
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบคุคล 

ประจาํปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 



นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

เพื่อใหการบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนบานหินลาดวังตอ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท้ัง
องคกรรวมท้ังใหสอดคลองกับการประเมินคุณธรรม และความโปรงใสใน การดําเนินงานของ หนวยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) โรงเรียนบานหินลาดวังตอ  จึงกําหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   
เพื่อใชเปนแนวทางในการ บริหารทรัพยากรบุคคลและกรอบอัตรากําลัง  ดังนี้ 

๑. จัดทําแผนอัตรากําลังเพื่อเปนเครื่องมือสําคัญในการทบทวนกระบวนการทํางานและกําหนด กรอบอัตรากําลังให
สอดคลองกับภารกิจ อํานาจหนาท่ีของสถานศึกษาใหเปนไปอยางคุมคามี ประสิทธิภาพ 

๒. การกําหนดโครงสรางสวนราชการ การแบงสวนราชการภายในและกําหนดหนาท่ีตามความรับผิดชอบในสวน
ราชการของสถานศึกษาใหเปนไปตามเกณฑและเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา 

๓. การรับสรรหาบุคลากรภายในสถานศึกษา ใหจัดทําข้ันตอนและประกาศทางเว็บไซดพรอมติดปายประชาสัมพันธ
ของสถานศึกษาใหชัดเจน  

๔. การยายของผูบริหาร ครู และบุคลากร ทําตามข้ันตอนและหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน
กําหนด 

๕. จัดทําแผนพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษา เพื่อใหครูและบุคลากรในสถานศึกษาไดมีการพัฒนาความรู 
ความสามารถ มีวิสัยทัศน และมีการเรียนรูรวมกัน สามารถความรูในดานตาง ๆ มา ประยุกตใชในการปฏิบัติราชการได
อยางถูกตองรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  

๖. การพัฒนาครูและบุคลากร มีการสงเสริมใหครูและบุคลากรทุกสายงานไดรับความรูในหลักสูตรตามสายงานเพื่อ
มุงเนนในการพฒันาตามมาตรฐานและแนวทางการกําหนดความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีเปนไปตาม 
ตําแหนงแตละประเภท  

๗. การสงเสริมและพัฒนาสถานศึกษามุงสูความเปนองคแหงการเรียนรูและเปนไปตาม วิสัยทัศนของสถานศึกษา  
๘. การพัฒนาและสงเสริมคุณภาพชีวิตใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับหลักการจัดการศึกษา  
๙. การประเมินผลงานเพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึนในตําแหนงตาง ๆ จะยึดถือความรู ความสามารถเปนไป 

ตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและสํานักงาน ก.ค.ศ. กําหนด  
๑๐. การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรภายในสถานศึกษา ใหเปนไปตาม หลักเกณฑ วิธีการท่ี 

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและสํานักงาน ก.ค.ศ. กําหนด  
๑๑. การเสริมสรางคุณธรรม และความโปรงใสในการบริหารทรัพยากรบุคคลสามารถ ตรวจสอบได จึงประกาศให

ทราบโดยท่ัวกัน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนบานหินลาดวังตอ  
เร่ือง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

โรงเรียนบานหินลาดวังตอ  ไดกําหนดนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล และการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ภายใตแผนแมบทยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) และแผนปฏิรูปประเทศดานการศึกษาเพื่อใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาวา ดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 
2546 เพื่อใหสอดคลองกับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานของภาครัฐ  (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ในการกําหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล โดยยึดหลักธรรมมาภิบาลหลัก ความสุจริต หลักคุณธรรม และความโปรงใส นํามาใชในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล จึงไดกําหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
1. นโยบายดานการวางแผนกําลังคนและการสรรหา 

  โรงเรียนบานหินลาดวังตอ ดําเนินการวางแผนอัตรากําลังคน ในสถานศึกษาใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อบริหารอัตรากําลังสอดคลองกับภาระงานสถานศึกษา 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อสรรหาบุคคลไปดํารงตําแหนงใหเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน และตรงตามความตองการวิชาเอก

ของสถานศึกษา ใหสอดคลองตอภารกิจของสถานศึกษา 
2. เพื่อใหมีโครงสรางการแบงงานและระบบงานท่ีเหมาะสมไมซับซอน 
3. เพื่อจัดสรรอัตรากําลังคนใหเหมาะสมกับปริมาณงาน คุณภาพของงาน และระยะเวลา 
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
1. จัดทําแผนอัตรากําลัง 1 ป เพื่อใชในการกําหนดตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รองรับ

