การดาเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของสานักงานเลขาธิการคุรสุ ภา
*************************
การดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของสานักงานเลขาธิการคุรุสภา ดาเนินการ
ตามแผนปฏิบัติงาน ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ของสานักงานเลขาธิการคุรุสภา ในยุทธศาสตร์ การเร่งพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม และมีธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นการนานโยบาย
ในระดับ ประเทศที่ เ น้ น การผลิ ตและการพัฒ นากาลั ง คนของประเทศ สอดคล้ องกับพระราชกฤษฎีกาว่า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ การปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
มา
สู่การปฏิบัติ
ในการดาเนินงานของเลขาธิการคุรุสภา มีการประกาศเจตจานงการบริหารงานที่ชัดเจน โดยยึดหลัก
คุณธรรม นิติธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ รวดเร็ว ฉับไว เต็มใจให้บริการ และเป็นแบบอย่างที่ดี
ซึ่งในด้านบริ ห ารทรั พยากรบุ คคล ได้ยึ ดหลั ก การบริห ารงานดังกล่ าวอย่ างเคร่งครัด ดังนั้น ในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงมีการดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้
๑. ด้านการสรรหา
มีการดาเนินการเพื่อวางแผนและสรรหาผู้ที่มีความรู้ความสามารถ แสวงหาคนตามคุณลั กษณะ
ที่กาหนด และเลือกสรรคนดีคนเก่งมาปฏิบัติงาน
๑.๑ สรรหาและแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์สูง ในแต่ละด้าน
มาเป็นที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญพิ เศษตามพันธกิจที่จาเป็น ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ
มีผ ลงานเป็ น ที่ป ระจั กษ์และได้ รั บ การยอมรับทั่ว ไป รวมทั้งมีประสบการณ์ก ารปฏิบัติงานเหมาะสมที่จะจ้ า ง
ผู้ ทรงคุณวุฒิ โดยผ่ านการพิจ ารณาจากคณะอนุกรรมการบริห ารงานบุ คคลของส านั กงานเลขาธิการคุ รุ ส ภ า
ซึ่งในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส านั กงานเลขาธิการคุรุส ภามีการสรรหาและการจ้างผู้ทรงคุณวุฒิ ตาแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านกฎหมาย จานวน ๑ อัตรา
๑.๒ สรรหาพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ เ พื่ อ เลื่ อ นให้ ด ารงต าแหน่ ง ที่ สู ง ขึ้ น โดยมี ก ารแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการคัดเลือกเพื่อดาเนินการเลือกสรรผู้มีความรู้ความสามารถละเป็นคนดีเข้ามาปฏิบัติงานสอดคล้ อง
กับภารกิจของแต่ละส่วนงานในองค์กร ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สานักงานเลขาธิการคุรุสภามีการคัดเลือก
และแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าให้ดารงตาแหน่งในกลุ่ มบริหาร ตาแหน่งผู้อานวยการกลุ่ม จานวน ๖ อัตรา และ
ผู้อานวยการสานัก จานวน ๓ อัตรา
๒. ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มีการดาเนินการเพื่อให้เกิดการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุวิสัยทัศน์ของคุรุสภา ตังนี้
๒.๑ มี ก ารด าเนิ น การโครงการพั ฒ นาเตรี ย มความพร้ อ มสู่ ก ารเป็ น ผู้ บ ริ ห ารหลั ก สู ต ร
“พัฒนาศักยภาพผู้นายุคใหม่ รุ่นที่ 2” เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งผู้อานวยการกลุ่ม เตรียมความพร้อมของพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการกลุ่ม
เพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารในฐานะ
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และการเรียนรู้ประสบการณ์การบริหารระหว่างผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้า ที่ที่สมัครเข้ารับ การคัดเลือกฯ
จานวน 18 ราย
๒.๒ มี ก ารด าเนิ น การจั ด ปฐมนิ เ ทศพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง
ผู้ อ านวยการกลุ่ ม เพื่ อ เป็ น การเตรี ย มความพร้ อ มให้ ผู้ อ านวยการกลุ่ ม ที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ใหม่ ให้ มี ค วามรู้
ความสามารถ ทั ก ษะ และคุ ณ ลั ก ษณะเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารสามารถน าความรู้ แ ละประสบการณ์
จากการพัฒนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการแนะนาให้ความรู้จากเลขาธิการคุรุสภา
รองเลขาธิการคุรุสภา ผู้อานวยการสานัก ซึ่งมีโอกาสได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ในการบริห าร
และสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานในกลุ่มที่ได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิ ภาพและประสิทธิผล
มากยิ่งขึ้น จานวน 6 อัตรา
