
7/5/2022 1 

ดา้นการจดัการเรยีนการสอน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำขอนแกน่ เขต 5 

นโยบายการบริหารทรพัยากรบุคคล 



บทสรุปผลการดำเนินงาน 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก<น เขต เขต 5 ดำเนินงานตามนโยบายการบริหาร 

ทรัพยากร ดังนี้ ดำเนินการแต<งตั้งคณะกรรมการจัดทำนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก<น เขต 5 ประจำปIงบประมาณ 2565 และการจัดทำนโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล โดยการประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลใหMทราบโดยทั่วกัน ผ<าทางเว็บไซตSของ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก<น เขต 5 ประเด็นนโยบายการบริหารทรพยากรบุคคล ไดMแก< 

1) นโยบายดMานการวางแผนอัตรากำลัง เนMนในเรื่องการวิเคราะหSและวางแผนอัตรากำลังคน การบริหาร

อัตรากำลัง 2) นโยบายดMานการสรรหาคนดีคนเก<ง เนMนเกี่ยวกับ การตรวจสอบอัตรากำลัง มาตรฐานวิชาเอก

ของสถานศึกษา ประชาสัมพันธSการสรรหา บรรจุ และแต<งตั้งตามประกาศศึกษาธิการจังหวัด การสรรหา

พนักงานราชการ การดำเนินการสอบแข<งขัน 3) นโยบายดMานการพัฒนาบุคลากร เนMนการดำเนินตาม

แผนพัฒนาขMาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาวิเคราะหS ความตMองการจำเป\นในการพัฒนา

ขMาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการประเมินเตรียมความพรMอมและพัฒนาอย<างเขMมของครูผูMช<วย 

4) นโยบายดMานการสรMางทางกMาวหนMาในสายอาชีพ เนMนการส<งเสริมเกี่ยวกับการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ 

ส<งเสริมใหMขMาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองใหMสูงขึ้น 5) นโยบายดMานการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต เนMนการจัดสภาพแวดลMอม จัดสิ่งอำนวยความสะดวกภายในสำนักงาน บริการเครื่องดื่ม กาแฟ ไวMบริการ

ฟรี เคร<องช่ังน้ำหนัก เป\นตMน 6) นโยบายดMานการบรรจุและแต<งต้ังบุคลากร ดำเนินการบรรจุและแต<งตั้งเป\นไป

ตามความตMองการจำเป\น สำรวจขMอมูลขMาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ครูอัตราจMาง 

เป\นตMน เพื่อเป\นฐานขMอมูลในการบริหารจัดการ 7) นโยบายดMานการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดำเนินการทำ

บันทึกขMอตกลงในการประเมินผลการปฏิบัติงาน กำหนดตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และ 8) 

นโยบายดMานการส<งเสริมจริยธรรมและการรักษาวินัยของบุคลากรในหน<วยงาน ดำเนินการส<งเสริมคุณธรรม

จริยธรรม การรักษาวินัยต<อหน<วยงาน ดำเนินโครงการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริต เป\นตMน 



บทสรุปผลการด าเนินงาน 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต เขต 5 ด ำเนินงำนตำมนโยบำยกำรบริหำร 
ทรัพยำกร ดังนี้ ด ำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 5 ประจ ำปีงบประมำณ 2565 และกำรจัดท ำนโยบำยกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล โดยกำรประกำศนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลให้ทรำบโดยทั่วกัน ผ่ำทำงเว็ บไซต์ของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 5 ประเด็นนโยบำยกำรบริหำรทรพยำกรบุคคล ได้แก่ 
1) นโยบำยด้ำนกำรวำงแผนอัตรำก ำลัง เน้นในเรื่องกำรวิเครำะห์และวำงแผนอัตรำก ำลังคน กำรบริหำร
อัตรำก ำลัง 2) นโยบำยด้ำนกำรสรรหำคนดีคนเก่ง เน้นเกี่ยวกับ กำรตรวจสอบอัตรำก ำลัง มำตรฐำนวิชำเอก
ของสถำนศึกษำ ประชำสัมพันธ์กำรสรรหำ บรรจุ และแต่งตั้งตำมประกำศศึกษำธิกำรจังหวัด กำรสรรหำ
พนักงำนรำชกำร กำรด ำเนินกำรสอบแข่งขัน 3) นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร เน้นกำรด ำเนินตำม
แผนพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ศึกษำวิเครำะห์ ควำมต้องกำรจ ำเป็นในกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และกำรประเมินเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้มของครูผู้ช่วย 
4) นโยบำยด้ำนกำรสร้ำงทำงก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ เน้นกำรส่งเสริมเกี่ยวกับกำรขอมีและเลื่อนวิทยฐำนะ 
ส่งเสริมให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำพัฒนำตนเองให้สูงขึ้น 5) นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพ
ชีวิต เน้นกำรจัดสภำพแวดล้อม จัดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกภำยในส ำนักงำน บริกำรเครื่องดื่ม กำแฟ ไว้บริกำร
ฟรี เคร่องชั่งน้ ำหนัก เป็นต้น 6) นโยบำยด้ำนกำรบรรจุและแต่งตั้งบุคลำกร ด ำเนินกำรบรรจุและแต่งตั้งเป็นไป
ตำมควำมต้องกำรจ ำเป็น ส ำรวจข้อมูลข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำนรำชกำร ครูอัตรำจ้ำง 
เป็นต้น เพ่ือเป็นฐำนข้อมูลในกำรบริหำรจัดกำร 7) นโยบำยด้ำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ด ำเนินกำรท ำ
บันทึกข้อตกลงในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ก ำหนดตัวชี้วัดในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน และ  
8) นโยบำยด้ำนกำรส่งเสริมจริยธรรมและกำรรักษำวินัยของบุคลำกรในหน่วยงำน ด ำเนินกำรส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม กำรรักษำวินัยต่อหน่วยงำน ด ำเนินโครงกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสุจริต เป็นต้น 



