
 

 
การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) 
 

โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์)   ได้ดำเนินงานตามนโยบายการ
บริหาร ทรัพยากรบุคคล ดังนี้  

จัดระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี เพื่อให้เอื้อต่อการ บริหารงาน
บุคคล เป็นแบบอย่างท่ีดี เป็นผู้นำ และมีระบบการบริหารจัดการท่ีดี โดย  
1. ประกาศปฏิญญา อันประกอบด้วยคำมั่นสัญญาและเจตจำนงในการบริหารสถานศึกษา คือ  
1.1 ด้วยเกียรติของข้า : ข้าของสัญญาว่า  
 ข้อ 1 ข้าจะบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ยึดผลประโยชน์ ของ นักเรียน ครู 
บุคลากรทางการศึกษา ประชาชน และประเทศชาติ เป็นสำคัญ มุ่งสร้างเสริมความ ซื่อสัตย์ สุจริตในการปฏิบัติ
ราชการ  
 ข้อ 2 ข้าจะจัดระบบบริหารจัดการให้สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดย คำนึงถึงความ
พึงพอใจของผู้รับบริการเป็นสำคัญ  
 ข้อ 3 ข้าจะจัดระบบบริหารจัดการเงินและงบประมาณให้ถูกต้อง  โปร่งใส คุ้มค่า ตรวจสอบ ได้ มี
ประสิทธิภาพ  
 ข้อ 4 ข้าจะจัดระบบบริหารงานบุคคลให้เกิดความเสมอภาค เท่าเทียม เป็นธรรม โดยไม่ เลือกปฏิบัติ
อย่างไม่เป็นธรรม  
 ข้อ 5 ข้าจะมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้นโดยส่งเสริม ความ เข้มแข็งของ
โรงเรียนและครูในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ท่ีใช้โรงเรียนและห้องเรียนเป็นฐานใน การ พัฒนา  
1.2 เจตจำนงสู่การปฏิบัติ  
 ข้อ 1 จะปฏิบัติตนให้เป็นผู้ตรงต่อเวลา  
 ข้อ 2 จะปฏิบัติหน้าท่ีให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และวินัย  
 ข้อ 3 จะเป็นแบบอย่างท่ีดีด้านความซื่อสัตย์  
 ข้อ 4 จะยึดมั่นในหน้าท่ีความรับผิดชอบ  
 ข้อ 5 จะมุ่งมั่นในการบริหารท่ีดี  
2. กำหนดนโยบายโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์)  ซึ่งใช้เป็น วิสัยทัศน์และ
แนวทางการพัฒนาเขตพื้นท่ีการศึกษา อันประกอบด้วย  
 2.1 วิสัยทัศน์  

 โรงเรียนน่าอยู่   ครูดี  นักเรียนมีคุณธรรม  นำความรู้สู่อาชีพ 

2.2 กรอบแนวคิดการพัฒนา  
                   3 เสาหลัก 2 เงื่อนไข  YST 2 MODEL 

 

 



 3 เสาหลัก : 

   1. Y : Yourself  หลักการพึ่งพาตนเองบนพื้นฐานความสมดุลและความพอดี 

   2. S : Strategic Management หลักการบริหารเชิงกลยุทธ์ โดยเริ่มจาก 

    2.1 การศึกษานโยบาย จุดเน้น กลยุทธ์ของสพฐ. โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล                   
พระราโชบายของรัชกาลท่ี 10 เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 

    2.2 การปฏิบัติตามแผน (Take Action) 

    2.3 การประเมินผล (Evaluation) 

   3. T :Team Work  หลักการทำงานเป็นทีม 

  สร้างทีมงานให้มีความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ มีคุณภาพในการปฏิบัติงานและมีอิสระในการคิด
หาวิธีการทำงานท่ีมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของข้อมูลท่ีเป็นจริง 

  ความร่วมมือ 5 ร่วม 

- ร่วมคิด 
- ร่วมวางแผน 
- ร่วมปฏิบัติ 
- ร่วมประเมิน 
- ร่วมรับผิดชอบ 

 2 เง่ือนไข 

  1. การกำกับติดตาม  มีการนิเทศ กำกับ ติดตามงานเป็นระยะอย่างต่อเนื่องและจริงจัง 

  2. ความรับผิดชอบ  บุคลากรทุกฝ่ายต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีและรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



2.3 แนวทางการพัฒนา  
 2.3.1 พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง  ที่ดี โดยการมี
ส่วนรวม และปรับระบบบริหารสู่โรงเรียน คืนครูสู่ห้องเรียน ลดงานธุรการและศึกษานิเทศก์ร่วมทำในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับสถานศึกษาและห้องเรียน รวมทั้งมอบหมายความรับผิดชอบสู่ระดับงาน 
ตามภารกิจ ระดับพื้นท่ีและระดับนโยบาย  
 2.3.2 จัดระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์)  
 2.3.3 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและคุณภาพครู บุคคลกรทางการศึกษาและคุณภาพ ผู้เรียน โดย
ปลูกฝังค่านิยมร่วมที่เข้มแข็ง อันประกอบด้วย การตรงต่อเวลา เคารพกฎหมาย ระเบียบและวินัย ความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบและการบริการท่ีดี  
 2.3.4 เสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตโดยใช้เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความ  โปร่งใสในการ
ดำเนินงานภาครับ (ITA) เป็นเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาเป็นแบบอย่างท่ีดีด้านความซื่อสัตย์สุจริต  
 2.3.5 จัดทำและทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  แผนพัฒนา การศึกษาของภาค
การศึกษาและจังหวัดตามบริบทความต้องการของเขตพื้นที่การศึกษา โดยใช้เป้าหมายเชิง ยุทธศาสตร์ 20 ปี
เป็นเป้าหมายความสำเร็จท่ีสำคัญ  
 2.3.6 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อนำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติ โดยอาศัยหลัก
วิชาการ ความคิดริเริ่ม นวัตกรรม การปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ ตลอดจนการวิจัยมาใช้กำหนดโครงการ/ กิจกรรมการ
ดำเนินงานและบูรณาการกับมาตรฐานเขตพื้นท่ีการศึกษา นโยบายและ ITA  
 2.3.7 จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อยกระดับผลการเรียนรู้ของ ผู้เรียนท่ีมุ่งเน้น
การส่งเสริมความเข้มแข็งการจัดการศึกษาของโรงเรียน และความเข้มแข็งในการจัดการเรียนรู้ ของครู  
 2.3.8 นำนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้น
พื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสู่การปฏิบัติ โดยวิเคราะห์ความสำคัญ ประกาศกำหนด นโยบาย
จัดทำแผนงาน โครงการสู่การปฏิบัติตลอดจนนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
 2.3.9 ประยุกต์ใช้หลักการบริหารคุณภาพองค์กร (PDCA) ประกอบด้วย การวางแผน (Plan) การ
ดำเนินงานตามแผน (Do) การติดตาม ตรวจสอบและนิเทศ (Check) และการปรับปรุงแก้ไข (Act) มาใช้พัฒนา
คุณภาพการบริหารและการดำเนินการทุกระดับ ท้ังระดับสำนักงาน ระดับกลุ่ม ระดับงาน และ ระดับโครงการ 
เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ  

 2.3.10 จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ การดำเนินงานในทุก ระดับทั้งระดับ
โรงเรียน ระดับห้องเรียน ระดับกลุ่ม ระดับบุคคล และระดับ โครงการ/กิกรรมการดำเนินงาน และจัดให้มีการ
เรียนรู้ ปรับปรุงการดำเนินงาน และรายงานผลการดำเนินงาน  

 2.3.11 ศึกษา เรียนรู้และนำศาสตร์พระราชาเป็นพลังขับเคลื่อนการดำเนินงาน  โดยเฉพาะหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่กับการนำนวัตกรรมและนำเทคโนโลยีสารสนเทศ  (ICT) มาใช้ในการ บริหารจัด
การศึกษาการเรียนรู้และการบริการ  
 
 
 
 



2.4 เป้าหมายความสำเร็จ  
 2.4.1 โรงเรียนมีความเข้มแข็งในการจัดการศึกษา โดย  
  1) มีคะแนนผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา โดย ไม่รวมไม่
ต่ำกว่าระดับดีมาก  
  2) มีคะแนนผลการทดสอบ O-Net หรือ NT ของนักเรียนในความรับผิดชอบไม่ น้อยกว่า 
ร้อยละ 30  
 2.4.2 ครูมีความเข้มแข็งในการจัดการเรียนรู้ โดย  
  1) มีคะแนนผลการทดสอบ O-Net หรือ NT ของนักเรียนในความรับผิดชอบไม่ น้อยกว่าร้อย
ละ 30  
  2) นักเรียนในความรับผิดชอบผ่านเกณฑ์ท่ีทางราชการกำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  
 2.4.3 ประชาชนและผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารและ  การจัดการ
ศึกษาของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ของกลุ่ม และของโรงเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 55  
 2.4.4 ประเทศชาติมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
3. กำหนดแนวทางการปฏิบัติหน้าท่ีราชการและลูกจ้างในสถานศึกษา อันประกอบด้วย  
 3.1 ปฏิบัติหน้าท่ีราชการตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ยึดผลประโยชน์ของนักเรียน ครู บุคคล
กรทางการศึกษา ประชาชน และประเทศเป็นสำคัญ  
 3.2 ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ยึดผลประโยชน์ของตนเอง และพวก พ้องโดยมิชอบ  
 3.3 จัดระบบและขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยคำนึงถึง
ความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นสำคัญ  
 3.4 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ียึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้วยความรัก ความเมตตา ส่งเสริม บรรยากาศท่ีเป็น
กัลยาณมิตรในโรงเรียนและห้องเรียน  
 3.5 มุ่งเน้นยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สูงขึ้นอย่างรอบด้าน  
 3.6 ปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยเป็นแบบอย่างท่ีดีเกี่ยวกับการตรงต่อเวลา เคารพกฎหมาย ระเบียบและ
วินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบและบริการท่ีดี  
 3.7 ปฏิบัติหน้าที่ราชการเกี่ยวกับการเงินและงบประมาณให้ถูกต้อง โปร่งใส คุ้มค่า มี ประสิทธิภาพ
ตรวจสอบได้ และไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ  
 3.8 ปฏิบัติหน้าที่ราชการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลด้วยความเสมอภาค เท่าเทียม เป็น ธรรมไม่
เลือกปฏิบัติและไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ  
 3.9 ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยให้ความสำคัญกับการนำนโยบายของรัฐบาล  กระทรวงศึกษาธิการ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสู่การ ปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จ
อย่างเป็นรูปธรรม  
 3.10 ปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยประยุกต์ใช้หลักการบริหารคุณภาพ (PDCA) ประกอบด้วย การวางแผน 
(Plan) การดำเนินงานตามแผน (Do) การติดตาม ตรวจสอบและนิเทศ (Check) และการปรับปรุง แก้ไข (Act) 
งานในหน้าท่ีรับผิดชอบ  
 3.11 จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทั้ง ในระดับ
บุคคล ระดับห้องเรียน ระดับโรงเรียน ตลอดจนระดับโครงการและกิจกรรมการดำเนิน พร้อมทั้งจัดให้มีการ
เรียนรู้ ปรับปรุงการดำเนินงาน  
 3.12 ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยศึกษาเรียนรู้ และนำศาสตร์ของพระราชาเป็นพลัง ขับเคลื่อนการ
ดำเนินงาน โดยเฉพาะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู ่ก ับการนำนวัตกรรมและ เทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน  



 3.13 ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความมุ่งมั ่น เพื่อให้เกิดผลสำเร็จในระดับดีเด่นเป็นพิเศษใน เรื ่อง
ต่อไปนี้ คือ ยกระดับการศึกษาของผู้เรียน ยกระดับผลสอบ O-NET หรือ NT การประกันคุณภาพ การศึกษา
การดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้น ความพึงพอใจของประชาชนและผู้รับบริการตลอดจน ผลสำเร็จตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืนของประชาชน และประเทศ 


