การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
โรงเรียนบ8านไทยสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
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โรงเรียนบ*านไทยสามัคคี ได*ดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ จัดระบบบริหาร
จัดการองค?กรตามหลักการบริหารกิจการบ*านเมืองที่ดี เพื่อให*เอื้อตCอการบริหารงานบุคคล เปEนแบบอยCางที่ดี เปEน
ผู*นำ และมีระบบการบริหารจัดการที่ดี โดย
1. ประกาศปฏิญญา อันประกอบด*วยคำมั่นสัญญาและเจตจำนงในการบริหารเขตพื้นที่การศึกษา คือ
1.1 ด*วยเกียรติของข*า : ข*าของสัญญาวCา
ข*อ 1 ข*าจะบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ*านเมืองที่ดี ยึดผลประโยชน? ของ
นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ประชาชน และประเทศชาติ เปEนสำคัญ มุCงสร*างเสริมความซื่อสัตย? สุจริตใน
การปฏิบัติราชการ
ข*อ 2 ข*าจะจัดระบบบริหารจัดการให*สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดย
คำนึงถึงความพึงพอใจของผู*รับบริการเปEนสำคัญ
ข*อ 3 ข*าจะจัดระบบบริหารจัดการเงินและงบประมาณให*ถูกต*อง โปรCงใส คุ*มคCา
ตรวจสอบ ได* มีประสิทธิภาพ
ข*อ 4 ข*าจะจัดระบบบริหารงานบุคคลให*เกิดความเสมอภาค เทCาเทียม เปEนธรรม โดยไมC
เลือกปฏิบัติอยCางไมCเปEนธรรม
ข*อ 5 ข*าจะมุCงมั่นในการยกระดับคุณภาพการเรียนของผู*เรียนให*สูงขึ้น โดยสCงเสริม
ความเข*มแข็งของโรงเรียนและครู ในการจัดการศึกษาและการเรียนรู*ที่ใช*โรงเรียนและห*องเรียนเปEนฐานในการ
พัฒนา
1.2 เจตจำนงสูCการปฏิบัติ
ข*อ 1 จะปฏิบัติตนให*เปEนผู*ตรงตCอเวลา
ข*อ 2 จะปฏิบัติหน*าที่ให*ถูกต*องตามกฎหมาย ระเบียบ และวินัย
ข*อ 3 จะเปEนแบบอยCางที่ดีด*านความซื่อสัตย?
ข*อ 4 จะยึดมั่นในหน*าที่ความรับผิดชอบ
ข*อ 5 จะมุCงมั่นในการบริหารที่ดี

2. กำหนดนโยบายโรงเรียนบ*านไทยสามัคคี ซึ่งใช*เปEนวิสัยทัศน?และแนวทางการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษา อัน
ประกอบด*วย
2.1 วิสัยทัศนK
โรงเรียนบ*านไทยสามัคคี มุCงพัฒนาผู*เรียนทุกคน ซึ่งเปEนกำลังของชาติให*เปEนมนุษย?ที่มีความสมดุลทั้งด*าน
รCางกาย อารมณ? สังคม ความรู* คุณธรรมมีจิตสำนึกในความเปEนพลเมืองไทย และเปEนพลโลก ยึดมั่นในการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย?ทรงเปEนประมุข มีความรู* และทักษะพื้นฐานรวมทั้งเจตคติ
ที่จำเปEนตCอการศึกษาตCอ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิตโดยมุCงเน*นผู*เรียนเปEนสำคัญบนพื้นฐานความ
เชื่อวCาทุกคนสามารถเรียนรู*และพัฒนาตนเองได*เต็มตามศักยภาพ
2.2 กรอบแนวคิดการพัฒนา
ใช*โมเดลการพัฒนารูปแบบการพัฒนามาตรฐานแบบบูรณาการ (Integration Standard)

2.3 แนวทางการพัฒนา
2.3.1 พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาตามหลักการบริหารกิจการบ*านเมืองที่ดี โดยการมี

