๑

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกองทุนยุติธรรม
ประจาปี 2563

๒

กองทุนยุติธรรมดำเนินกำรตำมกรอบหลักเกณฑ์กำรประเมินผลกำรดำเนินงำนทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี ๒๕63
เกณฑ์การประเมินผลการดาเนินงานสาหรับทุนหมุนเวียนที่อยู่ระหว่างพัฒนาการบริหารจัดการ
ตัวชี้วัดที่ 5.2 : การบริหารทรัพยากรบุคคล
หน่วยวัด : ระดับ
น้าหนัก : ร้อยละ 5
คาจากัดความ :
กำรประเมินกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลเป็นกำรกำหนดเกณฑ์ชี้วัดประสิทธิภำพงำนทรัพยำกรบุคคล ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของกำรบริหำรงำนด้ำนทรัพยำกรบุคคลภำยในทุนหมุนเวียน เพื่อหำสำเหตุ วิเครำะห์ ควบคุม และให้คำแนะนำในกรอบ
กำรทำงำนที่มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร โดยองค์ประกอบที่ควรพิจำรณำ ประกอบด้วย
1. กำรจัดให้มีปัจจัยพื้นฐำน (Fundamental) ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล (ร้อยละ 30) ประกอบด้วย
1.1 มี มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ งและค ำบรรยำยลั กษณะงำน (Job Description) เพื่ อก ำหนดหน้ ำที่ ควำม
รั บผิ ดชอบและคุ ณ สมบั ติ ข องแต่ ล ะต ำแหน่ ง งำน (ควรสอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศำสตร์ แ ละโครงสร้ ำ งทุ น
หมุนเวียน)
1.2 มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนรำยบุคคล เพื่อพิจำรณำผลกำรดำเนินงำนตำมควำมคำดหวังที่สอดคล้องกับกล
ยุทธ์กำรทำงำนของหน่วยงำนตนเอง โดยกำรกำหนดเป้ำหมำยกำรทำงำนจะต้องทำร่วมกับผู้บังคับบัญชำ
โดยตรง
2. กำรจัดทำและดำเนินงำนตำมแผนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล (ระยะยำว) และแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรบริหำร
ทรั พ ยำกรบุ ค คลประจ ำปี (ร้ อ ยละ 70) โดยพิ จ ำรณำจำกควำมสอดคล้อ งของแผนฯ ต่ อ ยุ ท ธศำสตร์ ก ำร
ดำเนินงำนของทุนหมุนเวียน ซึ่ง แผนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล (ระยะยำว)ที่กำหนดขึ้นมำในแต่ละปีนั้น
จะต้องมีควำมท้ำทำยในกรอบกำรทำงำนที่ชั ดเจน เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำนของทุนหมุนเวียน และสำมำรถ
วัดผลได้ ตำมกรอบเวลำที่กำหนด

๓
รายละเอียดเกณฑ์การประเมินผล ดังนี้
1. การจัดให้มีปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental) ในการบริหารทรัพยากรบุคคล (ร้อยละ 30)
ประเด็นย่อยที่ใช้
พิจารณา

น้าหนัก
(%)

(1.1) มำตรฐำน
กำหนดตำแหน่ง1
และคำบรรยำย
ลักษณะงำน2

15

(1.2) กำรประเมินผล
กำรปฏิบัติงำน4

15

ระดับคะแนน
1

2

จัดทำมำตรฐำน • ผ่ำนระดับ
กำหนดตำแหน่ง คะแนน 1
แล้วเสร็จ และ
• จัดทำคำ
ได้รับควำม
เห็นชอบจำก บรรยำยลักษณะ
คณะกรรมกำร งำนคิดเป็น
ร้อยละ 80
บริหำรทุน
หมุนเวียนและ ของจำนวน
ตำแหน่งงำน
กระทรวง
ทั้งหมดตำม
กำรคลัง
โครงสร้ำง
บริหำรงำนทุน
หมุนเวียน

มีกำรกำหนด
ตัวชี้วัดแต่ยังอยู่
ในช่วงทดลอง
และยังไม่ได้
นำมำใช้จริง

กำหนดตัวชี้วัด
ในระดับผู้บริหำร
ระดับสูง5 ของทุน
หมุนเวียนและใช้
ในกำรประเมินผล
กำรปฏิบัติงำน

