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ส่วนที่ 1
บทนำ
………………
1.หลักกำรและเหตุผล
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา พ.ศ.2560 ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ข้อ 5 (1) ให้สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ มีอานาจหน้าที่ จัดทานโยบาย
แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา
แผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น
ตามคาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ซึ่งมี 15 นโยบาย ประกอบด้วย
1. การยกระดับคุณภาพการศึกษา
2. การจัดการศึกษาปฐมวัย
3. การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
4. การพัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์
5. การเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ
6. การพัฒนากาลังคนตามความต้องการของสถานประกอบการภายในประเทศ
7. การยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน
(ICU)
8. การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก
9. การอ่านออกเขียนได้
10. การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา
11. การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาในระดับภูมิภาค
12. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา
13. การยกระดับคุณภาพการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และ
พื้นที่พิเศษ
14. การพัฒนาครูทั้งระบบ
15. การพัฒนาผู้เรียนและเยาวชนผ่านกระบวนการลูกเสือยุวกาชาด
เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล เป็นระบบ
มีกรอบทิศทางในการดาเนิน และสอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2560 ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ข้อ 5(1)
และสอดคล้องตาม คาสั่งกระทวงศึกษาธิการ ที่ สป.1828 /2560 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560
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เรื่อง นโยบายการตรวจราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3 จึงได้จัดทาประกาศ เรื่อง นโยบายสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม
เขต 3 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จานวน 11 นโยบาย คือ
1.การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.การจัดการศึกษาปฐมวัย
3.การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
4.การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
5.การเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ
6.การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก
7.การอ่านออกเขียนได้
8.การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา
9.การพัฒนาครูทั้งระบบ
10.การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผ่านกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด
11.การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
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ส่วนที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี นโยบำยที่เกี่ยวข้อง
1.ศำสตร์พระรำชำ
“ศำสตร์พระรำชำ” ถือว่าเป็น “ตาราแห่งชีวิต” เพราะบันทึกจากประสบการณ์ จากการทางาน
ที่ทาให้ประเทศไทยสามารถผ่านวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ผมขอชื่นชมสื่อทุกแขนงที่ได้นาเสนอในรูปแบบต่าง ๆ สู
สายตาประชาชน เยาวชนรุ่นใหม่ให้รับรู้เข้าใจได้ลึกซึ้งท่องแท้มากยิ่งขึ้น เพื่อสามารถน้อมนาไปสู่การปฏิบัติ
หลักกำรทรงงำน พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ในหลวงรัชกำลที่ 9
1. จะทำอะไรต้องศึกษำข้อมูลให้เป็นระบบ
ทรงศึกษาข้อมูลรายละเอียดอย่างเป็นระบบจากข้อมูลเบื้องต้น ทั้งเอกสาร แผนที่ สอบถามจาก
เจ้าหน้าที่ นักวิชาการ และราษฎรในพื้นที่ให้ได้รายละเอียดที่ถูกต้อง เพื่อนาข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ได้
จริงอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และตรงตามเป้าหมาย
2. ระเบิดจำกภำยใน
จะทาการใดๆ ต้องเริ่มจากคนที่เกี่ยวข้องเสียก่อน ต้องสร้างความเข้มแข็งจากภายในให้เกิดความ
เข้าใจและอยากทา ไม่ใช่การสั่งให้ทา คนไม่เข้าใจก็อาจจะไม่ทาก็เป็นได้ ในการทางานนั้นอาจจะต้องคุยหรือ
ประชุมกับลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน หรือคนในทีมเสียก่อน เพื่อให้ทราบถึงเป้าหมายและวิธีการต่อไป
3. แก้ปัญหำจำกจุดเล็ก
ควรมองปัญหาภาพรวมก่อนเสมอ แต่เมื่อจะลงมือแก้ปัญหานั้น ควรมองในสิ่งที่คนมักจะมองข้าม
แล้วเริ่มแก้ปัญหาจากจุดเล็กๆ เสียก่อน เมื่อสาเร็จแล้วจึงค่อยๆ ขยับขยายแก้ไปเรื่อยๆ ทีละจุด เราสามารถเอา
มาประยุกต์ใช้กับการทางานได้ โดยมองไปที่เป้าหมายใหญ่ของงานแต่ละชิ้น แล้วเริ่มลงมือทาจากจุดเล็กๆ ก่อน
ค่อยๆ ทา ค่อยๆ แก้ไปทีละจุด งานแต่ละชิ้นก็จะลุลวงไปได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ “ถ้าปวดหัวคิดอะไรไม่ออก
ก็ต้องแก้ไขการปวดหัวนี้ก่อน มันไม่ได้แก้อาการจริง แต่ต้องแก้ปัญหาที่ทาให้เราปวดหัวให้ได้เสียก่อน เพื่อจะ
ให้อยู่ในสภาพที่ดีได้…”
4. ทำตำมลำดับขั้น
เริ่มต้นจากการลงมือทาในสิ่งที่จาเป็นก่อน เมื่อสาเร็จแล้วก็เริ่มลงมือสิ่งที่จาเป็นลาดับต่อไป ด้วย
ความรอบคอบและระมัดระวัง ถ้าทาตามหลักนี้ได้ งานทุกสิ่งก็จะสาเร็จได้โดยง่าย… ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรง
เริ่มต้นจากสิ่งที่จาเป็นที่สุดของประชาชนเสียก่อน ได้แก่ สุขภาพสาธารณสุข จากนั้นจึงเป็นเรื่องสาธารณูปโภค
ขั้นพื้นฐาน และสิ่งจาเป็นในการประกอบอาชีพ อาทิ ถนน แหล่งน้าเพื่อการเกษตร การอุปโภคบริโภค เน้นการ
ปรับใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ราษฎรสามารถนาไปปฏิบัติได้ และเกิดประโยชน์สูงสุด “การพัฒนาประเทศ
จาเป็นต้องทาตามลาดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐาน คือความพอมี พอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้น
ก่อน ใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อได้พื้นฐานที่มั่นคงพร้อมพอสมควร สามารถ
ปฏิบัติได้แล้วจึงค่อยสร้างเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลาดับต่อไป…” พระบรมราโชวาท
ของในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2517

