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พ.ศ. 2561 ฉบั บ นีๅ ขึๅน พืไอ฿หຌ ห น ว ยงำน฿นสั งกัด ทุกระดับ ฿ชຌป็ น กรอบละทิศทำงพืไอกำรขับ คลืไ อ น
กำรดำนินงำนตำมภำรกิจของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน ฿หຌชืไอมยงละสอดคลຌองกับ
ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ 20 ปี (2560- 2574) ผนพั ฒ นำกำรศรษฐกิ จ ละสั ง คมห ง ชำติ ฉบั บ ทีไ สิ บ สอง
พ.ศ.2562 – 2564 ผนกำรศึกษำหงชำติ พ.ศ. 2560 -2579 นยบำยสำคัญของกระทรวงศึกษำธิกำร
นยบำย กลยุทธ์ ละจุดนຌน ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน พืไอกำรนำนยบำยละ
จุดนຌนเปสูกำรปฏิบัติพืไอควำมทุมท มุงมัไน บนพืๅนฐำนของควำมสำรใจละบรรลุวัตถุประสงค์ ป้ำหมำย
ซึไงสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัๅนพืๅน ฐำน เดຌดำนินกำรวิครำะห์ควำมชืไอมยงละควำมสอดคลຌอง
จำกผนงำนบุคลำกรภำครัฐ ผนงำนพืๅนฐำน ผนงำนบูรณำกำร ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจำย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ดยกำรบูรณำกำรผนงำน/ผลผลิต/ครงกำร/กิจกรรมของผนปฏิบัติกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 กับนยบำยของรัฐบำล นยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร ละนยบำย
ของส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขัๅ น พืๅ น ฐำน ดยมุ ง กำรพั ฒ นำคุ ณ ภำพผูຌ  รี ย นทุ ก ระดั บ
ทุกประภท กำรขยำยอกำส สิทธิ ควำมหลืไอมลๅำทำงกำรศึกษำ พืไอกำรขຌำถึงบริกำรกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน
฿หຌทัไวถึง ครอบคลุมผูຌรียนทุกคน฿หຌเดຌรับอกำส฿นกำรพัฒนำตใมตำมศักยภำพละมีคุณภำพ รงรัดพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ พัฒ นำคุณภำพครู ละบุ คลำกรทำงกำรศึก ษำ ละพัฒ นำระบบกำรบริ ห ำรจั ดกำร
ทีไสอดคลຌองกับยุทธศำสตร์กำรจัดกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน พืไอกำรพัฒนำทีไยัไงยืน ละพืไอกำรจัดทำผน฿นกำร
ติดตำมละประมินผลกำรดำนินงำนของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน ละสำนักงำนขต
พืๅนทีไกำรศึกษำ พืไอ฿หຌกิดประสิทธิภำพละประสิทธิผลสูงสุดตอกำรพัฒนำกำรศึกษำ ดยมุงสูป้ำหมำย
สุ ดทຌำยคือกำรพัฒ นำ฿หຌนั กรี ยนเดຌรั บอกำสทำงกำรศึกษำอยำงทัไว ถึงละมีคุ ณภำพตใมตำมศักยภำพ
ทีไทำทียมกันรวมทัๅงสงผลตอกำรขับคลืไอนปฏิรูปกำรศึกษำพืไอพัฒนำประทศ฿หຌ มัไนคง มัไงคัไง ยัไงยืน
พืไอกำรพัฒนำคุณภำพสูกำรศึกษำ฿นศตวรรษทีไ 21
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สวนที่ 1 บทนํา

สวนทีไ 1
บทนำ

1.1 รัฐธรรมนูญแหงรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560
รั ฐ ธรรมนู ญ ห ง ราชอาณาจั ก รเทย พุ ท ธศั ก ราช 2560 เดຌ บั ญ ญั ติ ส าระส าคั ญ กีไ ย วกั บ
การศึกษาขัๅนพืๅนฐานเวຌ฿น มาตรา 54 รัฐตຌองดานินการ฿หຌดใกทุกคนเดຌรับการศึกษาป็นวลาสิบสองปี ตัๅงต
กอนวัยรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพดยเมกใบคา฿ชຌจาย
รัฐตຌองดานินการ฿หຌดใกลใกเดຌรับการดูลละพัฒนากอนขຌารับการศึกษาตามวรรคหนึไง
พืไอพัฒนารางกาย จิต฿จ วินัย อารมณ์ สังคม ละสติปัญญา฿หຌสมกับวัย ดยสงสริมละสนับสนุน฿หຌองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไนละภาคอกชนขຌามีสวนรวม฿นการดานินการดຌวย
รั ฐ ตຌองดานิ น การ฿หຌ ป ระชาชนเดຌรั บ การศึกษาตามความตຌองการ฿นระบบตาง โ รวมทัๅง
ส ง สริ ม ฿หຌ มี ก ารรี ย นรูຌ ต ลอดชี วิ ต ละจั ด ฿หຌ มี ก ารร ว มมื อ กั น ระหว า งรั ฐ องค์ ก รปกครองส ว นทຌ อ งถิไ น
ละภาคอกชน฿นการจัดการศึกษาทุกระดับ ดยรัฐมีหนຌาทีไดานินการ กากับ สงสริม ละสนับสนุน฿หຌการจัด
การศึกษาดังกลาวมีคุณภาพละเดຌมาตรฐานสากล ทัๅงนีๅ ตามกฎหมายวาดຌวยการศึกษาหงชาติซึไงอยางนຌอย
ตຌองมีบทบัญญัติกีไยวกับการจัดทาผนการศึกษาหงชาติ ละการดานินการละตรวจสอบการดานินการ
฿หຌป็นเปตามผนการศึกษาหงชาติดຌวย
การศึกษาทัๅงปวงตຌองมุงพัฒ นาผูຌรี ยน฿หຌ ป็น คนดี มีวินัย ภูมิ฿จ฿นชาติ สามารถชีไยวชาญ
เดຌตามความถนัดของตน ละมีความรับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคม ละประทศชาติ
฿นการดานินการ฿หຌดใกลใกเดຌรับการดูลละพัฒนาตามวรรคสอง หรือ฿หຌประชาชนเดຌรับ
การศึกษาตามวรรคสาม รัฐตຌองดานินการ฿หຌผูຌขาดคลนทุนทรัพย์เดຌรับการสนับสนุนคา฿ชຌจาย฿นการศึกษา
ตามความถนัดของตน
฿หຌ จั ด ตัๅ ง กองทุ น พืไ อ ฿ชຌ ฿ นการช ว ยหลื อ ผูຌ ข าดคลนทุ น ทรั พ ย์ พืไ อ ลดความหลืไ อ มลๅ า
฿นการศึกษาละพืไอสริมสรຌางละพัฒนาคุณภาพละประสิทธิภาพครู ดย฿หຌรัฐจัดสรรงบประมาณ฿หຌ ก
กองทุนหรือ฿ชຌมาตรการหรือกลเกทางภาษีรวมทัๅงการ฿หຌผูຌบริจาคทรัพย์สินขຌากองทุนเดຌรับประยชน์฿นการ
ลดหยอนภาษีดຌวย ทัๅงนีๅ ตามทีไกฎหมายบัญญัติ ซึไงกฎหมายดังกลาวอยางนຌอยตຌองกาหนด฿หຌการบริหารจัดการ
กองทุนป็นอิสระละกาหนด฿หຌมีการ฿ชຌจายงินกองทุนพืไอบรรลุวัตถุประสงค์ดังกลาว
อำนำจหนຌำทีไสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน
ส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅน พืๅนฐาน มี ภ ารกิจกีไยวกับการจั ด ละการส งสริม
การศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ดยมีอานาจหนຌาทีไตามกฎกระทรวงบงสวนราชการสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัๅนพืๅนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ดังนีๅ
(1) จัดทาขຌอสนอนยบาย ผนพัฒนาการศึกษา มาตรฐานการจัดการศึกษา ละหลักสูตร
กนกลางการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน

2
(2) กาหนดหลักกณฑ์ นวทาง ละดานินการกีไยวกับการสนับสนุนทรัพยากร การจัดตัๅง
จัดสรรทรัพยากร ละบริหารงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน
(3) พัฒ นาระบบการบริ ห าร ละส งสริ ม ประสานงานครื อขายขຌอมูล สารสนทศ การน า
ทคนลยีส ารสนทศเป฿ชຌ฿ นการรีย นการสอน รวมทั ๅง สง สริม การนิ ทศ การบริห ารละการจัด
การศึกษา
(4) ติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลการจัดการศึกษาขัๅนพืๅนฐานของขตพืๅนทีไการศึกษา
(5) พั ฒ นานวั ต กรรมทางการศึ ก ษา ประสาน ส ง สริ ม สนั บ สนุ น ละก ากั บ ดู  ลการจั ด
การศึกษาขัๅนพืๅนฐาน การศึกษาพืไอคนพิการ ผูຌดຌอยอกาสละผูຌมีความสามารถพิศษ ละประสาน สงสริม
การจัดการศึกษาขัๅนพืๅนฐานของอกชน องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กร
อกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ ละสถาบันสังคมอืไนของขตพืๅนทีไการศึกษา
(6) ดานินการกีไยวกับงานลขานุการของคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน
(7) ปฏิบัติงานอืไน฿ดตามทีไกฎหมายกาหนด฿หຌป็นเปตามอานาจหนຌาทีไ ละความรับผิดชอบของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ละตามทีไรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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ขຌอมูลพืๅนฐำนของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันๅ พืๅนฐำน

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันๅ พืๅนฐำน มีปริมำณงำน฿นควำมรับผิดชอบทีไประกอบดຌวย
หนวยงำน ผูຌบริหำร ครู ละบุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักรียน ตำมตำรำง ดังนีๅ
รำยกำร

จำนวน/หนวย
25 สำนัก
183 หง
42 หง
30,324 รงรียน

1. สำนัก/หนวยงำนทียบทำ฿นสวนกลำง
2. สำนักงำนขตพืๅนทีกไ ำรศึกษำประถมศึกษำ
3. สำนักงำนขตพืๅนทีกไ ำรศึกษำมัธยมศึกษำ
4. สถำนศึกษำทังๅ หมด
- รงรียน สพป.
27,790 รงรียน
- รงรียน สพม.
2,358 รงรียน
- รงรียนศึกษาสงคราะห์
51 รงรียน
- รงรียนการศึกษาพิศษ
48 รงรียน
- ศูนย์การศึกษาพิศษ
77 หง
5. หຌองรียน
346,560 หຌองรียน
6. นักรียน
6,841,452 คน
- รงรียนปกติ
6,774,663 คน
- กอนประถมศึกษา
983,263 คน
- ประถมศึกษา
3,126,422 คน
- มัธยมศึกษาตอนตຌน
1,701,453 คน
- มัธยมศึกษาตอนปลาย
963,525 คน
- รงรียนศึกษาสงคราะห์/การศึกษาพิศษ
48,934 คน
- ศึกษาสงคราะห์
36,034 คน
- ศึกษาพิศษ
12,900 คน
- จัดดยครอบครัว
605 คน
- จัดดยสถานประกอบการ
8,610 คน
- รงรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย)
8,640 คน
7. นักรียนพิกำรรียนรวมกับดใกปกติ*
379,572 คน
279,796 คน
8. นักรียนดຌอยอกำสรียนรวมกับดใกปกติ*
3,669,427 คน
3,769,203 คน
9. ขຌำรำชกำรครูละบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
400,950 คน
- ผูบຌ ริหาร ละศึกษานิทศก์
36,060 คน
- ครูผสูຌ อน
355,047 คน
- บุคลากรทางการศึกษา
9,843 คน
10. ขຌำรำชกำรพลรือน (สวนกลำง)
866 คน
หมำยหตุ : * หมายถึง นักรียน฿นขຌอ 7 ละ ขຌอ 8 ป็นสวนหนึง่ ของนักรียน฿นขຌอ 6 รงรียนปกติ
ขຌอมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

สวนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สวนทีไ 2 ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
ภาย฿ตຌ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ร ะยะ 20 ปี รั ฐ บาลเดຌ ก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์ ป้ า หมาย ละยุ ท ธศาสตร์
฿นการดานินงานเวຌ ดังนีๅ
วิสัยทัศน์
“ประทศเทยมี ความมัไนคง มัไงคัไง ยัไงยืน ปຓนประทศพัฒนาลຌ ว ดຌวยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของศรษฐกิจพอพียง ละปຓนคติพจน์ประจาชาติวา มัไนคง มัไงคัไง ยัไงยืน
ป้าหมาย
1. ประทศมีความมัไนคง
1.1 การมีความมัไน คงปลอดภัยจากภัย ละการปลีไ ยนปลงทัๅ งภาย฿นประทศละภายนอก
ประทศ฿นทุกระดับ ทัๅงระดับประทศ สังคม ชุมชน ครัวรือน ละปัจจกบุคคล ละมีความมัไนคง฿นทุกมิติ
ทัๅงมิติศรษฐกิจ สังคม สิไงวดลຌอม ละการมือง
1.2 ประทศมีความมัไน คง฿นอกราชละอธิป เตย มีสถาบันชาติ ศาสนาละพระมหากษัต ริ ย์
ทีไขຌมขใง ปຓนศูนย์กลางละทีไยึดหนีไยวจิต ฿จของประชาชน ระบบการมืองมีความมัไนคง ปຓนกลเกทีไนาเปสู
การบริหารประทศทีไตอนืไองละปรง฿สตามหลักธรรมาภิบาล
1.3 สั ง คมมี ค วามปรองดองละความสามั ค คี สามารถผนึ ก ก าลั ง พืไ อ พั ฒ นาประทศชุ ม ชน
มีความขຌมขใง ครอบครัวมีความอบอุน
1.4 ประชาชนมีความมัไนคง฿นชีวิต มีงานละรายเดຌทีไมัไนคงพอพียงกับการดารงชีวิตมีทีไอยูอาศัย
ละความปลอดภัย฿นชีวิตทรัพย์สิน
1.5 ฐานทรัพยากรละสิไงวดลຌอม มีความมัไนคงของอาหาร พลังงาน ละนๅา
2. ประทศมีความมัไงคัไง
2.1 ประทศเทยมีการขยายตัวของศรษฐกิจอยางตอนืไอง ยกระดับปຓนประทศ฿นกลุมรายเดຌสูง
ความหลืไอมลๅาของการพัฒนาลดลง ประชากรเดຌรับผลประยชน์จากการพัฒนาอยางทาทียมกัน มากขึๅน
2.2 ศรษฐกิจ มีความสามารถ฿นการข งขัน สู ง สามารถสรຌ างรายเดຌทัๅงภาย฿นละภายนอก
ประทศ สรຌางฐานศรษฐกิจละสังคมหงอนาคต ละปຓนจุดสาคัญของการชืไ อมยง฿นภูมิภ าค ทัๅงการ
คมนาคมขนสง การผลิต การคๅาการลงทุนละการทาธุรกิจ มีบทบาทสาคัญ฿นระดับภูมิภาคละระดับลก
กิดสายสัมพันธ์ทางศรษฐกิจละการคຌาอยางมีพลัง
2.3 ความสมบูรณ์฿นทุนทีไจะสามารถสรຌางการพัฒนาคนอยา งตอนืไอง เดຌก ทุนมนุษย์ ทุนทาง
ปั ญ ญา ทุ น ทางการงิ น ทุ น ทีไ  ปຓ น ครืไ อ งมื อ ครืไ อ งจั ก ร ทุ น ทางสั ง คม ละทุ น ทรั พ ยากรธรรมชาติ  ละ
สิไงวดลຌอม
3. ประทศมีความยัไงยืน
3.1 การพัฒ นาทีไส ามารถสรຌ างความจริ ญ รายเดຌ ละคุณภาพชีวิต ของประชาชน฿หຌ  พิไ ม ขึๅ น
อยางตอนืไอง ซึไงปຓนการจริญติบตของศรษฐกิจทีไ เม฿ชຌทรัพยากรธรรมชาติกินพอดี เมสรຌา งมลภาวะตอ
สิไงวดลຌอมจนกินความสามารถ฿นการรองรับละยียวยาของระบบนิวศน์
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3.2 การผลิตละการบริภคปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม ละสอดคลຌองกับกฎระบียบของประชาคม
ลก ซึไ ง ปຓ น ทีไ ย อมรั บ ร ว มกั น ความอุ ด มสมบู ร ณ์ ข องทรั พ ยากรธรรมชาติ ละสิไ ง วดลຌ อ มมี คุ ณ ภา พดีขึๅน
คนมีความรับผิดชอบตอสังคม มีความอืๅออาทร สียสละพืไอผลประยชน์สวนรวม
3.3 ประชาชนทุกภาคสวน฿นสังคมยึดถือละปฏิบัติตามปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) มี 6 ยุทธศาสตร์฿นการดานินงาน฿นดຌานตางๆ ดังนีๅ
ยุทธศาสตร์ทีไ 1 ดຌานความมัไนคง
1. สริ ม สรຌ า งความมัไ น คงของสถาบั น หลั ก ละการปกครองระบอบ ประชาธิ ป เตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงปຓนประมุข
2. ปฏิ รู ป กลเกการบริ ห ารประทศละพั ฒ นาความมัไ น คงทางการมื อ ง ขจั ด คอร์ รั ป ชัไ น
สรຌางความชืไอมัไน฿นกระบวนการยุติธรรม
3. การรักษาความมัไนคงภาย฿นละความสงบรียบรຌอยภาย฿นตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมัไนคงชายดนละชายฝัດงทะล
4. การพัฒนาระบบ กลเก มาตรการละความรวมมือระหวางประทศทุกระดับ ละรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประทศมหาอานาจ พืไอป้องกันละกຌเขปัญหาความมัไนคงรูปบบ฿หม
5. การพัฒนาสริมสรຌางศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประทศ การรักษาความสงบรียบรຌอย
ภาย฿นประทศ สรຌางความรวมมือกับประทศพืไอนบຌานละมิตรประทศ
6. การพั ฒ นาระบบการตรี ย มพรຌ อ มห ง ชาติ  ละระบบบริ ห ารจั ด การภั ย พิ บั ติ
รักษาความมัไนคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิไงวดลຌอม
7. การปรับกระบวนการทางานของกลเกทีไกีไยวขຌองจากนวดิไงสูนวระนาบมากขึๅน
ยุทธศาสตร์ทีไ 2 ดຌานการสรຌางความสามารถ฿นการขงขัน
1. การพัฒนาสมรรถนะทางศรษฐกิจ สงสริมการคຌา การลงทุน พัฒนาสูชาติการคຌา
2. การพัฒนาภาคการผลิตละบริการ สริ มสรຌางฐานการผลิตขຌมขใงยัไงยืน ละสงสริม
กษตรกรรายยอยสูกษตรยัไงยืนปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม
3. การพัฒ นาผูຌ ป ระกอบการละศรษฐกิจชุ มชน พัฒ นาทักษะผูຌ ป ระกอบการ ยกระดั บ
ผลิตภาพรงงานละพัฒนา SMEs สูสากล
4. การพัฒนาพืๅนทีไศรษฐกิจพิศษละมือง พัฒนาขตศรษฐกิจพิศษชายดน ละพัฒนา
ระบบมืองศูนย์กลางความจริญ
5. การลงทุนพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน ดຌานการขนสง
6. การชืไ อ มยงกั บ ภู มิ ภ าคละศรษฐกิ จ ลก สรຌ า งความปຓ น หุຌ น ส ว นการพั ฒ นา
กับนานาประทศ สงสริม฿หຌเทยปຓนฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ
ยุทธศาสตร์ทีไ 3 การพัฒนาละสริมสรຌางศักยภาพศักยภาพคน
1. พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
2. การยกระดับการศึกษาละการรียนรูຌ฿หຌมีคุณภาพทาทียมละทัไวถึง
3. ปลูกฝังระบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมทีไพึงประสงค์
4. การสริมสรຌาง฿หຌคนมีสุขภาวะทีไดี
5. การสรຌางความอยูดีมีสุขของครอบครัวเทย
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ยุทธศาสตร์ทีไ 4 ดຌานการสรຌางอกาสบนความสมอภาคละความทาทียมกันทางสังคม
1. สรຌางความมัไนคงละการลดความหลืไอมลๅาทางศรษฐกิจละสังคม
2. พัฒนาระบบบริการละระบบบริหารจัดการสุขภาพ
3. มีสภาพวดลຌอมละนวัตกรรมทีไอืๅอตอการดารงชีวิต฿นสังคมสูงวัย
4. สรຌางความขຌมขใงของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมละความขຌมขใงของชุมชน
5. พัฒนาการสืไอสารมวลชน฿หຌปຓนกลเก฿นการสนับสนุนการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ทีไ 5 ดຌานการสรຌางการติบตบนคุณภาพชีวิตทีไป็นมิตรตอสิไงวดลຌอม
1. จัดระบบอนุรักษ์ ฟืຕนฟูละป้องกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
2. วางระบบบริหารจัดการนๅา฿หຌมีประสิทธิภาพทัๅง 25 ลุมนๅา นຌนการปรับระบบการบริหาร
จัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ
3. การพัฒนาละ฿ชຌพลังงานทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม
4. การพัฒนามืองอุตสาหกรรมชิงนิวศละมืองทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม
5. การรวมลดปัญหาลกรຌอนละปรับตัว฿หຌพรຌอมกับการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ
6. การ฿ชຌครืไองมือทางศรษฐศาสตร์ละนยบายการคลังพืไอสิไงวดลຌอม
ยุทธศาสตร์ทีไ 6 ดຌานการปรับสมดุลละพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
1. การปรับปรุงครงสรຌาง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐ ฿หຌมีขนาดทีไหมาะสม
2. การวางระบบบริหารราชการบบบูรณาการ
3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนละพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
4. การตอตຌานการทุจริตละประพฤติมิชอบ
5. การปรับปรุงกฎหมายละระบียบตาง โ
6. ฿หຌทันสมัย ปຓนธรรมละปຓนสากล
7. พัฒนาระบบการ฿หຌบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ
9. ปรับปรุงการบริหารจัดการรายเดຌละรายจายของภาครัฐ
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2.2 ผนการศึกษาหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
สานักงานลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
นวคิดการจัดการศึกษา
นวคิ ด การจั ด การศึ ก ษา (Conceptual Design) ตามผนการศึ ก ษาห ง ชาติ ประกอบดຌ ว ย
หลักการจัดการศึกษาพืไอปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาพืไอความทาทียมละทัไวถึง
(Inclusive Education) หลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง (Sufficiency Economy) ละหลักการมีสวนรวม
ของทุกภาคส ว นของสั ง คม (All for Education) อีกทัๅงยึ ดตามป้ าหมายการพัฒ นาทีไยัไ งยื น (Sustainable
Development Goals : SDGs 2030) ประดใ น ภาย฿นประทศ (Local Issues) ดยน ายุ ท ธศาสตร์ ช าติ
(National Strategy) มาป็นกรอบความคิดสาคัญ฿นการจัดทาผนการศึกษาหงชาติ วิสัยทัศน์ จุดมุงหมาย
ป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ละตัวชีๅวัด ดังนีๅ
วิสัยทัศน์

คนเทยทุกคนเดຌรับการศึกษาละรียนรูຌตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดารงชีวิต อยางป็นสุข สอดคลຌอง
กับหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง ละการปลีไยนปลงของลกศตวรรษทีไ 21
พันธกิจ

1. พัฒนาระบบละกระบวนการจัดการศึกษาทีไคนเทยทุกคนขຌาถึงอกาส฿นการศึกษาละรียนรูຌ
ตลอดชีวิต สรຌางความสมอภาคดຌานการศึกษากผูຌรียนทุกกลุมป้าหมาย ยกระดับคุณภาพละประสิทธิภาพ
ของการจั ดการศึกษาทุกระดับ ละจั ดการศึกษาทีไสอดคลຌองละรองรับ กระสการปลีไยนปลงของลก
ศตวรรษทีไ 21
2. พัฒนาคุณภาพของคนเทย฿หຌป็นผูຌมีความรูຌ คุณลักษณะ ละทักษะการรียนรูຌ฿นศตวรรษทีไ 21
สามารถพัฒนาศักยภาพละรียนรูຌเดຌดຌวยตนองอยางตอนืไองตลอดชีวิต
3. สรຌ างความมัไน คงกป ระทศชาติ ดยสรຌ างสั งคมเทย฿หຌ ป็ น สั งคมห งการรี ยนรูຌ ละสั งคม
คุณธรรม จริยธรรมทีไคนเทยทุกคนอยูรวมกันอยางปลอดภัย สงบสุข ละพอพียง
4. พัฒนาศักยภาพ ละความสามารถ฿นการขงขันของประทศเทย พืไอการกຌาวขຌามกับดักประทศ
รายเดຌปานกลาง สูการป็นประทศ฿นลกทีไหนึไง ละลดความหลืไอมลๅา฿นสังคมดຌวยการพิไมผลิตภาพของกาลัง
รงงาน (productivity) ฿หຌมีทักษะ ละสมรรถนะทีไสอดคลຌองกับความตຌองการของตลาดงาน ละการพัฒนา
ประทศ พรຌอมรับการปลีไยนปลงทีไป็นพลวัตของลกศตวรรษทีไ 21 ภาย฿ตຌยุคศรษฐกิจละสังคม 4.0
วัตถุประสงค์
1. พืไอพัฒนาระบบละกระบวนการจัดการศึกษาทีไมีคุณภาพละมีประสิทธิภาพ
2. พืไอพัฒนาคนเทย฿หຌป็นพลมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะละสมรรถนะทีไสอดคลຌองกับบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย พระราชบัญญัติการศึกษาหงชาติ ละยุทธศาสตร์ชาติ
3. พืไอพัฒนาสังคมเทย฿หຌป็นสังคมหงการรียนรูຌ ละคุณธรรม จริยธรรม รูຌรักสามัคคี ละรวมมือ
ผนึกกาลังมุงสูการพัฒนาประทศอยางยัไงยืน ตามหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง
4. พืไอนาประทศเทยกຌาวขຌามกับดักประทศทีไมีรายเดຌปานกลาง ละความหลืไอมลๅาภาย฿นประทศ
ลดลง
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ป้าหมายดຌานผูຌรียน (Learner Aspirations) ดยมุงพัฒนาผูຌรียนทุกคน฿หຌมีคุณลักษณะละทักษะ
การรียนรูຌ฿นศตวรรษทีไ 21 (3Rs8Cs)

ป้าหมายของการจัดการศึกษา 5 ประการ ดังนีๅ
1. ประชากรทุกคนขຌาถึงการศึกษาทีไมีคุณภาพละมีมาตรฐานอยางทัไวถึง (Access) มีตัวชีๅวัดทีไสาคัญ
ชน ประชากรกลุ ม อายุ 6 - 14 ปี ทุกคนเดຌ ขຌา รี ย น฿นระดั บ ประถมศึ ก ษาละมัธ ยมศึ ก ษาตอนตຌ น หรื อ
ที ย บท า ทีไ รั ฐ ตຌ อ งจั ด ฿หຌ ฟ รี ดยเม  กใ บ ค า ฿ชຌ จ า ย ผูຌ  รี ย นพิ ก ารเดຌ รั บ การพั ฒ นาสมรรถภาพหรื อ บริ ก าร
ทางการศึกษาทีไหมาะสมทุกคน ละประชากรวัยรงงานมีการศึกษาฉลีไยพิไมขึๅน ป็นตຌน
2. ผูຌรียนทุกคน ทุกกลุ มป้าหมายเดຌรับบริการการศึกษาทีไมีคุณภาพตามมาตรฐานอยางทาทียม
(Equity) มี ตั ว ชีๅ วั ด ทีไ ส าคั ญ ช น ผูຌ  รี ย นระดั บ การศึ ก ษาขัๅ น พืๅ น ฐานทุ ก คนเดຌ รั บ การสนั บ สนุ น ค า ฿ชຌ จ า ย
฿นการศึกษา 15 ปี ป็นตຌน
3. ระบบการศึกษาทีไมีคุณภาพ สามารถพัฒนาผูຌ รี ยน฿หຌ บรรลุ ขีดความสามารถตใมตามศักยภาพ
(Quality) มีตัวชีๅวัดทีไสาคัญ ชน นักรียนมีคะนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัๅนพืๅนฐาน (O-NET)
ตละวิชาผานกณฑ์คะนนรຌอยละ 50 ขึๅนเปพิไมขึๅน ละคะนนฉลีไย ผลการทดสอบครงการประมินผล
นั ก รี ย นร ว มกั บ นานาชาติ (Programme for International Student Assessment : PISA) ของนั ก รี ยน
อายุ 15 ปีสูงขึๅน ป็นตຌน
4. ระบบการบริหารจัดการศึกษาทีไมีประสิทธิภาพ พืไอการลงทุนทางการศึกษาทีไคุຌมคาละบรรลุ
ป้าหมาย (Efficiency) มีตัวชีๅวัดทีไสาคัญ ชน รຌอยละของสถานศึกษาขนาดลใกทีไเมผานกณฑ์การประมิน
คุณภาพภายนอกลดลง มีระบบการบริหารงานบุคคล ครู ละบุคลากรทางการศึกษาทีไมีประสิทธิภาพละ
ป็นเปตามกณฑ์มาตรฐาน รวมทัๅงมีกลเกสงสริม฿หຌทุกภาคสวนสนับสนุนทรัพยากรพืไอการจัดการศึกษา ป็น
ตຌน
5. ระบบการศึ ก ษาทีไ ส นองตอบละกຌ า วทั น การปลีไ ย นปลงของลกทีไ  ป็ น พลวั ต ละบริ บ ท
ทีไ  ปลีไ ย นปลง (Relevancy) ตั ว ชีๅ วั ด ทีไ ส าคั ญ ช น อั น ดั บ ความสามารถ฿นการข ง ขั น ของประทศ
ดຌ า นการศึ ก ษาดี ขึๅ น สั ด ส ว นผูຌ  รี ย นอาชี ว ศึ ก ษาสู ง ขึๅ น มืไ อ ที ย บกั บ ผูຌ  รี ย นสามั ญ ศึ ก ษา ละจ านวน
สถาบันอุดมศึกษาทีไติดอันดับ 200 อันดับรกของลกพิไมขึๅน ป็นตຌน
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ยุทธศาสตร์ ป้าหมาย ละตัวชีๅวัด
ยุทธศาสตร์ทีไ 1 : การจัดการศึกษาพืไอความมัไนคงของสังคมละประทศชาติ มีป้าหมายดังนีๅ
1.1 คนทุกชวงวัยมีความรัก฿นสถาบันหลักของชาติ ละยึดมัไนการปกครองระบอบ
ประชาธิปเตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงป็นประมุข
1.2 คนทุกชวงวัย฿นขตพัฒนาพิศษฉพาะกิจจังหวัดชายดนภาค฿ตຌละพืๅนทีไพิศษ
เดຌรับการศึกษาละรียนรูຌอยางมีคุณภาพ
1.3 คนทุกชวงวัยเดຌรับการศึกษา การดูลละป้องกันจากภัยคุกคาม฿นชีวิตรูปบบ฿หม
ยุทธศาสตร์ทีไ 2 : การผลิตละพัฒนากาลังคน การวิจัย ละนวัตกรรรม พืไอสรຌางขีดความสามารถ
฿นการขงขันของประทศ มีป้าหมาย ดังนีๅ
2.1 กาลังคนมีทักษะทีไสาคัญจาป็นละมีสมรรถนะตรงตามความตຌองการของตลาด
งานละการพัฒนาศรษฐกิจละสังคมของประทศ
2.2 สถาบันการศึกษาละหนวยงานทีไจัดการศึ กษาผลิตบัณฑิตทีไมีความชีไยวชาญ
ละป็นลิศฉพาะดຌาน
2.3 การวิจั ยละพัฒ นาพืไอสรຌ างองค์ความรูຌ ละนวัตกรรมทีไส รຌ างผลผลิ ตละ
มูลคาพิไมทางศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ทีไ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย ละการสรຌางสังคมหงการรียนรูຌ มีป้าหมาย ดังนีๅ
3.1 ผูຌ  รี ย นมี ทั ก ษะละคุ ณ ลั ก ษณะพืๅ น ฐานของพลมื อ งเทย ละทั ก ษะละ
คุณลักษณะทีไจาป็น฿นศตวรรษทีไ 21
3.2 คนทุ ก ช ว งวั ย มี ทั ก ษะ ความรูຌ ค วามสามารถ ละสมรรถนะตามมาตรฐาน
การศึกษาละมาตรฐานวิชาชีพ ละพัฒนาคุณภาพชีวิตเดຌตามศักยภาพ
3.3 สถานศึ ก ษาทุ ก ระดั บ การศึ ก ษาสามารถจั ด กิ จ กรรม/กระบวนการรี ย นรูຌ
ตามหลักสูตรอยางมีคุณภาพละมาตรฐาน
3.4 หลงรียนรูຌ สืไอตารารียน นวัตกรรม ละสืไอการรียนรูຌมีคุณภาพละมาตรฐาน
ละประชาชนสามารถขຌาถึงเดຌดยเมจากัดวลาละสถานทีไ
3.5 ระบบละกลเกการวัด การติดตาม ละประมินผลมีประสิทธิภาพ
3.6 ระบบการผลิตครู อาจารย์ ละบุคลากรทางการศึกษา เดຌมาตรฐานระดับสากล
3.7 ครู อาจารย์ ละบุคลากรทางการศึกษา เดຌรับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ทีไ 4 : การสรຌางอกาส ความสมอภาค ละความทาทียมทางการศึกษามีป้าหมาย ดังนีๅ
4.1 ผูຌรียนทุกคนเดຌรับอกาสละความสมอภาค฿นการขຌาถึงการศึกษาทีไมีคุณภาพ
4.2 การพิไมอกาสทางการศึกษาผานทคนลยีดิจิทัลพืไอการศึกษาสาหรับคนทุกชวงวัย
4.3 ระบบขຌ อ มู ล รายบุ ค คลละสารสนทศทางการศึ ก ษาทีไ ค รอบคลุ ม ถู ก ตຌ อ ง
ป็นปัจจุบัน พืไอการวางผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประมิน ละรายงานผล
ยุทธศาสตร์ทีไ 5 : การจัดการศึกษาพืไอสรຌางสริมคุณภาพชีวิตทีไป็นมิตรกับสิไงวดลຌอมมีป้าหมาย ดังนีๅ
5.1 คนทุกชวงวัย มีจิตสานึกรักษ์สิไงวดลຌอม มีคุณธรรม จริยธรรม ละนานวคิด
ตามหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียงสูการปฏิบัติ
5.2 หลั กสู ตร หล งรี ยนรูຌ ละสืไ อการรี ยนรูຌ ทีไ ส ง สริ ม คุ ณภาพชีวิ ต ทีไ ป็ น มิ ต ร
กับสิไงวดลຌอม คุณธรรม จริยธรรม ละการนานวคิดตามหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียงสูการปฏิบัติ
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5.3 การวิจัยพืไอพัฒนาองค์ความรูຌละนวัตกรรมดຌานการสรຌางสริมคุณภาพชีวิต

