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ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๕ 
เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
…………..................................................... 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต ๕ ได้ก ำหนดนโยบำยกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต ๕ โดยได้ด ำเนินกำรวิเครำะห์ภำรกิจกำรด ำเนินกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล    
ให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2๕๔o พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์          
และวิธีกำรบริหำรกิจำกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2๕๔๖ แผนกำรปฏิรูปประเทศและยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี     
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของกระทรวงศึกษำธิกำร นโยบำยกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น พ้ืนฐำน ส ำหรับกำรก ำหนดนโยบำยกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล ได้น ำหลักธรรมำภิบำล ประกอบด้วย หลักกำรมีส่วนร่วมของสำธำรณชน หลักควำมสุจริต
และโปร่งใส หลักพันธะควำมรับผิดชอบต่อสังคม หลักเกณฑ์ที่ยุติธรรมและชัดเจน หลักประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลรวมถึงกำรน ำระบบคุณธรรมมำใช้ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ได้แก่  หลักควำมเสมอภำค       
ในโอกำส หลักควำมรู้ควำมสำมำรถ หลักควำมมั่นคงในอำชีพ หลักควำมเป็นกลำงทำงกำรเมือง และ           
สิ่งที่ผู้บริหำรจะต้องมีคือหลักธรรมส ำหรับผู้บริหำร ประกอบด้วย พรหมวิหำร ๔ สังคหวัตถุ ๔          
รวมถึงหลักกำรท ำงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครร ำชสีมำ เขต ๕ ได้แก่                 
กำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดี มีควำมทันสมัย มุ่งผลสัมฤทธิ์ และวัฒนธรรมองค์กรของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล         
"ยึดธรรมำภิบำลเป็นฐำนและบริกำรด้วยจิตอำสำ" เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล เพ่ือให้มีควำมบริสุทธิ์ยุติธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 จึงได้ก ำหนดนโยบำยกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลใช้เป็นแนวทำงในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 ประจ ำปีงบประมำณ 2565 เพ่ือก่อให้เกิดกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
ที่มีควำมโปร่งใสและมีคุณธรรม ดังนี้ 

๑. นโยบายด้านการวางแผนอัตราก าลัง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต ๕ ได้ก ำหนดนโยบำยด้ำนกำรวำงแผน

อัตรำก ำลังเพ่ือรองรับกำรปฏิบัติ ตำมภำรกิจของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ      
เขต 5  และสถำนศึกษำในสังกัด ภำยใต้ฐำนข้อมูลอัตรำก ำลังคนและบริหำรอัตรำก ำลังระดับเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ เพ่ือให้กำรบริหำรอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำใน สถำนศึกษำ              



เป็นไปตำมระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด มีควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ ก่อให้เกิดประสิทธิภำพและ         
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรในส ำนักงำนและสถำนศึกษำในสังกัด โดยก ำหนดให้มีกำร
ด ำเนินกำรดังนี้ 

1.1 จัดท ำแผนอัตรำก ำลังอย่ำงเป็นระบบในกำรวิเครำะห์และคำดคะเนเกี่ยวกับควำม
ต้องกำรอัตรำก ำลัง เพ่ือจะได้มีกำรสรรหำบุคลำกรให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงหรือกำรสูญเสียก ำลังคน และ
ใช้ในกำรก ำหนดต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำรองรับต่อภำรกิจของสถำนศึกษำ        
ทีเ่ปลี่ยนแปลง 

๑.๒ แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรอัตรำก ำลัง เพ่ือให้กำรบริหำรอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครู 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด อย่ำงมีประสิทธิภำพ ถูกต้องและโปร่งใส 

 2.  นโยบายการสรรหาคนดี คนเก่ง เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 มีระบบกำรสรรหำทรัพยำกรบุคคล 
โดยยึดระบบคุณธรรม  ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนด โดยมีแนวทำกำรปฏิบัติดังนี้ 
  2.1 ด ำเนินกำรสรรหำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำนรำชกำร ให้ทัน
ต่อกำรเปลี่ยนแปลงหรือกำรสูญเสียก ำลังคน 

2.2 แต่งตั้งคณะกรรมกำรในกำรสรรหำและเลือกสรรผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถและ
หลำกหลำยเพ่ือให้สำมำรถเลือกผู้ที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และเป็นคนดีสอดคล้องตำมภำรกิจของ
หน่วยงำน 

 3.  นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 ได้ก ำหนดนโยบำยด้ำนกำรพัฒนำ
บุคลำกร โดยด ำเนินกำรวำงแผนบุคลำกรเตรียมควำมพร้อมของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
เพ่ือเป็นข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง พัฒนำควำมรู้ ทักษะ และสมรรถะ ให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำง       
มีประสิทธิภำพ ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนวิชำชีพและจรรยำบรรณ และสอดคล้องกับนโยบำยของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและภำระงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษ ำประถมศึกษำ
นครรำชสีมำ เขต 5 ดังนี้ 
  3.1  จัดท ำและด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรประจ ำปีให้
สอดคล้องตำมควำมจ ำเป็นและควำมต้องกำรในกำรพัฒนำของบุคลำกรในสังกัด 
  3.2  น ำระบบสำรสนเทศเพ่ือยกระดับกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล มำใช้เป็นระบบงำน
พัฒนำบุคคล (Human Resource Development System : HRDS) 
  3.3  ส่งเสริม สนับสนุนให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำพัฒนำตนเองให้สูงขึ้น 
โดยใช้วิธีกำรด ำเนินกำรที่หลำกหลำย ตำมควำมต้องกำรและจ ำเป็น เช่น กำรพัฒนำครูสู่มืออำชีพ         
กำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐำนะที่สูงขึ้น 
 
