การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
โรงเรียนลานทรายพิทยาคม
โรงเรียนลานทรายพิทยาคม ได้ดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้
จั ด ระบบบริ ห ารจั ด การองค์ ก รตามหลั ก การบริห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี เพื่ อ ให้ เอื้ อ ต่ อ การ
บริหารงานบุคคล และมีระบบการบริหารจัดการที่ดี โดย
1. ประกาศปฏิญญา อันประกอบด้วยคำมั่นสัญญาและเจตจำนงในการบริหารสถานศึกษา คือ
1.1 ด้วยเกียรติของข้า : ข้าขอสัญญาว่า
ข้อ 1 ข้าจะบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดผลประโยชน์ของนักเรียน ครู
บุคคลกรทางการศึกษา ประชาชน และประเทศชาติ เป็นสำคัญ มุ่งสร้างเสริมความ ซื่อสั ตย์ สุจริตในการ
ปฏิบัติราชการ
ข้อ 2 ข้าจะจัดระบบบริหารจัดการให้สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึง
ความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นสำคัญ
ข้อ 3 ข้าจะจัดระบบบริหารจัดการเงินและงบประมาณให้ถูกต้อง โปร่งใส คุ้มค่า ตรวจสอบได้
มีประสิทธิภาพ
ข้อ 4 ข้าจะจัดระบบบริหารงานบุคคลให้เกิดความเสมอภาค เท่าเทียม เป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติ
อย่างไม่เป็นธรรม
ข้อ 5 ข้าจะมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้นโดยส่งเสริม ความเข้มแข็งของ
โรงเรียนและครูในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่ใช้โรงเรียนและห้องเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
1.2 เจตจำนงสู่การปฏิบัติ
ข้อ 1 จะปฏิบัติตนให้เป็นผู้ตรงต่อเวลา
ข้อ 2 จะปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และวินัย
ข้อ 3 จะเป็นแบบอย่างที่ดีด้านความซื่อสัตย์
ข้อ 4 จะยึดมั่นในหน้าที่ความรับผิดชอบ
ข้อ 5 จะมุ่งมั่นในการบริหารที่ดี
2. กำหนดนโยบายโรงเรียนลานทรายพิทยาคม ซึ่งใช้เป็นวิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาโรงเรียน
อันประกอบด้วย
2.1 วิสัยทัศน์
“โรงเรียนลานทรายพิทยาคม สร้างและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต เกิดงานสร้างอาชีพ บนความ
พอเพียงสู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน”
2.2 กรอบแนวคิดการพัฒนา
ใช้วงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA)

2.3 แนวทางการพัฒนา
2.3.1 พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง ที่ดี โดยการมีส่วนรวม
และปรั บ ระบบบริ ห ารสู่ โรงเรี ย น คืน ครู สู่ ห้ องเรียน ลดงานธุรการและศึกษานิเทศก์ร่ว มทำในการพั ฒ นา
คุณ ภาพการศึกษาในระดับ สถานศึกษาและห้ องเรียน รวมทั้งมอบหมายความรับผิดชอบสู่ ระดับงาน ตาม
ภารกิจของโรงเรียน ระดับพื้นที่และระดับนโยบาย
2.3.2 จั ด ระบบประกั น คุ ณ ภาพภายในเพื่ อ รองรั บ การประเมิ น การประกั น คุ ณ ภาพภายนอกจาก
หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานภายนอก
2.3.3 ส่ งเสริม และพั ฒ นาองค์กรและคุณ ภาพครู บุ คคลกรทางการศึก ษาและคุณ ภาพ ผู้ เรีย น โดย
ปลูกฝังค่านิ ยมร่วมที่เข้มแข็ง อัน ประกอบด้วย การตรงต่อเวลา เคารพกฎหมาย ระเบียบและวินัย ความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบและการบริการที่ดี
2.3.4 เสริ ม สร้ างความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต โดยใช้ เกณฑ์ ก ารประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ งใสในการ
ดำเนินงานภาครัฐ (ITA) เป็นเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาเป็นแบบอย่างที่ดีด้านความซื่อสัตย์สุจริต
2.3.5 จัดทำและทบทวนแผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษา(ระยะปานกลาง)ให้สอดคล้องกับแผนพัฒ นา
คุณ ภาพการศึกษาของกระทรวงศึ กษาธิการ สำนั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้ นฐาน แผนพั ฒ นา
การศึกษาของภาคการศึกษาและจังหวัด ตามบริบทความต้องการของเขตพื้นที่การศึกษา โดยใช้เป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ 20 ปี เป็นเป้าหมายความสำเร็จที่สำคัญ
2.3.6 จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี เพื่อนำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติ โดยอาศัย
หลักวิชาการ ความคิดริเริ่ม นวัตกรรม การปฏิบัติที่เป็นเลิศ ตลอดจนการวิจัยมาใช้กำหนดโครงการ/ กิจกรรม
การดำเนินงานและบูรณาการกับมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา นโยบายหน่วยงานต้นสังกัดและ ITA
2.3.7 จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อยกระดับผลการเรียนรู้ของ ผู้เรียนที่มุ่งเน้น
การส่งเสริมความเข้มแข็งการจัดการศึกษาของโรงเรียน และความเข้มแข็งในการจัดการเรียนรู้ของครู
2.3.8 นำนโยบายที่ส ำคัญ ของรัฐ บาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสู่การปฏิบัติ โดยวิเคราะห์ความสำคัญ ประกาศ กำหนดนโยบาย
จัดทำแผนงาน โครงการสู่การปฏิบัติตลอดจนนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานการปฏิบัติอย่าง ต่อเนื่อง
2.3.9 ประยุ กต์ ใช้ ห ลั ก การบริ ห ารคุ ณ ภาพองค์ ก ร (PDCA) ประกอบด้ ว ย การวางแผน (Plan) การ
ดำเนิ น งานตามแผน (Do) การติดตาม ตรวจสอบและนิ เทศ (Check) และการปรับ ปรุงแก้ไข (Act) มาใช้
พัฒนาคุณภาพการบริหารและการดำเนินการทุกระดับ ทั้งระดับสำนักงาน ระดับกลุ่ม ระดับงาน และระดับ
โครงการ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ
2.3.10 จั ด ให้ มี ก ารติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผลและนิ เทศการดำเนิ น งานในทุ ก ระดั บ ทั้ งระดั บ
โรงเรี ย น ระดับ ห้ องเรีย น ระดั บ กลุ่ ม ระดั บ บุค คล และระดับ โครงการ/กิ จ กรรม และจัด ให้ มี การเรียนรู้
ปรับปรุงการดำเนินงาน และรายงานผลการดำเนินงาน
2.3.11 ศึกษา เรียนรู้และนำศาสตร์พระราชาเป็นพลังขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยเฉพาะหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่กับการนำนวัตกรรมและนำเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) มาใช้ในการ บริหารจัด
การศึกษาการเรียนรู้และการบริการ

