
การด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรพัยากรบุคคล โรงเรยีนบ้านโคกกงุ 
.......................................................................................................................................... 

          โรงเรียนบา้นโคกกุงไดด้  าเนินงานตามนโยบายการบริหาร ทรพัยากรบุคคล ดงันี ้จดัระบบบริหาร
จดัการองคก์รตามหลกัการบริหารกจิการบา้นเมืองที่ดี เพือ่ใหเ้อือ้ต่อการบริหารงานบุคคล เป็นแบบอย่างที่
ดี เป็นผูน้  า และมีระบบการบรหิารจดัการที่ดีโดย 
          1. ประกาศปฏญิญา อนัประกอบดว้ยค ามัน่สญัญา และเจตจ านงในการบรหิารสถานศกึษา คอื 
               1.1 ดว้ยเกยีรตขิองขา้ : ขา้ขอสญัญาว่า 
           ขอ้ 1 ขา้จะบรหิารจดัการตามหลกัการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ียดึผลประโยชน์ของ
นักเรยีน  คร ูบุคลากรทางการศกึษา ประชาชน และประเทศชาต ิเป็นส าคญั มุ่งสรา้งเสรมิความ ซื่อสตัย์ 
สุจรติ ในการปฏบิตัริาชการ   
  ขอ้  2 ขา้จะจดัระบบบรหิารจดัการใหส้ะดวก รวดเรว็ มปีระสทิธภิาพประสทิธผิล โดย
ค านึงถงึความพงึพอใจของผูร้บับรกิารเป็นส าคญั 
  ขอ้ 3 ขา้จะจดัระบบบรหิารจดัการเงนิและงบประมาณใหถู้กต้อง โปรง่ใส คุม้ค่า 
ตรวจสอบไดม้ปีระสทิธภิาพ 
  ขอ้ 4 ขา้จะจดัระบบรหิารงานบุคคลใหเ้กดิความเสมอภาค เท่าเทยีม เป็นธรรม โดยไม่
เลอืกปฏบิตัอิย่างไม่เป็นธรรม 
  ขอ้ 5 ขา้จะมุ่งมัน่ในการยกระดบัคุณภาพการเรยีนของผูเ้รยีนใหสู้งขึน้โดยสง่เสรมิ 
ความเขม้แขง็ของโรงเรยีนและครใูนการจดัการศกึษา และการเรยีนรูท้ีใ่ช้โรงเรยีน และหอ้งเรยีนเป็น
มาตรฐานในการพฒันา 
      1.2 เจตจ านงสู่การปฏบิตั ิ
  ขอ้ 1 จะปฏบิตัหิน้าทีใ่หถู้กต้องตามกฎหมาย ระเบยีบ และขอ้บงัคบั อย่างถูกต้อง
เคร่งครดั 
  ขอ้ 2 จะมุ่งมัน่ในการบรหิารงานทีด่ ีตามหลกัธรรมาภบิาล โปร่งใสตรวจสอบได ้
  ขอ้ 3 จะเป็นแบบอย่างทีด่ดีา้นความซื่อสตัยส์ุจรติ 
  ขอ้ 4 จะต่อต้านการทุจรติคอรปัชัน่ทุกรูปแบบ 
          2. ก าหนดนโยบายโรงเรยีนบา้นโคกกุง ซึ่งใชเ้ป็นวสิยัทศัน์ และแนวทางการพฒันาอนั
ประกอบดว้ย 
       2.1 วสิยัทศัน์โรงเรยีนบา้นโคกกงุ มุง่พฒันาผูเ้รยีน สู่ความเป็นเลศิทางความรู ้เสรมิสรา้ง
คุณธรรม จรนิธรรม และธรรมาภบิาลในสถานศกึษา และด ารงต าแหน่งในสงัคมไดอ้ย่างมคีวามสุขตาม
หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
      2.2 กรอบแนวคดิการพฒันา ใชด้มเดลการพฒันารูปแบบการพฒันามาตรฐานแบบบูรณา
การ(Integration Standard) 
      2.3 แนวทางการพฒันา 



  2.3.1 พฒันาระบบบรหิารการจดัการศกึษาตามหลกัการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ีโดย
การมสี่วนร่วมและปรบัระบบบรหิารสู่โรงเรยีน คนืครูสูห่อ้งเรยีน ลดงานธรุการ 
  2.3.2 จดัระบบประกนัคุณภาพภายในโรงเรยีนบา้นโคกกงุ 
  2.3.3 ส่งเสรมิ และพฒันาองคก์รคุณภาพครู บุคลากรทางการศกึษา และคุณภาพ
ผูเ้รยีน โดยปลูกฝังค่านนิม การตรงต่อเวลา เคารพกฎหมาย ระเบยีบ  และวนิัย ความซื่อสตัยส์ุจรติ
ความรบัผดิชอบ และการบรกิารทีด่ ี
  2.3.4 เสรมิสรา้งความซื่อสตัยส์ุจรติโดยใชเ้กณฑก์ารประเมนิคุณธรรม และความ
โปร่งใสในการด าเนินงานภาครฐั (ITA) เป็นเป้าหมาย และแนวทางการพฒันาเป็นแบบอย่างทีด่ดีา้น 
