
บทที่  ๒ 

กลยุทธ์การจัดการศึกษา 

โรงเรียนวัดสิริมงคลก ำหนดกลยุทธ์ในกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำของโรงเรียนตำมวิสัยทัศน์ 
(Vision)  พันธกิจ  (Mission)และเป้าประสงค์ (Goals)โดยเน้นกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำแบบมีส่วนร่วม 
สอดคล้องและสนองควำมต้องกำรของชุมชนและท้องถิ่น  ระดมควำมคิดจำกบุคลำกร ทั้งภำยในสถำนศึกษำและ
ภำยนอกสถำนศึกษำ ประกอบด้วย ครู  คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  คณะกรรมกำรท่ีปรึกษำ  
ผู้ปกครองนักเรียน  ร่วมก ำหนดนโยบำยในกำรด ำเนินงำน  ให้สอดคล้อง  ร้อยรัด  เชื่อมโยง  น ำไปสู่กำรปฏิบัติที่
เกิดผลเป็นรูปธรรม  ดังนี้ 
๑. มาตรฐานการปฏิบัตริาชการของข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนวัดสิริมงคล 
 ๑. กำรน้อมน ำพระบรมรำโชวำทของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว  เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน 

   (รูร้ัก สำมัคคี  และหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง)  
 ๒. กำรยึดเป้ำหมำย  นโยบำย  เป็นทิศทำงในกำรปฏิบัติงำนร่วมกัน(วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้ำประสงค์) 
 ๓. กำรท ำงำนเป็นทีมด้วยควำมมุ่งม่ัน  ทุ่มเท  เสียสละ  มีประสิทธิภำพ  เป็นเอกภำพ  มีควำมรับผิดชอบ 
     ร่วมกัน 
 ๔. กำรเข้ำประชุมตรงเวลำและกำรรับฟังควำมคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
 ๕. กำรพร้อมรับกำรนิเทศ และกำรตรวจสอบจำกบุคคลรอบข้ำง 
 ๖. กำรยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน 
 ๗. กำรปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่ำงที่ดี 
 เพ่ือให้กำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรในโรงเรียนวัดสิริมงคล  มีประสิทธิภำพ จึงได้
ก ำหนดระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ต่ำงๆ  ดังนี้ 

 ๑.  การลงเวลาปฏิบัติราชการ 
  ๑.๑ ให้ลงเวลำกำรมำปฏิบัติรำชกำรตำมจริงและต้องมำลงเวลำไม่เกิน ๐๘.๓๐ น. ผู้อ ำนวยกำรจะ
ขีดเส้นแดงเวลำ ๐๘.๔๕ น. หำกมำหลังเวลำนี้ให้ลงเวลำใต้เส้นแดง  ถ้ำมำเกิน ๐๘.๔๕ น.  ถือว่ำมำสำย 
  ๑.๒ กำรลงเวลำกลับให้ลงเวลำตำมจริง  แต่ไม่ก่อน ๑๖.๓๐ น. เพรำะเวลำปฏิบัติรำชกำร คือ 
๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
  ๑.๓ ให้ลงเวลำด้วยเลขไทยเพ่ือส่งเสริมเอกลักษณ์ไทยและต้องลงเวลำด้วยตนเองเป็นประจ ำทุกวัน 
 ๒. การปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจ าวัน 
  ๒.๑ ครูเวรประจ ำวัน ต้องมำปฏิบัติหน้ำที่ก่อนเวลำ ๐๘.๐๐ น  และดูแลจนกว่ำนักเรียนจะกลับ
บ้ำนหมดทุกคน ต้องไม่กลับก่อน ๑๖.๓๐ น. และต้องส่งมอบเวรกลำงคืน เวลำ ๑๘.๐๐ น. 
  ๒.๒ ก ำกับ ดูแล ให้ค ำแนะน ำนักเรียน ในกำรดูแลเขตพ้ืนที่รับผิดชอบให้สะอำดเรียบร้อยอยู่เสมอ 
  ๒.๓ ก ำกับ ดูแล ให้นักเรียนด ำเนินกำรพิธีกำรหน้ำเสำธง ให้กำรอบรม แจ้งข่ำวสำรจ ำเป็นและกำร
เดินเข้ำชั้นเรียนให้เป็นระเบียบ 
  ๒.๔ ดูแลควำมเรียบร้อย ควำมปลอดภัยและอนุญำตให้นักเรียนเข้ำ-ออกสถำนศึกษำตำมควำม
เหมำะสม 
  ๒.๕ ก ำกับ  ดูแลนักเรียนรับประทำนอำหำรกลำงวันและกำรแปรงฟัน 



