ประกาศโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี)
เรื่อง การดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลปีงบประมาณ 2564
.....................................................................................................
เพื่อให้การดาเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี)
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) จึงกาหนดการดาเนินงาน
ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงาน ดังนี้
1. ด้านการวางแผนอัตรากาลัง
โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) ได้ดาเนินการวางแผนอัตรากาลังคนในสถานศึกษา ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด และตามภารกิจของสถานศึกษา เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทาให้อัตรากาลังมีเพียงพอ โดย มีข้าราชการครูอัตรากาลังตาม จ 18 จานวน 38 คน มึครูพอดี
เกณฑ์ แต่ยังมีสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ครูตามวิชาเอกที่โรงเรียนมีอยู่
บริหารการศึกษา
การศึกษาปฐมวัย
ประถมศึกษา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
สุขศึกษา
พละศึกษา
ศิลปศึกษา
ดนตรีไทย
นาฏศิลป์
คอมพิวเตอร์
ภาษาอังกฤษ
รวม

จานวน
(คน)
4
6
4
3
4
3
2
2
1
1
1
1
1
5
38

ที่
1.

วิชาเอกที่โรงเรียนต้องการ
การศึกษาปฐมวัย

รวม

จานวน
(คน)
1

1

2.ด้านการสรรหา
ในปี งบประมาณ 2564 โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) มีข้าราชการครูอยู่ในระดับพอดีเกณฑ์ มี
อั ต ราเพี ย งพอแต่ ยั ง ขาดแคลนสาขาวิ ช าเอกการศึ ก ษาปฐมวั ย ไม่ เ พี ย งพอกั บ จ านวนห้ อ งเรี ย น โรงเรี ย นจึง
จาเป็นต้องสรรหาครูวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย จานวน 1 อัตรา ได้แก่ นางสาวณัฐฐา แก้วสองศรี โดยใช้งบอุดหนุน
รายหัว ระดับอนุบาล โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการดังนี้
1.ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย ทางเว็บไซด์
ทางเพจโรงเรียน ส่งหนังสือทาง M y o f f i c e ผ่าน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 2
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และกาหนดวันและเวลาสอบคัดเลือก
3. แต่งตั้งคณะกรรมการในการดาเนินการสอบคัดเลือก
4.ดาเนินการสอบคัดเลือก โดยเน้นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสม ด้วยความ
โปร่งใส ยุติธรรม
5. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกผ่านทางเว็บไซด์ ทางเพจโรงเรียน ส่งหนังสือทาง My
office ผ่าน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 2
3. ด้านบาเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
โรงเรียนพิจารณาความดีความชอบดาเนินการตาม กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 และประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติใน
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพฐ.พ.ศ.2562 ผู้อำนวยกำรโรงเรียน
และคณะกรรมกำร ให้ที่ประชุมร่วมเสนอหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำในครั้งนี้ โดยใช้ยึดหลักกำรประเมินประสิทธิภำพประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม
คือ กลุ่มดีเด่น และกลุ่มดีมำก โดยให้แต่ละกลุ่มมีวงเงินร้อยละที่เท่ำกัน ทุกคนเห็นชอบ และได้จัดระดับผลกำร
ประเมิน และการพิจ ารณาอั ตราร้ อยละของการเลื่ อ นเงินเดื อน และมีการประกาศผล แจ้ง ผลรายบุคคลโดย
ดาเนินการตาม ระเบียบกฎหมายทุกขั้นตอน ดังนี้
3.1 คะแนนการประเมิน 92 – 99 ระดับ ดีเด่น ได้แก่ ผู้ที่มกี ารปฏิบัติภารกิจตามบริบทของ
สถานศึกษาด้วยความวิริยะอุตสาหะจนเป็นที่ประจักษ์
3.2 คะแนนการประเมิน 85 – 89 ระดับ ดีมาก ได้แก่ ผู้ที่มีการปฏิบัติภารกิจตามบริบทของ
สถานศึกษา
4.ด้านการพัฒนา
โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี) ดาเนินการพัฒนาบุคลากรอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง ดังนี้
1.การพัฒนาบุคลากร โดยการประชุม นิเทศ ติดตามผล ผลการดาเนินงาน เดือนละ 1 ครั้ง
2.การอบรมพัฒนาบุคลากรตามที่โรงเรียนและหน่วยงานต้นสังกัด
3.การพัฒนาบุคลากร โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาตนเอง ผ่านระบบ Online มีครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์ครบทุกคน
5.ด้านการสร้างขวัญกาลังใจ
ด้านการสร้ างขวัญ และกาลั ง ใจให้ แ ก่บุ คลากรโรงเรียนได้มี การสร้ างขวั ญ และกาลั ง ใจแก่บุ คลากรและ
ครอบครัว ดังนี้

1.ผู้บริหารครูและบุคลากรร่วมแสดงความเสียใจ เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน ในโอกาส
ต่างๆ เช่น การเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ งานฌาปนกิจสงเคราะห์ โดยการมอบเงินและสิ่งของเพื่อเป็นกาลังใจ
โดยโรงเรียนถือว่าบุคลากรทุกคน เปรียบเสมือนสมาชิกของครอบครัว ทุกคน ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างทั่วถึงเท่า
เทียมกัน
2.ผู้บริหารครูและบุคลากรร่วมแสดงความยินดีและมอบของขวัญ ยกย่องชมเชยบุคลากรในโอกาสต่างๆ
เช่น สาเร็จการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น เลื่อนขั้น เลื่อนตาแหน่งหรือได้รับวิทยฐานะสูงขึ้น วันเกิด เพื่อสร้างขวัญและ
กาลังใจในการปฏิบัติงาน โดยโรงเรียนถือว่าบุคลากรทุกคน เปรียบเสมือนสมาชิกของครอบครัว ทุกคน ได้รับสิทธิ
ประโยชน์อย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน
3. การยกย่องเชิดชูเกียรติ โดยส่งเสริมสนับสนุนให้ครูส่งผลงานการประกวดในระดับต่างๆ ทาให้ครูได้รับ
รางวัล ได้แก่ รางวัล OBEC AWARD รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข
6. การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
โรงเรียนได้ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาข้าราชการครูให้เป็นข้าราชการที่ดี มีเกียรติและมีศักดิ์ศรีความ
เป็นข้าราชการที่ดี โดยมุ่งเน้นการประพฤติปฏิบัติและเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องต่อไปนี้
6.1 การยึดมั่นและยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง
6.2 ความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ
6.3 การปฏิบัตหิ น้าที่หรือความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
6.4 การปฏิบัตหิ น้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
6.5 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
ประกาศ ณ วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2564

(ดร.เรวดี เชาวนาสัย)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี)

