
 



การด าเนินงานตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต1 

 

 โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ ได้ด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลดังนี้ 

 จดัระบบบริหารจัดการองศ์กรตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้เอ้ือต่อการบริหารงาน 

บุคคล เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้น า และมีระบบการบริหารจัดการที่ดี โดย 

 1. ประกาศปฏิญญา อันประกอบด้วยค ามั่นสัญญาและเจตจ านงในการบริหารสถานศึกษา คือ 

 1.1 ด้วยเกียรติของข้า : ข้าขอสัญญาว่า 

  ข้อ 1 ข้าจะบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดผลประโยชน์ของนักเรียน 

คร ูบุคคลกรทางการศึกษา ประชาชนและประเทศชาติเป็นส าคัญ มุ่งสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติ 

ราชการ 

  ข้อ 2 ข้าจะจัดระบบบริหารจัดการให้สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพประสิทธิผลโดยค านึงถึง

ความฟังพอใจของผู้รับบริการเป็นส าคัญ 

  ข้อ 3 ข้าจะจัดระบบบริหารจัดการเงินและงบประมาณให้ถูกต้องโปร่งใส คุ้มค่า 

  ข้อ 4 ข้าจะจัดระบบบริหารงานบุคคลให้เกิดความเสมอภาคเท่าเทียม เป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

อย่างไม่เป็นธรรม 

  ข้อ 5 ข้าจะมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้นโดยส่งเสริมความเข้มแข็ง

ของโรงเรียนและครูในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่ใช้โรงเรียนและห้องเรียนเป็นฐานในการพัฒนา 

 1.2 เจตจ านงสู่การปฏิบัติงาน 

 1. ด้านการปฏิบัติหน้าที่ 

บุคลากรทุกคนในโรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ ต้องปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ เจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรม โดยยืดหลัก

ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ด้วยความโปร่งใส ด าเนินการตามท่ีกฎหมายก าหนดอย่างเคร่งครัด และให้บริการกับ

ประชาชนหรือผู้มารับบริการกับหน่วยงาน โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนโดยมิควรได้ 

 2. ด้านการใช้งบประมาณ 

บุคลากรในโรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ ต้องส านึกและตระหนักถึงการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินว่าเป็นงบประมาณท่ี

ได้มาจากเงินภาษีของราษฎร โดยต้องใช้จ่ายอย่างเหมาะสมและประหยัด ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ร่วมกับกลุ่มงานที่ก ากับ ดูแลต้านงบประมาณ การเบิก- จ่าย และการจัดหาพัสดุ ต้องต าเนินการด้วยความ

โปร่งใสและตรวจสอบได้ 



 3. ด้านการใช้อ านาจ 

ผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยงานทุกระดับชั้นการบังคับบัญชา ต้องมอบหมายงานประเมินผลการ 

ปฏิบัติงาน คัดเสือกบุคลากรเพ่ือปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้ง สั่งดารก ากับ ดูแลให้ 

ผู้ได้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่โตยไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับด้าง ๆ อย่างถูกต้องและชอบธรรม 

 4. ด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 

บุคลากรในโรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ ต้องใช้ของทางราชการ เพ่ือ ประโยชน์ในทางราชการ ไม่น าทรัพย์สินของทาง
ราชการไปใช้ประโยชน์ที่มิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบหรือ ข้อบังคับต่าง ๆ หรือยินยอมให้บุคคลใดน าไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น ในทางที่ไม่ถูกต้องและไม่ เหมาะสม 

 5. ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

ทุกหน่วยงานต้องด าเนินการตามแนวทางแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต ระยะท่ี 3 
(พ.ศ.2560-2564) แผนปฏิบัติการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ ชอบของโรงเรียน
บ้านหินลาดวังตอ และมาตรการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง พร้อมทั้งร่วมกัน สอดส่องและแก้ไขปัญหาการทุจริต เพ่ือให้การ
ทุจริตลดลง และหมดไปในที่สุด 

 6. ด้านคุณภาพการด าเนินงาน 

บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ตนเองรับผิดชอบโดยยึดหลัก มาตรฐานการ
ด าเนินงาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ ก าหนดไว้ เพื่อให้ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

 7. ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร 

ทุกกลุ่มงานต้องด าเนินการจัดท าข้อมูลของกลุ่มงานที่ต้องเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยจัดให้มี ช่องทางการสื่อสารกับ
ประชาชนที่มาติดต่อกับหน่วยงาน ซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่ ทางราชการแจ้งได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว พร้อมทั้งเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

