
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 

 
โรงเรี ยน เขมราฐพิ ทยาคม  ได้ ด ำ เนิ น งานตามน โยบายการบริห ารท รัพ ยากรบุ คคล  ดั งนี้   

จัดระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้เอื้อต่อการบริหารงาน บุคคลเป็น
แบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำ และมีระบบการบริหารจัดการที่ดี โดย  

1. ประกาศปฏิญญา อันประกอบด้วยคำมั่นสัญญาและเจตจำนงในการบริหารสถานศึกษาคือ   
 ๑.๑ ปฏิญญาโรงเรียนสุจริตคณะครู  บุคลากรทางการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนในการต่อต้านการทุจริต

ทุกรูปแบบด้วยการขับเคลื่อนโครงการ “โรงเรียนสุจริต” ดังนี้   
ข้อ 1 เราจะร่วมกันป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  
ข้อ 2 เราจะปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เป็นวิถีชีวิตในโรงเรียนและชุมชน  
ข้อ ๓ เราจะสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างโรงเรียนและชุมชนให้เป็นรูปธรรมและมี 

ความยั่งยืน 
1.2 เจตจำนงสู่การปฏิบัติ  

ข้อ 1 จะปฏิบัติตนให้เป็นผู้ตรงต่อเวลา  
ข้อ 2 จะปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และวินัย  
ข้อ 3 จะเป็นแบบอย่างที่ดีด้านความซื่อสัตย์  
ข้อ 4 จะยึดมั่นในหน้าทีค่วามรับผิดชอบ  
ข้อ 5 จะมุ่งมั่นในการบรหิารที่ด ี 

2. กำหนดนโยบายโรงเรยีนเขมราฐพิทยาคม ซึ่งใช้เป็นวิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาโรงเรียน 
ประกอบด้วย  

 2.1 วิสัยทัศน์  
          “ภายในปี 2566 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล มี

คุณธรรม คุณลักษณะและทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ สามารถดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  

       2.2 กรอบแนวคิดการพัฒนา  
           ใชร้ะบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา โดยใช้รูปแบบการบริหาร KHEM Model   
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 2.3 แนวทางการพัฒนา  

   2.3.1 พัฒนาระบบบริหารการจัดการศกึษาตามหลักการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี โดยการ 
มีส่วนรวมและปรับระบบบริหารสู่โรงเรียน คืนครูสู่ห้องเรียน ลดงานธุรการและศึกษานิเทศกร์่วมทำในการ พัฒนา
คุณภาพการศกึษาระดับสถานศึกษาและห้องเรียน รวมทั้งมอบหมายความรับผิดชอบสู่ระดับงานตาม ภารกจิระดับ
พื้นที่และระดับนโยบาย  

  2.3.2 จดัระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม  
  2.3.3 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและคุณภาพครูบุคคลากรทางการศกึษาและคุณภาพผู้เรียน 

โดยปลูกฝังค่านิยมรว่มทีเ่ข้มแข็ง อันประกอบด้วย การตรงต่อเวลา เคารพกฎหมายระเบียบและวินัย ความ 
ซื่อสัตย์สุจริตความรับผิดชอบและการบริการที่ด ี 

  2.3.4 เสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตโดยใช้เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน 
การดำเนินงานภาครับ (ITA) เป็นเป้าหมายและแนวทานการพัฒนาเป็นแบบอย่างที่ดีด้านความซื่อสัตย์สุจรติ  



 2.3.5 จัดทำและทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา คุณภาพ 
การศกึษาของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน แผนพัฒนา การศึกษาของ ภาค
การศกึษาและจังหวัดตามบริบทความต้องการของเขตพื้นที่การศึกษา โดยใช้เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  20 ปีเป็น
เป้าหมายความสำเร็จที่สำคัญ  

2.3.6 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อนำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติ โดย 
อาศัยหลักวิชาการ ความคิดริเริ่ม นวัตกรรม การปฏิบัติที่เป็นเลิศ ตลอดจนการวิจัยมาใช้กำหนดโครงการ / 
กิจกรรมการดำเนินงานและบูรณาการกับมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา นโยบายและ ITA  

2.3.7 จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อยกระดับผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ 
มุ่งเน้นการส่งเสริมความเข้มแข็งการจัดการศึกษาของโรงเรียน และความเข้มแข็งในการจัดการเรียนรู้ ของครู 
2.3.8 นำนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานและ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสู่การปฏิบัติ โดยวิเคราะห์ความสำคัญ ประกาศกำหนด นโยบายจัดทำแผนงาน 
โครงการสู่การปฏิบัติตลอดจนนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานการปฏิบัติอย่าง ต่อเน่ือง  

2.3.๘ ประยุกต์ใช้หลักการบริหารคุณภาพองค์กร (PDCA) ประกอบด้วย การวางแผน (Plan) 
การดำเนินงานตามแผน (D) การติดตาม ตรวจสอบและนิเทศ (Check) และการปรับปรุงแก้ไข (ACT) มาใช้ 
พัฒนาคุณภาพการบริหารละการดำเนินการทุกระดับ ทั้งระดับสำนักงาน ระดับกลุ่ม ระดับงาน และ ระดับ 
โครงการ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ  

