รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสานักงานเลขาธิการคุรุสภา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
********************************
คุรุสภาจัดตั้งตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ มีสถานะเป็นนิติบุคคล
กาหนดให้มีอานาจหน้าที่ในการกาหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาต กากับดูแลการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาชีพ การยกย่องเชิดชูเกียรติ โดยมีสานักงานเลขาธิการคุรุสภา
รับผิดชอบการดาเนินงานของคุรุสภา
ในการดาเนินงานของสานักงานเลขาธิการคุรุสภาให้บรรลุเป้าหมายของคุรุสภาได้นั้น ปัจจัยที่สาคัญ
ประการหนึ่ง คือ ทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นตัวแปรสาคัญที่จะนานโยบายสู่การปฏิบัติและการขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ตามพันธกิจของคุรุสภาให้มีประสิทธิภาพ สานักงานเลขาธิการคุรุสภาจึงให้ความสาคัญกับการบริหารและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลมาก โดยในรอบปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา สานักงานเลขาธิการคุรุสภา จึงมีการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้
๑. ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
สานักงานเลขาธิการคุรสภาให้ความสาคัญกับการดาเนิน สรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อให้ได้
บุ คคลที่ มี ความรู้ ความสามารถและมี ประสิ ทธิ ภาพ โดยยึ ดหลั กธรรมาภิ บาลเป็ นส าคั ญ ซึ่ งในปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้
๑.๑ กาหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยได้ออกประกาศสานักงานเลขาธิการคุรุสภา
เรื่ อง นโยบายการบริ หารทรัพยากรบุ คคล ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ กาหนดนโยบาย ๔ ด้าน ประกอบด้วย
ด้านการสรรหา ด้านการพัฒนา ด้านการธารงรักษาไว้ และด้านการใช้ประโยชน์ ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารทรัพยากร
บุคคลของสานักงานดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ตามพันธกิจที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
๑.๒ ดาเนินการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่สานักงาน
เลขาธิการคุรุสภา ในปีงบประมาณ พศ. ๒๕๖๒ จานวน ๑๗ คน ซึ่งดาเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ที่มีการเปิดรับสมัครบุคคลเป็นการทั่วไปผ่านทางเว็บไซด์ของครุสภา ซึ่งเมื่อมีการบรรจุแล้วจะมีการทดลองการปฏิบัติงาน
เพื่อประเมินความสามารถและศักยภาพในปฏิบัติงาน เป็นระยะเวลา ๖ เดือน
๑.๓ ดาเนินการสรรหาบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวของสานักงานเลขาธิการคุรุสภา
โดยประกาศรับสมัครเป็นการทั่วไปผ่านทางเว็บไซด์ของคุรุสภา และปิดประกาศในสานักงานเพื่อประกาศรับสมัคร
บุคคลที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของพนักงานเจ้าหน้าที่สานักงานเลขาธิการคุรุสภา และมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินการคัดเลือก เพื่อดาเนินการคัดเลือกให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรมจริยธรรม
ซึ่งผลที่ได้รับจากการคัดเลือก คือ ได้ลูกจ้างชั่วคราวของสานักงานเลขาธิการคุรุสภาที่สามารถดาเนินการปฏิบัติ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