สCวนรวม และปรับระบบบริหารสูCโรงเรียน คืนครูสูCห*องเรียน ลดงานธุรการและศึกษานิเทศก? รCวมทำในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในระดับสถานศึกษาและห*องเรียน รวมทั้งมอบหมายความรับผิดชอบสูCระดับงาน ตามภารกิจ
ระดับพื้นที่และระดับนโยบาย
2.3.2 จัดระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนบ*านไทยสามัคคี
2.3.3 สCงเสริมและพัฒนาองค?กรและคุณภาพครู บุคคลกรทางการศึกษาและคุณภาพ ผู*เรียน โดย
ปลูกฝoงคCานิยมรCวมที่เข*มแข็ง อันประกอบด*วย การตรงตCอเวลา เคารพกฎหมาย ระเบียบและวินัย ความซื่อสัตย?
สุจริต ความรับผิดชอบและการบริการที่ดี
2.3.4 เสริมสร*างความซื่อสัตย?สุจริตโดยใช*เกณฑ?การประเมินคุณธรรมและความ โปรCงใสในการ
ดำเนินงานภาครัฐ (ITA) เปEนเปsาหมายและแนวทางการพัฒนาเปEนแบบอยCางที่ดีด*านความซื่อสัตย?สุจริต
2.3.5 จัดทำและทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให*สอดคล*องกับแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนพัฒนาการศึกษาของภาค
การศึกษาและจังหวัดตามบริบทความต*องการของเขตพื้นที่การศึกษา โดยใช*เปsาหมายเชิงยุทธศาสตร? 20 ปuเปEน
เปsาหมายความสำเร็จที่สำคัญ
2.3.6 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปu เพื่อนำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูCการปฏิบัติ โดยอาศัย
หลักวิชาการ ความคิดริเริ่ม นวัตกรรม การปฏิบัติที่เปEนเลิศ ตลอดจนการวิจัยมาใช*กำหนดโครงการ/ กิจกรรมการ
ดำเนินงานและบูรณาการกับมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา นโยบายและ ITA
2.3.7 จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการเรียนรู*ของผู*เรียน เพื่อยกระดับผลการเรียนรู*ของ ผู*เรียนที่
มุCงเน*นการสCงเสริมความเข*มแข็งการจัดการศึกษาของโรงเรียน และความเข*มแข็งในการจัดการเรียนรู* ของครู
2.3.8 นำนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสูCการปฏิบัติ โดยวิเคราะห?ความสำคัญ ประกาศกำหนด
นโยบายจัดทำแผนงาน โครงการสูCการปฏิบัติตลอดจนนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานการปฏิบัติอยCาง
ตCอเนื่อง
2.3.4 ประยุกต?ใช*หลักการบริหารคุณภาพองค?กร (PDCA) ประกอบด*วย การวางแผน (Plan)
การดำเนินงานตามแผน (Do) การติดตาม ตรวจสอบและนิเทศ (Check) และการปรับปรุงแก*ไข (Act) มาใช*พัฒนา
คุณภาพการบริหารและการดำเนินการทุกระดับ ทั้งระดับสำนักงาน ระดับกลุCม ระดับงาน และ ระดับโครงการ
เพื่อให*การปฏิบัติงานบรรลุเปsาหมายอยCางมีคุณภาพ
2.3.10 จัดให*มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ การดำเนินงานในทุก ระดับทั้งระดับ
โรงเรียน ระดับห*องเรียน ระดับกลุCม ระดับบุคคล และระดับ โครงการ/กิกรรมการดำเนินงาน และจัดให*มีการ
เรียนรู* ปรับปรุงการดำเนินงาน และรายงานผลการดำเนินงาน
2.3.11 ศึกษา เรียนรู*และนำศาสตร?พระราชาเปEนพลังขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยเฉพาะ

หลักเศรษฐกิจพอเพียง ควบคูCกับการนำนวัตกรรมและนำเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) มาใช*ในการ บริหารจัด
การศึกษาการเรียนรู*และการบริการ
2.4 เปsาหมายความสำเร็จ
2.4.1 โรงเรียนมีความเข*มแข็งในการจัดการศึกษา โดย
1) มีคะแนนผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา โดยไมC
รวมไมCต่ำกวCาระดับดีมาก
2) มีคะแนนผลการทดสอบ O-Net หรือ NT ของนักเรียนในความรับผิดชอบไมCน*อย
กวCา ร*อยละ 40
2.4.2 ครูมีความเข*มแข็งในการจัดการเรียนรู* โดย
1) มีคะแนนผลการทดสอบ O-Net หรือ NT ของนักเรียนในความรับผิดชอบไมCน*อย
กวCาร*อยละ 40
2) นักเรียนในความรับผิดชอบผCานเกณฑ?ที่ทางราชการกำหนดไมCน*อยกวCาร*อยละ 50
2.4.4 ประชาชนและผู*รับบริการมีความพึงพอใจตCอการพัฒนาคุณภาพการบริหารและ การ
จัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ของกลุCม และของโรงเรียนไมCน*อยกวCาร*อยละ 55
2.4.5 ประเทศชาติมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามยุทธศาสตร?ชาติ 20 ปu
3. กำหนดแนวทางการปฏิบัติหน*าที่ราชการและลูกจ*างในสถานศึกษา อันประกอบด*วย
3.1 ปฏิบัติหน*าที่ราชการตามหลักบริหารกิจการบ*านเมืองที่ดี ยึดผลประโยชน?ของนักเรียน ครู
บุคคลกรทางการศึกษา ประชาชน และประเทศเปEนสำคัญ
3.2 ปฏิบัติหน*าที่ราชการด*วยความซื่อสัตย?สุจริต ไมCยึดผลประโยชน?ของตนเอง และพวก พ*อง
โดยมิชอบ
3.3 จัดระบบและขั้นตอนการปฏิบัตงิ านให*สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดย
คำนึงถึงความพึงพอใจของผู*รับบริการเปEนสำคัญ
3.4 จัดกิจกรรมการเรียนรู*ที่ยึดผู*เรียนเปEนสำคัญ ด*วยความรัก ความเมตตา สCงเสริม บรรยากาศ
ที่เปEนกัลยาณมิตรในโรงเรียนและห*องเรียน
3.5 มุCงเน*นยกระดับคุณภาพการเรียนรู*ของผู*เรียนให*สูงขึ้นอยCางรอบด*าน
3.6 ปฏิบัติหน*าที่ราชการโดยเปEนแบบอยCางที่ดีเกี่ยวกับการตรงตCอเวลา เคารพกฎหมาย ระเบียบ
และวินัย ความซื่อสัตย?สุจริต ความรับผิดชอบและบริการที่ดี
3.7 ปฏิบัติหน*าที่ราชการเกี่ยวกับการเงินและงบประมาณให*ถูกต*อง โปรCงใส คุ*มคCา มี
ประสิทธิภาพตรวจสอบได* และไมCแสวงหาผลประโยชน?โดยมิชอบ
3.8 ปฏิบัติหน*าที่ราชการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลด*วยความเสมอภาค เทCาเทียม เปEน ธรรม

ไมCเลือกปฏิบัติและไมCแสวงหาผลประโยชน?โดยมิชอบ
3.9 ปฏิบัติหน*าที่ราชการโดยให*ความสำคัญกับการนำนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสูCการ ปฏิบัติให*เกิดผลสำเร็จอยCาง
เปEนรูปธรรม
3.10 ปฏิบัติหน*าที่ราชการโดยประยุกต?ใช*หลักการบริหารคุณภาพ (PDCA) ประกอบด*วย การ
วางแผน (Plan) การดำเนินงานตามแผน (Do) การติดตาม ตรวจสอบและนิเทศ (Check) และการปรับปรุง แก*ไข
(Act) งานในหน*าที่รับผิดชอบ
3.11 จัดให*มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการดำเนินงานอยCางตCอเนื่องทั้ง ใน
ระดับบุคคล ระดับห*องเรียน ระดับโรงเรียน ตลอดจนระดับโครงการและกิจกรรมการดำเนิน พร*อมทั้งจัดให*มีการ
เรียนรู* ปรับปรุงการดำเนินงาน
3.12 ปฏิบัติหน*าที่ราชการโดยศึกษาเรียนรู* และนำศาสตร?ของพระราชาเปEนพลัง ขับเคลื่อนการ
ดำเนินงาน โดยเฉพาะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ควบคูCกับการนำนวัตกรรมและ เทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช*ในการปฏิบัติงาน
3.13 ปฏิบัติหน*าที่ราชการด*วยความมุCงมั่น เพื่อให*เกิดผลสำเร็จในระดับดีเดCนเปEนพิเศษใน เรื่อง
ตCอไปนี้ คือ ยกระดับการศึกษาของผู*เรียน ยกระดับผลสอบ O-NET หรือ NT การประกันคุณภาพ การศึกษาการ
ดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน*น ความพึงพอใจของประชาชนและผู*รับบริการตลอดจน ผลสำเร็จตาม
ยุทธศาสตร?ชาติ 20 ปu เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประชาชน และประเทศ