ค ำน ำ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 5 ได้ก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรบริหำรงำนบุคคลของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 5  
โดยได้ด ำเนินกำรวิเครำะห์ภำรกิจกำรด ำเนินกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลให้เป็นไปตำมหลักกำรท ำงำนของ
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 5 ได้แก่ กำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดี ทันสมัย ใส่ใจบริกำร 
ท ำงำนเป็นทีม ซึ่งนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ประกอบด้วย นโยบำยด้ำนกำรวำงแผนอัตรำก ำลัง 
นโยบำยกำรสรรหำ บรรจุ แต่งตั้ง นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 
นโยบำยกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน และนโยบำยด้ำนกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและกำรรักษำวินัย 

ทั้งนี้ ในกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรมีควำมคล่องตัว 
เกิดควำมอิสระในกำรปฏิบัติงำนภำยใต้กฎหมำย ระเบียบปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติงำนได้รับกำรพัฒนำ มีควำมรู้
ควำมสำมำรถมีขวัญก ำลังใจ น ำไปสู่กำรบริหำรงำนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำตำมหลัก 
กำรบริหำรแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภำพกำรศึกษำของผู้เรียน 

  
 
 

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
มิถุนำยน 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สำรบัญ 

 

      หนำ้ 

ค ำน ำ 
สำรบัญ 

นโยบำยกำรบริหำรงำนบุคคล 2565         1 

ภำคผนวก            6 

ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร          8 

กำรประกำศนโยบำย          11 



 
ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 

 

เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
.............................................................................................................  

 ด้วยส ำนักงาำนัขตพื้นนัี่กงำศึกงาำรศถมศึกงาำตอนัแง่นั ขตพ 5 ได้ง ำหนัดนัโยบำย 
งำศบศิหำศีศกืยำงศ ขื้กอใช้ขร็นัแนัวีำาในังำศบุคคลีศกืยำงศบุคคลตอาส ำนักงาำนัขตพื้นนัี่กงำศึกงาำ
รศถมศ กึงาำตอนัแง่นั ขตพ 5 โดยได้ด ำขนัินังำศวิขคศำถห์ภำศงิจงำศด ำขนัินังำศบศิหำศีศกืยำงศบุคคลให้
ขร็นัไรพำศืศถศำชบกญญกพิศถขบ่ยบต้ำศำชงำศคศูแลถบุคลำงศีำางำศึกงาำ 2547 แลถี่กแง้ไตขืิกศขพิศ 
ืศถศำชบกญญกพิต้อศูลต่ำวสำศตอาศำชงำศ ื.ึ. 2540 ืศถศำชงฤาฎ่งำว่ำด้วยหลกงขงณฑ์ แลถวิธ่งำศ
บศิหำศงิจงำศบ้ำนัขศ้อาี่กด่ .ื .ึ 2546 แผนังำศรฏิศูรรศถขีึแลถยุีธึำสพศ์ชำพิ 20 รี ( .ื .ึ 2561 - 2580) 
นัโยบำยงำศบศิหำศีศกืยำงศบุคคลตอางศถีศวาึกงาำธิงำศ นัโยบำยงำศบศิหำศีศกืยำงศบุคคลส ำนักงาำนั
คณถงศศศงำศงำศึกงาำตกนนัื้นนัฐำนั แลถส ำนักงาำนัขตพื้นนัี่กงำศึกงาำรศถมศึกงาำตอนัแง่นั ขตพ 5 
ในังำศืิจำศณำง ำหนัดนัโยบำยงำศบศิหำศีศกืยำงศบุคคล ได้นั ำหลกงธศศศำภิบำล รศถงอบด้วย หลกงงำศศ่
ส่วนัศ่วศตอาสำธำศณชนั หลกงควำศสุจศิพแลถโรศ่าใส หลกง กืนัธถควำศศกบผิดชอบพ่อสกาคศ หลกงขงณฑ์ี่ก
ยุพิธศศศแลถชกดขจนั หลกงรศถสิีธิภำืแลถรศถสิีธิผล ศวศมกางำศนั ำศถบบคุณธศศศศำใช้ในังำศบศิหำศ 
ีศกืยำงศบุคคล ได้แง่ หลกงควำศขสศอภำคในัโองำส หลกงควำศสำศำศม หลกงควำศศกกนัคาในัอำช่ื หลกงควำศ
ขร็นังลำางำศีำางำศขศ้อา แลถสิกาี่กผู้บศิหำศจถพ้อาศ่ค้อหลกงธศศศส ำหศกบผู้บศิหำศ รศถงอบด้วย ืศหศวิหำศ 4 
อคพิ 4 สกาคหวกพม ุ4 ฯลฯ ศวศมกาหลกงงำศี ำาำนัตอาส ำนักงาำนัขตพื้นนัี่กงำศึกงาำรศถมศึกงาำตอนัแง่นั ขตพ 5 
ได้แง่ งำศขร็นัต้ำศำชงำศี่กด่ศ่ควำศีกนัสศกย ใส่ใจบศิงำศ ี ำาำนัขร็นัี่ศ ขร็นัแนัวีำาในังำศด ำขนัินังำศ 
พำศนัโยบำยงำศบศิหำศีศกืยำงศบุคคล โดยศ่ศำยลถขอ่ยดดกานั่น  

