ผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2561 ด้านทรัพยากรบุคคล
พัฒนาบุคลากร – พัฒนาคน พัฒนาองค์กร
Human Resources Development - Develop People, Develop Organization
พนั ก งาน เป็ น เสมื อนพลั งขั บ เคลื่ อนในการสร้า งความเติบโตให้ กั บองค์ กร ดั งนั้ น ราชวิ ทยาลั ยจุ ฬาภภรณ์ จึ งให้
ความสาคัญกับการจ้างงาน การดูแลพนักงานด้วยเงื่อนไขและสวัสดิการที่ดี ตลอดจนการสร้างความผูกพันระหว่าง
บุคลากรและองค์กร ควบคู่ไปกับ การพัฒนาศักยภาพและจัดกิจกรรมอบรมเพิ่มความสามารถให้ กับบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง รวมถึงความรับผิดชอบต่อบุคลากรทั้งในด้านการปฏิบัติ งานและด้านการดารงชีวิตผ่านการปฏิบัติต่อบุคลากร
ทุกคนอย่างเท่าเทียม การจ้างงานอย่างเป็นธรรมโดยไม่แบ่งแยกเพศ เชื้อชาติ ศาสนา การบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล
การปฏิบัติต่อพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชนตามหลักสากล (Human Right & Labor Rights) ด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยของบุคลากร ราชวิทยาลัยได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพบุคลากรเพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรทุกคนมีสุขภาวะ
อนามัยที่ดี มุ่งเน้นให้บุคลากรมีสมดุลในชีวิตและการทางาน สิ่งเหล่านี้ ล้วนทา ให้บุคลากรของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มี
ประสิทธิภาพในการทางานอย่างมีความสุข ส่งผลให้องค์กรมีความยั่งยืน
แนวทางการพัฒนาด้านทรัพยากรบุคคลของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ปี 2561
1. ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษา ดาเนินการปรับโครงสร้างองค์กรตัง้ แต่เดือนมีนาคม 2561
โดยดาเนินการออกแบบ ทบทวนปรั บปรุงการจัดโครงสร้างองค์กรให้ สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
เพื่อให้มั่นใจว่าทุกหน่วยงานสามารถทางานภายใต้ระบบงานและกระบวนการทางานใหม่ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล และเตรียมความพร้อมของบุคลากรสาหรับรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ทั้งนี้ ได้จัดประชุมผู้บริหาร
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร การจัดแบ่งส่วนงาน การจัดสายการบังคับ
บัญชา กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน อานาจการตัดสินใจ และกรอบอัตรากาลังที่เหมาะสม
2. ทบทวนการพิจารณากรอบอัตรากาลัง และจานวนของบุคลากร (Manpower and Numbers of
Employees & Workers)
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีนโยบายบริหารอัตรากาลังเพื่อรองรับการเติบโต โดยดาเนินการกาหนดสัดส่วน
ของบุคลากรตามความสามารถ และปรับปรุงสมรรถนะของพนักงานให้สอดคล้องกับภารกิจของราชวิทยาลัย เพื่อให้
มั่นใจได้ว่าหน่วยงานต่างๆ ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีอัตรากาลังที่เหมาะสม สอดคล้องกับปริมาณงานและสามารถ
ประมาณการค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรได้ดียิ่งขึ้น ปัจจุบันราชวิทยาลัยมี โครงสร้างอัตรากาลังผู้บริหาร พนักงาน และ
ลูกจ้าง จานวนทั้งสิ้น 1,684 คน ณ 30 กันยายน 2561 โดยจาแนกตามกลุ่มบุคลากรได้ดังนี้

กลุ่มบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน (รวมผู้บริหาร)
ข้าราชการยืมตัว
ที่ปรึกษา
พนักงาน Part time +สัญญาจ้าง
รวม

