การดาเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของสานักงานเลขาธิการคุรุสภา
*************
การดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของสานักงานเลขาธิการคุรุสภา ดาเนินการตาม
แผนปฏิบัติงาน ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ของสานักงานเลขาธิการคุรุสภา ในยุทธศาสตร์ การเร่งพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม และมีธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นการนานโยบาย
ในระดับประเทศที่เ น้ นการผลิ ตและการพั ฒ นากาลั งคนของประเทศ สอดคล้องกับ พระราชกฤษฎี กา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธี การบริ หารกิ จการบ้านเมื องที่ ดี พ.ศ.๒๕๔๖ การปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์ ชาติ ๒๐ ปี
มาสูก่ ารปฏิบัติ
ในการดาเนินงานของเลขาธิการคุรุสภามีการประกาศเจตจานงการบริหารงานที่ ชั ดเจน โดยยึดหลั ก
คุณธรรม นิติธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ รวดเร็ว ฉับไว เต็มใจให้บริการ และเป็นแบบอย่า งที่ ดี
ซึ่งในด้านบริหารทรัพ ยากรบุคคล ได้ยึดหลักการบริ หารงานดัง กล่าวอย่างเคร่ งครั ด ดังนั้นในปีง บประมาณ
พ.ศ. 2562 จึงมีการดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้
1. ด้านการสรรหา
มีการดาเนินการเพื่อวางแผนและสรรหาผู้ที่มีความรู้ความสามารถ แสวงหาคนตามคุณลักษณะ
ที่กาหนด และเลือกสรรคนดีคนเก่งมาปฏิบัติงาน
1.1 สรรหาและแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์สูง ในแต่ละด้า น
มาเป็นที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญพิเศษตามพันธกิจที่จาเป็น ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ
มีผลงานเป็นที่ป ระจั กษ์และได้ รั บการยอมรับ ทั่วไป รวมทั้งมีประสบการณ์ การปฏิ บั ติงานเหมาะสมที่จ ะจ้ า ง
ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะอนุ ก รรมการบริ หารงานบุคคลของสานั กงานเลขาธิ การคุ รุ ส ภา
ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สานักงานเลขาธิการคุรุสภามีการสรรหา มีการจ้างที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
1) ที่ปรึกษาสานักงานเลขาธิการคุรุสภา จานวน 2 ตาแหน่ง คือ ที่ปรึกษาด้านมาตรฐาน
วิชาชีพ และที่ปรึกษาด้านพัฒนาวิชาชีพ
2) ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 2 ตาแหน่ง คือ ผู้ทรงคุณวุฒิตาแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะ
ด้านกฎหมาย และผู้ทรงคุณวุฒิในตาแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
๑.2 สรรหาบุ ค คลเป็ น ลู ก จ้ า งชั่ ว คราวของส านั ก งานเลขาธิ ก ารคุ รุ ส ภา และสรรหา
พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อเลื่อนให้ดารงตาแหน่ งที่สูงขึ้น โดยมีการแต่งตั้ งคณะกรรมการคัดเลือก เพื่อดาเนิ น การ
เลือกสรรผู้มีความรู้ความสามารถและเป็นคนดี เข้ามาปฏิบัติงานสอดคล้องกับภารกิจของแต่ละส่วนงานในองค์ กร
ซึ่งในปัจจุบันอยู่หว่างการประกาศผลการคัดเลือกพนั กงานเจ้าหน้าที่เพื่ อแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่ งในกลุ่ มบริ หาร
ตาแหน่งผู้อานวยการกลุ่ม จานวน 8 อัตรา และผู้อานวยการสานัก จานวน 1 อัตรา
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๒. ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มีดาเนินการเพื่อให้เกิดการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่ อการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุวิสัยทัศน์ของคุรุสภา ดังนี้
2.1 ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาเพื่อหาแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของสานักงาน
เลขาธิการคุรุภา ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย โดยการสัมภาษณ์ผู้อานวยการสานัก ผู้อานวยการกลุ่มทุกกลุ่ม
บุคลากรระดับปฏิบัติการ และสุ่มสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ แล้วนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาวิเคราะห์
หาจุดอ่อน จุดแข็งและโอกาสในการพัฒนาร่วมกัน และเก็บข้อมูลจากเอกสาร เพือ่ หาแนวทางพัฒนาให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน
2.2 มี ก ารเร่ ง รั ดพั ฒ นาบุ ค ลากรเพื่ อเตรี ยมความพร้ อมให้ กั บ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ทุ ก ระดั บ
ทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ ให้เป็นผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ในการทางานสูง มีทักษะ สมรรถนะ หลากหลายเพื่อให้
สามารถรองรับภารกิจขององค์กรแผนการปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกาหนดให้พนั กงานเจ้าหน้าที่ทุ กคนและลู กจ้างทุ กคน จัดทาแผนพัฒนารายบุ ค คล
(Individual Development Plan) ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่ อ ให้ มี ก ารพั ฒ นาอย่ า งเป็ น ระบบ
สอดคล้องกับมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง และส่งเสริมให้มีวิธีการพัฒนาตนเองทีหลากหลาย เพื่อเปิดโอกาสให้ มี
การพัฒนาเรียนรู้ และสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพของตนเอง
2.3 มีการปรับปรุงหลักสูตรทางการบริหาร โดยศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรทางการบริหารของ
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และองค์กรมหาชน และปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ บริบ ท
ของสานักงานเลขาธิการคุรุสภา หลักการบริหารในยุคปัจจุบัน และแนวโน้มการบริหารในอนาคต จึง กาหนด
หลักสูตรเตรียมความพร้ อมสู่ การเป็ นผู้ บริหารหลั กสู ตร “พัฒนาศักยภาพผู้นายุคใหม่ ” เพื่อใช้เป็นหลั ก สู ตร
ฝึกอบรมเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ จะเข้าสู่ตาแหน่งผู้อานวยการกลุ่ม ให้เข้ารับการฝึกอบรมใน
หลักสูตรดังกล่าว เพื่อพัฒนาสมรรถนะและทักษะทางการบริหารของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่ อ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการกลุ่ ม โดยผ่านการอนุมัติของคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของสานักงาน
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
2.4 มีการแต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผนพัฒนาองค์กรและบุคลากรแบบก้าวกระโดด เพื่อศึกษา
ข้อมูล วิเคราะห์ และจัดทาแผนพัฒนาองค์กรและบุคลากรแบบก้าวกระโดด ให้สอดคล้องกับการพัฒนาบุคลากร
เพื่อรองรับแผนการปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ซึ่งมีการประชุม เพื่อกาหนดแนวทางในการจัดทา
แผนดังกล่าว เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561
2.5 มีการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ“ก้าวสู่ปีที่ ๗๕ สร้างจิตอาสา ๙๐๔” เพื่อพัฒนา
ความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ให้แก่บุคลากรของสานักงานเลขาธิการคุรุสภา ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่ งขึ้ น
ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานสวัสดิการของพนักงานเจ้าหน้าที่สานักงานเลขาธิการคุรุสภา เสริมสร้างแรงบันดาลใจ
ในการทางานให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสานักงานศึกษาธิการจังหวัด รับมอบนโยบายการดาเนินงาน
จากผู้บริหารของสานักงานเลขาธิการคุรุสภา และอบรมขยายผลโครงการจิตอาสา 904 ระหว่างวันที่ 1 - 2
มีนาคม 2562

-32.6 มีการส่งพนั กงานเจ้าหน้ าที่ เข้ารั บการฝึ กอบรมกับหน่วยงานภายนอก เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถของพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีการส่งพนักงานเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมหลายหลักสูตร เช่น หลักสูตร
การจัดทายุทธศาสตร์ และการบริหารยุทธศาสตร์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ หลักสูตรการบริหารยุทธศาสตร์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์
หลักสูตรการจั ดท ารายงานการเงิ นรวมภาครั ฐด้ วยระบบอิ เล็ กทรอนิ กส์ หลักสูตรการจั ดซื้ อจั ดจ้างด้ วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Pricurement : e-GP) หลักสูตรความท้าทายของวิชาชีพบรรณารักษ์และ
นั กสารสนเทศ (Challenges Librarians and Informationists are Facing) กลยุ ทธ์ เชิ ง ปฏิ บั ติใ นการท าสั ญ ญา
การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุในงานซื้อ งานจ้างทาของ งานจ้างก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษา งานจ้างออกแบบ
และควบคุมงานก่อสร้าง อย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 2 นักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 9
นักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ (นบก.ศธ.) รุ่นที่ 6 หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 47
เป็นต้น
