นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี ๒๕๖๔
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

ศู น ย์ คุ ณ ธรรม (องค์ ก ารมหาชน) ด าเนิ น นโยบายการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล โดยมี เ ป้ า หมาย
เพื่อก่อให้เกิดการบริห ารทรั พยากรบุ คคลที่มีความโปร่งใส และมีคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร จึงดาเนินกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านต่างๆ ดังนี้
๑. นโยบายการสรรหาและคัดเลือก
ศูนย์คุณธรรมให้ความสาคัญต่อการสรรหาบุคลากรอย่างเป็นระบบ และเป็นธรรม เพื่อให้ได้บุคคล
เพื่อให้ ได้บุ คลากรที่มี คุณภาพสู ง มี คุณธรรมจริยธรรม มี ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ คุ ณสมบั ติ
ตามที่กาหนด และมีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร ดังนี้
๑.๑ มีกระบวนการสรรหาคัดเลือกที่ชัดเจน โปร่งใส โดยกาหนดคุณสมบัติประจาตาแหน่ง วิธีการ
คัด เลื อ กอย่ า งชั ดเจนเป็ น ไปตามข้อ บั ง คั บ และระเบีย บของศู น ย์ คุ ณ ธรรม เลื อ กใช้ วิ ธี การที่ เ หมาะสมกั บ
แต่ละตาแหน่ง และมีการประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อให้มีการรับรู้โดยทั่วกัน
๑.๒ มีคณะกรรมการ และผู้เกี่ยวข้องในการกาหนดคุณสมบัติ วิธีการ และเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร และผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในตาแหน่งที่ดาเนินการสรรหา เพื่อให้กระบวนการ
สรรหา และคัดเลือกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม
๒. นโยบายการพัฒนาบุคลากร
ศูน ย์ คุณ ธรรมมีก ารจั ด ทาแผนการด าเนิ นงานด้ า นทรั พยากรมนุษ ย์ ประจาปี เพื่ อ พัฒ นาบุ ค ลากร
โดยผ่ า นความเห็ น ชอบจากคณะอนุ กรรมการบริ ห ารงานบุคคลของศู นย์คุณธรรม เพื่อนาไปสู่ การพัฒ นา
ศักยภาพของบุคลากร มุ่งเน้น การพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญ ปลูกฝั งค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม และ
วัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้เกิดการพัฒนางานให้พร้อมรับภารกิจและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของศูนย์คุณธรรม
ดังนี้
๒.๑ โอกาสในการพัฒนาตนเอง เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน
ให้ มีความเป็ น มืออาชีพ และมีคุณลั กษณะที่พึงประสงค์ ในบุคลากรทุกระดับโดยผ่ านความเห็ นชอบของ
ผู้บริหาร
๒.๒ จั ดให้ มีการพัฒ นาศักยภาพร่ว มกันของบุค ลากรศู นย์คุณ ธรรม ด้ว ยวิ ธีการที่ห ลากหลาย
เช่น การอบรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การศึกษาดูงาน การเรียนรู้การทางานของหน่วยอื่นในศูนย์คุณธรรม
เป็นต้น
/๓. นโยบายด้าน...
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๓. นโยบายด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน
มีการบริหารผลการปฏิบัติงาน มีการนาระบบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) จากเป้าหมายองค์กร
สู่ระดับสานัก กลุ่มงาน และรายบุคคล ตลอดจนมีการประเมินผลสมรรถนะ (Competency) ตามตาแหน่งงาน
เพื่อสามารถตรวจสอบและบริห ารผลการปฏิบัติงาน ที่จะสามารถนาผลไปใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทน
ความดีความชอบได้อย่างเป็นธรรม ดังนี้
๓.๑ บุคลากรทุกคนต้องได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน และเชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานเข้ากับ
ระบบการบริหารค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม โดยพิจารณาจากคุณภาพของงาน ผลสาเร็จของงาน ทัศนคติ
และศักยภาพของบุคลากร
๓.๒ มีการสอบทานผลการประเมินระหว่างผู้ บังคับบัญชา อย่างน้อย ๒ ระดับตามโครงสร้าง
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถูกประเมิน รวมถึงมีแนวคิดการนาระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการประเมินผล
การปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในขั้นตอนการประเมิน
๔. นโยบายการจูงใจและรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
ศู น ย์ คุ ณ ธรรมให้ ค วามส าคั ญ กั บ การพั ฒ นาส่ ง เสริ ม บุ ค ลากรให้ เ กิ ด ความสั ม พั น ธ์ แ ละผู ก พั น
ภายในองค์กร เพื่อเป็นการจูงใจและรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ โดยดาเนินการภายใต้หลักการที่
เป็นธรรม และโปร่งใส ดังนี้
๔.๑ การกาหนดสมรรถนะ (Competency) แต่ละตาแหน่งอย่างชัดเจน บุคลากรมีสิทธิเข้ารับ
การพัฒนาตามสายอาชีพของตนเอง โดยจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และเตรียมความพร้อมของบุคลากรสู่การทางานในตาแหน่งงานที่สูงขึ้นใน
อนาคต
๔.๒ การสร้างความสัมพันธ์และความผูกพันภายในองค์กร โดยเน้นที่การสื่อสารระหว่างบุคลากรระดับ
ปฏิบัติและบริหาร ให้เกิดการรับฟังความเห็นใหม่ การแลกเปลี่ยนมุมมอง นาเสนอแนวคิด ที่นาไปสู่การพัฒนา
งานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๔.๓ บุคลากรได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ อย่างเป็นธรรม