๒.๓ มีการจัดส่งพนักงานเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถของพนักงานเจ้าหน้าที่ ในหลักสูตรสาคัญๆ เช่น หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 49
หลักสูตร AI and Data Science for Management Level #2 และหลักสูตรการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
(ตาม พ.ร.บ. วินัยการเงิน การคลังภาครัฐ) รุ่นที่ ๓ เป็นต้น ทั้งนี้ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID - 19 ซึ่งหลายหน่วยงานไม่สามารถดาเนินการจัดอบรมได้ตามปกติ สานักงานเลขาธิการคุรุสภา
ได้สนับสนุนส่งเสริมให้พนักงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้างฯ พัฒนาตนเองในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ด้วยตนเอง
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ทางเว็บไซด์ www.ocsc.gh.th ของสานักงาน ก.พ. หรือเว็บไซด์อื่น ๆ โดยมีพนักงาน
เจ้าหน้าที่และลูกจ้างฯ เข้ารับการอบรมและสาเร็จการอบรมตามหลักสูตรแล้ว ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2563
จานวน 31 คน 68 หลักสูตร
๓. ด้านการธารงรักษาไว้
สานักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ดาเนินการเพื่อธารงรักษาไว้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร
ในสังกัดเป็นประจาทุกปี โดยมีการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
เจ้าหน้าที่และลูกจ้างฯ นาผลการประเมินดังกล่าวที่มีประสิทธิภาพ มายกย่องชมเชย และให้รางวัลเพื่อให้บุคลากร
เกิดความผูกพันต่อสานักงานเลขาธิการคุรุสภา ดังนี้
๓.๑ กาหนดให้มีกิจกรรมสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทางานระหว่างผู้บริหารและพนักงาน
เจ้าหน้าทีส่ านักงานเลขาธิการคุรุสภา จานวน ๑ ครั้ง ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓
๓.๒ ปรับฐานข้อมูลบุคลากรในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล ให้เป็นปัจจุบันและทันสมัยอยู่เสมอ
ผ่านระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของสานักงานเลขาธิการคุรุสภา
๓.๓ จัดให้มีกิจกรรมยกย่องชมเชยพนักงานเจ้าหน้าที่ มอบรางวัลเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติคนดี
คนเก่ง เป็นการสร้างขวัญกาลังใจ และสร้างความรัก ความผูกพันธ์ระหว่างบุคลากรกับสานักงานเลขาธิการคุรุสภา
โดยมีการมอบเกียรติบัตรให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีวันลาป่วย ลากิจ และสาย ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓
๓.๔ มีการประเมินพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกระดับตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ
ที่สานักงานเสขาธิการคุรุสภากาหนด นาหลั กการประเมินเชื่อมโยงกับการเลื่อนเงินเดือน โดยมีกรอบการประเมิน
ที่พิจารณาจากผลงานและคุณลักษณะการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วย คุณภาพของงาน ความทันเวลา ผลสั มฤทธิ์
ของงานที่ปฏิบัติได้ การประหยัดหรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร ความรับผิดชอบ ความสามารถในการปฏิบัติงาน
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ในรอบการเลื่อนเงินเดือน ๑ เมษายน ๒๕๖๓
๓.๕ ดาเนินการเร่งรัดการจัดสวัสดิการต่างๆ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของสานักงานเลขาชิการคุรุสภา
ตามระเบียบและเกณฑ์ที่สานักงานเลขาธิการคุรุสภากาหนด ซึ่งประกอบด้วย เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ประกันอุบัติเหตุหมู่ สวัสดิการเงินกู้ เป็นต้น
๔. ด้านการใช้ประโยชน์
สานักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยทุกสานักและทุกกลุ่มงาน ร่วมมือกันในการบริหารทรัพยากรบุคคล
อย่างเป็นระบบ และแจ้งให้บุคลากรในสังกัดเข้ าถึงช่องทางการรับทราบข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
อย่างเป็นระบบ รวมทั้งกากับ ดูแลการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
๔.๑ กาหนดให้ทุกส่วนงานจัดทาคาสั่ งมอบหมายงานในกลุ่มงาน โดยกาหนดให้ผู้บังคับบัญชา
มอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับ บัญชาอย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งกากับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติ
ตามระเบียบ วินัย และมาตรฐานจริยธรรมอันดี
๔.๒ มีการรับสมัครพนักงานเจ้าหน้าที่เข้ารับการคัดเลือก เพื่อเลื่อนหรือแต่งตั้งให้ตารงตาแหน่ง
ที่สูงขึ้น ในตาแหน่งผู้อานวยการสานักและผู้อานวยการกลุ่ม โดยยึดถือวามรู้ความสามารถและประโยชน์สูงสุด
ทีส่ านักงานเลขาธิการคุรุสภาจะได้รับภายใต้หลักธรรมาภิบาล
***********************************************

