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รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกองทุนยุติธรรมประจ าป ี2563 
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ตัวชี้วัดที่ 5.2: การบริหารทรัพยากรบุคคล (เกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานส าหรับทุนหมุนเวียนที่อยู่ระหว่างพัฒนาการบริหารจัดการ) 

1. การจัดให้มปีัจจัยพ้ืนฐาน (Fundamental) ในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประเดน็ย่อยที่ใช้

พิจารณา 
น้ าหนกั 
(%) 

ระดับคะแนน ผลการ
ด าเนนิงาน 
ไตรมาสที่ 3 

รายละเอียด/ค าอธบิายผลการด าเนนิงาน 
1 2 3 4 5 

(1.1) มาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งและค า
บรรยายลักษณะ
งาน 

15 จัดท ามาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง
แล้วเสร็จ และ

ได้รับความ
เห็นชอบจาก
คณะกรรมการ 

บริหารทุน
หมุนเวียนและ

กระทรวง 
การคลัง 

•ผ่านระดับ
คะแนน1 
• จัดท าค า

บรรยายลักษณะ
งานคิดเป็น 
ร้อยละ 80  
ของจ านวน
ต าแหน่งงาน
ท้ังหมดตาม
โครงสร้าง

บริหารงานทุน
หมุนเวียน 

•ผ่านระดับ
คะแนน 1 
• จัดท าค า

บรรยายลักษณะ
งานคิดเป็น 

ร้อยละ 100 ของ
จ านวนต าแหน่ง
งานท้ังหมดตาม

โครงสร้าง
บริหารงานทุน

หมุนเวียน 

•ผ่านระดับ
คะแนน3 

• ค าบรรยาย
ลักษณะงานของ
ทุกต าแหน่งงาน

ได้รับความ
เห็นชอบจาก
ผูบ้ริหารทุน
หมุนเวียน 

•ผ่านระดับ
คะแนน4 

• ค าบรรยาย
ลักษณะงานถูก

น าไปใช้ประโยชน์
ในการสรรหา 

คัดเลือก ว่าจ้าง
บุคลากรของทุน

หมุนเวียนได้
จ านวนอัตราก าลัง
ครบตามเป้าหมาย
ประจ าปีท่ีก าหนด 

3 
 

1. คณะกรรมการกองทุนยุติธรรมให้ความเห็นชอบ
โครงสร้างการบริหาร กรอบอัตราก าลัง และมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งบุคลากรของกองทุนยุติธรรม ในคราว
ประชุม ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันท่ี ๒๐ มิถุนายน  2562 
2. กรมบัญชีกลางได้เห็นชอบโครงสร้างการบริหาร 
กรอบอัตราก าลงั และมาตรฐานก าหนดต าแหน่งบุคลากร
ของกองทุนยุติธรรม ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง  
ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0406.5/7115 ลงวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 
2563  
3. ส านักงานกองทุนยุติธรรม ได้จัดท าค าบรรยาย
ลักษณะงานครบถ้วนทุกต าแหน่งงานเรียบร้อยแล้ว  
โดยอยู่ระหว่างเสนอผู้บริหารทุนหมุนเวียนพิจารณา  
 

(1.2) การประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

15 มีการก าหนด
ตัวชี้วัดแต่ยังอยู่

ในช่วงทดลองและ
ยังไม่ได้น ามาใช้

จริง 

ก าหนดตัวชี้วัดใน
ระดับผู้บริหาร

ระดับสูง5 ของทุน
หมุนเวียนและใช้
ในการประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

ก าหนดตัวชี้วัดใน
ระดับผู้บริหาร
ระดับสูงของทุน
หมุนเวียนและ

ผู้บริหารสายงาน
และใช้ในการ

ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

การก าหนดตัวชี้วัด
ในบุคลากรทุก
ระดับของทุน

หมุนเวียนและใช้
ในการประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

 ผ่าน
ระดับคะแนน 3  
หรือ 4 
 ใช้
ประโยชน์จากผล
ประเมินในการ
พิจารณา
ผลตอบแทน/
เลื่อนขั้น/เลื่อน
ต าแหน่ง 

1 ได้จัดประชุมชี้แจงกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการ
ด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2563 เมื่อวันท่ี 
21 มกราคม 2563 โดยมีการมอบหมายตัวชี้ วัด 
ให้ผู้บริหารสายงานเพื่อน าไปใช้ในการประเมินผลการ
ปฏบิัติงาน 
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ประเดน็ย่อยที่ใช้
พิจารณา 

น้ าหนกั 
(%) 

ระดับคะแนน ผลการ
ด าเนนิงาน 
ไตรมาสที่ 3 

รายละเอียด/ค าอธบิายผลการด าเนนิงาน 
1 2 3 4 5 

 ใช้
ประโยชน์จากผล
ประเมินในการ
พัฒนาบุคลากร 



๔ 

 

 
 

2. การจัดท าและด าเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลประจ าปี 

ประเดน็ย่อยที่ใช้
พิจารณา 

น้ าหนกั 
(%) 

ระดับคะแนน ผลการ
ด าเนนิงาน 
ไตรมาสที่ 3 

รายละเอียด/ค าอธบิายผลการด าเนนิงาน 
1 2 3 4 5 

(1) ระดับความส าเร็จใน
การเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้าน
การจัดการ
ทรัพยากรบุคคล 

70 
 

       

(1.1) การด าเนินงาน
ตามแผน 
ปฏิบัติการฯ 

ประจ าปีบัญชี
2563 

35 มีการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ
ฯ  ประจ าปีบัญชี  

2563 
ได้ร้อยละ 80 

มีการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติ
การฯ ประจ าปี
บัญชี  2563 
ได้ร้อยละ 90 

มีการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติ
การฯ  ประจ าปี
บัญชี  2563 