ความซื่อสตัยส์ุจรติ 
  2.3.5 จดัท าและทบทวนแผนพฒันาคุณภาพการศกึษาใหส้อดคลอ้งกบัแผนพฒันา
คุณภาพการศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิาร ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน แผนพฒันา
การศกึษา ของภาคการศกึษา และจงัหวดัตามบรบิทความต้องการของเขตพืน้ทีก่ารศกึษา โดยใช้
เป้าหมายเชงิ ยุทธศาสตร ์20 ปี เป็นเป้าหมายความส าเรจ็ทีส่ าคญั 
  2.3.6 จดัท าแผนปฏบิตักิารประจ าปี เพื่อน าแผนพฒันาคณุภาพการศกึษาสู่การปฏบิตั ิ
โดยอาศยัหลกัวชิาการ ความคดิรเิริม่นวตักรรม การปฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิ ตลอดการวจิยัมาใชก้ าหนด 
โครงการ/ กจิกรรมการด าเนนิงาน และบูรณาการกบัมาตรฐานเขตพืน้ทีก่ารศกึษานโยบาย และ ITA 
  2.3.7 จดัท าแผนพฒันาคุณภาพการเรยีนของผูเ้รยีน เพือ่ยกระดบัผลการเรยีนรูข้อง
ผูเ้รยีนของผูเ้รยีน ทีมุ่ง่เน้นการส่งเสรมิความเขม้แขง็การจดัการศกึษาของโรงเรยีน และความเขม้แขง็ใน
การจดัการเรยีนรูข้องคร ู
  2.3.8 น านโยบายทีส่ าคญัของรฐับาล กระทรวงศกึษาธกิาร ส านักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน และส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสูก่ารปฏบิตั ิโดยวเิคราะหค์วามส าคญั ประกาศ
ก าหนดนโยบายจดัท าแผนงาน โครงการสู่การปฏบิตัติลอดจนนิเทศ  ตดิตาม ประเมนิผลและรายงาน
การปฏบิตัอิย่างต่อเนื่อง 
  2.3.9 ประยุกต์ใชห้ลกัการบรหิารคณุภาพองคก์ร (PDCA) ประกอบดว้ยการวางแผน 
(Plan) การด าเนินงานตามแผน (Do) การตดิตาม ตรวจสอบ และนิเทศ (Check) และการปรบัปรุงแก้ไข 
(Act) มาใช ้พฒันาคุณภาพการบรหิารและการด าเนินการทุกระดบั ทัง้ระดบัส านักงาน ระดบักลุ่ม ระดบั
งาน และระดบัโครงการเพื่อใหก้ารปฏบิตังิานบรรลุเป้าหมายอย่างมคีุณภาพ  
  2.3.10 จดัใหม้กีารตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผล และนิเทศ การด าเนินงานในทุกระดบั
ทัง้ระดบัโรงเรยีน ระดบัหอ้งเรยีน ระดบักลุ่ม ระดบับุคคล และระดบั โครงการ/ กจิกรรมการด าเนินงาน 
และจดัใหม้กีารเรยีนรู ้ปรบัปรุงการด าเนินงาน 
  2.3.11 ศกึษาเรยีนรูแ้ละน าศาสตรพ์ระราชาเป็นพลงัขบัเคลื่อนการด าเนินงาน 
โดยเฉพาะ หลกัเศรษฐกจิพอเพยีง ควบคู่กบัการน านวตักรรม และน าเทคโนโลยสีารสนเทศ (ICT) มาใช้
ในการบรหิารจดัการศกึษาการเรยีนรูแ้ละการบรหิาร 
 



 
      2.4 เป้าหมายความส าเรจ็ 
  2.4.1 โรงเรยีนมคีวามเขม้แขง็ในการจดัการศกึษา โดย   1) มคีะแนนผลการประเมนิ
คุณภาพการจดัการศกึษาตามมาตรฐานการศกึษา โดยไม่ต ากว่าระดบัดมีาก   2) มคีะแนนผลการ
ทดสอบ    O-Net หรอื NT ของนักเรยีนในความรบัผดิชอบไม่น้อยกว่า รอ้ยละ 50 
  2.4.2 ครูมคีวามเขม้แขง็ในการจดัการเรยีนรู ้โดย  1) มคีะแนนผลการทดสอบ O-net    
หรอื NT ของนักเรยีนในความรบัผดิชอบไม่ น้อยกว่ารอ้ยละ 50   2) นักเรยีนในความรบัผดิชอบผ่าน
เกณฑท์ีท่างราชการก าหนดไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 
  2.4.3 ประชาชนและผูร้บัผดิชอบมคีวามพงึพอใจต่อการพฒันาคุณภาพการบรหิารและ
การจดัการศกึษาของโรงเรยีนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 60 
  2.4.4 ประเทศชาตมิคีวามมัน่คง มัง่คัง่ ยัง้ยนื ตามยุทธศาสตรช์าต ิ20 ปี 
