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VISION

สร้างทร ัพยากรมนุษย์ทก
ุ ว ัยให้เป็น
พลเมืองดีมค
ี ณ
ุ ค่าของแผ่นดิน

“เป็นองค์กรทีบ
่ ร
ู ณาการการบริหารจ ัดการ
-รวบรวม
-ประสานงาน
-สร้างค่านิยมร่วม
้ ารบริหาร
โดยใชก
จ ัดการ

-เข้มแข็ง
-เจริญเติบโต
ั
้
-ศกยภาพสู
งขึน
-มีงานทา
-ความเป็นอยูด
่ ข
ี น
ึ้

Man
Material
Method
Money

เพือ
่ พ ัฒนาทุนมนุษย์

ิ ธิภาพ
ให้มป
ี ระสท

4M

-ผูป
้ ระกอบการ
-ผูบ
้ ริหาร
-พน ักงาน
ึ ษา
-น ักศก
-ผูว้ า
่ งงาน
-ประชาชน

ั
เสริมสร้างศกยภาพของประเทศไทย”
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Who’s iHDC ?
บุคลากร

องค์กร
Need
-ต้ องการอยู่รอด
-ต้ องการเจริญเติบโต เพิ่งเริ่มต้ น
-ต้ องการบุคลากร
-ต้ องการที่ปรึกษาฯ
-มีปัญหาในด้ านต่ าง ๆ

Need
-ต้ องการพัฒนาตนเอง
-ต้ องการเจริญเติบโต
ในหน้ าที่การงาน
-ต้ องการหางานทา
-ต้ องการอื่น ๆ

iHDC
-มีความพร้ อม/ความสามารภ
-ต้ องการช่ วยเหลือสังคม

-มีความพร้ อม/ความสามารถ
-ต้ องการช่ วยเหลือสังคม

บุคลากร

องค์กร
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iHDC
Framework

บุคคล

องค์กร
ภาครัฐ

ผู้ประกอบการ

สถานศึกษา

องค์กรเอกชน

พนักงาน
ผู้ว่างงาน

องค์กรอิสระ

ชุมชน

นักวิชาการ

ผู้บริ หาร,
หัวหน้ างาน
นักศึกษา
ประชาชน ทัว่ ไป

วัตถุประสงค์
ขององค์ กร ชุมชน บุคคลนัน้ ๆ

พันธกิจองค์ กร, สถาบันนัน้ ๆ

Organized by iHDC

- ร่ วมเป็ นสมาชิก
- ร่ วมทา W/S เพื่อหาความต้ องการที่แท้ จริง
ความต้ องการที่แท้ จริงเพื่อ
-เพิ่มความเข้ มแข็งของธุรกิจ
- ยกระดับทักษะของผู้ประกอบการ, ผู้บริหาร, หัวหน้ างาน, พนักงาน
- ความอยู่รอดของผู้ประกอบการและพนักงาน / การมีงานทา
- พันธกิจขององค์ กร ฯลฯ

พันธกิจของมูลนิธิศูนย์ บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) Mission’s iHDC
วิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญ

ตัวอย่างโครงการ, กิจกรรม

งบประมาณ
สนับสนุน

โครงการพัฒนา
ทักษะบริ หารจัดการ
ผู้ประกอบการ, ผู้บริ หาร

Staff ร่ วมจัดงาน

โครงการให้ คาปรึกษาเพื่อ
พัฒนาองค์กรต่าง ๆ

โครงการยกระดับ
ทักษะการบริ การของ
พนักงาน

โครงการวิจยั เพื่อพัฒนา
Management Tools

โครงการเตรี ยมความพร้ อม
ของ ผู้จบการศึกษา

Networking
Activities

โครงการพัฒนาหลักสูตร
การเรี ยนการสอนในสถานศึกษา

-โครงการสาหรับการมี
งานทาของผู้ว่างงาน
-นัดพบแรงงาน
โครงการอื่น ๆ เพื่อสนับสนุน
พันธกิจของหน่วยงานภาครัฐ

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
งบประมาณ /
เสียค่าใช้ จ่ายเข้ าร่วม
Staff ร่วมจัดงาน

