
 
 
 

ประกาศโรงเรียนบาเจาะ  
เรื่อง การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

------------------------------------------ 
การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โรงเรียนบาเจาะ ได้ดำเนินงานตาม

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้  
จัดระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้เอ้ือต่อการ

บริหารงานบุคคล เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำ และมีระบบการบริหารจัดการที่ดีโดย  
1. ประกาศปฏิญญา อันประกอบด้วยคำมั่นสัญญาและเจตจำนงในการบริหารสถานศึกษา คือ 
   1.1 ด้วยเกียรติของข้า : ข้าขอสัญญาว่า  

ข้อ 1 ข้าจะบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดผลประโยชน์ของ 
นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ประชาชน และประเทศชาติ เป็นสำคัญ มุ่งสร้างเสริมความ
ซื่อสัตย์ สุจริตในการปฏิบัติราชการ  

ข้อ 2 ข้าจะจัดระบบบริหารจัดการให้สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดย
คำนึงถึง ความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นสำคัญ ข้อ  

3 ข้าจะจัดระบบบริหารจัดการเงินและงบประมาณให้ถูกต้อง โปร่งใส คุ้มค่า ตรวจสอบ
ได ้มี ประสิทธิภาพ  

ข้อ 4 ข้าจะจัดระบบบริหารงานบุคคลให้เกิดความเสมอภาค เท่าเทียม เป็นธรรมโดยไม่
เลือก ปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม  

ข้อ 5 ข้าจะมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้นโดยส่งเสริม ความ 
เข้มแข็งของโรงเรียนและครูในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่ใช้โรงเรียนและห้องเรียนเป็น
ฐานในการ พัฒนา  
    1.2 เจตจำนงสู่การปฏิบัติ  

ข้อ 1 จะปฏิบัติตนให้เป็นผู้ตรงต่อเวลา  
ข้อ 2 จะปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และวินัย  
ข้อ 3 จะเป็นแบบอย่างที่ดีด้านความซื่อสัตย์  
ข้อ 4 จะยึดมั่นในหน้าที่ความรับผิดชอบ  
ข้อ 5 จะมุ่งม่ันในการบริหารที่ดี  



2. กำหนดนโยบายโรงเรียนคงคาราม ซึ่งใช้เป็น วิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาเขตพ้ืนที
การศึกษา อันประกอบด้วย  

2.1 วิสัยทัศน์ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี/การมีส่วนร่วม/ปรับระบบบริหารจัดการ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ แผนพัฒนา ศธ./สพฐ. ITA นโยบาย พลัง
ขับเคลื่อน เศรษฐกิจพอเพียง นวัตกรรม ICT แผนพัฒนา/แผนปฏิบัติการ/แผนพัฒนาคุณภาพ
การเรียนรู้ มาตรฐาน สพฐ. การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับ
สากล บนพื้นฐานของ ความเป็นไทย  

2.2 กรอบแนวคิดการพัฒนา ใช้โมเดลการพัฒนารูปแบบการพัฒนามาตรฐานแบบ
บูรณาการ (Integration Standard) 

2.3 แนวทางการพัฒนา  
2.3.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

โดยการมีส่วน ร่วมและปรับระบบบริหารสู่โรงเรียน คืนครูสู่ห้องเรียน ลดงานธุรการและ 
ศึกษานิเทศก์ รวมทั้งในการพัฒนา คุณภาพการศึกษาในระดับสถานศึกษาและห้องเรียน  
รวมทั้งมอบหมายความรับผิดชอบสู่ระดับงานตามภารกิจ ระดับพื้นที่และระดับนโยบาย  

2.3.2 จัดระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนบาเจาะ 
2.3.3 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและคุณภาพครู บุคลากรทางการศึกษา และ

คุณภาพผู้เรียน โดย ปลูกฝังค่านิยมที่เข้มแข็ง อันประกอบด้วย การตรงต่อเวลา เคารพ
กฎหมาย ระเบียบวินัยความซื่อสัตย์ สุจริต ความรับผิดชอบและการบริการที่ดี  

2.3.4 เสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต โดยใช้ เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ ดำเนินงาน ภาครัฐ (ITA)  

2.3.5 จัดทำและทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาคุณภาพ การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แผนพัฒนาการศึกษาของ ภาคการศึกษาและจังหวัดตามบริบท
ความต้องการของเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 20 ปี เป็น
เป้าหมายความสำเร็จที่สำคัญ  

2.3.6 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อนำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การ
ปฏิบัติ โดยอาศัย หลักวิชาการ ความคิดริเริ่มนวัตกรรม การปฏิบัติที่เป็นเลิศตลอดจน
การวิจัยมาใช้กำหนด โครงการ/กิจกรรม การดำเนินงานและบูรณาการกับมาตรฐานเขต
พ้ืนที่การศึกษา นโยบาย และ ITA  



2.3.7 จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือยกระดับผลการเรียน
ของผู้เรียน ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมความเข้มแข็งการจัดการศึกษาของโรงเรียน และความ
เข้มแข็งในการจัดการเรียนรู้ของครู  

2.3.8 นำนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐานและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสู่การปฏิบัติ โดย
วิเคราะห์ความสำคัญ ประกาศกำหนด นโยบาย จัดทำแผนงาน โครงการสู่การปฏิบัติ
ตลอดจนนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  

