
 

  

 

 

 

ประกาศโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา 

เรื่อง  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

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

  ด้วย โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ขอนแก่น เขต 1 ได้ก าหนดนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล  และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายใต้แผน

แม่บทยุทธศาสตร์ชาติ  (พ.ศ. 2561 – 2580) และแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาเพ่ือให้เป็นไปตาม

พระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

พระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ. 2540  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ

บริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546  เพ่ือให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงาน ของหน่วยงานของภาครัฐ (Integrity  and Transparency  Assessment : ITA)   ในการก าหนด

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล    โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล  หลักความ

สุจริต หลักคุณธรรม  และความโปร่งใส  น ามาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล  และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

จึงได้ก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564  ดังนี้   

  1.  นโยบายด้านวางแผนก าลังคน โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา ด าเนินการวางแผน

อัตราก าลังคนในสถานศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก.ค.ศ. ก าหนด  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าลัง

สอดคล้องกับภารงานสถานศึกษา  และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  1   

  วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมของก าลังคนล่วงหน้าว่า  ต้องการอัตราก าลังประเภทใด  

ระดับใด  จ านวนเท่าใด และต้องการเมื่อใด  

2. เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่ามีจ านวนและประเภทบุคคลตรงตามความต้องการ  โดยคุณสมบัติ

บุคคลนั้นต้องตรงตามความจ าเป็นของงาน    

3. เพ่ือจัดสรรอัตราก าลังคนให้เหมาะสมกับปริมาณงาน  คุณภาพของงาน  

4. สามารถจัดสรรก าลังคน ในระยะเวลาตามความต้องการของสถานศึกษา  และส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  1    

 

 



 

 

 

        แนวทางปฏิบัติ  ดังนี้  

1. จัดท าแผนอัตราก าลัง 1 ปี  เพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา  รองรับภารกิจของสถานศึกษาที่เปลี่ยนแปลง  เพ่ือให้สอดคล้องกับ

นโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีงบประมาณ พ .ศ. 2564- 

2565  แผนการปฏิรูป ประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (พ.ศ. 2561 -2580)  

2. จัดท าแผนการก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา

ประจ าปีการศึกษา  2564  เพ่ือใช้ในการสรรหาไปด ารงต าแหน่ง  ให้เพียงพอต่อการ

จัดการเรียนการสอน  ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็น

ของโลกศตวรรษที่  21  

 

2. นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร  

โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา  ด าเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากรเตรียมความ

พร้อมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเป็นผู้ที่มีความรู้  ความสามารถ มีทักษะ  และ

สมรรถนะ  ในการปฏิบัติหน้าที่  โดยใช้เครื่องมือ  และวิธีการที่หลากหลาย   ตามวิธีการพัฒนาบุคลากร  

ตามบริบทของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  1 และนโยบายของส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาชั้นพ้ืนฐาน  ภายใต้แผนการปฏิรูประเทศ  และ ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี (พ.ศ. 

2561 – 2580) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือให้ข้าข้าราชการครูเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ  และสมรรถนะในการ 

     ปฏิบัติหน้าที่  ส่งผลให้มีการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  

2. เพ่ือให้บุคลากร  ลูกจ้างประจ า  ลูกจ้างชั่วคราว  มีความรู้ ความสามารถ  ทักษะ 

กระบวนการในการท างาน  เพ่ือส่งเสริม  และสนับสนุน การท างานของสถานศึกษา  

และส านักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เกิดประสิทธิภาพ  และ

ประสิทธิผล  สูงสุด  

แนวทางการปฏิบัติ  ดังนี้  

1. จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี  ให้สอดคล้องตามความจ าเป็น

และความต้องการในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด  

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา  พัฒนาตนเองตามความ

ต้องการ   



 

 

 

3. นโยบายด้านการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ  

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  1  ด าเนินการส่งเสริมและ

สนับสนุน   ให้ข้าราชการครู และบุคลากรในโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา มีก้าวหน้าหน้าในสายชีพ

ของตนเอง  

วัตถุประสงค์   

1.  เพ่ือให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  มีวิทยฐานะ  และระดับต าแหน่ง 

 ที่สูงขึ้น  
แนวทางการปฏิบัติ  ดังนี้  

1. จัดท าแผนการขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษาใน

สถานศึกษา ประจ าปี งบประมาณ  2564- 2566  

2. สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีและเลื่อนวิทยาฐานะตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่  ศธ 0206.4/ว 17 ลง

วันที่ 30  กันยายน  2562  ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21  ลงวันที่  5  

กรกฎาคม 2560  และตาม หนังสือ  ก.ค.ศ. 0206.3/ว 13  ลงวันที่  9  สิงหาคม 2556  

เพ่ือสิทธิประโยชน์และความก้าวหน้า  เป็นการให้ขวัญและก าลังใจ ของข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  