ประเมินผลโครงการ, กิจกรรม

Feedback
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DNA
Core Value
• ไม่แสวงหากาไร แต่องค์กรต้ องอยูร่ อดอย่างยัง่ ยืน
• โปร่งใสและใช้ ปัญญาบริหารจัดการ
Core Purpose
• มีผลงาน สร้ างผลกระทบเชิงบวกทางสังคม
• สร้ างประโยชน์ให้ กบั สังคม / ช่วยเหลือสังคม
• ประสานงานและประสานประโยชน์ร่วมกับพันธมิตร
Core Prohibition
• ไม่เกี่ยวข้ องกับการเมือง
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ประสิ ทธิภาพ และ ศักยภาพ ทางด้านใด???

มีแหล่ งให้ ความรู้ จานวนมาก

หลายๆแห่ งพยายามสร้ างให้ เกิดพฤติกรรมที่
พึงประสงค์ ท่ ีเหมาะสมกับแต่ ละการทางาน

-

- ต้ องมีความต้ องการที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเอง หรื อ เห็น
ปั ญหาจากพฤติกรรมเดิม หรื อ เห็นประโยชน์ในอนาคตของพฤติกรรม
ใหม่ ถึงจะยอมเปลี่ยนแปลง

ยังมีช่องว่ างที่ทางมูลนิธิ
สามารถเข้ าไปช่ วย
พัฒนาทุนมนุษย์
บุคคลากรของมูลนิธิ
มีความสามารถในการพัฒนามนุษย์
ทางด้ าน ทักษะ และ
พฤติกรรมที่พงึ ประสงค์

ง่ายในการให้ ความรู้ ต้ องมีความจาดี
มูลนิธิ ให้ ความรู้เชิงลึก
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ซงึ่ กันและกัน

Knowledge

Attribute

Skill

มีบางแหล่ งจัดให้ มีการเพิ่มทักษะในการทางาน
ต้ องใช้ เวลา เครื่ องมือ และ ความพึงพอใจหรื อเห็นประโยชน์ของทักษะนั6 ้นๆ

สร้ างทรัพยากรมนุษย์ทกุ วัยให้ เป็ นพลเมืองดีมีคณ
ุ ค่าของแผ่นดิน
ปฐมวัย

เรี ยนรู้ จากการ ปลูกฝัง บ่มเพาะ
ของพ่อแม่ ญาติ คนเลี ้ยง สื่อ

วัยเรี ยน

เพิ่มการเรี ยนจากครู เพื่อน สังคม
พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์

วัยทางาน

สร้ างงาน สร้ างอาชีพ สร้ างรายได้

25 – 35

หาประสบการณ์

36 - 45

สร้ างความมัน่ คง

46 - 60

มัน่ คง
ประสบความสาเร็จ
สุขกาย สุขใจ

เกษี ยณ

ความรัก ความอบอุน่ สร้ าง
รากฐานของชีวิต
ปลูกฝังสิง่ ที่ดีงาม เป็ นคนดี
มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม เป็ น
เกราะป้องกัน ท่ามกลาง
สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง

พนักงาน
หัวหน้ างาน
ผู้บริหาร
นักธุรกิจ
งานอิสระ
เจ้ าของธุรกิจ

รู้จกั ตัวเอง มี
ศีล สมาธิ ปั ญญา
เก่งคิด เก่งคน
เก่งงาน มืออาชีพ
เรี ยนรู้ตลอดชีวิต

Product ของเราในเบื้องต้ น
เราจะสร้ าง HR ให้ มีคุณสมบัตทิ ้งั 4 มิติ
•
•
•

•
•

Motivation
KPI & Action
Plan
สามารถนาองค์ ความรู้
ทั้งหมดไปปฏิบัติให้ ได้ ผล
ลัพธ์ เช่ น มีผลงานส่ งเสริม
พันธกิจ องค์ กร ไม่ ใช่ แค่
ทางาน day to day
เท่านั้น
HR Business
Partner
เชี่ยวชาญในงานวิชาชีพ ทีต่ น
รับผิดชอบ เช่ นการสรรหา การ
พัฒนา การบริหารค่ าจ้ าง เป็ น
ต้ น

Practice
(Skill)

วิชาชีพ HR
(Knowledge)