 

  ๒.๖ ตรวจเช็คกำรมำเรียน  บันทึกกำรอบรมและสถิตินักเรียนประจ ำวันที่สมุดบันทึกและที่ป้ำย
สถิติประจ ำวัน 
 ๓. การปฏิบัติหน้าที่เวรยามกลางวันและกลางคืน 
  ๓.๑ มำปฏิบัติหน้ำที่ตำมค ำสั่งที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเคร่งครัด 
  ๓.๒ บันทึกกำรอยู่เวรยำมทุกครั้งตำมควำมเป็นจริง 
  ๓.๓ ดูแลควำมปลอดภัยของทรัพย์สินทำงรำชกำร หำกพบสิ่งช ำรุดเสียหำยหรือเกิดอุบัติภัยใดๆให้
รีบรำยงำนผู้บริหำรทรำบทันที 
 ๔.  การขออนุญาตออกนอกสถานศึกษา 
  ๔.๑ บันทึกขออนุญำตตำมแบบบันทึก  ขอได้ไม่เกิน  ๕  ครั้งต่อภำคเรียน  
  ๔.๒ น ำแบบบันทึกขออนุญำตผู้อ ำนวยกำรหรือผู้รักษำรำชกำรแทน(กรณีผู้อ ำนวยกำรไปรำชกำร) 
  ๔.๓ ผู้อ ำนวยกำรหรือผู้รักษำรำชกำรแทนลงนำมอนุญำต จึงจะถือว่ำกำรอนุญำตเป็นผล 
  ๔.๔ กำรขออนุญำตภำคเช้ำ/บ่ำย(ต้องมำปฏิบัติรำชกำรไม่เกิน ๒  ชม..) และต้องขออนุญำต
ล่วงหน้ำ 
 ๕. การบันทึกขอไปราชการ 
  ๕.๑ เมื่อได้รับค ำสั่งไปรำชกำร/ไปอบรม/ประชุม/สัมมนำ ให้บันทึกขอไปรำชกำร โดยแจ้งให้
หัวหน้ำสำยชั้นทรำบเพื่อจัดครูเข้ำสอนแทน 
  ๕.๒ หลังจำกกลับจำกไปรำชกำร ให้รำยงำนผลกำรไปรำชกำร/อบรม/ประชุม/สัมมนำเสนอ
ผู้บริหำรทรำบทุกครั้ง และต้องขยำยผลกำรไปรำชกำร/อบรม/ประชุม/สัมมนำในวันประชุมประจ ำเดือนทุกครั้ง 
 ๖. การรับทราบค าสั่งจากหนังสือเวียน 
  ศึกษำเรื่องที่แจ้งเวียนให้ทรำบ ลงชื่อรับทรำบและปฏิบัติตำมท่ีมอบหมำย หำกมีข้อสงสัยหรือไม่
อำจปฏิบัติได้ให้รีบรำยงำนผู้บริหำรทรำบเพ่ือหำทำงแก้ไข 
 ๗. บันทึกการนิเทศ 
  ๗.๑. ศึกษำเรื่องที่ได้รับกำรนิเทศ ลงชื่อรับทรำบละปฏิบัติตำมท่ีนิเทศ หำกกมีข้อสงสัยหรือไม่อำจ
ปฏิบัติได้ให้รัยรำยงำนผู้บริหำรทรำบเพื่อหำทำงแก้ไข 
  ๗.๒ เมื่อน ำข้อนิเทศไปปฏิบัติแล้วเกิดผลประกำรใด ให้รำยงำนผู้บริหำรทรำบเป็นลำยลักษณ์
อักษร 
 ๘. การขออนุญาตใช้เงิน 
  ๘.๑ บันทึกกำรขออนุญำตใช้เงินตำมแบบบันทึกของกำรเงิน น ำเสนอผู้อ ำนวยกำรอนุมัติ 
  ๘.๒ น ำค ำอนุมัติไปให้เจ้ำหน้ำที่กำรเงินจ่ำยตำมบันทึกและลงชื่อรับเงินตำมประเภทที่ขอใช้ 
 