ทีไป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม
ยุทธศาสตร์ทีไ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีป้าหมาย ดังนีๅ
6.1 ครงสรຌ าง บทบาท ละระบบการบริ ห ารจั ดการการศึกษามีความคล องตัว
ชัดจน ละสามารถตรวจสอบเดຌ
6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพละประสิทธิผลสงผลตอคุณภาพ
ละมาตรฐานการศึกษา
6.3 ทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวม฿นการจัดการศึกษาทีไตอบสนองความตຌองการ
ของประชาชนละพืๅนทีไ
6.4 กฎหมายละรูปบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะ
ทีไตกตางกันของผูຌรียน สถานศึกษา ละความตຌองการกาลังรงงานของประทศ
6.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ ละบุคลากรทางการศึกษามีความป็นธรรม
สรຌางขวัญกาลัง฿จ ละสงสริม฿หຌปฏิบัติงานเดຌอยางตใมตามศักยภาพ
ตัวชีๅวัดตามป้าหมายของผนการศึกษาหงชาติ
ตัวชีๅวัด

ปัจจุบนั

ปีทีไ
1-5

ปีทีไ
6 - 10

ปีทีไ
ปีทีไ
11 - 15 16 – 20

การขຌาถึงอกาสทางการศึกษา (Access)
1) สัดสวนนักรียนปฐมวัย (3 – 5 ปี) ตอประชากรกลุมอายุ
3 – 5 ปี พิไมขึๅน

76.2

90

100

100

100

2) ประชากรอายุ 6 – 11 ปี เดຌขຌารียนระดับประถมศึกษาทุกคน

100
88.9

100
100

100
100

100
100

100
100

72.7

80

85

90

95

10.0

10.7

11.5

12.0

12.5

0

20

25

30

40

100

100

100

100

100

8) รຌอยละของหลงรียนรูຌ (พิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์ หຌองสมุด
ศูนย์ ฯลฯ) ทีไเดຌรับการพัฒนา ฿หຌสามารถจัดบริการ
ทางการศึกษาละ มีการจัดกิจกรรมการรียนรูตຌ ลอดชีวิต
ทีไมีคุณภาพพิไมขึๅน

N/A

50

75

100

100

9) สถานศึกษาทุกหงมีอินทอร์นใตความรใวสูง ละมีคุณภาพ

N/A

98

100

100

100

3) ประชากรอายุ 12 – 14 ปี เดຌขຌารียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนตຌนหรือทียบทาทุกคน
4) สัดสวนนักรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทียบทา
(15 – 17 ปี) ตอประชากร กลุมอายุ 15 – 17 ปี พิไมขึๅน
5) ประชากรวัยรงงาน (15 – 59 ปี) มีจานวนปีการศึกษาฉลีไย
พิไมขึๅน
6) รຌอยละของรงงานทีขไ อทียบอนความรูຌ ละ
ประสบการณ์พืไอยกระดับคุณวฒ
ุ ิการศึกษา พิมไ ขึๅน
7) รຌอยละของผูຌรียนพิการเดຌรบั การพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการ
ทางการศึกษา ทีไหมาะสม

12
ตัวชีๅวัดตามป้าหมายของผนการศึกษาหงชาติ(ตอ)
ตัวชีๅวัด

ปัจจุบนั

ปีทีไ
1-5

ปีทีไ
6 - 10

1.0

1.0

ปีทีไ
ปีทีไ
11 - 15 16 – 20

ความทาทียมทางการศึกษา (Equity)
1) ดัชนีความสมอภาคของอัตราการขຌารียน ระดับการศึกษา
ขัๅนพืๅนฐาน ตามฐานะ ทางศรษฐกิจละพืๅนทีไลดลง

N/A

2) รຌอยละของดใก฿นวัยรียนทีมไ ีความตຌองการ จาป็นพิศษ
เดຌรับการศึกษาตใมตามศักยภาพ พิไมขึๅน (จานกตามกลุม
ประภทของ ความจาป็นพิศษ)

N/A

20

30

3) ผูຌรียนระดับการศึกษาขันๅ พืๅนฐานทุกคนเดຌรับการสนับสนุน
คา฿ชຌจาย฿นการศึกษา 15 ปี

N/A

100

100

72.7

85

90

90

90

2) รຌอยละของนักรียนทีไมคี ะนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขัๅนพืๅนฐาน (O-NET) ตละวิชาผานกณฑ์คะนน
รຌอยละ 50 ขึๅนเปพิไมขึๅน

นຌอยกวา
50

50

55

60

65

3) ความตกตางระหวางคะนนฉลีไยผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขัๅนพืๅนฐาน (O-NET)
ของนักรียนระหวางพืๅนที/ไ ภาคการศึกษา฿นวิชา
คณิตศาสตร์ละภาษาอังกฤษลดลง

นຌอยกวา นຌอยกวา นຌอยกวา
10
5
2

1.0

1.0

50

65

100

100

คุณภาพการศึกษา (Quality)
1) รຌอยละของดใกรกกิด – 5 ปี มีพัฒนาการ สมวัยพิไมขึๅน

4) คะนนฉลียไ ผลการทดสอบครงการประมินผลนักรียน
รวมกับนานาชาติ (Programme for International Student
Assessment หรือ PISA) ของนักรียน อายุ 15 ปี
฿นวิชาวิทยาศาสตร์ การอาน ละคณิตศาสตร์สูงขึๅน
5) ระดับความสามารถดຌานการ฿ชຌภาษาอังกฤษ ฉลีไยของ
ผูຌสารใจการศึกษา฿นตละระดับ มืไอทดสอบตามมาตรฐาน
ความสามารถ ทางภาษาอังกฤษ (CEFR) สูงขึๅน (ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตຌน/ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ระดับ
ปริญญาตร)ี
6) รຌอยละการอานของคนเทย (อายุตัๅงต 6 ปีขึๅน
เป) พิไมขึๅน

500

421/
409/
415

510

0

520

0

530

A1/A2/B2 A1/A2/B2 A2/B1/B2+ B1/B1+/C1 B2/B2/C1+

77.7

85

90

95

100

13
ตัวชีๅวัดตามป้าหมายของผนการศึกษาหงชาติ (ตอ)
ปัจจุบนั

ปีทีไ
1-5

ปีทีไ
6 - 10

N/A

30

60

N/A

40

100

100

100

N/A

30

60

90

100

60
60
70
70

75
75
80
80

85
85
90
90

95
95
100
100

100
100
100
100

10) จานวนครงการ/งานวิจัยพืไอสรຌางองค์ความรู/ຌ นวัตกรรม
ทีไนาเป฿ชຌประยชน์฿นการพัฒนา ประทศพิมไ ขึๅน

N/A

500

700

11) รຌอยละของผลงานวิจัยทีไเดຌรับการตีพิมพ์฿น ระดับ
นานาชาติพิไมขึๅน
12) รຌอยละของนักรียน฿นขตพัฒนาพิศษฉพาะกจิ
จังหวัดชายดนภาค฿ตຌละพืๅนทีไพิศษทีไมี คะนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขัๅนพืๅนฐาน (O-NET)
ตละวิชาผานกณฑ์ คะนนรຌอยละ 50 ขึๅนเปพิไมขึๅน

N/A

10

20

30

40

นຌอยกวา
50

50

55

60

65

N/A

30

6

100

100

N/A

มี

มี

มี

มี

N/A

มี

มี

มี

มี

ตัวชีๅวัด
7) รຌอยละของผูຌรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรม
ทีไสดงออกถึงความตระหนัก฿นความสาคัญของการ
ดารงชีวิตทีไป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม ความมีคุณธรรม จริยธรรม
ละการประยุกต์฿ชຌหลักปรัชญาของศรษฐกิจ
พอพียง฿นการดานินชีวิตพิไมขึๅน
7.1 รຌอยละของจานวนนักรียนทีไขຌารวมกิจกรรม/ครงงาน
ทีไกีไยวขຌองกับการสรຌางสริมคุณภาพชีวิตทีไป็นมิตร
กับสิไงวดลຌอมพิไมขึๅน
7.2 รຌอยละของจานวนรงรียนทีไ฿ชຌกระบวนการรียนรูຌ
พืไอสรຌางสริมคุณธรรม จริยธรรมพิไมขึๅน
7.3 รຌอยละของจานวนนักรียนทีไขຌารวมกิจกรรม
ตามครงการนຌอมนานวคิดตามหลักปรัชญา
ของศรษฐกิจพอพียงสูการปฏิบัติพิไมขึๅน
8) รຌอยละของผูสຌ ารใจการศึกษาระดับอาชีวศึกษาละอุดมศึกษา
มีสมรรถนะป็นทีไพอ฿จของ สถานประกอบการพิไมขึๅน
9) รຌอยละของสถานศึกษาทีไมีคณ
ุ ภาพ ตามกณฑ์ประกัน
คุณภาพการศึกษาพิไมขึๅน

13) รຌอยละของสถานศึกษาทีมไ ีการจัด การรียนการสอน/กิจกรรม
พืไอสริมสรຌาง ความป็นพลมือง (Civic Education)
พิไมขึๅน

ปีทีไ
ปีทีไ
11 - 15 16 – 20

90

900

100

1,200

ประสิทธิภาพ (Efficiency)
1) มีการปรับปรุงครงสรຌางการบริหารงานของ
กระทรวงศึกษาธิการ
2) มีระบบการบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ ละบุคลากร
ทางการศึกษาทีไมีประสิทธิภาพ ละป็นเปตามกณฑ์
มาตรฐาน

14
ตัวชีๅวัดตามป้าหมายของผนการศึกษาหงชาติ (ตอ)

N/A

ปีทีไ
1-5
มี

ปีทีไ
6 - 10
มี

4) จานวนฐานขຌอมูลรายบุคคลดຌานการศึกษา ของประทศ
ทีไป็นปัจจุบัน สามารถชืไอมยง ละ฿ชຌขຌอมูลระหวาง
หนวยงานเดຌอยางมี ประสิทธิภาพพิไมขึๅน

N/A

8

11

5) มีฐานขຌอมูลดຌานการศึกษาพืไอ฿ชຌประยชน์ ฿นการวางผน
การบริหารจัดการศึกษา การติดตามละประมินผล

N/A

มี

มี

มี

มี

6) มีระบบครือขายทคนลยดี จิ ทิ ัลพือการศึกษา ทีไทันสมัย
สนองตอบความตຌองการของผูຌ฿ชຌ บริการอยางมีประสิทธิภาพ

N/A

มี

มี

มี

มี

7) มีกลเกสงสริม฿หຌทุกภาคสวนสนับสนุน ทรัพยากร
พืไอการจัดการศึกษา
8) มีการปรับระบบการจัดสรรงินเปสูด ຌานอุปสงค์
หรือตัวผูຌรียน

N/A

มี

มี

มี

มี

เมมี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

20

10

0

0

40 : 60

50 : 50

60 : 40 70 : 30

20 : 80

25 : 75

30 : 70

40 : 60 50 : 50

13) อัตราการออกกลางคันของผูຌ รียนระดับ การศึกษาขัๅนพืๅนฐาน
ลดลง

0.12

0.10

0.08

14) รຌอยละของสถานศึกษาทีปลอดยาสพติดพิไมขึนຌ

80

90

95

98

100

15) รຌอยละของครูละบุคลากรทางการศึกษา ทุกระดับ
ละประภทการศึกษาทีไเดຌรบั การพัฒนาตามมาตรฐาน
วิชาชีพ ละสามารถ ปฏิบัติงานเดຌอยางมีประสิทธิภาพ
พิไมขึๅน

N/A

100

100

100

100

16) จ านวนหน ว ยงาน องค์ ก รภาครั ฐ /อกชน ทีไ มี ส ว นร ว มจั ด
การศึกษาบบประชารัฐพิไมขึๅน

60

300

400

500

600

ตัวชีๅวัด

ปัจจุบนั

3) มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ทีไหมาะสม สอดคลຌอง
กับบริบทละ ความตຌองการจาป็นของสถานศึกษา

N/A
9) มีการปรับปรุงกຌเขกฎหมายทีไ กีไยวกับ ความป็นอิสระละ
ความรับผิดชอบของ สถานศึกษา
(Autonomous & Accountability)
30
10) รຌอยละของสถานศึกษาขนาดลใกทีไเมผ านกณฑ์ การประมิน
คุณภาพภายนอกลดลง
11) สัดสวนงบประมาณตามประดใน (Agenda) สูงขึๅน
30 : 70
มืไอทียบกับงบประมาณตามภารกิจ (Function)
12) สัดสวนผูຌรียนอกชนสูงขึนๅ มือไ ทียบกับรัฐ

ปีทีไ
ปีทีไ
11 - 15 16 – 20
มี
มี
11

0

11

0

15
ตัวชีๅวัดตามป้าหมายของผนการศึกษาหงชาติ (ตอ)
ปีทีไ
1-5

ปีทีไ
6 - 10

48

44

2

4

45

43

41

39

30

60

90

95

2

5

10

15

20

N/A

30

50

65

80

7) สัดสวนผูຌรียนอาชีวศึกษาสูงขึๅน มืไอทียบกับ ผูຌ รียนสามัญ
ศึกษา
8) สัดสวนผูຌ รียนวิทยาศาสตรส์ ุขภาพ วิทยาศาสตร์ ละ
ทคนลยีสูงขึๅน มือไ ทียบกับผูຌ รียน สังคมศาสตร์

40 : 60

45 : 55

50 : 50

60 : 40 70 : 30

25 : 75

30 : 70

35 : 65

40 : 60 50 : 50

9) รຌอยละของประชากรวัยรงงาน (15 – 59 ป)ี ทีไมีการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ทียบทาขึๅนเปพิไมขึๅน

56.25

60

65

70

100

10) อัตราการเดຌงานทา/ประกอบอาชีพอิสระของ ผูຌสารใจ
การศึกษาระดับอาชีวศึกษา (เมน ับศึกษาตอ) ภาย฿น
ระยะวลา 1 ปี พิไมขึๅน
11) อัตราการเดຌงานทา/ประกอบอาชีพอิสระ ของผูຌสารใจ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ภาย฿นระยะวลา 1 ปี
พิไมขึๅน
12) มีฐานขຌอมูลความตຌองการกาลังคน (Demand) จานกตาม
กลุมอุตสาหกรรมอยางครบถຌวน

N/A

80

90

95

100

N/A

75

80

85

90

N/A

100

100

100

100

ตัวชีๅวัด

ปัจจุบนั

การตอบจทย์บริบททีไปลีไยนปลง (Relevancy)
1) อันดับความสามารถ฿นการขงขันของประทศ
52
ดຌานการศึกษาดีขึๅน (IMD)
2) จานวนสถาบันอุดมศึกษาทีไตดิ อันดับ 200 อันดับรก
0
ของลกพิมไ ขึๅน
47
3) อันดับความพึงพอ฿จของผูຌประกอบการตอผูຌจบอุดมศึกษา
พิไมขึๅน (IMD)
4) รຌอยละของสถานศึกษาทีไจัดการศึกษา ดยบูรณาการ
5
องค์ความรูຌบบสะตใมศึกษา พิไมขึๅน
5) จานวนหลักสูตรของสถานศึกษาทีไจัดการศึกษา
ทววิ ฒุ ิ (Dual Degree) รวมกับตางประทศพิไมขึๅน
6) รຌอยละของผูຌรียนทีไรียน฿นระบบทวิภาคี/สหกิจศึกษา
฿นสถานประกอบการทีม ีมาตรฐาน พิไมขึๅน