คนดี

•
•
•

ศีลธรรม จริยธรรม คุณธรรม
ศาสตร์ พระราชา
ทัศนคติเชิงบวก คิดดี เสี ยสละ
พร้ อมแบ่ งปัน ช่ วยเหลือผู้อื่น
และสั งคม

(Attribute)
คนเก่ ง
(รู้ธุรกิจ)
(Wisdom)

•
•
•
•

Business Value
chain
Core Value
Business Trend
เข้ าใจธุรกิจ/องค์ การ ทีต่ นเอง
ทางานอยู่
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คุณสมบัติของ ทุนมนุษย์ ที่พึงประสงค์
เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการทางาน
• มีทกั ษะความสามารถในการทางาน หรื อ ดาเนินธุรกิจ ในส่วนที่ตนรับผิดชอบ
• มีทกั ษะทางด้ านความคิด ทังการสั
้
งเคราะห์ วิเคราะห์ข้อมูล การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงองค์รวม และ
แนวคิดในรูปแบบต่างๆ และ สามารถนาไปประยุกต์กบั หน้ าที่การงานและระบบงานที่รับผิดชอบ
• มีทกั ษะความเป็ นผู้นา และ การบริ หารจัดการ องค์กรหรื อหน่วยงาน

การใช้ ชีวติ อย่ างมีความสุข
• ประพฤติตนอยู่ในกรอบของ ศีลธรรม คุณธรรม และ จริ ยธรรม
• มีแนวคความคิด และ จิตใจ ในการให้ บริ การ การคานึงถึงความต้ องการของทีมงานมากกว่าตนเอง เอา
ใจเขามาใส่ใจเราและไม่ปฏิบตั ิตนให้ ตนเองและบุคคนอื่นเดือดร้ อน มีพฤติกรรมต่อครอบครัวที่เหมาะสม
สร้ างครอบครัวที่อบอุน่ มีความเอื ้ออาทรซึง่ กันและกัน พึงพอใจในสิ่งที่ตนมี โดยยึดมัน่ ทฤษฎีเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็ นแนวทาง
• มีพฤติกรรมในการใช้ จ่ายอย่างเหมาะสม รู้จกั หา รู้จกั เก็บออม และ ใช้ จ่ายอย่างคุ้มค่า

9

จะบูรณาการในการพัฒนา
ทาให้มีคุณสมบัติ ทุนมนุษย์ ที่พึงประสงค์
ได้อย่างไร?
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สร้างการตื่นตัวทางการพัฒนาตนเองฯ
ความรู้
ความสามารถ

คุณสมบัติที่
พึงประสงค์

ประสบความสาเร็ จ
11

มูลนิธิ สร้างความเข้าใจให้กบั องค์กร...

Service Profit Chain
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มูลนิธิ เป็ นที่ปรึ กษา ให้กบั องค์กร
นโยบายจาก
ผู้บริ หาร
ระดับสูง

หาทักษะที่พงึ
ประสงค์

พัฒนาทักษะ

การ
เปลี่ยนแปลง
อย่างบูรณาการ

วางแผน
ดาเนินการ

จัดทา KM
ในองค์กร

หาคุณสมบัติ
ที่พงึ ประสงค์

สร้ าง
Culture

ผู้บริ หาร
ระดับกลาง
ยอมรับ

องค์ความรู้ที่
ควรมี

สร้ างแรง
บันดาลใจ

สร้ าง
สิง่ แวดล้ อม
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มูลนิธิและองค์กร สร้างการตื่นตัวในการพัฒนาตนเอง
Business
Index

Development
Policy

• Vision/Mission

• Department Key
Competency

• Strategic
Objective
• Work Process

• Human Key
Competency

Employee
Satisfaction
Index

Customer
Satisfaction
Index

Innovative
Services &
Products

Return to
Employee

• Top Down Policy
• 1 up
Management

• Service Mind

• More than
Expectation

• Incentive

• Increase Salary
• Award
• Punishment

• Communication
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จัดหลักสู ตรและรู ปแบบการพัฒนา
หาความ
ต้ องการ
ประเมิน
ผลฯ

