การดําเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลโรงเรียนบานไชยสอ
โรงเรียนบานไชยสอ ไดดําเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ จัดระบบ
บริ หาร จั ดองค ก รตามหลั ก การบริ หารกิ จการบ านเมื อ งที่ ดี เพื่ อ ให เ อื้ อ ต อ การบริ หารงานบุ ค คล
เปนแบบอยางที่ดี เปนผูนําและมีระบบการบริหารจัดการที่ดี โดย
1. ประกาศปฏิ ญญา อั น ประกอบด วยคํ ามั่ น สั ญญาและเจตจํ านงในการบริ ห ารเขตพื้ น ที่
การศึกษา คือ
1.1 ดวยเกียรติของขา : ขาขอสัญญาวา
ขอ 1 ขาจะบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ยึดผลประโยชนของ
นักเรียน
ครู บุคลากรทางการศึกษา ประชาชนและประเทศชาติเปนสําคัญ มุงสรางเสริมความซื่อสัตย สุจริตใน
การปฏิบัติราชการ
ขอ 2 ขาจะจัดระบบริหารจัดการใหสะดวก รวมเร็ว มีประสิทธิภาพประสิทธิผลโดย
คํานึงถึงความพึงพอใจของผูรับบริการเปนสําคัญ
ข อ 3 ข าจะจั ดระบบบริ หารจั ดการเงิ นและงบประมาณให ถูก ต อ ง โปร งใส คุ มค า
ตรวจสอบได มีประสิทธิภาพ
ขอ 4 ขาจะจัดระบบบริหารงานบุคคลใหเกิดความเสมอภาค เทาเทียม เปนธรรมโดยไม
เลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม
ขอ 5 ขาจะมุงมั่นในการยกระดับคุณภาพการเรียนของผูเรียนใหสูงขึ้นโดยสงเสริมความ
เขมแข็งของโรงเรียนและครูในการจัดการศึกษาและการเรียนรูที่ใชโรงเรียนและหองเรียนเปนฐานในการ
พัฒนา
1.2 เขตจํานงสูการปฏิบัติ
ขอ 1 จะปฏิบัติใหเปนผูตรงตอเวลา
ขอ 2 จะปฏิบัติหนาที่ใหถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ และวินัย
ขอ 3 จะเปนแบบอยางที่ดีดานความซื่อสัตย
ขอ 4 จะยึดมั่นในหนาที่ความรับผิดชอบ
ขอ 5 จะมุงมั่นในการบริหารที่ดี
2. กําหนดนโยบายโรงเรียนบานไชยสอ ซึ่งใชเปนวิสัยทัศนและแนวทางการพัฒนาเขตพื้นที่
การศึกษา ประกอบดวย
2.1 วิสัยทัศน
โรงเรียนบานไชยสอ มุงยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาทักษะ โดยเนนใหผูเรียนมี
ทักษะใน
การใชภาษาไทย ใฝเรียนรู เนนการใชระบบประกันคุณภาพเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการ
2.2 กรอบแนวคิดการพัฒนา ใชโมเดลการพัฒนารูปแบบการพัฒนามาตรฐานแบบบูรณาการ

2.3 แนวทางการพัฒนา
2.3.1 พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดย

การมี
สวนรวม และปรับระบบบริหารสูโรงเรียน คืนครูสูหองเรียน ลดงานธุรการและศึกษานิเทศก รวมทําใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับสถานศึกษาและหองเรียน รวมทั้งมอบหมายความรับผิดชอบสู
ระดับงานตามภารกิจ ระดับพื้นที่และระดับนโยบาย
2.3.2 จัดระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
2.3.3 สงเสริมและพัฒนาองคกรและคุณภาพครู บุคลากรทางการศึกษาและคุณภาพ
ผูเรียน
โดยปลูกฝงคานิยมรวมที่เขมแข็ง อันประกอบดวย การตรงตอเวลา เคารพกฎหมาย ระเบียบและวินัย
ความซื่อสัตยสุจริต ความรับผิดชอบและการบริการที่ดี
2.3.4 เสริมสรางความซื่อสัตยสุจริตโดยใชเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานภาครัฐ (ITA) เปนเปาหมายและแนวทางการพัฒนาเปนแบบอยางที่ดีดานความซื่อสัตย
สุจริต
2.3.5 จั ดทํ าและทบทวนแผนพั ฒนาคุ ณภาพการศึ กษาให สอดคล องกั บแผนพั ฒนา
คุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาและจังหวัดตามบริบทความตองการของเขตพื้นที่การศึกษา โดยใช
เปาหมายเชิงยุทธศาสตร 20 ป เปนเปาหมายความสําเร็จที่สําคัญ
2.3.6 จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป เพื่อนําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูการปฏิบัติ
โดยอาศัยหลักวิชาการ ความคิดริเริ่ม นวัตกรรม การปฏิบัติที่เปนเลิศ ตลอดจนการวิจัยมาใชกําหนด
โครงการ / กิจกรรมการดําเนินและบูรณาการกับมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา นโยบายและ ITA
2.3.7 จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของผูเรียน เพื่อยกระดับผลการเรียนรูของ
ผูเรียนที่มุงสูการสงเสริมความเขมแข็งการจัดการศึกษาของโรงเรียน และความเขมแข็งในการจัดการ
เรียนรูของครู
2.3.8 นํานโยบายที่สําคัญของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสูการปฏิบัติ โดยวิเคราะหความสําคัญ ประกาศ
กําหนด นโยบายจัดทําแผนงาน โครงการสงการปฏิบัติตลอดจนนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน
การปฏิบัติอยางตอเนื่อง
2.3.9 ประยุกตใชหลักการบริหารคุณภาพองคกร (PDCA) ประกอบดวย การวางแผน
(Plan) การดําเนินงานตามแผน (Do) การติดตาม ตรวจสอบและนิเทศ (Check) และการปรับปรุงแกไข
(Act) มาใชพัฒนาคุณภาพการบริหารและการดําเนินการทุกระดับ ทั้งระดับสํานักงาน ระดับกลุม และ
ระดับโครงการเพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายอยางมีคุณภาพ
2.3.10 จัดใหมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ การดําเนินงานในทุก
ระดับทั้ง ระดับโรงเรียน ระดับหองเรียน ระดับกลุม ระดับบุคคล และระดับโครงการ/กิจกรรมการ
ดําเนินงานและจัดใหมีการเรียนรู ปรับปรุงการดําเนินงานและรายงานผลการดําเนินงาน