2.7 มีการส่งเสริมคุณธรรมและรักษาวินัยของบุ คลากรในสานักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยการจัด
อบรมให้ความรู้ กับพนักงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสานักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยจัดอบรมในหัวข้อธรรมะกั บ
การปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 และอบรมในหัวข้อการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวม เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562
๓. ด้านการธารงรักษาไว้
สานักงานเลขาธิ ก ารคุ รุ สภา การดาเนิ นการเพื่ อธารงรั ก ษาไว้ และพัฒนาคุ ณภาพชี วิ ตของ
บุคลากรในสังกัดเป็นประจาทุก ปี มีการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจา นาผลการประเมินดังกล่าวที่มีประสิทธิภาพ มายกย่องชมเชย และให้รางวัล
เพื่อให้บุคลากรเกิดความผูกพันต่อสานักงานเลขาธิการคุรุสภา ดังนี้
๓.1 กาหนดให้ มีกิจกรรมสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการทางานหว่างผู้บริหารและพนั ก งาน
เจ้าหน้าที่สานักงานเลขาธิการคุรุสภา จานวน 2 ครั้ง ในวันที่ 2 มีนาคม 2562 และวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
๓.2 ปรับฐานข้อมูลบุคลากรในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลให้เป็นปัจจุบันและทันสมั ย อยู่
เสมอผ่านระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของสานักงานเลขาธิการคุรุสภา
๓.3 จัดให้มีกิจกรรมยกย่อง ชมเชยพนักงานเจ้าหน้าที่ มอบรางวัลเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติคนดี
คนเก่ง เป็นการสร้างขวัญกาลังใจ และสร้างความรักความผูกพันระหว่างบุคลากรกับสานักงานเลขาธิการคุรุสภา
โดยมีการมอบเกียรติบัตรให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีวันลาป่วย ลากิจ และสาย ในวันที่ 2 มีนาคม 2562 และ
มีการประกาศรายชื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ สานักงานเลขาธิการคุรุสภา ที่ได้รับคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงาน
ครั้งที่หนึ่งครึ่งปีแรก ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 อยู่ในระดับดีเด่น เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562
3.4 มีการประเมินพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกระดับตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ
ที่สานักงานเลขาธิการคุรุสภากาหนด นาผลการประเมินเชื่อมโยงกับการเลื่อนเงินเดือน โดยมีกรอบการประเมินที่
พิจารณาจากผลงานและคุณลักษณะการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วย คุณภาพของงาน ความทันเวลา ผลสัมฤทธิ์
ของงานที่ปฏิบัติได้ การประหยั ดหรือความคุ้มค่าของการใช้ท รัพยากร ความรับผิดชอบ ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน ความอุตสาหะ การปฏิบั ติต นเหมาะสมกั บ การเป็ นพนั ก งานเจ้า หน้ า ที่ การรักษาวิ นัย โดยได้
ดาเนินการไปแล้วในรอบการเลื่อนเงินเดือน 1 เมษายน 2562

-4๓.5 ดาเนินการเร่งรัดการจัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของสานักงานเลขาธิการคุรุสภา
ตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่สานักงานเลขาธิการคุรุสภากาหนด ซึ่งประกอบด้วย เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ประกันอุบัติเหตุหมู่ สวัสดิการเงินกู้ เป็นต้น
๔. ด้านการใช้ประโยชน์
สานักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยทุกสานักทุกกลุ่ม งาน ร่วมมือกันในการบริหารทรัพยากรบุคคล
อย่างเป็นระบบ และแจ้งให้บุคลากรในสังกัดเข้าถึงช่องทางการรับทราบข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุค คล
อย่างเป็นระบบ รวมทั้งกากับ ดูแลการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
4.1 กาหนดให้ทุกส่วนงานจัดทาคาสั่งมอบหมายงานในกลุ่มงาน โดยกาหนดให้ผู้บังคับบั ญชา
มอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งกากับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตาม
ระเบียบ วินัย และมาตรฐานจริยธรรมอันดี
๔.๒ มีการรับสมัครพนักงานเจ้าหน้าที่เข้ารับการคัดเลือก เพื่อเลื่อนหรือแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ที่สูงขึ้น ในตาแหน่งผู้อานวยการสานักและผุ้อานวยการกลุ่ ม โดยยึดถือความรู้ความสามารถและประโยชน์สูงสุ ดที่
สานักงานเลขาธิการคุรุสภาจะได้รับภายใต้หลักธรรมาภิบาล
**********************************