          3. ก าหนดแนวทางการปฏบิตัหิน้าทีร่าชการและลูกจา้งในสถานศกึษา อนัประกอบดว้ย 
      3.1 ปฏบิตัหิน้าทีร่าชการตามหลกับรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ียดึผลประโยชน์ของนักเรยีน 
ครู บุคลากรทางการศกึษา ประชาชน และประเทศเป็นส าคญั 
      3.2 ปฏบิตัหิน้าทีร่าชการดว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติ ไมย่ดึผลประโยชน์ของตนเอง และพวก
พอ้งโดยมชิอบ 
      3.3 จดัระบบและขัน้ตอนการปฏบิตังิานใหส้ะดวก และรวดเรว็ มปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิล 
โดยค านึงถงึความพงึพอใจของผูร้บับรกิารเป็นส าคญั 
      3.4 จดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีย่ดึผูเ้รยีนเป็นส าคญั ดว้ยความรกั ความเมตตา ส่งเสรมิ
บรรยากาศทีเ่ป็นกลัยาณมติรในโรงเรยีนและหอ้งเรยีน 
      3.5 มุ่งเน้นยกระดบัคณุภาพการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนใหสู้งขึน้อย่างรอบดา้น 
      3.6 ปฏบิตัหิน้าทีร่าชการโดยเป็นแบบอย่างทีด่เีกี่ยวกบัการตรงต่อเวลา เคารพกฎหมาย  
ระเบยีบ และวนิัย ความซื่อสตัยส์ุจรติ ความรบัผดิชอบและบรกิารทีด่ ี
      3.7 ปฏบิตัหิน้าทีร่าชการเกี่ยวกบัการเงนิ และงบประมาณใหถู้กต้อง โปร่งใส คุม้ค่า มี
ประสทิธภิาพตรวจสอบได ้และไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมชิอบ 
      3.8 ปฏบิตัหิน้าทีร่าชการเกี่ยวกบัการบรหิารงานบุคคลดว้ความเสมอภาค เท่าเทยีม เป็น
ธรรมไม่เลอืกปฏบิตั ิและไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมชิอบ 
      3.9 ปฏบิตัหิน้าราชการโดยใหค้วามส าคญักบัการน านโยบายของรฐับาล กระทรวงศกึษา
การ ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน และส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา สู่การปฏบิตัใิห้
เกดิผลส าเรจ็อย่างเป็นรูปธรรม 
      3.10 ปฏบิตัหิน้าทีร่าชการโดยประยุกต์ใชห้ลกัการบรหิารคุณภาพ (PDCA)  ประกอบดว้ย
การวางแผน (Plan) การด าเนินงานตามแผน (Do) การตดิตาม การตรวจสอบนิเทศ (Check) และการ
ปรบัปรุง แก้ไข (Act) งานในหน้าทีร่บัผดิชอบ 



      3.11 จดัใหม้กีารตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผล และนิเทศการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทัง้
ในระดบับุคคล ระดบัหอ้งเรยีน ระดบัโรงเรยีน ตลอดจนระดบัโครงการ และกจิกรรมการด าเนินงาน 
พรอ้มทัง้จดัใหม้กีารเรยีนรู ้ปรบัปรงุการด าเนินงาน 
      3.12 ปฏบิตัหิน้าทีร่าชการโดยศกึษาเรยีนรู ้และน าศาสตรพ์ระราชาเป็นพลงัขบัเคลื่อน การ
ด าเนินงาน โดยเฉพาะหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ควบคู่กบัการน านวตักรรม และเทคโนโลย ี
สารสนเทศมาใชใ้นการปฏบิตังิาน 
      3.13 ปฏบิตัหิน้าทีร่าชการดว้ยความมุ่งมัน่ เพื่อใหเ้กดิผลส าเรจ็ ในระดบัดเีด่นเป็นพเิศษใน
เรื่องต่อไปนี้  คอื ยกระดบัการศกึษาของผูเ้รยีน ยกระดบัผลสอบ O-NET หรอื NT การประกนัคณุภาพ
การศกึษาการด าเนินงานตามนโยบาย และจุดเน้น ความพงึพอใจของประชาชน และผูร้บับรกิาร
ตลอดจน ผลส าเรจ็ตามยุทธศาสตรช์าต ิ20 ปี  เพื่อความมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยนืของประชาชน และ
ประเทศ 
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