1. นโยบายด้านการวางแผนอัตราก าลัง  
 ส ำนักงาำนัขตพื้นนัี่กงำศึกงาำรศถมศึกงาำตอนัแง่นั ขตพ 5 ได้ง ำหนัดนัโยบำยด้ำนังำศ

วำาแผนัอกพศำง ำลกาขื้กอศอาศกบงำศรฏิบกพิ พำศภำศงิจตอาส ำนักงาำนัขตพื้นนัี่กงำศึกงาำรศถมศึกงาำ
ตอนัแง่นั ขตพ 5แลถ สมำนัึกงาำในัสกางกด ภำยใพ้ฐำนัต้อศูลอกพศำง ำลกาคนัแลถบศิหำศอกพศำง ำลกาศถดกบขตพ
ื้นนัี่กงำศึกงาำ ขื้กอให้งำศบศิหำศอกพศำง ำลกาตำ้ศำชงำศคศูแลถบุคลำงศีำางำศึกงาำในัสมำนัึกงาำ ขร็นัไร
พำศศถขบ่ยบแลถหลกงขงณฑ์ี่กง ำหนัด ศ่ควำศโรศ่าใส พศวจสอบได้  ง่อให้ขงิดรศถสิีธิภำืแลถขงิด
รศถโยชนั์สูาสุดแง่ต้ำศำชงำศคศูแลถสกางกดส ำนักงาำนัขตพื้นนัี่กงำศึกงาำรศถมศึกงาำตอนัแง่นั ขตพ 5 แลถ
สมำนัึกงาำ ในัสกางกด โดยง ำหนัด ให้ศ่งำศด ำขนัินังำศดกานั่น 

 1.1 งำศวิขคศำถห์แลถวำาแผนัอกพศำง ำลกาคนั  
 1) ด ำขนัินังำศึกงาำอกพศำง ำลกาคศูขื้กองำศีดแีนังำศสูญขส่ยอกพศำง ำลกา งำศง ำหนัดควำศ

พ้อางำศศำยวิชำีดแีนัแลถจกดี ำต้อศูล ขื้กองำศจกดี ำแผนัควำศพ้อางำศคศูตกนนัื้นนัฐำนัตอาส ำนักงาำนัขตพื้นนัี่ก
งำศึกงาำรศถมศึกงาำตอนัแง่นั ขตพ 5 รี 2558-2572 ขื้กอขร็นัแนัวีำาในังำศบศิหำศอกพศำง ำลกา ในัศถยถยำว 

 2) ด ำ ขนัินังำศจกดแผนัอกพศำง ำลกาต้ ำศำชงำศคศูแลถบุคลำงศีำางำศึกงาำ 
รีาบรศถศำณ ื.ึ. 2563 - 2565 ขื้กอใช้ขร็นัแนัวีำาในังำศบศหิำศอกพศำง ำลกา ในัศถยถรำนังลำา 
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  3) ด ำขนัินังำศจกดี ำแผนัอกพศำง ำลกา ต้ำศำชงำศคศูแลถบุคลำงศีำางำศึกงาำ
าบรศถศำณ ื.ึ. 2565 ขื้กอใช้ขร็นัแนัวีำาในังำศบศิหำศอกพศำง ำลกา ในัศถยถสกนนั 

 4) ต้อศูลอกพศำง ำลกาคศูพำศศำพศฐำนัวิชำของ รี ื.ึ. 2565  
 5) สศุรวิชำของี่กศ่แลถควศศ่ในัสมำนั กึงาำ 

  1.2 งำศบศิหำศอกพศำง ำลกา  
 1) แพ่าพกนาคณถงศศศงำศบศิหำศอกพศำง ำลกาศถดกบขตพื้นนัี่กงำศึกงาำ ขื้กอให้งำศบศิหำศ