ปีทีไ
ปีทีไ
11 - 15 16 – 20
40
5

36
7

16

2.3 ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. ๎๑๒์ – ๎๑๒๐
หลักการพัฒนาประทศที่สาคัญในระยะผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ํ๎ ยึดหลัก
ปรัชญา ของศรษฐกิจพอพียง การพัฒนาทีไยัไงยืน ละ คนป็นศูนย์กลางการพัฒนา
จุดปลี่ยนสาคัญในผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมฉบับที่ ํ๎
การตรียมพรຌอมดຌานกาลังคนละการสริมสรຌางศักยภาพของประชากร ฿นทุกชวงวัย มุงนຌน
การยกระดั บ คุ ณ ภาพทุ น มนุ ษ ย์ ข องประทศ ดยพั ฒ นาคน฿หຌ หมาะสมตามช ว งวั ย พืไ อ ฿หຌ ติ บ ต
อย างมีคุ ณ ภาพ การหล อหลอม฿หຌ คนเทยมีค านิ ยมตามบรรทัด ฐานทีไ ดีท างสั งคม ป็ น คนดี มีสุ ขภาวะทีไ ดี
มีคุณ ธรรมจริ ยธรรม มีระบี ยบวินัย ละมีจิตส านึ กทีไดีตอสังคมส วนรวม การพัฒ นาทักษะทีไส อดคลຌองกับ
ความ ตຌองการ฿นตลาดรงงานละทักษะทีไจาป็นตอการดารงชีวิต฿นศตวรรษทีไ ๎ํ ของคน฿นตละชวงวัย
ตามความหมาะสม การตรียมความพรຌอมของกาลังคนดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยีทีไจะปลีไยนปลงลก
฿นอนาคต ตลอดจนการยกระดับ คุณ ภาพการศึกษาสู ความป็ น ลิ ศ การสรຌางสริม฿หຌ คนมีสุ ขภาพดีทีไนຌ น
การ ปรับปลีไยนพฤติกรรมทางสุขภาพละการลดปัจจัยสีไยงดຌานสภาพวดลຌอมทีไสงผลตอสุขภาพ การสรຌาง
ความป็นธรรมละลดความหลืไอมลา฿หຌความสาคัญกับการ จัดบริการของรัฐทีไมีคุณภาพทังดຌานการศึกษา
สาธารณสุ ข ฿หຌ กับ ผูຌ ทีไ ดຌ อยอกาสละผูຌ ทีไ อ าศั ย฿นพื นทีไ ห างเกล การจั ด สรรทีไ ดิ น ท ากิ น สนั บ สนุ น ฿นรืไ อ ง
การสรຌางอาชีพ รายเดຌ ละสนั บ สนุ น การพิไ มผลิ ต ภาพ ผูຌ ดຌอ ยอกาส สตรี ละผูຌ สู งอายุ รวมทังกระจาย
การจัดบริการภาครัฐ฿หຌมีความครอบคลุมละทัไวถึงทัง฿นชิงปริมาณละ คุณภาพ
การประมินสภาพวดลຌอมการพัฒนาประทศ
สถานการณ์ละนวนຌมของสังคมเทย ครงสรຌางประชากรเทย ปลีไยนปลงขຌาสูสังคมสูงวัย
อยางสมบูรณ์มืไอสินสุดผนพัฒนาฯ ฉบับทีไ ํ๎ ดยป ๎๑๑๓ ประชากรวัย รงงานจะมีจานวนสูงสุดละ
ริไมลดลงอยางตอนืไอง คุณภาพคนเทยทุกกลุมวัยยังมีปัญหา คุณภาพการศึกษา ละการรียนรูຌของคนเทย
ยังอยู฿นระดับคอนขຌางตไานอกจากนี คนเทยสวน฿หญยังมีปัญหาดຌานคุณธรรมจริยธรรม ละเมตระหนักถึง
ความสาคัญของระบียบวินัย ความซืไอสัตย์ ละการมีจิตสาธารณะ
วัตถุประสงค์ละป้าหมายการพัฒนาในชวงผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ํ๎
พืไอวางรากฐาน฿หຌคนเทยป็นคนทีไสมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระบียบ วินัย คานิยมทีไดี
มีจิตสาธารณะ ละมีความสุข ดยมีสุขภาวะละสุขภาพทีไดี ครอบครัวอบอุน ตลอดจน ป็นคนกงทีไมีทักษะ
ความรูຌความสามารถละพัฒนาตนองเดຌตอนืไองตลอดชีวิต
การสริมสรຌางละพัฒ นาศักยภาพทุนมนุษย์ทุน มนุ ษย์ของประทศเทยยังมีปั ญหา฿นดຌาน
คุณภาพคน฿นตละชวงวัย ดยผลลัพธ์ทางการศึกษาของดใกวัยรียนคอนขຌางตไา การพัฒนาความรูຌละ ทักษะ
ของรงงานเม ต รงกั บ ตลาดงาน ฿นขณะทีไ ค นเทยจ านวนเม นຌ อ ยยั ง เม ส ามารถคั ด กรองละลื อ กรั บ
ํ๎ วั ฒ นธรรมเดຌ อ ย างหมาะสม ซึไ งส งผลต อ วิ ก ฤตค า นิ ย ม ทั ศ นคติ ละพฤติ ก รรม฿นการด านิ น ชี วิ ต
การพั ฒ นา฿น ระยะต อ เปจึ ง ตຌ อ ง฿หຌ ค วามส าคั ญ กั บ การวางรากฐานการพั ฒ นาคน฿หຌ มี ค วามสมบู ร ณ์
พืไ อ ฿หຌ ค นเทยมี ทั ศ นคติ ละพฤติ ก รรมตามบรรทั ด ฐานทีไ ดี ข องสั ง คม เดຌ รั บ การศึ ก ษาทีไ มี คุ ณ ภาพสู ง
ตามมาตรฐานสากล ละสามารถ รียนรูຌดຌวยตนองอย างตอนืไ อง มีสุขภาวะทีไดีขึน คนทุกชวงวัยมีทักษะ
ความรูຌ ละความสามารถพิไมขึน รวมทังสถาบันทางสังคมมีความขຌมขใงละมีสวนรวม฿นการพัฒนาประทศ
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พิไมขึน นวทางการพัฒ นาทีไ สาคัญ ประกอบดຌวย (ํ) ปรับ ปลีไ ยนคานิยมคนเทย฿หຌ มีคุณ ธรรม จริยธรรม
มีวินั ย จิ ตสาธารณะ ละพฤติกรรมทีไพึ งประสงค์ อาทิ ส งสริม฿หຌ มีกิจกรรมการรียนการสอนทัง฿น ละ
นอกหຌองรียนทีไสอดทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีระบียบวินัย ละจิตสาธารณะ (๎) พัฒนาศักยภาพ คน
฿หຌมีทักษะ ความรูຌ ละความสามารถ฿นการดารงชีวิตอยางมีคุณคา อาทิ สงสริมดใกปฐมวัย฿หຌมีการพัฒนา
ทักษะทางสมองละทางสั งคมทีไหมาะสม ดใกวัยรี ยนละวัยรุน มีทักษะการคิดวิคราะห์ อย างป็ นระบบ
(๏) ยกระดับคุณภาพการศึกษาละการรียนรูຌตลอดชีวิต อาทิ ปรับระบบบริหารจั ดการสถานศึกษาขนาดลใก
฿หຌ มีการจัดทรัพยากรรวมกัน฿หຌ มีขนาดละจานวนทีไหมาะสม ปรับปรุงหลงรียนรูຌ฿นชุมชน฿หຌป็นหล ง
รียนรูຌชิงสรຌางสรรค์ละมีชีวิต
ป้าหมายทีไ ํ คนเทยสวน฿หญมีทัศนคติละพฤติกรรมตามบรรทัดฐานทีไดีของสังคม
ตัวชีวัด ํ.ํ ประชากรอายุ ํ๏ ปขึนเปมีกิจกรรมการปฏิบัติตนทีไสะทຌอนการมีคุณธรรม จริยธรรมพิไมขึน
ตัวชีวัด ํ.๎ คดีอาญามีสัดสวนลดลง
ป้าหมายทีไ ๎ คน฿นสังคมเทยทุกชวงวัยมีทักษะ ความรูຌ ละความสามารถพิไมขึน ๎.ํ ดใก
ปฐมวัยมีพัฒนาการตใมตามศักยภาพ
ตัวชีวัด ํ ดใกมีพัฒนาการสมวัยเมนຌอยกวารຌอยละ ๔๑ ๎.๎ ดใกวัยรียนละวัยรุนมีสติปัญญาละความฉลาด
ทางอารมณ์พิไมขึน
ตัวชีวัด ๎ คะนน IQ ฉลีไยเมตไากวากณฑ์มาตรฐาน
ตัวชีวัด ๏ ดใกรຌอยละ ๓์ มีคะนน EQ เมตไากวากณฑ์มาตรฐาน
ตัวชีวัด ๐ ผูຌรียน฿นระบบทวิภาคีพิไมขึนฉลีไยรຌอยละ ๏์ ตอป
ป้าหมายทีไ ๏ คนเทยมีการศึกษาทีไมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลละมีความสามารถ รียนรูຌ
ดຌวยตนองอยางตอนืไอง
ตัวชีวัด ๏.ํ ผลคะนนสอบ PISA ฿นตละวิชาเมตไากวา ๑์์
ตัวชีวัด ๏.๎ การ฿ชຌอินทอร์นใตพืไอการอานหาความรูຌพิไมขึน
ตัวชีวัด ๏.๏ การอานของคนเทยพิไมขึนป็นรຌอยละ ๔๑ ตัวชีวัด
นวทางการพัฒนา
ปรับปลีไยนคานิยมคนเทย฿หຌมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ ละพฤติกรรม ทีไพึงประสงค์
- ส งสริ ม การลี ยงดู ฿นครอบครั ว ทีไ นຌ น การฝຄ ก ดใ ก ฿หຌ รูຌ จั ก การพึไ งพาตั ว อง มี ค วาม ซืไ อ สั ต ย์ มี วิ นั ย
มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ ฿นรูปบบของกิจกรรมทีไป็นกิจวัตร ประจาวัน ละ฿หຌพอม
หรือผูຌปกครองป็นบบอยางทีไดี฿หຌดใกสามารถรียนรูຌละยึดถือป็นตຌนบบ฿นการ ดานินชีวิต
- ส งสริ ม ฿หຌ มี กิ จ กรรมการรี ย นการสอนทั ง฿นละนอกหຌ อ งรี ย นทีไ ส อดทรกคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
ความมี วิ นั ย จิ ต สาธารณะ รวมทั งร ง สรຌ า งสภาพวดลຌ อ มภาย฿นละดยรอบสถานศึ ก ษา฿หຌ ป ลอด
จากอบายมุขอยางจริงจัง
พัฒนาศักยภาพคน฿หຌมีทกั ษะความรูຌละความสามารถ฿นการดารงชีวิตอยางมีคุณคา
- สงสริม฿หຌดใกปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองละทักษะทางสังคมทีไหมาะสม พัฒนาหลักสูตรการ
สอนทีไอิงผลงานวิจัยทางวิชาการละปรับปรุงสถานพัฒนาดใก ปฐมวัย฿หຌมีคุณภาพตามมาตรฐานทีไนຌนการ
พัฒนาทักษะสาคัญดຌานตางโ อาทิ ทักษะทางสมอง ทักษะดຌาน ความคิดความจา ทักษะการควบคุมอารมณ์
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ทักษะการวางผนละการจัดระบบ ทัก ษะการรูຌจักประมินตนอง ควบคูกับการยกระดับบุคลากร฿นสถาน
พั ฒ นาดใ ก ปฐมวั ย ฿หຌ มี ค วามพรຌ อ มทั งทั ก ษะ ความรูຌ จริ ย ธรรม ละ ความป็ น มื อ อาชี พ สนั บ สนุ น
การผลิตสืไอสรຌางสรรค์ทีไมีรูปบบหลากหลายทีไ฿หຌความรูຌ฿นการลียงดู ละพัฒนาดใกปฐมวัย อาทิ ครอบครัว
ศึ ก ษา อนามั ย ม  ละดใ ก วิ ธี ก ารพั ฒ นาทั ก ษะทางสมองละทั ก ษะทาง สั งคม ผลั ก ดั น ฿หຌ มี ก ฎหมาย
การพัฒ นาดใกปฐมวัย฿หຌ ครอบคลุมทั งการพัฒ นาทักษะ การรียนรูຌนຌ น การตรี ยมความพรຌอมขຌาสู ระบบ
การศึ ก ษา การพั ฒ นาสุ ข ภาพอนามั ย ฿หຌ มี พั ฒ นาการทีไ ส มวั ย ละการตรี ย มทั ก ษะการอยู ฿นสั ง คม฿หຌ มี
พัฒนาการอยางรอบดຌาน
- พัฒนาดใกวัยรียนละวัยรุน฿หຌมีทักษะการคิดวิคราะห์อยางป็นระบบ
มีความคิด สรຌางสรรค์มีทั กษะการท างานละการ฿ชຌชีวิตทีไพ รຌ อมขຌาสู ตลาดงาน ปรั บ กระบวนการรียนรูຌ
ทีไสงสริม฿หຌดใกมีการรียนรูຌจากการปฏิบัติจริง สอดคลຌองกับพัฒ นาการของสมองตละชวงวัย นຌนพัฒนา
ทั ก ษะพื นฐานดຌ า นวิ ท ยาศาสตร์ ทคนลยี ดຌ า นวิ ศ วกรรมศาสตร์ ดຌ า นคณิ ต ศาสตร์ ดຌ า นศิ ล ปะ ละ
ดຌานภาษาตางประทศ สนับสนุน฿หຌดใกขຌารวมกิจกรรมทัง฿นละนอกหຌองรียนทีไอือตอการพัฒนา ทักษะชีวิต
ละทักษะการรียนรูຌอยางตอนืไอง อาทิ การอาน การบาพใญประยชน์ทางสังคม การดูลสุขภาพ การทางาน
รวมกัน ป็ น กลุ ม การวางผนชีวิต สรຌ างรงจู ง฿จ฿หຌ ดใกขຌาสู การศึกษา฿นระบบทวิภ าคี ละสหกิจศึกษา
ทีไมุงการฝຄก ทักษะอาชีพ฿หຌพรຌอมขຌาสูตลาดงาน
ยกระดับคุณภาพการศึกษาละการรียนรูຌตลอดชีวิต
- ปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดลใกทีไมีขนาดละจานวนผูຌรียนตไากวา กณฑ์มาตรฐาน฿หຌมี
การจัดทรัพยากรรวมกัน฿หຌมีขนาดละจานวนทีไหมาะสมตามความจาป็นของพืนทีไ ละครงสรຌางประชากรทีไ
มีสัดสวนวัยดใกลดลงอยางตอนืไอง
- ปรับหลักสูตรการผลิตครูทีไนຌนสมรรถนะ มีจิตวิญญาณความป็นครู ป็นผูຌนะนา ละสามารถกระตุຌน
การรียนรูຌของผูຌรียน สรຌางมาตรการจูง฿จ฿หຌผูຌมีศักยภาพสูงขຌามาป็นครูปรับระบบ ประมินวิทยฐานะทาง
วิชาชีพ฿หຌชืไอมยงกับพัฒนาการละผลสัมฤทธิ์ของผูຌรียน ละสรຌางครือขาย ลกปลีไยนรียนรูຌ฿นการจัดการ
รียนการสอนทีไป็นการพัฒนาสมรรถนะของครูอยางตอนืไอง
- พัฒ นาระบบประมิน คุณ ภาพมาตรฐานทีไส ามารถวัดละประมิน ผลคุณ ภาพผูຌ รียน ทังดຌานทักษะ
ความรูຌ ความสามารถ ละสมรรถนะตามมาตรฐานการรียนรูຌตละระดับการศึกษา
- สงสริมมาตรการสรຌางรงจูง฿จ฿หຌส ถานประกอบการขนาดกลางทีไมีศักยภาพ ขຌารวมระบบทวิภ าคี
หรือสหกิจศึกษา สรຌางความรูຌความขຌา฿จ฿หຌกับผูຌประกอบการ ครูฝຄกหรือครูพีไลียง฿หຌ รวมวางผนการจัดการ
รียนการสอน การฝຄกปฏิบัติ ละการติดตามประมินผลผูຌรียน
- ขยายความร ว มมื อ ระหว างสถาบั น อาชี ว ศึ ก ษา สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ภาคอกชน ละ ผูຌ ชีไ ย วชาญ
ทัง฿นละตางประทศ พัฒนาสาขาวิชาทีไมีความชีไยวชาญฉพาะดຌานสูความป็นลิศ การพัฒนา งานวิจัยเปสู
นวัตกรรม รวมทังขยายการจัดทาละการ฿ชຌหลักสูตรฐานสมรรถนะ฿หຌมากขึน ๓์
- จัดทาสืไอการรียนรูຌ ทีไป็นสืไออิลใกทรอนิกส์ละสามารถ฿ชຌงานผานระบบอุปกรณ์ สืไอสารคลืไอนทีไ฿หຌคน
ทุกกลุ มสามารถขຌา ถึงเดຌงาย สะดวก ทัไ วถึง เมจ ากัด วลาละสถานทีไ ละ฿ชຌมาตรการ ทางภาษี จูง฿จ฿หຌ
ภาคอกชนผลิตหนังสือ สืไอการอานละการรียนรูຌทีไมีคุณภาพละราคาถูก
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การสรຌางความป็นธรรมละลดความหลืไอมลา฿นสังคม
พิไมอกาสการขຌาถึงบริการพืนฐานทางสังคมของภาครัฐ
ตัวชีวัด ๎.ํ อัตราการขຌารียนสุทธิ (ทีไปรับปรุง) ฿นระดับการศึกษาขันพืนฐานทากับรຌอยละ ๕์ ดยเมมี
ความตกตางระหวางกลุมนักรียน/นักศึกษาทีไครอบครัวมีฐานะทางศรษฐกิจสังคมละระหวางพืนทีไ
ตัวชีวัด ๎.๎ สัดสวนนักรียนทีไมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับชันผานกณฑ์คะนนรຌอยละ ๑์ มี จานวน
พิไมขึน ละความตกตางของคะนนผลสัมฤทธิ์ระหวางพืนทีไ ละภูมิภาคลดลง
ขยายอกาสการขຌาถึงการศึกษาทีไมีคุณภาพ฿หຌกดใกละยาวชนทีไดຌอยอกาส ทางการศึกษา
อยางตอนืไองดยเมถูกจากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พืนทีไ ละสภาพรางกาย การดูลนักรียนยากจน
ทีไ อ าศั ย ฿นพื นทีไ ห างเกลทีไ ค รอบคลุ ม ตั งต ก ารสรຌ างรายเดຌ ข องครั ว รื อ น การสนั บ สนุ น ค าดิ น ทางเปยั ง
สถานศึกษา การปรับปรุงระบบคัดกรองละการ฿หຌงินอุดหนุนปัจจัยพื นฐานนักรียนยากจน ของ สพฐ. ฿หຌมี
ประสิทธิภาพมากขึน ละการ฿หຌ ทุนการศึกษาตอระดับสูง พืไอป้องกันเม฿หຌ ดใกนักรียนออก จากรงรียน
กลางคัน
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2.4 นวนยบายดຌานการศึกษาของรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
นายกรัฐมนตรีถลงตอสภานิติบัญญัติหงชาติ กี่ยวกับรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทีไสนอตอสภานิติ
บัญญัติหงชาติ฿นวันนีๅ/ เดຌจัดทาขึๅนดยมีป้ าหมายพืไอ฿หຌประทศ มัไนคง มัไงคัไง ยัไงยืน  ตามรางกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ดยคานึงถึงความตอนืไอง฿นการบริหารราชการผนดิน
ละกิดประยชน์ตอประชาชนละประทศชาติอยางทຌจริง ละยังคงยึดหลักการสาคัญสองประการ คือ
ประการที่หนึ่ง นຌอมนา ปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง ฿นพระบาทสมดใจพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยดช ทีไเดຌพระราชทานเวຌ฿หຌกปวงชนชาวเทย มาป็นนวทาง฿นการกาหนดกรอบวงงิน
งบประมาณทีไสมหตุสมผล มีภูมิคุຌมกันทีไดีพอประมาณ ดยมุงนຌนการพัฒนาอยางสมดุล฿นทุกมิติ ทัๅงทางดຌาน
ศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม
ประการที่สอง ดานินการตามนวนยบายของรัฐบาลทีไเดຌถลงตอสภานิติบัญญัติหงชาติ
฿นการพัฒ นาประทศ ละบทบั ญญัติรั ฐ ธรรมนู ญห งราชอาณาจั กรเทย ควบคูกับ ผนพัฒ นาศรษฐกิ จ
ละสังคมหงชาติ ฉบับทีไ 12 (พ.ศ. 2560–2564) ละนยบายความมัไนคงหงชาติ (พ.ศ. 2558–2564)
นยบายละนวทางการจัดสรรงบประมาณ
1. ปฏิรูปการจัดทางบประมาณรายจายประจาปีอยางตอนื่อง ดยจานกงบประมาณป็น
6 กลุ ม พืไ อ สดงถึ ง ค า ฿ชຌ จ า ย฿นต ล ะกลุ ม ฿หຌ ชั ด จนยิไ ง ขึๅ น ประกอบดຌ ว ย งบประมาณรายจ า ยงบกลาง
กลุ ม งบประมาณรายจ า ยบุ ค ลากรภาครั ฐ กลุ ม งบประมาณรายจ า ยกระทรวง/หน ว ยงาน ( Function)
กลุมงบประมาณรายจายบูรณาการ (Agenda) กลุมงบประมาณรายจายพืๅนทีไ (Area) ละกลุมงบประมาณ
รายจายบริหารจัดการหนีๅภาครัฐ
2. การจัดทางบประมาณ฿นลักษณะบูรณาการชิงยุทธศาสตร์ ทีไสอดคลຌองตามรางกรอบ
ยุ ทธศาสตร์ ช าติร ะยะ 20 ปี ดย฿หຌ ความส าคัญกับ การบู ร ณาการภารกิ จละงบประมาณ 3 มิติ ดยมิ ติ
ยุ ท ธศาสตร์ ละมิ ติ ก ระทรวง/หน ว ยงาน บู ร ณาการร ว มกั บ จั ง หวั ด กลุ ม จั ง หวั ด ละองค์ ก รปกครอง
สวนทຌองถิไน฿นมิติพืๅนทีไ พืไอ฿หຌการกຌเขปัญหาละการพัฒนา฿นระดับพืๅนทีไมีความสอดคลຌองกับความตຌองการ
ของประชาชนอย า งทຌ จ ริ ง ละสามารถ฿ชຌ ง บประมาณป็ น ครืไ อ งมื อ ส าคั ญ ฿นการขั บ คลืไ อ นนยบาย
ของรัฐบาล฿หຌกิดผลป็นรูปธรรม พิไมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานละประหยัดงบประมาณ
3. พิ่มประสิทธิภาพการจัดทางบประมาณ฿หຌครอบคลุมทุกหลงงิน ดย฿หຌสวนราชการ
รัฐวิสาหกิจ ละหนวยงานอืไนทีไมีงินรายเดຌละงินสะสมคงหลือเดຌพิจารณานางินดังกลาวมา฿ชຌดานินภารกิจ
ของหนวยงาน รวมทัๅงการสงสริมความรวมมือ฿นการลงทุนระหวางภาครัฐละอกชน พืไอ฿ชຌทรัพยากรทีไมีอยู
อย า งจ ากั ด ฿หຌ  กิ ด ประยชน์ สู ง สุ ด ควบคู กั บ การพิ จ ารณาทบทวนพืไ อ ชะลอ ปรั บ ลด หรื อ ยกลิ ก
การด านิ น ภารกิ จ ทีไ มี ค วามส าคั ญ ฿นระดั บ ตไ า หรื อ หมดความจ าป็ น หรื อ เม ส อดคลຌ อ งกั บ สถานการณ์
฿นปัจจุบัน หรือสรຌางภาระหนีๅสาธารณะของประทศกินความจาป็น พืไอนางบประมาณดั งกลาวเปจัดทา
ภารกิจทีไมีความสาคัญรงดวน มีความคุຌมคาละมีความพรຌอม฿นการดานินงานดยประชาชนเดຌรับประยชน์
สูงสุด
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งบประมาณรายจายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จานกตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1:ดຌานความมั่นคง
พืไอสริมสรຌางความมัไน คงของสถาบัน หลั กของชาติ สรຌางความปรองดองละสมานฉั น ท์
ขับคลืไอนการกຌเขปัญหาจังหวัดชายดนภาค฿ตຌ จัดการปัญหารงงานตางดຌาวละการคຌามนุ ษย์ป้ องกัน
ปราบปราม ละบ าบั ดรั กษาผูຌ ติดยาสพติด ส งสริ มความสั มพัน ธ์ร ะหวางประทศดຌานความมัไนคงรั กษา
ความสงบรียบรຌอยภาย฿นประทศ ตลอดจนสริมสรຌางศักยภาพการป้องกันประทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ดຌานการสรຌางความสามารถ฿นการขงขันของประทศ
พืไอพัฒนาอุตสาหกรรม สงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ทัๅง SME ละ Micro
SME พัฒนาพืๅนทีไขตศรษฐกิจพิศษ พัฒนาระบียงศรษฐกิจภาคตะวันออก พัฒนาดຌานคมนาคมละระบบ
ลจิสติกส์ พัฒนาศรษฐกิจดิจิทัล วิจัยละนวัตกรรม สรຌางรายเดຌจากการทองทีไยวละบริการ พัฒนาศักยภาพ
การผลิตภาคการกษตร พืไอพิไมขีดความสามารถทางการขงขันดຌานการคຌาละการลงทุนระหวางประทศ
สริมสรຌางความขຌมขใงละยัไงยืน฿หຌกับศรษฐกิจภาย฿นประทศ พิไมประสิทธิภาพการบริห ารจัดการดຌาน
การงิ น การคลั ง พั ฒ นาศั ก ยภาพดຌ า นวิ ท ยาศาสตร์ ทคนลยี  ละนวั ต กรรม พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพ
ละมูลคาพิไมของภาคการผลิต บริการ การคຌา ละการลงทุน พัฒนาละยกระดับผลิตภาพรงงาน พัฒนา
ความรวมมือดຌานตางประทศ สรຌางละรักษาผลประยชน์ชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌางศักยภาพคน
พืไอพัฒนาศักยภาพคนตามชว งวัย ยกระดับคุณภาพการศึกษาละการรียนรูຌตลอดชีวิ ต
พัฒ นาดຌานสาธารณสุ ขละสรຌ างสริ มสุ ขภาพชิงรุ ก สงสริ มละพัฒ นาการกีฬาละนั นทนาการ รวมทัๅง
สงสริมละพัฒนาศาสนา ศิลปะ ละวัฒนธรรม
ยุ ทธศาสตร์ ที่ 4 : ดຌ านการกຌ เขปั ญหาความยากจน ลดความหลื่ อมล า ละสรຌ างการติ บต
จากภาย฿น
พืไอพัฒนาศรษฐกิจฐานรากละชุมชน฿หຌขຌมขใง พัฒนาระบบประกันสุขภาพ สรຌางความ
สมอภาคพืไอรองรับสังคมผูຌสูงอายุ สงสริมการดานินงานตามนวทางหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง
รวมทัๅงสริมสรຌางสวัสดิการสังคมละยกระดับคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ดຌานการจัดการนาละสรຌางการติบตบนคุณภาพชีวิตที่ป็นมิตรกับ
สิ่งวดลຌอมอยางยั่งยืน
พืไอจัดการปัญหาทีไดินทากิน นาทีไดินบุกรุกมาจัดสรร฿หຌกับประชาชน บริหารจัดการขยะละ
สิไงวดลຌอม พัฒนาละพิไมประสิทธิภาพการ฿ชຌพลังงานทีไป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม ขยะลຌนมือง การยกขยะ
฿ชຌพลังงานทดทน ดูทัๅงระบบขยายทอระบายนๅา ขยายมืองงายกวายຌายมือง บริหารจัดการทรัพยากรนๅ า
อนุ รั กษ์ ฟื้น ฟู ละป้ องกัน ทรั พยากรธรรมชาติ ตลอดจนจั ด การผลกระทบจากการปลีไ ย นปลงสภาวะ
ภูมิอากาศ ละภัยพิบัติ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ดຌานการปรับสมดุลละพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
พืไ อ ป้ อ งกั น ปราบปรามการทุ จ ริ ต ละประพฤติ มิ ช อบ ปฏิ รู ป กฎหมายละพั ฒ นา
กระบวนการยุติธรรม อานวยความสะดวกทางธุรกิจ สงสริมการกระจายอานาจ฿หຌกองค์กรปกครองสวน
ทຌองถิไน สงสริมการพัฒนาจังหวัดละกลุมจังหวัดบบบูรณาการ บริหารจัดการรายเดຌละรายจายของภาครัฐ
ตลอดจนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการผนดิน
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2.5 นยบายกระทรวงศึกษาธิการ
จุดนຌนชิงนยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระกียรติ จริญศรษฐศิลป์)
1. นຌอมนานวพระราชดาริ สืบสานพระราชปณิธานละพระบรมราชบายดຌานการศึกษา
ของพระบาทสมดใจพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยดช ละสมดใจพระจຌาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรทพยวรางกูร มาขับคลืไอนงานดຌานการศึกษา฿หຌกิดป็นรูปธรรม พราะพระราชปณิธานของพระองค์ทาน
ถือป็นพรอันสูงสุด ละมอบป็นนยบาย พืไอป็นนวทาง฿นการปฏิบัติกหนวยงาน฿นสังกัด
2. การดานินการตามผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
กระทรวงศึกษาธิ การจะดานิ น การตามผนยุ ทธศาสตร์ ช าติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579)
ภาย฿ตຌวิสัยทัศน์ ประทศมีความมัไนคง มัไงคัไง ยัไงยืน ป็นประทศพัฒนาลຌว ดຌวยการพัฒนาตามปรัชญาของ
ศรษฐกิจพอพียง ซึไงเดຌกาหนดเวຌ฿นรัฐธรรมนูญฯ ดยยึดยุทธศาสตร์ชาติป็นจุดนຌนดຌานการศึกษาทีไจะ
ดานินการ 6 ดຌาน คือ
2.1 ความมัไนคง
2.2 การสรຌางความสามารถ฿นการขงขัน
2.3 การพัฒนาละสริมสรຌางศักยภาพคน
2.4 การสรຌางอกาสความสมอภาคละความทาทียมกันทางสังคม
2.5 การสรຌางการติบตบนคุณภาพชีวิตทีไป็นมิตรตอสิไงวดลຌอม
2.6 การปรับสมดุลละพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
3. จุดนຌนการดานินงานของกระทรวงศึกษาธิการ
3.1 ดานินการอยูภ าย฿ตຌผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579)
3.2 ทุกครงการของกระทรวงศึกษาธิการตຌองนຌนความปรง฿ส ละตอตຌานการทุจริตคอรัปชัไน
3.3 กระทรวงศึกษาธิการ ตຌองมีคุณลักษณะ MM = Modernized MOE มีการดานินการสอดคลຌอง
กับรัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย
3.4 ดานินการรงดวนตามขຌอสัไงการของนายกรัฐมนตรี฿หຌหในผลการดานินการป็นรูปธรรม
4. จุดนຌนสาคัญ นยบาย นวทางหลักการดานินงานละครงการสาคัญของกระทรวงศึกษาธิการ
4.1 ดຌานความมั่นคง
นวทางหลัก
4.1.1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการรียนการสอน
- การสริ ม สรຌ า งความมัไ น คงของสถาบั น หลั ก นຌ อ มน าพระราชปณิ ธ านละ
พระราชกระสดຌานการศึกษา พัฒนาหลักสูตร การรียนการสอนวิชาทีไมีนืๅอหากีไยวประวัติศาสตร์ละสถาบัน
พระมหากษัตริย์
- พัฒนากระบวนการรียนการสอน พืไอความปรองดองละสมานฉันท์ ชน กิจกรรม
พืไอนชวยพืไอน
4.1.2 การบริหารจัดการ
- การศึกษาจังหวัดชายดนภาค฿ตຌละพืๅนทีไชายขอบ/ชายดน
- ป้องกันละกຌเขปัญหายาสพติด฿นสถานศึกษา
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4.2 ดຌานการผลิต พัฒนากาลังคนละสรຌางความสามารถ฿นการขงขัน
นวทางทางหลัก : ผลิต พัฒนากาลังคนละงานวิจัยทีไสอดคลຌองกับการพัฒนาประทศ
4.2.1 การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร สืไอ ละครูดຌานภาษา
- ยกระดั บ วิ ช าภาษาอั ง กฤษรองรั บ Thailand 4.0 ฿นสถานศึ ก ษาสั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐานอยางตอนืไอง ละสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดยจัดทา
Echo English Vocational ซึไงป็น Application ภาษาอังกฤษ สาหรับนักรียนอาชีวศึกษา ละการอบรมดย
Boot Camp ตลอดจนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของประชาชน฿นรูปบบตางโ อาทิ หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ระยะสัๅน Application ละสืไอตางโ ทีไหลากหลาย
- พัฒนาวิชาภาษาจีน ดยหลักการดียวกับวิชาภาษาอังกฤษ ดานินการป็นกลุมลใก
ดยการสนับสนุนของสถานทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน
- ขับคลืไอนการจัดการรียนรูຌสะตใมศึกษา (STEM Education) พืไอกຌปัญหาขาดคลน
บุคลากรสายวิทยาศาสตร์ของประทศ
- พั ฒ นารงรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ หຌ อ งรี ย นหลั ก สู ต รพิ  ศษพืไ อ สริ ม สรຌ า งศั ก ยภาพ
การขงขัน
4.2.2 ผลิ ต ก าลั ง คนรองรั บ New S-Curve ดยสานพลั ง ประชารั ฐ ดຌ า นการศึ ก ษาละ
จัดการศึกษา ทวิภาคีอีกรูปบบหนึไงดย฿ชຌสถานการณ์จริงจากสถานประกอบการละชุมชน ปรับรงงาน
ป็นรงรียน ดยมุงนຌน฿หຌนักรียน นักศึกษาเดຌฝຄกทัก ษะฝมือควบคูกับการฝຄกทักษะการทางานรวมกับผูຌอืไน
พืไอ฿หຌมีสมรรถนะทีไป็นเปตามความตຌองการของสถานประกอบการ
4.2.3 ปรับปรุงกระบวนการรียนการสอน รงรัดการพัฒนาอาจารย์ พืไอผลิตนวัตกรรม ละ
ทคนลยีรองรับอุตสาหกรรมป้าหมาย ํ์ อุตสาหกรรม฿หม
4.3 ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌางศักยภาพคน
นวทางหลัก
4.3.1 การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการรียนการสอน การวัดละประมินผล
- การจัดการศึกษาดใกปฐมวัย
1) กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบดูดใกระดับชัๅนอนุบาล 1 ถึงระดับชัๅนอนุบาล 3
(ดใ ก อายุ 3 – 5 ป ) ละจั ด ท ามาตรฐานผูຌ  รี ย น ครู สถานศึ ก ษาละผูຌ บ ริ ห ารพืไ อ ประกั น คุ ณ ภาพ฿หຌ  ก
ดใกปฐมวัยทุกสังกัด
2) หนวยงานอืไน อาทิ กระทรวงมหาดเทย รับผิดชอบดูดใกของศูนย์พัฒนาดใกลใก
- การสงสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
1) รืไองคุณธรรม จริยธรรมนຌนการพัฒนาคุณลักษณะทีไพึงประสงค์฿นดใก ยาวชน
ละตอยอดการสรຌางความดี ซึไงมดลการสรຌางความดีมีหลายทางทัๅงกระบวนการลูกสือ -นตรนารี รวมทัๅง
รูปบบรงรียนคุณธรรม รงรียนวิถีพุทธ ละครงการยุวทูตความดี
2) รณรงค์฿หຌดใก กลียดการกง ความเมซืไอสัตย์
- การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร การรียนการสอน
1) หลักสูตรมีความยืดหยุน ชุมชนทຌองถิไนสามารถออกบบหลักสูตรองเดຌ
2) ปรับปรุงหลักสูตร ดยพิไม 3 วิชา ซึไงอยู฿นกรอบดิม เดຌก วิชาภูมิศาสตร์ ICT ละ
Design and Technology ดยวิช า ICT ละ Design and Technology ป็ นการสนั บ สนุ นชว ยหลื อ จาก
ประทศอังกฤษละประทศสหรัฐอมริกา
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3) กຌ เ ขปั ญ หาอ า นเม อ อกขี ย นเม เ ดຌ นຌ น กิ จ กรรมการอ า นดยฉพาะการอ า น
฿หຌดใกอนุบาลฟังละการปรับปรุงหຌองสมุด
4) นຌ น การจั ด การรี ย นการสอน การคิ ด วิ  คราะห์ ต ามรู ป บบ Active Learning
฿นหຌองรียนปกติละกิจกรรมสริม ดยกิจกรรมลดวลารียน พิไมวลารูຌ ป็นกิจกรรม / วิธีการยอย รวมทัๅง
การรองรับผลการทดสอบ PISA ละ STEM Education
- การวัดละประมินผล
1) การวางผนการประมินผลนักรียนนานาชาติ (PISA) พืไอ฿หຌผลคะนนสูงขึๅน
2) การประมินผล O – Net ฿นวิชาสังคมศึกษา฿หຌสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัๅนพืๅนฐาน ป็นผูຌประมิน สาหรับวิชาคณิตศาสตร์ ละวิทยาศาสตร์ ฿หຌสถาบันสงสริมการสอนวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีป็นผูຌออกขຌอสอบ
3) การออกขຌอสอบวิชาคณิตศาสตร์ ละวิทยาศาสตร์ ดานินการ฿นรูปคณะทางาน
ออกขຌอสอบ
4.3.2 การผลิต พัฒนาครู คณาจารย์ละบุคลากรทางการศึกษา
- การสรรหาครู
1) ครงการผลิตครูพืไอพัฒนาทຌองถิไน มอบ฿หຌ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐานละ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ป็นหนวยงานหลักดานินการสรรหาครู (การผลิต รูปบบการสรรหา
การบรรจุตงตัๅง การติดตามพรຌอมการพัฒนา)
2) ปຂดอกาส฿หຌคนกงมาป็นครู
- ปรับกณฑ์การประมินวิทยฐานะครู฿หຌป็นการชืไอมยงกับการรียนการสอนพืไอ฿หຌครู
อยู฿นหຌองรียน
- การพัฒนาครู การอบรมครู
1) หลักสูตร฿นการอบรมครู฿หຌมีความชืไอมยงกับการเดຌรับวิทยฐานะละการเดຌรับ
฿บอนุ ญาตประกอบวิช าชี พครู ดยตຌองป็ น หลั กสู ตรทีไ เดຌ รั บ การอนุ มั ติ / หใ นชอบ รวมทัๅงการพัฒ นาครู
ดຌวยระบบ TPEP Online
2) หน ว ยด านิ น การ ฿หຌ ห น ว ยงานกลาง฿นการพั ฒ นาครู คณาจารย์  ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา เดຌก สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย ละสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ละบุคลากรทางการ
ศึกษา
4.4 ดຌานการสรຌางอกาส ความสมอภาค ละการลดความหลื่อมลาทางการศึกษา
นวทางหลัก : อกาสละความสมอภาคทางการศึกษา
4.4.1 สรຌ า งอกาสละความสมอภาคทางการศึ ก ษาดยยกระดั บ คุ ณ ภาพสถานศึ ก ษา
ทีไ ตຌ อ งการความช ว ยหลื อ ละพั ฒ นาป็ น พิ  ศษอย า งร ง ด ว น (ICU) รวมทัๅ ง การด านิ น การตามนวทาง
No Child Left Behind คือ จัดทาขຌอมูลพืไอสงตอผูຌรียน การป้องกัน การติดตามดใกออกกลางคันดยชุมชน
ผูຌปกครอง รวมรับผิดชอบ ละคัดกรองดใกทีไมีความจาป็นละตຌองการป็นพิศษ
4.4.2 พิไ ม อกาสทางการศึ ก ษาผ า นทคนลยี ดิ จิ ทั ล ดยบู ร ณาการทคนลยี ดิ จิ ทั ล
พืไอการศึกษา฿หຌสามารถ฿ชຌประยชน์รวมกัน ทัๅงดຌานครงสรຌางพืๅนฐานละระบบครือขาย ดຌานระบบขຌอมูล
สารสนทศพืไ อ การศึ ก ษา ดຌ า นสืไ อ ละองค์ ค วามรูຌ รวมถึ ง การพั ฒ นาบุ ค ลากร฿หຌ ฿ ชຌ  ทคนลยี ดิ จิ ทั ล
อยางสรຌางสรรค์ละรูຌทาทันการปลีไยนปลง
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4.4.3 จั ดระบบการคัดลื อ กขຌา รี ยนมหาวิ ทยาลั ย (Admission) พืไอสรຌ างความทา ที ย ม
฿นการ฿ชຌสิทธิ์ขຌาศึกษาตอระดับอุดมศึกษาผานระบบ Clearing-House
4.5 ดຌานการสริมสรຌางคุณภาพชีวิตประชาชนที่ป็นมิตรกับสิ่งวดลຌอม
นวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการรียนการสอน
4.5.1 ครงการธนาคารขยะ ดยรงรียนละชุมชนรวมคัดยกขยะ นากลับมา฿ชຌประยชน์
4.5.2 การสรຌางจิตสานึกการพัฒนาอยางยัไงยืน ชน รงรียนตามพระราชดาริ : ตຌนบบการจัดการ
สิไงวดลຌอม
4.5.3 หลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียงดยขยายผลบรรจุ฿นหลักสูตรทุกระดับ
4.6 ดຌานการพัฒนาระบบละการบริหารจัดการ
นวทางหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการ
4.6.1 รืไองกฎหมาย ตรียมความพรຌอมกีไยวกับกฎหมายการศึกษา
4.6.2 ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลของขຌาราชการครูละบุคลากรทางการศึกษา
4.6.3 การจัดตัๅงกระทรวงอุดมศึกษา ทีไป็นรูปธรรม ชัดจน
4.6.4 การขับคลืไอนนยบายระดับพืๅนทีไ ฿หຌสานักงานศึกษาธิการภาคละสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัด ป็นฐาน฿นการขับคลืไอนนยบายพืไอพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4.6.5 บริหารจัดการรงรียนมหลใกละรงรียนขนาดลใก
5. การขับคลื่อน กากับละการติดตามการนาจุดนຌนชิงนยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
สูการปฏิบัติ
฿หຌสวนราชการ หนวย฿นสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดทาผนปฏิบัติการตามจุดนຌนชิงนยบาย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการระดับกระทรวงละระดับหนวยงานทีไสอดคลຌองกับยุทธศาสตร์ชาติ 6 ดຌาน
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2.6 นยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขัๅ น พืๅ น ฐำน มี ภ ำรกิ จ หลั ก ฿นกำรจั ด ละส ง สริ ม กำรศึ ก ษำ
ขัๅ น พืๅ น ฐำน เดຌ ก ำหนดนยบำยพืไ อ พั ฒ นำกำรจั ด กำรศึ ก ษำขัๅ น พืๅ น ฐำน เป฿นทิ ศ ทำงทีไ ส อดคลຌ อ ง
กั บ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ระยะ 20 ปี (พ .ศ. 2560-2579) ผน กำรศึ ก ษ ำห งช ำติ พ .ศ.2560 -2579
ผนพั ฒ นำศรษฐกิจ ละสั งคมห งชำติ ฉบั บ ทีไ 12 พ.ศ.256–2564 นยบำยของรั ฐ บำล ละ นยบำย
กระทรวงศึ ก ษำธิก ำร กำรปลีไ ย นปลงของประทศ ละของลก ดยควำมหใ น ชอบของคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน ประกอบดຌวย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ป้ำหมำย ยุทธศำสตร์ ละนยบำย ดังนีๅ
วิสัยทัศน์
กำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำนของประทศเทย มีคุณภำพละมำตรฐำนระดับสำกล1 บนพืๅนฐำนของควำมป็นเทย
พันธกิจ
1. สงสริมละสนับสนุน฿หຌประชำกรวัยรียนทุกคนเดຌรับกำรศึกษำอยำงทัไวถึง ละมีคุณภำพ
2. สง สริ ม ฿หຌ ผูຌ รียน มี คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม มี คุ ณ ลักษณะ อันพึง ป ร ะ ส ง ค์ 2 ตำมหลักสูตรละ
คำนิยมหลักของคนเทย 12 ประกำร
3. พ ั ฒ นำระบบบร ิห ำรจ ั ด กำรที ไน ຌ น กำรม ี ส  ว นรวม พืไ อสริม สรຌำงควำมร ับ ผ ิดชอบต อคุ ณภำพ
กำรศึกษำ ละบูรณำกำรกำรจัดกำรศึกษำ
ป้าหมาย
พืไอ฿หຌกำรจัดกำรศึกษำขัๅน พืๅน ฐำนของประทศเทย มีคุณ ภำพละมำตรฐำนระดับ สำกลบนพืๅนฐำน
ของควำมป็นเทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน จึงกำหนดป้ำหมำย ดังนีๅ
1. ผูຌรียนระดับกอนประถมศึกษำ ละระดับกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำนทุกคนมีพัฒนำกำรหมำะสมตำมวัย
มีคุณภำพละทักษะกำรรียนรูຌ฿นศตวรรษทีไ 21
2. ประชำกรวัยรียนทุกคนเดຌรับอกำส฿นกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำนอยำงทัไวถึง มีคุณภำพ ละ สมอภำค
3. ครูละบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีสมรรถนะตรงตำมสำยงำน ละมีวัฒนธรรมกำรทำงำนทีไ มุงนຌน
ผลสัมฤทธิ์
4. สำนักงำนขตพืๅนทีไกำรศึกษำ สำนั กบริหำรงำนกำรศึกษำพิศษ ละสถำนศึกษำ มีประสิทธิภำพ
ละป็ น กลเกขั บ คลืไ อ นกำรศึ ก ษำขัๅ น พืๅ น ฐำนตำมหลั ก ปรั ช ญำของศรษฐกิ จ พอพี ย ง สู คุ ณ ภำพระดั บ
มำตรฐำนสำกล
5. สำน ัก งำนคณะกรรมกำรกำรศึก ษำขัๅน พืๅน ฐำน น ຌ น กำรทำงำนบบบ ู ร ณำกำร มีครือขำย
กำรบริหำรจัดกำร บริ ห ำรบบมี ส ว นร ว มจำกท ุ ก ภำคส ว น฿นกำรจั ด กำรศึ ก ษำ กระจำยอำนำจละ
ควำมรับผิดชอบสูสำนักงำนขตพืๅนทีไกำรศึกษำ ละสถำนศึกษำ
มาตรฐานระดับสากล รวมถึง ผูຌรียนมีศักยภาพป็ นพลลก การจัดการรียนการสอนทียบคียงมาตรฐานสากล ละการบริหารจัดการดຌวยระบบ
คุณภาพ
2 ตามหลักสูตรกนกลางการศึกษาขัๅนพืน
ๅ ฐาน พุทธศักราช 2551 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ป็นลักษณะทีไตຌองการ฿หຌกิดกับผูຌรียน พืไอสามารถ
อยูรวมกับผูຌอืไนเดຌอยางมีความสุข ฿นฐานะป็นพลมืองเทยละพลลก ประกอบดຌวยคุณลักษณะ 8 ประการ เดຌก 1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2)
ซืไอสัตย์สุจริต 3) มีวินยั 4) ฿ฝ่รียนรูຌ 5) อยูอยางพอพียง 6) มุงมัไน฿นการทางาน 7) รักความป็นเทย 8) มีจิตสาธารณะ
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6. พืๅ น ที ไ พ ิ  ศษ เดຌ ร ั บ กำรพ ั ฒ น ำคุ ณ ภ ำพ กำรศ ึ ก ษำ ละพ ั ฒ นำร ู ป บ บกำรจ ั ด กำรศึก ษำ
ทีไ หมำะสมตำมบริบทของพืๅนทีไ
7. หนวยงำนทุกระดับพัฒนำสืไอ ทคนลยี ละระบบขຌอมูลสำรสนทศพืไอกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
อยำงมีประสิทธิภำพ
8. หนวยงำนทุกระดับ มีงำนวิจัยทีไสำมำรถนำผลเป฿ชຌ฿นกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
ยุทธศาสตร์
1. จัดกำรศึกษำพืไอควำมมัไนคง
2. พัฒนำคุณภำพผูຌรียนละสงสริมกำรจัดกำรศึกษำพืไอสรຌำงขีดควำมสำมำรถ฿นกำรขงขัน
3. สงสริมสนับสนุนกำรพัฒนำครูละบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
4. ขยำยอกำสกำรขຌำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำละกำรรียนรูຌอยำงมีคุณภำพ
5. จัดกำรศึกษำพืไอสริมสรຌำงคุณภำพชีวิตทีไป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม
6. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรละสงสริมกำรมีสวนรวม฿นกำรจัดกำรศึกษำ
การขับคลืไอนนยบายสูการปฏิบัติ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน มีกำรขับคลืไอนนยบำยสูกำรปฏิบัติ 6 ดຌำน ดังนีๅ
นยบายทีไ 1 ดຌานการจัดการศึกษาพืไอความมัไนคง
ยุทธศาสตร์ทีไ 1 จัดการศึกษาพืไอความมัไนคง
ตัวชีๅวัดหลัก
1. รຌอยละ 80 ของสถำนศึกษำ฿นขตพืๅนทีไพิศษมีกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำตำมบริบทของพืๅนทีไ
2. รຌ อ ยละ 100 ของนั ก รี ย นเดຌ รั บ กำรสรຌ ำ งภู มิ คุຌ ม กั น ป้ อ งกั น ละกຌ เ ขปั ญ หำยำสพติ ด ฿น
สถำนศึกษำ
3. รຌอ ยละ 100 ของนั กรี ยนมี คุณ ธรรม จริยธรรม คุณ ลั ก ษณะอัน พึ งประสงค์ตำมหลั กสู ต รละ
คำนิยมหลัก ของคนเทย 12 ประกำร
4. รຌอยละ 100 ของสถำนศึกษำนำ ศำสตร์พระรำชำ มำ฿ชຌ฿นกำรจัดกระบวนกำรรียนรูຌ
1. สริ ม สรຌ า งความมัไ น คงของสถาบั น หลั ก ละการปกครอง฿นระบอบประชาธิ ป เตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงป็นประมุข
นวทาง
1.1 นຌอมนำนวพระรำชดำริ สืบสำนพระรำชปณิธ ำนละพระบรมรำชบำยดຌำนกำรศึกษำ
หรือศำสตร์พระรำชำมำ฿ชຌ฿นกำรจัดกระบวนกำรรียนรูຌอยำงยัไงยืน
1.2 ปลู ก ฝั ง ละสริ ม สรຌ ำ งวิ ถี ป ระชำธิ ป เตย ควำมสำมั ค คี สมำนฉั น ท์ สั น ติ วิ ธี ต อ ตຌ ำ น
กำรทุจริตคอรัปชัไน ละยึดมัไน฿นกำรปกครองระบอบประชำธิปเตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงป็นประมุข
1.3 สริ ม สรຌ ำ งควำมรูຌ ค วำมขຌ ำ฿จทีไ ถู กตຌ อ งกีไ ย วกั บ สถำบั น ชำติ ศำสนำ พระมหำกษั ต ริ ย์
ผำนหลักสูตรละกระบวนกำรรียนรูຌประวัติศำสตร์ละควำมป็นพลมือง
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2. ปลูกฝังผูຌรียนดຌานคุณธรรม จริยธรรม ละคานิยมทีไพึงประสงค์
นวทาง
2.1 สงสริมสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมทัๅง ฿นละนอกหຌองรียน ทีไอืๅอตอกำรพัฒนำคุณธรรม
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรละคำนิยมหลักของคนเทย 12 ประกำร
2.2 สริมสรຌำงควำมรูຌควำมขຌำ฿จ กีไยวกับภัยคุกคำม฿นรูปบบ฿หม ชน อำชญำกรรม ละ
ควำมรุนรง฿นรูปบบตำงโ สิไงสพติด ภัยพิบัติจำกธรรมชำติ ภัยจำกรคอุบัติ฿หม ภัยจำกเซบอร์ ฯลฯ
3. พัฒนาการจัดการศึกษารงรียน฿นขตพืๅนทีไพิศษ฿หຌหมาะสมตามบริบทของพืๅนทีไ
นวทาง
3.1 พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำรงรียน฿นขตพืๅนทีไพิศษ฿หຌหมำะสมตำมบริบทของพืๅนทีไ ชน
ขตพัฒ นำพิศษฉพำะกิจจังหวัดชำยดนภำค฿ตຌ ขตระบียงศรษฐกิจขตสำมหลีไ ยมมัไนคง มัไ งคัไง ยัไงยื น
ขตพืๅนทีไชำยดนขตศรษฐกิจพิศษ
นยบายทีไ 2 ดຌานการพัฒนาคุณภาพผูຌรียน ละสงสริมการจัดการศึกษาพืไอสรຌางขีดความสามารถ
฿นการขงขัน
ยุทธศาสตร์ทีไ 2 พัฒนาคุณภาพผูຌรียน ละสงสริมการจัดการศึกษาพืไอสรຌางขีดความสามารถ
฿นการขงขัน
ตัวชีๅวัดหลัก
5. รຌอยละ 100 ของดใกปฐมวัยมีพัฒนำกำรสมวัย
6. รຌ อ ยละ 100 ของสถำนศึ ก ษำปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รสถำนศึ ก ษำสอดคลຌ อ งกั บ มำตรฐำน
กำรรียนรูຌ ตัวชีๅวัด กณฑ์กำรจบกำรศึกษำละกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
7. รຌ อ ยละ 80 ของผูຌ รี ย นผ ำ นกณฑ์ ก ำรประมิ น ควำมสำมำรถดຌ ำ นกำร฿ชຌ ภ ำษำอั ง กฤษ
พืไอกำรสืไอสำร
8. รຌอยละ 100 ของสถำนศึกษำมีกระบวนกำรวัดละประมินผลดຌวยวิธีกำรทีไหลำกหลำย
9. รຌอยละ 100 ของนักรียนตละระดับชัๅนอำนออกขียนเดຌตำมกณฑ์ทีไ สพฐ. กำหนด
10. รຌอยละ 100 ของนักรียนอำนหนังสือตำมกณฑ์ทีไ สพฐ. กำหนด
11. รຌ อ ยละ 100 ของผูຌ รี ย นมี ทั ก ษะห ง ศตวรรษทีไ 21 จำกกำรรี ย นรูຌ ฿นกำรปฏิ บั ติ จ ริ ง
ตำมสภำพควำมตຌองกำรละบริบทของตละพืๅนทีไ
12. รຌอยละของนั กรียนทีไมีคะนนกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับ ชำติ ขัๅนพืๅนฐำน (O-NET)
มำกกวำรຌอยละ 50 มำกกวำปีกำรศึกษำทีไผำนมำ
13. รຌอยละ 50 ของสถำนศึกษำทีไสอนนักรียน฿นระดับชัๅนมัธยมศึกษำตอนตຌนเดຌรับกำรตรียม
ควำมพรຌอม฿นกำรประมินระดับนำนำชำติตำมครงกำรPISA
1. สริมสรຌางความขຌมขใง฿นการพัฒนาผูຌรียนอยางมีคุณภาพดຌวยการปรับหลักสูตร
การวัดละประมินผลทีไหมาะสม
นวทาง
1. ปรั บ ปรุ งหลั ก สู ต ร฿นระดั บ ปฐมวัย ละหลั กสู ต รกนกลำงกำรศึ ก ษำขัๅ น พืๅ น ฐำน ละ
นำหลักสูตรเปสูกำรปฏิบัติ฿หຌกิดประสิทธิภำพ ละจัดกำรรียนรูຌ฿หຌสอดคลຌองกับหลักสูตร ตำมควำมจำป็น
ละควำมตຌองกำรของผูຌรียน ชุมชน ทຌองถิไน ละสังคม
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2. สงสริมกำรรียนกำรสอน฿หຌผูຌรียนมีควำมมัไน฿จ฿นกำรสืไอสำรภำษำอังกฤษ ภำษำประทศ
คูคຌำ ละภำษำอำซียนอยำงนຌอย 1 ภำษำ
3. พัฒนำระบบกำรวัดละประมินผลทุกระดับ ฿หຌมีคุณภำพละมำตรฐำนนำเปสูกำรพัฒนำ
คุณภำพผูຌรียนตใมตำมศักยภำพ
2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการรียนรูຌ
นวทาง
2.1 พัฒ นำผูຌ รียนระดับ กอนประถมศึกษำ ฿หຌ มีพัฒ นำกำรทำงดຌำนรำงกำย อำรมณ์ จิต฿จ
สังคม ละสติปัญญำ ฿หຌมีควำมพรຌอมขຌำสูกำรรียน฿นระดับทีไสูงขึๅน
2.2 สงสริมสนับสนุน฿หຌผูຌรียนสำมำรถอำนออกขียนเดຌตำมชวงวัย
2.3 สงสริมสนับสนุน฿หຌผูຌรียนมีนิสัยรักกำรอำน
2.4 สงสริมกำรจัดกำรรียนรูຌทีไ฿หຌผูຌรียนเดຌรียนรูຌผำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง (Active Learning)
นຌนทักษะกระบวนกำร ฿หຌกิดทักษะกำรคิดวิครำะห์ คิดกຌปัญหำ ละคิดสรຌำงสรรค์฿นทุกกลุมสำระกำรรียนรูຌ
ทัๅง฿นละนอกหຌองรียน
2.5 สงสริม฿หຌผูຌรียนมีทักษะกำรรียนรูຌ฿นศตวรรษทีไ 21
2.6 ปลูกฝังทักษะกระบวนกำรวิทยำศำสตร์ละจิตวิทยำศำสตร์
2.7 สนั บ สนุ น กำรผลิ ต จั ด หำละ฿ชຌ สืไ อ กำรรี ย นกำรสอน ทคนลยี นวั ต กรรม ละ
สิไงอำนวยควำมสะดวกทีไห ลำกหลำยรวมทัๅงกำรพัฒ นำหຌ องสมุดละหลงรียนรูຌภ ำย฿นสถำนศึกษำ฿นกำร
จัดกำรรียนรูຌเดຌทัๅง฿นหຌองรียน ละนอกหຌองรียน พืไอ฿หຌผูຌรียนเดຌรียนรูຌอยำงตใมศักยภำพ
2.8 สงสริมกำรจัดหลักสูตรทักษะอำชีพ ควบคูเปกับวิชำสำมัญ ชน ทวิศึกษำ (Dual Education)
หลักสูตรระยะสัๅน
2.9 สงสริม สนับสนุนกำรพัฒนำผูຌรียนทีไมีควำมตຌองกำรจำป็ นพิศษ (ผูຌพิกำร ผูຌดຌอยอกำส
ละผูຌมีควำมสำมำรถพิศษ) ฿หຌตใมตำมศักยภำพดຌวยรูปบบทีไหมำะสม
2.10 สงสริมสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมนะนวพืไอกำรศึกษำตอละกำรประกอบอำชีพอยำง
ขຌมขใงตอนืไองละป็นรูปธรรม
3. สรຌางขีดความสามารถ฿นการขงขัน
นวทาง
3.1 ยกระดั บ ผลกำรประมิ น ระดั บ นำนำชำติ ต ำมครงกำร PISA (Programme for
International Student Assessment)
3.2 สงสริมกำรพัฒนำศักยภำพผูຌรียนสูควำมป็นลิศ฿นดຌำนตำงโ
3.3 ส ง สริ ม กำรรี ย นรูຌ ชิ ง บู ร ณำกำรบบสหวิ ท ยำกำร ช น สะตใ ม ศึ ก ษำ (Science
Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education)พืไอพัฒนำกระบวนกำรคิด
ละกำรสรຌำงสรรค์นวัตกรรมพืไอสรຌำงมูลคำพิไม สอดคลຌองกับประทศเทย 4.0
4. สงสริมสนับสนุนการทาวิจัย ละนาผลการวิจัยเป฿ชຌพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
นวทาง
4.1 สงสริมกำรทำวิจัยพืไอพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
4.2 สงสริมกำรทำวิจัยพืไอพัฒ นำหลั กสูตร กระบวนกำรรียนรูຌ กำรวัดละประมินผล
ดยนຌน฿หຌมีกำรวิจัย฿นชัๅนรียน
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นยบายทีไ 3 ดຌานการสงสริม พัฒนาครูละบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ทีไ 3 สงสริม สนับสนุนการพัฒนาครูละบุคลากรทางการศึกษา
ตัวชีๅวัดหลัก
14. รຌอยละ 80 ของครูละบุคลำกรทำงกำรศึกษำเดຌรับกำรพัฒนำ
15. รຌอยละ 100 ของสำนักงำนขตพืๅนทีไกำรศึกษำมีระบบกำรบริหำรงำนบุคคลทีไมี
ประสิทธิภำพ
1. พัฒนาครูละบุคลากรทางการศึกษา ฿หຌสามารถจัดการรียนรูຌอยางมีคุณภาพ ฿นรูปบบทีไหลากหลาย
นวทาง
1.1 พัฒนำครูละบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ฿หຌสำมำรถจัดกำรรียนรูຌอยำงมีคุณภำพทัๅ งระบบ
ชืไอมยงกับ กำรลืไ อนวิทยฐำนะ฿นรู ป บบทีไ ห ลำกหลำย ชน TEPE Online (Teachers and Educational
Personnels Enhancement Based on Mission and Functional Areas as Majors) ชุมชนหงกำรรียนรูຌ
ทำงวิชำชีพ (Professional Learning Community : PLC) กำรรียนรูຌผำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง (Active Learning)
2. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล฿หຌมีประสิทธิภาพ ดยชืไอมยงกับหนวยงานทีไกีไยวขຌอง
นวทาง
2.1 พัฒนำระบบกำรบริหำรงำนบุคคล฿หຌมีประสิทธิภ ำพ ดยชืไอมยงกับหนวยงำนทีไกีไยวขຌอง
฿นกำรกำหนด กำรกำหนดผนอัตรำกำลัง กำรสรรหำ กำรบรรจุตงตัๅง กำรประมินละกำรพัฒ นำ กำรสรຌำง
รงจูง฿จ฿หຌครูละบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีขวัญละกำลัง฿จ฿นกำรทำงำน
นยบายทีไ 4 ดຌานอกาส ความสมอภาค ละความทาทียม การขຌาถึงบริการทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ทีไ 4 ขยายอกาสการขຌาถึงบริการทางการศึกษาละการรียนรูຌอยางมีคุณภาพ