2.4 เป้าหมายความสำเร็จ
2.4.1 โรงเรียนมีความเข้มแข็งในการจัดการศึกษา โดย
1) ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกัน
คุณภาพภายในโรงเรียน อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” ขึ้นไป
2) คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O-Net ของนักเรียนสูงขึ้น หรือมีพัฒนาการความก้าวหน้า หรือ
เข้าใกล้คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศหรือสูงกว่า
2.4.2 ครูมีความเข้มแข็งในการจัดการเรียนรู้ โดย
1) คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O-Net ของนักเรียนสูงขึ้น หรือมีพัฒนาการความก้าวหน้า หรือ
เข้าใกล้คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศหรือสูงกว่า
2) มีแผนพัฒนาตนเองที่สอดคล้องกับความรู้ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะของตนเอง
และสภาพปัญหาหรือความต้องการจำเป็นการปฏิบัติงานในสถานศึกษา พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่
ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน มีการสร้างเครือข่ายหรือชุมชนการเรียนรู้แบบยั่งยืน
3) ครูได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ หรือเลื่อนตำแหน่ง และได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ
2.4.3 ประชาชนและผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
2.4.4 ประเทศชาติมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
3. กำหนดแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษา อันประกอบด้วย
3.1 ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดผลประโยชน์ของนักเรียน ครู บุคคลกรทาง
การศึกษา ประชาชน และประเทศเป็นสำคัญ
3.2 ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ยึดผลประโยชน์ของตนเอง และพวก พ้องโดยมิชอบ
3.3 จัดระบบและขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยคำนึงถึงความ
พึงพอใจของผู้รับบริการเป็นสำคัญ
3.4 จัดกิจ กรรมการเรีย นรู้ที่ยึดผู้ เรียนเป็นสำคัญ ด้ว ยความรัก ความเมตตา ส่ งเสริม บรรยากาศที่ เป็ น
กัลยาณมิตรในโรงเรียนและห้องเรียน
3.5 มุ่งเน้นยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สูงขึ้นอย่างรอบด้าน
3.6 ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยเป็นแบบอย่างที่ดีเกี่ยวกับการตรงต่อเวลา เคารพกฎหมาย ระเบียบและวินัย
ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบและบริการที่ดี
3.7 ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ร าชการเกี่ ย วกั บ การเงิน และงบประมาณให้ ถู ก ต้ อ ง โปร่ งใส คุ้ ม ค่ า มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ตรวจสอบได้ และไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
3.8 ปฏิบัติหน้าที่ราชการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลด้วยความเสมอภาค เท่าเทียม เป็น ธรรมไม่เลือก
ปฏิบัติและไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
3.9 ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยให้ความสำคัญกับการนำนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สู่การปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็น
รูปธรรม
3.10 ปฏิบั ติห น้ าที่ราชการโดยประยุ กต์ใช้ห ลั กการบริห ารคุณ ภาพ (PDCA) ประกอบด้วย การวางแผน
(Plan) การดำเนินงานตามแผน (Do) การติดตาม ตรวจสอบและนิเทศ (Check) และการปรับปรุง แก้ไข (Act)
งานในหน้าที่รับผิดชอบ

3.11 จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทั้ง ในระดับบุคคล
ระดับห้องเรียน ระดับโรงเรียน ตลอดจนระดับโครงการและกิจกรรม พร้อมทั้งจัดให้มีการเรียนรู้ ปรับปรุงการ
ดำเนินงาน
3.12 ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยศึกษาเรียนรู้ และนำศาสตร์ของพระราชาเป็นพลัง ขับเคลื่อนการดำเนินงาน
โดยเฉพาะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่กับการนำนวัตกรรมและ เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
การปฏิบัติงาน
3.13 ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความมุ่งมั่น เพื่อให้เกิดผลสำเร็จในระดับดีเด่นเป็นพิเศษ ในเรื่องต่อไปนี้ คือ
ยกระดับการศึกษาของผู้เรียน ยกระดับผลสอบ O-NET การประกันคุณภาพการศึกษา การดำเนินงานตาม
นโยบายและจุดเน้น ความพึงพอใจของประชาชนและผู้รับบริการตลอดจนผลสำเร็จตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประชาชน และประเทศ

