
 
 
 
 
 
 
 
 

๐๒๖ การด าเนินการตามนโยบายการบริหารบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
การดําเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลโรงเรียนบ้านโพนแพง 
 

 
โรงเรียนบ้านโพนแพงได้ดําเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้  

โดยจัดระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมอืงท่ีดี เพื่อให้เอื้อต่อการ 
บริ หารบิ คคล เป็นแบบอย่างท่ีดีิิเป็นผู้นําและมีระบบการบริหารจัดการท่ีดี โดย 
 

1.ประกาศปฏิญญาอันประกอบด้วยคําม่ันสัญญาและเจตจํานงในการบริหารสถานศึกษาคือ 
1.1 ด้วยเกียรติของข้า ฯ ข้าของสัญญาว่า  
 

  ข้อ1 ข้าจะบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ยึดผลประโยชน์ ของ 
ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิินักเรียน ครู บุคคลกรทางการศึกษา ประชาชน และประเทศชาติ เป็นสําคัญ มุ่งสร้างเสริม 
ิิิิิิ  ิิิิิิความซื่อสัตย์ สุจริตในการปฏิบัติราชการ 

ข้อ2 ข้าจะจัดระบบบริหารจัดการให้สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
ิิิิ  ิิิิิิโดยคํานึงถึงความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นสําคัญ 

ข้อ3 ข้าจะจัดระบบบริหารจัดการเงินและงบประมาณให้ถูกต้อง โปร่งใส คุ้มค่า ตรวจสอบได้  
ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิมีประสิทธิภาพ 

ข้อ4 ข้าจะจัดระบบบริหารงานบุคคลให้เกิดความเสมอภาค เท่าเทียม เป็นธรรม โดยไม่ 
ิิิิิ   ิิิิิิเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 

ข้อ5 ข้าจะมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้นิโดยส่งเสริมความเข้มแข็ง 
ิิิิิ  ิิิิิิของโรงเรียนและครูิิในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ท่ีใช้โรงเรียนและห้องเรียนเป็นฐาน 

ิิิิิิการพัฒนา 
 

   1.2 แสดงเจตจํานงสู่การปฏิบัติ  
 
  ข้อ1 จะปฏิบัติตนให้เป็นผู้ตรงต่อเวลา 



ข้อ2 จะปฏิบัติหน้าท่ีให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และวินัย  
ข้อ3 จะเป็นแบบอย่างท่ีดีด้านความซื่อสัตย์  
ข้อ4 จะยึดมั่นในหน้าท่ีความรับผิดชอบ  
ข้อ5 จะมุ่งมั่นในการบริหารท่ีดี 
 

2.กําหนดนโยบายโรงเรียนบ้านโพนแพง ซ่ึงใช้เป็นวิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาโรงเรียน  
    อันประกอบด้วย 
 
ิิิิิิิิิิิิ 2.1 วิสัยทัศน์ โรงเรียนบ้านโพนแพงิจะม ่งมั่นร่วมมือกับท กฝ่ายเพื่อจัดการศึกษา 
พัฒนาค ณภาพผู้เรียนให้มีค ณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาิมีความรับผ ดชอบิิมีว นัยิิใจสัตย์ซื่อิิ 
ยึดถือความพอเพียงิิพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของช มชน  
 
 
 

2.2 กรอบแนวคิดการพัฒนา 
 
ใช้โมเดลการพัฒนารูปแบบการพัฒนามาตรฐานแบบบูรณาการิ(ิIntegrationิิStandard )



 
 

2.3 แนวทางการพัฒนา 
 

2.3.1 พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี โดยการมีส่วนรวม  
และปรับระบบบริหารสู่โรงเรียน คืนครูสู่ห้องเรียนิงานธุรการและศึกษานิเทศก์ร่วมทํางานพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาในระดับสถานศึกษาและห้องเรียน รวมทั้งมอบหมายความรับผิดชอบสู่ระดับงานตามภารกิจ ระดับ 
พื้นท่ีและระดับนโยบาย 