พิไมขึๅน

ตัวชีๅวัดหลัก
16. รຌอยละ 100 ของประชำกรวัยรียนเดຌรับอกำส฿นกำรขຌำรับกำรศึกษำภำคบังคับพิไมขึๅน
17. รຌอยละ 100 ของนักรียนทีไจบกำรศึกษำภำคบังคับเดຌรับอกำส฿นกำรศึกษำตอขัๅนพืๅนฐำน

1. พิไมอกาสการขຌาถึงการศึกษาทีไมีคุณภาพ
นวทาง
1.1 สงสริมประชำกรวัยรียนทุกคน฿หຌเดຌรับอกำส฿นกำรขຌำรับบริกำรทำงกำรศึกษำอยำง
ทัไวถึง มีคุณภำพละสมอภำค
1.2 สรຌำงควำมขຌมขใงของระบบกำรดูลชวยหลือนักรียน ระบบสงสริมควำมประพฤติ
นักรียน ระบบคุຌมครองนักรียน ละกำรสรຌำงภูมิคุຌมกันทำงสังคม
2. ลดความหลืไอมลๅาทางการศึกษา
นวทาง
2.1 ประสำนหนวยงำนทีไกีไยวขຌอง ฿นกำรจัดกำรศึกษำทีไหมำะสม สำหรับ ดใกดຌอยอกำส
ทีไเมอยู฿นทะบียนรำษฎร ชน ดใกเรຌสัญชำติ ดใกพลัดถิไน ดใกตำงดຌำว ดใกเทยทีไเมมีลขประจำตัวประชำชน
พืๅนทีไสูง พืๅนทีไกำะ พืๅนทีไทุรกันดำร ป็นตຌน
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2.2 สงสริมสนับสนุนกำร฿ชຌทคนลยี฿นกำรจัดกำรศึกษำ฿หຌครอบคลุมทุกพืๅนทีไอยำงทัไวถึง ชน
กำรพั ฒนำคุ ณภำพศึ กษำทำงเกลผ ำนทคนลยี สำรสนทศ (Distance learning information technology : DLIT)
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำดຌวยทคนลยีกำรศึกษำทำงเกลผำนดำวทียม (Distance Learning Television : DLTV)
นยบายทีไ 5 ดຌานการจัดการศึกษาพืไอสรຌางสริมคุณภาพชีวิตทีไป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม
ยุทธศาสตร์ทีไ 5 จัดการศึกษาพืไอสริมสรຌางคุณภาพชีวิตทีไป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม
ตัวชีๅวัดหลัก
18. รຌ อ ยละ 100 ของผูຌ รี ย นระดั บ กำรศึ ก ษำมี พ ฤติ ก รรมทีไ  สดงออกถึ ง ควำมตระหนั ก
฿นควำมสำคัญของกำรดำนินชีวิตทีไป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม คุณธรรม จริยธรรมละกำรประยุกต์฿ชຌหลักปรัชญำ
ของศรษฐกิจพอพียง฿นกำรดำนินชีวิตพิไมขึๅน
1. จัดการศึกษาพืไอสรຌางสริมคุณภาพชีวิต
นวทาง
1.1 สงสริม สนับสนุนกำรสรຌำงจิตสำนึกรักษ์สิไงวดลຌอม มีคุณธรรม จริยธรรม ละนຌอม
นำนวคิดตำมหลักปรัชญำศรษฐกิจพอพียงสูกำรปฏิบัติ฿นกำรดำนินชีวิต
1.2 สงสริม สนั บสนุน฿หຌสถำนศึกษำพั ฒ นำหลักสูตร กระบวนกำรรียนรูຌ หลงรียนรูຌ
ละสืไอกำรรียนรูຌตำงโ ทีไกีไยวขຌองกับกำรสรຌำงสริมคุณภำพชีวิตทีไป็นมิตรกับสิไงวดลຌอมนวทำง
1.3 สรຌำงครือขำยควำมรวมมือกับภำคสวนตำงโ ฿นกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติละ
สิไงวดลຌอม
จัดการศึกษา

นยบายทีไ 6 ดຌานการพัฒนาระบบบริหารจัดการละสงสริม฿หຌทุกภาคสวนมีสวนรวม฿นการ
ยุทธศาสตร์ทีไ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการละสงสริมการมีสวนรวม฿นการจัดการศึกษา

ตัวชีๅวัดหลัก

19. อัตรำออกกลำงคันของผูຌรียนระดับกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำนเมกินรຌอยละ 0.1
20. รຌ อ ยละ 100 ของสถำนศึ ก ษำละหน ว ยงำนทุ ก ระดั บ ร ว มกั น ส ง สริ ม สนั บ สนุ น ฿หຌ
ผูຌปกครอง ชุมชน สังคม ฯลฯ มีสวนรวม฿นกำรพัฒนำคุณภำพผูຌรียน
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ฿หຌมีประสิทธิภาพ
นวทาง
1.1 พัฒนำระบบกำรวำงผน กำรนำผนเปสูกำรปฏิบัติ กำรกำกับ ติดตำม ตรวจสอบ
ละประมินผล พืไอกำรบริหำรจัดกำรทีไมีประสิทธิภำพ ดยยึดหลักธรรมำภิบำล
1.2 พัฒนำระบบงบประมำณละกำรสนับสนุนคำ฿ชຌจำยพืไอกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน
1.3 พัฒนำระบบทคนลยีดิจิทัลพืไอกำรจัดกำรศึกษำทีไมีมำตรฐำนชืไอมยงละขຌำถึงเดຌ
1.4 สรຌ ำ งควำมขຌ ม ขใ ง ละยกระดั บ คุ ณ ภำพสถำนศึ ก ษำตำมบริ บ ทของพืๅ น ทีไ ช น
รงรี ยนทีไป ระสบปั ญ หำวิกฤตทำงกำรศึกษำ (ICU), รงรี ยนประชำรัฐ (ดี ฿กลຌ บຌ ำน) , รงรี ยนคุณ ธรรม,
หຌองรียนกีฬำ, รงรียนมำตรฐำนสำกล ฯลฯ
1.5 สงสริมระบบประกันคุณภำพภำย฿นของสถำนศึกษำ฿หຌขຌมขใง
1.6 ยกยองชิดชูกียรติสำนักงำนขตพืๅนทีไกำรศึกษำ สำนักบริห ำรงำนกำรศึกษำพิศษ
สถำนศึกษำ ละองค์คณะบุคคล ทีไมีผลงำนชิงประจักษ์
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2. สรຌางความขຌมขใง฿นการบริหารจัดการบบมีสวนรวม
นวทาง
2.1 ส งสริ ม กำรบริ ห ำรจั ด กำรขตพืๅ น ทีไ ก ำรศึ ก ษำดย฿ชຌ พืๅ น ทีไ ป็ น ฐำน (Area-base
Management), รูปบบกำรบริหำรบบกระจำยอำนำจ CLUSTERs”
2.2 ขตพืๅน ทีไกำรศึกษำจัดทำผนบู รณำกำรจัดกำรศึกษำรวมกับสำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัด ละสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค
2.3 สรຌำงควำมขຌมขใง฿นกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำรูปบบครือขำย ชน ครือขำย
สงสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ ศูนย์พัฒนำกลุมสำระกำรรียนรูຌสหวิทยำขต กลุมรงรียนฯลฯ
2.4 สงสริมละพัฒนำรงรียนดຌวยพลังประชำรัฐอยำงตอนืไอง ละยัไงยืน
3. สงสริมการมีสวนรวมพัฒนาคุณภาพผูຌรียน
นวทาง
3.1 สงสริม สนับสนุนผูຌปกครอง ชุมชน สังคม ละสำธำรณชน ฿หຌมีควำมรูຌ ควำมขຌำ฿จ
สรຌำงควำมตระหนั ก฿นกำรจัดกำรศึกษำขัๅน พืๅน ฐำน กำรกำกับ ดูล ตลอดจนกำรส วนรวมรับผิ ดชอบ฿นกำร
พัฒนำคุณภำพผูຌรียน
3.2 ประสำนสถำบันหรือหนวยงำนทำงกำรศึกษำ฿หຌคัดลือกผูຌรียนขຌำศึกษำตอดຌวยวิธีกำร
ทีไหลำกหลำย

สวนที่ 3 แผนปฏิบัติการประจําป$งบประมาณ พ.ศ. 2561

3.1 สรุปงบประมาณรายจายประจําป$งบประมาณ พ.ศ. 2561
จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม และงบรายจาย
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สรุปงบประมาณรายจายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน
(ขัๅน พ.ร.บ. งบประมาณรายจายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)
ลาดับ

งบรายจาย

รวม สพฐ. ละกองทุน
รวม สพฐ.
งบบุคลากร
งบดานินงาน
งบลงทุน
งบงินอุดหนุน
งบรายจายอืไน
**กองทุนคนพิการ
1 ผนงานบุคลากรภาครัฐ
งบบคลากร
งบดาเนินงาน
2 ผนงานพืๅนฐาน : สพฐ. +
กองทุนคนพิการ
งบดาเนินงาน
งบลงทน
งบเงินอดหนน
งบรายจ่ายอ่น
**กองทนคนพิการ
3 ผนงานบูรณาการ
งบดาเนินงาน
งบลงทน
งบเงินอดหนน
งบรายจ่ายอ่น

เดຌรับงบประมาณ
ปี 2560
313,157.5442
313,007.5442
226,241.2473
26,490.6933
18,318.1032
41,131.1235
826.3769
150.0000
228,051.0291
226,241.2473
1,809.7818
78,300.4512
20,708.1979
16,346.2386
40,980.4578
115.5569
150.0000
6,806.0639
3,972.7136
1,971.8646
150.6657
710.8200

หนวย : ลຌานบาท

งบประมาณ
ปี 2561
303,909.0530
303,759.0530
221,770.1297
23,386.9337
19,619.7714
38,468.3248
513.8934
150.0000
223,150.0327
221,770.1297
1,379.9030
34,171.0656 -

-9,248.4912
-9,248.4912
-4,471.1176
-3,103.7596
1,301.6682
-2,662.7987
-312.4835
-4,900.9964
-4,471.1176
-429.8788
44,129.3856

-2.95%
-2.95%
-1.98%
-11.72%
7.11%
-6.47%
-37.81%
0.00%
-2.15%
-1.98%
-23.75%
-56.36%

16,441.7306
15,940.6580
1,531.7545
106.9225
150.0000
46,437.9547
5,565.3001
3,679.1134
36,936.5703
256.9709

-4,266.4673
-405.5806
-39,448.7033
-8.6344
39,631.8908
1,592.5865
1,707.2488
36,785.9046
-453.8491

-20.60%
-2.48%
-96.26%
-7.47%
0.00%
582.30%
40.09%
86.58%
24,415.58%
-63.85%

พิไม/ลด

**กองทุนสงสริมละพัฒนาการศึกษาสาหรับคนพิการ อยู฿ นผนงานพืๅนฐาน (งบรายจายอืไน)

รຌอยละ
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คำขอตัๅงงบประมำณของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
303,759,053,000 บำท

งบประมำณรำยจำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 + รวมกองทุนสำหรับคนพิกำร 150,000,000 บำท
งบประมำณรำยจำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

303,609,053,000 บำท

งบประมำณรำยจำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
พิไมขึนๅ จำกงบประมำณรำยจำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
พิไมขึนๅ /ลดลงรຌอยละ

-

313,007,544,200 บำท
9,398,491,200 บำท
-3.00%

ภำย฿ตຌผนงำน 9 ผนงำน
223,150,032,700 บำท
900,660,500 บำท
33,120,405,100 บำท

1) ผนงำนบุคลำกรภำครัฐ
2) ผนงำนพืๅนฐำน
3) ผนงำนพืๅนฐำน

: ดຌำนควำมมันไ คงละกำรตำงประทศ
: ดຌำนกำรพัฒนำละสริมสรຌำงศักยภำพคน

4) ผนงำนบูรณำกำร

: กำรขับคลือไ นกำรกຌเขปัญหำจังหวัดชำยดนภำค฿ตຌ

5) ผนงำนบูรณำกำร

: กำรป้องกันปรำบปรำม ละบำบัดรักษำผูตຌ ิดยำสพติด

6) ผนงำนบูรณำกำร
7) ผนงำนบูรณำกำร

: กำรวิจัยละนวัตกรรม
: กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำละกำรรียนรูຌตลอดชีวิต

