
 

 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนชลธารวิทยา 

เร่ือง   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี ๒๕๖๔ 

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

  จากนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนชลธารวิทยาได้มีการ

ดำเนินการตาม นโยบาย และมีผลการดาเนินการตามนโยบาย ดังน้ี  

ด้านท่ี ๑ การวางแผนกาลังคน การสรรหาและเล่ือนเงินเดือน  

- การวางแผนกำลังคน  

วางแผนอัตรากาลังเพื่อใช้ในการการกาหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษาในสถานศึกษา

เพ่ือใช้สรรหาบุคคลไปดารงตำแหน่งให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนและตรงตาม ความต้องการวิชาเอก

ของสถานศึกษาให้สอดคล้องต่อภารกิจของสถานศึกษาที่เปลี่ยนแปลงรวมทั้งแผนการ ปฏิรูปประยุทธศาสตร์

ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ซึ่งทางโรงเรียนชลธารวิทยา มีข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

จำนวน ๑๖ คน  

- การสรรหา  

ในปีพ.ศ. ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านเอราวัณมีข้าราชการครูอยู่ในระดับพอดีเกณฑ์มีอัตราเพียงพอ กับกับการ

วางแผนกาลังคนครบตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. กาหนด  

- การเล่ือนเงินเดือน  

โรงเรียนบ้านเอราวัณ ได้ดาเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้าง ประจาปีละ ๒ คร้ัง 

และดาเนินการเลื่อนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการปีละ ๑ ครั้ง ตามผลการประเมินระ สิทธิภาพการปฏิบัติ

หน้าที่ราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการประกาศผล แจ้งผลรายบุคคลโดย ดาเนินการตาม

ระเบียบกฎหมายทุกข้ันตอน  



ด้านท่ี ๒ การพัฒนาบุคลากร 

๑. ครูท่ีเข้ารับการพัฒนาทางวิชาการมากกว่า ๒๐ ช่ัวโมงต่อปี  

พบว่าในปีพ.ศ. ๒๕๖๔ ร้อยละของครูที่เข้ารับการอบรม และพัฒนาทางวิชาการมีค่าเท่ากับ ๑๐๐ ซึ่งสูงขึ้นทุก

ปี แสดงให้เห็นว่าครูในโรงเรียนมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ  

ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพ 

 โรงเรียนชลธารวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  กำหนดแนวทาง

ในการพัฒนาครูและ บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดในทุกตำแหน่ง ทุกระดับ โดยจัดทำโครงการ กิจกรรมท่ี

ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยคำนึงถึงความ

สอดคล้อง และเชื ่อมโยงกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ ตัวชี ้ว ัด และผลการดำเนินงานทั ้งยุทศาสตร์ชาติ 

กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ตอบสนองตามความต้องการจำเป็น

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร เป็นสำคัญ โดยกำหนดโครงการที่ครอบคลุม

ทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้วิธีที่หลาหลาย รวมถึงการติดตาม

ตามขั้นตอนการดำเนินงานจัดกิจกรรม และโรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อให้

มีความรู้ความสามารถและมีส่วน ร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้PLC ทุกบ่ายวัน

พฤหัสบดี เพื่อให้ได้วิธีการท่ี หลากหลาย และนำความรู้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานใน

หน้าท่ี  โดยดำเนินดังน้ี 

 ๑. ประชุมและวางแผนงานในการอบรมและการจัดโครงการ/กิจกรรม  

 ๒. ดำเนินการตามแผนงาน ดังน้ี การประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานตามแหล่งเรียนรู้ หน่วยงาน

ที่ประสบความสำเร็จ โรงเรียนจัดครูเข้าศึกษา อบรมในโครงการต่างๆ เช่น การจัดการเรียนการสอนแบบ

ออนไลน์ อบรมการทำโครงการปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน อบรมโรงเรียนคุณธรรม อบรมออนไลน์ต่างๆ 

ในช่วงปิดโควิด ในการอบรมทั้งหมดนี้เพื่อนำความรู้ และประสบการณ์ใหม่ๆ มาปรับใช้กับ นักเรียน ในการ

เรียนการสอน สิ่งใดที่ดีนำมาปรับใช้ สิ่งใดคิดว่าไม่ดีลองนำมาพัฒนาต่อยอด เพื่อให้โรงเรียนได้มีนวัตกรรม 

บรรยากาศการสอนใหม่ๆ ในการดึงดูดความสนใจของนักเรียนให้อยากเรียนมากข้ึน ได้นำความรู้ใหม่ๆ มาประ

ยุกต์ใช้เป็นไปตามกระบวนการท่ีได้วางแผนไว้ แลกเปล่ียนเรียนรู้ซ้ึงกันและกันให้เกิดประโยชน์และผล 

 ๓. สรุปและรายงานผลของการจัดกิจกรรมทั้งด้านประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ให้บรรลุตาม

