
 
 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๕ 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 



นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา  มีภารกิจหลักในการส่งเสริมสนับสนุนการ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มี

คุณภาพ บุคคลสําคัญท่ีจะทําให้การดําเนินงานตามภารกิจสําเร็จตามภารกิจ ดังกล่าว คือ ครูและบุคคลาทาง
การศึกษา เพราะคนเป็นปัจจัยสําคัญท่ีสุดในปัจจัยการบริหารจากเหตุผล ดังกล่าว โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา
จึงประกาศนโนบายการบริหารทรัพยากรบุคคลดังนี้ 

๑. จัดระบบบริหารงานบุคคลให้เกิดความเสมอภาค เท่าเทียม เป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่ 
เป็นธรรม คํานึงถึงระบบคุณธรรม โดย 
   ๑.๑ การรับบุคคลเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคคลทางการศึกษาและแต่งตั้งให้
ดํารงตําแหน่งต้องคํานึงถึงความรู้ความสามารถของบุคคล ความเสมอภาค ความเป็นธรรมและ ประโยชน์ของ
ทางราชการ 
   ๑.๒ การบริหารงานบุคคล ต้องคํานึงผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพขององค์กร ลักษณะงานโดย 
ไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม มีความเป็นกลางทางการเมือง 
   ๑.๓ พิจารณาความดีความชอบ การเล่ือนตําแหน่งและการให้ประโยชน์อื่นแก่ข้าราชการครู
และบุคคลกรทางการศึกษา ต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรม โดยพิจารณาจากผลงาน ศักยภาพ และ ความประพฤติ 
   ๑.๔ การดําเนินการทางวินัย ต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติตลอดจน 
ป้องกันการกระทําผิดวินัยและเสริมสร้างพัฒนาข้าราชการครูและบุคคลการทางการศึกษาให้เป็นผู้มีวินัย 

๒. เพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจให้ข้าราชการครูและบุคคลกรทางการศึกษาให้มี 
คุณภาพ คุณธรรมจริยธรรม คุณภาพชีวิต มีขวัญและกําลังใจ ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

๓. ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาและกํากับดูแลให้ข้าราชการครูและบุคคลกรทางการศึกษาปฏิบัติราชการ 
ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

๔. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาข้าราชการครูให้เป็นข้าราชการที่ดีมีเกียรติและมีศักดิ์ศรี ความเป็น
ข้าราชการท่ีดีโดยมุ่งเน้นการประพฤติปฏิบัติและเป็นแบบอย่างท่ีดีในเรื่องต่อไปนี้ 
   ๔.๑ การยึดมั่นและยืนหยัดทําในส่ิงท่ีถูกต้อง 
   ๔.๒ ความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ 
   ๔.๓ การปฏิบัติหน้าท่ีหรือความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
   ๔.๔ การปฏิบัติหน้าท่ีโดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 
   ๔.๕ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

      
  

 
 

 

 
 

   
  

           
 

 
  

           
  

  
   

  
 

  
    

   
  

  
   

 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา
เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

-------------------------------------------------------
โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา ได้กำหนดนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล  และการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล  ภายใต้แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ  (พ.ศ. 2561 – 2580) และ แผนปฏิรูปประเทศด้าน 
การศึกษาเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่า ด้วย 
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 เพื่อให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ในการกำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล 
หลัก ความสุจริต  หลักคุณธรรม  และความโปร่งใส  นำมาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล  และการพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคล จึงได้กำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 256๕ ดังนี้

1. นโยบายด้านวางแผนกำลังคน
โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา ดำเนินการวางแผนอัตรากำลังคน ในสถานศึกษา ให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด โดยมี วัตถุประสงค์เพื ่อบริหารอัตรากำลังสอดคล้องกับภารงาน 
สถานศึกษา

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของกำลังคนล่วงหน้าว่า ต้องการอัตรากำลังประเภทใด ระดับ ใด

จำนวนเท่าใด และต้องการเมื่อใด
  2. เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามีจำนวนและประเภทบุคคลตรงตามความต้องการ โดยคุณสมบัติ 

บุคคลนั้นต้องตรงตามความจำเป็นของงาน
3. เพื่อจัดสรรอัตรากำลังคนให้เหมาะสมกับปริมาณงาน คุณภาพของงาน
4. สามารถจัดสรรกำลังคน ในระยะเวลาตามความต้องการของสถานศึกษา
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. จัดทำแผนอัตรากำลัง 1 ปี เพื่อใช้ในการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา รองรับภารกิจของสถานศึกษาที่เปลี่ยนแปลง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษา ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565- 2566 แผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(พ.ศ. 2561 - 2580)

