
นโยบายการบริหารงานของผู้อ านวยการ 
 

นายราเมศน์  โสมแสน ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง  ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
 

การบริหารงานจะเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้  
และให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร ใช้หลัก “บวร” คือ บ้าน วัด โรงเรียน ร่วมมือกัน
สร้างสรรค์โรงเรียน และชุมชน ให้เจริญก้าวหน้า และเข็มแข็ง 
 

หลักการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมือง

ท่ีดี (GG Framework) ท้ัง 4 หลักการส าคัญ และ10 หลักการย่อย ของส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ซึ่งประกอบด้วย 
           1. การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) ประกอบด้วย 
              1.1 ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องใช้ทรัพยากรอย่าง
ประหยัด เกิดผลิตภาพท่ีคุ้มค่าต่อการลงทุนและบังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม ท้ังนี้ ต้องมี           
การลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพื่ออ านวยความสะดวก และลดภาระค่าใช้จ่าย 
ตลอดจนยกเลิกภารกิจท่ีล้าสมัยและไม่มีความจ าเป็น 
               1.2 ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องมีวิสัยทัศน์เชิง
ยุทธศาสตร์ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ปฏิบัติหน้าท่ี
ตามพันธกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ มีการวางเป้าหมายการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและอยู่ใน
ระดับท่ีตอบสนองต่อความคาด หวังของประชาชน สร้างกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและ 
มีมาตรฐาน มีการจัดการความเส่ียงและมุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ รวมถึงมีการติดตาม
ประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
               1.3 การตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องสามารถ
ให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนด สร้างความเช่ือมั่น
ไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม 
           2. ค่านิยมประชาธิปไตย (Democratic Value) ประกอบด้วย 
              2.1 ภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้ (Accountability) หมายถึง ในการปฏิบัติ
ราชการต้องสามารถตอบค าถามและช้ีแจงได้เมื่อมีข้อสงสัย รวมทั้งต้องมีการจัดวางระบบการรายงาน
ความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ต่อสาธารณะ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
และการให้คุณให้โทษ ตลอดจนมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใด ๆ 
ท่ีอาจจะเกิดขึ้น 
               2.2 เปิดเผย/โปร่งใส (Transparency) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องปฏิบัติงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตรงไปตรงมา รวมทั้งต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารท่ีจ าเป็นและเช่ือถือได้ให้
ประชาชนได้รับทราบอย่างสม่ าเสมอ ตลอดจนวางระบบให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเป็นไป
โดยง่าย 



 -- ๒ -- 

               2.3 หลักนิติธรรม (Rule of Law) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องใช้อ านาจของ
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 
และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายต่าง ๆ 
               2.4 ความเสมอภาค (Equity) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องให้บริการอย่างเท่า
เทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยกด้านชายหญิง ถิ่นก าเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือ
สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม และ
อื่น ๆ อีกท้ังยังต้องค านึงถึงโอกาสความเท่าเทียมกันของการเข้าถึงบริการสาธารณะของกลุ่มบุคคล
ผู้ด้อยโอกาสในสังคมด้วย 
           3. ประชารัฐ (Participatory State) ประกอบด้วย 
               3.1 การมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ (Participation/Consensus 
Oriented) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งเปิดให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นท่ี
ส าคัญท่ีเกี่ยวข้องร่วมคิดแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจและการด าเนินงานและร่วม
ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ ต้องมีความพยายามในการแสวงหาฉันทามติหรือข้อตกลงร่วมกัน
ระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกลุ่มท่ีได้รับผลกระทบโดยตรงจะต้องไม่มีข้อ
คัดค้านท่ีหาข้อยุติไม่ได้ในประเด็นท่ีส าคัญ 
               3.2 การกระจายอ านาจ (Decentralization) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการควรมี    
การมอบอ านาจและกระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการด าเนินการให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน   
ในระดับต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
           4. ความรับผิดชอบทางการบริหาร (Administrative Responsibility) ประกอบด้วย 
               คุณธรรม/จริยธรรม (Morality/Ethics) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องมีจิตส านึก
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปอย่างมีศีลธรรม คุณธรรม และตรงตามความคาดหวัง
ของสังคม  
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นโยบายและแนวทางการพัฒนา  มีดังนี้ 
 ๑. สร้างความสมัครสมานสามัคคี และความเป็นน้ าหนึ่งใจด้วยกัน (โดยเน้นหลักธรรม   
พรหมวิหาร ๔ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา และการให้อภัย ตลอดจนมองโลกในแง่ดีมีพลังเชิงบวก) 
 ๒. สร้างจิตส านึกของคนดี มีจิตสาธารณะ พร้อมท่ีจะบ าเพ็ญตนเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม  
(มีหัวใจบริการ)  
 ๓. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม จรรยามารยาท และระเบียบวินัยแก่ผู้เรียนและตนเอง เพราะ
เช่ือว่าผู้ท่ีมีระเบียบวินัยจะง่ายต่อการเรียนรู้และพฒันาได้ (ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน) 
 ๔. พัฒนาให้ผู้เรียนสามารถอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง และส่งเสริมให้มีนิสัยรัก
การอ่าน รักการเรียนรู้ ตลอดจนแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง และมีความฉลาดในการเลือกส่ือท่ีเป็น
ประโยชน์แก่ตน   
           ๕. พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน ใหม้ีโลกทัศน์ท่ีกว้างไกล สามารถเป็นผู้น า        
การเปล่ียนแปลงและพัฒนาให้โรงเรียนมีคุณภาพ มาตรฐานท่ีสูงยิ่ง ๆ ข้ึนไป 
 ๖. ส่งเสริมทักษะทางวิชาการแก่นักเรียน โดยมุ่งให้ผู้เรียนได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตน 
และค้นพบความส าเร็จได้ด้วยตนเอง ส่งเสริม สนับสนุนให้เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ ท้ังระดับ
โรงเรียน ต าบล อ าเภอ เขตพื้นท่ีการศึกษา จังหวัด และระดับท่ีสูงขึ้น จัดกิจกรรม ทางวิชาการภายใน
โรงเรียนเพื่อเปิดโอกาสให้ฝึกฝนตนเองให้เข็มแข็งก่อนลงสู่สนามแข่งขันภายนอก 
 ๗. พัฒนาห้องสมุดพร้อมระบบการบริหารจัดการ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ จัดให้มีการอ านวย
ความสะดวกและให้บริการด้วยหัวใจ 
 ๘.  พัฒนาห้องคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ให้สามารถใช้งานได้ดี มี
ประสิทธิภาพและใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ แสวงหาความรู้ ให้เท่าทันเทคโนโลยี ทันยุคสมัย ทันเหตุการณ์   
 ๙. สร้างโอกาสให้ผู้เรียน ได้มีเวทีในการแสดงออกเชิงสร้างสรรค์ และพัฒนาศักยภาพของตน
ในด้านท่ีถนัดและสนใจ ตลอดจนด้านท่ีควรส่งเสริม สนับสนุนให้มีในตัวผู้เรียนทุกคน เช่น การแสดง
ต่าง ๆ การให้บริการแก่ผู้มีติดต่อ การเสียสละ การกล้าแสดงออกเชิงสร้างสรรค์ การประหยัดอดออม 
การพูดหน้าเสาธง การพูดประชาสัมพันธ์เสียงตามสายท้ังในโรงเรียนและชุมชน เป็นต้น 