 ๙. การลา  
๙.๑ ถ้ำลำกิจ  ให้ยื่นใบลำล่วงหน้ำอย่ำงน้อยหนึ่งวันและมอบหมำยงำนสอน/กำรดูแลนักเรียนให้

เรียบร้อยแล้วตรวจดูกำรอนุมัติ ผู้อ ำนวยกำรอนุมัติแล้งจึงจะถือว่ำกำรลำเป็นผล 
๙.๒ ถ้ำลำป่วย ให้ยื่นใบลำทันทีท่ีมำปฏิบัติรำชกำร ถ้ำสำมำรถโทรศัพท์แจ้งได้ให้โทรแจ้งกับ

ผู้อ ำนวยกำรหรือครูที่ท่ำนสำมำรถติดต่อได้ เพ่ือจะได้มอบหมำยให้ครูท่ำนอ่ืนดูแลนักเรียนแทน 
 ๑๐. การต้อนรับผู้มาเยี่ยม/มาติดต่อราชการ 
  ๑๐.๑ เมื่อพบผู้มำเยี่ยมหรือมำติดต่อรำชกำร ให้กำรต้อนรับแบบกัลยำณมิตร 
  ๑๐.๒ ประสำนงำนผู้เกี่ยวข้อง อ ำนวยควำมสะดวกตำมควำมเหมำะสม 
  ๑๐.๓ ให้ผู้มำเยี่ยมลงบันทึกตำมกรณี บันทึกกำรเยี่ยม/บันทึกกำรนิเทศ/บันทึกกำรตรวจรำชกำร 
 



 

๑๑ การเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
  ๑๑.๑ บันทึกขอใช้เงินสวัสดิกำร 
  ๑๑.๒ เบิกจำกเงินอุดหนุน จัดท ำบันทึกขออนุมัติเบิกเงิน และบันทึกรำยงำนกำรเดินทำงตำม
ระเบียบดังนี้ 
  - ชดเชยค่ำน้ ำมัน กิโลเมตรละ ๔ บำท(รถยนต์) กิโลเมตรละ ๒ บำท(รถจักยำนยนต์)ขออนุมัติไป
รำชกำรและขอเบิกเงินชดเชยค่ำน้ ำมันรถ 
  - เบิกค่ำเบี้ยเลี้ยง  

* ไปประเภท ก เบิกได้วันละ ๒๑๐ บำท  
* ไปประเภท ข เกิน ๑๒ ชั่วโมง วันละ ๑๒๐ บำท 

  จัดท ำบันทึกข้อควำมขออนุมัติไปรำชกำร  กรอกแบบขอเบิกเบี้ยเลี้ยงกำรเดินทำงไปรำชกำร แนบ
หลักฐำนค่ำที่พักโรงแรม(ต้องมีใบเสร็จรับเงิน)ส ำเนำหนังสือต้นเรื่องที่ให้ไปรำชกำร และค ำสั่งให้ไปรำชกำร 
 

*  การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ เป็นประโยชน์แก่ข้าราชการทุกท่าน   
เพราะข้าราชการมีระเบียบ วินัย ท่ีจะต้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด  * 