อกพศำง ำลกาต้ำศำชงศคศูแลถบุคลำงศีำางำศึกงาำในัสมำนัึกงาำ ศ่ควำศบศิสุีธิ์ยุพิธศศศ ขร็นัไรพำศ
ศถขบ่ยบแลถหลกงขงณฑ์ี่กง ำหนัด ศ่รศถสิีธิภำืแลถขงิดรศถโยชนั์สูาสุดแง่ส ำนักงาำนัขตพื้นนัี่กงำศึกงาำ
รศถมศ กึงาำตอนัแง่นั ขตพ 5 แลถ สมำนัึกงาำในัสกางกด 

 2) ขศ้กอศ่อกพศำง ำลกาว่ำาลา ให้ด ำขนัินังำศพศวจสอบอกพศำง ำลกา แล้วแจ้าส ำนักงาำนั
ึกงาำธิงำศจกาหวกดขื้กอด ำขนัินังำศสศศหำีกนัี ่

 3) ต้อศูลศำยลถขอ่ยดี่กขง่กยวต้อางกบงำศวำาแผนัอกพศำง ำลกา สำศำศมพศวจสอบควำศ
ขคล้กอนัไหวได้ี่ก website ส ำนักงาำนัขตพื้นนัี่กงำศึกงาำรศถมศึกงาำตอนัแง่นั ขตพ 5 

2. นโยบายด้านการสรรหาคนดีคนเก่ง  
 งำศสศศหำคนัด่คนัขง่าขื้กอรฏิบกพิาำนัพำศภำศงิจตอาหนั่วยาำนั ขร็นังิจงศศศหนักกาตอางำศบศิหำศ

ีศกืยำงศบุคคลขร็นัาำนัตกนนัแศงในังำศจกดคนั ขต้ำี ำาำนั งำศสศศหำศ่ควำศส ำคกญพ่ออาค์งศอย่ำายิกา ม้ำอาค์งศ
สำศำศมสศศหำบุคคลผู้ศ่ควำศสำศำศมต้ำศำรฏิบกพิาำนัในัอาค์งศจถส่าผลให้อาค์งศรศถสบควำศส ำขศ็จในังำศขนัินัาำนั 
ส ำหศกบงำศสศศหำ บศศจุ แพ่าพกนาต้ำศำชงำศคศูแลถบุคลำงศีำางำศึกงาำ รัจจุบกนั ส ำนักงาำนัึกงาำธิงำศจกาหวกดขร็นั
ผู้ด ำขนัินังำศ ส ำหศกบในัส่วนัตอาส ำนักงาำนัขตพื้นนัี่กงำศึกงาำรศถมศึกงาำตอนัแง่นั ขตพ 5 ด ำขนัินังำศดกานั่น 

  2.1 ขศ้กอศ่พ ำแหนั่าว่ำาลา ให้ด ำขนัินังำศพศวจสอบอกพศำง ำลกา  ศำพศฐำนัวิชำของ  
ตอาสมำนัึกงาำีกนัี่หำงศ่อกพศำง ำลกาขงินัขงณฑ์ ให้พกนาคณถงศศศงำศขงล่กยอกพศำง ำลกาแลถศำยาำนัให้
ส ำนักงาำนัึกงาำธิงำศจกาหวกดด ำขนัินังำศพกดโอนัพ ำแหนั่าแลถอกพศำขาินัขด้อนั 

  2.2 แจ้ารศถชำสกศ กืนัธ์งำศด ำขนัินังำศสศศหำ บศศจุ  แพ่าพกนาพำศรศถงำึส ำนักงาำนั
ึกงาำธิงำศจกาหวกดให้ผู้ี่กขง่กยวต้อาีศำบขื้กอขต้ำศกบงำศสศศหำ แลถ/หศ้อขต้ำศกบงำศรศถขศินัผลาำนัขื้กอแพ่าพกนา 
(ขล้กอนั) ให้ด ำศาพ ำแหนั่าี่กสูาตกนนัในัพ ำแหนั่าพ่ำาๆ  งำศขรล่กยนัพ ำแหนั่า  งำศย้ำย งำศโอนัต้ำศำชงำศคศูแลถ
บุคลำงศีำางำศึกงาำ แลถงำศย้ำยต้ำศำชงำศืลขศ้อนั สำศกญไรบศศจุแลถแพ่าพกนา ให้ด ำศาพ ำแหนั่าบุคลำงศีำา
งำศึกงาำอ้กนัพำศศำพศำ ๓๘ ค. (๒) โดยรศถชำสกศ กืนัธ์ีำาขว็บไชพ์ตอาส ำนักงาำนัขตพื้นนัี่กงำศึกงาำ
รศถมศึกงาำตอนัแง่นั ขตพ 5 หศ้อช่อาีำาอ้กนัๆ ขื้กอให้บุคลำงศสำศำศมขต้ำมกาต้อศูลงำศศกบสศกคศ ได้อย่ำาขี่ำ
ขี่ยศ พำศอาค์รศถงอบงำศรศถขศินั พกวช่นวกด แลถแบบรศถขศินัพำศอาค์รศถงอบี่กขง่กยวต้อา ขช่นั คถแนันั
รศถขศินัพำศอาค์รศถงอบ พำศหลกงขงณฑ์แลถวิธ่งำศี่กคณถงศศศงำศึกงาำธิงำศจกาหวกด แลถ/หศ้อส ำนักงาำนั
คณถงศศศงำศงำศึกงาำตกนนัื้นนัฐำนั แลถ/หศ้อ ง.ค. .ึ ง ำหนัด 