๑.๔ ดาเนินการคัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้น
ในการบริหาร โดยจะดาเนินการหลั กเกณฑ์และวิธีการดาเนินการคัดเลื อก ที่คณะอนุกรรมการบริหารงานบุ คคล
กาหนดโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อดาเนินการดังกล่าว ซึ่งผู้ที่จะได้รับการเลื่อนและแต่งตั้งเป็น
ผู้อานวยการกลุ่มและผู้อานวยการสานักได้ จะต้องมีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรมจริยธรมและมีผลงาน
เป็ นที่ ประจั กษ์ ผ่ านเกณฑ์ การคั ดเลื อกใน ๓ ด้ าน คื อ ด้ านความรู้ ความสามารถ และคุ ณลั กษณะที่ จ าเป็ น
ในการปฏิบัติงานด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ด้านประวัติส่วนบุคคล ประสบการณ์ การฝึกอบรม
และดูงาน ผลการปฏิบัติงาน ตามเป้าหมายในอดีตด้านบริหาร และวิสัยทัศน์ ซึ่งหากพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้สมัคร
เข้ารับการคัดเลือกไม่ผ่ านเกณฑ์ การคัดเลือกด้านใดด้านหนึ่ง ก็จะไม่ได้รับการแต่งตั้ง ซึ่งในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผู้ผ่านการคั ดเลื อกและได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้ อานวยการสานัก จานวน ๑ คน
ตาแหน่งผู้อานวยการกลุ่ม จานวน ๘ คน
๒. ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ส านั กงานเลขาธิ การคุรุ สภา ได้ดาเนินการพัฒนาระบบบริ หารงานบุคคลและพัฒ นาบุคลากร
ของสานักงานเลขาธิการคุรุสภา ในปีงบประมาณ พศ. ๒๕๖๒ มีการดาเนินการ ดังนี้
๒.๑ การดาเนินการประเมินผลการบริหาร สานักงานเลขาธิการคุรุสภา ดาเนินการตามข้อบังคับ
และระเบียบและการมอบหมายงานแต่ละบุคคลของสานักงานที่กาหนดไว้ ดังนี้
(๑) การประเมินผลการบริหารรองเลขาธิการคุรุสภาดาเนินการ คณะกรรมการกาหนด
รูปแบบการประเมิน เสนอเข้าคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์การประเมินและ
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน โดยแนวทางการดาเนินการยึดแนว ก.พ.
(๒) การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ในรอบปี ง บประมาณ
จะมีการประเมิน ๒ ครั้ง กาหนดแบบการประเมิน ผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหาร กระบวนการ ขั้นตอนการประเมิน
เน้นถึงผลสัมฤทธิ์ของงาน ความโปร่งใส เป็นธรรมกับทุกคน
๒.๒ การดาเนินการจัดส่งพนักงานเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้เฉพาะด้าน
กับหน่วยงานภายนอก ในหลักสูตรที่สาคัญต่างๆ ดังนี้
(๑) นักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.)
(๒) นักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ (นบก.ศธ.)
(๓) ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน
(๔) กฎหมายปกครองสาหรับผู้บริหาร
(๕) การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ภาครัฐ
(๖) อบรมสัมมนาวิชาการ eGovernment Forum 2019
(๗) พัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐ
(๘) เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ
(๙) ผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร
(๑๐) สาระสาคัญและปัญหาอุปสรรคของ พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๒.๓ การดาเนินการจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่สานักงานเลขาธิการคุรุสภา
ในหลักสูตรที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน ดังนี้
(๑) โครงการพัฒนาเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้บริหารหลักสูตร " พัฒนาศักยภาพผู้นายุคใหม่"
(๒) โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของสานักงานเลขาธิการคุรุสภา
- หลักสูตรการเขียนโครงการ
- หลักสูตรการเขียนผลงานทางวิชาการ
- หลักสูตรการนาเสนองาน
(๓) โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของพนักงานเจ้าหน้าที่สานักงานเลขาธิการคุรุสภา
๓. ด้านการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานเจ้าหน้าที่และการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
๓.๑ การยกย่องเชิดชูเกียรติ ได้ดาเนินการ
(๑) ประกาศยกย่องพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีผลงานการดาเนินงานดีเด่น
(๒) ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีความวิริยอุตสาหะ ในการปฏิบัติงาน
โดยไม่มีวันลาป่วย ลากิจ มาทางานสาย ขาดงาน
(๓) จั ดทาของที่ร ะลึ กและมอบเงิ นรางวัล ยกย่องเชิดชู เกี ยรติ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่
ที่เกษียณอายุงาน
๓.๒ ด้านสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล ประจาปี ๒๕๖๒
(๑) วันทาการเวลาทางานและวันหยุด
(๒) สวัสดิการเกี่ยวกับการลา ประกอบด้วย การลา ๑๐ ประเภท การลาป่วย การลาคลอดบุตร
การลาไปช่ ว ยเหลื อ ภริ ย าที่ ค ลอดบุ ต ร การลากิ จ ส่ ว นตั ว การลาพั ก ผ่ อ นประจ าปี การลาอุ ป สมบท
หรื อลาไปประกอบพิ ธี ฮั จ ญ์ การลาเข้ ารั บการตรวจเลื อกหรื อเข้ ารั บการเตรี ยมพล การลาเพื่ อประโยชน์
ในการพัฒนาพนักงานเจ้าหน้าที่ การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ และการลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพ
ด้านอาชีพ
(๓) เงิ น ช่ ว ยเหลื อ ค ารั ก ษาพยาบาล และเงิ น ช่ ว ยเหลื อ การศึ ก ษาบุ ต ร จ านวน
๖,๐๗๓,๘๑๒.๗๘ บาท

