริหารจัดการองค์กรให้ทันสมัย พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของกองทุนยุติธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ 
1. มีระบบกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคลที่มีประสิทธิภำพ   2. บุคลำกรมีสมรรถนะสูงในกำรท ำงำน  3. บุคลำกรมีคุณภำพชีวิตในกำรท ำงำนที่ดีข้ึนตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

1. กำรพัฒนำระบบกำรวำงแผนและบริหำรโครงสร้ำงและกรอบอัตรำก ำลัง  2. กำรสร้ำงเสริมศักยภำพและพัฒนำสมรรถนะบุคลำกร  

 3. กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนของบุคลำกรกำรท ำงำนของบุคลำกร 
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แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ของกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2563 – 2565 
วิสัยทัศน์กองทุนยุติธรรม 
“เป็นองค์กรหลักในกำรช่วยเหลือและพัฒนำประชำชน ลดควำมเหลื่อมล้ ำใน
กำรเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรม อย่ำงมีประสิทธิภำพ” 
 

วิสัยทัศน์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
“มุ่งบริหำรจัดกำรองค์กรให้ทันสมัย พัฒนำศักยภำพและเสริมสร้ำง
สมรรถนะบุคลำกรเพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของกองทุนยุติธรรมอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ” 
 

พันธกิจกองทุนยุติธรรม 
๑. ช่วยเหลือประชำชนในกำรด ำเนินคดี 
๒. กำรขอปล่อยชั่วครำวผู้ต้องหำหรือจ ำเลย 
๓. ช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจำกกำร 
ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 
๔. กำรให้ควำมรู้ทำงกฎหมำยแก่ประชำชนที่ไม่ได้รับควำมเป็นธรรม          
ให้สำมำรถเข้ำถึงควำมยุติธรรมตำมกฎหมำยและพัฒนำสู่มำตรฐำนสำกล 

พันธกิจการบริหารทรัพยากรบุคคล 
1) สรรหำ พัฒนำ รักษำไว้ เพื่อใช้ประโยชน์ทรัพยำกรบุคคลในองค์กรอย่ำง
ต่อเนื่องเพ่ือเป็นก ำลังส ำคัญในกำรผลักดันให้กองทุนยุติธรรมบรรลุวิสัยทัศน์
และยุทศำสตร์ที่ก ำหนดไว้ 
2) พัฒนำบุคลำกรและระบบงำนให้มีประสิทธิภำพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์กองทุนยุติธรรม 
1) กำรพัฒนำระบบกำรให้ควำมช่วยเหลือประชำชนแบบบูรณำกำร  
2) กำรยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรองค์กำรอย่ำงยั่งยืน 
3) กำรพัฒนำกฎหมำยและระเบียบกองทุนยุติธรรมเพื่ออ ำนวยควำม
ช่วยเหลือประชำชนให้เข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
1. กำรพัฒนำระบบกำรวำงแผนและบริหำรโครงสร้ำงและกรอบอัตรำก ำลัง 
2. กำรสร้ำงเสริมศักยภำพและพัฒนำสมรรถนะบุคลำกร 
3. กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนของบุคลำกร 
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แผนที่กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ของกองทุนยุติธรรม 
(พ.ศ. 2563 – 2565) 

มิติตาม 
HR Scorecard ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด (KPI) แผนงาน/โครงการ 

เป้าหมายด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
มิติที่ 1 ควำม
สอดคล้องเชิง
ยุทธศำสตร์ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 1      
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลให้
มีประสิทธิภำพ 
 

1.1 มีกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์   
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล     
(HR Scorecard) รำยป ี

1.1.1 ระดับควำมส ำเร้จในกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลประจ ำปี 

กำรทบทวนแผนกลยุทธ์กำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลระยะยำว และจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคลประจ ำป ี

   กลุ่มงำน
บริหำรทั่วไป 

1.2 มีกำรจัดท ำกรอบโครงสร้ำง 
และกรอบอัตรำก ำลังที่เหมำะสม 
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กองทุน
ยุติธรรม 

1.2.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรปรับปรุง
โครงสร้ำงกำรแบ่งงำนภำยในของกองทุนยุติธรรม 

กำรชี้แจงและท ำควำมเขำ้ใจโดยน ำ
บรรจุในกิจกรรม/โครงกำรของ
กองทุนยุติธรรม/ผ่ำนระบบประชุม
อิเล็กทรอนิกส ์

   กลุ่มงำน
บริหำรทั่วไป 

1.3 มีกำรสร้ำงกำรรับรู้และ
เข้ำใจเกี่ยวกับระเบยีบวำ่ด้วยกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล 
 

1.3.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำระเบียบวำ่
ด้วยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

กำรจัดตั้งคณะท ำงำน/จัดประชุมกำร
จัดท ำระเบียบว่ำดว้ยกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล 

   กลุ่มงำน
บริหำรทั่วไป 

๑.๓.๒ ระดับควำมส ำเร็จของสร้ำงกำรรับรู้และ
เข้ำใจระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

