
การด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 

 
โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม ได้ด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้วยการจัดระบบ บริหาร

จัดการองค์กรตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี เพื่อให้เอื้อต่อการบริหารงานบุคคลเป็นแบบอย่างท่ีดี เป็น
ผู้น า และมีระบบการบริหารจัดการที่ดี โดย 

1. ประกาศปฏิญญา อันประกอบด้วยปฏิญญาโรงเรียนสุจริต และเจตนารมณ์ เพื่อเสริมสร้างความรู้รัก
สามัคคี ของคนในชาติ  

1.1 ปฏิญญาโรงเรียนสุจริต  
ข้อ 1 เราจะร่วมกันป้องกนั และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  
ข้อ 2 เราจะปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ระหว่างโรงเรียนและชุมชน  
ข้อ 3 เราจะสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริต ระหว่างโรงเรียนและชุมชน ให้เป็นรูปธรรมและมี

ความ ยั่งยืน  
ท้ังหมดนี้เพื่อธ ารงชาติไทย ให้สถิตเสถียรสถาพรตลอดจิรัฐติกาล  

1.2 เจตนารมณ์ เพื่อเสริมสร้างความรู้รักสามัคคีของคนในชาติ เพื่อให้เกิดความสงบ สันติและสามัคคี  
“เราคนไทย ต้องรู้คุณชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
เราคนไทย ต้องปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของกฎหมายและยึดหลักความสงบ ความสันติ และรู้รัก 

สามัคคี  
เราคนไทย ต้องปกป้องชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้วยชีวิต”  

2. ก าหนดนโยบายการแต่งกายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังนี้  
วันจันทร์ ใส่ชุดเครื่องแบบข้าราชการ  
วันอังคาร ใส่เส้ือผ้าม่วง  
วันพุธ ใส่ชุดตามกิจกรรม (ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ หรือ นศท)  
วันพฤหัสบดี ใส่ชุดสุภาพ  
วันศุกร์ ใส่เส้ือผ้าไทย  

3. แนวทางการพัฒนา  
3.1 พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี โดยการมี

ส่วนรวม และปรับระบบบริหารสู่โรงเรียน ลดงานธุรการและนิเทศก์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับ
สถานศึกษาและห้องเรียน  

3.2 จัดระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนทุ่งฟา้วิทยาคม  
3.3 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและคุณภาพครู บุคคลกรทางการศึกษาและคุณภาพ ผู้เรียน โดย

ปลูกฝัง ค่านิยมร่วมท่ีเข้มแข็ง อันประกอบด้วย การตรงต่อเวลา เคารพกฎหมาย ระเบียบและวินัย ความซื่อสัตย์
สุจริต ความรับผิดชอบและการบริการท่ีดี  

3.4 เสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตโดยใช้เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใส เพื่อเป็น
แบบอย่าง ท่ีดีด้านความซื่อสัตย์สุจริต  



3.5 จัดท าและทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาของ กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน แผนพัฒนาการศึกษาของภาค
การศึกษาและจังหวัดตามบริบทความต้องการของเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยใช้เป้าหมายเชิง ยุทธศาสตร์ 20 ปี เป็น
เป้าหมายความส าเร็จท่ีส าคัญ  

3.6 จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี เพื่อน าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติ โดย อาศัย
หลัก วิชาการ ความคิดริเริ่ม นวัตกรรม การปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ ตลอดจนการวิจัยมาใช้ก าหนดโครงการ/ กิจกรรมการ 
ด าเนินงานและบูรณาการกับมาตรฐานเขตพื้นท่ีการศึกษา  

3.7 จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อยกระดับผลการเรียนรู้ของ ผู้เรียน ท่ี
มุ่งเน้นการ ส่งเสริมความเข้มแข็งการจัดการศึกษาของโรงเรียน และความเข้มแข็งในการจัดการเรียนรู้ของครู  

3.8 น านโยบายท่ีส าคัญของรัฐบาล ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ัน พื้นฐานและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สู่การปฏิบัติ โดยวิเคราะห์ความส าคัญ ประกาศก าหนด 
นโยบาย จัดท าแผนงาน โครงการสู่การปฏิบัติตลอดจนนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานการปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่อง  

3.9 ประยุกต์ใช้หลักการบริหารคุณภาพองค์กร (PDCA) ประกอบด้วย การวางแผน (Plan) การ 
ด าเนินงานตามแผน (Do) การติดตาม ตรวจสอบและนิเทศ (Check) และการปรับปรุงแก้ไข (Act) มาใช้พัฒนา 
คุณภาพการบริหารและการด าเนินการทุกระดับ ท้ังระดับส านักงาน ระดับกลุ่ม ระดับงาน และ ระดับ โครงการ 
เพื่อใหก้ารปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ  

3.10 จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ การด าเนินงานในทุก ระดับท้ัง ระดับ
โรงเรียน ระดับห้องเรียน ระดับกลุ่ม และระดับบุคคล และจัดให้มีการเรียนรู้ ปรับปรุงการด าเนินงาน และรายงาน
ผลการด าเนินงาน  

3.11 ศึกษา เรียนรู้และน าศาสตร์พระราชาเป็นพลังขับเคล่ือนการด าเนินงาน โดยเฉพาะ หลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่กับการน านวัตกรรมและน าเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) มาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา
การเรียนรู้และการบริการ  

4. ก าหนดแนวทางการปฏิบัติหน้าท่ีราชการและลูกจ้างในสถานศึกษา อันประกอบด้วย  
4.1 ปฏิบัติหน้าท่ีราชการตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ยึดผลประโยชน์ของนักเรียน ครู 

บุคคลกรทางการศึกษา ประชาชน และประเทศเป็นส าคัญ  
4.2 ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ยึดผลประโยชน์ของตนเอง และพวก พ้อง

โดยมิชอบ  
4.3 จัดระบบและขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดย 

ค านึงถึง ความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นส าคัญ  
4.4 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้วยความรัก ความเมตตา ส่งเสริม บรรยากาศ

ท่ีเป็น กัลยาณมิตรในโรงเรียนและห้องเรียน  
4.5 มุ่งเน้นยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สูงขึ้นอย่างรอบด้าน  
4.6 ปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยเป็นแบบอย่างท่ีดีเกี่ยวกับการตรงต่อเวลา เคารพกฎหมาย 

ระเบียบและวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบและบริการท่ีดี  



4.7 ปฏิบัติหน้าท่ีราชการเกี่ยวกับการเงินและงบประมาณให้ถูกต้อง โปร่งใส คุ้มค่า มี
ประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ และไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ  

4.8 ปฏิบัติหน้าท่ีราชการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลด้วยความเสมอภาค เท่าเทียม เป็น ธรรม
ไม่เลือก ปฏิบัติและไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ  

4.9 ปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยให้ความส าคัญกับการน านโยบายของรัฐบาล กระทรวง ศึกษาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสู่การ ปฏิบัติให้เกิดผลส าเร็จอย่าง 
เป็นรูปธรรม  

4.10 จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องท้ัง ใน
ระดับบุคคล ระดับห้องเรียน ระดับโรงเรียน ตลอดจนระดับโครงการและกิจกรรมการด าเนิน พร้อมท้ังจัดให้มีการ
เรียนรู ้ปรับปรุงการด าเนินงาน 