2.3.11 ศึ ก ษา เรี ย นรู แ ละนํ าศาสตร พระราชาเป นพลั งขั บเคลื่ อ นการดํ าเนิ น งาน
โดยเฉพาะหลักเศรษฐกิจพอเพียง ควบคูกับการนํานวัตกรรมและนําเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) มาใชใน
การบริหารจัดการศึกษาการเรียนรูและการบริหาร
2.4 เปาหมายความสําเร็จ
2.4.1 โรงเรียนมีความเขมแข็งในการจัดการศึกษา โดย
1) มีคะแนนผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
โดยรวมไม
ต่ํากวาระดับดีมาก
2) มีคะแนนผลการทดสอบ O-Net หรือ NT ของนักเรียนในความรับผิดชอบไม
นอยกวา
รอยละ 40
2.4.2 ครูมีความเขมแข็งในการจัดการเรียนรู โดย
1) มีคะแนนผลการทดสอบ O-Net หรือ NT ของนักเรียนในความรับผิดชอบไม
นอยกวา
รอยละ 40
2) นักเรียนในความรับผิดชอบผานเกณฑที่ทางราชการกําหนดไมนอยกวา รอยละ
50
2.4.3 ประชาชนและผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการพัฒนาคุณภาพการบริหารและ
การจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาของกลุม และของโรงเรียนไมนอยกวา รอยละ 55
2.4.4 ประเทศชาติมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป
3. กําหนดแนวทางปฏิบัติหนาที่ราชการและลูกจางในสถานศึกษา อันประกอบดวย
3.1 ปฏิบัติหนาที่ราชการตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ยึดผลประโยชนของนักเรียน
ครู บุคลากรทางการศึกษา ประชาชน และประเทศชาติเปนสําคัญ
3.2 ปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตยสุจริต ไมยึดผลประโยชนของตนเอง และพวก
พองโดยมิชอบ
3.3 จัดระบบและขั้นตอนการปฏิบัติงานใหสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
โดยคํานึงถึงความพึงพอใจของผูรับบริการเปนสําคัญ
3.5 มุงเนนยกระดับคุณภาพการเรียนรูของนักเรียนใหสูงขึ้นอยางรอบดาน
3.6 ปฏิบัติหนาที่ราชการโดยเปนแบบอยางที่ดีเกี่ยวกับการตรงตอเวลา เคารพกฎหมาย
ระเบียบและวินัย ความซื่อสัตยสุจริต ความรับผิดชอบและบริการที่ดี
3.7 ปฏิ บัติหน าที่ ร าชการเกี่ ยวกั บการเงิ นและงบประมาณให ถูกต อ ง โปร งใส คุ มค า
มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได และไมแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ

3.8 ปฏิบัติหนาที่ราชการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลดวยความเสมอภาค เทาเทียม เปน
ธรรมไมเลือกปฏิบัติและไมแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ
3.9 ปฏิ บั ติ หน า ที่ ราชการโดยให ความสํ าคั ญกั บการนํ านโยบายของรั ฐบาล
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสู
การปฏิบัติใหเกิดผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรม
3.10 ปฏิบัติหนาที่ราชการโดยประยุกตใชหลักการบริหารคุณภาพ (PDCA) ประกอบดวย
การวางแผน (Plan) การดําเนินงานตามแผน (Do) การติดตาม ตรวจสอบและนิเทศ (Check) และการ
ปรับปรุงแกไข (Act) งานในหนาที่รับผิดชอบ
3.11 จัดใหมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการดําเนินงานอยางตอเนื่องทั้ง
ในระดับบุคคล ระดับหองเรียน ระดับโรงเรียน ตลอดจนระดับโครงการและกิจกรรมการดําเนินพรอม
ทั้งจัดใหมีการเรียนรูปรับปรุงการดําเนินงาน
3.12 ปฏิบัติหนาที่ราชการโดยศึกษาเรียนรู และนําศาสตรของพระราชาเปนพลังขับเคลื่อน
การดําเนินงานโดยเฉพาะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ควบคูกับการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงาน
3.13 ปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความมุงมั่น เพื่อใหเกิดผลสําเร็จในระดับดีเดนเปนพิเศษใน
เรื่องตอไปนี้ คือ ยกระดับการศึกษาของผูเรียน ยกระดับผลสอบ O-NET หรือ NT การประกัน
คุณภาพการศึกษา การดําเนินงานตามนโยบายและจุดเนน ความพึงพอใจของประชาชนและผูรับบริการ
ตลอดจน ผลสําเร็จตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประชาชนและ
ประเทศ

