ประกาศโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
เรื่อง การดาเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ได้ดาเนินงานตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบคคล ดังนี้ จัดระบบ บริหาร
จัดการองค์กรตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี เพือให้เอื้อตอการ บริหารงาน บคคล เป็น แบบอยางทีด่ ี
เป็นผู้นา และมีระบบการบริหารจัดการทีด่ ี โดย
1. ประกาศปฏิญญา อันประกอบด้วยค ามั่นสัญญาและเจตจานงในการบริหารสถานศึกษา คือ
1.1 ด้วยเกียรติของข้า : ข้าของสัญญาวา
ข้อ 1 ข้าจะบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี ยึดผลประโยชน์ ของ
นักเรียน ครู บคคลกรทางการศึกษา ประชาชน และประเทศชาติ เป็นสาคัญ มงสร้างเสริมความ ซือสัตย์ สจริต
ในการปฏิบัติราชการ
ข้อ 2 ข้าจะจัดระบบบริหารจัดการให้สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดย
คานึงถึงความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นสาคัญ
ข้อ 3 ข้าจะจัดระบบบริหารจัดการเงินและงบประมาณให้ถูกต้อง โปรงใส ค้มคา ตรวจสอบ
ได้ มีประสิทธิภาพ
ข้อ 4 ข้าจะจัดระบบบริหารงานบคคลให้เกิดความเสมอภาค เทาเทียม เป็นธรรม โดยไม
เลือกปฏิบัติอยางไมเป็นธรรม
ข้อ 5 ข้าจะมงมั่นในการยกระดับคณภาพการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้นโดยสงเสริม ความ
เข้มแข็งของโรงเรียนและครูในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ ที่ใช้โรงเรียนและห้องเรียนเป็นฐานใน
การ
พัฒนา
1.2 เจตจานงสูการปฏิบัติ
ข้อ 1 จะปฏิบัติตนให้เป็นผู้ตรงตอเวลา
ข้อ 2 จะปฏิบัติหน้าทีใ่ ห้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และวินัย
ข้อ 3 จะเป็นแบบอยางทีด่ ีด้านความซื่อสัตย์
ข้อ 4 จะยึดมั่นในหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
ข้อ 5 จะมงมั่นในการบริหารทีด่ ี
2. กาหนดนโยบายโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ซึ่งใช้เป็น วิสัยทัศน์และแนวทางการการศึกษา อัน
ประกอบด้วย
2.1 วิสยั ทัศน์
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ นาอยู เคียงคูชมชน มีความรู้สูสากล บนฐานความเป็นไทย ก้าวไกล
เทคโนโลยี ภาคีงานอาชีพ สร้างคนดีสูสังคม
2.2 กรอบแนวคิดการพัฒนา ใช้โมเดลการพัฒนารูปแบบการพัฒนามาตรฐานแบบบูรณา
การ (Integration standard)

2.3 แนวทางการพัฒนา
2.3.1 พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง ที่ดี โดย
การ มีสวนรวม และปรับระบบบริหารสูโรงเรียน คืนครูสูห้องเรียน ลดงานธรการและศึกษานิเทศก์รวมทาใน
การ พัฒนาคณภาพการศึกษาในระดับสถานศึกษาและห้องเรียน รวมทั้งมอบหมายความรับผิดชอบสูระดับ
งาน ตาม ภารกิจ ระดับพื้นที่และระดับนโยบาย
2.3.2 จัดระบบประกันคณภาพภายในโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
2.3.3 สงเสริมและพัฒนาองค์กรและคณภาพครู บคคลกรทางการศึกษาและคณภาพ ผู้เรียน
โดยปลูกฝังคานิยมรวมที่เข้มแข็ง อันประกอบด้วย การตรงตอเวลา เคารพกฎหมาย ระเบียบและวินัย ความ
ซื่อสัตย์สจริต ความรับผิดชอบและการบริการทีด่ ี
2.3.4 เสริมสร้างความซื่อสัตย์สจริตโดยใช้เกณฑ์การประเมินคณธรรมและความ โปรงใสใน