8) ผนงำนบูรณำกำร

: กำรบริหำรจัดกำรขยะละสิงไ วดลຌอม

9) ผนงำนบูรณำกำร

: กำรป้องกันละปรำบปรำมกำรทุจริตละประพฤติมิชอบ

884,757,500 บำท
162,460,000 บำท
24,301,000 บำท
45,186,865,000 บำท
20,000,000 บำท
159,571,200 บำท
ห ่วย : าท

ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม (ปี 61)
รวมทังๅ สพฐ. ละกองทุน
รวม สพฐ.
ผนงำนบุคลำกรภำครัฐ
(16) ผลผลิต : รำยกำรคำ฿ชຌจำยบุคลำกรภำครัฐ ยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำละกำรรียนรูຌตลอดชีวิต
<79456> กิจกรรมหลัก คำ฿ชຌจำยบุคลำกรภำครัฐ
ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันๅ พืๅนฐำน
ผนงำนพืๅนฐำนดຌำนควำมมันไ คงละกำรตำงประทศ
(0437) ครงกำร : พืๅนฐำนพืไอกำรพัฒนำกำรศึกษำ
฿นขตพัฒนำพิศษฉพำะกิจจังหวัดชำยดนภำค฿ตຌ
<86186> กิจกรรมหลัก พืๅนฐำนพืไอกำรพัฒนำกำรศึกษำ
฿นขตพัฒนำพิศษฉพำะกิจจังหวัดชำยดนภำค฿ตຌ
ผนงำนพืๅนฐำนดຌำนกำรพัฒนำละสริมสรຌำงศักยภำพคน
(03) ผลผลิตทีไ 1 ผูจຌ บกำรศึกษำกอนประถมศึกษำ
<5162> กิจกรรมหลัก กำรจัดกำรศึกษำกอนประถมศึกษำ
<97861> กิจกรรมยอย รงรียน฿นขตพืๅนทีสไ ูงละ
ถิไนทุรกันดำร
<5163> กิจกรรมรอง การพัฒนาการรียนการสอนปฐมวัย
(08) ผลผลิตทีไ 2 ผูจຌ บกำรศึกษำภำคบังคับ
<5164> กิจกรรมหลัก กำรจัดกำรศึกษำประถมศึกษำสำหรับ
รงรียนปกติ
<5272> กิจกรรมรอง การสนับสนุนการศึกษาภาคบังคับ
<6317> กิจกรรมรอง พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
<52009> กิจกรรมรอง การบริหารจัดการ฿นขตพืนๅ ทีกไ ารศึกษา
ดย฿ชຌพนืๅ ทีไ ป็นฐาน (Area-base)
<50189> กิจกรรมรอง สงสริมการรียนการสอนภาษาอังกฤษพือไ
สริมศักยภาพการขงขัน฿นประชาคมอาซียน
<36263> กิจกรรมรอง พัฒนาระบบการวัดละประมินผลสงสริม
ครือขายความรวมมือ฿นการประมินคุณภาพการศึกษาขัๅนพืนๅ ฐาน
<52034> กิจกรรมรอง พัฒนาหลักสูตรละกระบวนการรียนรูຌ
ทีหไ ลากหลาย฿หຌอือๅ ตอการรียนรูຌตลอดชีวติ
<52039> กิจกรรมรอง สงสริมกิจกรรมนักรียนพือไ สริมสรຌาง
คุณธรรม จริยธรรม ละลักษณะทีพไ งึ ประสงค์
<39582> กิจกรรมรอง จัดหาระบบคอมพิวตอร์ละครือขาย
อินทอร์นใตความรใวสูงพือไ การศึกษา
<5165> กิจกรรมหลัก กำรจัดกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนตຌนสำหรับ
รงรียนปกติ

งบประมำณ
พ.ศ. 2561
303,759,053,000
303,609,053,000
223,150,032,700
223,150,032,700

งบบุคลำกร
221,770,129,700
221,770,129,700
221,770,129,700
221,770,129,700

223,150,032,700

221,770,129,700

งบประมำณรำยจำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
งบดำนินงำน
งบลงทุน
งินอุดหนุน
รำยจำยอืไน
23,386,933,700 19,619,771,400
38,468,324,800 513,893,400
23,386,933,700 19,619,771,400
38,468,324,800 363,893,400
1,379,903,000
1,379,903,000
1,379,903,000

900,660,500
900,660,500

374,453,500
374,453,500

468,607,000
468,607,000

57,600,000
57,600,000

900,660,500

374,453,500

468,607,000

57,600,000

33,120,405,100
367,528,900
215,643,200
59,095,500

16,067,277,100
224,783,800
131,993,600

15,472,051,000
142,745,100
83,649,600
59,095,500

92,790,200
24,098,822,900
4,549,608,640

92,790,200
12,933,203,800
3,627,324,500

1,480,143,800
58,858,800
156,247,800

1,480,143,800
49,362,800
156,247,800

141,545,000

140,487,300

249,618,000

249,618,000

324,351,900

301,530,900

86,169,400

86,169,400

785,450,600

225,851,400

559,599,200

1,389,409,360

796,891,000

266,503,560

10,549,804,500
715,628,340

-

1,474,154,500 106,922,500
-

549,470,600
206,655,800

-

66,344,000

9,496,000

1,057,700

22,821,000

326,014,800
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ห ่วย : าท

ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม (ปี 61)
<61752> กิจกรรมรอง ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาละพัฒนาอัต
ลักษณ์ผูຌรียนทีหไ ลากหลาย
<90691>กิจกรรมรอง สงสริมละพัฒนาหลงรียนรูຌ฿หຌมีความ
หลากหลายพือไ อือๅ ตอการศึกษาละการรียนรูຌอยางมีคุณภาพ

งบประมำณ
พ.ศ. 2561
53,611,300

งบประมำณรำยจำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
งบบุคลำกร

งบดำนินงำน
46,738,800

งบลงทุน

งินอุดหนุน

158,200,000

158,200,000

<52018> กิจกรรมรอง การวิจยั พือไ พัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

134,815,000

108,718,200

<51999> กิจกรรมรอง สนับสนุนสริมสรຌางความขຌมขใง
฿นการพัฒนาครูอยางมีประสิทธิภาพ
<52004> กิจกรรมรอง ครูคลังสมอง
<52015> กิจกรรมหลัก สงสริม สนับสนุน฿หຌบคุ คลเดຌรับสิทธิละ
อกำสทำงกำรศึกษำขันๅ พืๅนฐำนอยำงทัวไ ถึงละป็นธรรมสอดคลຌอง
ตำมบริบท

442,285,400

425,485,400

730,026,000
495,719,700

730,026,000
495,719,700

<62408> กิจกรรมหลัก กำรชวยหลือกลุม ป้ำหมำยทำงสังคม
<85806> กิจกรรมหลัก สงสริมกำรจัดกำรศึกษำสำหรับรงรียน
฿นครงกำรตำมพระรำชดำริ รงรียนฉลิมพระกียรติ ละรงรียน
฿นขตพืๅนทีสไ ูงละถิไนทุรกันดำร

100,770,800
401,917,300

100,770,800

<87195> กิจกรรมหลัก คืนครู฿หຌนักรียนสำหรับรงรียนปกติ
<1056> กิจกรรมหลัก กำรกอสรຌำง ปรับปรุง ซอมซม
อำคำรรียนละสิงไ กอสรຌำงประกอบสำหรับรงรียนปกติ
<97854> กิจกรรมยอย รงรียน฿นพืๅนทีสไ ูงละถิไนทุรกันดำร
(09) ผลผลิตทีไ 3 ผูจຌ บกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนปลำย
<5178> กิจกรรมหลัก กำรจัดกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนปลำย
สำหรับรงรียนปกติ
<50194> กิจกรรมหลัก กำรสงสริมศักยภำพ฿นกำรรียนระดับ
มัธยมศึกษำ
<32857> กิจกรรมรอง สงสริมภาษาตางประทศทีสไ อง
ความป็นพลมือง฿นการพัฒนาสูรงรียน฿นประชาคมอาซียน
(10) ผลผลิตทีไ 4 ดใกพิกำรเดຌรับกำรศึกษำขันๅ พืๅนฐำนละ
กำรพัฒนำสมรรถภำพ
<11943> กิจกรรมหลัก สนับสนุนกำรศึกษำสำหรับ
ดใกออทิสติกละดใกพิกำร฿นมูลนิธคิ ุณพุม
<87191> กิจกรรมหลัก คืนครู฿หຌนักรียน สำหรับนักรียนพิกำร
<1049> กิจกรรมหลัก กำรจัดกำรศึกษำพืไอนักรียนพิกำรดย
รงรียนศึกษำพิศษ
<1051> กิจกรรมหลัก กำรพัฒนำสมรรถภำพดใกพิกำร
ดยศูนย์กำรศึกษำพิศษ
<1060> กิจกรรมหลัก กำรกอสรຌำง ปรับปรุง ซอมซม
อำคำรรียนละสิงไ กอสรຌำงประกอบสำหรับดใกพิกำร
(14) ผลผลิตทีไ 5 ดใกดຌอยอกำสเดຌรับกำรศึกษำขันๅ พืๅนฐำน
<12231> กิจกรรมหลัก กำรจัดกำรศึกษำสำหรับดใกดຌอยอกำส
ดยรงรียนศึกษำสงครำะห์
<1058> กิจกรรมหลัก กำรกอสรຌำง ปรับปรุง ซอมซม
อำคำรรียนละสิงไ กอสรຌำงประกอบสำหรับรงรียนศึกษำสงครำะห์

3,753,918,000
8,033,879,800

3,753,918,000

(15) ผลผลิตทีไ 6 ดใกผูมຌ ีควำมสำมำรถพิศษเดຌรับกำรพัฒนำ
ศักยภำพ
<78573> กิจกรรมหลัก กำรพัฒนำผูมຌ ีควำมสำมำรถพิศษ
ดຌำนวิทยำศำสตร์ละคณิตศำสตร์
<50302> กิจกรรมหลัก พัฒนำรงรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัย฿หຌ
ป็นรงรียนวิทยำศำสตร์ภมู ิภำค
<95949> กิจกรรมหลัก กำรพัฒนำผูมຌ ีควำมสำมำรถพิศษ
ดຌำนทัศนศิลป์ นำฏศิลป์ ดนตรีละกีฬำ
(0425) ครงกำร : พัฒนำคุณภำพรงรียนสูม ำตรฐำน
<52002> กิจกรรมหลัก รงรียน฿นฝันสูม ำตรฐำนสำกล
<52006> กิจกรรมหลัก พัฒนำรงรียนมัธยมศึกษำ
(9055) กองทุนสงสริมละพัฒนำกำรศึกษำสำหรับคนพิกำร
<12727> กิจกรรมหลัก กำรสงสริมละพัฒนำกำรศึกษำสำหรับ
คนพิกำร

1,092,173,000

117,772,100

171,231,800

62,306,900

46,950,900

10,000,000

946,574,600

58,863,300

89,898,200

83,291,500

11,957,900

71,333,600

52,798,500
52,798,500
150,000,000
150,000,000

52,798,500
52,798,500

26,096,800
16,800,000

401,917,300

8,033,879,800

572,276,300
3,872,743,600
3,419,754,400

461,000,000
202,897,200

572,276,300
3,395,258,300
3,206,861,200

310,717,000

122,319,900

188,397,100

142,272,200

135,782,900

2,835,867,900

2,096,620,700

9,996,000
9,996,000

593,639,200

53,316,000

145,608,000

6,489,300

6,489,300
-

53,316,000

1,838,289,600
170,425,800

1,838,289,600
115,815,400

54,610,400

295,294,800

142,515,700

60,487,100

478,541,700
800,470,300
289,526,700

รำยจำยอืไน
6,872,500

92,292,000

478,541,700
181,098,200
181,098,200

510,943,600

619,372,100
108,428,500
510,943,600

-

769,079,900
769,079,900

34,089,200
5,356,000
28,733,200

-

150,000,000
150,000,000

36
ห ่วย : าท

ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม (ปี 61)

งบประมำณ
พ.ศ. 2561
884,757,500

งบประมำณรำยจำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
งบดำนินงำน
540,857,500

งบลงทุน
190,615,000

งินอุดหนุน
150,000,000

รำยจำยอืไน
3,285,000

884,757,500

540,857,500

190,615,000

150,000,000

3,285,000

884,757,500

540,857,500

190,615,000

150,000,000

3,285,000

162,460,000

162,460,000

162,460,000

162,460,000

<57455> กิจกรรมหลัก ป้องกันละกຌเขปัญหำยำสพติด
฿นสถำนศึกษำ
ผนงำนบูรณำกำรกำรวิจัยละนวัตกรรม
(0440) ครงกำร : วิจัยพืไอสรຌำง/สะสมองค์ควำมรูຌทมีไ ีศักยภำพ
<86193> กิจกรรมหลัก วิจัยระดับกำรศึกษำขันๅ พืๅนฐำน
(0441) ครงกำร : พัฒนำครงสรຌำงพืๅนฐำนทำงวิจัย บุคลำกรทำง
วิจัย ละระบบมำตรฐำนกำรวิจัย ทังๅ ฿นชิงปริมำณละคุณภำพ

162,460,000

162,460,000

<86189> กิจกรรมหลัก พัฒนำครงสรຌำงพืๅนฐำนทำงวิจัยบุคลำกร
ละระบบมำตรฐำนกำรวิจัย
ผนงำนบูรณำกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำละกำรรียนรูຌตลอด
ชีวิต
(0424) ครงกำร : พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรรียนกำรสอน กำร
วัดละประมินผล
<96778> กิจกรรมหลัก กำรยกระดับคุณภำพกำรรียนรูຌภำษำเทย

23,094,500

ผนงำนบูรณำกำรขับคลือไ นกำรกຌเขปัญหำจังหวัดชำยดนภำค฿ตຌ
(0210) ครงกำร : พัฒนำรูปบบกำรจัดกำรศึกษำ฿นขตพัฒนำ
พิศษฉพำะกิจจังหวัดชำยดนภำค฿ตຌ
<51995> กิจกรรมหลัก พัฒนำรูปบบกำรจัดกำรศึกษำ
฿นขตพัฒนำพิศษฉพำะกิจจังหวัดชำยดนภำค฿ตຌ
ผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม ละบำบัดรักษำ
ผูตຌ ิดยำสพติด
(0434) ครงกำร : ป้องกันละกຌเขปัญหำยำสพติด฿นสถำนศึกษำ

<86177> กิจกรรมหลัก ยกระดับคุณภำพผูຌ รียนดຌำนศักยภำพกำร
รียนรูຌชิงกระบวนกำรสูค วำมทัดทียมนำนำชำติ
<86178> กิจกรรมหลัก กำรจัดกำรศึกษำพืไอกำรมีงำนทำ
<86179> กิจกรรมหลัก สงสริมคุณธรรม จริยธรรมละ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ละคำนิยมของชำติ
<86188> กิจกรรมหลัก ขับคลือไ นละสนับสนุน
กำรลดวลำรียนพิไมวลำรูຌ
<86190> กิจกรรมหลัก ครูผทูຌ รงคุณคำหงผนดิน
<39322> กิจกรรมหลัก ยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
สูม ำตรฐำนสำกล
<32678> กิจกรรมหลัก สำนพลังประชำรัฐดຌำนกำรศึกษำพืๅนฐำน
ละกำรพัฒนำผูนຌ ำ
<86181> กิจกรรมหลัก กำรพัฒนำระบบกำรประมินมำตรฐำน
ละกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
<86182> กิจกรรมหลัก กำรพัฒนำระบบกำรประมินคุณภำพ
กำรศึกษำ฿หຌมีมำตรฐำนทียบทำนำนำชำติ
(0443) ครงกำร : พัฒนำครูกนนำภำษำอังกฤษ฿นระดับภูมิภำค
<96478> กิจกรรมหลัก พัฒนำครูกนนำภำษำอังกฤษ
฿นระดับภูมิภำค (Boot Camp)
(0445) ครงกำร : พัฒนำสือไ ละทคนลยีสำรสนทศ
พืไอกำรศึกษำ
<86184> กิจกรรมหลัก กำรสงสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงเกล
(0450) ครงกำร : ขยำยอกำสกำรขຌำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำ
ละกำรรียนรูຌตลอดชีวิตอยำงทัวไ ถึงละมีคุณภำพ
<86176> กิจกรรมหลัก กำรพัฒนำดใกปฐมวัยอยำงมีคุณภำพ
<90631> กิจกรรมหลัก ยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำสำหรับ
ดใกทีมไ ีควำมตຌองกำรจำป็นพิศษ
<98755> กิจกรรมหลัก ทุนกำรศึกษำฉลิมรำชกุมำรี
<90690> กิจกรรมหลัก ขับคลือไ นกำรกຌปญ
ั หำดใก
ทีอไ ยูน อกระบบกำรศึกษำ฿หຌกลับขຌำสูร ะบบกำรศึกษำ
<52010> กิจกรรมหลัก กำรบริหำรจัดกำรรงรียนขนำดลใก

24,301,000
1,206,500
1,206,500
23,094,500

งบบุคลำกร

-

17,094,500

-

17,094,500

7,206,500
1,206,500
1,206,500
6,000,000

17,094,500

6,000,000

45,186,865,000

-

4,671,316,900

3,488,498,400

3,151,977,000

-

3,060,560,400

91,416,600

46,717,800

46,717,800

169,214,300

169,214,300

199,347,100
399,408,000

107,930,500
399,408,000

894,240,200

894,240,200

884,000,000
70,300,600

884,000,000
70,300,600

183,877,300

183,877,300

33,874,900

33,874,900

270,996,800

270,996,800

180,000,000

-

180,000,000

-

-

-

-

91,416,600

-

180,000,000

1,259,132,800

425,921,100

654,025,800

425,921,100
1,004,835,400

654,025,800
2,743,056,000

36,779,363,800

70,872,200
631,850,600

70,872,200
414,366,600

17,484,000

200,000,000

7,875,000
6,425,400

6,425,400

3,139,080,500

369,425,200

-

-

36,779,363,800 247,685,900

180,000,000

1,259,132,800
40,595,755,200

-

179,185,900

7,875,000

2,428,572,400

341,082,900

179,185,900
68,500,000
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<51993> กิจกรรมหลัก กำรสนับสนุนคำ฿ชຌจำย฿นกำร
จัดกำรศึกษำขันๅ พืๅนฐำน
<86965> กิจกรรมหลัก พัฒนำระบบสำรสนทศพืไอบูรณำกำร
ขຌอมูลละสรຌำงหลักประกันอกำสกำรศึกษำขันๅ พืๅนฐำน
<99309> กิจกรรมหลัก กำรยกระดับคุณภำพสถำนศึกษำ
ทีตไ ຌองกำรควำมชวยหลือละพัฒนำป็นพิศษอยำงรงดวน
ผนงำนบูรณำกำรบริหำรจัดกำรขยะละสิงไ วดลຌอม
(0439) ครงกำร : สรຌำงจิตสำนึกดຌำนกำรบริหำรจัดกำรขยะ นๅำ
สียพลังงำนละควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
<78720> กิจกรรมหลัก สรຌำงจิตสำนึกดຌำนกำรบริหำรจัดกำรขยะ
นๅำสีย พลังงำนละควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
ผนงำนบูรณำกำรป้องกันละปรำบปรำมกำรทุจริตละประพฤติมิ
ชอบ
(0435) ครงกำร : สริมสรຌำงคุณธรรม จริยธรรม
ละธรรมำภิบำล฿นสถำนศึกษำ
<52003> กิจกรรมหลัก พัฒนำนวัตกรรมพืไอสริมสรຌำง
ธรรมำภิบำล฿นสถำนศึกษำ
<57457> กิจกรรมหลัก สริมสรຌำงคุณธรรม จริยธรรม
ละธรรมำภิบำล฿นสถำนศึกษำ
<87555> กิจกรรมหลัก สรຌำงควำมตระหนักรูຌ฿นกำรป้องกันละ
ปรำบปรำมกำรทุจริต

งบประมำณ
พ.ศ. 2561
36,230,405,900

งบประมำณรำยจำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
งบบุคลำกร

งบดำนินงำน

งบลงทุน

งินอุดหนุน
36,230,405,900

68,500,000

68,500,000

440,745,600
20,000,000
20,000,000

รำยจำยอืไน

143,746,000
-

20,000,000
20,000,000

296,999,600
-

-

-

20,000,000

20,000,000

159,571,200

153,571,200

-

-

6,000,000

159,571,200

153,571,200

-

-

6,000,000

12,322,200

12,322,200

136,024,000

136,024,000

11,225,000

5,225,000

6,000,000

ผนงานพืๅนฐาน

งบประมาณรายจายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กระทรวงศึกษาธิการ /สานักงานคณะกรรมการการการศึกษาขันๅ พืๅนฐาน (ขันๅ พ.ร.บ. งบประมาณรายจายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)
งบดานินงาน
รวมงบดานินงาน

คาครุภัณฑ์

งบลงทุน
คาทีดไ ินละ
สิงไ กอสรຌาง

รวมงบลงทุน

คาจຌาง
ทีปไ รึกษา

งบรายจายอืไน
คา฿ชຌจายเป
กองทุนคน
ตางประทศ
พิการ
ชัวไ คราว

ผนงาน/ครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
พ.ศ. 2561

รวมทัๅงสิๅน (รวมกองทุนคนพิการ)

34,171,065,600

16,441,730,600 2,234,411,600

13,706,246,400

15,940,658,000 1,531,754,500

10,996,000

95,926,500

รวมทัๅงสิๅน

34,021,065,600

16,441,730,600 2,234,411,600

13,706,246,400

15,940,658,000 1,531,754,500

10,996,000

95,926,500

ผนงานพืนๅ ฐานดຌานความมัไนคงละการตางประทศ
(0437) ครงการ : พืนๅ ฐานพือไ การพัฒนาการศึกษา฿นขตพัฒนาพิศษ
ฉพาะกิจจังหวัดชายดนภาค฿ตຌ
<86186> กิจกรรมหลัก พืนๅ ฐานพือไ การพัฒนาการศึกษา฿นขตพัฒนาพิศษ
ฉพาะกิจจังหวัดชายดนภาค฿ตຌ
ผนงานพืนๅ ฐานดຌานการพัฒนาละสริมสรຌางศักยภาพคน
(03) ผลผลิตทีไ 1 ผูຌจบการศึกษากอนประถมศึกษา
<5162> กิจกรรมหลัก การจัดการศึกษากอนประถมศึกษา
<97861> กิจกรรมยอย รงรียน฿นขตพืนๅ ทีไสูงละถิไนทุรกันดาร
<5163> กิจกรรมรอง การพัฒนาการรียนการสอนปฐมวัย
(08) ผลผลิตทีไ 2 ผูຌจบการศึกษาภาคบังคับ
<5164> กิจกรรมหลัก การจัดการศึกษาประถมศึกษาสาหรับรงรียนปกติ
<5272> กิจกรรมรอง การสนับสนุนการศึกษาภาคบังคับ
<6317> กิจกรรมรอง พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

900,660,500
900,660,500

374,453,500
374,453,500

12,450,000
12,450,000

456,157,000
456,157,000

468,607,000
468,607,000

57,600,000
57,600,000

900,660,500

374,453,500

12,450,000

456,157,000

468,607,000

57,600,000

33,120,405,100 16,067,277,100 2,221,961,600
367,528,900
224,783,800 142,745,100
215,643,200
131,993,600
83,649,600
59,095,500
59,095,500
92,790,200
92,790,200
24,098,822,900 12,933,203,800 1,582,204,500
4,549,608,640 3,627,324,500
715,628,340
1,480,143,800 1,480,143,800
58,858,800
49,362,800
156,247,800
156,247,800
-

13,250,089,400
-

15,472,051,000 1,474,154,500
142,745,100
83,649,600
59,095,500
8,967,600,000 10,549,804,500
549,470,600
715,628,340
206,655,800
-

-

-

รวมงบ
รายจายอืไน
สพฐ.

150,000,000 256,922,500
-

106,922,500
-

10,996,000
-

95,926,500
-

-

9,496,000

56,848,000

-

9,496,000
-

141,545,000

140,487,300

-

249,618,000

249,618,000

-

-

-

-

-

324,351,900

301,530,900

-

-

-

-

-

86,169,400

86,169,400

-

-

-

-

-

-

-

1,057,700
22,821,000
-

106,922,500
66,344,000
9,496,000
1,057,700

-

22,821,000
-
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<52009> กิจกรรมรอง การบริหารจัดการ฿นขตพืนๅ ทีไการศึกษาดย฿ชຌพนืๅ ทีไป็น
ฐาน (Area-base)
<50189> กิจกรรมรอง สงสริมการรียนการสอนภาษาอังกฤษพือไ สริม
ศักยภาพการขงขัน฿นประชาคมอาซียน
<36263> กิจกรรมรอง พัฒนาระบบการวัดละประมินผลสงสริมครือขาย
ความรวมมือ฿นการประมินคุณภาพการศึกษาขัๅนพืนๅ ฐาน
<52034> กิจกรรมรอง พัฒนาหลักสูตรละกระบวนการรียนรูทຌ ีไหลากหลาย
฿หຌอืๅอตอการรียนรูตຌ ลอดชีวติ
<52039> กิจกรรมรอง สงสริมกิจกรรมนักรียนพือไ สริมสรຌางคุณธรรม
จริยธรรม ละลักษณะทีไพึงประสงค์

งบงินอุดหนุน

หนวย : บาท

ผนงานพืๅนฐาน

งบประมาณรายจายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กระทรวงศึกษาธิการ /สานักงานคณะกรรมการการการศึกษาขันๅ พืๅนฐาน (ขันๅ พ.ร.บ. งบประมาณรายจายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)

ผนงาน/ครงการ/กิจกรรม
<39582> กิจกรรมรอง จัดหาระบบคอมพิวตอร์ละครือขายอินทอร์นใต
ความรใวสูงพือไ การศึกษา
<5165> กิจกรรมหลัก การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนตຌนสาหรับรงรียน
ปกติ
<61752> กิจกรรมรอง ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาละพัฒนาอัตลักษณ์
ผูຌรียนทีไหลากหลาย
<90691>กิจกรรมรอง สงสริมละพัฒนาหลงรียนรู฿ຌ หຌมีความหลากหลาย
พือไ อืๅอตอการศึกษาละการรียนรูอຌ ยางมีคุณภาพ
<52018> กิจกรรมรอง การวิจัยพือไ พัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
<51999> กิจกรรมรอง สนับสนุนสริมสรຌางความขຌมขใง฿นการพัฒนาครู
อยางมีประสิทธิภาพ
<52004> กิจกรรมรอง ครูคลังสมอง
<52015> กิจกรรมหลัก สงสริม สนับสนุน฿หຌบุคคลเดຌรบั สิทธิละอกาส
ทางการศึกษาขัๅนพืนๅ ฐานอยางทัไวถึงละป็นธรรมสอดคลຌองตามบริบท
<62408> กิจกรรมหลัก การชวยหลือกลุมป้าหมายทางสังคม
<85806> กิจกรรมหลัก สงสริมการจัดการศึกษาสาหรับรงรียน฿นครงการ
ตามพระราชดาริ รงรียนฉลิมพระกียรติ ละรงรียน฿นขตพืนๅ ทีไสูงละถิไน
ทุรกันดาร
<87195> กิจกรรมหลัก คืนครู฿หຌนักรียนสาหรับรงรียนปกติ
<1056> กิจกรรมหลัก การกอสรຌาง ปรับปรุง ซอมซมอาคารรียนละ
สิไงกอสรຌางประกอบสาหรับรงรียนปกติ

<97854> กิจกรรมยอย รงรียน฿นพืนๅ ทีไสูงละถิไนทุรกันดาร

งบประมาณ
พ.ศ. 2561

งบดานินงาน
รวมงบดานินงาน

คาครุภัณฑ์

งบลงทุน
คาทีดไ ินละ
สิงไ กอสรຌาง

785,450,600

225,851,400

559,599,200

1,389,409,360

796,891,000

266,503,560

53,611,300

46,738,800

-

158,200,000

158,200,000

-

134,815,000
442,285,400

108,718,200
425,485,400

-

-

-

730,026,000
495,719,700

730,026,000
495,719,700

-

-

-

100,770,800
401,917,300

100,770,800
-

3,753,918,000
8,033,879,800

3,753,918,000
-

572,276,300

40,473,400

-

-

รวมงบลงทุน

559,599,200
266,503,560

งบงินอุดหนุน
-

-

งบรายจายอืไน
คา฿ชຌจายเป
กองทุนคน
ตางประทศ
พิการ
ชัวไ คราว
-

-

326,014,800

รวมงบ
รายจายอืไน
สพฐ.
-

6,872,500

6,872,500
-

16,800,000

-

26,096,800
-

-

26,096,800
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

361,443,900

401,917,300

8,033,879,800

8,033,879,800

-

572,276,300

572,276,300

-

(09) ผลผลิตทีไ 3 ผูຌจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

3,872,743,600

461,000,000

220,913,900

3,174,344,400

3,395,258,300

9,996,000

<5178> กิจกรรมหลัก การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสาหรับ
รงรียนปกติ
<50194> กิจกรรมหลัก การสงสริมศักยภาพ฿นการรียนระดับมัธยมศึกษา

3,419,754,400

202,897,200

32,516,800

3,174,344,400

3,206,861,200

9,996,000

310,717,000
142,272,200

122,319,900
135,782,900

188,397,100
-

-

188,397,100
-

-

-

6,489,300

-

6,489,300
-

-

6,489,300

-

6,489,300
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<32857> กิจกรรมรอง สงสริมภาษาตางประทศทีไสอง ความป็นพลมือง
฿นการพัฒนาสูรงรียน฿นประชาคมอาซียน

คาจຌาง
ทีปไ รึกษา

หนวย : บาท

ผนงานพืๅนฐาน

งบประมาณรายจายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กระทรวงศึกษาธิการ /สานักงานคณะกรรมการการการศึกษาขันๅ พืๅนฐาน (ขันๅ พ.ร.บ. งบประมาณรายจายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)

ผนงาน/ครงการ/กิจกรรม
(10) ผลผลิตทีไ 4 ดใกพิการเดຌรบั การศึกษาขัๅนพืนๅ ฐานละการพัฒนา
สมรรถภาพ
<11943> กิจกรรมหลัก สนับสนุนการศึกษาสาหรับดใกออทิสติกละดใก
พิการ฿นมูลนิธิคุณพุม
<87191> กิจกรรมหลัก คืนครู฿หຌนักรียน สาหรับนักรียนพิการ
<1049> กิจกรรมหลัก การจัดการศึกษาพือไ นักรียนพิการดยรงรียนศึกษา
พิศษ
<1051> กิจกรรมหลัก การพัฒนาสมรรถภาพดใกพิการดยศูนย์การศึกษา
พิศษ
<1060> กิจกรรมหลัก การกอสรຌาง ปรับปรุง ซอมซมอาคารรียนละ
สิไงกอสรຌางประกอบสาหรับดใกพิการ
(14) ผลผลิตทีไ 5 ดใกดຌอยอกาสเดຌรบั การศึกษาขัๅนพืนๅ ฐาน
<12231> กิจกรรมหลัก การจัดการศึกษาสาหรับดใกดຌอยอกาสดยรงรียน
ศึกษาสงคราะห์
<1058> กิจกรรมหลัก การกอสรຌาง ปรับปรุง ซอมซมอาคารรียนละ
สิไงกอสรຌางประกอบสาหรับรงรียนศึกษาสงคราะห์
(15) ผลผลิตทีไ 6 ดใกผูຌมีความสามารถพิศษเดຌรบั การพัฒนาศักยภาพ
<78573> กิจกรรมหลัก การพัฒนาผูຌมีความสามารถพิศษดຌานวิทยาศาสตร์
ละคณิตศาสตร์
<50302> กิจกรรมหลัก พัฒนารงรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย฿หຌป็น
รงรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
<95949> กิจกรรมหลัก การพัฒนาผูຌมีความสามารถพิศษดຌานทัศนศิลป์
นาฏศิลป์ ดนตรีละกีฬา
(0425) ครงการ : พัฒนาคุณภาพรงรียนสูมาตรฐาน
<52002> กิจกรรมหลัก รงรียน฿นฝันสูมาตรฐานสากล
(9055) กองทุนสงสริมละพัฒนาการศึกษาสาหรับคนพิการ
<12727> กิจกรรมหลัก การสงสริมละพัฒนาการศึกษาสาหรับคนพิการ

