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สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

กระทรวงศึกษาธิการ 



การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
โรงเรียนบ้านเลิง 

โรงเรียนบ้านเลิง ได้ดำเนนิงานตามนโยบายการบริหาร ทรพัยากรบุคคล ดังนี้  
จัดระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพือ่ให้เอื้อต่อการ บริหารงาน

บุคคล เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำ และมีระบบการบริหารจดัการทีด่ี โดย  
๑. ประกาศปฏิญญา อันประกอบด้วยคำมั่นสัญญาและเจตจำนงในการบรหิารสถานศึกษา คือ  

๑.๑ ดว้ยเกียรติของข้า : ข้าของสัญญาว่า  
ข้อ ๑ ข้าจะบริหารจัดการตามหลักการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดียดึผลประโยชน์ของ

นักเรียน ครู บุคคลกรทางการศึกษา ประชาชน และประเทศชาติ เป็นสำคญั มุ่งสร้างเสริมความซื่อสัตย์ สุจริต
ในการปฏิบัติราชการ  

ข้อ ๒ ข้าจะจัดระบบบริหารจัดการให้สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดย
คำนึงถึงความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นสำคัญ  

ข้อ ๓ ข้าจะจัดระบบบริหารจัดการเงินและงบประมาณให้ถูกต้อง โปร่งใส คุ้มค่า ตรวจสอบ
ได้ มีประสิทธิภาพ  

ข้อ ๔ ข้าจะจัดระบบบริหารงานบุคคลให้เกิดความเสมอภาค เท่าเทียม เป็นธรรม โดยไม่เลือก
ปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม  

ข้อ ๕ ข้าจะมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพการเรียนของผู้เรียนให้สูงข้ึนโดยส่งเสริม        
ความเข้มแข็ง ของโรงเรียนและครูในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่ใชโ้รงเรียนและห้องเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนา  

 ๑.๒ เจตจำนงสู่การปฏิบัติ  
ข้อ ๑ จะปฏิบัติตนให้เป็นผู้ตรงต่อเวลา  
ข้อ ๒ จะปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และวินัย  
ข้อ ๓ จะเป็นแบบอย่างที่ดีดา้นความซื่อสัตย ์ 
ข้อ ๔ จะยึดมั่นในหน้าทีค่วามรับผิดชอบ  
ข้อ ๕ จะมุ่งมั่นในการบรหิารที่ด ี 

๒. กำหนดนโยบายโรงเรยีนบ้านแม่นะ ซึ่งใช้เป็น วิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาเขตพื้นที่การศกึษา
อันประกอบด้วย  

 ๒.๑ วิสัยทศัน์ โรงเรียนบ้านเลิงจัดการศกึษาโดยเน้นคุณธรรมนำความรู ้นักเรียนและครูเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้  

 ๒.๒ กรอบแนวคิดการพฒันา  
ใช้โมเดลการพัฒนารูปแบบการพัฒนามาตรฐานแบบบูรณาการ (Integration Standard)  

๒.๓ แนวทางการพัฒนา 
๒.๓.๑ พัฒนาระบบบริหารการจดัการศึกษาตามหลักการบริหารกิจการบา้นเมือง ที่ดี โดย

การมีสว่นรวม และปรับระบบบริหารสู่โรงเรียน คืนครูสู่ห้องเรียน ลดงานธุรการและศึกษานิเทศกร์่วมทำในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับสถานศึกษาและห้องเรียน รวมทั้งมอบหมายความรับผิดชอบสู่ระดับงานตาม
ภารกิจ ระดับพื้นที่และระดับนโยบาย  

๒.๓.๒ จดัระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนบ้านแม่นะ  
๒.๓.๓ ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและคุณภาพครู บุคคลกรทางการศกึษาและคุณภาพ ผู้เรียน  



โดยปลูกฝังค่านิยมรว่มทีเ่ข้มแข็ง อันประกอบด้วย การตรงต่อเวลา เคารพกฎหมาย ระเบียบและวินัย      
ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบและการบริการทีด่ี  

๒.๓.๔ เสริมสร้างความซือ่สัตย์สุจรติโดยใช้เกณฑก์ารประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสใน
การดำเนินงานภาครับ (ITA) เป็นเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาเป็นแบบอย่างที่ดีดา้นความซื่อสตัย์สุจรติ  

๒.๓.๕ จดัทำและทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา คุณภาพ
การศกึษาของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน แผนพัฒนาการศึกษาของ
ภาคการศึกษาและจังหวดัตามบริบทความตอ้งการของเขตพื้นที่การศกึษา โดยใช้เป้าหมายเชิง ยุทธศาสตร์  
๒๐ ปี เป็นเป้าหมายความสำเร็จที่สำคัญ  

๒.๓.๖ จดัทำแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อนำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติ โดย
อาศัยหลักวิชาการ ความคิดริเริ่ม นวัตกรรม การปฏิบัติที่เป็นเลิศ ตลอดจนการวจิัยมาใช้กำหนดโครงการ/
กิจกรรมการดำเนินงานและบูรณาการกับมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา นโยบายและ ITA  

๒.๓.๗ จดัทำแผนพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อยกระดับผลการเรียนรู้ของ ผู้เรียน
ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมความเข้มแข็งการจัดการศกึษาของโรงเรียน และความเข้มแข็งในการจัดการเรียนรู้ ของคร ู

๒.๓.๘ นำนโยบายที่สำคญัของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสู่การปฏิบัติ โดยวิเคราะห์ความสำคัญ ประกาศกำหนด
นโยบายจัดทำแผนงาน โครงการสู่การปฏิบัติตลอดจนนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานการปฏิบัติอย่าง
ต่อเน่ือง  

