ประกาศโรงเรียนวัดผลาหาร
เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
--------------------------------------------------------เพื่อใหเปนไปตามพระราชบั ญญัติร ะเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๘๗
และที่ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม พระราชบั ญ ญั ติ ข อ มู ล ข า วสารของราชการ พ.ศ. ๒540 พระราชกฤษฎี ก าว า ด ว ย
หลักเกณฑและ วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒546 รองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศและ
ยุทธศาสตรชาติ ๒0 ป (พ.ศ. 2461-2580) รวมทั้งใหสอดคลองกับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินงานของหนวยงาน ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assesment : ITA) โรงเรียนวัดผลาหาร
จึงกําหนดนโยบายการบริห ารทรัพยากรบุคคล เพื่อใหเปนแนวทางในการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนวัด
ผลาหารดังนี้
๑. ดานวางแผนกําลังคน
กลุมบริหารงนบุคคล ดําเนินการวางแผนอัตรากําลังคนในสถานศึกษา ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่ก.ค.ศ.กําหนด เพื่อใหสอดคลองตามภารกิจของสถานศึกษา แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
1.1 จัดทําแผนอัตรากําลัง 1 ป เพื่อใชในการกําหนดตําแหนงขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษารองรับ ภารกิจของสถานศึกษาที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร
ชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕61-๒๕๘๐)
๑.๒ จัดทําแผนการกําหนดตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
ประจําปการศึกษา ๒๕๖2 เพื่อใชในการสรรหาไปตรงตําแหนงใหเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน
1.3 จั ด ทํ า แผนการขอมี ห รื อ เลื่ อ นวิ ท ยฐานะข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ตามหลักเกณฑและวิธีที่ ก.ค.ศ. (ตาม ว.21) เพื่อสิทธิประโยชนและความกาวหนาของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน
๒. ดานการสรรหา
กลุมบริหารงานบุคคลดําเนินการแสวงหาบุคคลตามคุณลักษณะที่กําหนด และเลือกสรรคนดีคน
เกงเพื่อ ปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษา และแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕61๒๕๘๐) แนวทางการปฏิบัติดังนี้
๒.1 จัดทําและดําเนินการสรรหาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางชั่วคราว
พนักงานราชการใหทันตอการเปลี่ยนแปลงหรือการสูญเสียกําลังคน โดยมุงเนนไมใหมีอัตราวางและสามารถ
ใชไดในสถานศึกษา
๒.๒ ดําเนินการสรรหาโดยวิธีการที่หลากหลาย เปนธรรมและโปรงใส ดังนี้

1) ขอใชบัญชีผูสอบแขงขันไดของ สพฐ. หรือสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ตําแหนง
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)) โดยทั้งนี้คํานึงถึงความตองการขาดแคลนและมาตรฐาน
วิชาเอก ของสถานศึกษาที่มีอัตราวางอยางแทจริง
๒) ประกาศรับยาย/โอน ใหเปนตามหลักเกณฑและวิธีการ ก.ค.ศ. โดยดําเนินการตามปฏิทิน
ที่สพฐ.กําหนดเปนแนวทางในการดําเนินงาน
3) ประกาศรับ สมั ครคัดเลื อกเพื่อจางเปน ลูกจางชั่ว คราว และประกาศรับสมัครคัด เลื อก
บุคคล เพื่อสรรหาเปนพนักงานราชการทั่วไป โดยประกาศทางเว็บไชตและประชาสัมพันธไปยังสถานศึกษาใน
สังกัด และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น ๆ เพื่อสรางการรับรูและเขาถึงบุคคลทั่วไป หรือหนวยงานตาง ๆ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
4) แตงตั้งคณะกรรมการในการสรรหา และเลือกสรรจากผูที่มีความสามารถและหลากหลาย
เพื่อใหสามารถเลือกผูที่มีความรูความสามารถ และเปนคนดีสอดคลองตามภารกิจของ หนวยงาน
3. ดานการพัฒนา
กลุ มพั ฒ นาบุ คลกร ดํ า เนิ น การวางแผนพั ฒ นาบุคลกร เตรีย มความพรอมของขาราชการครูและ
บุคลากร ทางการศึกษาเพื่อเปนขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง พัฒนาความรูทักษะและสมรรถนะ โดยใชเครื่องมือ
ที่หลากหลายตามวิธีการพัฒนาบุคลากร เพื่อใหสามารถรองรับภารกิจของโรงเรียนวัดผลาหาร การปฏิรูป
ประเทศและยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. 25๖1-2580) ไดอยางมีประสิทธิภาพ แนวทางการปฏิบัติ
ดังนี้
๓.1 ดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจําปใหสอดคลองตามความจําเปนและความ
ตองการในการพัฒนาของบุคลากรในโรงเรียน
3.๒ จัดหาขอมูลการพัฒนาบุคลากร
3.3 นําระบบสารสนเทศเพื่อยกระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๓.๔ สงเสริมใหขาราชการพัฒนาตนเอง
๓.5 จัดใหมีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในสังกัดที่มีตอการพัฒนา
๔. ดานการรักษาไว (Retention)
กลุมบริหางานบุคคล มีแผนกลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคล จัดทําเสนทางความกาวหนาใน
สายงาน แผนการสรรหาบุ ค คลไปดํ ารงตํ า แหน งทางการบริห าร การประเมิ น ผลการปฏิบั ติ ร าชการของ
ขาราชการและลูกจางประจํา การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการที่มีประสิทธิภาพ และยกยอง
ชมเชยบุคลากร เพื่อใหบุคลากรเกิดความผูกพันตอโรงเรียน แนวทางการปฏิบัติดังนี้
๔.1 ดํ าเนิ น การจั ด ทํ า และรายงานผลตามแผนกลยุ ทธ ด านการบริห ารทรัพยากรบุคคล
รวมทั้ง เผยแพรไวทางเว็บไซตของโรงเรียน
๔.๒ จัดทําเสนทางความกาวหนาในสายงานแจงเวียนไหขาราชการในสังกัดทราบ
๔.๓ จัดทําและประกาศหลักเกณฑและวิธีการสรรหาบุคคลไปดํารงตําแหนงที่วาง เพื่อเตรียม
ความพรอม รองรับการสูญเสียบุคลากรเนื่องจากการเกษียณอายุราชการในแตละป
๔.๔ ปรับปรุงฐานขอมูลบุคลากรในระบบสาระสนเทศทรัพยากรบุคคลใหเปนปจจุบันและ
ทันสมัย
๔.๕ จั ด กิ จ กรรมยกย อ งชมเชยบุ ค ลากร เช น การคั ด เลื อ กข า ราชการพลเรื อ นดี เ ด น
การคัดเลือก บุคคลและหนวยงานตันแบบ เพื่อเปนการเสริมสรางความรัก ความผูกพันระหวางบุคลากรกับ
โรงเรียนและ บุคลากรที่ประพฤติดีสมควรแกการเปนแบบอยางได

๔.6 เสริมสรางและใหความรูเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย เชน ใหความรูขาราชการและ
ลูกจางเกี่ยวกับวินัยและการักษาวินัยในโรงเรียน และในการประชุมครูโรงเรียนวัดผลาหาร
๔.๗ ควบคุ ม ให ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการของข า ราชการลู ก จ า งประจํ า และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ เปนไปตามหสักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. และ สพฐ. กําหนด
พรอมทั้งใหการเลื่อนเงินเดือนขาราชการ เลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา และเรื่องคาตอบแทนพนักงานราชการ
เปนไปตามชวงเวลาที่กฎหมายกําหนด หากมีขาราชการหรือลูกจางประจําหรือพนักงานราชการรองเรีย น
รองขอความเปนธรรมใหรวบรวมและรีบนําเสนอผูบังคับบัญชาพิจารณาโดยดวน
๕. ดานการใชประโยชน (Utilization)
สถานศึกษารวมมือในการบริหารทรัพยากรบุคคลอยางเปนระบบ แจงใหบุคลากรเขาถึงชองทางการ
รับทราบขอมูลดานการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งควบคุม กํากับ ดูแลใหปฏิบัติราชการอยางมี
ประสิทธิภาพ แนวทางการปฏิบัติดังนี้
๕.1 ใหผูบังคับบัญชามอบหมายงานแกผูใตบังคับบัญชาอยางเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติรวมทั้ง
ควบคุม กํากับ ดูแลผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบวินัย และขอบังคับจรรยาบรรณวิชาชีพครูหากผูใต
บังคับบัญชากระทําความผิดหรือทุจริตใหรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว
๕.2 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเขารับการประมินผลงานเพื่อแตงตั้ง (เลื่อน) ใหดํารง
ตําแหนงที่สูงขึ้น ในตําแหนงตาง ๆ ตองประกาศทางเว็บไซตของโรงเรียนและแจงเวียน เพื่อใหบุคลากรสามารถ
เขาถึงขอมูลการรับสมัครไดอยางเทาเทียมกัน
๕.๓ การพิ จ ารณาแต งตั้งขาราชการใหดํารงตําแหน งที่ สูงขึ้ นในตําแหน งต าง ๆ จะยึ ดถือ
ความรูความสามารถและประโยชนสูงสุดที่ราชการจะไดรับเปนเกณฑในการคัดเลือก ทั้งนี้ใหกลุมบริหารงาน
บุคคลรายงานผลการดําเนินตามโยบายดังกลาวเพื่อเผยแพรให หนวยงานที่เกี่ยวของรับทราบเปนประจําทุกป
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

(นางสาวศรัณยภัทร ประทุมชาติ)
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดผลาหาร

