
 

 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) 

เรื่อง การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลปีงบประมาณ 2564 

.............................................................................................. ....... 

         เพ่ือให้การด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) จึงก าหนดการด าเนินงาน
ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน ดังนี้  
1. ดา้นการวางแผนอตัราก าลงั 
          โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) ไดด้ าเนินการวางแผนอัตราก าลังคนในสถานศึกษา ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด และตามภารกิจของสถานศึกษา เพ่ือให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ท าให้อัตราก าลังมีเพียงพอ โดย มีข้าราชการครูอัตราก าลังตาม จ 18 จ านวน 38 คน  มึครูพอดี
เกณฑ ์ แต่ยังมีสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

ที ่ ครูตามวิชาเอกท่ีโรงเรียนมีอยู่ 
จ านวน 
(คน) ที ่ วิชาเอกท่ีโรงเรียนต้องการ 

จ านวน 
(คน) 

1. บริหารการศึกษา 4 1. การศึกษาปฐมวัย 1 
2. การศึกษาปฐมวัย 6    
3. ประถมศึกษา 4    
4. ภาษาไทย 3    
5. คณิตศาสตร์ 4    
6. วิทยาศาสตร์ 3    
7. สังคมศึกษา 2    
8. สุขศึกษา 2    
9. พละศึกษา 1    

10. ศิลปศึกษา 1    
11. ดนตรีไทย 1    
12. นาฏศิลป์ 1    
13. คอมพิวเตอร์ 1    
14. ภาษาอังกฤษ 5    

รวม 38 รวม 1 
 
 
 
 



2.ดา้นการสรรหา 
       ในปี งบประมาณ  2564 โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) มีข้าราชการครูอยู่ในระดับพอดีเกณฑ์ มี
อัตราเพียงพอแต่ยังขาดแคลนสาขาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย  ไม่เพียงพอกับจ านวนห้องเรียน โรงเรียนจึง
จ าเป็นต้องสรรหาครูวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย จ านวน 1 อัตรา  ได้แก่ นางสาวณัฐฐา แก้วสองศรี โดยใช้งบอุดหนุน
รายหัว ระดับอนุบาล โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการดังนี้   
           1.ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย  ทางเว็บไซด์  
ทางเพจโรงเรียน ส่งหนังสือทาง My  o f f i c e  ผ่าน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 2 
                    2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และก าหนดวันและเวลาสอบคัดเลือก 
                    3. แต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการสอบคัดเลือก 
                    4.ด าเนินการสอบคัดเลือก โดยเน้นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสม  ด้วยความ
โปร่งใส ยุติธรรม   
  5. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกผ่านทางเว็บไซด์  ทางเพจโรงเรียน ส่งหนังสือทาง My 
office ผ่าน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 2 
 

3. ดา้นบ าเหนจ็ความชอบและทะเบยีนประวตัิ 
        โรงเรียนพิจารณาความดีความชอบด าเนินการตาม กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครู  และ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 และประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติใน
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพฐ.พ.ศ.2562 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน

และคณะกรรมกำร ให้ที่ประชุมร่วมเสนอหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและ

บุคลำกรทำงกำรศึกษำในครั้งนี้  โดยใช้ยึดหลักกำรประเมินประสิทธิภำพประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 

คือ กลุ่มดีเด่น และกลุ่มดีมำก โดยให้แต่ละกลุ่มมีวงเงินร้อยละที่เท่ำกัน  ทุกคนเห็นชอบ และได้จัดระดับผลกำร

ประเมินและการพิจารณาอัตราร้อยละของการเลื่อนเงินเดือน และมีการประกาศผล แจ้ง ผลรายบุคคลโดย

ด าเนินการตาม ระเบียบกฎหมายทุกข้ันตอน ดังนี้ 

                   3.1  คะแนนการประเมิน 92 – 99  ระดับ ดีเด่น  ได้แก่ ผู้ที่มกีารปฏิบัติภารกิจตามบริบทของ
สถานศึกษาด้วยความวิริยะอุตสาหะจนเป็นที่ประจักษ์ 
                   3.2  คะแนนการประเมิน 85 – 89  ระดับ ดีมาก ได้แก่ ผู้ที่มีการปฏิบัติภารกิจตามบริบทของ
สถานศึกษา 
 

4.ดา้นการพฒันา 
         โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี) ด าเนินการพัฒนาบุคลากรอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง ดังนี้ 

     1.การพัฒนาบุคลากร โดยการประชุม นิเทศ ติดตามผล ผลการด าเนินงาน เดือนละ 1 ครั้ง 
               2.การอบรมพัฒนาบุคลากรตามที่โรงเรียนและหน่วยงานต้นสังกัด  
               3.การพัฒนาบุคลากร โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาตนเอง ผ่านระบบ Online มีครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์ครบทุกคน  
 

5.ดา้นการสร้างขวญัก าลงัใจ 
         ด้านการสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่บุคลากรโรงเรียนได้มีการสร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรและ 
ครอบครัว  ดังนี้ 



1.ผู้บริหารครูและบุคลากรร่วมแสดงความเสียใจ เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ในโอกาส
ต่างๆ เช่น การเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ งานฌาปนกิจสงเคราะห์  โดยการมอบเงินและสิ่งของเพ่ือเป็นก าลังใจ 
โดยโรงเรียนถือว่าบุคลากรทุกคน เปรียบเสมือนสมาชิกของครอบครัวทุกคน ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างทั่วถึงเท่า
เทียมกัน 

2.ผู้บริหารครูและบุคลากรร่วมแสดงความยินดีและมอบของขวัญ ยกย่องชมเชยบุคลากรในโอกาสต่างๆ 
เช่น  ส าเร็จการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น เลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่งหรือได้รับวิทยฐานะสูงขึ้น  วันเกิด เพ่ือสร้างขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน โดยโรงเรียนถือว่าบุคลากรทุกคน เปรียบเสมือนสมาชิกของครอบครัวทุกคน ได้รับสิทธิ
ประโยชน์อย่างท่ัวถึงเท่าเทียมกัน 

3. การยกย่องเชิดชูเกียรติ โดยส่งเสริมสนับสนุนให้ครูส่งผลงานการประกวดในระดับต่างๆ ท าให้ครูได้รับ 
รางวัล ได้แก่ รางวัล OBEC AWARD รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข   
 

6. การสรา้งสงัคมที่ไม่ทนต่อการทจุรติ 
            โรงเรียนได้ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาข้าราชการครูให้เป็นข้าราชการที่ดี มีเกียรติและมีศักดิ์ศรีความ
เป็นข้าราชการที่ดี โดยมุ่งเน้นการประพฤติปฏิบัติและเป็นแบบอย่างท่ีดีในเรื่องต่อไปนี้ 
                6.1 การยึดมั่นและยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง 
                6.2 ความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ 
                6.3 การปฏิบัตหิน้าที่หรือความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
                6.4 การปฏิบัตหิน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 
                6.5 การมุ่งผลสมัฤทธิ์ของงาน        
                        
                           ประกาศ ณ วันที่   7    มิถุนายน พ.ศ.2564 

 

  

                                                                  (ดร.เรวดี เชาวนาสัย) 

                                                ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี) 


