
โดย ดร.อ ำนำจ วิชยำนุวัติ
ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร

การชี้แจงแนวทางการพัฒนา
และขับเคลื่อนแผนบูรณาการ
ด้านการศึกษาระดับภาค



ปี 2561

ปี 2562

กำรบริหำรงบประมำณ



- กำรด ำเนินงำนตำมหลัก
ภำรกิจพื้นที่/ท้องถิ่น ภูมิภำค 
จังหวัด กลุ่มจังหวัด หรือ
กำรบูรณำกำรกำรด ำเนินงำน
หลำยพื้นที่หรือหลำย
หน่วยงำน 
แผนบูรณำกำร 3 แผน

Area
- กำรด ำเนินงำนตำมหลัก
ภำรกิจยุทธศำสตร์ แนวทำง
ปฏิรูปภำครัฐ 
- นโยบำยเร่งด่วน หรือภำรกิจที่
ได้รับมอบหมำยเป็นพิเศษจำก
องค์กรหลัก 
- แผนยุทธศำสตร์กำรจัดสรร
งบประมำณ  แผนบูรณำกำร 
26 แผน

Agenda
- กำรด ำเนินงำนตำมหลัก
ภำรกิจพื้นฐำน 
- งำนประจ ำงำนตำมหน้ำที่
ปกติ หรืองำนตำมหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบหลัก 
- งำนตำมกฎหมำย กฎ 
นโยบำยของรัฐบำล หรือมติ
คณะรัฐมนตรี

Function



มองภำพกว้ำง

Function / Agenda / Area

หน่วยงำน / ปฏิบัติ

ผลผลิต

ประสิทธิภำพ

คุณภำพโอกำส

ตัวแทนกระทรวงศึกษำธิกำร
ระดับภำค (ศธภ.)

ตัวแทนกระทรวงศึกษำธิกำร
ระดับจังหวัด (ศธจ.)

กศจ.



แผนของบประมำณปี 2562

แผนงำน
บูรณำกำร

แผนงำน
ยุทธศำสตร์

แผนงำน
พื้นฐำน

รำยจ่ำย
ประจ ำปี



เป็นแผนงำนที่ด ำเนินกำรให้สอดคล้องตำมยุทธศำสตร์ชำติ หรือ
แผนพัฒนำ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 ยุทธศำสตร์ที่ 9 
กำรพัฒนำภำค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ หรือ ยุทธศำสตร์ส ำคัญ                   
ที่ คณะรัฐมนตรีก ำหนดเชิ งนโยบำย และก ำหนดให้กำรจัดท ำ
งบประมำณเป็นลักษณะ Project based ตั้งแต่ส่วนรำชกำรขึ้นไป

แผนงำนบูรณำกำร



เป็นแผนงำนที่ด ำเนินกำรตำมหน้ำที่แต่ละส่วนรำชกำรตำมที่ได้รับ
มอบหมำยในเชิงนโยบำยและ มีควำมสอดคล้องตำมยุทธศำสตร์ชำติ                 
ที่ต้องกำรผลักดันหรือเห็นควำมส ำคัญในช่วงระยะเวลำหนึ่ง โดย
ก ำหนดให้กำรจัดท ำงบประมำณเป็นลักษณะ Project based

แผนงำนยุทธศำสตร์



เป็นแผนงำนที่ด ำเนินกำรตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ      
เป็นปกติประจ ำตำมกฎหมำย จัดตั้งของส่วนรำชกำรนั้น ๆ 
หำกหยุดด ำ เนินกำร อำจก่อให้ เกิดควำม เสียหำย           
ในกำรให้บริกำรสำธำรณะของภำครัฐ

แผนงำนพื้นฐำน



จ ำนวน 3 แผนงำน ได้แก่ แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ แผนงำน
บริหำร เพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจ ำเป็นแผนงำนบริหำร
จัดกำรหนี้ภำครัฐ และแผนงำนรำยจ่ำยเพื่อชดใช้เงินคงคลัง               
(ถ้ำมี)

แผนงำนรำยจ่ำยประจ ำปี







จุดเน้นเชิงนโยบำย
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร



ควำมมั่นคง
- ควำมปรองดอง ควำมสำมัคคี และพัฒนำหลักสูตร

กำรเรียนกำรสอน วิชำประวัติศำสตร์ / 
สถำบันพระมหำกษัตริย์ / จัดกำรศึกษำในจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ / ชำยขอบ / ป้องกัน แก้ไขปัญหำ
ยำเสพย์ติด



กำรผลิต พัฒนำก ำลังคน 

จัดกำรศึกษำทวิภำคีรูปแบบ “โรงงำนเป็นโรงเรียน” /
ยกระดับภำษำอังกฤษ รองรับ Thailand 4.0 และพัฒนำ
วิชำภำษำจีน ในสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ / Echo English 
Vocational / กำรอบรมโดย Boot Camp / กำรพัฒนำ
หลักสูตรนวัตกรรมและเทคโนโลยี 10 อุตสำหกรรม 
เป้ำหมำย และ STEM Education

และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน



กำรพัฒนำ และเสริมสร้ำง ศักยภำพคน

จัดกำรศึกษำเด็กปฐมวัยอนุบำล 1–3 / ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม / รณรงค์ “เกลียดกำรโกง” / ปรับพัฒนำหลักสูตร
ให้ยืดหยุ่น / เน้นกำรเรียนกำรสอน Active Learning / วำงแผน
ให้ผล PISA สูงขึ้น / ประเมินผล O-NET วิชำสังคม วิทยำศำสตร์ 
คณิตศำสตร์  / ผลิตครู เพื่อพัฒนำท้องถิ่น (สพฐ. สอศ.) /          
ปรับเกณฑ์กำรประเมิน วิทยฐำนะแนวใหม่ / พัฒนำและอบรมครู
เชื่อมโยงกับกำรได้รับ วิทยฐำนะ



กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และ

ยกระดับคุณภำพสถำนศึกษำที่ ต้องกำรควำมช่วยเหลือและ
พัฒนำ เป็นพิ เศษอย่ำงเร่วด่วน ( ICU) / เพิ่มโอกำสทำง
กำรศึกษำผ่ำน เทคโนโลยีดิจิทัล / Admission ผ่ำนระบบ 
Clearing House / No Child Left Behind 

กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ



กำรเสริมสร้ำงคุณภำพ ชีวิตประชำชน

โครงกำรธนำคำรขยะ / สร้ำงจิตส ำนึก
ควำมตระหนักในกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน / 
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม



กำรพัฒนำระบบและกำรบริหำรจัดกำร

กฎหมำยกำรศึกษำ / ปรับปรุงกำรบริหำรงำน
บุคคล / จัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษำ / ขับเคลื่อน
นโยบำยระดับพื้นที่ (ศธภ. และ ศธจ.) / บริหำร
จัดกำรโรงเรียน



กระบวนกำรพัฒนำ

กฎหมำยกำรศึกษำ / ปรับปรุงกำรบริหำรงำน
บุคคล / จัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษำ / ขับเคลื่อน
นโยบำยระดับพื้นที่ (ศธภ. และ ศธจ.) / บริหำร
จัดกำรโรงเรียน



















จบกำรน ำเสนอ


