ประกาศโรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)
เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
-----------------------------------------------------------------------------------เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ กษา พ.ศ. 2547 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบั ญญั ติข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 รองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(พ.ศ. 2561-2580) รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
โรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์ ) จึงกำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อให้เป็นแนวทางในการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)ดังนี้
1. ด้านวางแผนกำลังคน
กลุ่มบริหารงานบุคคล ดำเนินการวางแผนอัตรากำลังคนในสถานศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ก.ค.ศ.กำหนด เพื่อให้สอดคล้องตามภารกิจของสถานศึกษา
แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 1.1 จัดทำแผนอัตรากำลัง 1 ปีเพื่อใช้ในการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษารองรับภารกิจของสถานศึกษาที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี
(พ.ศ. 2561-2580)
1.2 จั ดทำแผนการกำหนดตำแหน่ งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2562 เพื่อใช้ในการสรรหาไปตรงตำแหน่งให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
1.3 จัดทำแผนการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีที่ ก.ค.ศ. (ตาม ว.21) เพื่อสิทธิประโยชน์และความก้าวหน้าของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียน
2. ด้านการสรรหา

กลุ่มบริหารงานบุคคลดำเนินการแสวงหาบุคคลตามคุณลักษณะที่กำหนด และเลือกสรรคนดีคนเก่งเพื่อ
ปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษา และแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)

แนวทางการปฏิบัติดังนี้
2.1 จั ดทำและดำเนิ น การสรรหาข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษา ลู กจ้างชั่ว คราว พนักงาน
ข้าราชการให้ทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงหรือการสูญเสียกำลังคน โดยมุ่งเน้นไม่ให้มีอัตราว่างและสามารถใช้ได้ใน
สถานศึกษา
2.2 ดำเนินการสรรหาโดยวิธีการที่หลากหลาย เป็นธรรมและโปร่งใส ดังนี้
1) ขอใช้บั ญ ชีผู้ส อบแข่งขันได้ ของ สพฐ. หรือสำนักงานปลั ดกระทรวงศึกษาธิการ (ตำแหน่ ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)) โดยทั้งนี้ คำนึงถึงความต้องการขาดแคลนและมาตรฐานวิชาเอก
ของสถานศึกษาที่มีอัตราว่างอย่างแท้จริง
2) ประกาศรับย้าย/โอน ให้เป็นตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ก.ค.ศ. โดยดำเนินการตามปฏิทินที่
สพฐ. กำหนดเป็นแนวทางในการดำเนินงาน
3) ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว และประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยประกาศทางเว็บไซต์ และประชาสัมพันธ์ไปยังสถานศึกษาในสังกัด และ
สำนั กงานเขตพื้น ที่การศึก ษาอื่น ๆ เพื่ อสร้างการรับ รู้และเข้าถึงบุคคลทั่วไป หรือหน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4) แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหา และเลือกสรรจากผู้ที่มีความสามารถและหลากหลาย
เพื่อให้สามารถเลือกผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และเป็นคนดีสอดคล้องตามภารกิจของหน่วยงาน
3. ด้านการพัฒนา
กลุ่มพัฒนาบุคลากร ดำเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากร เตรียมความพร้อมของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึ ก ษาเพื่ อ เป็ น ข้ าราชการผู้ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ สู ง พั ฒ นาความรู้ ทั ก ษะและสมรรถนะ โดยใช้ เครื่ อ งมื อ ที่
หลากหลายตามวิธีการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้สามารถรองรับภารกิจของโรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลาก
กินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) การปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางการปฏิบัติดังนี้
3.1 จะทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีให้สอดคล้องตามความจำเป็นและ
ความต้องการในการพัฒนาของบุคลากรในโรงเรียน
3.2 จัดทำข้อมูลการพัฒนาบุคลากร
3.3 นำระบบสาระสนเทศเพื่อยกระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
3.4 ส่งเสริมให้ข้าราชการพัฒนาตนเอง
3.5 จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในสังกัดที่มีต่อการพัฒนา
4. ด้านการรักษาไว้ (Retention)
กลุ่มบริหารงานบุคคล มีแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล จัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสาย
งาน แผนการสรรหาบุคคลไปดำรงตำแหน่งทางการบริหาร การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจำ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการที่มีประสิทธิภาพ และยกย่องชมเชยบุคลากร
เพื่อให้บุคลากรเกิดความผูกพันต่อโรงเรียน
แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
4.1 จัดทำ ดำเนินการ และรายงานผลตามแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทัง้
เผยแพร่ไว้ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน
4.2 จัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานแจ้งเวียนให้ข้าราชการในสังกัดทราบ
4.3 จัดทำและประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลไปดำรงตำแหน่งที่ว่าง เพื่อเตรียม
ความพร้อมรองรับการสูญเสียบุคลากรเนื่องจากการเกษียณอายุราชการในแต่ละปี
4.4 ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรในระบบสาระสนเทศทรัพยากรบุคคลให้เป็นปัจจุบันและทันสมัย
4.5 จัดกิจกรรมยกย่องชมเชยบุคลากรเช่นการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น การคัดเลือก
บุ คคลและหน่ ว ยงานต้น แบบ เพื่อ เป็ น การเสริม สร้างความรัก ความผู กพั น ระหว่างบุ คลากรกั บโรงเรีย นและ
บุคลากรที่ประพฤติดีสมควรแก่การเป็นแบบอย่างได้