วัตถุประสงค์ ครูมีการนำผลการอบรมมาบูรณาการสอนให้กับนักเรียน รวมถึงการกำกับติดตามโดยมีการนิเทศ

ติดตามการเรียนการสอน 

 

 ผลการดำเนินงานทำให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพทุกคนคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 



 

แบบสรุปการการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพ 

 

 ผลการดำเนินงาน 

ครูและบุคลากร เรื่องที่รับการอบรม/พัฒนา หน่วยงานที่จัด วัน/เดือน/ป ี จำนวนชั่วโมง 

๑.นายวุฒิชัย นวลแก้ว โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการ

เลื ่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต๑ 

๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๖ ช่ัวโมง 

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้

ร ู ปแบบออนไลน ์ ส ำหร ั บคร ู ส ั ง ก ั ดส ำน ั ก ง าน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 

๑๔-๑๕ สิงหาคม 

๒๕๖๔ 

๑๕ ช่ัวโมง 

๒.นางอมรศรี เพชรภู่ 

 

 

 

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการ

เลื ่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต๑ 

๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๖ ช่ัวโมง 

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้

ร ู ปแบบออนไลน ์ ส ำหร ั บคร ู ส ั ง ก ั ดส ำน ั ก ง าน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 

๑๔-๑๕ สิงหาคม 

๒๕๖๔ 

๑๕ ช่ัวโมง 

๓.นางสาวพิมพ์ขวัญ คงอุป โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการ

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต๑ 

๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๖ ช่ัวโมง 



เลื ่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน 

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้

ร ู ปแบบออนไลน ์ ส ำหร ั บคร ู ส ั ง ก ั ดส ำน ั ก ง าน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 

๑๔-๑๕ สิงหาคม 

๒๕๖๔ 

๑๕ ช่ัวโมง 

๔.นางสาวไปรยา สุทธิชน โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการ

เลื ่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต๑ 

๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๖ ช่ัวโมง 

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้

ร ู ปแบบออนไลน ์ ส ำหร ั บคร ู ส ั ง ก ั ดส ำน ั ก ง าน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 

๑๔-๑๕ สิงหาคม 

๒๕๖๔ 

๑๕ ช่ัวโมง 

๕.นางสาวชุลีภรณ์ ชูสุก โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการ

เล่ือนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต๑ 

๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๖ ช่ัวโมง 

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้

รูปแบบออนไลน์สำหรับครูสังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 

๑๔-๑๕ สิงหาคม 

๒๕๖๔ 

๑๕ ช่ัวโมง 



๖.นางสาวนัฐฐินันท์ เล็กประทุม โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการ

เลื ่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต๑ 

๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๖ ช่ัวโมง 

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้

ร ู ปแบบออนไลน ์ ส ำหร ั บคร ู ส ั ง ก ั ดส ำน ั ก ง าน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 

๑๔-๑๕ สิงหาคม 

๒๕๖๔ 

๑๕ ช่ัวโมง 

๗.นายศุภกร แก้วยิ้ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัลเฝ้า

ระวัง และใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ในมิติวัฒนธรรม ด้วยการ

เรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิด 

กระทรวงวัฒนธรรม ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ - 

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ “มุมมอง

ของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู” 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 

๒๐-๒๑ พฤษภาคม 

๒๕๖๔ 

- 

อบรมระบบการส่ือสารทางไกล OBEC Online 2021 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ - 

อบรมโครงการบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒน

ศิลป์ 

๑๓-๑๔ กรกฎาคม 

๒๕๖๔ 

๖ ช่ัวโมง 

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการ

เลื ่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต๑ 

๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๖ ช่ัวโมง 



การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้

ร ู ปแบบออนไลน ์ ส ำหร ั บคร ู ส ั ง ก ั ดส ำน ั ก ง าน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 

๑๔-๑๕ สิงหาคม 

๒๕๖๔ 

๑๕ ช่ัวโมง 

๘.นางสาววีรวรรณ จันทรา 

 

 

 

 

 

 

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการ

เลื ่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต๑ 

๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๖ ช่ัวโมง 

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้

ร ู ปแบบออนไลน ์ ส ำหร ั บคร ู ส ั ง ก ั ดส ำน ั ก ง าน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 

๑๔-๑๕ สิงหาคม 

๒๕๖๔ 

๑๕ ช่ัวโมง 

๙.นายธนกานต์ พละสกุล โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการ

เล่ือนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต๑ 

๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๖ ช่ัวโมง 

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้

รูปแบบออนไลน์สำหรับครูสังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 

๑๔-๑๕ สิงหาคม 

๒๕๖๔ 

๑๕ ช่ัวโมง 

๑๐.จักรกฤษณ์ อินตัน โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการ

เลื ่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต๑ 

๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๖ ช่ัวโมง 



 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้

รูปแบบออนไลน์สำหรับครูสังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 

๑๔-๑๕ สิงหาคม 

๒๕๖๔ 

๑๕ ช่ัวโมง 

๑๑.นางสาวอันทิมา กรุงไกรจักร โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการ

เล่ือนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต๑ 

๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๖ ช่ัวโมง 

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้

รูปแบบออนไลน์สำหรับครูสังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 

๑๔-๑๕ สิงหาคม 

๒๕๖๔ 

๑๕ ช่ัวโมง 

๑๒.นายทวีศักดิ์ พรหมเรือง การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้

รูปแบบออนไลน์สำหรับครูสังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 

๑๔-๑๕ สิงหาคม 

๒๕๖๔ 

๑๕ ช่ัวโมง 

๑๓.นางสาวอรณี มูสิกแก้ว การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้

รูปแบบออนไลน์สำหรับครูสังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 

๑๔-๑๕ สิงหาคม 

๒๕๖๔ 

๑๕ ช่ัวโมง 

๑๔.นางสาวกาญจนา หีตแก้ว การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้

รูปแบบออนไลน์สำหรับครูสังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 

๑๔-๑๕ สิงหาคม 

๒๕๖๔ 

๑๕ ช่ัวโมง 

 
 จากผลการดำเนินงาน ครูและบุคลากรฯได้รับการพัฒนาตนเอง และพัฒนาทางวิชาชีพ  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
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ผลการพฒันาวชิาชีพ 

ปีการศกึษาQR ปีการศกึษาQS 

ผลการแสดงการพัฒนาของครูอย่างต่อเน่ือง 

 

  



 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 
 

 



 

  

รูปภาพการประชุมวางแผนโครงการ/กิจกรรม 



 

  

รูปภาพการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) 



 

  

รูปภาพการเข้าอบรมในโครงการต่างๆ 



 

  

รูปภาพการเข้าอบรมในโครงการต่างๆ 



 

 

 

           ประกาศ  ณ  วันท่ี          ตุลาคม  พ.ศ. 2565 

 

 

         ( ...............................................  ) 

                              ผูEอำนวยการโรงเรียน................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

* โรงเรียนประกาศทุกรอบการประเมิน เฉพาะดีเด่น  และดีมาก  เท่าน้ัน * 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพการรายงานการอบรม และนิเทศติดตาม 



๒. ครูท่ีมีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ 

ส่ือสาร (ICT) ในระดับดี  

พบวIา ในปKพ.ศ. ๒๕๖๔ รEอยละของครูที่มีความรูEและทักษะการใชEภาษาอังกฤษ และทักษะ การใชE

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ITC) ใน ระดับ ดี มีคIารEอยละ ๗๐ ข้ึนไป ตามเป̀าหมายท่ีวางไวE แสดงใหE

เห็นวIาจะสามารถพัฒนาครูใหEมีความรูEและทักษะภาษาอังกฤษ และทักษะการใชEเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

การส่ือสาร( ITC) ในระดับดีไดEเทียบเทIากับเป̀าท่ีวางไวE  

ด้านท่ี ๓ การส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจ  

ดEานการสรEางขวัญ และกาลังใจใหEแกIบุคลากรโรงเรียนไดEมีการสรEางขวัญ และกาลังใจแกIบุคลากรและ 

ครอบครัวในโอกาสตIาง ๆ เชIน สำเร็จการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น เลื่อนขั้น วันเกิด เลื่อนตำแหนIงหรือไดEรับ 

วิทยฐานะสูงข้ึน เจ็บปiวยหรือประสบอุบัติเหตุ ฌาปนกิจสงเคราะหkครูและบุคลากร โครงการศึกษาตIอ นโยบาย 

การบริการ และสิทธิประโยชนkดังกลIาวไดEมีการออกแบบใหEเหมาะสมตามความตEองการของผูEปฏิบัติงานท่ี 

หลากหลายและเหมาะสมกับความแตกตIางของกลุIมและประเภทของผูEปฏิบัติงาน โดยโรงเรียนถือวIาบุคลากร 

ทุกคนเปรียบเสมือนสมาชิกของครอบครัว ทุกคนตEองปฏิบัติหนEาท่ีตามนโยบายใหEเหมาะสมกับตำแหนIง และ 

ไดEรับสิทธิประโยชนkอยIางท่ัวถึงเทIาเทียมกัน  

ด้านท่ี ๔ การดาเนินการทางวินัย  

พบวIา ในปKพ.ศ. ๒๕๖๔ โรงเรียนบEานเอราวัณ ไมIไดEรับเร่ืองรEองเรียน ไมIมีการลงโทษหรือดำเนินการ 

ทางวินัยตIอขEาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ประกาศ ณ วันท่ี ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  

 

      

      ลงช่ือ 

                             (นายวุฒิชัย นวลแกEว) 

   ผูEอำนวยการโรงเรียนชลธารวิทยา 

 
 


