ประกาศโรงเรียนหนองบุญมากประสงควิทยา
เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
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เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
ที่ แกไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ
และ วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ รองรับภารกิจตามแผนการปฏิรปู ประเทศและยุทธศาสตร
ชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) รวมทัง้ ใหสอดคลองกับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงาน ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โรงเรียนหนองบุญ
มากประสงควิทยา จึงกําหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อใหเปนแนวทางในการบริหารงานบุคคล
ในโรงเรียนหนองบุญมากประสงควิทยา
๑. ดานวางแผนกําลังคน
กลุมบริหารงานบุคคล ดําเนินการวางแผนอัตรากําลังคนในสถานศึกษา ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ วิธีการที่
ก.ค.ศ.กําหนด เพื่อใหสอดคลองตามภารกิจของสถานศึกษา
แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
๑.๑ จัดทําแผนอัตรากําลัง ๑ ปเพือ่ ใชในการกําหนดตําแหนงขาราชการครูและ บุคลากรทางการ
ศึกษารองรับภารกิจของสถานศึกษาที่เปลี่ยนแปลง รวมทัง้ แผนการปฏิรปู ประเทศและยุทธศาสตร ชาติ ๒๐ ป
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)
๑.๒ จัดทาแผนการกําหนดตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ประจาป
การศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อใชในการสรรหาไปตรงตําแหนงใหเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน
๑.๓ จัดทาแผนการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ
และวิธี ที่ ก.ค.ศ. (ตาม ว.๒๑) เพื่อสิทธิประโยชนและความกาวหนาของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาใน โรงเรียน
๒. ดานการสรรหา
กลุมบริหารงานบุคคลดําเนินการแสวงหาบุคคลตามคุณลักษณะที่กําหนด และเลือกสรรคนดีคนเกงเพื่อ ปฏิบัติ
ภารกิจของสถานศึกษา และแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แนว
ทางการปฏิบัติดังนี้
๒.๑ จัดทําและดําเนินการสรรหาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางชั่วคราว พนักงาน
ขาราชการใหทันตอการเปลี่ยนแปลงหรือการสูญเสียกําลังคน โดยมุงเนนไมใหมีอัตราวางและสามารถใชไดใน
สถานศึกษา
๒.๒ ดําเนินการสรรหาโดยวิธีการที่หลากหลาย เปนธรรมและโปรงใส ดังนี้

๑) ขอใชบัญชีผูสอบแขงขันไดของ สพฐ. หรือสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ตําแหนง บุคลากร
ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)) โดยทั้งนี้ คํานึงถึงความตองการขาดแคลนและมาตรฐานวิชาเอก ของ
สถานศึกษาที่มีอัตราวางอยางแทจริง
๒) ประกาศรับยาย/โอน ใหเปนตามหลักเกณฑและวิธีการ ก.ค.ศ. โดยดําเนินการตามปฏิทินที่ สพฐ.
กําหนดเปนแนวทางในการดําเนินงาน
๓) ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพือ่ จางเปนลูกจางชั่วคราว และประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อ
สรรหาเปนพนักงานราชการทั่วไป โดยประกาศทางเว็บไซตและประชาสัมพันธไปยังสถานศึกษาในสังกัด และ
สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาอื่น ๆ เพื่อสรางการรับรูและเขาถึงบุคคลทั่วไป หรือหนวยงานตาง ๆ ไดอยาง มี
ประสิทธิภาพ
๔) แตงตัง้ คณะกรรมการในการสรรหา และเลือกสรรจากผูท ี่มีความสามารถและหลากหลาย เพื่อให
สามารถเลือกผูท ี่มีความรูความสามารถ และเปนคนดีสอดคลองตามภารกิจของหนวยงาน
๓. ดานการพัฒนา
กลุมพัฒนาบุคลากร ดําเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากร เตรียมความพรอมของขาราชการครูและบุคลากร ทาง
การศึกษาเพื่อเปนขาราชการผูมผี ลสัมฤทธิส์ ูง พัฒนาความรูท ักษะและสมรรถนะ โดยใชเครื่องมือที่