4

5. ภูมิสังคม ภูมิศำสตร์ สังคมศำสตร์
การพัฒนาใดๆ ต้องคานึงถึงสภาพภูมิประเทศของบริเวณนั้นว่าเป็นอย่างไร และสังคมวิทยา
เกี่ยวกับลักษณะนิสัยใจคอคน ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีในแต่ละท้องถิ่นที่มีความแตกต่างกัน “การพัฒนา
จะต้องเป็นไปตามภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์และภูมิประเทศทางสังคมศาสตร์ ในสังคมวิทยา คือนิสัยใจคอของ
คนเรา จะไปบังคับให้คนอื่นคิดอย่างอื่นไม่ได้ เราต้องแนะนา เข้าไปดูว่าเขาต้องการอะไรจริงๆ แล้วก็อธิบายให้
เขาเข้าใจหลักการของการพัฒนานี้ก็จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง”
6. ทำงำนแบบองค์รวม
ใช้วิธีคิดเพื่อการทางาน โดยวิธีคิดอย่างองค์รวม คือการมองสิ่งต่างๆ ที่เกิดอย่างเป็นระบบครบ
วงจร ทุกสิ่งทุกอย่างมีมิติเชื่อมต่อกัน มองสิ่งที่เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไขอย่างเชื่อมโยง
7.

