
การดําเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โรงเรียนบ้านเขาปูน 
………………………………………………………………………………………………………………… 

โรงเรียนบ้านเขาปูน ได้ดําเนินงานตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ดังนี้จัดระบบบริหาร 
จัดการองค์กรตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้เอ้ือต่อการบริหารงานบุคคล เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นํา และ
มีระบบการบริหารจัดการที่ดี โดย 

1. ประกาศปฏิญญา อันประกอบด้วยคํามั่นสัญญาและเจตจํานงในการบริหารสถานศึกษา คือ 
    1.1 ด้วยเกียรติของข้า : ข้าของสัญญาว่า 

ข้อ 1 ข้าจะบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดผลประโยชน์  
ของนักเรียน ครู บุคคลกรทางการศึกษา ประชาชน และประเทศชาติ เป็นสำคัญ มุ่งสร้างเสริมความ ซื่อสัตย์ สุจริต 
ในการปฏิบัติราชการ 

ข้อ 2 ข้าจะจัดระบบบริหารจัดการให้สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพประสิทธิผล            
โดยคำนึงถึงความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นสำคัญ 

ข้อ 3 ข้าจะจัดระบบบริหารจัดการเงินและงบประมาณให้ถูกต้อง โปร่งใส คุ้มค่า  
ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพ 

ข้อ 4 ข้าจะจัดระบบบริหารงานบุคคลให้เกิดความเสมอภาค เท่าเทียม เป็นธรรม โดย 
ไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 

ข้อ 5 ข้าจะมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้นโดยส่งเสริม  
ความเข้มแข็งของโรงเรียนและครูในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่ใช้โรงเรียนและห้องเรียนเป็นฐานใน การพัฒนา 
    1.2 เจตจํานงสู่การปฏิบัติ 

ข้อ 1 จะปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ อย่างถูกต้อง 
เคร่งครัด 

ข้อ 2 จะมุ่งมั่นในการบริหารงานที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
ข้อ 3 จะเป็นแบบอย่างที่ดีด้านความซื่อสัตย์สุจริต 
ข้อ 4 จะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ 

                       2. กำหนดนโยบายโรงเรียนบ้านตาอุดซึ่งใช้เป็น วิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนา อันประกอบด้วย 
              2.1 วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านตาอุดมุ่งพัฒนาผู้เรียน สู่ความเป็นเลิศทางความรู้ เสริมสร้าง 
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และดำรงตนในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.2 กรอบแนวคิดการพัฒนา ใช้โมเดลการพัฒนารูปแบบการพัฒนามาตรฐานแบบบูรณาการ 
(Integration Standard) 

2.3 แนวทางการพัฒนา 
 2.3.1 พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

โดยการมีส่วนร่วมและปรับระบบบริหารสู่โรงเรียน คืนครูสู่ห้องเรียน ลดงานธุรการ 
 2.3.2 จัดระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนบ้านตาอุด 

     2.3.3 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและคุณภาพครู บุคคลกรทางการศึกษาและคุณภาพ 
ผู้เรียน โดยปลูกฝังค่านิยม การตรงต่อเวลา เคารพกฎหมาย ระเบียบและวินัย ความซื่อสัตย์สุจริตความรับผิดชอบและการ
บริการที่ดี 
     2.3.4 เสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตโดยใช้เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความ 
โปร่งใสในการดําเนินงานภาครับ (ITA) เป็นเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาเป็นแบบอย่างที่ดีด้านความซื่อสัตย์สุจริต 
 



     2.3.5 จัดทำและทบทวนแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพฒันา 
คุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนพัฒนาการศึกษาของภาค
การศึกษาและจังหวัดตามบรบิทความต้องการของเขตพื้นที่การศึกษา โดยใช้เปา้หมายเชิง ยทุธศาสตร์ 20 ปีเปน็เป้าหมาย
ความสำเร็จที่สำคัญ 
     2.3.6 จัดทำแผนปฏบิัติการประจำปี เพื่อนาํแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การปฏบิัต ิ
โดย อาศัยหลักวิชาการ ความคดิริเริ่ม นวัตกรรม การปฏิบัติที่เป็นเลิศ ตลอดจนการวิจัยมาใชก้ำหนดโครงการ/ กิจกรรม
การดําเนินงานและบูรณาการกบัมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา นโยบายและ ITA 
     2.3.7 จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อยกระดับผลการเรียนรู้ของ 
ผู้เรียน ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมความเข้มแข็งการจัดการศึกษาของโรงเรียน และความเข้มแข็งในการจัดการเรียนรู้ ของครู 
     2.3.8 นํานโยบายทีส่ำคัญของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการ 
การศกึษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสู่การปฏบิัติ โดยวิเคราะห์ความสำคัญ ประกาศ กำหนด นโยบาย
จัดทำแผนงาน โครงการสู่การปฏิบัติตลอดจนนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานการปฏิบัตอิย่างต่อเนื่อง 
     2.3.9 ประยุกต์ใช้หลักการบริหารคุณภาพองค์กร (PDCA) ประกอบด้วย การวางแผน 
(Plan) การดําเนนิงานตามแผน (Do) การติดตาม ตรวจสอบและนิเทศ (Check) และการปรับปรุงแก้ไข (Act) มาใช้พฒันา
คุณภาพการบริหารและการดำเนินการทุกระดบั ทั้งระดบัสำนักงาน ระดบักลุ่ม ระดบังาน และ ระดับ โครงการ เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายอยา่งมีคุณภาพ 
     2.3.10 จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ การดําเนินงานในทุก 
ระดับทั้ง ระดบัโรงเรียน ระดับห้องเรียน ระดับกลุ่ม ระดับบุคคล และระดบั โครงการ/กิจกรรมการดําเนินงาน และจัดให้มี
การเรียนรู้ ปรับปรุงการดาํเนินงาน และรายงานผลการดาํเนินงาน 
     2.3.11 ศึกษาเรียนรู้และนําศาสตร์พระราชาเป็นพลังขับเคลื่อนการดําเนนิงาน 
โดยเฉพาะ หลักเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่กับการนาํนวัตกรรมและนาํเทคโนโลยสีารสนเทศ (ICT) มาใช้ในการบริหารจัด
การศึกษาการเรียนรู้และการบรกิาร 