หลากหลายตามวิธีการพัฒนาบุคลากร เพื่อใหสามารถรองรับภารกิจของโรงเรียนสายนาทิพย การปฏิรปู
ประเทศและยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ไดอยางมีประสิทธิภาพ แนวทางการปฏิบัติดังนี้
๓.๑ ดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจาปใหสอดคลองตามความจาเปนและ ความตองการใน
การพัฒนาของบุคลากรในโรงเรียน
๓.๒ จัดหาขอมูลการพัฒนาบุคลากร
๓.๓ นาระบบสารสนเทศเพื่อยกระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๓.๔ สงเสริมใหขาราชการพัฒนาตนเอง
๓.๕ จัดใหมีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในสังกัดที่มีตอการพัฒนา
๔. ดานการรักษาไว (Retention)
กลุมบริหารงานบุคคล มีแผนกลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคล จัดทาเสนทางความกาวหนาใน
สาย งาน แผนการสรรหาบุคคลไปดํารงตําแหนงทางการบริหาร การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ขาราชการและ ลูกจางประจา การประเมินผลการปฏิบัตงิ านของพนักงานราชการทีม่ ีประสิทธิภาพ และยก
ยองชมเชยบุคลากร เพื่อใหบุคลากรเกิดความผูกพันตอโรงเรียน แนวทางการปฏิบัติดังนี้
๔.๑ ดําเนินการจัดทา และรายงานผลตามแผนกลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้ง
เผยแพรไวทางเว็บไซตของโรงเรียน
๔.๒ จัดทาเสนทางความกาวหนาในสายงานแจงเวียนใหขาราชการในสังกัดทราบ
๔.๓ จัดทําระกาศหลักเกณฑและวิธีการสรรหาบุคคลไปดํารงตําแหนงที่วาง เพื่อเตรียมความพรอม
รองรับการสูญเสียบุคลากรเนื่องจากการเกษียณอายุราชการในแตละป
๔.๔ ปรับปรุงฐานขอมูลบุคลากรในระบบสาระสนเทศทรัพยากรบุคคลใหปจ จุบันและทันสมัย
๔.๕ จัดกิจกรรมยกยองชมเชยบุคลากรในระบบสาระสนเทศทรัพยากรบุคคลใหเปนปจจุบันและ
ทันสมัย
๔.๖ เสริมสรางและใหความรูเกีย่ วกับวินัย เชน ใหความรูขาราชการและลูกจางเกี่ยวกับวินัยและการ
รักษาวินัยในโรงเรียน และในการประชุมครูโรงเรียนหนองบุญมากประสงควิทยา

๔.๗ ควบคุมใหการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่ ก.ค.ศ. และ สพฐ. กําหนดพรอมทัง้ ใหการเลื่อนเงินเดือนขาราชการ เลือ่ นเงินเดือนคาจางลูกจางประจํา
และเรื่องคาตอบแทนพนักงานราชการ เปนไปตามชวงเวลาที่กฎหมายกําหนด หากมีขาราชการหรือ
ลูกจางประจําหรือพนักงานราชการรองเรียน รองขอความเปนธรรมใหรวบรวมและรีบนําเสนอผูบงั คับบัญชา
พิจารณาโดยดวน
๕. ดานการใชประโยชน (Utilzation)
สถานสึกษารวมมือในการบริหารทรัพยากรบุคคลอยางเปนระบบ แจงใหบุคลากรเขาถึงชองทาง
รับทราบขอมูลดานการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งควบคุม กํากับ ดูแลใหปฏิบัติราชการอยางมี
ประสิทธิภาพ แนวทางการปฏิบัติดังนี้
๕.๑ ใหผูบงั คับบัญชามอบหมายงานแกผูใตบังคับบัญชาอยางเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัตริ วมทัง้ ควบคุม
กํากับ ดูแลผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบวินัย และขอบังคับจรรยาบรรณวิชาชีพครูหาก ผูใตบังคับบัญชา
กระทําความผิดหรือทุจริตใหรายงานใหผบู ังคับบัญชาทราบโดยเร็ว
๕.๒ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลทีจ่ ะเขารับการประเมินผลงานเพื่อแตงตั้ง (เลือก) ใหดํารงตําแหนงที่
สูงขึ้นในตําแหนงตางๆ ตองประกาศทางเว็บไซตของโรงเรียนและแจงเวียน เพื่อใหบุคลากรเขาถึงขอมูลการรับ
สมัครไดอยางเทาเทียมกัน
๕.๓ การพิจารณาแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแนงที่สงู ขึ้นในตําแหนงตางๆ จะยึดถือความรวมความรู
ความสามารถและประโยชนสงู สุดที่ราชการจะไดรบั เปนเกณฑในการคัดเลือก ทั้งนี้ใหกลุมบริงานงานบุคคล
รายงานผลการดําเนินตามนโยบายดังกลาวเพือ่ เผยแพรให หนวยงานที่เกี่ยวของรับทราบเปนประจําทุกป จึง
ประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
(นายวีระศักดิ์ วนาภรณ)
ผูอํานวยการโรงเรียนหนองบุญมากประสงควิทยา