ไม่ติดตำรำ
เมื่อเราจะทาการใดนั้น ควรทางานอย่างยืดหยุ่นกับสภาพและสถานการณ์นั้นๆ ไม่ใช่การยึดติด
อยู่กับแค่ในตาราวิชาการ เพราะบางที่ความรู้ท่วมหัว เอาตัวไม่รอด บางครั้งเรายึดติดทฤษฎีมากจนเกินไปจน
ทาอะไรไม่ได้เลย สิ่งที่เราทาบางครั้งต้องโอบอ้อมต่อสภาพธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สังคม และจิตวิทยาด้วย
8. รู้จักประหยัด เรียบง่ำย ได้ประโยชน์สูงสุด
ในการพัฒนาและช่วยเหลือราษฎร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงใช้หลักในการแก้ปัญหาด้วยความ
เรียบง่ายและประหยัด ราษฎรสามารถทาได้เอง หาได้ในท้องถิ่นและประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่ในภูมิภาคนั้นมาแก้ไข
ปรับปรุง โดยไม่ต้องลงทุนสูงหรือใช้เทคโนโลยีที่ยุ่งยากมากนัก ดังพระราชดารัสตอนหนึ่งว่า “…ให้ปลูกป่าโดย
ไม่ต้องปลูกโดยปล่อยให้ขึ้นเองตามธรรมชาติจะได้ประหยัดงบประมาณ…”
9. ทำให้ง่ำย
ทรงคิดค้น ดัดแปลง ปรับปรุงและแก้ไขงาน การพัฒนาประเทศตามแนวพระราชดาริไปได้
โดยง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและที่สาคัญอย่างยิ่งคือ สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนและระบบ
นิเวศโดยรวม “ทาให้ง่าย”
10. กำรมีส่วนร่วม
ทรงเป็นนักประชาธิปไตย ทรงเปิดโอกาสให้สาธารณชน ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ทุกระดับได้
มาร่วมแสดงความคิดเห็น “สาคัญที่สุดจะต้องหัดทาใจให้กว้างขวาง หนักแน่น รู้จักรับฟังความคิดเห็น
แม้กระทั่งความวิพากษ์วิจารณ์จากผู้อื่นอย่างฉลาดนั้น แท้จริงคือ การระดมสติปัญญาละประสบการณ์อัน
หลากหลายมาอานวยการปฏิบัติบริหารงานให้ประสบผลสาเร็จที่สมบูรณ์นั่นเอง”
11. ต้องยึดประโยชน์ส่วนรวม
ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงระลึกถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสาคัญ ดังพระราชดารัสตอนหนึ่งว่า
“…ใครต่อใครบอกว่า ขอให้เสียสละส่วนตัวเพื่อส่วนรวม อันนี้ฟังจนเบื่อ อาจราคาญด้วยซ้าว่า ใครต่อใครมาก็
บอกว่าขอให้คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม อาจมานึกในใจว่า ให้ๆ อยู่เรื่อยแล้วส่วนตัวจะได้อะไร ขอให้คิดว่าคนที่
ให้เป็นเพื่อส่วนรวมนั้น มิได้ให้ส่วนรวมแต่อย่างเดียว เป็นการให้เพื่อตัวเองสามารถที่จะมีส่วนรวมที่จะอาศัย
ได้…”
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12. บริกำรที่จุดเดียว
ทรงมีพระราชดาริมากว่า 20 ปีแล้ว ให้บริหารศูนย์ศึกษาการพัฒนาหลายแห่งทั่วประเทศโดยใช้
หลักการ “การบริการรวมที่จุดเดียว : One Stop Service” โดยทรงเน้นเรื่องรู้รักสามัคคีและการร่วมมือร่วม
แรงร่วมใจกันด้วยการปรับลดช่องว่างระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
13. ใช้ธรรมชำติช่วยธรรมชำติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงเข้าใจถึงธรรมชาติและต้องการให้ประชาชน
ใกล้ชิดกับทรัพยากรธรรมชาติ ทรงมองปัญหาธรรมชาติอย่างละเอียด โดยหากเราต้องการแก้ไขธรรมชาติ
จะต้องใช้ธรรมชาติเข้าช่วยเหลือเราด้วย
