
 

 

 

 

 

 

 

การ

ดําเนนิงานตามนโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลโรงเรยีนบ้านโนนท่อนวทิยา 

นโยบายการบริหารทรพัยากรบุคคล 

โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา  มีภารกิจหลักในการ

ส่งเสริมสนับสนุนการ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพ 

บุคคลสําคัญที่จะทําให้การดําเนินงานตามภารกิจสําเร็จตาม

ภารกิจ ดังกล่าว คือ ครูและบุคคลาทางการศึกษา เพราะ

คนเป็นปัจจัยสําคัญที่สุดในปัจจัยการบริหารจากเหตุผล 

ดังกล่าว โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยาจึงประกาศนโนบาย

การบริหารทรัพยากรบุคคลดังนี้ 
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๑. จัดระบบบริหารงานบุคคลให้เกิดความเสมอภาค เท่าเทียม เป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติ

อย่างไม่ เป็นธรรม คํานงึถึงระบบคุณธรรม โดย 

   ๑.๑ การรับบุคคลเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคคลทางการศึกษาและ

แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งต้องคํานึงถึงความรู้ความสามารถของบุคคล ความเสมอภาค ความเป็นธรรม

และ ประโยชน์ของทางราชการ 

   ๑.๒ การบริหารงานบุคคล ต้องคํานึงผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพขององค์กร ลักษณะ

งานโดย ไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม มีความเป็นกลางทางการเมอืง 

   ๑.๓ พิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนตําแหน่งและการให้ประโยชน์อื่นแก่

ข้าราชการครูและบุคคลกรทางการศึกษา ต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรม โดยพิจารณาจากผลงาน 

ศักยภาพ และ ความประพฤติ 

   ๑.๔ การดําเนินการทางวินัย ต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ

ตลอดจน ป้องกันการกระทําผดิวินัยและเสริมสรา้งพัฒนาข้าราชการครูและบุคคลการทางการศกึษาให้

เป็นผู้มวีินัย 

๒. เพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจให้ข้าราชการครูและบุคคลกรทางการศกึษาให้

มี คุณภาพ คุณธรรมจริยธรรม คุณภาพชีวิต มีขวัญและกําลังใจ ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผล

สัมฤทธิ์ 

๓. ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาและกํากับดูแลให้ข้าราชการครูและบุคคลกรทางการศึกษาปฏิบัติ

ราชการ ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

๔. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาขา้ราชการครูให้เป็นข้าราชการที่ดีมเีกียรตแิละมีศักดิ์ศรี ความ

เป็นข้าราชการที่ดีโดยมุ่งเน้นการประพฤติปฏิบัติและเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องต่อไปนี้ 

   ๔.๑ การยึดมั่นและยนืหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง 

   ๔.๒ ความซื่อสัตย์สุจรติและความรับผดิชอบ 

   ๔.๓ การปฏิบัติหนา้ที่หรอืความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 

   ๔.๔ การปฏิบัติหนา้ที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 

   ๔.๕ การมุง่ผลสัมฤทธิ์ของงาน จงึประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
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ประกาศโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา 

เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

------------------------------------------------------- 

    โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา ได้กําหนดนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล และการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล ภายใต้แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) และ แผนปฏิรูปประเทศ

ด้านการศึกษาเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา พ.ศ. 

2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราช

กฤษฎีกาว่า ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เพื่อให้สอดคล้องกับ

การประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ ( Integrity and 

Transparency Assessment : ITA) ในการกําหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล โดยยึดหลักธรรมมาภิบาลหลัก ความสุจริต หลักคุณธรรม และความโปร่งใส น ามา

ใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล จึงได้กําหนดนโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ ดังนี้  

1. นโยบายด้านวางแผนกําลังคน  

          โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา ดําเนินการวางแผนอัตรากําลังคน ในสถานศึกษา ให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อบริหารอัตรากําลังสอดคล้องกับภาร

งานสถานศกึษา  

วัตถุประสงค์  

          1. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของกําลังคนล่วงหน้าว่า ต้องการอัตรากําลังประเภทใด 

ระดับ ใด จํานวนเท่าใด และต้องการเมื่อใด  

2. เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามีจํานวนและประเภทบุคคลตรงตามความต้องการ โดย

คุณสมบัติ  

บุคคลนั้นต้องตรงตามความจําเป็นของงาน  
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3. เพื่อจัดสรรอัตรากําลังคนใหเ้หมาะสมกับปริมาณงาน คุณภาพของงาน  

4. สามารถจัดสรรกําลังคน ในระยะเวลาตามความต้องการของสถานศกึษา  

แนวทางปฏิบัติ ดังนี้  

1. จัดทําแผนอัตรากําลัง 1 ปี เพื่อใช้ในการกําหนดตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการ  

ศึกษา รองรับภารกิจของสถานศึกษาที่เปลี่ยนแปลง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565- 2566 แผนการปฏิรูปประเทศและ

ยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)  

2. จัดทําแผนการกําหนดตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน

สถานศกึษา  

ประจําปีการศึกษา 2565 เพื่อใช้ในการสรรหาไปดํารงตําแหน่ง ให้เพียงพอต่อการ จัดการเรียนการ

สอน ส่งผลใหผู้เ้รียนมีความรู ้มีทักษะการเรียนรู ้และทักษะที่จ าเป็นของโลก ศตวรรษที่ 21  
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 2. นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร  

โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยาดําเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากร เตรียมความพร้อมของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ และ  สมรรถนะ 

ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยใช้เครื่องมือ และวิธีการที่หลากหลาย ตามวิธีการพัฒนาบุคลากร ตามบริบท  

ของโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยาเพื่อรองรับภารกิจของโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยาและนโยบาย ของส า

นักงานคณะกรรมการการศึกษาช้ันพื้นฐาน ภายใต้แผนการปฏิรูประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

(พ.ศ. 2561 – 2580) ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  

วัตถุประสงค์  

1. เพื่อให้ได้ข้าราชการครูเป็นผู้มีความรู้ ความสามาถ มีทักษะ และสมรรถนะในการ

ปฏิบัติหนา้ที ่ส่งผลใหม้ีการพัฒนาคุณภาพของผู้เรยีน  

2. เพื่อให้บุคลากร ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างช่ัวคราว มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ 

กระบวนการ ในการทํางาน เพื่อส่งเสริม และสนับสนุน การทํางานของสถานศึกษา และส านักงาน

คณะกรร มการการศกึษาขั้น พืน้ฐาน เกิดประสทิธิภาพ และประสิทธิผล สูงสุด  

แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้  

1. จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจําปี ให้สอดคล้องตามความ

จําเป็นและ ความตอ้งการในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด  

2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา พัฒนาตนเองตาม

ความต้องการ  
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๓. นโยบายด้านการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ  

โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยาดําเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้ ข้าราชการครู และบุคลากรใน 

สังกัดโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยามีก้าวหน้าหน้าใน สายชีพของตนเอง วัตถุประสงค์ เพื่อให้ข้าราชการ

ครู และบุคลากรทางการศกึษา มีวทิยฐานะ และระดับ ตําแหน่งที่สูงขึ้น และ มีขวัญและกําลังใจในการ

ปฏิบัติงาน  

แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้  

1. จัดทําแผนการขอมหีรอืเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลการทางการศกึษใน  

สถานศกึษา และในโรงเรียนบ้านโนนท่อนวทิยาประจําปีงบประมาณ 2565- 2567  

2. จัดทําและประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคลากรไปดํารงตําแหน่งที่ว่าง หรือ

ตําแหน่ง  

ที่สูงขึ้น(เลื่อน) ให้รับทราบอย่างทั่วถึง โดยประกาศทางเว็บไซต์ของโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา และ

แจ้งเวียนทุกกลุ่มภายในโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยาเพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลการรับสมัคร

ได้อย่างเท่าเทียมกัน ตลอดจนจัดให้มีการ คัดเลือกอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม  

3. สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีและเลื่อนวิทยาฐานะตาม

หลักเกณฑ์  
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และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด เพื่อสิทธิ ประโยชน์และความก้าวหน้า เป็นการให้ขวัญและกําลังใจ ของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  

 

 

๔. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชวีิต  

โรงเรียนบ้านโนนท่อนวทิยาดําเนินการพัฒนาคุณภาพชวีิต บุคลากร  

วัตถุประสงค์  

          1. เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยามีขวัญและ กําลังใจ มีความพึงพอใจต่อสภาพ

การทํางาน ระบบงาน และบรรยากาศในการทํางาน  

2. เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยามีแนวทางใน การดําเนินชีวิต ที่ถูกต้อง 

เหมาะสม เช่น ประหยัดและอดออม พึ่งพาตัวเอง มีระเบียบวินัย เคารพกฎกติกา ปฏิบัติตามคุณธรรม

ของศาสนา มีความรักชาติ และสถาบันพระมหากษัตรยิ์  

3. เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความ  

ภาคภูมใิจ ในตนเอง  

แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้  

1. ดําเนินการจัดกิจกรรม ส่งเสริม และสนับสนุน ให้ได้รับรางวัล การยกย่องเชิดชูเกียรตติ่าง ๆ  

2. ดําเนินโครงการเสริมสรา้งและพัฒนาคุณภาพชีวติ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565  
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3. มีการจัดสภาพแวดล้อม ในการทํางาน ตามโครงการ เช่น มีการปรับปรุงภูมิทัศบริเวณรอบ 

ๆ กิจกรรมการคัดแยกขยะ กิจกรรมปลูกพืชผัก สวนครัว  

4. ส่งเสริมให้มีการกิจกรรมเข้าแถว สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคําปฏิญาณ เขตสุจริต ในทุก ๆ 