3

4

5

• ผ่ำนระดับ
คะแนน 1

• ผ่ำนระดับ
คะแนน 3

• ผ่ำนระดับ
คะแนน 4

• จัดทำคำ
บรรยำยลักษณะ
งำนคิดเป็น
ร้อยละ 100 ของ
จำนวนตำแหน่ง
งำนทั้งหมดตำม
โครงสร้ำง
บริหำรงำนทุน
หมุนเวียน

• คำบรรยำย
ลักษณะงำนของ
ทุกตำแหน่งงำน
ได้รับควำม
เห็นชอบจำก
ผู้บริหำรทุน
หมุนเวียน3

• คำบรรยำย
ลักษณะงำนถูก
นำไปใช้
ประโยชน์ในกำร
สรรหำ คัดเลือก
ว่ำจ้ำงบุคลำกร
ของทุน
หมุนเวียนได้
จำนวน
อัตรำกำลังครบ
ตำมเป้ำหมำย
ประจำปีที่
กำหนด

กำหนดตัวชี้วัด
กำรกำหนด
ในระดับผู้บริหำร
ตัวชี้วัดใน
ระดับสูงของทุน
บุคลำกรทุก
หมุนเวียนและ
ระดับของทุน
ผู้บริหำรสำยงำน หมุนเวียนและใช้
และใช้ในกำร
ในกำร
ประเมินผลกำร ประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน
ปฏิบัติงำน

ผ่ำน
ระดับคะแนน 3
หรือ 4
ใช้
ประโยชน์จำก
ผลประเมินใน
กำรพิจำรณำ
ผลตอบแทน/
เลื่อนขั้น/เลื่อน
ตำแหน่ง
ใช้
ประโยชน์จำก
ผลประเมินใน
กำรพัฒนำ
บุคลำกร

เงื่อนไข : ทุนหมุนเวียนที่ไม่สำมำรถดำเนินกำรกำหนดโครงสร้ำงบริหำรและอัตรำกำลังตำมประกำศของคณะกรรมกำรนโยบำยบริ ห ำรทุน
หมุนเวียน ให้แล้วเสร็จ จะมีกำรปรับลดคะแนน 1.0000 คะแนนจำกคะแนนประเมินผลที่ได้รับในหัวข้อ 5.2 กำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคล
หมำยเหตุ :
1 มำตรฐำนกำหนดตำแหน่ง ต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และแนวทำงที่กำหนดไว้ในประกำศคณะกรรมกำรนโยบำยกำรบริหำรทุนหมุนเวียนว่ำด้วย
มำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลของทุนหมุนเวียน
2 กำรจั ดทำคำบรรยำยลักษณะงำน (Job Description) ต้องเกิดจำกกำรมี ส่วนร่วมของเจ้ ำของตำแหน่ งงำนและผู้บั งคั บบั ญชำในกำรสอบทำน
ขอบเขตงำนในตำแหน่งนั้น ๆ โดยที่จะต้องมีองค์ประกอบหลักดังนี้ 1. ชื่อตำแหน่ง 2. จุดประสงค์ของตำแหน่งงำน หรือหน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 3.

๔
เป้ำหมำยของงำน 4. สำยกำรบังคับบัญชำ (งำนนี้รำยงำนตรงต่อตำแหน่งใด มีอำนำจบังคับบัญชำตำแหน่งใดบ้ำงมีเพื่อนร่วมงำนตำแหน่งอื่นใดบ้ำง
รำยงำนต่อผู้บังคับบัญชำเดียวกัน) 5. คุณสมบัติที่พึงมี เช่น ประสบกำรณ์ ควำมรู้ ทักษะ สมรรถนะ 6. วันที่จัดทำคำบรรยำยลักษณะงำน 7. กำรเซ็น
รับทรำบของเจ้ำของตำแหน่งงำนและผู้บังคับบัญชำ
3 ผู้บริหำรทุนหมุนเวียน หมำยถึง ผู้อำนวยกำร ผู้จัดกำร หรือผู้ทำหน้ำที่บริหำรทุนหมุนเวียนที่เรียกชื่ออย่ำงอื่น โดยพิจำรณำจำกโครงสร้ำงบริหำรทุ น
หมุนเวียน ตำมพระรำชบัญญัติกำรบริหำรทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558
4 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนรำยบุคคลที่ครอบคลุมบุคลำกรทุกคนที่ปฏิบัติงำนให้กับทุนหมุนเวียน (ไม่นับรวมลูกจ้ำงชั่วครำว ลูกจ้ำงงำนจ้ำงเหมำ)
5 ผู้บริหำรระดับสูง หมำยถึง ผู้บริหำรทุนหมุนเวียนตำมหมำยเหตุในข้อ 3 และผู้บริหำรระดับรองลงมำ (ทั้งนี้ ผู้บริหำรระดับรองขึ้นอยู่ กับกำรกำหนด
ของทุนหมุนเวียน)