การดาเนินงานภาครับ (ITA) เป็นเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาเป็นแบบอยางทีด่ ดี ้านความซือสัตย์สจริต
2.3.5 จัดทาและทบทวนแผนพัฒนาคณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา คณภาพ
การศึกษาชองกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน แผนพัฒนา การศึกษาของ
ภาคการศึกษาและจังหวัดตามบริบทความต้องการของเขตพื้น ที่การศึกษา โดยใช้เป้าหมายเชิงยทธศาสตร์ 20
ปีเป็นเป้าหมายความสาเร็จทีส่ าคัญ
2.3.6 จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี เพื่อนาแผนพัฒนาคณภาพการศึกษาสูการปฏิบัติ
โดย อาศัยหลักวิชาการ ความคิดริเริม นวัตกรรม การปฏิบัติที่เป็นเลิศ ตลอดจนการวิจัยมาใช้ กาหนด
โครงการ/ กิจกรรมการดาเนินงานและบูรณาการกับมาตรฐานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา นโยบายและ ITA
2.3.7 จัดทาแผนพัฒนาคณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อยกระดับผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
ที่มงเน้นการสงเสริมความเข้มแข็งการจัดการศึกษาของโรงเรียน และความเข้มแข็งในการจัดการเรียนรู้ของครู
2.3.8 นานโยบายที่สาคัญ ของรัฐ บาล กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสูการปฏิบัติ โดยวิเคราะห์ความสาคัญ ประกาศกาหนด
นโยบายจัดทาแผนงาน โครงการสูการปฏิบัติตลอดจนนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานการปฏิบัติอยาง
ตอเนื่อง

2.3.9 ประยกต์ใช้หลักการบริหารคณภาพองค์กร (PDCA) ประกอบด้วย การวางแผน (Plan)
การดาเนินงานตามแผน (Do) การติดตาม ตรวจสอบและนิเทศ (Check) และการปรับปรงแก้ไข (Act) มาใช้
พัฒนาคณภาพการบริหารและการดาเนินการทกระดับ ทั้งระดับสานักงาน ระดับกลม ระดับงาน และ ระดับ
โครงการ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลเป้าหมายอยางมีคณภาพ
2.3.10 จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ การดาเนินงานในทกระดับทั้ง
ระดับโรงเรียน ระดับห้องเรียน ระดับกลม ระดับบคคล และระดับ โครงการ/กิจกรรมการดาเนินงาน และจัดให้
มีการเรียนรู้ ปรับปรงการดาเนินงาน และรายงานผลการดาเนินงาน
2.3.11 ศึกษา เรียนรู้และนาศาสตร์พระราชาเป็นพลังขับเคลื่อนการดาเนินงาน
โดยเฉพาะ หลักเศรษฐกิจพอเพียง ควบคูกับการนานวัตกรรมและนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) มาใช้ใน
การบริหารจัด การศึกษาการเรียนรู้และการบริการ
2.4 เป้าหมายความสาเร็จ
2.4.1 โรงเรียนมีความเข้มแข็งในการจัดการศึกษา โดย
1) มีคะแนนผลการประเมินคณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา โดย
รวมไมต่ากวาระดับดี
น้อยกวา ร้อยละ 40 2) มีคะแนนผลการทดสอบ O-Net หรือ NT ของนักเรียนในความรับผิดชอบไม
2.4.2 ครูมีความเข้มแข็งในการจัดการเรียนรู้ โดย
1) มีคะแนนผลการทดสอบ O-Net หรือ NT ของนักเรียนในความรับผิดชอบไม
น้อยกวาร้อยละ40
2) นักเรียนในความรับผิดชอบผานเกณฑ์ทที่ างราชการกาหนดไมน้อยกวาร้อยละ
50
2.4.3 ประชาชนและผู้รับบริการมีความพึงพอใจตอการพัฒนาคณภาพการบริหารและ การ
จัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา ของกลม และของโรงเรียนไมน้อยกวาร้อยละ 55