๒. เป้าหมายการพัฒนา 
  ๑.  ครูและบุคลากรมืออาชีพ(ผู้น าการเปลี่ยนแปลง)  มืออำชีพ  หมำยถึง  ผู้มีควำมสำมำรถและ
ประสบกำรณ์สูงในกำรท ำงำน  ท ำงำนบรรลุเป้ำหมำย  โอกำสล้มเหลวหรือผิดพลำดแทบไม่มี  องค์ประกอบของ
ครูและบุลำกรมืออำชีพ  ประกอบด้วย 
  ๑.  ภูมิรู้  หมำยถึง  ควำมเป็นผู้มีควำมรู้ในกำรปฏิบัติงำน  กำรศึกษำค้นคว้ำ  และมีแนวคิดริเริ่ม
สร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ๆ  คุณลักษณะของผู้มีภูมิรู้  คือ  มีควำมรู้เกี่ยวกับวิทยำกำร สื่อ  นวัตกรรมเทคโนโลยี  
เศรษฐกจิ  สังคม  กำรเมือง มีวิสัยทัศน์ที่กว้ำงไกล  มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ๆ 
มีเทคนิควิธีกำรแสวงหำควำมรู้ในด้ำน  ปรัชญำ  จิตวิทยำ  หลักกำร  ทฤษฎีต่ำงๆ  และรู้ตน  รู้คน  และรู้งำน 
  ๒.  ภูมิธรรม  หมำยถึง  เป็นผู้ประพฤติดี  ปฏิบัติชอบตำมหลักศีลธรรมจรรยำและวัฒนธรรม  
คุณลักษณะของ ภูมิธรรม  คือ  มีวินัยในตนเอง  ซื่อสัตย์  ยุติธรรม  มีควำมรับผิดชอบ  เชื่อมั่นในตนเอง  มีเหตุผล  
จิตใจหนักแน่น  สุขุมรอบคอบ ไม่เห็นแก่ตัว  กล้ำเสียสละ  ยอมรับฟังควำมคิดเห็นของผู้อ่ืน  ยึดหลักพรหมวิหำร
ธรรม(เมตตำ  กรุณำ  มุทิตำ  อุเบกขำ) 
  ๓.  ภูมิฐาน  หมำยถึง  ควำมสง่ำผ่ำเผย  ควำมพอเหมำะพอดีของรูปร่ำง  เครื่องแต่งกำย  ท่วงที
กิริยำวำจำ  คุณลักษณะของ ภูมิฐำน  คือ 
   -  บุคลิกน่ำรัก  ได้แก่  พูดจำสุภำพ  มำรยำทงำม  รู้ประมำณตน  มีอำรมณ์ขัน  จริงใจ  
และรู้จักใช้ ๔  ย(ยิ้มแย้ม  ยกย่อง  ยืดหยุ่น  ยืนหยัด) 
   -  บุคลิกน่ำเคำรพ  ได้แก่  รักศักดิ์ศรี  ห่ำงไกลอบำยมุข  ชี้แนะสิ่งที่ดีแก่บุคคลและ
สังคม  ประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี  และมีพรหมวิหำรธรรม(เมตตำ  กรุณำ  มุทิตำ  อุเบกขำ) 
   -  บุคลิกน่ำศรัทธำ  ได้แก่  ควำมสง่ำงำมในกำรแต่งกำยและอำกัปกิริยำ  สุขภำพกำย
และจิตใจดี  รูปร่ำงได้สัดส่วน  ใช้ภำษำไทยถูกต้องอักขรวิธี  รู้กำลเทศะ  ปฏิบัติตนตำมทำงสำยกลำง 
  ๔.  ภูมิศิลป์  หมำยถึง  ควำมสำมำรถในกำรประยุกต์ใช้  ภูมิรู้  ภูมิธรรม  และภูมิฐำน  มำ
ผสมผสำนกันอย่ำงกลมกลืน  เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุเป้ำหมำย  คุณลักษณะของ ภูมิศิลป์ คือ 
ใช้หลักประชำธิปไตย  ปรับตัวเข้ำกับสังคมได้ดี  รู้เทคนิควิธีกำรท ำงำนให้ส ำเร็จ  กล้ำคิด  กล้ำพูด  กล้ำท ำ 
มีอำรมณ์ขัน  ร่ำเริง  แจ่มใส  มีมำตรฐำนในกำรท ำงำน  มีมนุษยสัมพันธ์และกำรประสำนงำนที่ดี  มีควำมสำมำรถ
ด้ำนศิลปะ  ดนตรีและกีฬำ  มีภำวะผู้น ำ 



 

๒.  นักเรียนมีคุณภาพ  (ผู้เรียนเป็นหัวใจของการพัฒนา)แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับ
ที่ ๑๒(พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓)ได้ให้ควำมส ำคัญของคนไว้ว่ำ คน หรือทุนมนุษย์เป็นทุนทำงสังคมท่ีส ำคัญท่ีสุด มี
บทบำทเป็นทั้งผู้สร้ำงกำรพัฒนำและเป็นผู้รับผลจำกกำรพัฒนำจึงจ ำเป็นต้องพัฒนำคนในทุกมิติ  โดยเฉพำะกำร
พัฒนำคนตั้งแต่วัยเด็กทั้งทำงร่ำงกำย  จิตใจ  และสติปัญญำ  เพ่ือให้สอดคล้องกับควำมมุ่งหมำยและหลักกำรจัด
กำรศึกษำในพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ  พุทธศักรำช ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมพ.ศ.๒๕๖๐  คือ นักเรียน
เป็นคนดี(มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ควำมสุภำพเรียบร้อย  ควำมอ่อนน้อมถ่อมตน  
ควำมรับผิดชอบ  รู้จักหน้ำที่  มีสัมมำคำรวะ  ซื่อสัตย์สุจริต)นักเรียนเป็นคนเก่ง(อ่ำนออก  เขียนได้  คิดเป็น  ท ำได้
และท ำให้ส ำเร็จ) และนักเรียนมีควำมสุข(สุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง  เติบโตสมวัย  อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมี
ความสุข) โดยมีจุดเน้น ๒  ประกำร  ประกอบด้วย 