(๔) เงินช่วยเหลือในกรณีต่ าง ๆ ตามระเบียบการจั ดสวัสดิการสานักงานเลขาธิการ
คุรุสภา ดังนี้
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

รายการ/ประเภท/รายละเอียด

จานวนราย
ที่ขอรับสวัสดิการ
การถึงแก่กรรม
๗
การสมรส
๖
การคลอดบุตร
๑๖
การอุปสมบท หรือการไปประกอบพิธีฮัจย์
-ไม่มีการประสบภัย
-ไม่มีการบารุงขวัญกรณีเจ็บป่วย
๕
การจ่ายเงินบารุงขวัญกรณีเจ็บป่วย - เกษียณอายุงาน
๓๓
การจ่ายเงินบารุงขวัญพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกษียณอายุการทางาน
๖
อัตราปีละ ๒,๐๐๐ บาท ตามจานวนปีที่ปฏิบัติงาน

จานวนเงิน
(บาท)
๑๑๕,๓๐๐
๒๔,๐๐๐
๔๘,๐๐๐
๕,๐๐๐
๓๑๙,๖๕๙
๓๖๒,๐๐๐

(๕) การให้สวัสดิการด้านกู้ยืมเงิน เพื่อการดารงชีพ เพื่อการศึกษา เพื่อที่อยู่อาศัย ดังนี้
(๑) เงินกู้เพื่อการดารงชีพ สวัสดิการจัดตั้งเงินกองทุนและการจัดสรรเงิน สาหรับให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ยืมเงิน โดยได้กาหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ในการยืมเงินมี ๓ ประเภทคือการกู้เงินสะสม
การกู้เงินกองทุน
(๒) เงิ นกู้ เพื่ อที่ อยู่ อาศั ย ส านั กงานได้ จั ดท าข้ อตกลงกั บธนาคารอาคารสงเคราะห์
๒ ประเภท เงินกู้แบบมีเงินฝาก ได้ดารงเงินฝากไว้จานวน ๒๕,๙๐๐ บาท โดยธนาคารคิดค่าดาเนินการร้อยละ ๑.๕
บวกด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา ๑๒ เดือน และแบบไม่มีเงินฝาก
(๓) เงินกู้เพื่อการศึกษา ดาเนินการส่งเสริมให้พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มีการพัฒนา
ตนเองโดยจั ด สรรเงิ น กู้ เ พื่ อ การศึ ก ษา ได้ ก าหนดหลั ก เกณฑ์ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ที่ มี อ ายุ ง านเกิ น ๕ ปี
ไม่ เสี ย ดอกเบี้ ย อายุ งานต่ากว่า ๕ ปี จ่ า ยดอกเบี้ ยในอัตราร้อยละ ๑ ส าหรับวงเงินกู้เป็นไปตามระเบีย บ
และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
(๔) การตรวจสุ ข ภาพประจ าปี ส านั ก งานจั ด ให้ มี ก ารตรวจสุ ข ภาพพนั ก งาน
เจ้าหน้าที่และลูกจ้างชั่วคราวประจาทุกปี
(๕) ทาประกันอุบัติเหตุส่วนบุคลหมู่พนักงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้างฯ ดาเนินการจัดทา
ประกันอุบตั ิเหตุหมู่ จานวน ๓๘๙ คน จานวน ๗๔,๖๗๖ บาท
(๖) กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การออกก าลั ง กาย ทุ ก วั น พุ ธ โดยเริ่ ม ตั้ ง แต่ วั น พุ ธ ที่ ๓๐
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
************************************************************