  2.3 งำศสศศหำืนักงาำนัศำชงำศแลถผู้รฏิบกพิาำนัให้ศำชงำศศ่งำศแพ่าพกนาคณถงศศศงำศ
ด ำขนัินังำศสอบแต่าตกนัขื้กอบศศจุแลถแพ่าพกนา คณถงศศศงำศอองต้อสอบแลถพศวจต้อสอบขื้กอวกดควำศศู้
ควำศสำศำศมี่กใช้ขฉืำถพ ำแหนั่า แลถคณถงศศศงำศสอบขื้กอวกดควำศขหศำถสศงกบพ ำแหนั่า  

  2.4 คณถงศศศงำศด ำขนัินังำศสอบแต่าตกนัศ่งำศรศถชุศขื้กอง ำหนัดหลกงสูพศแลถวิธ่งำศ
สอบ จกดี ำ รศถงำึศกบสศกคศ วำาแผนัด ำขนัินังำศสอบ พกนาคณถงศศศงำศอองต้อสอบ คณถงศศศงำศรศถขศินั
ควำศขหศำถสศงกบพ ำแหนั่า หศ้อคณถงศศศงำศหศ้อขจ้ำหนั้ำี่กด ำขนัินังำศขศ้กอาอ้กนั ๆ ี่กขง่กยวงกบงำศสอบแต่าตกนั 
อ่งีกนาศ่งำศง ำหนัดวกนั ขวลำ สมำนัี่กสอบ แลถศถขบ่ยบขง่กยวงกบงำศสอบได้พำศควำศจ ำขร็นัโดยไศ่ตกดพ่อ
หลกงสูพศ วิธ่งำศสอบแต่าตกนัแลถวิธ่ด ำขนัินังำศขง่กยวงกบงำศสอบแต่าตกนั ศวศีกนา พกดสินัรัญหำพ่ำา ๆ ี่กขง่กยวต้อา
งกบงำศสอบแต่าตกนั พลอดจนัควบคุศดูแลงำศด ำขนัินังำศสอบแต่าตกนัให้ขร็นัไรด้วยควำศขศ่ยบศ้อยแลถยุพิธศศศ  
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3. นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร  
 ส ำนักงาำนัขตพื้นนัี่กงำศึ กงาำรศถมศึกงาำตอนัแง่นั ขตพ 5 ด ำขนัินังำศจกดี ำแผนั กืฒนัำต้ำศำชงำศคศู 

แลถบุคลำงศีำางำศ กึงาำ ขื ้กอ กืฒนัำควำศศู้ควำศสำศำศมต้ำศำงำศคศูแลถบุคลำงศีำางำศึกงาำในัสกางกด ให้สำศำศม
รฏิบกพิาำนัได้อย่ำาศ่รศถสิ ธีิภำื  ให้ขร็นัไรพำศศำพศฐำนัวิชำช่ แืลถจศยำบศศณ แลถสอดคล้อา งกบนัโยบำย ตอาส ำนักงาำนั
คณถงศศศงำศงำศึ กงาำตกนนัื้นนัฐำนั แลถภำศถาำนัตอาส ำนักงาำนัขตพื ้นนัี่กงำศึ กงาำรศถมศึ กงาำตอนัแง่นั ขตพ 5 ดกานั่น 

  3.1 ด ำขนัินังำศพำศแผนัืกฒนัำต้ำศำชงำศคศูแลถบุคลำงศีำางำศึกงาำ ตอาส ำนักงาำนั
ขตพื้นนัี่กงำศึกงาำรศถมศึกงาำตอนัแง่นั ขตพ 5  

  3.2 ึกงาำ วิขคศำถห์ ควำศพ้อางำศ ควำศจ ำขร็นัในังำศ กืฒนัำตอาต้ำศำชงำศคศูแลถ
บุคลำงศีำางำศึกงาำ ขื้กอขร็นัแนัวีำางำศืกฒนัำ พำศควำศพ้อางำศจ ำขร็นั 