 8. การปรับปรุงระบบการท างาน 

ทุกกลุ่มงานต้องด าเนินการปรับปรุง พัฒนาระบบการปฏิบัติงาน เพื่อให้กระบวนการของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ 
รวดเร็ว ทันสมัย สามารถให้ความสะดวกแก่ประชาชน ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับ หน่วยงานเพื่อให้เกิดความพึง
พอใจและส่งเสริมให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้รับบริการเข้ามามีส่วน ร่วมในการด าเนินภารกิจของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 พร้อมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์ของกลุ่มงานในสังกัดให้มี
ความโปร่งใส เพ่ือสร้างทัศนคติและความเชื่อมั่นของประชาชนที่ดีต่อโรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ 

 9. ด้านการเปิดเผยข้อมูล 

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ ด าเนินการน าข้อมูลที่ประชาชนควรทราบ และเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินภารกิจของ
โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ ไว้ในเว็บไซต์ของ โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ 



ช่องทางติดต่อสื่อสาร กับประชาชน (Social Network) ข้อมูลแผนการด าเนินงาน ข้อมูลขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือ
การให้บริการ ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลการบริหารและการพัฒนา
ทรัพยากร บุคคล ข้อมูลการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือเป็นการ
แสดง ความโปร่งใสในการบริหารงานและด าเนินงานของโรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ 

 

 10. ด้านการป้องกันการทุจริต 

บุคลากรในโรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ ต้องด าเนินภารกิจของตนเองตาม แนวทางของเจตจ านงในการบริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และสามารถตรวจสอบได้ พร้อมทั้งเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนบ้านหินลาดวัง
ตอ ให้เป็นองค์กรที่ปราศจากการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ มีความมั่นคงในความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสตามหลัก
ธรรมาภิบาล มีความม่ันคงในคุณธรรม จรรยาของข้าราชการ และมีความยั่งยืนในการรับใช้สังคมไทยทางด้าน
การศึกษา 

 2.1 วิสัยทัศน์ 

“ภายในปี 2566 เป็นโรงเรียนที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมในการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างความเป็นพลเมืองดี มีความ
เป็นเลิศทางวิชาการและเป็นต้นแบบสื่อมวลชนศึกษา” 

 2.2 กรอบแนวคิดการพัฒนา ใช้โมเดลการพัฒนารูปแบบการพัฒนามาตรฐานแบบบูรณาการ (Integration 
Standard)  

 2.3 แนวทางการพัฒนา 

  2.3.1 พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยการมี 
ส่วนรวมและปรับระบบบริหารสู่โรงเรียนและศึกษานิเทศก์ร่วมท าในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับ 
สถานศึกษาและห้องเรียน รวมทั้งมอบหมายความรับผิดชอบสู่ระดับงานตามภารกิจ ระดับพื้นท่ีและระดับ นโยบาย 

  2.3.2 จัดระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ 

  2.3.3 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและคุณภาพครู บุคคลกรทางการศึกษาและคุณภาพผู้เรียนโดย 
ปลูกฝังค่านิยมร่วมที่เข้มแข็งอันประกอบด้วย การตรงต่อเวลา เคารพกฎหมายระเบียบและวินัย ความซื่อสัตย์ 
สุจริต ความรับผิดชอบและการบริการที่ดี 

  2.3.4 เสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตโดยใช้เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 
ด าเนินการภาครัฐ (ITA) เป็นเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาเป็นแบบอย่างที่ดีด้านความซื่อสัตย์สุจริต 

  2.3.5 จัดท าและทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แผนพัฒนาการศึกษาของภาค
การศึกษา และจังหวัดตามบริบทความต้องการของเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยใช้เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 20 ปี เป็น
เป้าหมาย ความส าเร็จที่ส าคัญ 



  2.3.6 จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีเพ่ือน าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติโดยอาศัย
หลัก วิชาการ ความคิดริเริ่มนวัตกรรม การปฏิบัติที่เป็นเลิศตลอดจนการวิจัยมาใช้ก าหนดโครงการ/ กิจกรรมการ 
ด าเนินงานและบูรณาการกับมาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษานโยบายและ ITA 

  2.3.7 จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนเพ่ือยกระดับผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่
มุ่งเน้นการ ส่งเสริมความเข้มแข็งการจัดการศึกษาของโรงเรียนและความเข้มแข็งในการจัดการเรียนรู้ของครู 

  2.3.8 น านโยบายที่ส าคัญของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น 
พ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสู่การปฏิบัติโดยวิเคราะห์ความส าคัญ ประกาศก าหนดนโยบายจัดท า 
แผนงาน โครงการสู่การปฏิบัติตลอดจนนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

  2.3.9 ประยุกต์ใช้หลักการบริหารคุณภาพองค์กร (PDCA) ประกอบด้วยการวางแผน (Plan) การ 
ด าเนินงานตามแผน (Do) การติดตามตรวจสอบและนิเทศ (Check) และการปรับปรุงแก้ไข (Act) มาใช้พัฒนา 
คุณภาพการบริหารและการด าเนินการทุกระดับ ทั้งระดับส านักงาน ระดับกลุ่ม ระดับงาน และระดับโครงการ
เพ่ือให้ การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ 