2.3.2 จัดระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนบ้านโพนแพง 
2.3.3 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและคุณภาพครู บุคคลกรทางการศึกษาและคุณภาพของผู้เรียน 

โดยปลูกฝังค่านิยมท่ีเข้มแข็ง อันประกอบด้วย การตรงต่อเวลา เคารพกฎหมาย ระเบียบและวินัย ความซื่อสัตย์ 
สุจริต ความรับผิดชอบและการบริการท่ีดี 

2.3.4 เสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตโดยใช้เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสิิในการดําเนิน 
งานภาครัฐิ(ITA)ิ เป็นเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาเป็นแบบอย่างท่ีดีด้านความซื่อสัตย์สุจริต 

2.3.5 จัดทําและทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน แผนพัฒนาการศึกษาของภาค 
การศึกษาและจังหวัดตามบริบทความต้องการของเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยใช้เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 20ิปี 
เป็นเป้าหมายความสําเร็จท่ีสําคัญ 

2.3.6 จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี เพื่อนําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติ โดยอาศัยหลัก 
วิชาการ ความคิดริเริ่ม นวัตกรรม การปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ ตลอดจนการวิจัยมาใช้กําหนดนโยบายกิจกรรมการดําเนิน 
งานและบูรณาการกับมาตรฐานเขตพื้นท่ีการศึกษา  

2.3.7 จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อยกระดับผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ท่ีมุ่งเน้นการส่งเสริมความเข้มแข็งการจัดการศึกษาของโรงเรียน และความเข้มแข็งในการจัดการเรียนรู้ 

2.3.8 นํานโยบายท่ีสําคัญของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการ การศึกษา 
ขัน้พื้นฐานและสํานักงานเขตพื้นทีการศึกษาสู่การปฏิบัติ โดยวิเคราะห์ความสําคัญ ประกาศกําหนด นโยบาย 
จัดทําแผนงาน โครงการสู่การปฏิบัติตลอดจนนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง



 
2.3.9 ประยุกต์ใช้หลักการบริหารคุณภาพองค์กริิ(PDCA)ิิประกอบด้วยิ การวางแผน (ิPlanิ) 

การดําเนินงานตามแผน (Do) การติดตาม ตรวจสอบและนิเทศิ(ิCheckิ) และการปรับปรุงแก้ไขิ(ิActิ) 
มาใช้พัฒนาคุณภาพการบริหารและการดําเนินการทุกระดับ ท้ังระดับสํานักงาน ระดับกลุ่ม ระดับงาน และ 
โครงการ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ 

2.3.10 จัดให้มีการติดตามจสอบตรว ประเมินผลและนิเทศารดําเนินงานในทุก ระดับท้ัง ระดับโรงเรียน 
 ระดับห้องเรียน ระดับกลุ่ม ระดับบุคคล และระดับ โครงการ/กิจกรรมิการดําเนินงาน และจัดใหม้ีการเรียนรู้ 
ปรับปรุงการดําเนินงาน และรายงานผลการดําเนินงาน 

2.3.11 ศึกษา เรียนรู้และนําศาสตร์พระราชาเป็นพลังขับเคล่ือนการดําเนินงาน โดยเฉพาะ หลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่กับการนํานวัตกรรมและนําเทคโนโลยีสารสนเทศิ(ิICTิ)ิมาใช้ในการบริหาร 
จัดการศึกษาการเรียนรู้และการบริการ 
2.4 เป้าหมายความสําเร็จ 

2.4.1ิโรงเรียนมีความเข้มแข็งในการจัดการศึกษา โดย 
  1ิ)มีคะแนนผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
โดยรวมไม่ติ่ำกว่าระดับดีมาก 
  2)มีคะแนนผลการทดสอบิO-Net หรือิNT ของนักเรียนในความรับผิดชอบไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ40ิ 