จัด
หลักสูตร

พัฒนาฯ

ทดสอบ
ปรับปรุง
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สร้างกระแสและความสัมพันธ์
กับองค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

มูลนิธิ

องค์กรภาครัฐ

ความร่วมมือ

ศึกษาหาผลประโยชน์
ร่วมกัน

ศึกษา โครงการพัฒนาที่
เกี่ยวข้ อง

นาเสนอโครงการใหม่

จุดแข็ง ของ มูลนิธิฯ
เพื่อให้ การสนับสนุน

จะตอบโจทย์ องค์กร
ภาครัฐทางด้ านใด

รับโครงการมา
ดาเนินงาน

ภาพลักษณ์ของมูลนิธิ

คุณวุฒิวิชาชีพ

ประสานความสัมพันธ์
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สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ และ การพัฒนาประเทศ
• 12 ค่านิยมหลักคนไทย
มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึง่ เป็ นสถาบันหลักของชาติในปั จจุบนั
ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอดุ มการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
กตัญญู ต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
ใฝ่ หาความรู้ หมัน่ ศึกษา เล่าเรี ยน ทางตรงและทางอ้ อม
รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปั น
เข้ าใจ เรี ยนรู้ การเป็ นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุขที่ถกู ต้ อง
มีระเบียบวินยั เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จกั การเคารพผู้ใหญ่
มีสติ รู้ตวั รู้คิด รู้ทา รู้ปฏิบตั ิ ตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั
รู้จกั ดารงตนอยู่โดยใช้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั รู้จกั อด
ออมไว้ ใช้ เมื่อยามจาเป็ น มีไว้ พอกินพอใช้ ถ้ าเหลือก็แจกจ่าย จาหน่าย และขยายกิจการ เมื่อมีความพร้ อม โดยมี
ภูมิค้ มุ กันที่ดี
11. มีความเข้ มแข็งทังร่้ างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ ต่ออานาจฝ่ ายต่า หรื อกิเลส มีความละอาย เกรงกลัวต่อบาป ตาม
หลักของศาสนา
12. คานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และต่อชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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ศึกษา วิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลทางสังคมฯ
ความรู้
ทัว่ ไป

Database

ผลการ
ศึกษาวิจยั ฯ
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มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม)
มูลนิธิฯ ต้ องพัฒนาทุกด้ านพร้ อมๆกัน
แต่ละด้ านก็มีความยากง่ายแตกต่างกัน
ใครจะเป็ นคนดาเนินการ ???

Road Map
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แผนการดาเนินงาน

2016-2019

2016

2017

สร้ างทีม

หนังสือ องค์ความรู้

สร้ างแบรนด์

ประชาสัมพันธ์

สร้ างรูปแบบการ
ให้ คาปรึกษา

สร้ างหลักสูตร
สร้ างเครื่ องมือ
ตรวจวัด องค์กร/
บุคคล

2018

2019
นาเสนอหลักสูตร
สาหรับสถานศึกษา

นาเสนอโครงการ ให้ ภาครัฐ/หน่วยงาน

นาเสนอโครงการ เข้ า AEC

เปิ ดตลาด
ที่ปรึกษาฯ + ฝึ กอบรม

สร้ างฐานข้ อมูล

เครื อข่าย
ผู้เข้ ารับการอบรม

จับคู่ธุรกิจ

ศึกษาวิจยั ฯ ความ
ต้ องการของตลาด

ขยายผลให้ กบั
ผู้ด้อยโอกาส
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สรุ ปแผนการดาเนินงาน