 



 4.  นโยบายด้านการสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 ได้ก ำหนดนโยบำยด้ำนกำรสร้ำง
ทำงก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ โดยสนับสนุนกำรสร้ำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพให้กับข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำให้สำมำรถก้ำวหน้ำในหน้ำที่ตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับของ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ อำทิเช่น กำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้ม กำรขอมี
หรือเลื่อนวิทยฐำนะ กำรเปลี่ยนต ำแหน่งและสำยงำน 

 5.  นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสร้างขวัญก าลังใจ 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 ได้ก ำหนดนโยบำยด้ำนกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิต มีนโยบำย แผนงำน โครงกำรและมำตรกำร ซึ่งจะน ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โดยมีแนวทำงดังนี้ 
  5.1  กำรจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ ชมเชย บุคลำกร เพ่ือก่อให้เกิดกำรพัฒนำ
ศักยภำพของบุคลำกรผ่ำนประสบกำรณ์และกำรสั่งสม ควำมรู้ ทักษะและสมรรถนะเพ่ือเสริมสร้ำงควำมรัก 
ควำมผูกพัน ระหว่ำงบุคลำกรกับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 
  5.2  ให้ควำมส ำคัญกับคุณภำพชีวิตของบุคลำกร เพ่ือท ำให้เกิดแรงจูงใจในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและคุณภำพ 
  5.3  ก ำหนดให้มีกิจกรรมสัมพันธ์ตำมประเพณี วัฒนธรรม กำรปรับปรุงสภำพแวดล้อม
กำรปฏิบัติงำนเป็นประจ ำ เพ่ือให้กิจกรรมต่ำงๆ เป็นสื่อกลำงในกำรเชื่อมควำมสัมพันธ์และควำมสำมัคคีท่ีดี
ของบุคลำกร 
  5.4  มีกองทุนสวัสดิกำรเพ่ือส่งเสริมกำรออม  กองทุนสงเครำะห์สวัสดิกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 

 6.  นโยบายด้านการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 ได้ก ำหนดนโยบำยด้ำนกำรบรรจุ
และแต่งตั้งบุคลำกร ปัจจุบันส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนครรำชสีมำเป็นผู้ด ำเนินกำร  แต่ในส่วนของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต ด ำเนินกำรดังนี้ 
  6.1  เมื่อมีต ำแหน่งว่ำงลงได้ด ำเนินกำรตรวจสอบอัตรำก ำลัง มำตรฐำนวิชำเอกและ     
แจ้งให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนครรำชสีมำ ด ำเนินกำรสรรหำต่อไป 
  6.2  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 ด ำเนินกำร
ประชำสัมพันธ์ให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดทรำบโดยทั่วกัน 

 7.  นโยบายด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 ได้ก ำหนดนโยบำยด้ำนกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน เป็นกระบวนกำรประเมินค่ำของบุคคลผู้ปฏิบัติงำนในด้ำนต่ำงๆ โดยก ำหนด
ช่วงเวลำกำรประเมินต้องด ำเนินกำรบนพื้นฐำนควำมเป็นระบบและมำตรฐำนเดียวกัน มีเกณฑ์กำรประเมิน



ที่มีประสิทธิภำพ ในทำงปฏิบัติให้ควำมเป็นธรรมให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจ ำ 
พนักงำนรำชกำร และลูกจ้ำงชั่วครำว ได้รับกำรเสริมสร้ำงขวัญก ำลังใจ ปฏิบัติอย่ำงเท่ำเทียมกัน ดังนี้ 
  7.1  กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำน
รำชกำร เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนด และเป็นไปตำมก ำหนดเวลำ 
  7.2  ผลกำรประเมินที่ดีจะท ำให้พนักงำนเกิดควำมภำคภูมิใจในควำมส ำเร็จของตน    
ช่วยเพิ่มควำมมั่นใจและมุ่งมั่นในกำรท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 

 8.  นโยบายด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการรักษาวินัย 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 ได้ก ำหนดนโยบำยด้ำนกำรส่งเสริม 
คุณธรรม จริยธรรมและกำรรักษำวินัย โดยให้ควำมส ำคัญและส่งเสริมให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำง  
กำรศึกษำ เป็นข้ำรำชกำรที่ดี ดังนี้ 
  8.1  เสริมสร้ำงควำมรู้เกี่ยวกับวินัยและกำรรักษำวินัย ให้แก่บุคลำกรในสังกัดส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 
  8.2  ปฐมนิเทศข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ที่ได้รับกำรบรรจุ แต่งตั้ง       
ให้ด ำรงต ำแหน่งครูผู้ช่วย โดยผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 

   จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน 

    ประกำศ ณ วันที่ 31 ตุลำคม พ.ศ. 2564 
 
 

(นำยสมเกียรติ  ชิดไธสง) 
      ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 
 
   

   