ได้ร้อยละ 100 

มีการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการฯ  
ประจ าปีบัญชี  

2563 
ได้ร้อยละ 100 

โดยที ่
- มีผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนท่ีดีกว่า
เป้าหมายท่ีก าหนด
ไว้ฯ ครบถ้วนทุก
แผนปฏิบัติการฯ 

หรือ 
- มีการจัดท า
รายงานตาม
แผนปฏิบัติการฯ  
ท่ีครอบคลุมถึง
องค์ประกอบต่างๆ 
อย่างครบถ้วน 
ได้แก่ ปัจจัยส าเร็จ 

มีการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการฯ 
ประจ าปีบัญชี  

2563 
ร้อยละ 100 

โดยที ่
- มีผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนท่ีดีกว่า
เป้าหมายท่ีก าหนด
ไว้ฯ ครบถ้วนทุก
แผนปฏิบัติการฯ 

และ 
- มีการจัดท า
รายงานตาม
แผนปฏิบัติการฯ  
ท่ีครอบคลุมถึง
องค์ประกอบต่าง  ๆ
อย่างครบถ้วน 
ได้แก่ ปัจจัยส าเร็จ 

1 โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 
2563 ด้านทรัพยากรบุคคล มี ท้ังสิ้น ๘ โครงการ/
กิจกรรม ดังนี้  
๑. โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจ าปีบัญชี 2564  
๒. โครงการสร้างความเข้าใจในการปรับปรุงโครงสร้าง
การแบ่งงานภายในของกองทุนยุติธรรม 
๓. จัดตั้งคณะท างาน/จัดประชุมการจัดท าระเบียบ 
ว่าด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคล 
๔. จัดตั้งคณะท างาน/จัดประชุมการจัดท าแผนเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) 
๕. การชี้แจงแนวทางเพื่อเลื่อนระดับของพนักงาน
กองทุนยุติธรรม 
๖. จัดท าระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
๗. แนวทางการประเมินความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
๘. โครงการสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ีดีใน
การท างานด้วยกิจกรรม 5 ส. 
โดยสามารถด าเนินการได้แล้วเสร็จ จ านวน 7 โครงการ/
กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 87.50 ท้ังน้ี กิจกรรมท่ี 5  
การชี้แจงแนวทางเพื่อเลื่อนระดับของพนักงานกองทุน



๕ 

 

 
 

ประเดน็ย่อยที่ใช้
พิจารณา 

น้ าหนกั 
(%) 

ระดับคะแนน ผลการ
ด าเนนิงาน 
ไตรมาสที่ 3 

รายละเอียด/ค าอธบิายผลการด าเนนิงาน 
1 2 3 4 5 

ปัญหา/อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ  

ปัญหา/อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

 

ยุติธรรม กรมบัญชีกลางยังไม่เห็นชอบกรอบเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานกองทุนยุติธรรม 
เน่ืองจากต้องวิเคราะห์ความคุ้มค่าด้านการใช้จ่ าย
งบประมาณ  

(1.2) การจัดท า/ทบทวน
แผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
(ระยะยาว) และ
แผนปฏิบัติการฯ
ประจ าปีบัญชี 
2564 

 

35 ไม่มีการจัดท า/
ทบทวน 

แผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
(ระยะยาว)และ  

แผนปฏิบัติการฯ
ประจ าปีบัญชี 

2564 

 

จัดท า/ทบทวน
แผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
(ระยะยาว)หรือ 

แผนปฏิบัติการฯ
ประจ าปีบัญชี  

2564              
ได้แล้วเสร็จภายใน

ปีบัญชี  

 

จัดท า/ทบทวน
แผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
(ระยะยาว)และ 

แผนปฏิบัตกิารฯ
ประจ าปีบัญชี 

2564            
ได้แล้วเสร็จ

ภายในปีบัญชี 

 

จัดท า/ทบทวน 
แผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
(ระยะยาว)และ 

แผนปฏิบัติการฯ
ประจ าปีบัญชี 

2564 
ได้แล้วเสร็จภายใน 

ปีบัญชี 

และได้รับ 

ความเห็นชอบ 

จากคณะกรรมการ 
บริหาร 

ทุนหมุนเวียน 

 

จัดท า/ทบทวน 
แผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
(ระยะยาว)และ 

แผนปฏิบัติการฯ
ประจ าปีบัญชี 

2564ได้แล้วเสร็จ
ภายในปีบัญชี 

และได้รับ 

ความเห็นชอบ 

จากคณะกรรมการ 
บริหาร 

ทุนหมุนเวียน 

รวมท้ังมีการสื่อสาร
ให้ผู้บริหาร 

4 คณะอนุกรรมการด้านการบริหารบุคคล ในคราวประชุม 
ครั้ ง ท่ี  2/2563 เมื่ อ วั น ท่ี  2  มิ ถุ นายน 2563 
ได้เห็นชอบแผนกลยุทธ์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
กองทุนยุติธรรม (พ.ศ. 2563 - 2565) ฉบับบทบทวน 
และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
กองทุนยุติธรรมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
โดยมีข้อสังเกต ให้มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  
ความสามารถ และมีทักษะการปฏิบัติงานท่ีเพิ่มขึ้น    
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ประเดน็ย่อยที่ใช้
พิจารณา 

น้ าหนกั 
(%) 

ระดับคะแนน ผลการ
ด าเนนิงาน 
ไตรมาสที่ 3 

รายละเอียด/ค าอธบิายผลการด าเนนิงาน 
1 2 3 4 5 

และหน่วยงาน
ภายใน 

ทุนหมุนเวียน 

ท่ีเกี่ยวข้อง รับทราบ
ภายใน 

ปีบัญชี 2563 

 

 