  

4.  นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา  ด าเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร    

วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือให้บุคลากรในโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา มีขวัญและก าลังใจ  มีความพึง

พอใจต่อสภาพการท างาน  ระบบงาน  และบรรยากาศในการท างาน  

2.เพ่ือให้บุคลากรในโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา  มีแนวทางในการด าเนินชีวิต  

 ที่ถูกต้อง เหมาะสม  เช่น  ประหยัดและอดออม  พึ่งพาตัวเอง   มีระเบียบ วินัย  เคารพ 

 กฎกติกา  ปฏิบัติตามคุณคุณธรรมของศาสนา  มีความรักชาติ  และสถาบันกษัตริย์  

3. เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ   

 มีความภาคภูมิใจ ในตนเอง   

 

 



 

 

แนวทางการปฏิบัติ  ดังนี้  
1. เนินการจัดกิจกรรม ส่งเสริม และสนับสนุน ให้ได้รับรางวัล  การยกย่องเชิด 

ชูเกียรติ ต่าง ๆ  

2. ด าเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ. 2564  

3. ส่งเสริมและเชิญชวน ให้บุคลากรในโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา  ท าบุญตักบาตร 

ในวันส าคัญทางศาสนา   

4. ส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรม นุ่งผ้าไทย ในวันศุกร์ 
 

5.  โยบายด้านการบรรจุและแต่งตั้ง  

การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและ 

แต่งตั้ง  ตามมาตรา 53 คือ ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น     

          วัตถุประสงค์    

 เพ่ือให้โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา ได้รับการบรรจุ/รับย้ายข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาตรงตามความต้องการของสถานศึกษา ได้ด าเนินการประกาศสรรหา  
แนวทางปฏิบัติ  ดังนี้ 

                           ด าเนินการตามปฏิทินที่ ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นก าหนด  เช่น แจ้งสัดส่วน จ านวนที่

ต้องการ รับบรรจุ/ย้าย  ด าเนินการรับรายงานตัวข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามค าสั่งส านักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น  ตามขั้นตอนและแนวปฏิบัติ  เช่น ให้ความรู้เกี่ยวกับปฏิบัติ งาน แจ้งกลุ่มงานที่

เกี่ยวข้อง และแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและ พัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย  
 

6. นโยบายด้านด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน  และการเลื่อนเงินเดือน 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

วัตถุประสงค์    

                     เพ่ือควบคุมการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อย

วิทยา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ.  ส านักงาน ก.พ. และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน  และเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจ  ในการ ปฏิบัติหน้าที่  

แนวทางปฏิบัติ  ดังนี้  

1. แจ้งระเบียบ แนวทางปฏิบัติ ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ให้ข้าราชการครู และ

บุคลากรทางการศึกษาทราบ  

2. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน  

3. แจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานให้เจ้าตัวทราบ  



 
 

7.  นโยบายด้านการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน  

 โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา  มุ่งเน้นให้บุคลากร มี คุณธรรม  จริยธรรม  และการ

รักษาระเบียบวินัย 

 วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และการ

รักษาระเบียบวินัย  มีความซื่อสัตย์  สุจริต  

2. เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ ให้แก่โรงเรียน 

แนวทางปฏิบัติ  

1. ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมและการรักษาวินัยต่อตนเอง  โดยสร้างความตระหนักให้

ข้าราชการในสังกัด  ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  เสมอภาค  และ

เที่ยง ธรรม    มีความวิริยะ อุตสาหะ  ขยันหมั่นเพียร  ดูแลเอาใจใส่รักษาประโยชน์

ของทางราชการและต้อง ปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเคร่งคัด  

2. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการรักษาวิจัยต่อหน่วยงาน  โดยการสร้างความ

ตระหนักให้ข้าราชการในสังกัด  มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่  ท างานเต็ม

ความสามารถทั้งใน เวลา  ราชการ  และนอกเวลาราชการ  ด้วยความขยัน  อดทอน  

มีแนวคิดในการสร้างสรรค์งานต่าง  ๆ  ให้มีคุณภาพ มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ อย่าง

คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ  
 

                        โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา จะด าเนินการบริหาร ทรัพยากรบุคคล  และการพัฒนา
ทรัพยากรบุคล  โดยยึดหลัก สุจริต  ความโปร่งใส  หลักธรรมาภิบาล  คุณธรรม และจริยธรรม  ทั้งนี้ให้กลุ่ม
บริหารงานบุคคลรายงานผลการด าเนินการตามนโยบายดังกล่าว เพ่ือเผยแพร่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเป็น
ประจ าทุกปี  
 

จึงประกาศให้ทราบ และถือปฏิบัติ  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

ประกาศ  ณ  วันที่  31  ธันวาคม  พ.ศ. 2563 

  

 

                                  (นายนราวุธ  รามศิริ)  

                     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา  

  

  



 

  