  2. จัดทำแผนการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อใช้ในการสรรหาไปดำรงตำแหน่ง ให้เพียงพอต่อการ จัดการเรียนการสอน 
ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะท่ีจำเป็นของโลก ศตวรรษท่ี 21  



 
   

 
 

 
 

  
  

  
 

   
 

 
   

  

   
  

  
  

 
   

   
  

   
   

   
  

   
   

  
  

  
 

2. นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร
โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยาดำเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากร เตรียมความพร้อมของข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเป็นผู้ท่ีมีความรู้  ความสามารถ มีทักษะ และ สมรรถนะ ในการปฏิบัติหน้าท่ี 
โดยใช้เครื่องมือ และวิธีการที่หลากหลาย ตามวิธีการพัฒนาบุคลากร ตามบริบท ของโรงเรียนบ้านโนนท่อน 
วิทยาเพื่อรองรับภารกิจของโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยาและนโยบาย ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ชั้นพื้นฐาน ภายใต้แผนการปฏิรูประเทศ  และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
  1. เพื่อให้ได้ข้าราชการครูเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติ 

หน้าท่ี ส่งผลให้มีการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
  2. เพ ื ่อให้บ ุคลากร ลูกจ้าง ประจำ ลูกจ้างชั ่วคราว มีความร ู ้ ความสามารถ ทักษะ 

กระบวนการ ในการทำงาน เพื่อส่งเสริม และสนับสนุน การทำงานของสถานศึกษา และสำนักงานคณะ
กรร มการการศึกษาข้ัน พื้นฐาน เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สูงสุด

แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
  1. จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี  ให้สอดคล้องตามความจำเป็น 

และ ความต้องการในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด
  2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา พัฒนาตนเองตามความ 

ต้องการ
๓ นโยบายด้านการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ.

โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยาดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้ ข้าราชการครู และบุคลากรใน สังกัด
โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยามีก้าวหน้าหน้าใน สายชีพของตนเอง วัตถุประสงค์ เพื่อให้ข้าราชการครู  และ 
บุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะ และระดับ ตำแหน่งท่ีสูงข้ึน และ มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
1. จัดทำแผนการขอมีหรือเล่ือนเป็นวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษาใน

สถานศึกษา และในโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยาประจำปีงบประมาณ 2565- 2567
  2. จัดทำและประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคลากรไปดำรงตำแหน่งท่ีว่าง หรือตำแหน่ง 

ท่ีสูงขึ้น(เล่ือน) ให้รับทราบอย่างท่ัวถึง โดยประกาศทางเว็บไซต์ของโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา และแจ้งเวียน 
ทุกกลุ่มภายในโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยาเพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลการรับสมัครได้อย่างเท่าเทียม 
กัน ตลอดจนจัดให้มีการ คัดเลือกอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม

  3. สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีและเล่ือนวิทยาฐานะตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการท่ี ก.ค.ศ.กำหนด เพื่อสิทธิ ประโยชน์และความก้าวหน้า เป็นการให้ขวัญและกำลังใจ ของข้าราชการ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด

๔. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยาดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิต บุคลากร  

 
 
 



 
วัตถุประสงค์  
          1. เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยามีขวัญและ กำลังใจ มีความพึงพอใจต่อสภาพการ
ทำงาน ระบบงาน และบรรยากาศในการทำงาน  

2. เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยามีแนวทางใน การดำเนินชีวิต ที่ถูกต้อง เหมาะสม 
เช่น ประหยัดและอดออม พึ่งพาตัวเอง มีระเบียบวินัย เคารพกฎกติกา ปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา มีความ
รักชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์  

3. เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความ ภาคภูมิใจ ใน
ตนเอง  

แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้  
1. ดำเนินการจัดกิจกรรม ส่งเสริม และสนับสนุน ให้ได้รับรางวัล การยกย่องเชิดชูเกียรติต่าง ๆ  
2. ดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565  

  
 

   
  

  
  

  
  

   
  

    
   
   
  
    

 
  

    
  

  
                

  

  3. มีการจัดสภาพแวดล้อม ในการทำงาน ตามโครงการ เช่น มีการปรับปรุงภูมิทัศบริเวณรอบ ๆ 
กิจกรรมการคัดแยกขยะ กิจกรรมปลูกพืชผัก สวนครัว