2.4.2ิครูมีความเข้มแข็งในการจัดการเรียนรู้ โดย 
  1)มีคะแนนผลการทดสอบิO-Net หรือิNT ของนักเรียนในความรับผิดชอบ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ40 
ิิิิิิิิิิ  2.4.3ินักเรียนในความรับผิดชอบผ่านเกณฑ์ท่ีทางราชการกําหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ50 

2.4.4 ประชาชนและผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารและ  
การจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาของกลุ่ม และของโรงเรียนไมน่้อยกว่าร้อยละิิ55  

2.4.5 ประเทศชาติมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ชาติิิ20ิิปี 
 

3. กําหนดแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ราชการและลูกจ้างในสถานศึกษาอันประกอบด้วย 
 
3.1 ปฏิบัติหน้าท่ีราชการตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ยึดผลประโยชน์ของนั ครู บุคคลากร 

ทางการศึกษา ประชาชน และประเทศเป็นสําคัญ 
3.2 ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ยึดผลประโยชน์ของตนเอง และพวกพิ้องโดยมิชอบ 
3.3 จัดระบบและขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดย คํานึงถึง 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นสําคัญ 
3.4 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ียึดผู้เรียนเป็นสําคัญ ด้วยความรักความเมตตาสิู่บรรยากาศท่ีเป็น 

กัลยาณมิตรในโรงเรียนและห้องเรียน 



3.5 มุ่งเน้นยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สูงขึ้นอย่างรอบด้าน 
3.6 ปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยเป็นแบบอย่างท่ีดีเกี่ยวกับการตรงต่อเวลา เคารพกฎหมาย ระเบียบและวินัย 

ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบและบริการท่ีดี 
3.7 ปฏิบัติหน้าท่ีราชการเกี่ยวกับการเงินและงบประมาณให้ถูกต้อง โปร่งใส คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ 

ตรวจสอบได้ และไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ 



 
3.8 ปฏิบัติหน้าท่ีราชการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลด้วยความเสมอภาค เท่าเทียม เป็นธรรม 

ไม่เลือกปฏิบัติและไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ 
3.9 ปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยให้ความสําคัญกับการนํานโยบายของรัฐบาลิกระทรวงศึกษาธิการ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มาปฏิบัติให้เกิดผลสําเร็จ 
อย่างเป็นรูปธรรม 

3.10 ปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยประยุกต์ใช้หลักการบริหารคุณภาพิ(PDCA)ประกอบด้วยการวางแผน  
(Plan) การดําเนินงานตามแผนิ(Do)ิ การติดตาม ตรวจสอบและนิเทศิ(Check) และการปรับปรุง แก้ไข(Act) 
 งานในหน้าท่ีรับผิดชอบ 

3.11 จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องท้ัง ในระดับบุคคล 
ระดับห้องเรียน ระดับโรงเรียน ตลอดจนระดับโครงการและกิจกรรมการดําเนิน พร้อมท้ังจัดใหม้ีการเรียนรู้ ปรับปรุง 
การดําเนินงาน 

3.12 ปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยศึกษาเรียนรู้ และนําศาสตร์ของพระราชาเป็นพลังขับเคล่ือน การดําเนินงาน 
โดยเฉพาะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่กับการนํานวัตกรรมและ เทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้ในการ 
ปฏิบัติงาน 

3.13 ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความมุ่งมั่น เพื่อให้เกิดผลสําเร็จในระดับดีเด่นเเรื่องต่อไปนี้ คือ 
ยกระดับการศึกษาของผู้เรียน ยกระดับผลสิัมฤทธ ์ิO-NETิหรือิNT การประกันคุณภาพ การศึกษาิการดําเนิน 
งานตามนโยบายและจุดเน้น ความพึงพอใจของประชาชนและผู้รับบริการตลอดจนผลสําเร็จตามยุทธศาสตร์ชาติ 
20ิปี เพื่อความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืนของประชาชน และประเทศชาต  