  3.3 ด ำขนัินังำศรศถขศินัขพศ่ยศควำศืศ้อศแลถ กืฒนัำอย่ำาขต้ศ ส ำหศกบผู้ี่กได้ศกบงำศบศศจุ
แลถแพ่าพกนาให้ขต้ำศกบศำชงำศขร็นัต้ำศำชงำศคศูแลถบุคลำงศีำางำศึกงาำ พ ำแหนั่าคศูผู้ช่วย โดยด ำขนัินังำศีกนา
แบบ onsite แลถ แบบ online ขื้กอให้คศูศ่ขวลำในังำศจกดงำศขศ่ยนังำศสอนัขพ็ศี่กขพ็ศขวลำ สำศำศมนั ำขีคโนัโลย่
ศำใช้ในังำศ กืฒนัำพนัขอาแลถ กืฒนัำงำศขศ่ยนังำศสอนั ศวศีกนางำศรศถขศินัพ้อาไศ่ขืิกศภำศถาำนัคศู ลดงำศใช้
งศถดำาหศ้อวกสดุสินนัขรล้อา บูศณำงำศแลถขช้กอศโยางำศี ำาำนัสู่งำศศ่หศ้อขล้กอนัวิียฐำนัถ 

4. นโยบายด้านการสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ 
  งำศสศ้ำาควำศง้ำวหนั้ำในัสำยอำช่ืขร็นัสิกาี่กช่วยสศ้ำาขร้ำหศำยแลถแศาจูาใจในัด้ำนั
ควำศง้ำวหนั้ำให้งกบบุคลำงศ ี่กช่วยี ำให้ขงิดแศาจูาใจในังำศี ำาำนั ช่วยสศ้ำาตวกญแลถง ำลกาใจในั 
งำศรฏิบกพิาำนัตอาบุคลำงศ แลถี ำให้บุคลำงศตยกนัแลถพกนาใจรฏิบกพิาำนัศำงตกนนั ขื้กอให้พนัขอาสำศำศม
ขจศิญง้ำวหนั้ำพำศพ ำแหนั่าาำนั/สำยาำนัได้อย่ำาขหศำถสศ ส ำนักงาำนัขตพื้นนัี่กงำศึกงาำรศถมศึกงาำ
ตอนัแง่นั ขตพ 5 ศน่ัโยบำยด้ำนังำศสศ้ำาีำาง้ำวหนั้ำในัสำยอำช่ื  

 4.1 ส่าขสศิศให้ต้ำศำชงำศคศูแลถบุคลำงศีำางำศึกงาำศ่ควำศศู้ควำศขต้ำใจในั 
งำศด ำขนัินังำศตอศ่แลถขล้กอนัวิียฐำนัถี่กสูาตกนนั 

 4.2 ส่าขสศิศ สนักบสนัุนัให้ต้ำศำชงำศคศูแลถบุคลำงศีำางำศึกงาำ กืฒนัำพนัขอาให้สูาตกนนั โดยใช้
วิธ่งำศ ด ำขนัินังำศี่กหลำงหลำย พำศควำศพ้อางำศจ ำขร็นั ขช่นังำศ กืฒนัำคศูศูรแบบคศบวาจศงำศ กืฒนัำต้ำศำชงำศ
คศู แลถบุคลำงศีำางำศึกงาำ ง่อนัแพ่าพกนาให้ศ่หศ้อขล้กอนัวิียฐำนัถี่กสูาตกนนั โดยงำศใช้ส้กอ Social ในังำศ กืฒนัำคศู  

5. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
 ส ำนักงาำนัขตพื้นนัี่กงำศึกงาำรศถมศึกงาำตอนัแง่นั ขตพ 5 ศ่นัโยบำย แผนัาำนั โคศางำศแลถ

ศำพศงำศ ซกกาจถนั ำไรสู่งำศ กืฒนัำคุณภำืช่วิพตอาต้ำศำชงำศคศูแลถบุลำงศีำางำศึกงาำ โดยี่กต้ำศำชงำศคศู
แลถบุคลำงศีำางำศึกงาำศ่ควำศ กืาือใจพ่อสภำืแวดล้อศในังำศี ำาำนั ศถบบาำนั แลถบศศยำงำึในังำศ
ี ำาำนั พลอดจนัศ่งำศนั ำขีคโนัโลย่ีำางำศส้กอสำศขต้ำศำใช้ในังำศบศิหำศศำชงำศแลถงำศให้บศิงำศแง่รศถชำชนั 
ซกกาจถส่าขสศิศให้ต้ำศำชงำศแลถผู้รฏิบกพิาำนัได้ใช้ กืฒนัำึกงยภำือย่ำาขพ็ศี่ก โดยไศ่สูญขส่ยศูรแบบงำศใช้ช่วิพ
ส่วนัพกว แลถจกดสวกสดิงำศแลถสิกาอ ำนัวยควำศสถดวงี่กสอดคล้อางกบควำศพ้อางำศ ได้แง่  

  5.1 งำศจกดสภำืแวดล้อศในังำศี ำาำนั ศ่งำศจกดสวนัหย่อศภำยในัอำคำศ แลถ
บศิขวณโดยศอบอำคำศ 

  5.2 ศ่สิกาอ ำนัวยควำศสถดวงี่กีกนัสศกย ขช่นั งำศให้บศิงำศ One Stop Service 
ศ่อุรงศณ์งำศี ำาำนัี่กีกนัสศกย ศ่ขคศ้กอาคอศืิวขพอศ์ีุงคนั แลถศ่ขคศ้กอาม่ำยของสำศไว้บศิงำศี่กขื่ยาือ  