2016-2019

2016

2017

สร้ าง
คุณสมบัติ ทุนมนุษย์ที่พงึ ประสงค์
สร้ างรูปแบบการ
ให้ คาปรึกษา

2018

ดาเนินการ

ประชาสัมพันธ์

เปิ ดตลาด
ที่ปรึกษาฯ + ฝึ กอบรม

2019

ขยายผล

นาเสนอโครงการ ให้
ภาครัฐ/หน่วยงาน

ขยายผลให้ กบั
ผู้ด้อยโอกาส

สร้ างหลักสูตร
ศึกษาวิจยั ฯ ความต้ องการของตลาด
สร้ างเครื่ องมือ
ตรวจวัด องค์กร/
บุคคล
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การสร้างเครื อข่ายทีมงาน
• เข้ าพบองค์กรต่างๆ เพื่อแจ้ งให้ ทราบ และ หาทิศทางของผลประโยชน์
ร่วมกันฯ
• รวบรวมผู้มีความรู้ความสามารถ เข้ าประชุมเพื่อชี ้แจงแนวทางการ
ดาเนินงานของ มูลนิธิ
– กาหนดค่าตอบแทน และ การจัดเก็บรายได้ จาก ผู้ได้ รับผลประโยชน์
– ให้ ผ้ เู ข้ าร่วมประชุม จัดทาแบบนาเสนอ หลักสูตรการอบรม ตาม
ความสามารถของแต่ละท่าน หรื อ แนวทางการพัฒนาองค์กร / บุคลากร และ
นาเสนอโครงการ (อาจจะเป็ น บุคคลหรื อองค์กร ก็ได้ )
– ดาเนินการ นาเอา หลักสูตร หรื อ แนวทางฯที่ได้ ไปทาการตลาดจริง เพื่อให้
เกิด รายได้ ทงสมาชิ
ั้
ก และ มูลนิธิ
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การสร้างแบรนด์
• LOGO ศบม
• สื่อที่ใช้
– Website / WebPage (Knowledge Information)
– Social Network : FB, IG, Line +
– PR ลงนิตยสาร หนังสือพิมพ์
– เขียนบทความลง นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ ประจาเดือนละ 1 เรื่ อง
– เขียนหนังสือ ปี ละ 1 เล่ม
– ทาสื่อประชาสัมพันธ์องค์กร และ แจกจ่ายให้ กบั ว่าที่กลุม่ เป้าหมาย ทัง้
กระดาษ และ ทางอิเล็กทรอนิกส์
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เอกลักษณ์ และ อัตลักษณ์
• มีเครื่ องมือเพื่อใช้ ในการวิเคราะห์ที่มีความน่าเชื่อถือ
– จัดทาเครื่ องมือ ในการวิเคราะห์ บุคคล และ องค์กร ตามหลักสถิติ

• มีรูปแบบการอบรม ที่โดดเด่น แตกต่าง ผ่านการเล่นกิจกรรมฯ
• ไม่ปิดบังองค์ความรู้ และ พร้ อมที่จะให้ ความช่วยเหลือกับทุกธุรกิจฯ
และ ทุกๆคน
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Need Tools…
• สร้ างเครื่ องมือ แบบสอบถามประเมินพฤติกรรม ความต้ องการ และ
แนวความคิด
• สร้ างเครื่ องมือ กิจกรรม และ รูปแบบอบรม ใหม่ๆ เพื่อให้ เกิดการรวมกลุม่
ไปพร้ อมๆกับ การมีองค์ความรู้ ทักษะ และ คุณสมบัตทิ ี่พงึ ประสงค์ ไป
พร้ อมๆกัน
• ศึกษา/วิจยั ความต้ องการใช้ งานพนักงาน ความคาดหวัง ปั ญหาจาก
บุคลากร ของสถานประกอบการ เพื่อหาแนวทางการพัฒนาองค์กรและ
บุคลากร ให้ มีความสอดคล้ องซึง่ กันและกัน
• ฐานข้ อมูลองค์กร (ประเภทองค์กร,กิจกรรมที่ทา) และ ฐานข้ อมูลสมาชิก
(ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ )
• ฐานข้ อมูลองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนามนุษย์ แบบบูรณาการ
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รู ปแบบการดาเนินงาน
•
•
•
•
•
•
•
•
•

จัดอบรม (พัฒนาสมรรถนะของพนักงาน)
จัดกิจกรรม (สร้ างเครื อข่าย)
จัดทาหนังสือ (กระจายองค์ความรู้ / ประชาสัมพันธ์ / สร้ างแบรนด์)
จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ (ประชาสัมพันธ์ / สร้ างแบรนด์ )
จัดหางาน ? (ผู้วา่ งงาน)
จัดหาแหล่งฝึ กงาน ? (นักศึกษาใหม่)
บริ การให้ คาปรึกษา
วิจยั องค์ความรู้
บริ การตรวจวัด สมรรถนะ บุคคล และ องค์กร
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กิจกรรมที่ตอ้ งดาเนินการ
•