ภารกิจของสถานศึกษาท่ีเปล่ียนแปลง เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566 แผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตรชาติ 20 ป                        
(พ.ศ. 2561 - 2580) 

2. จัดทําแผนการกําหนดตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษาประจําปการศึกษา 
2565 เพื่อใชในการสรรหาไปดํารงตําแหนง ใหเพียงพอตอการ จัดการเรียนการสอนสงผลใหผูเรียนมีความรู 
มีทักษะการเรียนรู และทักษะท่ีจําเปนของโลก ศตวรรษท่ี 21 

2. นโยบายดานการพัฒนาบุคลากร  
โรงเรียนบานหินลาดวังตอ ดําเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากร เตรียมความพรอมของขาราชการ ครูและ

บุคลากรทางการศึกษาเพื่อเปนผูท่ีมีความรู ความสามารถ มีทักษะ และสมรรถนะ ในการปฏิบัติหนาท่ี โดยใช
เครื่องมือ และวิธีการท่ีหลากหลาย ตามวิธีการพัฒนาบุคลากร ตามบริบทของโรงเรียนบานหินลาดวังตอ  เพื่อรองรับ
ภารกิจของโรงเรียนบานหินลาดวังตอ และนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ภายใต
แผนการปฏิรูประเทศ และยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) ไดอยางมี ประสิทธิภาพ  

 
 



วัตถุประสงค  
1. เพื่อใหบุคลากรมีความรู ความสามารถ มีทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติหนาท่ี สงผลใหมีการพัฒนา

คุณภาพของผูเรียน 
2. เพื่อใหบุคลากร ลูกจางประจํา ลูกจางช่ัวคราว มีความรู ความสามารถ ทักษะ กระบวนการ ในการ

ทํางาน เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการทํางานของสถานศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา   
ข้ันพื้นฐาน เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด 

3. เพื่อใหสามารถบริหารจัดการบุคลากรใหปฏิบัติหนาท่ีตาง ๆ อยางเหมาะสมตามความถนัดและความรู
ความสามารถ 

แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้  
1. จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจําป ใหสอดคลองตามความจําเปน และความตองการ

ในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด  
2. สงเสริมและสนับสนุนใหขาราชการครูและบุคลากรทางศึกษา พัฒนาตนเองตามความตองการ 

 
3. นโยบายดานการสรางความกาวหนาในวิชาชีพ  

โรงเรียนบานหินลาดวังตอดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนใหขาราชการครู และบุคลากรใน สังกัดโรงเรียน
บานหินลาดวังตอใหมีความกาวหนาในวิชาชีพของตนเอง  

วัตถุประสงค  
1. เพื่อใหขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและระดับตําแหนงท่ีสูงข้ึน  
แนวทางการปฏิบัติ  ดังนี้  
1. จัดทําแผนการขอมีหรือเล่ือนเปนวิทยฐานะ ขาราชการครูและบุคลการทางการศึกษาในโรงเรียน        

บานหินลาดวังตอประจําปงบประมาณ 2565- 2567  
2. จัดทําและประกาศหลักเกณฑและวิธีการสรรหาบุคลากรไปดํารงตําแหนงท่ีวาง หรือตําแหนงท่ีสูงข้ึน

(เล่ือน) ใหรับทราบอยางท่ัวถึง โดยประกาศทางเว็บไซตของโรงเรียนบานหินลาดวังตอ และแจงเวียน    
ทุกกลุมภายในโรงเรียนบานหินลาดวังตอเพื่อใหบุคลากรสามารถเขาถึงขอมูลการรับสมัครไดอยางเทา
เทียมกัน ตลอดจนจัดใหมีการ คัดเลือกอยางโปรงใสและเปนธรรม  

3. สนับสนุนใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีและเล่ือนวิทยาฐานะตามหลักเกณฑ และวิธีการท่ี
ก.ค.ศ.กําหนด เพื่อสิทธิประโยชนและความกาวหนา 

4. นโยบายดานการสงเสริมและสรางขวัญกําลังใจ 
โรงเรียนบานหินลาดวังตอตระหนักในความสําคัญเรื่องการสรางขวัญกําลังใจท่ีดีใหกับบุคลากร  เพราะกําลังใจท่ีดี

นํามาซึ่งการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ   
วัตถุประสงค  
1. เพื่อใหบุคลากรในโรงเรียนบานหินลาดวังตอมีขวัญและกําลังใจ  มีความพึงพอใจตอสภาพการทํางาน 