  5.3 ศ่ขคศ้กอาด้กศ ชำ งำแฟ ไว้บศิงำศฟศ่ 
   5.4 ศ่ขคศ้กอาชกกานัน ำหนักงแลถขคศ้กอาวกดควำศดกนัไว้บศิงำศแง่บุคลำงศแลถผู้ี่กศำพิดพ่อศำชงำศ  
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  5.5 ด ำขนัินัโคศางำศ กืฒนัำรศถสิีธิภำืงำศี ำาำนัโดยจกดให้บุคลำงศในัส ำนักงาำนั 
ไรึกงาำดูาำนัรีลถ 1 คศกนา ขื้กอขืิกศืูนัรศถสบงำศณ์แลถ กืฒนัำแนัวควำศคิดขื้กอนั ำไรรศกบใช้ในังำศี ำาำนั 

  5.6 ส่าขสศิศให้บุคลำงศศ่สุตภำืศ่ำางำยี่กแต็าแศา โดยงำศจกดงิจงศศศงำศแต่าตกนั
ง่ฬำีกนาศถดกบส ำนักงาำนัขตพื้นนัี่กงำศึกงาำ แลถศถดกบจกาหวกด ขื้กอให้บุคลำงศีุงคนัพศถหนักงมกางำศดูแล
ศกงาำสุตภำืให้แต็าแศาแลถห่ำาไงลโศค 

6. นโยบายด้านการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
 ส ำนักงาำนัขตพื้นนัี่กงำศึกงาำรศถมศึกงาำตอนัแง่นั ขตพ 5 ศ่นัโยบำยในังำศบศศจุแลถ
แพ่าพกนาบุคลำงศในัสกางกด ดกานั่น  

  6.1 ด ำขนัินังำศบศศจุแลถแพ่าพกนาบุคลำงศโดยให้ขร็นัไรพำศควำศพ้อางำศจ ำขร็นัแลถ
ควำศตำดแคลนัตอาสมำนัึกงาำขร็นัหลกง  

  6.2 ส ำศวจต้อศูลศำยลถขอ่ยดจ ำนัวนัต้ำศำชงำศคศูแลถบุคลำงศีำางำศึกงาำ 
ืนักงาำนัศำชงำศ คศูอกพศำจ้ำา แลถบุคลำงศวิียำึำสพศ์คณิพึำสพศ์ แยงพำศงลุ่ศสำศถงำศขศ่ยนัศู้แลถ
วิชำของ แลถควำศพ้อางำศวิชำของตอาสมำนัึกงาำ ขื้กอขร็นัฐำนัต้อศูลในังำศขศ่ยงบศศจุแลถแพ่าพกนาบุคลำงศ 
โดยจกดี ำต้อศลูวิชำของี่กสมำนัึกงาำพ้อางำศีุงคศกนาขศ้กอศ่งำศตอขศ่ยงใช้บกญช่ผู้สอบแต่าตกนัได้ 

  6.3 ศ่งำศศำยาำนัพกวโดยนั ำขอำขีคโนัโลย่ขต้ำศำใช้ ขื้กอรศถสำนัาำนังกบส ำนักงาำนั
ึกงาำธิงำศจกาหวกด  ขื้กออ ำนัวยควำศสถดวง ลดตกนนัพอนั ลดศถยถขวลำ ในังำศจกดี ำีถขบ่ยนัรศถวกพิ ง.ื. ๗ 
หนักาส้อืิศื์รศถวกพิลำยนัินวศ้อ แลถงำศี ำบกพศรศถจ ำพกวต้ำศำชงำศคศูแลถบุคลำงศีำางำศ กึงาำ 

  6.4 งำศสศ้ำาตวกญง ำลกาใจ แลถศอบนัโยบำยในังำศี ำาำนั โดยด ำขนัินังิจงศศศงำศศกบ
ศำยาำนัพกวแลถืิธ่รศถดกบอินัีศธนัูบ่ำ ืศ้อศีกนาให้โอวำีแง่คศูผู้ช่วยี่กได้ศกบงำศบศศจุแพ่าพกนาใหศ่ 

7. นโยบายด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
 งำศรศถขศินัผลงำศรฏิบกพิาำนั ขร็นังศถบวนังำศรศถขศินัคำ่ตอาบุคคลผู้รฏิบกพิาำนัในัด้ำนัพ่ำา ๆ 

ีกนาผลาำนัแลถคุณลกงาณถอ้กนั ๆ ี่กศ่คุณค่ำพ่องำศรฏิบกพิาำนัภำยในัขวลำี่กง ำหนัด พ้อาอยู่บนัื้นนัฐำนัตอา
ควำศขร็นัศถบบแลถศำพศฐำนัแบบขด่ยวงกนั ศ่ขงณฑ์งำศรศถขศินัผลี่กศ่รศถสิีธิภำืในั ีำารฏิบกพิให้ควำศ
ขร็นัธศศศโดยีกกวงกนั ส ำนักงาำนัขตพื้นนัี่กงำศึกงาำรศถมศึกงาำตอนัแง่นั ขตพ 5 ได้ด ำขนัินังำศรศถขศินัผล
งำศรฏิบกพิศำชงำศตอาต้ำศำชงำศคศูแลถบุคลำงศีำางำศึกงาำลูงจ้ำารศถจ ำ ืนักงาำนัศำชงำศ แลถลูงจ้ำา
ชกกวคศำว ขื้กอขสศิศสศ้ำาตวกญ ง ำลกาใจ ในังำศรฏิบกพิหนั้ำี่กตอาบุคลำงศในัสกางกด ดกานั่น 