สมมุติฐานว่า.. “สมาชิกขาดความรู้ความสามารถ” (นักศึกษาจบใหม่/ขาดศกยภาพ/ต้ องการพัฒนาตนเอง)
– จัดฝึ กอบรม แนวทางในการทางาน และ เส้ นทางชิวิตให้ ประสบความสาเร็ จ (NLP)

•

สมมติฐานว่า “สมาชิกมีองค์ความรู้เฉพาะทาง” (คนที่มีประสิทธิภาพ 30-40 ปี )
– พัฒนาคุณสมบัติที่พงึ ประสงค์ คุณธรรม จริ ยธรรม และ จรรยาบรรณ
– ปรึกษาปั ญหาเชิงลึก ที่ไม่สามารถทาให้ ก้าวหน้ าได้ (Coaching)

•
•

สมมติฐานว่า “องค์กรไม่ร้ ูอะไรเลย” (ต้ องการอยู่รอด/ต้ องการที่ปรึกษาภาพรวม)
สมมติฐานว่า “องค์กรมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง” (ต้ องการที่ปรึกษาด้ านที่ตนไม่ถนัด)
– วิจยั และให้ คาปรึกษา ทังเชิ
้ งลึกและเชิงกว้ าง

•

สมมติฐานว่า “องค์กรขาดความสามารถทางด้ าน HRM/HRD”
– ให้ คาปรึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์แก่องค์กรต่างๆ และ บุคคลทัว่ ไป

•

สมมติฐานว่า “คนส่วนใหญ่ทางานอย่างไม่มีความสุข”
– จัดสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ เพื่อให้ ผู้เข้ ารับการอบรม รู้ จกั ตนเองให้ ดีขึ ้น สามารถปฏิบตั ิตน และทางานตาม พฤติกรรม และ แนวความคิดของ
ตนเอง
– ส่งเสริ มและสนับสนุน ศาสนา และ ด้ านสังคมสงเคราะห์

•

สมมติฐานว่า “ระบบการศึกษาของประเทศไทย ไม่แข็งแรง”
– ปูพื ้นฐาน เด็กนักเรี ยน เพื่อให้ มีคณ
ุ สมบัติที่ตอบสนองต่อ พฤติกรรมที่พงึ ประสงค์ตอ่ การพัฒนาประเทศ
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คณะกรรมการมูลนิธิฯ
หน้ าที่
• กาหนดนโยบายของมูลนิธิ
• กากับดูแลการบริ หารมูลนิธิเพื่อให้ การ
ดาเนินงานบรรลุวตั ถุประสงค์
• ติดตามการดาเนินงานของคณะกรรมการ
บริ หาร
• ประเมินผลการดาเนินงานของ
คณะกรรมการ
• อนุมตั ิข้อเสนอของคณะกรรมการบริ หารที่
เกี่ยวข้ องกับแผนยุทธศาสตร์

ความรับผิดชอบ
• การดาเนินการของคณะกรรมการบริ หาร
และคณะทางานต่าง ๆ
• การดาเนินงานที่ผกู พันกับหน่วยงาน
ภายนอกต่าง ๆ
• การดาเนินงานเพื่อนาไปสูว่ ิสยั ทัศน์ และ
พันธกิจ
• ด้ านจริ ยธรรม และคุณธรรมของมูลนิธิ
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คณะกรรมการบริ หารมูลนิธิฯ
หน้ าที่
• กาหนดแผนยุทธศาสตร์ นโยบายการ
ดาเนินงาน และงบประมาณ
• ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล การ
ดาเนินงานของคณะทางานต่าง ๆ
• อนุมตั ิแผนการดาเนินงานของคณะทางาน
• อนุมตั ิงบประมาณ
• เป็ นตัวแทนมูลนิธิในการทาธุรกรรม
• ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และนาเสนอ
คณะกรรมการมูลนิธิฯ
• จัดทารายงานการปฏิบตั ิงานประจาไตรมาส
และชี ้แจงต่อคณะกรรมการ