  2.3.10 จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการด าเนินงานในทุกระดับทั้งระดับ 
โรงเรียน ระดับห้องเรียน ระดับกลุ่ม ระดับบุคคล และระดับโครงการ/กิกรรมการด าเนินงาน และจัดให้มีการเรียนรู้ 
ปรับปรุงการด าเนินงานและรายงานผลการด าเนินงาน 

  2.3.11 ศึกษาเรียนรู้และน าศาสตร์พระราชาเป็นพลังขับเคลื่อนการด าเนินงาน โดยเฉพาะหลัก 
เศรษฐกิจพอเพียงควบคู่กับการน านวัตกรรมและน าเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) มาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา
การ เรียนรู้และการบริการ 

 2.4 เป้าหมายความส าเร็จ  

  2.4.1 โรงเรียนมีความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาโดย 

   1) มีคะแนนผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาโดยรวมไม่
ต า่กว่า ระดับดีมาก 

   2) มีคะแนนผลการทดสอบ O-Net หรือ NT ของนักเรียนในความรับผิดชอบสูงกว่า 
ระดับประเทศ 

  2.4.2 ครูมีความเข้มแข็งในการจัดการเรียนรู้โดย 

   1) มีคะแนนผลการทดสอบ O-Net หรือ NT ของนักเรียนในความรับผิดชอบสูงกว่า 
ระดับประเทศ 

   2) นักเรียนในความรับผิดชอบผ่านเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

  2.4.3 ประชาชนและผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัด
การศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาของกลุ่ม และของโรงเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 55 



  2.4.4 ประเทศชาติมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

3. ก าหนดแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ราชการและลูกจ้างในสถานศึกษา อันประกอบด้วย 

 3.1 ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดผลประโยชน์ของนักเรียน ครู บุคลากร 
ทางการศึกษา ประชาชนและประเทศเป็นส า คัญ 

 3.2 ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่ยึดผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องโดยมิชอบ 

 3.3 จัดระบบและขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยค านึงถึงความ
พึง พอใจของผู้รับบริการเป็นส าคัญ 

 3.4 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยความรัก ความเมตตา ส่งเสริมบรรยากาศที่เป็น 
กัลยาณมิตรในโรงเรียนและห้องเรียน 

 3.5 มุ่งเน้นยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สูงขึ้นอย่างรอบด้าน  

 3.6 ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยเป็นแบบอย่างที่ดีเก่ียวกับการตรงต่อเวลา เคารพกฎหมาย ระเบียบและวินัย 
ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบและบริการที่ดี 

 3.7 ปฏิบัติหน้าที่ราชการเกี่ยวกับการเงินและงบประมาณให้ถูกต้อง โปร่งใส คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ 
ตรวจสอบได้และไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ 

 3.8 ปฏิบัติหน้าที่ราชการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลด้วยความเสมอภาค เท่าเทียม เป็นธรรมไม่เลือก 
ปฏิบัติและไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ 

 3.9 ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยให้ความส าคัญกับการน านโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสู่การปฏิบัติให้เกิดผลส าเร็จอย่างเป็น รูปธรรม 

 3.10 ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยประยุกต์ใช้หลักการบริหารคุณภาพ (PDCA) ประกอบด้วย การวางแผน 
(Plan) การด าเนินงานตามแผน (Do) การติดตาม ตรวจสอบและนิเทศ (Check) และการปรับปรุงแก้ไข (Act) งาน 
ในหน้าที่รับผิดชอบ 

 3.11 จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับ บุคคล 
ระดับห้องเรียน ระดับโรงเรียนตลอดจนระดับโครงการและกิจกรรมการด าเนินพร้อมทั้งจัดให้มีการเรียนรู้ ปรับปรุง
การด าเนินงาน 

 3.12 ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยศึกษาเรียนรู้และน าศาสตร์ของพระราชาเป็นพลังขับเคลื่อนการ ด าเนินงาน 
โดยเฉพาะหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่กับการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน การ
ปฏิบัติงาน 

 3.13 ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความมุ่งม่ันเพ่ือให้เกิดผลส าเร็จในระดับดีเด่นเป็นพิเศษในเรื่องยกระดับ 
การศึกษาของผู้เรียน ยกระดับผลสอบ O-NET หรือ NT การประกันคุณภาพการศึกษาการด าเนินงานตามนโยบาย 



และจุดเน้น ความพึงพอใจของประชาชนและผู้รับบริการตลอดจนผลส าเร็จตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อความ 
มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนของประชาชนและประเทศ 

 

 