  7.1 งำศรศถขศินัผลตอาต้ำศำชงำศคศูแลถบุคลำงศีำางำศึกงาำผู้รฏิบกพิาำนับนั
ส ำนักงาำนัขตพื้นนัี่กงำศึกงาำ โดยง ำหนัดให้ศ่งำศรศถขศินัดกานั่น 

  1) ศ่งำศบกนัีกงต้อพงลาในังำศรศถขศินัผลงำศรฏิบกพิาำนัง่อนัศอบงำศรศถขศินั 
  2) ง ำหนัดพกวช่นวกดในังำศรศถขศินัผลงำศรฏิบกพิาำนัตอาต้ำศำชงำศคศูแลถบุคลำงศ

ีำางำศึกงาำพำศศำพศำ 38 ค.(1) แลถ 38 ค.(2) โดยแบ่าอองขร็นั  
  ส่วนัี่ก 1 ต้อศูลตอาผู้ศกบงำศรศถขศินั ขื้กอศถบุศำยลถขอ่ยดพ่ำา ๆ ตอาผู้ศกบงำศรศถขศินั  
  ส่วนัี่ก 2 สศุรผลงำศรศถขศินั ขื้กองศองค่ำคถแนันังำศรศถขศินัในัอาค์รศถงอบด้ำนั

งำศสกศฤีธิ์ตอาาำนั อาค์รศถงอบด้ำนัืฤพิงศศศงำศรฏิบกพิศำชงำศแลถนัน ำหนักงตอาีกนาสอาอาค์รศถงอบในัแบบ
สศุร ในัส่วนัี่ก 2 นั่นยกาใช้ส ำหศกบค ำนัวณคถแนันัผลงำศรฏิบกพิศำชงำศศวศด้วย ส ำหศกบคถแนันัอาค์รศถงอบด้ำนั
ผลสกศฤีธิ์ตอาาำนั ให้นั ำศำจำงแบบรศถขศินัผลสกศฤีธิ์ตอาาำนัโดยให้แนับี้ำยแบบสศุรส่วนันั่น ส ำหศกบคถแนันั
อาค์รศถงอบด้ำนัผลสกศฤีธิ์ตอาาำนัให้นั ำศำจำงแบบรศถขศินัผลสกศฤีธิ์ตอาาำนั โดยให้แนับี้ำยแบบสศุร 
ส่วนัคถแนันัอาึ์รศถงอบด้ำนัืฤพิงศศศงำศรฏิบกพิศำชงำศ ให้นั ำศำจำงแบบรศถขศินัสศศศมนัถ  





 

ภาคผนวก 











ประกาศนโยบายการบรหิารทรพัยากรบุคคลใหท้ราบโดยทั่วกัน 

ผ่านทางเว็บไซด์ของส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 



คณะกรรมการ 

คณะกรรมการจัดท านโยบายบริหารทรัพยากรบุคคลประจ าปีงบประมาณ 2565 
1.นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5        ประธานกรรมการ 
2. นายสุขสันต์  คุ้มบัว   รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5               รองประธานกรรมการ  
3. นายทองสุก  เกลี้ยงพร้อม รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5            กรรมการ 
4. นายสุระพล  สอนเสนา รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5            กรรมการ 
5. นางผ่องพันธ์ แพงบุดดี ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม              กรรมการ 

 และประเมินผลการจัดการศึกษา    
6. นายจิตวัต แก้วทองค า ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ             กรรมการ 
7. นางสาวเจริญศรี สิงห์ขวา ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงาน             กรรมการ 
 การเงินและสินทรัพย์         
8. นางธนิภา พันธ์ศรี   ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน            กรรมการ 
9. นางกนกกาญจน์ ขุนบ ารุง  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน             กรรมการ 
10. นายปองคุณ ปราบพยัคฆ์  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา            กรรมการ 
11. นางสาวโชติกา  สุขศรีสง่า  นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ            กรรมการ 

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริม 
การศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร  

12. นางธรรญรัชน์ ทะคง   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ                กรรมการ 
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครู       

     และบุคลากรทางการศึกษา 
13. นายภาณุมาศ บ้านเหล่า  นิติกรช านาญการพิเศษ              กรรมการ 

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการ 
กลุ่มกฎหมายและคดี      

14. นายจีรมิตร แสงเดือน  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล              กรรมการและเลขานุการ 
15. นางจิรวรรณ โสภา   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ        ผู้ช่วยเลขานุการ 
16. นางสุคนธ์ทิพย์ ฉัตรรักษา  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ         ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 

 
 