2.3.9 ประยุกต์ใช้หลักการบริหารคุณภาพองค์กร (PDCA) ประกอบด้วย การ
วางแผน (Plan) การ ดำเนินงานตามแผน (Do) การติดตาม ตรวจสอบและนิเทศ 
(Check) และการปรับปรุงแก้ไข (Act) มาใช้ พัฒนาคุณภาพการบริหารและการ
ดำเนินการทุกระดับ ทั้งระดับสำนักงาน ระดับกลุ่ม ระดับงาน และระดับ โครงการ 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ  

2.3.10 จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ การดำเนินงานใน
ทุกระดับ ทั้งระดับ โรงเรียน ระดับห้องเรียน ระดับกลุ่ม ระดับบุคคล และระดับ 
โครงการ/กิจกรรมการดำเนินงาน และจัดให้มี การเรียนรู้ ปรับปรุงการดำเนินงานและ
รายงานผลการดำเนินงาน  

2.3.11 ศึกษา เรียนรู้และนำศาสตร์พระราชาเป็นพลังขับเคลื่อนการดำเนินงาน 
โดยเฉพาะหลัก เศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่กับการนำนวัตกรรมและนำเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ICT) มาใช้ในการบริหารจัด การศึกษาการเรียนรู้และการบริการ  
2.4 เป้าหมายความสำเร็จ  

2.4.1 โรงเรียนมีความเข้มแข็งในการจัดการศึกษา โดย 
1) มีคะแนนผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน

การศึกษา โดยไม่รวม ไม่ ต่ำกว่าระดับดีมาก  
2) มีคะแนนผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนในความรับผิดชอบ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  
2.4.2 ครูมีความเข้มแข็งในการจัดการเรียนรู้ โดย  

1) มีคะแนนผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนในความรับผิดชอบ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  

2) นักเรียนในความรับผิดชอบผ่านเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50  



2.4.3 ประชาชนและผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารและการจัด การศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาของกลุ่ม และ
ของโรงเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 55  
2.4.4 ประเทศชาติมีความม่ันคง มั่งคั่งยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ 20 ปี  

3. กำหนดแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ราชการและลูกจ้างในสถานศึกษา อันประกอบด้วย  
3.1 ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดผลประโยชน์ของ

นักเรียน ครู บุคลากร ทางการศึกษา ประชาชน และประเทศเป็นสำคัญ  
3.2 ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ยึดผลประโยชน์ของตนเอง และพวก

พ้องโดยมิชอบ  
3.3 จัดระบบและขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

โดยคำนึงถึงความ พึงพอใจของผู้รับบริการเป็นสำคัญ  
3.4 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้วยความรัก ความเมตตา ส่งเสริม 

บรรยากาศที่เป็น กัลยาณมิตรในโรงเรียนและห้องเรียน  
3.5 มุ่งเน้นยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สูงขึ้นอย่างรอบด้าน  
3.6 ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยเป็นแบบอย่างที่ดีเก่ียวกับการตรงต่อเวลา เคารพกฎหมาย 

ระเบียบและวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบและบริการที่ดี  
3.7 ปฏิบัติหน้าที่ราชการเก่ียวกับการเงินและงบประมาณให้ถูกต้อง โปร่งใส คุ้มค่า มี

ประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ และไมแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ  
3.8 ปฏิบัติหน้าที่ราชการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลด้วยความเสมอภาค เท่าเทียม 

เป็นธรรมไม่เลือก ปฏิบัติและไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ  
3.9 ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยให้ ความสำคัญกับการนำนโยบายของรัฐบาล 

กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานลำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
สู่การปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จอย่าง เป็นรูปธรรม  

3.10 ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยประยุกต์ใช้หลักการบริหารคุณภาพ (PDCA) 
ประกอบด้วย การวางแผน (Plan) การดำเนินงานตามแผน (Do) การติดตาม ตรวจสอบและ
นิเทศ (Check) และการปรับปรุงแก้ไข(Act)งานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ  

3.11 จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ทั้งในระดับบุคคล ระดับห้องเรียน ระดับโรงเรียน ตลอดจนระดับโครงการและกิจกรรมการ
ดำเนินงาน พร้อมทั้งจัดให้มีการ เรียนรู้ ปรับปรุงการดำเนินงาน  



3.12 ปฏิบัติหน้าที่ราชการโยศึกษาเรียนรู้ และนำศาสตร์ของพระราชาเป็นพลัง 
ขับเคลื่อน การดำเนินงาน โดยเฉพาะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่กับการนำ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้ในการ ปฏิบัติงาน  

3.13 ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความมุ่งม่ัน เพ่ือให้เกิดผลสำเร็จในระดับดีเด่นเป็นพิเศษ
ในเรื่องต่อไปนี้คือ ยกระดับการศึกษาของผู้เรียน ยกระดับผลสอบ O-NET การประกันคุณภาพ 
การศึกษาการดำเนินงานตาม นโยบายและจุดเน้น ความพึงพอใจของประชาชน และประเทศ  

 
 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

 
ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

 
 
 

(นายภัทรศักดิ์   หนูเกิด) 
รองผู้อำนวยการ 

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบาเจาะ 


