
การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 

 โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ มีแนวทางในการด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2565 ประกอบด้วย  
ด้านการวางแผนก าลังคน  

1. งานวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลัง 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ข้อมูลสารสนเทศด้านอัตราก าลัง ตามหลักเกณฑ์และความต้องการ  
2. ข้อมูลครูเกษียณ 
3. ข้อมูลความต้องการครูตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
4. ด าเนินการเกี่ยวกับบรรจุและแต่งตั้ง การปรับเปลี่ยนต าแหน่งและการย้าย  
5. รายงานการด าเนินงานไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

   
ด้านการสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง ย้าย โอน และลาออกจากราชการ 
 การด าเนินการ 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูละบุคลากรทางการศึกษา 
2. เสนอความต้องการครูวิชาเอกท่ีขาดแคลนต่อเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 
3. โรงเรียนส ารวจความต้องการด้านอัตราก าลัง 
4. เสนอความต้องการจ้างต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 
5. ด าเนินการประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงหรือการสูญเสียก าลังคน 
6. ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม  
7. ด าเนินการโดยยึดหลักคุณธรรม เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด เพ่ือให้ได้คนดี คนเก่ง 

มีความสามารถท่ีหลากหลาย สอดคล้องกับภารกิจของโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 
8.  

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ด าเนินการดังนี้ 

1. แจ้งครูผู้ประสงค์จะย้ายเขียนใบค าร้องขอย้าย 
2. รวบรวมค าขอย้าย ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอย้าย และแยกประเภทค าขอย้าย 
3. ประชุมขออนุมัติกรรมการสถานศึกษา 
4. ส่งข้อมูลการย้ายต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

 



ด้านการพัฒนาและการฝึกอบรม 
 ด าเนินการดังนี้ 

1. ด าเนินการเขียนโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเตรียมด้านงบประมาณการ
เดินทางเข้ารับการพัฒนาหรืออบรม 

2. แจ้งข่าวสารการอบรมต่อคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. ด าเนินการจัดท าค าสั่งให้ไปราชการ 
4. ผู้เข้ารับการอบรมเขียนรายงานการอบรมและรายงานการเดินทางเมื่อเสร็จสิ้นภาระกิจ    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
ด้านการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
 โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ก้าวหน้าใน
อาชีพ ส่งเสริมให้ครูมีวิทยาฐานะท่ีสูงขึ้น 
 ด าเนินการดังนี้ 

การขอมีวิทยฐานะช านาญการ 
1. ผู้ประสงค์จะขอรับการประเมิน ยื่นค าขอและเอกสารต่อผู้อ านวยการโรงเรียน  และส่งต่อเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 
2. เมื่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช แจ้งการประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ

ประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 และแจ้งต่อผู้ขอรับการประเมิน 
3. คณะกรรมการประเมิน ด าเนินการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 ณ สถานศึกษาของผู้ขอรับ

การประเมิน 
4. ผู้ขอรับประเมินรวบรวมผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 ส่งต่อส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 
5. เมื่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งค าสั่งแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะช านาญการ แจ้งต่อครูผู้รับการ

ประเมินทราบและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 

การขอมีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
  ด าเนินการดังนี้ 

1. ผู้ประสงค์ขอรับประเมินยื่นค าขอรับการประเมินต่อผู้อ านวยการโรงเรียน พร้อมทั้งผลการ
ปฏิบัติงาน(ด้านที่ 3) 

2. ผู้อ านวยการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของผู้รับการประเมินตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ส่งต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่แจ้งประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2  และแจ้ง
ประกาศแต่งตั้งกรรมการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 แก่ผู้ขอรับการประเมินทราบ 

4. คณะกรรมประเมินด าเนินการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ณ โรงเรียนของผู้ขอรับการประเมิน 



5. ผู้ขอรับการประเมินรวบรวมผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ส่งต่อส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราชแจ้งผลการประเมิน ซึ่งจะมี 3 กรณีคือ 
6.1 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
6.2 ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ โดยให้ปรับปรุงครั้งที่ 1 ภายใน 6 เดือนและปรับปรุงครั้งที่ 2 

ภายใน 3 เดือน 
6.3 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

7. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราชแจ้งค าสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษ และด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 

ด้านการประเมินผลการปฏิบัติ  
 การเลื่อนเงนิเดือน 
 โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ได้ด าเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตามระเบียบ กฎหมาย วิธีการ และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
ก าหนด 
 ด าเนินการดังนี้ 

1. ศึกษาระเบียบหลักเกณฑ์ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา และหนังสื่อสั่งการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครศรีธรรมราช 

2. วางแผนด าเนินการตามปฏิทินที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราชก าหนด 
3. ผู้อ านวยการชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA) 
 
การนับมีตัวข้าราชการที่มีตัวอยู่จริง 

ด าเนินการดังนี้ 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช แจ้งให้ด าเนินการ

ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดข้อมูลรายบุคคล ชื่อ ชื่อสกุล ต าแหน่ง ต าแหน่งเลขที่ 
วิทยฐานะ รับเงินเดือนในอันดับ และอัตราเงินเดือนที่ถูกต้อง 

2. ส่งแบบรายงานจ านวนข้าราชการที่มีตัว ตามวันเวลาที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครศรีธรรมราชก าหนด 

 
 
 



ขั้นตอนการบริหารวงเงิน 
ด าเนินการดังนี้ 
1. ส านักงานเขตพ้ืนการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราชแจ้งประกาศจัดสรรวงเงิน 
2. ด าเนินการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนตามวงเงินที่ได้รับการจัดสรรจากส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 
 

การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการในสังกัด 
ด าเนินการดังนี้ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
3. คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือนแต่ละ

บุคคล  โดยใช้วงเงินในการพิจารณา ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาก าหนดให้ 
และด าเนินการให้เป็นไปตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 และประกาศของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน เรื่องแนวทางการปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. 2562 

4. ให้ผู้รับการประเมิน ประเมินตนเองตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้าราชการครู ที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด เสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 

5. ผู้อ านวยการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากร่องรอย
หลักฐาน 

6. ผู้อ านวยการแจ้งผลการประเมินพร้อมความคิดเห็นให้ผู้รับการประเมินทราบ 
7. ผู้อ านวยการประกาศชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ใน

ระดับดีเด่น และระดับดีมากในที่เปิดเผย เพ่ือเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนา
ผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไป 

8. กรณีท่ีไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อ านวยการจะเป็นผู้ชี้แจง
เหตุผลให้แก่ข้าราชครูผู้นั้นทราบโดยละเอียด 

9. รายงานผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครศรีธรรมราช  

10. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช แจ้งค าสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา และโรงเรียนด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 

 
 



ด้านการส่งเสริมจริยธรรมและการรักษาวินัยของบุคลากร 
โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ให้ความส าคัญในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การรักษาวินัย 
โดยผู้อ านวยการได้เน้นย้ า เกี่ยวกับการมีระเบียบวินัย และจรรยาบรรณของข้าราชการครู เชิญ
ชวนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้รับฟังการให้ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน อีกทั้งเป็นแบบอย่างที่ดี การด ารงตนตั้งมั่นในคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นในสถานบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดจนเป็นผู้มีจริยธรรมของผู้บริหารอย่างครบถ้วน ทั้งด้านการ
ครองตน ครองคน และครองงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