จานวน (คน)
1,491
47
36
110
1,684

3. ทบทวนแบบประเมินผลงานและหลักเกณฑ์
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้มีการปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อให้สอดคล้องกับ
การดาเนินธุรกิจ โดยมีการทบทวนปรับปรุงแบบประเมินผลงาน และหลักเกณฑ์ให้สะท้อนด้านผลงานมากขึ้น
4. จัดทาแผนการสื่อสารผู้บริหารพบผู้ปฏิบัติงาน
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ดาเนินการจัดทาแผนการสื่อสารผู้บริหารพบผู้ปฏิบัติงาน ปีละ 2 ครั้ง เพื่อถ่ายทอด
นโยบาย และทบทวนการเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องโครงการและภารกิจต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นการสร้างบรรยากาศด้านต่างๆ
ทั้งการบรรลุภารกิจและวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เสริมสร้า งความรู้ ความเข้า ใจเกี่ย วกับ ค่า นิย มองค์ก ร การ
เสริมสร้างแนวคิดเชิงบวก การมองเห็น คุณค่าและความสาคัญของตนเองในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร และพร้อมที่
จะช่วยนาพาองค์กรให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มความเข้มแข็งและความมั่นคงให้กับ
องค์กรอย่างยั่งยืนในระยะยาวต่อไป
5. ปรับผลกระทบการปรับค่าจ้างเริ่มต้น
สืบเนื่องจากจากการที่ราชวิทยาลัยฯ ได้รับอนุมัติให้ปรับค่าจ้างเริ่มต้นสาหรับผู้ปฏิบัติงานที่เข้าใหม่ในวุฒิ
ต่าง ๆ ในปี 2560 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้ดาเนินการเสนอแนวทางในการปรับผลกระทบให้กับผู้ปฏิบัติงานเก่า และ
ได้รับอนุมัติให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จในปี 2561
6. ระบบคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
สืบเนื่องจากการที่ราชวิทยาลัยฯ ได้มีการขยายงานอย่างต่อเนื่อง มีการปรับปรุงโครงสร้างและผังการบริหาร
และแต่งตั้งโยกย้ายบุคลากรเป็นจานวนมาก จึงได้นาเสนอระบบคณะกรรมการบริหารงานบุคคล โดยกาหนดให้เป็นวาระใน
การประชุมผู้บริหารราชวิทยาลัยฯ ทุกเดือน เพื่อ ร่วมกันพิจารณาและกลั่นกรอเรื่องบุคลากรต่าง ๆ ให้เป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
7. ผลการดาเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร (Human Resources Development Report)
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีระบบการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากรและผู้นา โดยมีการออกแบบระบบการเรียนรู้
มีความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์การดาเนินงานของราชวิทยาลัยกับความสามารถหลักของบุคลากร ซึ่งในปี 2561
มีผลการดาเนินงานดังนี้

5.1 พัฒนาผู้ปฏิบัติงานระดับบังคับบัญชา โดยการส่งผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรม ณ สถาบันภายนอก
เช่น หลักสูตร Leading for High Performance Team หลักสูตรการบริหารงานบริการสาธารณสุขและโรงพยาบาล (Mini
MBA in Health) เป็นต้น
5.2 การส่งเสริมพนักงานให้ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามหน้าที่ เช่น การส่งพนักงานเข้าร่วมการอบรม/
ประชุม/เสนอผลงานวิจัย/ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ
5.3 การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เสริมสร้างขวัญกาลังใจ ความซื่อสัตย์ ความมีระเบียบวินัย บุคลิกภาพ
5.4 การให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศ

ผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจาปี 2561
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และระบบงานสู่องค์กรสมรรถนะสูงที่มีวสิ ัยทัศน์ร่วมอย่าง
ยั่งยืน
แผนงาน/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
(Plan/Activity)
(Measure)
1. พัฒนาระบบบริหาร
1.1 จานวนบุคลากรสามารถ
จัดการที่มีประสิทธิภาพ
ปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่
คล่องตัว รวดเร็วและมีธรร ถูกต้องรวดเร็วตามภาระงาน
มาภิบาล
(หน่วย: ร้อยละ/ปี)
1.2 ร้อยละของหน่วยงานมี
ภาระงานชัดเจน
1.3 ร้อยละของพนักงานมี
ภาระงานที่ชัดเจน
1.4 ร้อยละของพนักงาน
ทราบภารกิจของตัวเอง
1.5 ร้อยละของหัวหน้าหน่วย
และผู้บังคับบัญชาทราบภาระ
งานของหน่วยที่กากับดูแล
และหน้าที่หัวหน้าชัดเจน
ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อการบริหารจัดการ
องค์กร(คะแนน เต็ม5)
(หน่วย: ร้อยละ/ปี)

เป้าหมาย
(Target)
ร้อยละ 80

ผลการดาเนินงาน
ปี 2561
ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 80

ร้อยละ 100

ร้อยละ 90

ร้อยละ 100

ร้อยละ 80

ร้อยละ 69.20

แผนงาน/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
(Plan/Activity)
(Measure)
2. มีแผนพัฒนาบุคลากร 1. จานวนผู้บังคับบัญชาที่
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ ผ่านการฝึกอบรมเรื่องการ
ความก้าวหน้าของบุคลากร บริหาร (หน่วย: ร้อยละ/ปี)
ที่ชัดเจน