14. ใช้อธรรมปรำบอธรรม
ทรงนาความจริงในเรื่องธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมาเป็นหลักการแนวทางปฏิบัติใน
การแก้ไขปัญหาและปรับปรุงสภาวะที่ไม่ปกติเข้าสู่ระบบที่ปกติ เช่น การบาบัดน้าเน่าเสียโดยให้ผักตบชวา ซึ่งมี
ตามธรรมชาติให้ดูดซึมสิ่งสกปรกปนเปื้อนในน้า
15. ปลูกป่ำในใจคน
การจะทาการใดสาเร็จต้องปลูกจิตสานึกของคนเสียก่อน ต้องให้เห็นคุณค่า เห็นประโยชน์กับสิ่งที่
จะทา…. “เจ้าหน้าที่ป่าไม้ควรจะปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อน แล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบน
แผ่นดินและจะรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง”
16. ขำดทุนคือกำไร
หลักการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่มีต่อพสกนิกรไทย “การให้” และ “การ
เสียสละ” เป็นการกระทาอันมีผลเป็นกาไร คือความอยู่ดีมีสุขของราษฎร
17. กำรพึ่งพำตนเอง
การพัฒนาตามแนวพระราชดาริ เพื่อการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นด้วยการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
เพื่อให้มีความแข็งแรงพอที่จะดารงชีวิตได้ต่อไป แล้วขั้นต่อไปก็คือ การพัฒนาให้ประชาชนสามารถอยู่ในสังคม
ได้ตามสภาพแวดล้อมและสามารถ พึ่งตนเองได้ในที่สุด
18. พออยู่พอกิน
ให้ประชาชนสามารถอยู่อย่าง “พออยู่พอกิน” ให้ได้เสียก่อน แล้วจึงค่อยขยับขยายให้มีขีด
สมรรถนะที่ก้าวหน้าต่อไป
19. เศรษฐกิจพอเพียง
เป็นปรัชญาที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานพระราชดารัสชี้แนะแนวทางการดาเนินชีวิต ให้
ดาเนินไปบน “ทางสายกลาง” เพื่อให้รอดพ้นและสามารถดารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกา
ภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งปรัชญานี้สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งระดับบุคคล องค์กร และชุมชน
20. ควำมซื่อสัตย์สุจริต จริงใจต่อกัน
ผู้ที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แม้จะมีความรู้น้อย ก็ย่อมทาประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้มากกว่าผู้
ที่มีความรู้มาก แต่ไม่มีความสุจริต ไม่มีความบริสุทธิ์ใจ
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21. ทำงำนอย่ำงมีควำมสุข
ทางานต้องมีความสุขด้วย ถ้าเราทาอย่างไม่มีความสุขเราจะแพ้ แต่ถ้าเรามีความสุขเราจะชนะ
สนุกกับการทางานเพียงเท่านั้น ถือว่าเราชนะแล้ว หรือจะทางานโดยคานึงถึงความสุขที่เกิดจากการได้ทา
ประโยชน์ให้กับผู้อื่นก็สามารถทาได้ “…ทางานกับฉัน ฉันไม่มีอะไรจะให้ นอกจากการมีความสุขร่วมกัน ในการ
ทาประโยชน์ให้กับผู้อื่น…”
22. ควำมเพียร
การเริ่มต้นทางานหรือทาสิ่งใดนั้นอาจจะไม่ได้มีความพร้อม ต้องอาศัยความอดทนและความมุ่งมั่น ดังเช่นพระ
ราชนิพนธ์ “พระมหาชนก” กษัตริย์ผู้เพียรพยายามแม้จะไม่เห็นฝั่งก็จะว่ายน้าต่อไป เพราะถ้าไม่เพียรว่ายก็จะ
ตกเป็นอาหารปู ปลาและไม่ได้พบกับเทวดาที่ช่วยเหลือมิให้จมน้า
