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การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

  



 
 

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ล าดบั แผนการด าเนินการ ผลผลิตรายปีงบประมาณ รายงานผลการด าเนินการ 
ไตรมาส ๒/๒๕๖๓ 

1 การพัฒนาองค์กร (Organization Development) ให้สามารถรองรับนโยบายและภารกิจ
ของสถาบันได้  
 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้แน่ใจว่าการด าเนินงานของแต่ละฝ่ายสามารถสนับสนุนการด าเนินงานของสถาบันให้บรรลุ
เป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้    

การปฏิบัติงานของบุคลากรภายใต้โครงสร้างองค์กรมีประสิทธิภาพ การ
ด าเนินงานมีความต่อเนื่อง เกิดความเชื่อมโยงในการท างานกันอย่างเป็นระบบ
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถาบัน 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

2 ยกระดับ Recruitment Strategy เพื่อดึงดูดผู้สมัครมากขึ้น และเข้ากับยุคสมัยปัจจุบัน  
 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพในการด าเนินงานด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร โดยเน้นการ
สรรหาก าลังคนให้ตรงกับความต้องการ และทันเวลา ผ่านช่องทางการสรรหาที่หลากหลาย ไป
จนถึงการสร้างสรรค์ประกาศรับสมัครงานที่ไม่จ ากัดรูปแบบ 

- Job Advert ที่ทันสมัย ดึงดูดผู้สมัครเพ่ิมมากขึ้น ในรูปแบบ Infographic / 
VDO Presentation 
- การเพ่ิมช่องทางการสรรหาบุคลากร (Recruitment Channel) ที่หลากหลาย
ในยุคปัจจุบัน 
- รูปแบบการสัมภาษณ์งานที่หลากหลาย เช่น Panel Interview, Group 
Discussion, The brainteaser interview, The stress interview เป็นต้น  
 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

3 พัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ (Training & Development) 
 
วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือเสริมสร้างการลงทุนด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีความคุ้มค่า และมีแนวทาง กระบวนการ 
และเป้าหมายที่ชัดเจนในการเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากร และความส าเร็จขององค์กร 
- เพ่ือจัดวางเส้นทางการฝึกอบรมให้กับบุคลากรในองค์กร ซ่ึงมีคุณค่ามากที่สุดในการขับเคลื่อน
ให้องค์กรมีความก้าวหน้าและประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย 

- กรอบแผนการฝึกอบรมของบุคลากรทั้งแบบ in-house และ external 
training 
- บุคลากรได้รับการฝึกอบรมตามแผนการด าเนินการ และมีการประเมินและ
ติดตามผลการปฏิบัติงานหลังการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

    

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

๔ การพัฒนาบคุลากรที่มศีกัยภาพ และการหาผู้สบืทอดต าแหน่ง (Talent Management & 
Succession Planning) 
 
วัตถปุระสงค ์
- เพ่ือเตรียมความพร้อมกลุ่มผู้บริหารรุ่นใหม่ให้เป็นผู้น าที่มีศักยภาพ พร้อมต่อการทดแทน
ต าแหน่งส าคัญในอนาคต 
- เพ่ือพัฒนาศักยภาพให้กับกลุ่มบุคลากรผู้มีศักยภาพสูง ในด้านความเป็นผู้น าและทักษะที่
เก่ียวข้องกับการสื่อสารที่ประสิทธิภาพ และเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้บริหารในอนาคต 

- แผนการพัฒนาผู้บริหาร และ Talent ขององค์กร   
- เครื่องมือที่ใช้ในการวางแผนการพัฒนาบุคลากรที่มีประสทิธิภาพ  
- โปรแกรมการฝึกอบรมผู้บริหารและ Talent ขององค์กร เช่น TIJ Future 
Leader Programme และ TIJ High Potential Talent Programme  
 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 



 
 

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ล าดบั แผนการด าเนินการ ผลผลิตรายปีงบประมาณ รายงานผลการด าเนินการ 
ไตรมาส ๒/๒๕๖๓ 

5 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับงานบุคลากร มีความถูกต้อง ทันสมัย และการจัดท า
ฐานข้อมูลของกฎระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เก่ียวข้องกับงานบริหารทรัพยากรบุคคลมีความถูกต้อง และ
สอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับของสถาบันฯ 

- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับมีความถูกต้อง ทันสมัย 
- มีฐานข้อมูลของกฎ ระเบียบ ข้องบังคับ และสามารถน ามาใช้งานได้ทันความ
ต้องการ   
 

ด าเนินการปรับปรุงข้อบังคับ และระเบียบที่
เก่ียวข้องแล้วเสร็จ จ านวน 1 ฉบับ และ 
อยู่ระหว่างด าเนินการในส่วนอ่ืนๆ ที่
เก่ียวข้อง 

6 การพัฒนาสวัสดิการของบุคลการให้มีความสอดคล้องกับยุคสมัย 
 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้บุคลากรได้สามารถด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี  

การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม Wellness แก่บุคลากรของสถาบัน 
- ด้านร่างกาย: กิจกรรม Happy Relax (นวด ดัด จัดสรีระ) กิจกรรม Office 
Syndrome Prevention และกิจกรรมกินเพ่ือสุขภาพ (กินอย่างไรให้รักตนและ
รักษ์โลก)  
- ด้านจิตใจ: กิจกรรมศิลปะบ าบัด  

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

7 การเสริมสร้างค่านิยมร่วมขององค์กร (value Engagement) 
 
วัตถปุระสงค ์
- เพ่ือสร้างค่านยิมรว่มขององค์กร 
- เพ่ือให้บุคลากรทราบถึงค่านยิมขององค์กร ที่จะยดึถือไว้เป็นเป้าหมายรว่มกัน รวมถึงการมีพฤติกรรม
ที่สะท้อนถึงค่านยิมร่วมอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่มุง่ไปสู่ความส าเร็จตามวิสยัทศัน์ 
และพันธกิจของสถาบันฯ ได ้

- สถาบันฯ มีค่านิยมร่วมเพ่ือให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่พึงประสงค์ และ
ปลูกฝังพฤติกรรมตามที่สถาบันคาดหวังไว้ 
- สถาบันฯ สามารถระบุพฤติกรรมอันพึงประสงค์ที่สะท้อนค่านิยมร่วมได้ 
- แนวทางในการเสริมสร้างค่านิยมองค์กรเพ่ือเป็นแนวทางให้ค่านิยมคงอยู่
ต่อไป 

ด าเนินการในไตรมาสที่ 3 – ๔ 

- บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับค่านิยมและเข้าใจถึงความส าคัญของ
ค่านิยมร่วมขององค์กร 
- บุคลากรทราบถึงค่านิยมร่วมขององค์กรและสามารถจดจ าค่านิยมร่วมของ
องค์กรได้ 
- บุคลากรทราบถึงพฤติกรรมอันพึงประสงค์ที่สะท้อนค่านิยมร่วมได้ 

ด าเนินการในไตรมาสที่ 4 

 

 

 

 


