การดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) ได้ดำเนินกำรตำมนโยบำยกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคลขององค์กร ทั้งในมิติด้ำนกำรวำงแผนกำลังคน กำรเตรียมอัตรำกำลังคน กำรสรรหำคนดีและ
คนเก่งเพื่อปฏิบัติงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำน กำรพัฒนำบุคลำกร กำรบรรจุและแต่งตั้งบุคลำกร กำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนและให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม กำรสร้ำงควำมก้ำวหน้ำสำยอำชีพ กำรพัฒ นำคุณ ภำพชีวิต กำรส่งเสริม
จริยธรรมและรักษำวินัยของบุคลำกรในหน่วยงำน เป็นต้น
การวางแผนกาลังคนและการสรรหาบุคลากร
สำนักงำนได้ดำเนินกำรสำรวจและวิเครำะห์โครงสร้ำงกรอบอัตรำกำลัง เพื่อวำงแผนกำรสรรหำบุคลำกรใน
ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ และได้นำเสนอโครงสร้ำงอัตรำกำลังเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมกำรบริห ำรงำน
บุคคล ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยำยน ๒๕๖๑ และครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๕ ตุลำคม ๒๕๖๑ ตำมลำดับ
ในไตรมำสที่ ๑ – ๒ ของปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ สำนักงำนได้ดำเนินกำรสรรหำเจ้ำหน้ำที่และลูกจ้ำงรำยปี
จำนวน ๓ ครั้ง และลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือนและรำยวัน จำนวน ๓ ครั้ง โดยมีกระบวนกำรและขั้นตอน ดังนี้
๑. ประกำศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้ำหน้ำที่และลูกจ้ำงของสำนักงำน
๒. ประชำสัมพันธ์ข่ำวกำรสรรหำบุคลำกรผ่ำนทำงเว็บไซต์ของสำนักงำน สื่อออนไลน์ สื่อโซเชียล และกลุ่ม
ไลน์องค์กำรมหำชน
๓. แต่งตั้งคณะทำงำนสนับสนุนกำรสรรหำและคัดเลือกบุคลำกร สมศ.
๔. ประชุมคณะทำงำนพิจำรณำคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร เพื่อพิจำรณำกลั่นกรองคุณสมบัติให้เป็นไป
ตำมที่สำนักงำนกำหนด
๕. กำรสอบข้อเขียน โดยคณะทำงำนออกข้อสอบและตรวจข้อสอบ และพิจำรณำตัดสินผลกำรสอบข้อเขียน
๖. กำรสอบสัมภำษณ์ โดยคณะทำงำนสอบสัมภำษณ์และพิจำรณำตัดสินผลกำรสอบสัมภำษณ์
๗. กำรประกำศผลและกำรรำยงำนตัว
๘. กำรดำเนินกำรบรรจุแต่งตั้งบุคลำกรใหม่ และกำรปฐมนิเทศ
การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง
สำนักงำนได้ดำเนินกำรจัดทำแผนพัฒนำบุคลำกรเพื่อเตรียมควำมพร้อมของเจ้ำหน้ำที่และลูกจ้ำงให้
เป็นผู้มีสัมฤทธิ์ผลขององค์กร ทั้งในด้ำนกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ ทักษะ และสมรรถนะด้ำนต่ำงๆ เพื่อให้สำมำรถรองรับ
ภำรกิจขององค์กรได้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลมำกยิ่งขึ้น ดังนี้
กำรจัดทำแผนพั ฒ นำตนเอง (Individual Development Plan) เพื่ อฝึกอบรมและพั ฒ นำบุคลำกร ซึ่งใน
ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ สำนักงำนได้เปิดโอกำสให้บุคลำกร สมศ. ได้เสนอแผนพัฒนำตนเอง (IDP) ทั้งในรูปแบบ
ของหลักสูตรเฉพำะบุคคลและหลักสูตรร่วม โดยสำมำรถถัวเฉลี่ยค่ำใช้จ่ำยที่เกินจำกสิทธิ์ที่ได้รับภำยในหน่วยงำนที่ตน
สั ง กั ด อยู่ โดยหลั ก สู ต รดั ง กล่ ำ วต้ อ งได้ รั บ ควำมเห็ น ชอบจำกผู้ บั ง คั บ บั ญ ชำตำมสำยงำนแล ะได้ รั บ อนุ มั ติ จ ำก
ผู้อำนวยกำร
กำรจัดท ำแผนฝึก อบรมภำยในสำนัก งำน (In House Training) เพื่ อ ใช้ ในกำรพั ฒ นำของบุค ลำกรแต่ล ะ
ตำแหน่ง/ระดับ สำนักงำนได้ตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรใช้ภำษำอังกฤษเพื่อติดต่อสื่อสำรกับหน่วยงำนต่ำงประเทศ
ซึ่งสำนักงำนมีควำมร่วมมือทั้งในด้ำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และกำรศึกษำ
แลกเปลี่ยนดูงำนต่ำงประเทศของบุคลำกร
๑

ในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ สำนักงำนได้เสนอให้มีกำรจัดฝึกอบรมภำษำอังกฤษด้วยระบบออนไลน์ ซึ่ง
บุคลำกรสำมำรถเข้ำรับกำรฝึกอบรมได้ตลอดเวลำ ผ่ำนรูปแบบกำรใช้สมำร์ตโฟน แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ โดย
ได้รับสิทธิ์ในกำรอบรมคนละ ๓๗ ครั้ง
กำรจัดประชุมสัมมนำเพื่อเผยแพร่องค์ควำมรู้จำกกำรฝึกอบรมตำมแผนพัฒนำตนเอง (IDP) ผ่ำนกระบวนกำร
จัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management - KM) จำนวน ๗ ครั้ง

การพัฒนาคุณภาพชีวติ
๑. สำนักงำนมีโครงกำรพัฒนำระบบงำนทรัพยำกรมนุษย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะพัฒนำโครงสร้ำงองค์กร
โครงสร้ำงตำแหน่ง โครงสร้ำงงำน ระบบสมรรถนะ เส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
โครงสร้ำงเงินเดือน ฯลฯ
๒. เพื่อเสริมสร้ำงควำมสมดุลระหว่ำงชีวิตและเวลำกำรปฏิบัติงำนแบบยืดหยุ่นให้กั บบุคลำกร สำนักงำนได้มี
ประกำศสำนักงำน เรื่อง หลักเกณฑ์และเวลำกำรปฏิบัติงำนแบบยืดหยุ่น (Flexible Working Time) โดยมีผลบังคับ
ใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ธันวำคม ๒๕๖๑
๓. กำรจัดสรรสวัสดิกำรสำหรับเจ้ำหน้ำที่และลูกจ้ำง อำทิ กำรจัดทำประกันสุขภำพหมู่ โครงกำรสวัสดิกำร
และประโยชน์เกื้อกูล ค่ำรักษำพยำบำลเจ้ำหน้ำที่และลูกจ้ำง ค่ำรักษำพยำบำลบิดำ มำรดำ คู่สมรส และบุตร และค่ำ
กำรศึกษำบุตร โดยให้สิทธิบ์ ุคลำกรทุกคนในอัตรำที่เท่ำเทียมกัน
นอกจำกนี้ สำนักงำนได้ดำเนิน กำรขึ้นทะเบียนกองทุนประกันสังคมตำมพระรำชบัญ ญั ติประกันสังคม
พ.ศ.๒๕๕๓ ตำมมำตรำ ๘๔ และกองทุ นเงิน ทดแทนตำมพระรำชบั ญ ญั ติเงิ น ทดแทน (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑
ประกำศในพระรำชกิจจำนุเบกษำ ให้กับลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือนและรำยวัน เพื่อให้ลูกจ้ำงได้รับสิทธิคุ้มครองกรณี
ประสบอันตรำยหรือเจ็บป่วย ทุพพลภำพ ตำยเนื่องจำกกำรทำงำนให้แก่นำยจ้ำง
การประเมินผลการปฏิบัติงานและให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม
๑. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนบุคลำกรใหม่ รอบ ๓, ๖, ๙ และ ๑๒ เดือน เพื่อทดลองงำนของบุคลำกร
ใหม่ว่ำมีศักยภำพที่สอดคล้องกับภำระหน้ำที่ในตำแหน่งงำนที่รับผิดชอบหรือไม่
๒. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประจำปีของบุคลำกรปีละ ๒ ครั้ง ในเดือนมีนำคมและเดือนกันยำยน ตำม
ข้อบังคับสำนักงำนฯ ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคล พ.ศ.๒๕๔๔ โดยมีกำรจัดทำตัวบ่งชี้กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
(KPIs) ทั้งในระดับภำรกิจและระดับบุคคล จำกเป้ำหมำยหลักและพันธกิจขององค์กรลงสู่ระดับหน่วยงำนและบุค คล
และดำเนินกำรด้วยควำมโปร่งใสและเป็นธรรม
นอกจำกนี้ สำนักงำนต้องดำเนินกำรนำผลประเมินกำรปฏิบัติงำนประจำปีทั้งในระดับภำรกิจและระดับบุคคล
เสนอต่อที่ประชุมคณะทำงำนวินิจฉัยผลประเมินกำรปฏิบัติงำน และที่ประชุมคณะอนุกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลเพื่อ
พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ และจัดทำบันทึกเสนอผู้อำนวยกำรอนุมัติเพื่อแจ้งเวียนผลประเมินกำรปฏิบัติงำนประจำปี
ของเจ้ำหน้ำที่และลูกจ้ำงเป็นรำยบุคคล
การดูแลรักษาและธารงไว้ซึ่งบุคลากรที่มีความสามารถ
๑. กำรดูแลรักษำบุคลำกรให้มีสุขภำพกำยและสุขภำพใจแข็งแรงสมบูรณ์ เพื่อให้มีชีวิตยืนยำวและมีควำมสุข
สำมำรถทำงำนอยู่ได้จนครบเกษียณอำยุงำน ซึ่งจะต้องอำศัยกิจกรรมต่ำงๆ ในกระบวนกำรบำรุงรักษำบุคลำกร ได้แก่
กำรจ่ำยค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทน และสวัสดิกำรที่เป็นธรรม กำรตรวจสุขภำพประจำปี สวัสดิกำรค่ำรักษำพยำบำล กำรจัด
กิจกรรมในวันปีใหม่และวันสงกรำนต์ กำรป้องกันอุบัติภัย ฯลฯ
๒