ระบบงาน และบรรยากาศในการทํางาน  
2. เพื่อใหขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและระดับตําแหนงท่ีสูงข้ึน และมีขวัญ

กําลังใจในการปฏิบัติงาน  
3. เพื่อใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการ

พิจารณาเล่ือนเงินเดือนของขาราชการคร ูและประกอบการพิจารณาเพิ่มคาตอบแทนแกบุคลากรใน
สถานศึกษาท่ีเปนธรรมโปรงใสและตรวจสอบได 

 



4. เพื่อใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ มีความภาคภูมิใจในตนเอง  
แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้  

1. จัดทําโครงการเสริมสรางกําลังใจของบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยการจัด 
สวัสดิการเพิ่มเติมใหแกบุคลากรในสถานศึกษา ไดแกการจัดต้ังกองทุนออมทรัพยครูโรงเรียนบานหินลาด
วังตอ  การมอบเกียรติบัตร/วุฒิบัตร หรือชอดอกไมแสดงความยินดี การจัดเล้ียงสังสรรคเพื่อสรางความ
สามัคคีและความสัมพันธอันดีภายในองคกร การมอบของเยี่ยมไข เพื่อสรางแรงจูงใจและทัศนคติท่ีดีใน
การปฏิบัติงาน  

2. สงเสริมบุคลากรใหมีโอกาสกาวหนาในตําแหนงหนาท่ีท่ีสูงข้ึน ท้ังขาราชการและลูกจาง  
3. สงเสริมบุคลากรใหเสนอขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ หลักเกณฑการขอพระราชทานเครื่อง                      

ราชอิสรยิาภรณสําหรับขาราชการ 
4. จัดระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนของขาราชการคร ูและ

ประกอบการพิจารณาเพิ่มคาตอบแทนแกบุคลากรในสถานศึกษา โดยพิจารณาจากการปฏิบัติงานตามท่ี
ไดรับ มอบหมาย การปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ และการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบท่ีทาง
ราชการกําหนด  

5. จัดสภาพแวดลอมในการทํางานเพื่อสรางบรรยากาศท่ีดีในการทํางาน  
6. จัดระบบงานและมอบหมายงานอยางเปนธรรมและเหมาะสมกับความรูความสามารถของบุคคล โดย

คํานึงถึงความสมดุลในชีวิตและการทํางานของบุคลากร  
7. จัดใหมีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในสถานศึกษาท่ีมีตอการดําเนินงานตามโครงการตางๆ 

5. นโยบายดานการบรรจุและแตงต้ัง  
การบรรจุและแตงต้ังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูมีอํานาจส่ังบรรจุและแตงต้ัง ตามมาตรา 53 

คือ ศึกษาธิการจังหวัดขอนแกน วัตถุประสงคเพื่อใหโรงเรียนบานหินลาดวังตอไดรับการบรรจุ/ รับยาย ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตรงตามตามตําแหนงวาง ความตองการของสถานศึกษา บรรจุ และแตงต้ังบุคคล เพื่อดํารง
ตําแหนงท่ีโรงเรียนบานหินลาดวาดวังตอ  ไดดําเนินการประกาศสรรหา แนวทางปฏิบัติ ดังนี ้ 

1. ดําเนินการตามปฏิทินท่ีศึกษาธิการจังหวัดขอนแกน กําหนด เชน  
- แจงสัดสวน จํานวนท่ีตองการรับบรรจุ/ยาย  
- แจงปฏิทินการดําเนินการให ผูท่ีมีสวนเกี่ยวของทราบทาง http://hinlad.kkzone1.go.th/index.php  
- แจงผลการดําเนินการ ใหผูท่ีมีสวนเกี่ยวของทราบ ทาง http://hinlad.kkzone1.go.th/index.php 

2. โรงเรียนบานหินลาดวังตอดําเนินการ รับรายงานตัว ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามคําส่ัง
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแกน ตามข้ันตอนและแนว ปฏิบัติ เชน จัดปฐมนิเทศ ใหความรู เกี่ยวกับปฏิบัติงาน และ
แตงต้ังคณะกรรมการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมครูผูชวย  

3. แตงต้ังคณะกรรมการเพื่อจัดทําขอมูลฯ เสนอตอสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแกน เขต ๑ 
 

 
ประกาศ ณ วันท่ี ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 

(นายสุพัฒน  นรินยา) 
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหินลาดวังตอ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