2.4.4 ประเทศชาติมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามยทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
3. กาหนดแนวทางการปฏิบัติหน้าทีร่ าชการและลูกจ้างในสถานศึกษา อันประกอบด้วย
3.1 ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยืดผลประโยชน์ของนักเรียน
ครู บคคลกรทางการศึกษา ประชาชน และประเทศเป็นสาคัญ
3.2 ปฏิบัติหน้าทีร่ าชการด้วยความซื่อสัตย์สจริต ไมยึดผลประโยชน์ของตนเอง และพวก
พ้องโดยมิชอบ
3.3 จัดระบบและขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สะดวกรวดเร็วมีประสิทธิภาพประสิทธิผลโดย
คานึงถึงความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นสาคัญ
3.4 จัดกิจ กรรมการเรีย นรู้ ที่ยึดผู้เรียนเป็น สาคัญ ด้ว ยความรัก ความเมตตา สงเสริม
บรรยากาศทีเ่ ป็นกัลยาณมิตรในโรงเรียนและห้องเรียน
3.5 มงเน้นยกระดับคณภาพการเรียนรูช้ องผู้เรียนให้สูงขึ้นอยางรอบด้าน
3.6 ปฏิบัติหน้าที่ ราชการโดยเป็นแบบอยางทีด่ ีเกี่ยวกับการตรงตอเวลา เคารพกฎหมาย
ระเบียบและวินัย ความซื่อสัตย์สจริต ความรับผิดชอบและบริการทีด่ ี
3.7 ปฏิบัติหน้าทีร่ าชการเกี่ยวกับการเงินและงบประมาณให้ถูกต้อง โปรงใส ค้มคา มี
ประสิทธิภาพตรวจสอบได้ และไมแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
3.8 ปฏิบัติหน้าทีร่ าชการเกี่ยวกับการบริหารงานบคคลด้วยความเสมอภาค เทาเทียม เป็น

ธรรมไมเลือกปฏิบัติและไมแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
3. 9 ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ราชกา รโ ดยให้ ค ว ามสาคัญ กั บการ นานโ ย บายข อง รัฐบาล
กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสูการ
ปฏิบัติให้เกิดผลสาเร็จอยางเป็นรูปธรรม
3.10 ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยประยกต์ใช้หลักการบริหารคณภาพ (PDCA) ประกอบด้วย
การวางแผน (Plan) การดาเนินงานตามแผน (Do) การติดตาม ตรวจสอบและนิเทศ (Check) และการ ปรับปรง
แกไช (Act) งานในหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
3.11 จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการดาเนินงานอยางตอเนื่องทั้ง
ในระดับบคคล ระดับห้องเรียน ระดับโรงเรียน ตลอดจนระดับโครงการและกิจกรรมการดาเนิน พร้อมทั้งจัดให้
มีการเรียนรู้ ปรับปรงการดาเนินงาน
3.12 ปฏิบัติหน้าทีร่ าชการโดยศึกษาเรียนรู้ และนาศาสตร์ชองพระราซาเป็นพลัง ขับเคลื่อน
การดาเนินงาน โดยเฉพาะหลักปรัชญาชองเศรษฐกิจพอเพียง ควบคูกับการนานวัตกรรมและ เทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน
3.13 ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความมงมั่น เพื่อให้เกิดผลสาเร็จในระดับดีเดนเป็นพิเศษใน
เรื องตอไปนี้ คือ ยกระดับ การศึกษาชองผู้เรียน ยกระดับผลสอบ 0-NET หรือ NT การประกัน คณภาพ
การศึกษาการดาเนินงานตามนโยบายและจดเน้น ความพึงพอใจของประชาชนและผู้รับบริการตลอดจน
ผลสาเร็จตามยทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพือความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประชาชน และประเทศ
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