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โดย ดร.อ านาจ วิชยานุวัติ 
      ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

 การชี้แจงแนวทางการพัฒนา 
และขับเคลื่อนแผนบูรณาการ 
ด้านการศึกษาระดับภาค 
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ปี 2561 

ปี 2562 

การบริหารงบประมาณ 
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- การด าเนินงานตามหลัก
ภารกิจพื้นที/่ท้องถิ่น ภูมิภาค 
จังหวัด กลุ่มจังหวัด หรือ
การบูรณาการการด าเนินงาน
หลายพื้นที่หรือหลาย
หน่วยงาน  
แผนบูรณาการ 3 แผน 
 

Area 
- การด าเนินงานตามหลัก
ภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทาง
ปฏิรูปภาครัฐ  
- นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่
ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษจาก
องค์กรหลัก  
- แผนยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณ  แผนบูรณาการ 
26 แผน 

Agenda 
- การด าเนินงานตามหลัก
ภารกิจพื้นฐาน  
- งานประจ างานตามหน้าที่
ปกติ หรืองานตามหน้าที่
ความรับผิดชอบหลัก  
- งานตามกฎหมาย กฎ 
นโยบายของรัฐบาล หรือมติ
คณะรัฐมนตรี 

Function 
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มองภาพกว้าง 

Function / Agenda / Area 

หน่วยงาน / ปฏิบัติ 

ผลผลิต 

ประสิทธิภาพ 

คุณภาพ โอกาส 

ตัวแทนกระทรวงศึกษาธิการ 
ระดับภาค (ศธภ.) 

ตัวแทนกระทรวงศึกษาธิการ 
ระดับจังหวัด (ศธจ.) 

กศจ. 



This presentation uses a free template provided by FPPT.com 
www.free-power-point-templates.com 

แผนของบประมาณปี 2562 

แผนงาน 
บูรณาการ 

แผนงาน 
ยุทธศาสตร์ 

แผนงาน 
พื้นฐาน 

รายจ่าย 
ประจ าป ี
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เป็นแผนงานที่ด าเนินการให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ หรือ
แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 9 
การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ หรือ ยุทธศาสตร์ส าคัญ                   
ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด เชิ งนโยบาย และก าหนดให้การจัดท า
งบประมาณเป็นลักษณะ Project based ตั้งแต่ส่วนราชการขึ้นไป 

แผนงานบูรณาการ 
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เป็นแผนงานที่ด าเนินการตามหน้าที่แต่ละส่วนราชการตามที่ ได้รับ
มอบหมายในเชิงนโยบายและ มีความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ                 
ที่ต้องการผลักดันหรือเห็นความส าคัญในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดย
ก าหนดให้การจัดท างบประมาณเป็นลักษณะ Project based 

แผนงานยุทธศาสตร์ 
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เป็นแผนงานที่ด าเนินการตามหน้าที่ความรับผิดชอบ      
เป็นปกติประจ าตามกฎหมาย จัดตั้งของส่วนราชการนั้น ๆ 
หากหยุดด า เนินการ อาจก่อให้ เกิดความ เสียหาย           
ในการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ 

แผนงานพื้นฐาน 
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จ านวน 3 แผนงาน ได้แก่ แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงาน
บริหาร เพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นแผนงานบริหาร
จัดการหนี้ภาครัฐ และแผนงานรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง               
(ถ้ามี) 

แผนงานรายจ่ายประจ าปี 
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 จุดเน้นเชิงนโยบาย 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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 ความมั่นคง 
- ความปรองดอง ความสามัคคี และพัฒนาหลักสูตร 
   การเรียนการสอน วิชาประวัติศาสตร์ /  
   สถาบันพระมหากษัตริย์ / จัดการศึกษาในจังหวัด 
   ชายแดนภาคใต้ / ชายขอบ / ป้องกัน แก้ไขปัญหา 
   ยาเสพย์ติด 
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 การผลิต พัฒนาก าลังคน  

 จัดการศึกษาทวิภาคีรูปแบบ “โรงงานเป็นโรงเรียน” / 
ยกระดับภาษาอังกฤษ รองรับ Thailand 4.0 และพัฒนา
วิชาภาษาจีน ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา / Echo English 
Vocational / การอบรมโดย Boot Camp / การพัฒนา
หลักสูตรนวัตกรรมและเทคโนโลยี 10 อุตสาหกรรม 
เป้าหมาย และ STEM Education 

และสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
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การพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพคน 

 จัดการศึกษาเด็กปฐมวัยอนุบาล 1–3 / ปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม / รณรงค์ “เกลียดการโกง” / ปรับพัฒนาหลักสูตร       
ให้ยืดหยุ่น / เน้นการเรียนการสอน Active Learning / วางแผน
ให้ผล PISA สูงขึ้น / ประเมินผล O-NET วิชาสังคม วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์  / ผลิตครู เพื่อพัฒนาท้องถิ่น (สพฐ. สอศ.) /          
ปรับเกณฑ์การประเมิน วิทยฐานะแนวใหม่ / พัฒนาและอบรมครู
เชื่อมโยงกับการได้รับ วิทยฐานะ 
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การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และ 

 ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่ ต้องการความช่วยเหลือและ
พัฒนา เป็นพิ เศษอย่างเร่วด่วน ( ICU) / เพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาผ่าน เทคโนโลยีดิจิทัล / Admission ผ่านระบบ 
Clearing House / No Child Left Behind  

การลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา 
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การเสริมสร้างคุณภาพ ชีวิตประชาชน 

 โครงการธนาคารขยะ / สร้างจิตส านึก 
ความตระหนักในการพัฒนาอย่างยั่งยืน / 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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การพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ 

 กฎหมายการศึกษา / ปรับปรุงการบริหารงาน
บุคคล / จัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา / ขับเคลื่อน
นโยบายระดับพื้นที่ (ศธภ. และ ศธจ.) / บริหาร
จัดการโรงเรียน 
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กระบวนการพัฒนา 

 กฎหมายการศึกษา / ปรับปรุงการบริหารงาน
บุคคล / จัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา / ขับเคลื่อน
นโยบายระดับพื้นที่ (ศธภ. และ ศธจ.) / บริหาร
จัดการโรงเรียน 
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จบการน าเสนอ 
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สามารถดาวโหลดเอกสารเพ่ิมเติมได้ที่
bps.sueksa.go.th 

 

ส่งข้อมูลได้ที ่
Email : ed.areaplan@gmail.com 