23. รู้ รัก สำมัคคี
รู้ คือ รู้ปัญหาและรู้วิธีแก้ปัญหานั้น
รัก คือ เมื่อเรารู้ถึงปัญหาและวิธีแก้แล้ว เราต้องมีความรัก ที่จะลงมือทา ลงมือแก้ไขปัญหานั้น
สามัคคี คือ การแก้ไขปัญหาต่างๆ ไม่สามารถลงมือทาคนเดียวได้ ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกัน
2.พระบรมรำโชวำทด้ำนกำรศึกษำ ในหลวงรำชกำรที่ 10
กำรศึกษำต้องมุ่งสร้ำงพื้นฐำนให้แก่ผู้เรียน 4 ด้ำน
1.มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
2.มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม
3. มีงานทา – มาอาชีพ
4. เป็นพลเมืองดี
1.มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง
1) มีความรู้ความเข้าใจต่อบ้านเมือง
2) ยึดมั่นในศาสนา
3) มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์
4) มีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน
2.พื้นฐำนชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม
1) รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด –ชอบ/ชั่ว –ดี
2)ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม
3) ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว
4) ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง
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3.มีงำนทำ – มำอำชีพ
1) การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษา ต้องมุ่งให้เด็กและ
เยาวชนรักงาน สู้งานทาจนงานสาเร็จ
2) การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนทางานและ
มีงานทาในที่สุด
3) ต้องสนับสนุนผู้สาเร็จหลักสูตรมืออาชีพ มีงานทา มีงานทา จนสามารถเลี้ยงตัวเองและ
ครอบครัว
3.ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579 )
ยุทธศำสตร์ชำติ หมำยถึง กำรสร้ำงศักยภำพหรือขีดควำมสำมำรถของประเทศให้เกิดควำมพร้อมของ
ทุกด้ำน ในกำรใช้จุดแข็งภำยในประเทศหรื อใช้โ อกำสที่เกิดจำกภำยนอกประเทศ ให้ประเทศสำมำรถ
แข่งขันกับนำนำประเทศได้อย่ำงเต็มที่และลดหรือขจัดจัดอ่อนภำยในประเทศหรือหลีกเลี่ยงหรือสร้ำงเกรำะ
ป้องกันภัยคุกคำมที่มำจำกนอกประเทศ โดยสร้ำงระบบควำมมั่นคงของประเทศด้ำนเศรษฐกิจ ควำมมั่นคง
ด้ำนสังคม จิตวิทยำ ควำมมั่นคงด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวั ตกรรม รวมทั้งควำมมั่นคงด้ำนกำร
ป้องกันประเทศ
วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง”
ยุทธศำสตร์
(1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
(2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
(4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
(5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เป้ำหมำย
1.ควำมมั่นคง
หมายถึงการมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรียน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้ง
มติติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่นประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคง

8

เป็นกลไกที่นาไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่อง และโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลสังคมมีความปรองดองและ
ความสามัคคี สามารถผนึกกาลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชน มี ความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น มีความ
มั่นคงของอาหารและพลังงาน ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานลารายงได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดารงชีวิต
มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชิตทรัพย์สิน มีการออมสาหรับวัยเกษียณ
2.ควำมมั่งคั่ง
หมายถึงประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง
ความเหลื่อมล้าของการพัฒนาลดลง
ประชากรได้รับผลประโยชน์จาการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น
ศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขนสูง สามารถสร้างรายได้ ทั้งจากภายในประเทศและภายนอกประเทศ
และเป็นจุดศูนย์กลางของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคม ขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการ
ทาธุรกิจ มีบทบาทสาคัญในภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง มีความ
สมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไป ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุ นทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่
เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
3.ควำมยั่งยืน
หมายถึงการพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ การผลิตและบริโภคเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลกซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติ มีความ
อุดมสมบูรณ์มากขึ้น และสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละ
เพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความสาคัญกับการมีส่วน
ร่วมของประชาขน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ อการพัฒนา
ในระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน
4.แผนกำรศึกษำแห่งชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579 )
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทา แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เพื่อใช้
เป็น แผนยุทธศาสตร์ระยะยาวสาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ ได้นาไปใช้เป็นกรอบและ
แนว ทางการพัฒนาการศึกษาและเรียนรู้สาหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต โดยจุดมุ่งหมาย
ที่ สาคัญของแผน คือ การมุ่งเน้นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและการศึกษาเพื่อการมี
งานทาและสร้างงานได้ ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วย นวัตกรรม
และความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตร เพื่อให้ประเทศไทยสามารถ ก้าวข้ามกับดัก ประเทศที่มี
รายได้ปานกลาง ไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้ กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 25602579 ได้
กาหนดสาระสาคัญสาหรับบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึง โอกาส
ทางการศึกษา (Access) ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) คุณภาพการศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ
(Efficiency) และตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 15 ปีข้างหน้า ดังนี้
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วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดารงชีวิต อย่างเป็นสุข
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้อง กับบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ
3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม รู้จัก สามัคคี และ
ร่วมมือผนึกกาลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพื่อนาประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้า
ภายในประเทศลดลง
ยุทธศำสตร์
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
2. การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถใน การแข่งขัน
ของประเทศ
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
5.นโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ.2561
วิสัยทัศน์ : การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของ
ความเป็นไทย
พันธกิจ
1.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
2.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ
3.พัฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การที่เ น้น การมีส่ ว นร่ว ม เพื่อเสริมสร้างความรั บผิ ดชอบ ต่อคุณ ภาพ
การศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษา
เป้ำประสงค์
๑. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตาม
วัย มีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
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๒. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค
๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทางาน
ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
๔. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สานักบริหารงานการศึกษาพิ เศษ และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ
และเป็ น กลไกขั บ เคลื่ อ นการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง สู่ คุ ณ ภาพระดั บ
มาตรฐานสากล
๕. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นการทางานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการ
บริ ห ารจั ด การ บริ ห ารแบบมี ส่ ว นร่ ว มจากทุ ก ภาคส่ ว นในการจดการศึ ก ษา กระจายอ านาจและ ความ
รับผิดชอบสู่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
๖. พื้นที่พิเศษ ได ้ รบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา ที่เหมาะสม
ตามบริบทของพื้นที่
๗. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัด การศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ
8. หน่วยงานทุกระดับ มีงานวิจัยที่สามารถนาผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ยุทธศำสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
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6. นโยบำยผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 3
( นำยชัยณรงค์ แสงคำ)
วิสัยทัศน์และแนวทำงกำรพัฒนำเขตพื้นที่กำรศึกษำ
1. วิสัยทัศน์ : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 และโรงเรียนมีระบบการ
บริหารจัดการตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นแบบอย่างที่ดีด้านความซื่อสัตย์สุจริต มีความเข้มแข็ง
ในการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อประโยชน์สุขของนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและความมั่นคงของ
ประชาชน และประเทศชาติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. กรอบแนวคิดกำรพัฒนำ
ใช้โมเดลการพัฒนารูปแบบการพัฒนามาตรฐานแบบบูรณาการ (Integration Standard
Development Model : ISD Model)
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี/การมีส่วนร่วม/ปรับระบบบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี

มาตรฐาน สพท.

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ ฯ

ITA

แผนพัฒนา ศธ/
สพฐ.