๕

2. การจัดทาและดาเนินงานตามแผนการบริห ารทรัพยากรบุค คล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการด้านการบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคลประจาปี (ร้อยละ 70)
ประเด็นย่อยที่ใช้ น้าหนัก
ระดับคะแนน
พิจารณา
(%)
1
2
3
4
(1) ระดับควำมสำเร็จ
70
ในกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพด้ำน
กำรจัดกำร
ทรัพยำกรบุคคล
(1.1) กำรดำเนินงำน 35 มีกำรดำเนินงำน มีกำรดำเนินงำน มีกำรดำเนินงำน มีกำรดำเนินงำน
ตำมแผน
ตำมแผน
ตำมแผน
ตำมแผน
ตำมแผน
1
ปฏิบัติกำรฯ
ปฏิบัติกำรฯ
ปฏิบัติกำรฯ ปฏิบัติกำรฯ
ปฏิบัติกำรฯ
ประจำปี
ประจำปีบญ
ั ชี
ประจำปีบญ
ั ชี ประจำปีบญ
ั ชี ประจำปีบญ
ั ชี
บัญชี
2563
2563
2563
2563
2563
ได้ร้อยละ 80 ได้ร้อยละ 90 ได้ร้อยละ 100 ได้ร้อยละ 100
โดยที่
- มีผลกำร
ดำเนินงำนตำม
แผนที่ดีกว่ำ
เป้ำหมำยที่
กำหนดไว้ฯ
ครบถ้วนทุก
แผนปฏิบัติกำรฯ
หรือ
- มีกำรจัดทำ
รำยงำนตำม
แผนปฏิบัติกำรฯ
ที่ครอบคลุมถึง
องค์ประกอบต่ำงๆ
อย่ำงครบถ้วน
ได้แก่ ปัจจัย
สำเร็จ ปัญหำ/
อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ

5

มีกำรดำเนินงำน
ตำม
แผนปฏิบัติกำรฯ
ประจำปีบญ
ั ชี
2563
ร้อยละ 100
โดยที่
- มีผลกำร
ดำเนินงำนตำม
แผนที่ดีกว่ำ
เป้ำหมำยที่
กำหนดไว้ฯ
ครบถ้วนทุก
แผนปฏิบัติกำรฯ
และ
- มีกำรจัดทำ
รำยงำนตำม
แผนปฏิบัติกำรฯ
ที่ครอบคลุมถึง
องค์ประกอบต่ำงๆ
อย่ำงครบถ้วน
ได้แก่ ปัจจัย
สำเร็จ ปัญหำ/
อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ

๖

ประเด็นย่อยที่ใช้ น้าหนัก
พิจารณา
(%)
(1.2) กำรจัดทำ/
35
ทบทวนแผน
กำรบริหำร
ทรัพยำกร
บุคคล
(ระยะยำว)
และแผน
ปฏิบัติกำรฯ
ประจำปี
บัญชี 2564

ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
ไม่มีกำรจัดทำ/ จัดทำ/ทบทวน จัดทำ/ทบทวน จัดทำ/ทบทวน จัดทำ/ทบทวน
ทบทวน
แผนกำรบริหำร แผนกำรบริหำร แผนกำรบริหำร แผนกำรบริหำร
แผนกำรบริหำร ทรัพยำกรบุคคล ทรัพยำกรบุคคล ทรัพยำกรบุคคล ทรัพยำกรบุคคล
ทรัพยำกรบุคคล (ระยะยำว)2หรือ (ระยะยำว)2และ (ระยะยำว)2 และ (ระยะยำว)2 และ
(ระยะยำว)2และ แผนปฏิบัติกำรฯ3 แผนปฏิบัติกำรฯ3 แผนปฏิบัติกำรฯ3 แผนปฏิบัติกำรฯ3
แผนปฏิบัติกำรฯ3 ประจำปีบญ
ั ชี ประจำปีบญ
ั ชี ประจำปีบญ
ั ชี
ประจำปีบญ
ั ชี
ประจำปีบญ
ั ชี
2564
2564
2564
2564
2564
ได้แล้วเสร็จภำยใน ได้แล้วเสร็จ ได้แล้วเสร็จภำยใน ได้แล้วเสร็จภำยใน
ปีบัญชี
ภำยในปีบัญชี
ปีบัญชี
ปีบัญชี
และได้รับ
และได้รับ
ควำมเห็นชอบ ควำมเห็นชอบ
จำกคณะกรรมกำร จำกคณะกรรมกำร
บริหำร
บริหำร
4
ทุนหมุนเวียน
ทุนหมุนเวียน4
รวมทั้งมีกำรสื่อสำร5
ให้ผู้บริหำร
และหน่วยงำน
ภำยใน
ทุนหมุนเวียน
ที่เกี่ยวข้อง
รับทรำบภำยใน
ปีบัญชี 2563