4.6 เสริมสร้างและให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย เช่น ให้ความรู้ข้าราชการและลูกจ้าง
เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยในโรงเรียน และในการประชุมครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
4.7 ควบคุมให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการลูกจ้างประจำและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานราชการ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. และ สพฐ. กำหนดพร้อมทั้งให้การ
เลื่ อนเงิน เดื อนข้ าราชการ เลื่ อนขั้ น ค่ าจ้ างลู กจ้างประจำ และเรื่อ งค่าตอบแทนพนั กงานราชการ เป็ นไปตาม
ช่วงเวลาที่กฎหมายกำหนด หากมีข้าราชการหรือลูกจ้างประจำหรือพนักงานราชการร้องเรียน ร้องขอความเป็น
ธรรมให้รวบรวมและรีบนำเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาโดยด่วน

5. ด้านการใช้ประโยชน์ (Utilization)
สถานศึกษาร่วมมือในการบริห ารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ แจ้งให้ บุคลากรเข้าถึงช่องทางการ
รับทราบข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งควบคุม กำกับ ดูแลให้ปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ
แนวทางการปฏิบัติดังนี้
5.1 ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้ง
ควบคุ ม กำกั บ ดู แ ลผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บวิ นั ย และข้ อ บั ง คั บ จรรยาบรรณวิ ช าชี พ ครู ห าก
ผู้ใต้บังคับบัญชากระทำความผิดหรือทุจริตให้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว
5.2 การรั บ สมั ค รคั ด เลื อ กบุ ค คลที่ จะเข้ ารับ การประเมิ น ผลงานเพื่ อ แต่งตั้ ง (เลื่ อน) ให้ ด ำรง
ตำแหน่งที่สูงขึ้นในตำแหน่งต่าง ๆ ต้องประกาศทางเว็บไซต์ ของโรงเรียนและแจ้งเวียน เพื่อให้บุคลากรสามารถ
เข้าถึงข้อมูลการรับสมัครได้อย่างเท่าเทียมกัน
5.3 การพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในตำแหน่งต่าง ๆ จะยึดถือความรู
ความสามารถและประโยชน์สูงสุดที่ราชการจะได้รับเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก
ทั้งนี้ให้กลุ่มบริหารงานบุคคลรายงานผลการดำเนินตามนโยบายดังกล่าวเพื่อเผยแพร่ให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเป็นประจำทุกปี
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

(นายรักไทย ธนวุฒิกุล)
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามเสน
(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)