นโยบาย

ปรับปรุง

พลังขับเคลื่อน

(ACT)

ติดตามตรวจ
สอบและนิเทศ
(Check)

วางแผน

ดาเนินการ

(Plan)

(Do)

และแก้ไข

แผนพัฒนา/แผนปฏิบัติการ/แผนพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้

เศรษฐกิจ
พอเพียง
นวัตกรรม
ICT
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3. แนวทำงกำรพัฒนำ
3.1 พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยการมีส่วนร่วม
และปรับระบบบริหารจัดการที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา คืนผู้บริหารสู่
โรงเรียน คืนครูสู่ห้องเรียน ลดงานธุรการและศึกษานิเทศก์ร่วมคิดร่ วมทาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
ระดับสถานศึกษาและห้องเรียน รวมทั้งมอบหมายความรับผิดชอบสู่ระดับงานตามภารกิจ ระดับพื้นที่และ
ระดับนโยบาย
3.2 จัดระบบประกันคุณภาพภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยใช้มาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา
เป็นเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3.3 ส่งเสริมการพัฒนาองค์กรและคุณภาพครู บุคลากรทางการศึกษาและคุณภาพผู้เรียน โดยปลูกฝัง
ค่านิยมร่วมที่เข้มแข็ง อันประกอบด้วย การตรงต่อเวลา เคารพกฎหมาย ระเบียบและวินัย ความซื่อสัตย์
สุจริต ความรับผิดชอบและการบริการที่ดี
3.4 เสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตโดยใช้เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ภาครั ฐ (ITA) เป็ น เป้ าหมายและแนวทางการพัฒ นาและผู้ อานวยการส านั กงานเขตพื้นที่ การศึ กษาเป็ น
แบบอย่างที่ดีด้านความซื่อสัตย์สุจริต
3.5 จัดทาและทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึ กษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนพัฒนาการศึกษาของภาคการศึกษา
และจังหวัดตามบริบทความต้องการของเขตพื้นที่การศึกษา โดยใช้เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 20 ปี เป็น
เป้าหมายความสาเร็จที่สาคัญ
3.6 จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี เพื่อนาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติโดยอาศัยหลัก
วิชาการ ความคิดริเริ่ม นวัตกรรม การปฏิบัติที่เป็นเลิศ ตลอดจนผลการวิจัยมาใช้กาหนดโครงการ/กิจกรรม
การดาเนินงานและบูรณาการกับมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา นโยบายและ ITA
3.7 จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อยกระดับผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มุ่งเน้นการ
ส่งเสริมความเข้มแข็งการจัดการศึกษาของโรงเรียน และความเข้มแข็งในการจัดการเรียนรู้ของครู
3.8 นานโยบายที่สาคัญของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสู่การปฏิบัติ โดยวิเคราะห์ความสาคัญ ประกาศกาหนดนโยบาย จัดทา
แผนงาน โครงการสู่การปฏิบัติตลอดจนนิเทศ ติดตาม ประเมิลผลและรายงานผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
3.9 ประยุกต์ใช้หลักการบริห ารคุณภาพองค์กร (PDCA) ประกอบด้วย การวางแผน (Plan) การ
ดาเนินการตามแผน (Do) การติดตาม ตรวจสอบและนิเทศ (Check) และการปรับปรุงแก้ไข (Act) มาใช้
พัฒนาคุณภาพการบริหารและการดาเนินการทุกระดับ ทั้งระดับสานักงาน ระดับกลุ่ม ระดับงาน และระดับ
โครงการ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ
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3.10 จั ดให้ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ การดาเนินงานในทุกระดับทั้งระดับ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระดับโรงเรียน ระดับห้องเรียน ระดับกลุ่ม ระดับบุคคล และระดับโครงการ/
กิจกรรมการดาเนินงาน โดยให้ความสาคัญเป็นพิเศษกับการประเมินผลรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน และ
จัดให้มีการเรียนรู้ ปรับปรุงการดาเนินงาน และรายงานผลการดาเนินงาน
3.11 ศึกษา เรียนรู้และนาศาสตร์พระราชาเป็นพลังขับเคลื่อนการดาเนินงาน โดยเฉพาะหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ควบคู่กับการนานวัตกรรมและนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) มาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาการ
เรียนรู้และการบริการ
4. เป้ำหมำยควำมสำเร็จ
4.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดย
4.1.1 มีคะแนนการประเมินมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา โดยรวมไม่ต่ากว่าระดับดีเยี่ยม
4.1.2 มีคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานภาครัฐ โดยรวมไม่ต่ากว่า
ระดับสูงมาก
4.2 โรงเรียนมีความเข้มแข็งในการจัดการศึกษา โดย
4.2.1 มีคะแนนผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา โดยรวมไม่ต่า
กว่าระดับดีมาก
4.2.2 มีคะแนนผลการทดสอบ O-Net หรือ NT โดยรวมไม่ต่ากว่าร้อยละ 50
4.3 ครูมีความเข้มแข็งในการจัดการเรียนรู้ โดย
4.3.1 มีคะแนนผลการทดสอบ O-Net หรือ NT ของนักเรียนในความรับผิดชอบไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50
4.3.2 นักเรียนในความรับผิดชอบผ่านเกณฑ์ที่ทางราชการกาหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
4.4 ประชาชนและผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษา
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ของกลุ่ม และของโรงเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
4.5 ประเทศชาติมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
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7.คำมั่นสัญญำและเจตจำนงในกำรบริหำรจัดกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ของ นำยชัยณรงค์ แสงคำ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 3
1. ด้วยเกียรติของข้ำ : ข้ำสัญญำว่ำ
ข้อ 1 : ข้าจะบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดผลประโยชน์ของนักเรียน
ครู บุคลากรทางการศึกษา ประชาชน และประเทศชาติ เป็นสาคัญ มุ่งเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตในการ
ปฏิบัติราชการ
ข้อ 2 : ข้าจะจัดระบบบริหารจัดการให้สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลโดยคานึงถึง
ความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นสาคัญ
ข้อ 3 : ข้าจะจัดระบบบริหารจัดการการเงินและงบประมาณให้ถูกต้อง โปร่งใส คุ้มค่า ตรวจสอบได้
มีประสิทธิภาพ
ข้อ 4 : ข้าจะจัดระบบบริหารจัดการบริหารงานบุคคลให้เกิดความเสมอภาค เท่าเทียม เป็นธรรม
โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
ข้อ 5 : ข้าจะมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น โดยส่งเสริมความเข้มแข็ง
ของโรงเรียนและครูในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่ใช้โรงเรียนและห้องเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
2. เจตจำนงสู่กำรปฏิบัติ :
ข้อ 1 : จะปฏิบัติตนให้เป็นผู้ตรงต่อเวลา
ข้อ 2 : จะปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และวินัย
ข้อ 3 : จะเป็นแบบอย่างที่ดีด้านความซื่อสัตย์สุจริต
ข้อ 4 : จะยึดมั่นในหน้าที่ความรับผิดชอบ
ข้อ 5 : จะมุ่งมั่นในการบริการที่ดี

(นายชัยณรงค์ แสงคา)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
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นโยบำยสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 3ปีงบประมำณ พ.ศ.2561
วิสัยทัศน์ : พัฒนาคุณภาพการศึกษา ลดปัญหาความเหลื่อมล้า ยึดหลักธรรมาภิบาลสู่มาตรฐานสากล
บนพื้นฐานตามหลักศาสตร์พระราชา
พันธกิจ
1.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค
2.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ ตามหลักของศาสตร์พระราชา
3.พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบ ต่อคุณภาพการศึกษา
และบูรณาการการจัดการศึกษา
เป้ำประสงค์
๑. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย
และมีคุณภาพ
๒. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค
๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์
๔. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้น
พื้นฐานตามหลักศาสตร์พระราชา สู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
๕. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทางานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการบริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วน
ร่วมตามหลักธรรมาภิบาล จากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา กระจายอานาจและความรับผิดชอบสู่
สถานศึกษา
6. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัด
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศำสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