หมำยเหตุ :
1 กำรคำนวณร้อยละควำมสำเร็จในกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรฯ พิจำรณำเฉพำะแผนปฏิบัติกำรฯ ที่มีกำรดำเนินงำนได้ครบถ้วนและเป็นไป
ตำมเป้ำหมำยที่กำหนดไว้
2 แผนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล (ระยะยำว) ควรพิจำรณำประเด็นต่ำง ๆ ดังนี้
• กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยใน/ภำยนอก จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส อุปสรรค (SWOT) ด้ำนทรัพยำกรบุคคล สภำวะปัจจุบันและแนวโน้มในอนำคต
ของกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของทุนหมุนเวียน
• กำรนำปัจจัยสำเร็จ ปัญหำ/อุปสรรค จำกกำรดำเนินงำนในอดีตมำใช้เป็นปัจจัยนำเข้ำหนึ่งในกำรจัดทำ/ทบทวนแผนปฏิบัติงำนด้ำนกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลระยะยำว
• กำรแสดงให้เห็นถึงควำมเชื่อมโยงและกำรสนับสนุนยุทธศำสตร์หลักของทุนหมุนเวียน
• ระยะเวลำของแผนปฏิบัติงำนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลระยะยำวมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ทุนหมุนเวียน
• ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล เช่น ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรวัดและประเมินผลกำรดำเนินงำนของทุนหมุนเวียน ยุทธศำสตร์ด้ำนกำร
บริหำรอัตรำกำลัง และยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
• กำรกำหนดเป้ำหมำยที่สำมำรถวัดและติดตำมประเมินผลของแต่ละยุทธศำสตร์ที่ชัดเจน
• กำรแปลงแผนปฏิบัติงำนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลระยะยำว เป็นแผนปฏิบัติกำรด้ำนบริหำรทรัพยำกรบุคคลประจำปี
ทั้งนี้ หำกแผนปฏิบัติงำนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลระยะยำว ไม่มีกำรพิจำรณำในประเด็นข้ำงต้น จะมีกำรปรับลดคะแนนประเด็นละ
0.5000 คะแนน จำกคะแนนที่ได้จำกกำรประเมินผลสำหรับตัวชีว้ ัดนี้
3 แผนปฏิบั ติกำรด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ประจ ำปี บั ญชี 2564 ควรมีองค์ประกอบอย่ำงน้อย ดังนี้ 1. ชื่อแผนงำน 2. เป้ ำประสงค์ 3. ชื่อ
หน่วยงำนและชื่อผู้รับผิดชอบ 4. งบประมำณ 5. ขั้นตอนและระยะเวลำดำเนินงำนในแต่ละขั้นตอนที่ชัดเจน 6. เป้ำหมำยที่ท้ำทำย 7. ตั วชี้วัด
และค่ำเกณฑ์วัดที่มีคุณภำพและสำมำรถนำไปติดตำมและประเมินผลได้จริง
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คณะกรรมกำรบริหำรทุนหมุนเวียนหรือคณะอนุกรรมกำรด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลที่ได้รับกำรแต่งตั้งและมอบหมำย

กำรสื่อสำรให้กับผู้บริหำรทุนหมุนเวียนและหน่วยงำนภำยใน ให้ดำเนินกำรตำมช่องทำงที่ดำเนินกำรที่เพียงพอและเหมำะสม
โดยอย่ำงน้อยต้องดำเนินกำรตำมช่องทำงดังนี้ 1) หนังสือเวียน หรือ 2) กำรประชุมชี้แจง เป็นต้น

