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                                                            ค ำน ำ  
 
    ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้จัดตั้งส านักงานศึกษาธิการภาค จ านวนสิบแปดภาค สังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพ้ืนที่ ท าหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและ
จังหวัดโดยการอ านวยการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัด 
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอ่ืนหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ นั้น ๆ และมีอ านาจหน้าที่ในการก าหนด
ยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคต่าง ๆ  ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ทิศทางการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค นโยบาย ยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งการพัฒนาด้านอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่รับผิดชอบตามศักยภาพ
และโอกาสของบุคคลและชุมชนในแต่ละพ้ืนที่ และสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้าน
วิชาการ การวิจัยและพัฒนา ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
ภาค เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของภาค 
 
  ส านักงานศึกษาธิการภาค 3  จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของภาค 
เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของภาค  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับนี้ 
ประกอบด้วย บริบทที่เกี่ยวข้อง วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์การ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมายและค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ รายละเอียดงาน/โครงการ ของส านักงานศึกษาธิการภาค 3   ฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วย
ความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องสามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานศึกษาธิการภาค 3  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้  
                                                            
 
 
 
                                                                           ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  
(ฉบับจัดท ำค ำของบประมำณร่ำยจ่ำยประจ ำปี) 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3  
            ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค 
ของกระทรวงศึกษาธิการ   ให้จัดตั้งส านักงานศึกษาธิการภาค    จ านวนสิบแปดภาค สงักัดส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่ ท าหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและ
จังหวัดโดยการอ านวยการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่นั้น   ๆ     และมีอ านาจหน้าที่ในการก าหนด
ยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคต่าง ๆ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ    ทิศทางการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค นโยบาย ยุทธศาสตร์
ของกระทรวงศึกษาธิการ   ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด   รวมทั้งการพัฒนาด้านอ่ืน ๆ  ในพ้ืนที่รับผิดชอบตาม
ศักยภาพและโอกาสของบุคคลและชุมชนในแต่ละพ้ืนที่   และสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
งานด้านวิชาการ   การวิจัยและพัฒนา    ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ    พ.ศ. 
2562 ของภาค เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของภาคในระยะสี่ปี  
   ส านักงานศึกษาธิการภาค 3 เป็นหน่วยงานสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการที่ถูก
จัดตั้งขึ้นเพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพ้ืนที่ ท าหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและ
จังหวัดโดยการอ านวยการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนอื่นที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
  1. ก าหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคต่างๆ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางพัฒนา  
ประเทศนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งการพัฒนา
ด้านอื่นๆในพื้นที่รับผิดชอบตามศักยภาพและโอกาสของบุคคลและชุมชนในแต่ละพ้ืนที่ 
   2. สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การวิจัยและพัฒนา 

   3. ก ากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนที่      
รับผิดชอบ 

  4. สนับสนุนการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์   
ของกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
   5. ประสานการบริหารงานระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เกิดการพัฒนา บูรณาการใน   
ระดับพ้ืนที่ของหลายจังหวัด โดยยึดการมีส่วนร่วมและประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก 
   6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
  

   แผนเป็นเครื่องมือก าหนดกรอบทิศทางในการท างาน  ท าให้การท างานมีเป้าหมายที่ชัดเจน เกิดการ
ประสานสัมพันธ์ภายในองค์กร    ท าให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น     สามารถตรวจสอบความส าเร็จของ
เป้าหมายได้เพ่ือช่วยให้ประสบผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพช่วยลดความสูญเสียจากการท างานซ้ าซ้อน มีการก าหนด 
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ขอบเขตในการท างานที่แน่นอน และครอบคลุมภารกิจตามที่ก าหนดส านักงานศึกษาธิการภาค 3   ได้ตระหนักเห็นถึง
ความส าคัญและความจ าเป็นดังกล่าวจึงได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ส านักงานศึกษาธิการภาค 3  
( พ.ศ. 2562-2565)  ฉบับนี้ขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบ/ทิศทางในการด าเนินงานต่อไปตามทิศทางการพัฒนาดังนี้ 

 
วิสัยทัศน์     “ผู้เรียนได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศโดยการมีส่วน   
 ร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา” 
 

พันธกิจ 
1. ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เสริมสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง        

การศึกษา 
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา            

ทุกภาคส่วน 
3. ส่งเสริม สนับสนุนการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การวิจัยมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ 
4. ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