๒. กำรสร้ำงแรงจูงใจและกำรกระตุ้นให้บุคลำกรมี ควำมพยำยำมที่จะทำงำนอย่ำงเต็มที่ เต็มใจ และเต็ม
ควำมสำมำรถ โดยจั ดกิ จกรรมสั ม มนำบุ ค ลำกรทั้ งในและต่ ำ งประเทศ กำรให้ สวั สดิ ก ำรด้ ำนเครื่อ งแต่ งกำย (ชุ ด
เครื่องแบบ ชุดสูท และชุดปกติขำว) กำรสร้ำงเสริมสุขภำพกำยใจด้วยกำรสมัครสถำนที่ออกกำลังกำยให้กับบุคลำกร
การส่งเสริมให้บุคลากรมีโอกาสเติบโตในองค์กรตามศักยภาพ
กำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบ กำรแต่งตั้งและโยกย้ำยเพื่อตอบแทนบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนให้กับองค์กรด้วย
กำรพิจำรณำเพิ่มค่ำจ้ำง เงินเดือน หรือเลื่อนตำแหน่งหน้ำที่ให้สูงขึ้น ส่วนกำรโยกย้ำยเป็นไปตำมควำมเหมำะสมและ
ควำมจำเป็นของหน่วยงำน

การส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรม
สำนักงำนได้จัดโครงกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมค่ำนิยมสุจริตและกำรต่อต้ำนกำรทุจริตสู่องค์กรคุณธรรมภำยใต้
แนวคิด “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมและสร้ำงธรรมำภิ บำลให้กับผู้ปฏิบัติงำน
ในสำนักงำน โดยมี กำรจัดกิจกรรมไปศึ กษำและเยี่ยมชมพิ พิ ธภั ณ ฑ์ต้ำนโกง สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้ำนคุณธรรมเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริตทุกรูปแบบแห่งแรกของประเทศไทย
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มีนำคม ๒๕๖๒ และได้จัดกิจกรรมกำรประกำศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหำรในสำนักงำน เพื่อ
แสดงเจตนำรมณ์หรือคำมั่นของผู้บริหำรว่ำจะปฏิบัติหน้ำที่และบริหำรหน่วยงำนอย่ำงซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไป
ตำมหลักธรรมำภิบำล ร่วมกับกิจกรรมกำรประกำศนโยบำยควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำนเพื่อดำรงไว้ซึ่งควำมมีอิสระ
ทำงวิชำกำรที่ถูกต้องตำมหลักนิติธรรมของบุคลำกร เพื่อเป็นกำรประกำศเจตนำรมณ์ด้ำนควำมโปร่งใสและตรวจสอบ
ได้ในทุกขั้นตอนในกำรปฏิบัติ งำนของบุคลำกร และร่วมกันถ่ำยรูปเพื่อเป็นหลักฐำนพยำนในกำรแสดงควำมจริงใจ
มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตำมเจตนำรมดังกล่ำวที่ประกำศโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจำกสำนักงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดินเป็นสักขี
นอกจำกนี้ยังมีกำรจัดกิจกรรมกำรโต้วำทีในหัวข้อ “สร้างคนด้วยความรู้หรือจะสู้สร้างคนด้วยคุณธรรม” เพื่อ
เสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรให้มีทัศนคติ ค่ำนิยม ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงซื่อสัตย์สุจริต โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจำกสำนักงำน
ผู้ตรวจกำรแผ่นดินเป็นกรรมกำรกลำงและเป็นผู้บรรยำยให้ควำมรู้เพิ่มเติม

๓