(รองศาสตราจารย์สุริยเดว ทรีปาตี)
ผู้อานวยการศูนย์คุณธรรม
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๓. นโยบายด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน
มีการบริหารผลการปฏิบัติงาน มีการนาระบบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) จากเป้าหมายองค์กร
สู่ ร ะดั บ ส านั ก กลุ่ ม งาน และรายบุ ค คล ตลอดจนมี ก ารประเมิ น ผลสมรรถนะ ( Competency)
ตามตาแหน่งงาน เพื่อสามารถตรวจสอบและบริหารผลการปฏิบัติงาน ที่ จะสามารถนาผลไปใช้ในการพิจารณา
ค่าตอบแทน ความดีความชอบได้อย่างเป็นธรรม ดังนี้
๓.๑ บุคลากรทุกคนต้องได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน และเชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานเข้ากับ
ระบบการบริหารค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม โดยพิจารณาจากคุณภาพของงาน ผลสาเร็จของงาน ทัศนคติ
และศักยภาพของบุคลากร
๓.๒ มีการสอบทานผลการประเมินระหว่างผู้ บังคับบัญชา อย่างน้อย ๒ ระดับตามโครงสร้าง
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถูกประเมิน รวมถึงมีแนวคิดการนาระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการประเมินผล
การปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในขั้นตอนการประเมิน
๔. นโยบายการจูงใจและรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
ศู น ย์ คุ ณ ธรรมให้ ค วามส าคั ญ กั บ การพั ฒ นาส่ ง เสริ ม บุ ค ลากรให้ เ กิ ด ความสั ม พั น ธ์ แ ละผู ก พั น
ภายในองค์กร เพื่อเป็นการจูงใจและรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ โดยดาเนินการภายใต้หลักการที่
เป็นธรรม และโปร่งใส ดังนี้
๔.๑ การกาหนดสมรรถนะ (Competency) แต่ละตาแหน่งอย่างชัดเจน บุคลากรมีสิทธิเข้ารับ
การพัฒนาตามสายอาชีพของตนเอง โดยจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และเตรียมความพร้อมของบุคลากรสู่การทางานในตาแหน่งงานที่สูงขึ้นใน
อนาคต
๔.๒ การสร้างความสัมพันธ์และความผูกพันภายในองค์กร โดยเน้นที่การสื่อสารระหว่างบุคลากรระดับ
ปฏิบัติและบริหาร ให้เกิดการรับฟังความเห็นใหม่ การแลกเปลี่ยนมุมมอง นาเสนอแนวคิด ที่นาไปสู่การพัฒนา
งานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๔.๓ บุคลากรได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ อย่างเป็นธรรม

(รองศาสตราจารย์สุริยเดว ทรีปาตี)
ผู้อานวยการศูนย์คุณธรรม
ตรวจสอบ...............................
ร่าง/พิมพ์/ทาน......กิธิญา..( 10 มีค.64).....