เป้ำประสงค์ 
1. ผู้เรียนในพื้นที่ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
2. ประชาชนในพื้นท่ีได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ครอบคลุมและเป็นธรรม 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 4. หน่วยงานทางการศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาลและการมี        
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทุกภาคส่วน 

5. หน่วยงานทางการศึกษาน าระบบ  ICT และผลการวิจัยมาใช้ในการเรียนรู้และการบริหารจัดการให้    
    ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ 
6. มีการรายงานผลการด าเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่มีประสิทธิภาพ 
 

ประเด็นยุทธศำสตร ์
1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
2. พัฒนาก าลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
3. พัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ 
4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
5. ส่งเสริมและจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
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กลยุทธ์/ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
 1.พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคง 
             1.1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
             1.2 ยกระดับคุณภาพและสิ่งแวดล้อมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ  
             1.3 ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ (พ้ืนที่สูงพ้ืนที่ตามแนวตะเข็บ
ชายแดน ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 
 2.พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย เพื่อสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
           2.1 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการองค์ความรู้แบบสหวิทยาการ (อาทิ สะเต็ม ทวิศึกษา) 
           2.2 เสริมสร้างทักษะก าลังแรงงานที่มีศักยภาพตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
           2.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนเพื่อยกระดับทักษะ 
           2.4 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม            
 3.พัฒนำศักยภำพคนให้มีคุณภำพ 
        3.1 พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาสาระ สื่อการเรียนการสอน กระบวนการจัดการเรียนการสอน การนิเทศ  
การวัด  ประเมินผลให้กับความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการและสังคมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาประเทศ 
       3.2 ส่งเสริมและบูรณาการการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ความเป็นพลเมือง 
           3.3 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลาการทางการศึกษาด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
 4. สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
           4.1 เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้ผู้เรียน
สามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และกลุ่มเป้าหมาย 
           4.2 พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
     4.3 พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาให้เป็นเอกภาพ เป็นปัจจุบันและทันต่อการใช้งาน 
 5. ส่งเสริมและจัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
           5.1 ส่งเสริม สนับสนุนและจัดการเรียนการสอนเพ่ือสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและน าแนวคิดตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
           5.2 พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัยด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
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  6. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
      6.1 พัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
               6.2 เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน  
               6.3 ปรับปรุงโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานให้เหมาะสมเอ้ือต่อการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 
               6.4 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต 
      6.5 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบัติงานได้อย่าง
เต็มศักยภาพ 
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       สารบัญ  
                                            หน้ำ 
ค ำน ำ 
บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร                   ข-จ 
ส่วนที่ 1 บริบทท่ีเกี่ยวข้องกับภำค  
  -ข้อมูลสภาพทั่วไปของภาคโดยสังเขป (ที่ตั้ง อาณาเขต ภูมิประเทศ การปกครองและประชากร)   1 

- สถานการณ์และแนวโน้มด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยสังเขป   11 
- ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษาทุกประเภทและทุกระดับของภาค (จ านวนสถานศึกษา/ นักเรียน/ครู 23 

    อัตราการเข้าเรียน อัตราการออกกลางคัน ฯลฯ)  
  - สถานการณ์และแนวโน้มการจัดการศึกษาของจังหวัดในภาค (สภาพการจัดการศึกษา ปัญหา  35 
    ในการจัดการศึกษา แนวโน้มการจัดการศึกษาในภาค ตัวชี้วัดด้านการศึกษา)  
 
ส่วนที่ 2 บริบทท่ีเกี่ยวข้องด้ำนกำรศึกษำของภำค  

- ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)      36 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)     38 
- นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)      47 
- นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 – 2564        51 
- แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579)        51 
- เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)     53 
- แนวทางของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561                  60 

     - จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ       66 
- ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ         71 
- การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)                 72 

ส่วนที่ 3 สำระส ำคัญของแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ พ.ศ. 2562 – 2565 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 
  - วิสัยทัศน์              74 
  - พันธกิจ             74 

- ประเด็นยุทธศาสตร์           74 
- เป้าประสงค์            74 
- ตัวชี้วัดเป้าประสงค์และค่าเป้าหมาย         75 
- กลยุทธ์            82 

 
ส่วนที่ 4 งำน/โครงกำร/งบประมำณ         83 
   4.1 โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากทุกหน่วยงาน (แผนงานพ้ืนฐาน) 
   4.2 โครงการตามแผนงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 
ภำคผนวก  
คณะผู้จัดท ำ 
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