๑๐. การให้บริการทางการศึกษาและอื่น ๆ แก่ผู้เรียนและชุมชน ด้วยใจบริการ เช่น              
การให้บริการใช้อาคารสถานท่ี การให้บริการยืมวัสดุอุปกรณ์ การให้บริการแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด  
คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต เป็นต้น  
 ๑๑. ส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยแก่ผู้เรียน ให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  
และเป็นผู้ท่ีสามารถครองตนและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างปกติสุข  
 ๑๒. ปรับปรุงภูมิทัศน์ และสร้างส่ิงแวดล้อมภายใน ให้ร่มรื่น สะอาด สวยงาม น่าดู น่าอยู่  
น่าเรียน   
 ๑๓. พัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายในให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา  
ตลอดจนขับเคล่ือนการด าเนินงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง    
 

การปฏิบัติหน้าที่ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
การปฏิบัติหน้าท่ี ให้เป็นไปด้วยความส านึกในความรับผิดชอบของความเป็นครูมืออาชีพ  

โดยยึดแนวปฏิบัติ คือ 
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1. ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความวิริยะ อุตสาหะ อดทน อดกล้ัน 
2. ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความสัตย์สุจริต 
3. ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยหัวใจบริการ ประสานประโยชน์  
4. เป็นแบบอย่างท่ีดี มีเหตุผล 
ท้ังนี้ ให้ทุกคน ทุกกลุ่มงาน ช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างกัลยาณมิตร ให้ความรัก ความเมตตา 

ดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะหลักหัวใจบริการ คือ มาตรฐานการท างานของเรา พร้อมท้ัง
ปฏิบัติต่อผู้รับบริการอย่างเสมอภาคและเท่ียงธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนให้ระลึกอยู่เสมอ
ว่า “เราจะร่วมกันสร้างสรรค์โรงเรียนมธัยมวัดธาตุทอง” 
 นอกจากนี้ ขอให้แต่ละฝ่าย แต่ละคน ออกแบบ ปรับปรุงและพัฒนา การท างานภายใน  
กลุ่มงานของตนให้มีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงานไว้เป็น
แนวทางในการปรับใช้ให้เหมาะสมต่อไป 
 

จุดเน้นการบริหาร 
 แนวนโยบายท่ีแต่ละงาน ฝ่าย และบุคลากรทุกคนจะต้องปฏิบัติร่วมกัน เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียน 
“ประพฤติดี มีความร ู ้ และอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข”  ดังนี้ 

- ดูแล  ห่วงใย  ใส่ใจ  ด้วยรัก  (ตามแนวทางระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน) 
- ปลอด  ๐  ร  มส  และนักเรียนจบการศึกษาร้อยละ ๑๐๐ 
- สะอาด  ปลอดภัย  ใส่ใจบริการ 
- ชัดเจน  โปร่งใส  ตรวจสอบได้ 