2.3.๙ จดัให้มีการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ การดำเนินงานในทุก 
ระดับทั้ง ระดับโรงเรียน ระดับห้องเรียน ระดับกลุ่ม ระดับบุคคล และระดับ โครงการ/กจิกรรมการดำเนินงาน 
และจัดให้ มีการเรียนรู ้ปรับปรุงการดำเนินงาน และรายงานผลการดำเนินงาน  

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

2.4 เป้าหมายความสำเร็จ  
      2.4.1 โรงเรียนมีความเข้มแข็งในการจัดการศึกษา โดย  

   1) มีคะแนนผลการประเมินคุณภาพการจดัการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา โดยไม่
รวมไม่ตำ่กวา่ระดับดีมาก  

 2) มีคะแนนผลการทดสอบ O-Net หรือ NT ของนักเรียนในความรับผดิชอบไม่ น้อย
กว่า ร้อยละ 40  

    2.4.2 ครูมคีวามเข้มแข็งในการจัดการเรียนรู้ โดย  
1) มีคะแนนผลกรทดสอบ O-Net หรือ NT ของนักเรียนในความรับผิดชอบไม่ น้อย

กว่าร้อยละ 40  
      2) นักเรียนในความรับผิดชอบผ่านเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ50   

2.4.3 ประชาชนและผู้รบับริการมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาคณุภาพการบริหารและ การ
จัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา ของกลุ่ม และของโรงเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 55  

2.4.4 ประเทศชาติมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
3. กำหนดแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ราชการและลกูจ้างในสถานศึกษา อันประกอบด้วย  
         3.1 ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ียึดผลประโยชน์ของนักเรียน ครู 

บุคคลกรทางการศกึษา ประชาชน และประเทศเป็นสำคัญ  
 3.2 ปฏิบัตหิน้าที่ราชการดว้ยความชื่อสัตยส์ุจรติ ไม่ยืดผลประโยชน์ของตนเอง และพวกพอ้งโดย

มิชอบ  



         3.3 จดัระบบและข้ันตอนการปฏิบัติงานให้สะดวก รวดเรว็ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดย 
คำนึงถึงความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นสำคัญ  

         3.4 จดักิจกรรมการเรียนรูท้ี่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ดว้ยความรัก ความเมตตา ส่งเสริม บรรยากาศที่
เป็นกัลยาณมิตรในโรงเรยีนและห้องเรียน  
                   3.5 มุ่งเน้นยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สูงข้ึนอย่างรอบด้าน  

3.6 ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยเป็นแบบอย่างที่ดีเกี่ยวกับการตรงต่อเวลา เคารพกฎหมาย ระเบียบ
และวินัย ความซื่อสัตย์สจุริต ความรับผิดชอบและบริการทีด่ี  

3.7 ปฏิบัติหน้าที่ราชการเกี่ยวกับการเงินและงบประมาณให้ถูกต้อง โปร่งใส คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ
ตรวจสอบได้ และไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ  

3.8 ปฏิบัติหน้าที่ราชการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลด้วยความเสมอภาค เท่าเทียม เป็นธรรม 
ไม่เลือกปฏิบัติและไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมชิอบ  

3.9 ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยให้ความสำคัญกับการนำนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ 
สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสู่การ ปฏิบัติให้เกดิผลสำเร็จอยา่ง
เป็นรูปธรรม  

3.10 ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยประยกุต์ใช้หลักการบริหารคุณภาพ (PDCA) ประกอบด้วย การ
วางแผน (Plan) การดำเนินงานตามแผน (DO) การตดิตาม ตรวจสอบและนิเทศ (Check) และการ ปรับปรุง แก้ไข 
(Act) งานในหน้าที่รับผิดชอบ  

3.11 จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทั้ง ดับ
บุคคล ระดับห้องเรียน ระดับโรงเรียน ตลอดจนระดับโครงการและกิจกรรมการดำเนิน มีการเรียนรู้ ปรับปรุงการ
ดำเนินงาน การดำเนินงาน โดยเฉพาะหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง ควบคู่กับการนำนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี  

        3.12 ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยศึกษาเรียนรู้ และนำศาสตร์ของพระราชาเป็นพลัง ขับเคลื่อน
สารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

        3.13 ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความมุ่งมั่น เพื่อให้เกิดผลสำเร็จในระดับดีเด่นเป็นพิเศษใน เรื่อง
ต่อไปนี้ คือ ยกระดับการศึกษาของผู้เรียน ยกระดับผลสอบ ONET หรือ NT การประกันคุณภาพ การศึกษาการ
ดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้น ความพึงพอใจของประชาชนและผู้รับบริการตลอดจน ผลสำเร็จตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประชาชน และประเทศ 