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
(Target)
ปี 2561
ผู้บังคับบัญชาเข้า - จานวนผู้บังคับบัญชา ณ 30
รับการอบรม 50 กันยายน 2561 = 100 คน
คน
- เป้าหมายผู้บังคับบัญชาเข้ารับ
การอบรม = 50 คน
1. จัดอบรมหลักสูตร Leading
for High Performance Team
จานวน 2 รุ่นดังนี้
- รุ่นที่ 1 จานวน 27 คน
- รุ่นที่ 2 จานวน 26 คน
2. ส่งผู้บริหารเข้ารับการอบรม
หลักสูตรการบริหารงานบริการ
สาธารณสุขและโรงพยาบาล
(Mini MBA in Health) จานวน
5 คน
รวมทั้งสิ้น 58 คน จากจานวน
ผู้บังคับบัญชาเป้าหมายทั้งหมด
50 คน
2. จานวนพนักงานที่ผ่านการ
ร้อยละ 80
ร้อยละ 89.62
เข้าฝึกอบรมตามจานวนที่
- เป้าหมาย 800 คน
กาหนด (หน่วย:ร้อยละ/ปี)
1. อบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร การจัดวางระบบการ
ควบคุมภายใน
จานวน 106 คน
2. อบรตาม Functional
จานวน 611 คน
- จานวนพนักงานที่ผ่านการ
อบรม 717 คน

แผนงาน/กิจกรรม
(Plan/Activity)
3. พัฒนาระบบการ
คัดเลือก สรรหา และได้มา
ซึ่งบุคลากรที่มีคุณสมบัติ
ตามที่องค์กร กาหนดอย่าง
เพียงพอ

ตัวชี้วัด
(Measure)
1. จานวนบุคลากรที่มีตาม
กรอบอัตรากาลัง (หน่วย:
ร้อยละ/ปี)
2. จานวนบุคลากรที่สรรหา
ได้ภายในระยะเวลาที่
หน่วยงานร้องขอ (หน่วย:
ร้อยละ/ปี)
3. จานวนกิจกรรมส่งเสริม
การสร้างค่า นิยมร่วมที่สอด
คล้องกับวัฒนธรรมองค์กร
(หน่วย: ครั้ง/ปี)
4. จานวนร้อยละชั่วโมงที่
พนักงานเข้าฝึกอบรมตาม
เป้าหมายองค์กร (หน่วย:
ร้อยละชั่วโมง/พนักงาน/ปี)

4. มีระบบพัฒนาศักยภาพ 1. จานวนบุคลากรที่ได้รับ
บุคลากรทั้งด้านคุณวุฒิที่ การพัฒนาคุณวุฒิสูงขึ้น
สูงขึ้น และความเชี่ยวชาญ (หน่วย: ร้อยละ/ปี)
เฉพาะด้านอย่างเหมาะสม
2. ร้อยละของบุคลากรมีการ
พัฒนาความเชี่ยวชาญตาม
สาขา ในเวลาที่กาหนด
(หน่วย: ร้อยละ/ปี) Career
Path

เป้าหมาย
(Target)
ร้อยละ 90

ผลการดาเนินงาน
ปี 2561
ร้อยละ 81.10

ร้อยละ 70

ร้อยละ 80

2 ครั้ง

16 ครั้ง

ร้อยละ 90

ร้อยละ 100
- จานวนชั่วโมง(เป้าหมาย)
16,000 ชั่วโมง
- จานวนชัว่ โมงที่พนักงานเข้า
ฝึกอบรม 17,305ชั่วโมง
ร้อยละ 1.33
จานวน 38 ราย
- ปริญญาตรี 1 คน
- ปริญญาโท 20 คน
- ปริญญาเอก 17 คน
ร้อยละ 37.66
- จานวนผู้ปฏิบัติงานได้รับการ
พัฒนาความเชี่ยวชาญตามสาขา
= 611 คน
- จานวนผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด =
1,622 คน

ร้อยละ 5

ร้อยละ 30

แผนงาน/กิจกรรม
(Plan/Activity)
5. พัฒนาระบบการดารง
รักษาบุคลากร ให้มีความ
ผูกพัน เต็มใจในการ
ปฏิบัติงานและมีความสุข

ตัวชี้วัด
(Measure)
1. จานวนระบบ
ความก้าวหน้าในการ
ปฏิบัติงานตามสายงาน/
วิชาชีพทุกระดับ
(หน่วย: ระบบ/ปี)
2. จานวนระบบค่าตอบแทน
และสวัสดิการอย่างเพียงพอ
เหมาะสมและดึงดูดให้คนอยู่
ในระบบงานครอบคลุมทุก
สายงาน(หน่วย: ระบบ/ปี)
3. อัตราการลาออก

เป้าหมาย
(Target)
1 ระบบ

ผลการดาเนินงาน
ปี 2561
อยู่ระหว่างาเนินการศึกษา

1 ระบบ

1 ระบบ

-

10.08