กำรจัดกิจกรรมชี้แจงระเบียบว่ำดว้ย
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลให้แก่
บุคลำกรอยำ่งต่อเนื่อง/ผ่ำนระบบ
ประชุมอิเล็กทรอนิกส ์

   กลุ่มงำน
บริหำรทั่วไป 

1.4 มีกำรจัดท ำแผนเส้นทำง
ควำมก้ำวหนำ้ในสำยอำชีพ           
(Career Path) 
 

1.4.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำแผนเส้นทำง
ควำมก้ำวหนำ้ในสำยอำชีพ (Career Path) 

กำรจัดท ำแผนเส้นทำงควำมก้ำวหนำ้
ในสำยอำชพี (Career Path) ร่วมกับ
ที่ปรึกษำ 

   กลุ่มงำน
บริหำรทั่วไป 

๑.๕ มีกำรพัฒนำบุคลำกร
ผู้ปฏิบัติงำนกองทุนยุตธิรรมอยำ่ง
ครบถ้วน 

๑.๕.๑ ผลกำรประเมินควำมรู้และทักษะในกำร
ปฏิบัติงำนของบุคลำกรกองทุนยุติธรรม และ
หน่วยงำนสนับสนุน 

โครงกำรพัฒนำบุคลำกรของกองทุน
ยุติธรรม และหน่วยงำนที่สนับสนุน
กำรด ำเนินงำนกองทุนยุตธิรรม 
 

   กลุ่มงำน
ช่วยเหลือ
ประชำชน 

โครงกำรฝึกอบรมเลขำนุกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร คณะอนุกรรมกำร
กองทุนยุติธรรมประจ ำจังหวัด 
 /บรรยำยผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนกิส ์

   กลุ่มงำน
นโยบำยและ

พัฒนำ
ระบบงำน 

    โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร
ทบทวน 

   กลุ่มงำน
บริหำรทั่วไป 
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มิติตาม 
HR Scorecard ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด (KPI) แผนงาน/โครงการ 

เป้าหมายด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
กำรจัดท ำแผนกำรบริหำรควำมเส่ียง
และคู่มือกำรบริหำรควำมเส่ียงของ
ส ำนักงำนกองทุนยุตธิรรม/บรรยำย
ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
โครงกำรเพิ่มศักยภำพ 
ของบุคลำกรด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล 

   กลุ่มงำน
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร
เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรลง
ระบบสำรสนเทศกองทุนยุติธรรม 

   กลุ่มงำน
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

โครงกำรพัฒนำควำมรู้และทกัษะดำ้น
ดิจิทัลส ำหรับบุคลำกรของกองทุน
ยุติธรรม 

   กลุ่มงำน
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

โครงกำรสัมมนำเพื่อสร้ำงควำม
ตระหนักด้ำนกำรรักษำควำม
ปลอดภัยและกำรรักษำขอ้มูลส่วน
บุคคล/บรรยำยผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

   กลุ่มงำน
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

มิติที่ 2 ประสิทธภิำพ
ของกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 2      
กำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล
ตำมหลักธรรมำภิบำล   

2.1 กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
มีควำมถูกต้องและทันเวลำ 

2.1.1 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำ
ประเมินผลของพนักงำนกองทุนยุตธิรรม 

กำรชี้แจงแนวทำงกำรประเมินผลและ
กำรเลื่อนเงินเดือนของพนักงำน
กองทุนยุติธรรม 

   กลุ่มงำน
บริหำรทั่วไป 

2.2 มีกำรน ำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศมำใช้ในกระบวนกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล 

2.2.1 มีระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคล กำรจัดท ำระบบบริหำรทรัพยำกร
บุคคล 

   กลุ่มงำน
บริหำรทั่วไป 

มิติที่ 3 ประสิทธิผล
ของกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล 

2.3 กำรพัฒนำระบบกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

2.3.1 มีระบบกำรประเมินผลกำรปฏบิตัิงำนของ
พนักงำนกองทุนยุตธิรรม 

กำรจัดท ำระบบกำรประเมินบุคลำกร
กองทุนยุติธรรม 

   กลุ่มงำน
บริหำรทั่วไป 

มิติที่ 4 ควำมพร้อม
รับผิดชอบด้ำนกำร 
 
 

2.4 จัดท ำระบบคุณธรรม 
จริยธรรม 

2.4.1 ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำระบบ
คุณธรรม จริยธรรม 

กำรจัดท ำแนวทำงกำรประเมินควำม
โปรงใสในกำรด ำเนินงำน 

   กลุ่มงำน
บริหำรทั่วไป 
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มิติตาม 
HR Scorecard ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด (KPI) แผนงาน/โครงการ 

เป้าหมายด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
มิติที่ 5 คุณภำพชวีิต
และควำมสมดุล
ระหว่ำงชีวิตและกำร
ท ำงำน 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 
กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตกำร
ท ำงำนของบุคลำกร 

3.1 บุคลำกรมีควำมผำสุกและมี
ควำมพึงพอใจต่อสภำพแวดล้อม
และบรรยำกำศในกำรท ำงำน 

3.1.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรสร้ำง
สภำพแวดล้อมและบรรยำกำศที่ดีในกำรท ำงำน 
ตำมหลัก 5 ส. 

กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมและ
บรรยำกำศที่ดีในกำรท ำงำน         
โดยหลักกำร 5 ส. 

   กลุ่มงำน
บริหำรทั่วไป 

๓.๑.๒ ระดับควำมส ำเร็จของกำรเสริมสร้ำง
ควำมสุขในกำรท ำงำน และควำมสมดุลระหว่ำง 
ชีวิตและกำรท ำงำน 

กำรจัดกิจกรรมเสริมสร้ำงควำมสุขใน
กำรท ำงำน และควำมสมดุลระหว่ำง 
ชีวิตและกำรท ำงำน 

   กลุ่มงำน
บริหำรทั่วไป 
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บทที่ ๖ 
แนวทางการติดตามและประเมินผล 

 
 กำรติดตำม และกำรประเมินผล เป็นขั้นตอนที่จะช่วยให้มั่นใจว่ำ กำรด ำเนินกิจกรรมด้ำนกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลตำมที่ได้ก ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติกำร มีควำมคืบหน้ำไปสู่กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำของกำร
ด ำเนินงำนสำมำรถกระท ำได้เป็นระยะๆ เช่น ทุกเดือน ทุก ๓ เดือน เป็นต้นและเมื่อครบ ๑ ปี จะเป็นกำรประเมินผล
และรำยงำนผลส ำเร็จในภำพรวมของกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลรวมถึงปัญหำ
และอุปสรรคต่ำงๆ ต่อผู้บริหำรของส่วนรำชกำร เพ่ือจะได้น ำไปประเมินสถำนภำพกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลเพ่ือ
ปรับปรุงแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลในรอบปีถัดไปซึ่งจะช่วยให้มีกำรปรับปรุงองค์กรให้สมบูรณ์มำก
ขึ้นต่อไป ดังนั้น ส ำนักงำนกองทุนยุติธรรม จึงได้ก ำหนดแนวทำงกำรติดตำมผลและกำรประเมินผล โดยมี
วัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 ๑. เพ่ือติดตำมควำมก้ำวหน้ำ และควำมเป็นไปได้ขอผลส ำเร็จของกำรด ำ เนินกำรตำมแผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม 
 ๒. เพ่ือน ำข้อมูลที่ได้รับมำวิเครำะห์ข้อมูล เพ่ือทรำบถึงปัญหำและอุปสรรคที่ต้องแก้ไข ปรับปรุง 
 ๓. เพ่ือพัฒนำระบบ วิธีกำร กระบวนกำรติดตำมประเมินผลให้มีประสิทธิภำพ 
 ๔. เพ่ือรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรให้ผู้ที่เก่ียวข้องทรำบ 
 

การติดตามการด าเนินการ และการประเมินผล 
 ๑. ผู้รับผิดชอบหลักของกิจกรรม/แผนงำน/โครงกำร รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแบบรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล รอบ ๖ เดือน พร้อมระบุปัญหำ/อุปสรรคในกำร
ด ำเนินงำน และส่งรำยงำนผลรอบ ๑๒ เดือน ต่อคณะกรรมกำรส ำนักงำนกองทุนยุติธรรม  

รำยละเอียด ไตรมำสที่ ๑ ไตรมำสที่ ๒ ไตรมำสที่ ๓ ไตรมำสที่ ๔ 
รอบ ๖ เดือน     

รอบ ๑๒ เดือน     
 
 ๒.กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป สรุปเสนอคณะกรรมกำร เ พ่ือพิจำรณำปรับปรุงแก้ไขแผนยุทธศำสตร์                
ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลในรอบปีงบถัดไป 
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ตัวอย่างแบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล 
แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ................... 
 รอบ ๖ เดือน  รอบ 12 เดือน  
ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม............................................................................................................................. 
เป็นแผนงาน/โครงการล าดับที่..............ตัวชี้วัดล าดับที่.............ของแผนการปฏิบัติการฯ ปี พ.ศ. ........................ 
1. ขั้นตอนการด าเนินงานที่ได้ด าเนินการแล้ว (ระบุกิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินการ) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ผลการด าเนินงาน (พร้อมระบุวัน เดือน ปีท่ีด าเนินการ) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ใช้งบประมาณ จ านวน ................................. บาท 
คิดเป็นความส าเร็จระดับท่ี 1/2/3/4/5 ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการฯ พ.ศ. .............. 

 ผลการด าเนนิงานเป็นไปตามชี้วัด 
 ผลการด าเนนิงานไม่เป็นไปตามตัวชี้วัด 

3. ปัญหาและอุปสรรคที่พบท าให้ผลการด าเนินงานไม่ป็นไปตามเป้าหมาย (โปรดระบุ) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาการด าเนินงาน 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
ลงช่ือ..................................................................................................ผู้รายงาน วันที่........................................... 
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