 ๑.  ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน หมำยถึงกำรให้ควำมส ำคัญระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ด้วยกำรส่งเสริม พัฒนำ ป้องกัน  และแก้ไขปัญหำเพื่อให้นักเรียนพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ มีลักษณะที่พึงประสงค์ 
มีภูมิคุ้มกันทำงจิตใจทีเ่ข้มแข็ง มีคุณภำพชีวิตที่ดี มีทักษะในกำรด ำรงชีวิตและรอดพ้นจำกวกฤตทั้งปวง 

 ๒.  การเสริมสร้างวินัยเชิงบวก หมำยถึงรูปแบบของกระบวนกำรปรับพฤติกรรมของนักเรียนให้
เป็นไปในทิศทำงที่พึงประสงค์ โดยกำรปลูกฝังสิ่งที่ดีงำมหรือใช้กระบวนกำรคิดในทำงบวกให้ฝังลึกลงในจิตใต้ส ำนึก 

๓.  โรงเรียนได้รับค าชื่นชม(สถานศึกษาเข้มแข็ง) 
 ๑.  กำรบริหำรสถำนศึกษำโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน(SBM)ในด้ำนวิชำกำร  กำรบริหำรงำนบุคคล 

กำรบริหำรงบประมำณที่เน้นผลงำน  และกำรบริหำรทั่วไป โดยใช้หลักธรรมำภิบำล(หลักนิติธรรม,หลักคุณธรรม
หลักควำมโปร่งใส,หลักกำรมีส่วนร่วม,หลักควำมรับผิดชอบ และ หลักควำมคุ้มค่ำ) 

๒.  กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
๓.  กำรจัดห้องเรียนคุณภำพ(ห้องเรียน ICT) 
๔.  กำรจัดสภำพแวดล้อม  แหล่งเรียนรู้ และภูมิทัศน์ให้สวยงำม ร่มรื่น เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 
๕.  กำรเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆกับชุมชนและท้องถิ่นอย่ำงสร้ำงสรรค์ 

๓. ทิศทางการบริหารงานตามกลยุทธ์ 
 ๓.๑.  นโยบายด้านการบริหารวิชาการ 

    ๑. วิเครำะห์นักเรียนทุกคน ทุกด้ำน เพ่ือค้นหำแววอัจฉริยะ เพ่ือน ำผลมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนและพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง ตำมศักยภำพของนักเรียน 

    ๒. พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ ให้เป็นหลักสูตรท้องถิ่น โดยอำศัยข้อมูลจำกภูมิปัญญำท้องถิ่น ภูมิ
ปัญญำชำวบ้ำนและให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของชุมชน 

   ๓. จัดบรรยำกำศกำรเรียนกำรสอน  และให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข  โดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี        
คนเก่ง และมีควำมสุขในกำรด ำรงชีวิตในสังคม 

   ๔. จัดประสบกำรณ์ให้ผู้เรียนได้คิด วำงแผน ปฏิบัติ กำรตัดสินใจ กำรประเมิน กำรแก้ปัญหำและ
สำมำรถสรุปองค์ควำมรู้ได้ด้วยตนเอง เพ่ือน ำไปปรับปรุงและพัฒนำตนเองได้ 

   ๕.  จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนแบบบูรณำกำร  ทุกกลุ่มสำระเชื่อมโยงควำมรู้ใหม่กับสิ่งใกล้ตัวและ
สำมำรถน ำไปปรับปรุงใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ 