๒.๓.๔ ประยุกต์ใช้หลักการบริหารคุณภาพองค์กร (PDCA) ประกอบด้วย การวางแผน (Plan)  
การดำเนินงานตามแผน (Do) การติดตาม ตรวจสอบและนิเทศ (Check) และการปรับปรุงแก้ไข (Act) มาใช้
พัฒนาคุณภาพการบริหารและการดำเนินการทุกระดับ ทั้งระดับสำนักงาน ระดับกลุ่ม ระดับงาน และ ระดับ
โครงการ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ  

๒.๓.๑๐ จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ การดำเนินงานในทุก ระดับทั้ง
ระดับโรงเรียน ระดับห้องเรียน ระดับกลุ่ม ระดับบุคคล และระดับ โครงการ/กิกรรมการดำเนินงาน และจัดให้
มีการเรียนรู ้ปรับปรุงการดำเนินงาน และรายงานผลการดำเนินงาน  

๒.๓.๑๑ ศกึษา เรียนรู้และนำศาสตร์พระราชาเป็นพลังขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยเฉพาะ
หลักเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่กับการนำนวัตกรรมและนำเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) มาใช้ในการ บริหารจดั
การศกึษาการเรียนรู้และการบริการ  

 ๒.๔ เป้าหมายความสำเร็จ  
๒.๔.๑ โรงเรียนมีความเข้มแข็งในการจัดการศึกษา โดย  

๑) มีคะแนนผลการประเมินคุณภาพการจดัการศกึษาตามมาตรฐานการศกึษา โดย  
ไม่รวมไม่ตำ่กวา่ระดับดีมาก  

๒) มีคะแนนผลการทดสอบ O-Net หรือ NT ของนักเรียนในความรับผิดชอบไม่  
น้อยกว่า ร้อยละ ๔๐  

๒.๔.๒ ครูมีความเข้มแข็งในการจดัการเรียนรู้ โดย  
๑) มีคะแนนผลการทดสอบ O-Net หรือ NT ของนักเรียนในความรับผิด  

ชอบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐  
๒) นักเรียนในความรับผิดชอบผ่านเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดไม่น้อยกวา่  

ร้อยละ ๕๐  



๒.๔.๔ ประชาชนและผู้รบับริการมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพการบริหาร และ    
การจดัการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา ของกลุ่ม และของโรงเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๕  

๒.๔.๕ ประเทศชาติมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
๓. กำหนดแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ราชการและลกูจ้างในสถานศึกษา อันประกอบด้วย 

๓.๑ ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดผลประโยชน์ของนักเรียนครู 
บุคคลกรทางการศกึษา ประชาชน และประเทศเป็นสำคัญ  

 ๓.๒ ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สจุรติ ไม่ยึดผลประโยชน์ของตนเอง และพวกพ้องโดย
มิชอบ  

 ๓.๓ จดัระบบและข้ันตอนการปฏิบัติงานให้สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดย
คำนึงถึงความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นสำคัญ  

 ๓.๔ จดักิจกรรมการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้วยความรัก ความเมตตา ส่งเสริมบรรยากาศที่
เป็นกัลยาณมิตรในโรงเรยีนและห้องเรียน  
 ๓.๕ มุ่งเน้นยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สูงข้ึนอย่างรอบด้าน  
 ๓.๖ ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยเป็นแบบอย่างที่ดีเกี่ยวกับการตรงต่อเวลา เคารพกฎหมายระเบียบ

และวินัย ความซื่อสัตย์สจุริต ความรับผิดชอบและบริการทีด่ี  
 ๓.๗ ปฏิบัติหน้าที่ราชการเกี่ยวกับการเงินและงบประมาณให้ถูกต้อง โปร่งใส คุ้มค่า มี
ประสิทธิภาพตรวจสอบได้ และไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ  
 ๓.๘ ปฏิบัติหน้าที่ราชการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลด้วยความเสมอภาค เท่าเทียม เป็นธรรม
ไม่เลือกปฏิบัติและไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมชิอบ  
 ๓.๕ ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยให้ความสำคัญกับการนำนโยบายของรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการ 
สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จ
อย่างเป็นรูปธรรม  
 ๓.๑๐ ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยประยกุต์ใช้หลักการบริหารคุณภาพ (PDCA) ประกอบด้วยการ
วางแผน (Plan) การดำเนินงานตามแผน (Do) การตดิตาม ตรวจสอบและนิเทศ (Check) และการปรับปรุง 
แก้ไข (Act) งานในหน้าที่รับผิดชอบ  
 ๓.๑๑ จดัให้มีการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการดำเนินงานอย่างต่อเน่ืองทั้งใน
ระดับบุคคล ระดับห้องเรียน ระดับโรงเรียน ตลอดจนระดับโครงการและกิจกรรมการดำเนิน พร้อมทั้งจัดให้มี
การเรียนรู ้ปรับปรุงการดำเนินงาน  
 ๓.๑๒ ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยศึกษาเรียนรู้ และนำศาสตร์ของพระราชาเป็นพลัง ขับเคลื่อนการ
ดำเนินงาน โดยเฉพาะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่กับการนำนวัตกรรมและ เทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการปฏิบัติงาน  
 ๓.๑๓ ปฏิบัติหน้าที่ราชการดว้ยความมุ่งมั่น เพื่อให้เกิดผลสำเร็จในระดับดเีด่นเป็นพิเศษในเรื่อง
ต่อไปนี้ คือ ยกระดับการศึกษาของผู้เรียน ยกระดบัผลสอบ O-NET หรือ NT การประกันคุณภาพการศกึษา
การดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้น ความพึงพอใจของประชาชนและผู้รับบริการตลอดจนผลสำเร็จตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประชาชน และประเทศ 
 