ความรับผิดชอบ
• การปฏิบตั ิงานของคณะทางาน และ
เจ้ าหน้ าที่ให้ อยู่ในกรอบนโยบาย และ
ระเบียบการปฏิบตั ิของมูลนิธิฯ
• ผลการดาเนินงานของมูลนิธิ และ
คณะทางานให้ เป็ นไปตามแผนยุทธศาสตร์
• การปฏิบตั ิงานของมูลนิธิฯด้ านความ
โปร่งใส และจริ ยธรรมในการดาเนินงาน
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คณะทางาน
ฝ่ ายปฏิบตั ิการ
หน้ าที่
• นาแผนยุทธศาสตร์ และนโยบายมาสูก่ าร
ปฏิบตั ิในด้ านการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทัง้
ในประเทศ และต่างประเทศ
• จัดทาแผนปฏิบตั ิการ และงบประมาณเพื่อ
นาเสนอคณะกรรมการบริ หาร และนาไปสู่
การปฏิบตั ิ
• จัดทารายงานการปฏิบตั ิงานประจาเดือน
• กากับดูแลเจ้ าหน้ าที่ ที่ปรึกษา หรื อบุคคล
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องในการดาเนินโครงการ

ความรับผิดชอบ
• ผลงานที่คาดหวัง และตัวชี ้วัดความสาเร็จ
• การดาเนินงานที่สอดคล้ องกับนโยบาย
แผนยุทธศาสตร์ และพันธกิจของมูลนิธิฯ
• การดาเนินงานที่โปร่งใส มีคณ
ุ ธรรม และ
จริ ยธรรม
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คณะทางาน
ฝ่ ายบริ หารโครงการ
หน้ าที่
• นาแผนยุทธศาสตร์ และนโยบายมาสูก่ าร
ปฏิบตั ิในด้ านการบริ หารโครงการต่าง ๆ ที่
ได้ รับมอบหมาย
• จัดทาแผนปฏิบตั ิการ และงบประมาณเพื่อ
การบริ หารโครงการ
• จัดทารายงานการปฏิบตั ิงานประจาเดือน
• กากับดูแลเจ้ าหน้ าที่ ที่ปรึกษา หรื อบุคคล
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องในการดาเนินโครงการ

ความรับผิดชอบ
• ผลงานที่คาดหวัง และตัวชี ้วัดความสาเร็จ
• การดาเนินงานที่สอดคล้ องกับนโยบาย
แผนยุทธศาสตร์ และพันธกิจของมูลนิธิฯ
• การดาเนินงานที่โปร่งใส มีคณ
ุ ธรรม และ
จริ ยธรรม
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คณะทางาน
ฝ่ ายอานวยการ
หน้ าที่
• จัดทาแผนงานสนับสนุนกลยุทธ์ของมูลนิธิฯ
และควบคุม ดูแลการปฏิบตั ิให้ ได้ ตาม
แผนงาน
• อานวยการประชุม และจัดทารายงานการ
ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ และ
กรรมการบริ หารฯ
• กากับดูแลเจ้ าหน้ าที่ ที่ปรึกษา หรื อบุคคล
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องในการดาเนินกิจกรรมของ
มูลนิธิฯ

ความรับผิดชอบ
• ผลงานที่คาดหวัง และตัวชี ้วัดความสาเร็จ
• การดาเนินงานที่สอดคล้ องกับนโยบาย
แผนยุทธศาสตร์ และพันธกิจของมูลนิธิฯ
• การดาเนินงานที่โปร่งใส มีคณ
ุ ธรรม และ
จริ ยธรรม
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งานที่ตอ้ งการคนรับผิดชอบ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

งานบริ หารโครงการฯ และ เครื อข่าย
งานติดต่อนาเสนอโครงการฯ (จดหมายเสนอโครงการ)
งานติดต่อประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้ อง
งานประชาสัมพันธ์โครงการฯ ต่างๆ  Staff
งานทางด้ านการเงินและบัญชี
งานจัดทาหลักสูตร
งานฝึ กอบรม (วิทยากรกระบวนการ)
งานรวบรวมองค์ความรู้ และ ข้ อมูล
งานให้ คาปรึกษาธุรกิจ
งานวิจยั และ ประเมินผล
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