4. ส่งเสริมให้มีการกิจกรรมเข้าแถว สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณ เขตสุจริต 
 5. ส่งเสริมและเชิญชวน ให้บุคลากรในโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยาแต่งชุดขาว ในวันพระ

6. ส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรม นุ่งผ้าไทย ใช้ถุงผ้า ถือตะกร้า No พลาสติก
๕. นโยบายด้านการบรรจุและแต่งต้ัง
การบรรจุและแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีอำนาจส่ังบรรจุและแต่งต้ัง ตาม

มาตรา 53 คือ ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น วัตถุประสงค์ เพื่อใหโ้ รงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยาได้รับการบรรจุ/ 
รับย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตรงตามตามตำแหน่งว่าง  ความต้องการของสถานศึกษา 
บรรจุ และแต่งต้ังบุคคล เพื่อดำรงตำแหน่งท่ีโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา ได้ดำเนินการประกาศสรรหา

แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ดำเนินการตามปฏิทินท่ีศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น กำหนด เช่น

- แจ้งสัดส่วน จำนวนท่ีต้องการ รับบรรจุ/ย้าย
- แจ้งปฏิทินการดำเนินการให้ ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทราบ ทาง http://nonton.kkzone1.go.th/
- แจ้งผลการดำเนินการ ให้ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทราบ ทาง http://nonton.kkzone1.go.th/

  2. โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยาดำเนินการ รับรายงานตัว ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ตามขั้นตอนและแนว ปฏิบัติ เช่น จัดปฐมนิเทศ ให้ความรู้ 
เก่ียวกับปฏิบัติงาน และแต่งต้ังคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย

  3. แต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อจัดทำข้อมูลฯ เสนอต่อ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต ๑
๖. นโยบายด้านด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครูและ บุคลากร

ทางการศึกษา
  โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยาดำเนินการประเมินผลการ ปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ เพื่อ 

ควบคุมการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ ท่ี 
ก.ค.ศ. สำนักงานก.พ. และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ 
ในการปฏิบัติหน้าท่ี  

 

http://nonton.kkzone1.go.th/
http://nonton.kkzone1.go.th/


แนวทางปฏิบัติ ดังนี้  
    1. แจ้งระเบียบ แนวทางปฏิบัติ ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ข้าราชการครูและบุคลากร  
ทางการศึกษา ทราบ  
    2. แต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน  
    3. แจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานให้เจ้าตัวทราบ  
๗. นโยบายด้านการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน  
โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยามุ่งเน้นให้บุคลากร มีคุณธรรม จริยธรรม และการรักษาระเบียบวินัย  

วัตถุประสงค์  
1. เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม และการรักษา 

ระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์ สุจริต  
2. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ ให้แก่สถานศึกษา 
แนวทางปฏิบัติ  
1. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการรักษาวินัยต่อตนเอง โดยสร้างควาตระหนักให้

ข้าราชการ ในสังกัด ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสมอภาค และเท่ียงธรรม มีความ
วิริยะ อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ดูแลเอาใจใส่รักษาประโยชน์ของทางราชการและต้องปฏิบัติตาม
มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ อย่างเคร่งคัด  

2. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการรักษาวินัยต่อหน่วยงาน โดยการสร้างความตระหนักให้ 
ข้าราชการในสังกัด มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ ทำงานเต็มความสามารถทั้งในเวลา 
ราชการ และนอก เวลาราชการ ด้วยความขยัน อดทน มีแนวคคิดในการสร้างสรรค์งานต่าง ๆ ให้มี
คุณภาพ มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ โรงเรียนบ้าน
โนนท่อนวิทยาจะดำเนินการบริหารทรัพยากร บุคคล และการพัฒนาทรัพยากรบุคล โดยยึดหลัก หลัก
ธรรมาภิบาล สุจริต ความโปร่งใส คุณธรรม และ จริยธรรม ท้ังนี้ให้กลุ่มบริหารงานบุคคลรายงานผล
การดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวเพื่อเผยแพร่ให้หน่วยงานท่ี เกี่ยวข้องทราบเป็นประจำทุกปี จึง
ประกาศให้ทราบ และถือปฏิบัติ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

 
 
ประกาศ ณ วันท่ี 28   มกราคม  2565 
 

ลงช่ือ         
                          (นายครรชิต   หมื่นแก้ว) 

                             ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา 
 

 
 
 
 
 
 