งบประมาณ
พ.ศ. 2561
2,835,867,900
53,316,000

งบดานินงาน
รวมงบดานินงาน

คาครุภัณฑ์

งบลงทุน
คาทีดไ ินละ
สิงไ กอสรຌาง

รวมงบลงทุน

2,096,620,700

115,097,500

478,541,700

593,639,200

-

-

1,838,289,600
170,425,800

1,838,289,600
115,815,400

54,610,400

54,610,400

295,294,800

142,515,700

60,487,100

60,487,100

478,541,700
800,470,300
289,526,700
510,943,600

181,098,200
181,098,200

108,428,500
108,428,500

-

478,541,700

478,541,700

510,943,600

619,372,100
108,428,500

510,943,600

510,943,600

งบงินอุดหนุน

คาจຌาง
ทีปไ รึกษา

145,608,000

-

งบรายจายอืไน
คา฿ชຌจายเป
กองทุนคน
ตางประทศ
พิการ
ชัวไ คราว
-

92,292,000

-

-

-

-

171,231,800
10,000,000

769,079,900

1,500,000

32,589,200
5,356,000

946,574,600

58,863,300

27,745,700

62,152,500

89,898,200

769,079,900

1,500,000

27,233,200

83,291,500

11,957,900

14,826,400

56,507,200

71,333,600

52,798,500
52,798,500
150,000,000
150,000,000

52,798,500
52,798,500
-

-

-

-

118,659,700

-

-

-

52,572,100
10,000,000

-

รวมงบ
รายจายอืไน
สพฐ.
-

117,772,100
46,950,900

-

-

53,316,000

1,092,173,000
62,306,900

-

หนวย : บาท

-

34,089,200
5,356,000
28,733,200
-

-

-

-

-

-

-

-

150,000,000 150,000,000
150,000,000 150,000,000

40

งบประมาณรายจายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กระทรวงศึกษาธิการ /สานักงานคณะกรรมการการการศึกษาขันๅ พืๅนฐาน (ขันๅ พ.ร.บ. งบประมาณรายจายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)

ขอมูล ณ วนที่ 23 มี.ค. 59

ผนงานบูรณาการ
ผนงาน/ครงการ/กิจกรรม

รวมทัๅงสิๅน
ผนงานบูรณาการขับคลืไอนการกຌเขปัญหาจังหวัดชายดนภาค฿ตຌ
(0210) ครงการ : พัฒนารูปบบการจัดการศึกษา฿นขตพัฒนา
พิศษฉพาะกิจจังหวัดชายดนภาค฿ตຌ
<51995> กิจกรรมหลัก พัฒนารูปบบการจัดการศึกษา฿นขต
พัฒนาพิศษฉพาะกิจจังหวัดชายดนภาค฿ตຌ
ผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม ละบาบัดรักษาผูຌตดิ ยาสพติด
(0434) ครงการ : ป้องกันละกຌเขปัญหายาสพติด฿นสถานศึกษา
<57455> กิจกรรมหลัก ป้องกันละกຌเขปัญหายาสพติด฿น
สถานศึกษา
ผนงานบูรณาการการวิจัยละนวัตกรรม
(0440) ครงการ : วิจัยพือไ สรຌาง/สะสมองค์ความรูทຌ ีไมีศักยภาพ
<86193> กิจกรรมหลัก วิจัยระดับการศึกษาขัๅนพืนๅ ฐาน
(0441) ครงการ : พัฒนาครงสรຌางพืนๅ ฐานทางวิจัย บุคลากรทาง
วิจัย ละระบบมาตรฐานการวิจัย ทัๅง฿นชิงปริมาณละคุณภาพ
<86189> กิจกรรมหลัก พัฒนาครงสรຌางพืนๅ ฐานทางวิจัยบุคลากร
ละระบบมาตรฐานการวิจัย
ผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาละการรียนรูตຌ ลอด
ชีวิต
(0424) ครงการ : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการรียนการสอน การ
วัดละประมินผล
<96778> กิจกรรมหลัก การยกระดับคุณภาพการรียนรูภຌ าษาเทย

<86179> กิจกรรมหลัก สงสริมคุณธรรม จริยธรรมละคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ละคานิยมของชาติ

งบดานินงาน
รวมงบดานินงาน

คาครุภัณฑ์

46,437,954,700

5,565,300,100

884,757,500
884,757,500

งบงินอุดหนุน

งบลงทุน
คาทีดไ ินละ
สิงไ กอสรຌาง

รวมงบลงทุน

764,142,000

2,914,971,400

3,679,113,400

36,936,570,300

540,857,500
540,857,500

1,215,600
1,215,600

189,399,400
189,399,400

190,615,000
190,615,000

150,000,000
150,000,000

884,757,500

540,857,500

1,215,600

189,399,400

190,615,000

150,000,000

162,460,000

162,460,000

-

-

-

-

-

-

-

162,460,000
162,460,000

162,460,000
162,460,000

-

-

-

-

-

-

-

24,301,000
1,206,500
1,206,500
23,094,500

17,094,500
17,094,500

-

-

-

-

7,206,500
1,206,500
1,206,500
6,000,000

-

-

-

-

-

-

23,094,500

17,094,500

-

6,000,000

45,186,865,000

4,671,316,900

762,926,400

3,151,977,000 3,060,560,400

91,416,600

งบประมาณ
พ.ศ. 2561

46,717,800
169,214,300

46,717,800
169,214,300

199,347,100
399,408,000

107,930,500
399,408,000

2,725,572,000
-

คาจຌาง
ทีปไ รึกษา

3,488,498,400
91,416,600
-

91,416,600

งบรายจายอืไน
คา฿ชຌจายเป
รวมงบรายจายอืไน
ตางประทศ
สพฐ.
ชัวไ คราว

91,416,600
-

36,779,363,800
-

214,185,900

3,285,000

256,970,900

-

3,285,000
3,285,000

3,285,000
3,285,000

-

3,285,000

3,285,000

208,185,900
-

-

247,685,900
-
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<86177> กิจกรรมหลัก ยกระดับคุณภาพผูຌรียนดຌานศักยภาพการ
รียนรูຌ ชิงกระบวนการสูความทัดทียมนานาชาติ
<86178> กิจกรรมหลัก การจัดการศึกษาพือไ การมีงานทา

หนวย : บ ท

งบประมาณรายจายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กระทรวงศึกษาธิการ /สานักงานคณะกรรมการการการศึกษาขันๅ พืๅนฐาน (ขันๅ พ.ร.บ. งบประมาณรายจายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)

ขอมูล ณ วนที่ 23 มี.ค. 59

ผนงานบูรณาการ
ผนงาน/ครงการ/กิจกรรม
<86188> กิจกรรมหลัก ขับคลืไอนละสนับสนุนการลดวลารียน
พิมไ วลารูຌ
<86190> กิจกรรมหลัก ครูผูຌทรงคุณคาหงผนดิน
<39322> กิจกรรมหลัก ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสู
มาตรฐานสากล
<32678> กิจกรรมหลัก สานพลังประชารัฐดຌานการศึกษาพืนๅ ฐาน
ละการพัฒนาผูຌนา
<86181> กิจกรรมหลัก การพัฒนาระบบการประมินมาตรฐานละ
การประกันคุณภาพการศึกษา
<86182> กิจกรรมหลัก การพัฒนาระบบการประมินคุณภาพ
การศึกษา฿หຌมีมาตรฐานทียบทานานาชาติ
(0443) ครงการ : พัฒนาครูกนนาภาษาอังกฤษ฿นระดับภูมิภาค
<96478> กิจกรรมหลัก พัฒนาครูกนนาภาษาอังกฤษ฿นระดับ
ภูมิภาค (Boot Camp)
(0445) ครงการ : พัฒนาสืไอละทคนลยีสารสนทศพือไ การศึกษา
<86184> กิจกรรมหลัก การสงสริมการจัดการศึกษาทางเกล
(0450) ครงการ : ขยายอกาสการขຌาถึงบริการทางการศึกษาละ
การรียนรูตຌ ลอดชีวิตอยางทัไวถึงละมีคุณภาพ
<86176> กิจกรรมหลัก การพัฒนาดใกปฐมวัยอยางมีคุณภาพ
<90631> กิจกรรมหลัก ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสาหรับ
ดใกทีไมีความตຌองการจาป็นพิศษ
<98755> กิจกรรมหลัก ทุนการศึกษาฉลิมราชกุมารี
<90690> กิจกรรมหลัก ขับคลืไอนการกຌปัญหาดใกทีไอยูนอกระบบ
การศึกษา฿หຌกลับขຌาสูระบบการศึกษา
<52010> กิจกรรมหลัก การบริหารจัดการรงรียนขนาดลใก

งบประมาณ
พ.ศ. 2561

งบดานินงาน
รวมงบดานินงาน

งบงินอุดหนุน

งบลงทุน
คาทีดไ ินละ
สิงไ กอสรຌาง

คาครุภัณฑ์

รวมงบลงทุน

งบรายจายอืไน
คา฿ชຌจายเป
รวมงบรายจายอืไน
ตางประทศ
สพฐ.
ชัวไ คราว

คาจຌาง
ทีปไ รึกษา

894,240,200

894,240,200

-

-

884,000,000
70,300,600

884,000,000
70,300,600

-

-

183,877,300

183,877,300

-

-

33,874,900

33,874,900

-

-

270,996,800

270,996,800

-

-

180,000,000
180,000,000

180,000,000
180,000,000

1,259,132,800

425,921,100

654,025,800

1,259,132,800 425,921,100
40,595,755,200 1,004,835,400

654,025,800
17,484,000

70,872,200
631,850,600

70,872,200
414,366,600

7,875,000
6,425,400

6,425,400

3,139,080,500
36,230,405,900

369,425,200
-

-

-

-

2,725,572,000

654,025,800
654,025,800
2,743,056,000
17,484,000

17,484,000

-

2,428,572,400

2,428,572,400
-

-

-

36,779,363,800

-

179,185,900
179,185,900
29,000,000

-

-

179,185,900

-

179,185,900
68,500,000
-

200,000,000
7,875,000

341,082,900
36,230,405,900

-

-

-

-
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<51993> กิจกรรมหลัก การสนับสนุนคา฿ชຌจาย฿นการจัดการศึกษา
ขัๅนพืนๅ ฐาน

หนวย : บ ท

งบประมาณรายจายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กระทรวงศึกษาธิการ /สานักงานคณะกรรมการการการศึกษาขันๅ พืๅนฐาน (ขันๅ พ.ร.บ. งบประมาณรายจายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)

ขอมูล ณ วนที่ 23 มี.ค. 59

ผนงานบูรณาการ
ผนงาน/ครงการ/กิจกรรม
<86965> กิจกรรมหลัก พัฒนาระบบสารสนทศพือไ บูรณาการ
ขຌอมูลละสรຌางหลักประกันอกาสการศึกษาขัๅนพืนๅ ฐาน
<99309> กิจกรรมหลัก การยกระดับคุณภาพสถานศึกษาทีไตอຌ งการ
ความชวยหลือละพัฒนาป็นพิศษอยางรงดวน
ผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะละสิไงวดลຌอม
(0439) ครงการ : สรຌางจิตสานึกดຌานการบริหารจัดการขยะ นๅาสีย
พลังงานละความหลากหลายทางชีวภาพ
<78720> กิจกรรมหลัก สรຌางจิตสานึกดຌานการบริหารจัดการขยะ
นๅาสีย พลังงานละความหลากหลายทางชีวภาพ
ผนงานบูรณาการป้องกันละปราบปรามการทุจริตละประพฤติมิ
ชอบ
(0435) ครงการ : สริมสรຌางคุณธรรม จริยธรรม ละธรรมาภิบาล
฿นสถานศึกษา
<52003> กิจกรรมหลัก พัฒนานวัตกรรมพือไ สริมสรຌางธรรมาภิบาล
฿นสถานศึกษา
<57457> กิจกรรมหลัก สริมสรຌางคุณธรรม จริยธรรม ละธรรมาภิ
บาล฿นสถานศึกษา
<87555> กิจกรรมหลัก สรຌางความตระหนักรู฿ຌ นการป้องกันละ
ปราบปรามการทุจริต

หนวย : บ ท
งบประมาณ
พ.ศ. 2561
68,500,000

งบดานินงาน
รวมงบดานินงาน

งบงินอุดหนุน

งบลงทุน
คาทีดไ ินละ
สิงไ กอสรຌาง

คาครุภัณฑ์

รวมงบลงทุน

-

คาจຌาง
ทีปไ รึกษา
-

296,999,600

งบรายจายอืไน
คา฿ชຌจายเป
รวมงบรายจายอืไน
ตางประทศ
สพฐ.
ชัวไ คราว

29,000,000

68,500,000

440,745,600

143,746,000

20,000,000
20,000,000

20,000,000
20,000,000

20,000,000

20,000,000

159,571,200

153,571,200

-

-

-

-

6,000,000

-

6,000,000

159,571,200

153,571,200

-

-

-

-

6,000,000

-

6,000,000

12,322,200

12,322,200

-

-

136,024,000

136,024,000

-

-

11,225,000

5,225,000

-

-

-

296,999,600
-

-

-

-

-

-

6,000,000

6,000,000
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รายการบุคลากรภาครัฐ

ผนงานบุคลากรภาครัฐ

1. งบบุคลากร

1.1 งินดือนละคาจຌางประจา
1.1.1 งินดือน
(1) อัตราดิม 439,137 อัตรา
(2) งินประจาตาหนง
(3) งิน พ.ส.ร.
(4) งิน พ.ค.ศ.
(5) งิน ส.ป.พ.
(6) งินคาตอบทนรายดือนสาหรับขຌาราชการ
(7) งินพิไมการครองชีพชัไวคราวของขຌาราชการ
(8) งินวิทยฐานะ
(9) พ.ต.ก.
1.1.2 คาจຌางประจา
(1) อัตราดิม (คาจຌางประจา) 19,107 อัตรา
(2) งิน พ.ส.ร. (คาจຌางประจา)
(3) งิน ส.ป.พ. (คาจຌางประจา)
(4) งินพ.ค.ศ.
1.2 คาตอบทนพนักงานราชการ
1.2.1 คาตอบทนพนักงานราชการ
(1) คาตอบทนพนักงานราชการ 22,987 อัตรา

2. งบดานินงาน

2.1 คาตอบทน ใชຌสอยละวัสดุ
2.1.1 คาตอบทน ใชຌสอยละวัสดุ
(1) คาชาบຌาน
(2) คาตอบทนวิทยากร/ครูผูຌสอนศาสนาอิสลาม
(3) คาตอบทนหมาจายทนการจัดหารถประจาตาหนง
(4) คาตอบทนพิศษงินดือนตใมขัๅน
(5) คาตอบทนพิศษรายดือนสาหรับขຌาราชการละลูกจຌางทีไปฏิบตั ิงาน
ในพืๅนทีไพิ ศษ
(6) คาตอบทนพิศษรายดือนสาหรับพนักงานราชการทีไปฏิบตั ิงานในพืๅนทีไพิ ศษ
(7) คาใชຌจายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพืๅนทีไจังหวัดชายดนภาคใตຌ
(8) งินสมทบกองทุนประกันสังคม(พนักงานราชการ)

223,150,032,700 บาท
221,770,129,700
216,326,648,500
210,993,487,400
176,446,311,200
6,543,600
26,599,400
53,370,000
241,824,000
11,026,473,600
1,008,000
23,156,544,000
34,813,600
5,333,161,100
5,306,274,500
12,600
26,664,000
210,000
5,443,481,200
5,443,481,200
5,443,481,200
1,379,903,000
1,379,903,000
1,379,903,000
494,796,000
9,216,000
2,246,400
2,243,600
402,372,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

56,940,000 บาท
219,348,000 บาท
192,741,000 บาท

สรุปงบประมำณตำมยุทธศำสตร์
งบประมำณรำยจำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน

แ

ง

ุ
ุ
ุ
ุ
ุ
ุ
ง

งบดำนินงำน

สำนัก/สพฐ.
ดำนินกำร

รวม

งบบุคลำกร

ค
ุ ล

223,150,032,700

221,770,129,700

ง ลง ุ

19,619,771,400

ต ์ 1

1,954,954,200

576,995,550

1,101,177,100

59,896,550

207,600,000

9,285,000

ต ์ 2

3,745,387,900

1,684,937,210

669,275,810

517,461,980

776,286,400

97,426,500

ต ์ 3

5,990,229,400

399,418,600

5,574,010,800

-

16,800,000

ต ์ 4

47,608,100,100

1,984,663,880

8,496,880,720

-

37,126,555,500

*397,685,900

ต ์ 5

20,000,000

15,090,000

4,000,000

910,000

ต ์ 6

1,272,891,400

395,844,500

476,036,200

50,431,800

341,082,900

9,496,000

6,436,852,740

16,321,380,630

งบลงทุน

จัดสรร฿หຌ
สพท. สนอ
สพท./รงรียน ครงกำรลกป้ำ

งบอุดหนุน

งบรำยจำยอืไน

1,379,903,000
19,619,771,400

303,361,367,100 221,770,129,700 19,619,771,400

*

ง

ณ อง อง ุ

-

628,700,330 38,468,324,800 116,207,500
ค พ

แล ้
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3.2 รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําป$งบประมาณ พ.ศ. 2561
จําแนกตามยุทธศาสตร7

ยุทธศาสตร7ที่ 1
จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

ผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ยุทธศาสตร์ทีไ 1 จัดการศึกษาพืไอความมันไ คง

ผนงาน/ผลผลิต /ครงการ/กิจกรรม

หนวย : บาท

งบประมาณ พ.ศ. 2561 จานกตามงบรายจาย
งบดานินงาน

ป้าหมาย

รวม

สานัก/สพฐ.
จัดสรร฿หຌ
สพท./รงรี
ยน
ดานินการ

สพท. สนอ
ครงการ
ลกป้า

งบอุดหนุน

รายจายอืไน

เตรมาส

หลงงิน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

พืๅนฐาน/ภาค฿ตຌ

สพก.จชต.

รวมงบประมาณ ยุทธศาสตร์ทีไ 1

1,954,954,200

ผนงานพืๅนฐานดຌานความมัไนคง
ครงการพืๅนฐานพืไอการพัฒนาการศึกษา฿นขตพัฒนาพิศษฉพาะกิจ
จังหวัดชายดนภาค฿ตຌ
กิจกรรมหลัก พืๅนฐานพืไอการพัฒนาการศึกษา฿นขตพัฒนาพิศษฉพาะ
กิจจังหวัดชายดนภาค฿ตຌ

432,053,500
432,053,500

-

374,453,500
374,453,500

-

57,600,000
57,600,000

-

432,053,500

-

374,453,500

-

57,600,000

-

1-4

1. รงรียน ครู นักรียน฿นพืนๅ ทีไจงั หวัดชายดนภาค฿ตຌ เดຌรับดูล
ตามมาตรการรักษาความปลอดภัย
2. รงรียนกลุมปງาหมายสามารถจัดการรียนการสอน ผนการรียน
ดຌานวิทย์-กีฬา ละศิลป์-กีฬา เดຌอยางมีคณ
ุ ภาพ
3. จຌาหนຌาทีไละบุคลากร ฿นพืนๅ ทีไจงั หวัด นราธิวาส ปัตตานี ยะลา
ละสงขลา สีไอาภอ(จะนะ นาทวี ทพา ละสะบຌายຌอย) เดຌรับ
คาตอบทนพิศษคา฿ชຌจา ยพัฒนาคุณภาพการศึกษา จชต.
ตามสิทธิประยชน์ทีไพงึ เดຌรับ

107,332,000

-

107,332,000

-

-

1-4

สพก.จชต.

119,524,200

-

61,924,200

-

-

1-4

สพก.จชต.

203,112,000

-

203,112,000

-

-

-

1-4

สพก.จชต.

4. รายงานละสรุปผลการดานินงานของ สพท. 13 ขต

2,085,300
107,319,000
107,319,000
107,319,000

67,167,100
67,167,100
67,167,100

2,085,300
28,371,900
28,371,900
28,371,900

11,780,000
11,780,000
11,780,000

-

-

1-4

สพก.จชต.

47,983,400

8,211,500

27,991,900

11,780,000

-

-

6,652,800

1,842,800

1,200,000

3,610,000

1. การรักษาความปลอดภัยครูละสถานศึกษา
2. รงรียนครงการสานฝันการกีฬาสูระบบการศึกษาจังหวัดชายดน฿ตຌ
3. คา฿ชຌจา ย฿นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา฿นพืนๅ ทีไจงั หวัดชายดนภาค฿ตຌ

4 ติดตามละประมินผลการจัดการศึกษา฿นจังหวัดชายดนภาค฿ตຌ

ผนงานพืๅนฐานดຌานการพัฒนาละสริมสรຌางศักยภาพคน
ผลผลิตทีไ 2 ผูຌจบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลัก การจัดการศึกษาประถมศึกษาสาหรับรงรียนปกติ
กิจกรรมรอง สงสริมกิจกรรมนักรียนพืไอสริมสรຌางคุณธรรม จริยธรรม ละ
ลักษณะทีไพึงประสงค์
ครงการลูกสือ
1.1 สนับสนุนขตพืนๅ ทีไทีไจดั กิจกรรมลูกสือดีดนป็นทีไประจักษ์กสาธารณชน฿หຌก
สานักงานขตพืนๅ ทีไการศึกษาดีดนละระดับดี
1.2 จัดสรรงบประมาณ ป 2561 ฿หຌรงรียนตຌนบบลูกสือของ สพฐ.
1.3 การขงขันทักษะลูกสือ ประจาป 2561 ระดับภูมิภาค

1,101,177,100

59,896,550

207,600,000

57,600,000

9,285,000

ภาคบังคับ/ประถม
ภาคบังคับ/ประถม

สกก./สนก./
สวก./สพฐ.
สกก.

1

สกก.
สกก.

1

สกก.

1-2

สกก.

2-3
3
4
1-4

สกก.
สกก.
สกก.
สกก.

46

1.4 จัดการฝຄกอบรมบุคลากรทางการลูกสือ (ผูຌบริหาร)
1.5 การประชุมชิงปฏิบัตกิ ารคัดลือก สพท.ทีไจดั กิจกรรมลูกสือดีดนป 61
1.6 จัดการฝຄกอบรมบุคลากรทางการลูกสือ 4 ภูมิภาค การจัดการคายพักรม
1.7 ติดตามการดานินงานการจัดกิจกรรมลูกสือ

1. ลูกสือละบุคลากรทางการลูกสือมีความรูຌละทักษะลูกสือ
สามารถนาเปชวยหลือตนองละบุคคลอืไนเดຌ
2. ลูกสือละบุคลากรทางการลูกสือ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมละบาพใญตน
฿หຌป็นประยชน์ มีจติ อาสา
3. สานักงานขตพืนๅ ทีไการศึกษา สามารถจัดกิจกรรมลูกสือ
฿นวันสาคัญตาง โ เดຌ

576,995,550

ยุทธศาสตร์ทีไ 1 จัดการศึกษาพืไอความมันไ คง

ผนงาน/ผลผลิต /ครงการ/กิจกรรม
ครงการสภานักรียน
2.1 การขงขันสภานักรียน฿นงานศิลปหัตถกรรมนักรียน ระดับชาติ ครัๅงทีไ 67

2.2 การขงขันรงรียนตຌนบบสภานักรียนประจาป 2561
2.3 ประชุมสัมมนาสภานักรียน ระดับประทศ

หนวย : บาท

งบประมาณ พ.ศ. 2561 จานกตามงบรายจาย
งบดานินงาน

ป้าหมาย

รวม

4,772,900

สานัก/สพฐ.
จัดสรร฿หຌ
ดานินการ สพท./รงรียน
572,900

1,800,000

สพท. สนอ
ครงการ
ลกป้า

งบอุดหนุน

รายจายอืไน

เตรมาส

2,400,000

หนวยงาน
รับผิดชอบ

1.สภานักรียนเดຌรับการพัฒนา ขຌมขใงละยัไงยืน นักรียนขຌา฿จ
บทบาทหนຌาทีไตามหลักธรรมาภิบาล ตระหนักถึงการอยูรวมกัน฿นสังคม
อยางมีความสุข ดยคารพกฎ กติกา ฿นการดานินงานของสังคม
ละมีสว นรวมอยูดวຌ ยกันอยางมีความสุข

2

สกก.
สกก.

2. สรຌางความตระหนัก฿หຌนักรียนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม รักความป็นเทย
3. สงสริมกิจกรรมคานิยมรวมของอาซียน รืไอง การคารพ
สิทธิมนุษยชน ละคานิยมกีไยวกับสันติภาพ

1-4
1-4

สกก.
สกก.
สกก.

4. สังคม฿นรงรียนป็นสังคมปຂดมีกลเกปງองกันละกຌเข
ความทุกข์รຌอนของทุกฝຆาย มีความพอพียงละยึดมัไน฿นหลักการ
ตามวิถชี วี ิตประชาธิปเตย฿หຌนักรียนเดຌมีประสบการณ์฿นการทางาน
รวมกัน฿นสังคมมีการปลูกฝังทัศนคติคา นิยมความป็นประชาธิปเตย
มีจติ วิญญาณ฿นการ฿ชຌหลักธรรมาภิบาลดานินกิจกรรมทุกสวนทุกระดับ
สามารถติบตป็นพลมืองดีของประทศชาติ

สกก.

5. ครูละผูຌรับผิดชอบงานสภานักรียนมีความรูຌความขຌา฿จกระบวนการ
ทางานของสภานักรียน สงสริมการดานินงานของสภานักรียน฿นรงรียน
อยางถูกตຌองละตอนืไอง
5,843,600

ครงการนักรียนเทยสุขภาพดี

3,331,700

991,900

สกก.

1,520,000

3.1 ประชุมชิงปฏิบัตกิ ารสรຌางความขຌา฿จจຌาหนຌาทีไขตพืนๅ ทีไ฿นการกากับดูลงาน
ดຌานสุขภาพ การศึกษา ละบูรณาการ฿หຌกบั ผูຌรับผิดชอบจาก สพป. ศอ. รวมกับ
ศูนย์อนามัย กระทรวงสาธารณสุข

1. นักรียนมีรางกายขใงรง จริญติบตสมวัย จิต฿จสดชืไน
พรຌอมทีไจะฝງาระวังสุขภาพของตนอง฿หຌมีพฤติกรรมสุขภาพทีไพงึ ประสงค์
มีกระบวนการรียนรูຌทีไสง สริมสุขภาพของนักรียน฿นรงรียน
ละนาเปประยุกต์฿ชຌ฿หຌกิดประยชน์กตนอง พือไ นละครอบครัว

3.2 คัดลือกรงรียนตຌนบบนักรียนเทยสุขภาพดี Best of the Best รุนทีไ 2 ละ
จัดสรรงบประมาณ฿หຌรงรียน 22 รงรียน

2. ลดอัตราภาวะทุพภชนาการละลดปัญหาสุขภาพ฿นชองปากของนักรียน
3. พือไ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

3.3 ประชุมชิงปฏิบัตกิ ารสรຌางความขຌมขใง฿หຌกรงรียนตຌนบบ รุนทีไ 5

4. ผูຌบริหาร ครู ละผูຌมีสว นกีไยวขຌอง มีความรูຌละประสบการณ์
฿นการบริหารจัดการละกระบวนการรียนรูຌทีไสง สริมสุขภาพของนักรียน

3-4

5. มีครือขายการดานินงานรวมกันกับหนวยงานละองค์กรดຌานสุขภาพ
฿นการสงสริมละพัฒนาสุขภาพ อนามัยของดใก฿นวัยรียนทุกรงรียน

3

3.4 ศึกษาละกใบขຌอมูลพือไ ชืไอมยงการดานินงานนักรียนเทยสุขภาพดีสูผลสัมฤทธิ์

หลงงิน

สกก.
1

1-2

สกก.

สกก.
สกก.

3

สกก.

3.6 สรຌางครือขายรงรียนตຌนบบนักรียนเทยสุขภาพดี รุนทีไ 1 - 5

3

สกก.
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3.5 สรุปผลการศึกษาละกใบขຌอมูล

ยุทธศาสตร์ทีไ 1 จัดการศึกษาพืไอความมันไ คง

ผนงาน/ผลผลิต /ครงการ/กิจกรรม

ป้าหมาย

4.2 จัดงานศิลปหัตถกรรมนักรียน ระดับชาติครัๅงทีไ 67 ประจาป 2560

รวม

24,952,600

ครงการศิลปหัตถกรรมนักรียน
4.1 การขงขันศิลปหัตถกรรมนักรียน ครัๅงทีไ 67 ประจาป 2560 ระดับภูมิภาค

หนวย : บาท

งบประมาณ พ.ศ. 2561 จานกตามงบรายจาย
งบดานินงาน

สานัก/สพฐ.
จัดสรร฿หຌ
ดานินการ สพท./รงรียน
952,600

สพท. สนอ
ครงการ
ลกป้า

งบอุดหนุน

รายจายอืไน

เตรมาส

หลงงิน

24,000,000

สกก.

1. คຌนหาสุดยอดผลงานนักรียน฿นดຌานศิลปหัตถกรรมนักรียน฿นตละ
กิจกรรม
2. ยาวชนเทยหันมาอา฿จ฿ส฿นการรียนวิชาชีพ ฝຄกฝนทักษะฝมือตนอง
฿หຌมีความป็นลิศละรอบรูຌ฿นวิชาชีพทีไตนองถนัดอันจะป็นรากฐานสาคัญ
฿นการประกอบอาชีพ฿นอนาคต

1

สกก.

2

สกก.

สกก.

3. นักรียนสดงออกถึงความรูຌความสามารถละผยพรผลงาน
ดຌานการจัดการศึกษาสูสายตาสาธารณชน
5,761,500

ครงการสหกรณ์รงรียน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

1,511,500

สกก.