2.4 เป้าหมายความสำเร็จ 
     2.4.1 โรงเรียนมีความเข้มแข็งในการจัดการศึกษา โดย 1) มีคะแนนผลการประเมิน 
คุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา โดยไม่ต่ำกว่าระดับดีมาก 2) มีคะแนนผลการทดสอบ O-Net หรือ NT 
ของนักเรียนในความรับผิดชอบไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 

  2.4.2 ครูมีความเข้มแข็งในการจัดการเรียนรู้ โดย 1) มีคะแนนผลการทดสอบ O-Net 
หรือ NT ของนักเรียนในความรับผิดชอบไม่ น้อยกว่าร้อยละ 50 2) นักเรียนในความรับผิดชอบผ่านเกณฑ์ที่ทางราชการ
กำหนดไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 
     2.4.4 ประชาชนและผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
และการจัดการศึกษาของโรงเรียนไมน่้อยกว่าร้อยละ 60 
     2.4.5 ประเทศชาติมีความมัน่คง มั่งคั่ง ยั่งยนื ตามยทุธศาสตร์ชาติ 20 ป ี

3. กำหนดแนวทางการปฏิบตัิหน้าที่ราชการและลูกจ้างในสถานศึกษา อันประกอบด้วย 
    3.1 ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดผลประโยชน์ของนักเรียน คร ู
บุคคลกรทางการศึกษา ประชาชน และประเทศเปน็สำคัญ 
    3.2 ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ยึดผลประโยชน์ของตนเอง และพวก 
พ้องโดยมิชอบ 
    3.3 จัดระบบและขัน้ตอนการปฏิบัติงานให้สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ประสทิธิผล 
โดย คำนงึถึงความพงึพอใจของผู้รับบริการเป็นสำคัญ 
    3.4 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้วยความรัก ความเมตตา ส่งเสริม 
บรรยากาศที่เปน็กัลยาณมติรในโรงเรียนและห้องเรียน 



    3.5 มุ่งเน้นยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สูงขึ้นอย่างรอบด้าน 
 3.6 ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยเป็นแบบอย่างที่ดีเก่ียวกับการตรงต่อเวลา เคารพกฎหมาย 

ระเบียบและวินัย ความซื่อสัตยส์ุจริต ความรับผดิชอบและบริการที่ดี 
    3.7 ปฏิบัติหน้าที่ราชการเก่ียวกับการเงินและงบประมาณให้ถูกต้อง โปร่งใส คุ้มค่า  
 มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ และไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ 
    3.8 ปฏิบัติหน้าที่ราชการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลด้วยความเสมอภาค เท่าเทียม เป็นธรรม 
ไม่เลือกปฏิบัติและไม่แสวงหาผลประโยชนโ์ดยมชิอบ 
    3.9 ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยให้ความสำคัญกับการนํานโยบายของรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
สู่การปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 

3.10 ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยประยุกต์ใช้หลักการบริหารคุณภาพ (PDCA) ประกอบด้วย 
การวางแผน (Plan) การดาํเนินงานตามแผน (Do) การติดตาม ตรวจสอบและนิเทศ (Check) และการปรับปรุง แก้ไข (Act) 
งานในหน้าที่รบัผิดชอบ 
    3.11 จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการดําเนินงานอยา่งต่อเนื่องทั้ง 
ในระดับบุคคล ระดับห้องเรียน ระดับโรงเรียน ตลอดจนระดบัโครงการและกิจกรรมการดำเนินการ พร้อมทั้งจัดให้มีการ
เรียนรู้ ปรับปรุงการดาํเนินงาน 
    3.12 ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยศึกษาเรียนรู้ และนาํศาสตร์ของพระราชาเป็นพลังขับเคลื่อน 
การดําเนินงาน โดยเฉพาะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่กับการนาํนวัตกรรมและ เทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ใน
การปฏิบัติงาน 
    3.13 ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความมุ่งมั่น เพื่อให้เกิดผลสำเร็จในระดับดีเด่นเป็นพิเศษในเร่ือง
ต่อไปนี้ คือ ยกระดับการศึกษาของผู้เรียน ยกระดับผลสอบ O-NET หรือ NT การประกันคุณภาพการศึกษาการดาํเนินงาน
ตามนโยบายและจดุเน้น ความพึงพอใจของประชาชนและผู้รับบริการตลอดจน ผลสำเร็จตามยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อ
ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประชาชน และประเทศ 
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