   ๖. จัดหำแหล่งเรียนรู้ ศูนย์กำรเรียนรู้ ภูมิปัญญำท้องถิ่น ปรำชญ์ชำวบ้ำน ห้องสมุดและเทคโนโลยีใน
กำรปฏิบัติกิจกรรม 

   ๗. วัดผลประเมินผลโดยใชว้ิธีกำรที่หลำกหลำยตำมสภำพจริงและตำมศักยภำพของผู้เรียน มีกำรเก็บ
รวบรวมผลงำนอย่ำงเป็นระบบ รำยงำนผล ปรับปรุงแก้ไข และพัฒนำ 



 

   ๘.  ประสำนควำมร่วมมือกับผู้บริหำร ครู ผู้ปกครอง และบุคคลที่เก่ียวข้องเพ่ือช่วยแก้ไข พัฒนำผู้เรียน
ด้ำนกำรเรียนกำรสอนอย่ำงต่อเนื่อง 
        ๙.  จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนให้สอดคล้องกับผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวังและเป้ำหมำยของหลักสูตร 
และสอดคล้องกับควำมต้องกำรของชุมชน  ภูมิปัญญำท้องถิ่น ควำมจ ำเป็นของโรงเรียน ผู้เรียนและชุมชน เพื่อให้
ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนตำมที่ก ำหนด 
         ๑๐. จัดกิจกรรมส่งเสริมทำงวิชำกำรอย่ำงสม่ ำเสมอ 
             ๑๑.  ปรับปรุงกระบวนกำรนิเทศ และปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่อง 
      ๓.๒.  นโยบายด้านการบริหารแผนและงบประมาณ 

   ๑.  จัดให้มีระบบสำรสนเทศโดยใช้สื่อเทคโนโลยีทันสมัย เพื่อกำรบริกำรอย่ำงครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
   ๒.  มีแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณเป็นแนวทำงปฏิบัติงำนอย่ำงชัดเจน 
   ๓.  กระจำยอ ำนำจและควำมรับผิดชอบกำรมีส่วนร่วมในด้ำนงบประมำณ 
   ๔.  ยึดหลักกำรบริหำรงบประมำณแบบมุ่งเน้นผลงำน  เน้นควำมโปร่งใส  ตรวจสอบได้ 

๔.  นโยบายด้านการบริหารงานบุคคล 
   ๑.   ส่งเสริมให้บุคลำกรปฏิบัติงำนตำมระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมำย ที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน 
   ๒.   แสวงหำควำมร่วมมือจำกชุมชนเพื่อพัฒนำโรงเรียนและกำรบริกำรชุมชน 
   ๓.   พัฒนำบุคลำกรให้สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพโดยยึดผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
   ๔.   ส่งเสริมบุคลำกรให้พัฒนำตนเอง เพ่ือควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ 

๕.  นโยบายด้านการบริหารทั่วไป 
   ๑.   จัดกำรศึกษำให้เด็กที่มีอำยุย่ำงเข้ำปีท่ี ๗ ถึงอำยุย่ำงเข้ำปีที่ ๑๖ ปี ได้เข้ำเรียนทุกคน 
   ๒.   จัดสร้ำงอำคำรเรียน อำคำรประกอบ และจัดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกไว้บริกำรอย่ำงเพียงพอ 
   ๓.   จัดสภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ ในโรงเรียนให้น่ำดู น่ำอยู่ น่ำเรียน 

         ๔.   ดูแล บ ำรุงรักษำอำคำรเรียน อำคำรประกอบให้อยู่ในสภำพดี และปลอดภัยอยู่เสมอ 
   ๕.  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้กับผู้เรียนยกย่องส่งเสริมพัฒนำ  
        ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติเป็นกิจนิสัย 

         ๖.   จัดบริกำรแนะแนว บริกำรสุขภำพอนำมัย ช่วยเหลือนักเรียนขำดแคลนได้อย่ำงทั่วถึง 
   ๗.   จัดกำรศึกษำโดยระดมสรรพก ำลังปฏิบัติงำนเพื่อสนองนโยบำยกับคุณภำพกำรศึกษำ 
   ๘.   จัดท ำโครงกำรโรงเรียนสีขำว ปลอดภัยจำกอบำยมุขและสิ่งเสพติด 

            ๙.    ปรับปรุงระบบกำรประชำสัมพันธ์กับชุมชนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 