4,250,000

5.1 ประชุมสรຌางความขຌมขใง฿หຌกบั ตຌนบบสหกรณ์รงรียน (รุนทีไ 2) ละสพท.
ทีไสนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์รงรียนดีดนประจาป 2560

1. นักรียนเดຌรียนรูຌ ละขຌา฿จหลักการละวิธีการบริหารจัดการ
กิจกรรมสหกรณ์฿นรงรียน สริมทักษะทางดຌานอาชีพสงสริม
฿หຌนักรียนเดຌคดิ วางผน ละเดຌลงมือปฏิบัตจิ ริง ตลอดจน
นาเปประยุกต์฿ชຌ฿นชีวิตประจาวันเดຌอยางกิดประยชน์

5.2 กิจกรรมวันสหกรณ์นักรียนหงชาติ 7 มิถนุ ายน "ฉลิมพระกียรติ
สมดใจพระทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"

2. ผูຌบริหาร ครู มีการพัฒนาตอยอดการจัดกิจกรรมสหกรณ์ละมีการ
จัดรูปบบการทางานตามหลักของสหกรณ์฿หຌสรຌางสรรค์ทันสมัยยิไงขึๅน ดย
จัด฿หຌมีการศึกษาอบรม ละผยพรความรูຌของสหกรณ์฿หຌกบั นักรียน
อยางทัไวถึง

5.3 คัดลือกรงรียนตຌนบบสหกรณ์รงรียน (รุนทีไ 3) ละ สพท. ทีไสนับสนุน
กิจกรรมสหกรณ์รงรียนเดຌดี ดน ประจาป 2561

3. รงรียนจัดกิจกรรมสหกรณ์เดຌอยางครบวงจร ละสอดทรกอุดมการณ์
หลักการวิธีการสหกรณ์ การวางผนละการคิดวิคราะห์ ฿หຌกบั นักรียน
เดຌอยางมีประสิทธิภาพ

3-4

5.4 ประมินชิงประจักษ์การจัดกิจกรรมสหกรณ์รงรียน ละ สพท. ทีไสนับสนุน
กิจกรรมสหกรณ์รงรียนเดຌดี ดน

4. สานักงานขตพืนๅ ทีไการศึกษาทุกขต มีรงรียนตຌนบบสหกรณ์รงรียน

4

สกก.

4

สกก.

4

สกก.

5.5 จัดสรรงบประมาณ฿หຌรงรียนตຌนบบสหกรณ์รงรียน (รุนทีไ 3) ละ สพท.
ทีไสนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์รงรียนเดຌดี ดน ประจาป 2561
5.6 ประชุมสรุปการดานินกิจกรรมสหกรณ์รงรียน ประจาป 2561 ละกาหนด
หลักกณฑ์การคัดลือกรงรียนตຌนบบ Best of the Best
กิจกรรมรอง สงสริมกิจกรรมนักรียนพือไ สริมสรຌางคุณธรรม จริยธรรม ละ
ลักษณะทีไพงึ ประสงค์
1.ครงการพัฒนาจิตสานึกยาวชนเทย วิถพี ทุ ธ

1. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมกดใกละยาวชน ผานระบบการจัด
การศึกษา พัฒนาชีวิตผูຌรียนดยองค์รวมทัๅงทางดຌานศีลธรรม คุณธรรม
จริยธรรม คานิยมดຌานปัญญา ความคิด สูการกิน อยู ดู ฟัง ป็นสอดคลຌอง
กับนยบายรัฐทีไสนับสนุน฿นรืไองของคุณธรรม จริยธรรม฿นสถานศึกษา

สกก.
1
2-3

38,186,000

37,806,000

380,000

2,391,100

2,011,100

380,000

380,000

1.2 พัฒนาการรียนรูຌครงงานคุณธรรม (ดยพระวิทยากร 18 สาย)

301,100

380,000
301,100

-

-

สกก.

ภาคบังคับ/ประถม

สนก./สพฐ.
สนก.

4

สนก.

2

สนก.
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1.1 ลกปลีไยนรียนรูຌ (รวมกับกองทัพภาคทีไ 2 ละมูลนิธิปรม)

-

สกก.

ยุทธศาสตร์ทีไ 1 จัดการศึกษาพืไอความมันไ คง

ผนงาน/ผลผลิต /ครงการ/กิจกรรม

ป้าหมาย

1.3 ตกหนอ ตอยอด ครงงานคุณธรรม

รวม

สานัก/สพฐ.
จัดสรร฿หຌ
ดานินการ สพท./รงรียน
1,710,000

9,951,100

9,951,100

1. สนับสนุนงบประมาณ฿หຌสานักงานขตพืนๅ ทีไการศึกษารงรียนทีไมีความพรຌอมละ
ศูนย์กนนาฯ พือไ การขยายผลครงการนักธุรกิจนຌอยฯ
1.1 ประชุมปฏิบัตกิ ารสรຌางความขຌา฿จละจัดทาผนมบทสาหรับผูຌรับผิดชอบ
ศูนย์กนนาฯ
1.2 พัฒนาพือไ ยกระดับคุณภาพศูนย์กนนาฯ 29 ศูนย์ดิม ฿หຌป็นตຌนบบ
ของจังหวัด
1.3 สนับสนุนงบประมาณ฿หຌศนู ย์กนนาฯ 29 ศูนย์ดิมพือไ ขยายผลสูรงรียน
฿กลຌคียงละชุมชน
1.4 สนับสนุนงบประมาณ฿หຌรงรียนทีไผา นการอบรมทีไมีความพรຌอมป็นศูนย์
กนนาขยายครือขายระดับภูมิภาคพิมไ ติม
1.5 สัมมนาครือขายชุมชน พือไ สรຌางความรวมมือละความขຌมขใงของศูนย์
กนนาขยายครือขายของครงการ
2. สรຌางความขຌมขใงทางวิชาการละนวดานินการ ของศูนย์กนนาขยาย
ครือขายของครงการสูประทศเทย 4.0
2.1 ประชุมปฏิบัตกิ ารวางผนการพัฒนาหลักสูตรละนวดานินการของศูนย์
กนนาฯ สูประทศเทย 4.0
2.2 สงสริม฿หຌครูพฒ
ั นาหลักสูตรปรับปลีไยนกระบวนการจัดการรียนรูຌ฿หຌ
สอดคลຌองกับความปลีไยนปลงของสังคมละนยบายของประทศ
2.3 คายพัฒนาศักยภาพความคิดสรຌางสรรค์นักรียนพือไ สงสริม฿หຌนักรียนกนนา
สามารถทางานรวมกับครูเดຌอยางมีประสิทธิภาพ
3. การลกปลีไยนรียนรูຌ จัดวทีสดงศักยภาพ จาหนายผลผลิตของนักรียน/ครู
ละการคัดลือกผลงานนวัตกรรมการจัดการรียนการสอนงานอาชีพครงการ
นักธุรกิจนຌอยฯ

4,474,740

4,474,740

3,580,776

4. ผยพรผลงานดยจัดพิมพ์อกสาร Best Practice กระบวนการจัดการรียนรูຌ
ของครู
5. การดานินงานกิจกรรมภาย฿ตຌงานศิลปหัตถกรรมนักรียนระดับภาค 4 ภูมิภาค
6. การประชุมสรุปรายงานผลละวางผนการดานินงานครงการนักธุรกิจนຌอยฯ

2. นักรียนเดຌรียนรูຌการป็นผูຌประกอบการหรือการประกอบอาชีพธุรกิจ
อยางมีคณ
ุ ธรรมละสรຌางสรรค์ มีการ฿ชຌความคิดสรຌางสรรค์฿นการ
สรຌางนวัตกรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ พิมไ มูลคาสินคຌา
สามารถจาหนายเดຌจริง฿นชิงพาณิชย์ นักรียนสามารถคิดป็น
ทาเดຌ ขายป็น พรຌอมทัๅง฿หຌความสาคัญกับการรักษาทรัพย์สนิ
ทางปัญญาของตนละเมละมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญาของผูຌอืไน

สพท. สนอ
ครงการ
ลกป้า

งบอุดหนุน

รายจายอืไน

เตรมาส

2
-

-

-

-

หลงงิน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

สนก.
สนก.

2

สนก.

554,400

2

สนก.

554,400

2

สนก.

870,000

2

สนก.

1,800,000

2

สนก.

695,940

2

สนก.

1,265,584

1,265,584

สนก.

334,400

3

สนก.

346,360

3

สนก.

584,824

3

สนก.

3,580,776

3-4

สนก.

120,000

120,000

4

สนก.

300,000

300,000

1

สนก.

210,000

210,000

4

สนก.
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1,710,000

2.ครงการนักธุรกิจนຌอยมีคณ
ุ ธรรม นาสูศรษฐกิจสรຌางสรรค์

หนวย : บาท

งบประมาณ พ.ศ. 2561 จานกตามงบรายจาย
งบดานินงาน

ยุทธศาสตร์ทีไ 1 จัดการศึกษาพืไอความมันไ คง

ผนงาน/ผลผลิต /ครงการ/กิจกรรม

หนวย : บาท

งบประมาณ พ.ศ. 2561 จานกตามงบรายจาย
งบดานินงาน

ป้าหมาย

รวม

สานัก/สพฐ.
จัดสรร฿หຌ
ดานินการ สพท./รงรียน

สพท. สนอ
ครงการ
ลกป้า

งบอุดหนุน

รายจายอืไน

เตรมาส

หลงงิน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

8,228,100

8,228,100

1-4 ภาคบังคับ/ประถม

สพฐ.

งบประชุม อบรม สัมมนา

17,615,700

17,615,700

1-4 ภาคบังคับ/ประถม

สพฐ.

กิจกรรมรอง พัฒนาหลักสูตรละกระบวนการรียนรูຌทีไหลากหลาย฿หຌอืๅอ
ตอการรียนรูຌตลอดชีวิต

21,149,600

21,149,600

5,637,400

5,637,400

ครงการพัฒนานยบายการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ของ สพฐ.

ครงการ การขับคลืไอนหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียงสูสถานศึกษา
1. การประชุมกาหนดผนปฏิบัตกิ ารการขับคลืไอนหลักปรัชญาของศรษฐกิจ
พอพียงสูสถานศึกษา
2. การพัฒนาความรูຌความขຌา฿จ฿นการขับคลืไอนหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง
สูสถานศึกษา
2.1 การประชุมจัดทารางหลักสูตรการ฿หຌความรูຌความขຌา฿จการขับคลืไอนหลัก
ปรัชญาของศรษฐกิจพอพียงสูสถานศึกษา
2.2 การอบรมวิทยากร/ผูຌบริหารสถานศึกษากนนาการบริหารสถานศึกษาตามหลัก
ปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง
2.3 การอบรมวิทยากรกนนาทักษะการจัดการรียนรูຌตามหลักปรัชญาของ
ศรษฐกิจพอพียง
2.4 การสรຌาง พัฒนาละอบรมพีไ ลีๅยง/ผูຌนิทศสถานศึกษา ผูຌประมินสถานศึกษา
พอพียงละผูຌประมินศูนย์การรียนรูຌตามหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง
2.5 จัดสรรพือไ จัดการอบรมชิงปฏิบัตกิ ารการบริหารสถานศึกษาละการจัดการ
รียนรูຌตามหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียงกผูຌบริหาร ละครู
3. การพัฒนาศักยภาพสถานศึกษาพอพียงสูการป็นศูนย์การรียนรูຌตามหลักปรัชญา
ของศรษฐกิจพอพียง
กิจกรรมทีไ 3.1 ประชุมจัดทารางหลักสูตรการอบรมผูຌบริหารละครูสถานศึกษาทีไป็น
ศูนย์การรียนรูຌตามหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง
กิจกรรมทีไ 3.2 จัดสรรพือไ จัดการอบรมชิงปฏิบัตกิ ารผูຌบริหารละครูศนู ย์การรียนรูຌ
ตามหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง
กิจกรรมทีไ 3.3 จัดสรรพือไ พัฒนาศักยภาพการบริหารละการดานินงาน
ศูนย์การรียนรูຌตามหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง
กิจกรรมทีไ 3.4 การประชุมผูຌบริหารสรุปผลการดานินการศูนย์การรียนรูຌตามหลัก
ปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง
4. การรักษาละพัฒนาสมรรถนะสถานศึกษาพอพียง฿หຌคงสภาพ ตอนืไองละยัไงยืน

-

-

1-4

ภาคบังคับ/ประถม

สวก./สพฐ.

ภาคบังคับ/ประถม

สวก.

สวก.
สวก.
170,720

170,720

1

สวก.
สวก.

1,755,600

1,755,600

1-2

สวก.

1,055,200

1,055,200

2

สวก.

สวก.
สวก.

สวก.
สวก.

สวก.
สวก.

สวก.
สวก.

สวก.
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กิจกรรมทีไ 4.1 จัดสรรการอบรมละพัฒนาบุคลากรพือไ พัฒนาสมรรถนะ
สถานศึกษาพอพียง฿หຌคงสภาพ ตอนืไองยัไงยืน
กิจกรรมทีไ 4.2 การติดตามละประมินผลการอบรมพือไ พัฒนาสมรรถนะ
สถานศึกษาพอพียง฿หຌคงสภาพ ตอนืไอง ยัไงยืน

สถานศึกษาทุกหงมีการจัดกระบวนการรียนรูຌพือไ บมพาะผูຌรียน
฿หຌมีอปุ นิสยั อยูอยางพอพียง

-

ยุทธศาสตร์ทีไ 1 จัดการศึกษาพืไอความมันไ คง

ผนงาน/ผลผลิต /ครงการ/กิจกรรม

หนวย : บาท

งบประมาณ พ.ศ. 2561 จานกตามงบรายจาย
งบดานินงาน

ป้าหมาย

กิจกรรมทีไ 4.3 การสรุปละนาสนอผลการพัฒนาสมรรถนะสถานศึกษาพอพียง
฿หຌคงสภาพ ตอนืไองยัไงยืน
5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการละสงสริมการขับคลืไอนขยายผลของขตพืนๅ ทีไ
การศึกษาละการนิทศ
กิจกรรมทีไ 5.1 การนิทศติดตามผลการดานินงานสถานศึกษาพอพียงละ
ศูนย์การรียนรูຌตามหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง
กิจกรรมทีไ 5.2 จัดสรรพือไ การนิทศสถานศึกษาพอพียงละศูนย์การรียนรูຌตามหลัก
ปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง สาหรับผูຌรับผิดชอบระดับขตพืนๅ ทีไการศึกษา
กิจกรรมทีไ 5.3 การประชุมนวทางการนิทศละพัฒนาสถานศึกษาพอพียงละ
ศูนย์การรียนรูຌตามหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียงกผูຌรับผิดชอบระดับขตพืนๅ ทีไ
การศึกษา

รวม

132,000

สานัก/สพฐ.
จัดสรร฿หຌ
ดานินการ สพท./รงรียน

สพท. สนอ
ครงการ
ลกป้า

งบอุดหนุน

รายจายอืไน

เตรมาส

หลงงิน

3-4

132,000

หนวยงาน
รับผิดชอบ

สวก.

สวก.
99,060

3-4

99,060

สวก.

สวก.
สวก.

กิจกรรมทีไ 5.4 การประชุมพือไ สรุปผลการนิทศละพัฒนาสถานศึกษาพอพียงละ
ศูนย์การรียนรูຌตามหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียงกผูຌรับผิดชอบระดับขตพืนๅ ทีไ
การศึกษา

สวก.

กิจกรรมทีไ 5.5 การพัฒนาระบบขຌอมูลสารสนทศ

300,000

6. การสรຌางชุมชนหงการรียนรูຌทางวิชาชีพพือไ พัฒนากระบวนการลกปลีไยนรียนรูຌ
การผยพรละประชาสัมพันธ์
กิจกรรมทีไ 6.1 การทาอกสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรมทีไ 6.2 การจัดทากิจกรรมชิดชูกียรติ 4 ภูมิภาค

3-4

300,000

สวก.

สวก.
1,650,700

2-3

1,650,700

สวก.

สวก.

กิจกรรมทีไ 6.3 การจัดกิจกรรมลกปลีไยนรียนรูຌพือไ การพัฒนา

สวก.

กิจกรรมทีไ 6.4 การจัดกิจกรรมมหกรรมทางวิชาการระดับชาติ
7. การวิจยั ละพัฒนาสถานศึกษาพอพียง฿หຌขຌมขใงละยัไงยืน

สวก.

1-3

474,120

474,120

12,701,400

12,701,400

1-4 ภาคบังคับ/ประถม

สพฐ.

2,810,800

2,810,800

1-4 ภาคบังคับ/ประถม

สพฐ.

ผนงานบูรณาการขับคลืไอนการกຌเขปัญหาจังหวัดชายดนภาค฿ตຌ

694,142,500

14,393,000

526,464,500

-

150,000,000

3,285,000

ครงการพัฒนารูปบบการจัดการศึกษา฿นขตพัฒนาพิศษฉพาะกิจ
จังหวัดชายดนภาค฿ตຌ

694,142,500

14,393,000

526,464,500

-

150,000,000

3,285,000

กิจกรรมหลัก พัฒนารูปบบการจัดการศึกษา฿นขตพัฒนาพิศษฉพาะ
กิจจังหวัดชายดนภาค฿ตຌ

694,142,500

14,393,000

526,464,500

-

150,000,000

3,285,000

2,600,000

-

ครงการพัฒนานยบายการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ของ สพฐ.
งบประชุม อบรม สัมมนา

1. พัฒนารูปบบยียวยาผูຌเดຌรับผลกระทบจากหตุการณ์ชายดนภาค฿ตຌ

2,600,000

-

-

-

พัฒนารูปบบ/
ภาค฿ตຌ
1-4
1-4

พัฒนารูปบบ/
ภาค฿ตຌ

สพก.จชต./
สศศ./สพฐ.
สพก.จชต.
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1. ชຌาราชการครูละบุคลากรทางการศึกษาผูຌเดຌรับผลกระทบจากหตุการณ์
ความเมสงบ เดຌรับการดูลยียวยาตามสิทธิประยชน์ทีไพงึ เดຌรับ

สวก.

ยุทธศาสตร์ทีไ 1 จัดการศึกษาพืไอความมันไ คง

ผนงาน/ผลผลิต /ครงการ/กิจกรรม
2. สงสริมการมีสว นรวมองค์กรครือขายการจัดการศึกษา฿นพืนๅ ทีไจงั หวัดชายดน
ภาค฿ตຌ
3. สงสริมการสอนพระพุทธศาสนา฿นรงรียนของรัฐ฿นจังหวัดชายดนภาค฿ตຌ
4. สงสริมอกาสทางการศึกษาดຌานวิทยาศาสตร์ ทคนลยี ละภาษาตางประทศ

5. สงสริมคุณภาพรงรียนประถมศึกษา ละมัธยมศึกษาระดับอาภอ฿หຌมีคณ
ุ ภาพ
ละสอดคลຌองกับอัตลักษณ์ของจังหวัดชายดนภาค฿ตຌ
6. สงสริมศักยภาพครูละบุคลากรทางการศึกษา฿นจังหวัดชายดนภาค฿ตຌ
7. พัฒนาสืไอละทคนลยีพือไ สงสริมการจัดการศึกษาทีไสอดคลຌองกับวิถชี วี ิต
อัตลักษณ์ละวัฒนธรรมของพืนๅ ทีไจงั หวัดชายดนภาค฿ตຌ
8. มหกรรมวิชาการชายดน฿ตຌ
9. สงสริมศักยภาพ฿นการลกปลีไยนรียนรูຌของครูละบุคลากรทางการศึกษา
฿นตางประทศ
10. สงสริมละพัฒนาการรียนการสอนภาษาเทย฿นจังหวัดชายดนภาค฿ตຌ
11. รงรียนภาษาอาซียนชายดนภาค฿ตຌ
12. สริมสรຌางความขຌมขใงรงรียนขยายอกาสทางการศึกษา฿นพืนๅ ทีไสามจังหวัด
ชายดนภาค฿ตຌ
13. สงสริมประสบการณ์อาชีพของนักรียน฿นจังหวัดชายดนภาค฿ตຌ
14. สงสริมความสัมพันธ์รงรียนกับชุมชน฿นจังหวัดชายดนภาค฿ตຌ
15. การพัฒนาครือขายวิทยุสืไอสาร
16. งานชุมนุมลูกสือชายดนภาค฿ตຌ

17. การขงขันกีฬานักรียนชายดนภาค฿ตຌ

หนวย : บาท

งบประมาณ พ.ศ. 2561 จานกตามงบรายจาย
งบดานินงาน

ป้าหมาย

รวม

2. สพฐ. สพท. ละรงรียน฿นพืนๅ ทีไจงั หวัดชายดนภาค฿ตຌเดຌรับ
ความรวมมือ฿นการจัดการศึกษาจากภาคประชาสังคม
3. รงรียนกลุมปງาหมายเดຌรับการสงสริมการจัดกิจกรรมอันนืไองมาจาก
พระพุทธศาสนา
4. รงรียน฿นพืนๅ ทีไจงั หวัดชายดนภาค฿ตຌเดຌรับการสงสริมคุณภาพ
฿นการจัดการรียนการสอนดຌานวิทยาศาสตร์ ทคนลยี ละ
ภาษาตางประทศ

3,941,000

5. รงรียน฿นพืนๅ ทีไจงั หวัดชายดนภาค฿ตຌเดຌรับการสงสริมกิจกรรม
พือไ ยกระดับคุณภาพการศึกษาละผลสัมฤทธิท์ างการศึกษา
6. ขຌาราชการครูละบุคลากรทางการศึกษา฿นพืนๅ ทีไจงั หวัดชายดน
ภาค฿ตຌเดຌรับการพัฒนาศักยภาพตามความหมาะสมอัตลักษณ์ของพืนๅ ทีไ
7. รงรียน฿นพืนๅ ทีไจงั หวัดชายดนภาค฿ตຌเดຌรับการสงสริมบคุณภาพ
ดຌานการรียนการสอนดยมีสืไอการรียนการสอนทีไมีคณ
ุ ภาพตาม
อัตลักษ์ของพืนๅ ทีไ

สานัก/สพฐ.
จัดสรร฿หຌ
ดานินการ สพท./รงรียน
600,000

สพท. สนอ
ครงการ
ลกป้า

งบอุดหนุน

รายจายอืไน

เตรมาส

หลงงิน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

3,341,000

-

-

-

1-4

สพก.จชต.

-

6,765,000

-

-

-

1-4

สพก.จชต.

4,250,000

-

4,250,000

-

-

-

1-4

สพก.จชต.

9,715,000

-

9,715,000

-

-

-

1-4

สพก.จชต.

3,690,000

-

3,690,000

-

-

-

1-4

สพก.จชต.

15,540,000

-

15,540,000

-

-

-

1-4

สพก.จชต.

8. สานักงานขตพืนๅ ทีไการศึกษา฿นพืนๅ ทีไจงั หวัดชายดนภาค฿ตຌสามารถ
จัดกิจกรรมสงสริมวิชาการเดຌอยางหมาะสมตรงตามอัตลักษณ์ของพืนๅ ทีไ
9. ขຌาราชการครูละบุคลากรทางการศึกษา฿นพืนๅ ทีไจงั หวัดชายดนภาค฿ตຌ
เดຌรับการสงสริมกิจกรรมลกปลีไยนความรูຌละประสบการณ์
10. นักรียน฿นพืนๅ ทีไจงั หวัดชายดนภาค฿ตຌเดຌรับการสงสริม฿หຌศกึ ษา
ดຌานภาษาเทยทีไมีคณ
ุ ภาพ สามารถอานออกขียนเดຌตรงตามกณฑ์มาตรฐาน

12,050,000

-

12,050,000

-

-

-

1-4

สพก.จชต.

3,285,000

-

-

-

1-4

สพก.จชต.

34,179,000

-

34,179,000

-

-

-

1-4

สพก.จชต.

11. รงรียนกลุมปງาหมายเดຌรับการสงสริมการรียนการสอน
ภาษาตางประทศเดຌอยางมีคณ
ุ ภาพ
12. รงรียนกลุมปງาหมายเดຌรับการสงสริมการรียนการสอนตามนวทาง
ของรงรียนขยายอกาสเดຌอยางมีคณ
ุ ภาพ
13. นักรียน฿นพืนๅ ทีไจงั หวัดชายดนภาค฿ตຌเดຌรับการสงสริมกิจกรรม
สรຌางความรูຌละประสบการณ์ดาຌ นทักษะอาชีพเดຌอยางมีคณ
ุ ภาพ
14. สพท. ละรงรียน฿นพืนๅ ทีไจงั หวัดชายดนภาค฿ตຌเดຌรับความรวมมือ
ละมีสว นรวมจากภาคประชาสังคม ตรงตามอัตลักษณ์ของพืนๅ ทีไ
15. สพท. ละรงรียน฿นพืนๅ ทีไจงั หวัดชายดนภาค฿ตຌ เดຌรับการพัฒนา
ครือขายวิทยุสืไอสารอยางมีคณ
ุ ภาพ
16. นักรียน฿นพืนๅ ทีไจงั หวัดชายดนภาค฿ตຌเดຌรับการสงสริมกิจกรรมลูกสือ
ตรงตามอัตลักษณ์ของพืนๅ ทีไ

14,045,800

-

14,045,800

-

-

-

1-4

สพก.จชต.

55,115,200

-

55,115,200

-

-

-

1-4

สพก.จชต.

18,000,000

-

18,000,000

-

-

-

1-4

สพก.จชต.

35,610,000

-

35,610,000

-

-

-

1-4

สพก.จชต.

3,143,000

-

3,143,000

-

-

-

1-4

สพก.จชต.

8,000,000

-

8,000,000

-

-

-

1-4

สพก.จชต.

17. นักรียน฿นพืนๅ ทีไจงั หวัดชายดนภาค฿ตຌเดຌรับการสงสริมกิจกรรมกีฬา
ตรงตามอัตลักษณ์ของพืนๅ ทีไ

7,250,000

-

7,250,000

-

-

-

1-4

สพก.จชต.

-

3,285,000
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6,765,000

ยุทธศาสตร์ทีไ 1 จัดการศึกษาพืไอความมันไ คง

ผนงาน/ผลผลิต /ครงการ/กิจกรรม

หนวย : บาท

งบประมาณ พ.ศ. 2561 จานกตามงบรายจาย
งบดานินงาน

ป้าหมาย

18. สงสริมละพัฒนาการรียนรูຌระบบสองภาษา (เทย–มลายูถิไน)

18. รงรียน฿นพืนๅ ทีไจงั หวัดชายดนภาค฿ตຌเดຌรับการสงสริมกิจกรรม
การรียนการสอน ระบบสองภาษา (เทย–มลายูถิไน) ตรงตามอัตลักษณ์
ของพืนๅ ทีไ

19. สงสริมการจัดการรียนการสอนอิสลามศึกษา฿นรงรียนของรัฐ฿นจังหวัด
ชายดนภาค฿ตຌ

19. รงรียน฿นพืนๅ ทีไจงั หวัดชายดนภาค฿ตຌเดຌรับการสงสริมกิจกรรม
การรียนการสอนอิสลามศึกษอยางมีมาตรฐานของหลักสูตร ละตรงตาม
อัตลักษณ์ของพืนๅ ทีไ

20. สนับสนุนรงรียนคูขนานศูนย์การศึกษาอิสลามประจามัสยิด (ตาดีกา)

20. รงรียน฿นพืนๅ ทีไจงั หวัดชายดนภาค฿ตຌเดຌรับการสงสริมสนับสนุน
การจัดกิจกรรมการรียนดຌานศาสนาอิสลามรวมกับตาดีกาเดຌอยางหมาะสม
กับอัตลักษณ์ของพืนๅ ทีไ

21. พัฒนาดใกละยาวชน฿นสังคมพหุวัฒนธรรมสูประชาคมอาซียน

รวม

สานัก/สพฐ.
จัดสรร฿หຌ
ดานินการ สพท./รงรียน

สพท. สนอ
ครงการ
ลกป้า

งบอุดหนุน

รายจายอืไน

เตรมาส

หลงงิน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

7,059,000

-

7,059,000

-

-

-

1-4

สพก.จชต.

251,372,000

-

251,372,000

-

-

-

1-4

สพก.จชต.

5,000,000

-

5,000,000

-

-

-

1-4

สพก.จชต.

21. นักรียน฿นพืนๅ ทีไจงั หวัดชายดนภาค฿ตຌเดຌรับอกาส฿นการพัฒนา
คุณลักษณะละจตคติทีได฿ี นการอยูรวมกันของสังคมพหุวัฒนธรรม

14,984,500

-

14,984,500

-

-

-

1-4

สพก.จชต.

22. สริมสรຌางศักยภาพผูຌรียนพือไ ศึกษาตอระดับอุดมศึกษา (รินนๅา฿จสูนຌองชาว฿ตຌ)

22. นักรียน฿นพืนๅ ทีไจงั หวัดชายดนภาค฿ตຌเดຌรับอกาส฿นการสงสริมความรูຌ
พือไ ตรียมความพรຌอมพือไ สอบคัดลือกขຌาศึกษาตอ฿นระดับอุดมศึกษา

15,255,000

500,000

14,755,000

-

-

-

1-4

สพก.จชต.

23. สริมสรຌางอกาสทางการรียนของนักรียน฿หຌรียน฿นรงรียนทีไมีชืไอสียง
(รงรียนอุปถัมภ์)

23. นักรียน฿นพืนๅ ทีไจงั หวัดชายดนภาค฿ตຌเดຌรับทุนการศึกษา
ตามหลักกณฑ์ทีไกาหนด

24,900,000

900,000

-

-

24,000,000

-

1-4

สพก.จชต.

24. ทุนการศึกษาภูมิทายาท

24. นักรียน฿นพืนๅ ทีไจงั หวัดชายดนภาค฿ตຌเดຌรับทุนการศึกษา
ตามหลักกณฑ์ทีไกาหนด
25. ขຌาราชการครูละบุคลากรทางการศึกษา฿นพืนๅ ทีไจงั หวัดชายดนภาค฿ตຌ
เดຌรับการสนับสนุนทุนศึกษาพือไ พัฒนาวุฒกิ ารศึกษา฿หຌสงู ขึๅน
ตามหลักกณฑ์ทีไกาหนด

117,000,000

1,000,000

-

-

116,000,000

-

1-4

สพก.จชต.

-

-

10,000,000

-

1-4

สพก.จชต.

25. ทุนการศึกษาสาหรับครูละบุคลากรทางการศึกษา฿นจังหวัดชายดนภาค฿ตຌ

26. รงรียนศึกษาพิศษขตพัฒนาพิศษฉพาะกิจจังหวัดชายดนภาค฿ตຌ

26. จัดตัๅงรงรียนศึกษาพิศษ฿นพืนๅ ทีไจงั หวัดชายดนภาค฿ตຌ
ณ จังหวัดยะลา

10,000,000

-

4,452,000

4,452,000

-

-

-

-

1-4

ครงการพัฒนานยบายการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ของ สพฐ.

2,000,000

2,000,000

-

-

-

-

1-4

งบประชุม อบรม สัมมนา

4,941,000

4,941,000

-

-

-

-

1-4

ผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม ละบาบัดรักษา
ผูຌตดิ ยาสพติด

162,460,000

18,000,000

144,460,000

-

-

-

ครงการ ป้องกันละกຌเขปัญหายาสพติด฿นสถานศึกษา

162,460,000

18,000,000

144,460,000

-

-

-

162,460,000

18,000,000

144,460,000

-

-

-

กิจกรรมหลัก ป้องกันละกຌเขปัญหายาสพติด฿นสถานศึกษา

นักรียนเดຌรับการสรຌางภูมิคุຌมกัน฿นการปງองกันละกຌเขปัญหายาสพติด

พัฒนารูปบบ/
ภาค฿ตຌ
พัฒนารูปบบ/
ภาค฿ตຌ
พัฒนารูปบบ/
ภาค฿ตຌ

สศศ.

ป้องกันละกຌเข
ปัญหายาสพติด

ฉก.ชน./สพฐ.