วันจันทร์ 5. ส่งเสริมและเชิญชวน ให้บุคลากรในโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยาแต่งชุดขาว ในวัน

พระ  

6. ส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรม นุ่งผา้ไทย ใช้ถุงผ้า ถือตะกร้า หิ้วปิ่นโต No พลาสตกิ  

๕. นโยบายด้านการบรรจุและแตง่ตัง้  

การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

ตาม มาตรา 53 คือ ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น วัตถุประสงค์ เพื่อให้โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา

ได้รับการบรรจุ/รับย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตรงตามตามตําแหน่งว่าง ความ

ต้องการของสถานศึกษา บรรจุ และแต่งตั้งบุคคล เพื่อดํารงตําแหน่งที่โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา ได้

ดําเนินการประกาศสรรหา  

แนวทางปฏิบัติ ดังนี้  

1. ดําเนินการตามปฏิทินที่ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น กําหนด เชน่  

- แจ้งสัดส่วน จํานวนที่ตอ้งการ รับบรรจุ/ย้าย  

- แจ้งปฏิทินการดําเนินการให ้ผูท้ี่มสี่วนเกี่ยวข้องทราบ ทาง http://nonton.kkzone1.go.th/  

- แจ้งผลการดําเนินการ ให้ผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้องทราบ ทาง http://nonton.kkzone1.go.th/ 

  2. โรงเรียนบ้านโนนท่อนวทิยาดําเนินการ รับรายงานตัว ข้าราชการครู และบุคลากรทางการ

ศกึษา  

http://nonton.kkzone1.go.th/
http://nonton.kkzone1.go.th/
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ตามคําสั่งสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ตามขั้นตอนและแนว  ปฏิบัติ เช่น จัดปฐมนิเทศ ให้

ความรู้เกี่ยวกับปฏิบัติงาน แจ้งกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง ส่งตัวไปปฏิบัติงาน ณ สถานศึกษา และแจ้งให้

สถานศกึษาแตง่ตัง้คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผูช่้วย  

4. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดทําข้อมูลฯ เสนอต่อ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

ขอนแก่น  

 

๖. นโยบายด้านด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา  

            โรงเรียนบ้านโนนท่อนวทิยาดําเนินการประเมินผลการ ปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ เพื่อ 

ควบคุมการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และ

วิธีการ ที่ ก.ค.ศ. สํานักงานก.พ. และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเป็นการสร้าง

ขวัญและกําลังใจ ในการปฏิบัติหนา้ที่  

 

แนวทางปฏิบัติ ดังนี้  

    1. แจ้งระเบียบ แนวทางปฏิบัติ ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ข้าราชการครูและ

บุคลากร ทางการศึกษา ทราบ  

   

  2. แตง่ตัง้คณะกรรมการเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน  
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    3. แจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานให้เจา้ตัวทราบ  

 

 

 

๗. นโยบายด้านการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน  

โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยามุ่งเน้นให้บุคลากร มีคุณธรรม จริยธรรม และการรักษาระเบียบ

วินัย  

วัตถุประสงค์  

1. เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม และการ

รักษา ระเบียบวินัย มคีวามซื่อสัตย์ สุจรติ  

2. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ ให้แก่สถานศกึษา 

แนวทางปฏิบัติ  

1. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการรักษาวินัยต่อตนเอง โดยสร้างควาตระหนักให้

ข้าราชการ ในสังกัด ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจรติ เสมอภาค และเที่ยงธรรม มี

ความวิริยะ อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ดูแลเอาใจใส่รักษาประโยชน์ของทางราชการและต้อง

ปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ อย่างเคร่งคัด  
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2. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการรักษาวินัยต่อหน่วยงาน โดยการสร้างความ

ตระหนักให้  ข้าราชการในสังกัด มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่  ทํางานเต็ม

ความสามารถทั้งในเวลา ราชการ และนอก เวลาราชการ ด้วยความขยัน อดทน มีแนวคคิดใน

การสรา้งสรรคง์านต่าง ๆ ใหม้ีคุณภาพ มีการใชท้รัพยากรที่มีอยู่ อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ 

สูงสุดต่อทางราชการ โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยาจะดําเนินการบริหารทรัพยากร 

บุคคล และการพัฒนาทรัพยากรบุคล โดยยึดหลัก หลักธรรมาภบิาล สุจรติ ความโปร่งใส  

คุณธรรม และ จริยธรรม ทั้งนี้ให้กลุ่มบริหารงานบุคคลรายงานผลการดําเนินการตาม

นโยบายดังกล่าวเพื่อเผยแพร่ให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทราบเป็นประจําทุกปี จึงประกาศให้

ทราบ และถือปฏิบัติ ตั้งแตบ่ัดนีเ้ป็นต้นไป  

 

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 28   มกราคม  2565 

 

ลงช่ือ         

                          (นายครรชิต   หมื่นแก้ว) 

                             ผูอ้ํานวยการโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา 

 

 