สพฐ.
สพฐ.
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ยุทธศาสตร์ทีไ 1 จัดการศึกษาพืไอความมันไ คง

ผนงาน/ผลผลิต /ครงการ/กิจกรรม
1. ระบบการดูลชวยหลือนักรียนละสริมสรຌางทักษะชีวติ
สาหรับนักรียน฿นสังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิศษ

ป้าหมาย
1. นักรียน฿นสังกัดบริหารงานการศึกษาพิศษ จานวน 99 รงรียน
เดຌรับการดูล ชวยหลือละสริมสรຌางทักษะชีวิต฿หຌหางเกล
ปลอดภัยจากยาสพติด

2. กิจกรรมคายทักษะชีวติ รวมพลังดใกละยาวชนปรับปลีไยนพฤติกรรมนักรียน 1. พือไ สริมทักษะ ละศักยภาพผูຌจดั การคายฯ ฿หຌมีความขຌมขใง
กลุมฝ้าระวัง
3. ครงการ TO BE NUMBER ONE

1. สงสริม สนับสนุน สริมสรຌางศักยภาพการดานินงาน
ครงการ TO BE NUMBR ONE ฿นสถานศึกษา

3.1 สนับสนุนสถานศึกษา นักรียน ครูขຌารวมครงการ/กิจกรรม รวมกับ
กรมสุขภาพจิต
3.2 สงสริมกิจกรรมมุมพือไ น฿จวัยรุน

1. สนับสนุนการดานินงานการฝງาระวังละคุมพืนๅ ทีไสีไยงของพนักงาน
จຌาหนຌาทีไสง สริมความประพฤตินักรียนละนักศึกษา (พสน.) ฿นพืนๅ ทีไ
ทีไมีสถานการณ์ยาสพติดระบาดรุนรง

5.3 อบรมผูຌกากับลูกสือตຌานภัยยาสพติด 4 ภูมิภาค

1. รงรียนขยายอกาส (ม.1-3) จานวน 7,153 รงรียน

สพท. สนอ
ครงการ
ลกป้า

งบอุดหนุน

รายจายอืไน

เตรมาส

หนวยงาน
รับผิดชอบ

2-4

ฉก.ชน.

18,000,000

18,000,000

3-4

ฉก.ชน.

15,000,000

1-4

ฉก.ชน.

25,000,000

10,000,000

10,000,000

ฉก.ชน.

5,000,000

ฉก.ชน.
5,000,000

5,000,000

5000000

7,910,000

500,000

ฉก.ชน.
ฉก.ชน.

7,410,000

2-4

ฉก.ชน.

84,104,210

84,104,210

2-4

ฉก.ชน.

44,225,500

44,225,500

ฉก.ชน.

2. รงรียนมัธยมศึกษา จานวน 2,358 รงรียน

ฉก.ชน.

3. นักรียนทีไขຌารับการอบรมมีความรูຌ ความขຌา฿จ ตระหนักถึงทษละพิษ
ภัย
ของยาสพติ
ด ละมี
ทักษะ฿นการปງ
องกันตนอง฿หຌ
หางเกลจากยาสพติ
ด
สนั
บสนุนการด
านินงาน
การจัดกิจกรรมลู
กสือตຌานภั
ยยาสพติด
฿นรงรียน

ฉก.ชน.

1. ทดทนครู/ผูຌกากับลูกสือทีไกษียณราชการ

38,440,000

38,440,000

ฉก.ชน.

1,438,710

1,438,710

ฉก.ชน.

2. ผานการฝຄกอบรมบุคลากรทางการลูกสือ "ผูຌกากับลูกสือตຌานภัย
ยาสพติด" สามารถนาความรูຌ ทักษะ กระบวนการเป฿ชຌ฿นการพัฒนาลูกสือ
เดຌอยางมีประสิทธิภาพ
6. สนับสนุนป็นคา฿ชຌจา ย฿นการอานวยการ บริหารจัดการละชีๅจงนยบาย฿น
ระดับพืๅนทีไ฿หຌกสานักงานขตพืๅนทีไการศึกษา

หลงงิน

3,925,790

5,000,000

5. ลูกสือตຌานภัยยาสพติด

5.2 การจัดทากิจกรรมลูกสือตຌานภัยยาสพติด

สานัก/สพฐ.
จัดสรร฿หຌ
ดานินการ สพท./รงรียน

3,925,790

5,000,000

3.4 กิจกรรมของ TO BE NUMBER ONE

5.1 การฝຄกอบรมลูกสือตຌานภัยยาสพติด

รวม

10,000,000

3.3 สงสริมกิจกรรมของ TO BE NUMBER ONE ชน Idol ละอืไนโ (ระดับภูมิภาค)
4. สงสริมความประพฤตินักรียนพืๅนทีไทีไมีสถานการณ์รุนรง

หนวย : บาท

งบประมาณ พ.ศ. 2561 จานกตามงบรายจาย
งบดานินงาน

3,150,000

3,150,000

2-4

ฉก.ชน.
ฉก.ชน.
ฉก.ชน.
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1. การดานินงานกຌเขปัญหายาสพติดตามสถานการณ์ตามตวามจาป็น
รงดวน฿นพืนๅ ทีไ
2. ผูຌบริหารสถานศึกษา หรือครูผูຌสอน฿นสถานศึกษา ขับคลืไอนนยบาย
ตามผนยุทธศาสตร์การปງองกันกลุมผูຌมีอกาสขຌาเปกีไยวขຌองกับยาสพติด
3. ระดับพืนๅ ทีไพือไ ขับคลืไอนการดานินงาน ชน คณะกรรมการ
ศูนย์อานวยการปງองกันละกຌเขปัญหายาสพติด฿นสถานศึกษา
ระดับจังหวัด/ระดับอาภอ

ฉก.ชน.

ยุทธศาสตร์ทีไ 1 จัดการศึกษาพืไอความมันไ คง

ผนงาน/ผลผลิต /ครงการ/กิจกรรม
7. คัดกรอง ฝ้าระวัง ติดตามชวยหลือนักรียนกลุมสีไยง สพ คຌา

หนวย : บาท

งบประมาณ พ.ศ. 2561 จานกตามงบรายจาย
งบดานินงาน

ป้าหมาย
1. คัดกรองกลุมปງาหมายตามระดับพฤติกรรมสีไยง พือไ สรຌางภูมิคุຌมกัน
ละปງองกันยาสพติด฿หຌหมาพสมกับกลุมปງาหมายตละระดับ
2. บูรณาการระบบการติดตาม ดูล ชวยหลือกลุมดใกละยาวชน
ทีไมีปัญหายาสพติด ดยจัด฿หຌมีการชืไอมตอระบบ ชน การขຌาศึกษาตอ
การสรຌางทักษะ฿นการดานินชีวิต

รวม

สานัก/สพฐ.
จัดสรร฿หຌ
ดานินการ สพท./รงรียน

13,170,000

300,000

สพท. สนอ
ครงการ
ลกป้า

งบอุดหนุน

รายจายอืไน

เตรมาส

หลงงิน

3-4

12,870,000

ฉก.ชน.
ฉก.ชน.

3. มีการจัดทาขຌอมูลละประวัติ ดใกกลุมสีไยง สพ คຌา พอม/ผูຌปกครอง
ทีไกีไยวขຌองกับยาสพติด
4. สรຌางกระบวการมีสว นรวมจากพอม/ผูຌปกครอง ครอบครัว ละชุมชน
พือไ จูง฿จ฿หຌผูຌสพขຌารับการบาบัดรักษา

ฉก.ชน.
ฉก.ชน.
7,200,000

ครงการพัฒนานยบายการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ของ สพฐ.

1-4 ป้องกันละกຌเข

7,200,000

ปัญหายาสพติด

399,408,000

323,864,250

27,427,200

48,116,550

-

-

ครงการ : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการรียนการสอน การวัดละประมินผล

399,408,000

323,864,250

27,427,200

48,116,550

-

-

399,408,000

323,864,250

27,427,200

48,116,550

-

-

49,759,600

13,818,250

2,340,600

33,600,750

4,524,000

2,183,400

2,340,600

1.2. กิจกรรมพัฒนาผูຌนายาวชนดຌานคุณธรรมสูสงั คม

45,235,600

11,634,850

2. ครงการสริมสรຌางคุณธรรม ฿หຌผูຌบริหาร ครู ละบุคลากรทางการศึกษา
"รงรียนคุณธรรม"

22,682,400

1. ครงการสรຌางคนดี ฿หຌบຌานมือง
1.1. กิจกรรม ผลิตนวัตกรรม สรรค์สรຌางคนดี

สพฐ.

-

งบประชุม อบรม สัมมนา
ผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาละการรียนรูຌตลอดชีวติ

กิจกรรมหลัก สงสริมคุณธรรม จริยธรรมละคุณลักษณะอันพึงประสงค์ละคานิยม
ของชาติ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

พือไ พัฒนารงรียน฿นระดับการศึกษาขัๅนพืนๅ ฐาน฿หຌนักรียน ครู ผูຌบริหาร
ละบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรูຌ ขຌา฿จ ละมีกระบวนการคิด
อยางมีหตุผลซึมซับคุณคาหงคุณธรรมความดีอยางป็นธรรมชาติ
ละสรຌางความรูຌสกึ ผิดชอบชัไวดี รวมทัๅงสรຌางครือขายชุมชนองค์กร
หงคุณธรรม ดยประสานความรวมมือจากหนวยงาน ละองค์กร
ทีไทางานดຌานคุณธรรมอยางป็นรูปธรรมทีไชดั จน

-

33,600,750
9,163,200

พัฒนาหลักสูตร/
คุณธรรม

สนก./สพฐ.

สนก.
1-4

สนก.

2-3

สนก.

13,519,200

สนก.

8,872,800

8,872,800

3-4

สนก.

2.2. กิจกรรม คืนคุณธรรมสูหຌองรียน

4,646,400

4,646,400

1-4

สนก.

2.3. กิจกรรมครอบครัวคุณธรรม

9,163,200

1-4

สนก.

9,163,200
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2.1. กิจกรรม คืนคุรุชน คนคุณธรรม

ยุทธศาสตร์ทีไ 1 จัดการศึกษาพืไอความมันไ คง

ผนงาน/ผลผลิต /ครงการ/กิจกรรม

หนวย : บาท

งบประมาณ พ.ศ. 2561 จานกตามงบรายจาย
งบดานินงาน

ป้าหมาย

รวม

สานัก/สพฐ.
จัดสรร฿หຌ
ดานินการ สพท./รงรียน

3. ครงการสรຌางความขຌมขใง฿หຌรงรียนคุณธรรม

7,748,400

1,084,600

5,667,200

3.1. กิจกรรมคิดคຌนนวัตกรรมสืไอนาสูการการรียนการสอน

1,135,200

300,000

835,200

3.2. กิจกรรมรงรียนดีตอຌ งมีทีไยนื

2,241,600

784,600

1,457,000

4,371,600

+

3.3. กิจกรรม PDSA รงรียนคุณธรรม

3,375,000

4. ครงการพัฒนาระบบฐานขຌอมูลรงรียนคุณธรรม สพฐ.

15,778,800

5,522,600

10,256,200

4.1. กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการจัดการระบบฐานขຌอมูล

15,778,800

5,522,600

10,256,200

ครงการพัฒนานยบายการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ของ สพฐ.

63,979,400

63,979,400

สพท. สนอ
ครงการ
ลกป้า

งบอุดหนุน

รายจายอืไน

เตรมาส

หลงงิน

996,600

หนวยงาน
รับผิดชอบ

สนก.
สนก.

996,600

1-3

สนก.

1-4

สนก.
สนก.

1-4

สนก.

1-4 พัฒนาหลักสูตร/

สพฐ.

คุณธรรม
1-4 พัฒนาหลักสูตร/
คุณธรรม

งบประชุม อบรม สัมมนา

239,459,400

239,459,400

ผนงานบูรณาการป้องกันละปราบปรามการทุจริตละประพฤติมิชอบ

159,571,200

153,571,200

-

-

-

6,000,000

ครงการ สริมสรຌางคุณธรรม จริยธรรม ละธรรมาภิบาล฿นสถานศึกษา

159,571,200

153,571,200

-

-

-

6,000,000

12,322,200

12,322,200

-

-

-

1.ครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสาหรับผูຌบริหารรงรียนสุจริต
รวมกับสถาบันพระปกกลຌา
2.ครงการการอบรมหลักสูตรจิตวิทยาความมัไนคงสาหรับผูຌบริหารรงรียนสุจริต
รวมกับสถาบันจิตวิทยาความมัไนคง
3.กิจกรรมการนิทศ กากับ ติดตามการดานินงานครงการรงรียนสุจริต (รวมกับ
หนวยงานผนบูรณาการงปม. ป.ป.ช., สานักงบประมาณ ผูຌตรวจราชการศธ.)

3,000,000

3,000,000

2-4

สนก.

4,000,000

4,000,000

2-4

สนก.

393,400

393,400

4

สนก.

ครงการพัฒนานยบายการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ของ สพฐ.

4,928,800

4,928,800

กิจกรรมหลัก พัฒนานวัตกรรมพืไอสริมสรຌางธรรมาภิบาล฿นสถานศึกษา

พือไ ปลูกฝัง฿หຌนักรียนครู ผูຌบริหาร ละบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
มีพฤติกรรมรวมตຌานการทุจริต฿นวงกวຌาง ปลูกฝังปງองกันการทุจริต
ถูกยับยัๅงอยางทาทันดຌวยนวัตกรรม กลเกปງองกันการทุจริต
ละระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

สนก./สพฐ.

ปราบปรามทุจริต/
นวัตกรรม

สพฐ.

ปราบปรามทุจริต/
คุณธรรม

สนก./สพฐ.

-

งบประชุม อบรม สัมมนา
กิจกรรมหลัก สริมสรຌางคุณธรรม จริยธรรม ละธรรมาภิบาล฿นสถานศึกษา

ปราบปรามทุจริต/
นวัตกรรม

-

สพฐ.

136,024,000

136,024,000

-

-

-

-
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พือไ ปรับฐานความคิดทุกชวงวัย฿หຌมีคา นิยมรวมตຌานทุจริต มีจติ สานึก
สาธารณะ ละสามารถยกยะระหวางผลประยชน์สว นตนละ
ผลประยชน์สว นรวม บูรณาการละสริมพลังการมีสว นรวม
ของทุกภาคสวน฿นการผลักดัน฿หຌกิดสังคมทีไเมทนตอการทุจริต

ยุทธศาสตร์ทีไ 1 จัดการศึกษาพืไอความมันไ คง

ผนงาน/ผลผลิต /ครงการ/กิจกรรม

หนวย : บาท

งบประมาณ พ.ศ. 2561 จานกตามงบรายจาย
งบดานินงาน

ป้าหมาย

รวม

สานัก/สพฐ.
จัดสรร฿หຌ
ดานินการ สพท./รงรียน

สพท. สนอ
ครงการ
ลกป้า

งบอุดหนุน

รายจายอืไน

เตรมาส

หลงงิน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

1.กิจกรรมบริษัทสรຌางการดี
2.กิจกรรมการสรຌางพลังครือขาย ป.ป.ช. สพฐ. นຌอย

5,000,000
1,000,000

5,000,000
1,000,000

2-4
2-4

สนก.
สนก.

3.กิจกรรมการสรຌางพลังครือขาย ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน
4.กิจกรรมการสรຌางพลังครือขาย ป.ป.ช. สพฐ. จังหวัด
5.กิจกรรมสรຌางสานึกพลมือง (Project Citizen)

1,000,000

1,000,000

2-4

สนก.

1,000,000
1,000,000

1,000,000
1,000,000

2-4
2-4

สนก.
สนก.

363,300
500,000

363,300
500,000

2-4
2-4

สนก.
สนก.

8.กิจกรรมการจัดคายยาวชน คนดีของผนดิน ฿นรงรียนสุจริตทัไวประทศ

2,000,000

2,000,000

2-4

สนก.

9.กิจกรรมสานักงานขตพืนๅ ทีไการศึกษาสุจริต
10.กิจกรรมรงรียน สพฐ. ฿สสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน
11.กิจกรรมสืไอภาพยนตร์สัๅน

7,600,000
2,500,000
920,000

7,600,000
2,500,000
920,000

2-4
2-4
2-4

สนก.
สนก.
สนก.

ครงการพัฒนานยบายการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ของ สพฐ.

15,255,400

15,255,400

งบประชุม อบรม สัมมนา

97,885,300

97,885,300

11,225,000

5,225,000

500,000

500,000

2-4

สนก.

2.กิจกรรมการประมินคุณธรรมละความปรง฿ส฿นการดานินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA)

2,635,000

2,635,000

2-4

สนก.

3.กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมปງองกันการทุจริตชิงรุก (คาจัดทาฐานขຌอมุลรงรียน)

6,000,000

6.กิจกรรมถอดบทรียน (Best Practice)
7.วิจยั ตามรูปบบการพัฒนาสถานศึกษาครงการ รร.สุจริต

กิจกรรมหลัก สรຌางความตระหนักรูຌ฿นการป้องกันละปราบปรามการทุจริต

1.กิจกรรมการประมินรงรียนสุจริตพระราชทาน ดຌานความปรง฿ส

ครงการพัฒนานยบายการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ของ สพฐ.
งบประชุม อบรม สัมมนา

พือไ ยกระดับธรรมาภิบาล฿นการบริหารจัดการทุกภาคสวนบบบูรณาการ
ละปฏิรูปกระบวนการปງองกันละปราบปรามการทุจริตทัๅงระบบ
฿หຌมีมาตรฐานสากล ดยมีปງาประสงค์ชิงยุทธศาสตร์ คือ ประทศเทย
เดຌรับการประมินดัชนีการรับรูຌการทุจริต
(Corruption Perceptions Index : CPI) เมนຌอยกวารຌอยละ 50

2,090,000

-

-

-

6,000,000

6,000,000
2,090,000

ปราบปรามทุจริต/
คุณธรรม
ปราบปรามทุจริต/
คุณธรรม
ปราบปรามทุจริต/
ตระหนัก

2-4

สพฐ.
สพฐ.
สนก./สพฐ.

สนก.
ปราบปรามทุจริต/
ตระหนัก

สพฐ.

-
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ยุทธศาสตร7ที่ 2
พัฒนาคุณภาพผู9เรียนและสงเสริมการจัดการศึกษา
เพื่อสร9างขีดความสามารถในการแขงขัน

ผนปฏิบตั กิ ำรประจำปงบประมำณ พ.ศ.2561
ยุทธศำสตร์ทีไ 2 พัฒนำคุณภำพผูຌรียนละสงสริมกำรจัดกำรศึกษำพืไอสรຌำงขีดควำมสำมำรถ฿นกำรขงขัน
ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม

ปງำหมำย

รวมงบประมำณ ยุทธศำสตร์ทีไ 2

3,745,387,900

สำนัก/สพฐ.
ดำนินกำร

1,684,937,210

วิทยากรกนนา 60 คน
วิทยากรกนนา สพป.ละ 2 คน 183 สพป.
รวม 366 คน

1.3 ประชุมชิงปฏิบัตกิ ารจัดทาหลักสูตร นวทาง ละสืไอชุดฝຄกอบรมทางเกล
ทุกรงรียนทีไขຌาครงการ
ฉพาะทาง จานวน 12 กิจกรรม
1.4 จัดสรร฿หຌ สพป. ดานินการอบรมชิงปฏิบัตกิ ารฉพาะทาง฿หຌรงรียนทุกรง
฿นครงการ จานวน 17,754 รง
1.4.1 จัดสรรคาอบรมทางเกลชิงปฏิบัตกิ ารพัฒนา ศน. 183 ขตโละ 3,000 บาท 183 สพป.

669,275,810

517,461,980

รำยจำยอืไน

776,286,400

เตรมำส

หลงงิน

หนวยงำน
รับผิดชอบ

97,426,500

92,790,200

47,545,000

45,245,200

-

-

-

1-4

92,790,200

47,545,000

45,245,200

-

-

-

1-4

กอนประถม
รร.ปกติ

สกบ., สพฐ.
สกบ.,สพฐ.

400,000

สกบ.
สกบ.

2,422,000

สกบ.

300,000

สกบ.
สกบ.

1.4.2.จัดสรร฿หຌ สพป.อบรมชิงปฏิบัตกิ ารฉพาะทางผานทางเกลครูผูຌสอนรงรียน 183 สพป.
ทีไขຌารวมครงการ บຌานนักวิทย์ฯ รงรียนทุกรง฿นครงการ รงละ 400 บาท
1.5 ขยายรงรียนขຌารวมครงการบຌานนักวิทยาศาสตร์นຌอย ประทศเทย รุน 8
จานวน 2,000 รงรียน
1.5.1 จัดพิมพ์กลองบຌานนักวิทยาศาสตร์นຌอย
1.5.2 จัดสรรคาสืไออุปกรณ์ การทดลองวิทยาศาสตร์ รร.ละ 5,000 บาท
1.5.3 จัดสรร฿หຌ สพป.ป็นคาอบรม ขัๅนทีไ 1,2 รืไอง นๅาละอากาศ ครู 2 คน
คนละ 800 บาท
1.6 จัดสรร฿หຌ สพป. จัดงานมหกรรม "บຌานวิทยาศาสตร์นຌอย ประทศเทย" 4 ภูมิภาค
1.7 จัดสรร฿หຌ สพป. นิทศติดตามผลรงรียน฿นครงการบຌานนักวิทยาศาสตร์นຌอย
1.8 ประชุมชิงปฏิบัตกิ ารคัดลือกผลงานวิชาการบຌานนักวิทยาศาสตร์นຌอย ประทศเทย

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จำนกตำมงบรำยจำย
งบดำนินงำน
จัดสรร฿หຌ
สพท. สนอ
งบอุดหนุน
สพท./รงรียน
ครงกำร
ลกปງำ

-

ผนงำนพืๅนฐำนดຌำนกำรพัฒนำละสริมสรຌำงศักยภำพคน
ผลผลิตทีไ 1 ผูຌจบกำรศึกษำกอนประถมศึกษำ
กิจกรรมหลัก กำรจัดกำรศึกษำกอนประถมศึกษำ
กิจกรรมรอง กำรพัฒนำกำรรียนกำรสอนปฐมวัย
1. ครงกำรบຌำนนักวิทยำศำสตร์นຌอย ประทศเทย
1.1 อบรมชิง ปฏิบัตกิ ารสรຌางวิทยากรกนนา LN ละ LT ทดทนทีไกษียณอายุ
ประจาปการศึกษา 2561
1.2.อบรมชิงปฎิบัตกิ ารวิทยากรกนนา บຌานนักวิทยาศาสตร์นຌอย (LN ละ LT)
พือไ ป็นพีไ ลีๅยง฿นการจัดอบรมทางเกลฉพาะทาง ฿หຌรงรียนทุกรุน฿นครงการ
จานวน 17,754 รงรียน

รวม

หนวย : บาท

549,000

สกบ.

7,101,600

สกบ.
สกบ.

สืไอจานวน 2,000 กลอง

3,200,000
10,000,000
3,200,000

สกบ.
สกบ.
สกบ.

183 สพป.
183 สพป.
จานวน 200 รงรียน นาสนอผลงาน

980,000

สกบ.
สกบ.
สกบ.

1.9 ประชุมสรุปผลการประมินรงรียนทีไขຌารับตราพระราชทาน
ประจาปการศึกษา 2560

ทุกรงรียนทีไขຌารับการประมิน

400,000

สกบ.

1.10 จัดงานพิธีรับตราพระราชทาน "บຌานนักวิทยาศาสตร์นຌอย ประทศเทย"
1.11 ประชุมปฏิบัตกิ ารสรุปผลการนิทศติดตามละการดานินงานรงรียน
ทีไขຌารวมครงการฯ (สวนกลางรวมกับมูลนิธิ)

ทุกรงรียนทีไผา นการประมิน
ทุกรงรียน฿นครงการ

300,000
350,000

สกบ.
สกบ.

4,569,200
1,775,400
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ยุทธศำสตร์ทีไ 2 พัฒนำคุณภำพผูຌรียนละสงสริมกำรจัดกำรศึกษำพืไอสรຌำงขีดควำมสำมำรถ฿นกำรขงขัน
ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม

ปງำหมำย

รวม

หนวย : บาท

สำนัก/สพฐ.
ดำนินกำร

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จำนกตำมงบรำยจำย
งบดำนินงำน
จัดสรร฿หຌ
สพท. สนอ
งบอุดหนุน
สพท./รงรียน
ครงกำร
ลกปງำ

รำยจำยอืไน

เตรมำส

หลงงิน

2. ครงกำรสงสริมสนับสนุนสรຌำงควำมขຌมขใงรงรียนทีไจดั กำรศึกษำปฐมวัย

สกบ.

2.1. ประชุมจัดทา คูมือนวทางสรຌางความขຌมขใงละ คูมือการพัฒนาครูปฐมวัย
ตามครงการสงสริมการจัดการศึกษาปฐมวัย

คูมือนวทาง฿นการพัฒนากาจัดการศึกษา

2.2. จัดสรร฿หຌรงรียนอนุบาลประจาจังหวัดละรงรียนอนุบาลประจาขตพืนๅ ทีไ
ป็นฐาน฿นการพัฒนาครูปฐมวัย 265 รร.โละ 50,000 บาท
2.3. ครงการครูตนຌ บบปฐมวัยพือไ ขยายผลลงสูหຌองรียนปฐมวัย
3. นวัตกรรมกำรสอนตำมนวคิดมอนตสซอรีไ

ทุกรงรียน฿นครือขาย

780,000

สกบ.
สกบ.

4,800,000

สกบ.

400,000

สกบ.

197,000

สกบ.

37,116,000
-

37,116,000

สพฐ.
สพฐ.

694,365,300

478,012,450

ทุกรงรียนทีไขຌารับการอบรม ผูຌบริหารละ
ศึกษานิทศก์เดຌมีนวทางละคูมือ฿นการ
สรຌางความขຌมขใงอยางตอนืไอง

180,074,150

12,400,000

-

23,878,700

1-4 ภำคบังคับ/ประถม สวก. สนผ.
สกบ. สนก.
สมป. สทศ.
สพฐ.

กิจกรรมรอง สงสริมกำรรียนกำรสอนภำษำอังกฤษพืไอสริมศักยภำพกำรขงขัน
฿นประชำคมอำซียน
ครงกำร สงสริมกำรรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ
ครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ละพัฒนำทักษะควำมสำมำรถ฿นกำร฿ชຌภำษำอังกฤษ
พืไอกำรสืไอสำร

สกบ.

400,000
300,000

ทุกรงรียนทีไจดั การศึกษาปฐมวัย
ทุกรงรียนทีไขຌารับการอบรม ผูຌบริหารละ
ศึกษานิทศก์มีรูปบบนวทาง฿นการ
พัฒนาการจัดประสบการณ์ตอ นืไอง

ครงกำรพัฒนำนยบำยกำรจัดกำรศึกษำตำมยุทธศำสตร์ของ สพฐ.
งบประชุม อบรม สัมมนำ
ผนงำนพืๅนฐำนดຌำนกำรพัฒนำละสริมสรຌำงศักยภำพคน
ผลผลิตทีไ 2 : ผูຌจบกำรศึกษำภำคบังคับ
กิจกรรมหลัก กำรจัดกำรศึกษำประถมศึกษำสำหรับรงรียนปกติ

สกบ.
13,250,000

3.2 จัดสรรคาสืไอ อุปกรณ์ ฿หຌรงรียนทีไขຌารับการอบรมครงการฯ รุนทีไ 3
รงรียนทีไขຌาเดຌรับการอบรม 160 รง รุน 3
จัดประสบการณ์สาหรับดใกปฐมวัยตามนวคิดมอนตสซอรีไ 160 รร. โละ 30,000 บาท
3.3 นิทศติดตามการจัดหຌองรียนตามหลักการมอนตสซอรีไ รุนทีไ 3 พือไ ยกระดับ
คุณภาพ฿น 4 ภูมิภาค จานวน 40 รร.
4. ประชุมบรรณำธิกำรกิจ คูมือกำรพัฒนำผูຌบริหำร ศึกษำนิทศก์ตำมครงกำร
มอนตสซอรีไ ตำมบริบทของ สพฐ.

หนวยงำน
รับผิดชอบ

141,545,000

122,651,500

26,333,700

25,434,600

17,835,800
-

-

-

1,057,700

-

-

899,100

1-4

ภาคบังคับ/ประถม

สวก., สพฐ.

ภาคบังคับ/ประถม

สวก.
สวก.

2. สงสริมสนับสนุน฿หຌศนู ย์ครือขาย
การรียนการสอนภาษาอังกฤษ(PEER /ERIC)
ป็นศูนย์กลางการยกระดับผลสัมฤทธิข่ อง
ผูຌรียน

สวก.
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1. จัดทาสืไอการสอนภาษาอังกฤษสาหรับ
ครูผูຌสอนภาษาอังกฤษละบบฝຄก
สริมทักษะภาษาอังกฤษสาหรับนักรียน

ยุทธศำสตร์ทีไ 2 พัฒนำคุณภำพผูຌรียนละสงสริมกำรจัดกำรศึกษำพืไอสรຌำงขีดควำมสำมำรถ฿นกำรขงขัน
ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม

ปງำหมำย

กิจกรรมทีไ 1. การพัฒนาทักษะการ฿ชຌภาษาอังกฤษสาหรับบุคลากร สพฐ.

3. พัฒนาทักษะความสามารถ฿นการ฿ชຌ
ภาษาอังกฤษผานการรียนกลุมสาระสังคม
ศึกษา ศิลปะ ละวิทยาศาสตร์ ฿นรูปบบ
สองภาษา พือไ สรຌางความคุຌนคย฿นการ฿ชຌ
ภาษาอังกฤษสาหรับนักรียน

กิจกรรมทีไ 2. การจัดกิจกรรมลกปลีไยนรียนรูຌสรຌางความขຌมขใงละความรวมมือ
฿นการพัฒนาการรียนการสอนภาย฿นครือขายศูนย์การรียนการสอนภาษาอังกฤษ
(ศูนย์ PEER/ERIC)

4. จัดวที฿หຌครูละผูຌรียนพิมไ อกาส
เดຌสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ดຌวยวิธีการทีไหลากหลาย

รวม

หนวย : บาท

สำนัก/สพฐ.
ดำนินกำร
228,000

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จำนกตำมงบรำยจำย
งบดำนินงำน
จัดสรร฿หຌ
สพท. สนอ
งบอุดหนุน
สพท./รงรียน
ครงกำร
ลกปງำ

รำยจำยอืไน

เตรมำส
1-3

หลงงิน

หนวยงำน
รับผิดชอบ
สวก.

สวก.

กิจกรรมทีไ 3. การขงขันทักษะภาษาอังกฤษ ระดับขตพืนๅ ทีไการศึกษา ระดับภูมิภาค
ละระดับชาติ (Drama and Speech)

5,488,000

2-3

สวก.

กิจกรรมทีไ 4. การพัฒนาสืไอการรียนการสอนละบบฝຄกสริมทักษะภาษาอังกฤษ
สาหรับนักรียนระดับชัๅนประถมศึกษาละระดับมัธยมศึกษาทีไชืไอมยงกับ
หลักสูตรละขຌอสอบ O-NET พือไ ผยพร

2,844,540

1-3

สวก.

กิจกรรมทีไ 5. การสดงผลงานทางวิชาการดຌานภาษาอังกฤษ (Open House)
กิจกรรมทีไ 6. การจัดการรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์สงั คมศึกษา ละศิลปศึกษา
฿นรูปบบสองภาษา (EBE) ฿นรงรียนขຌารวมครงการ

2,929,760
1,400,000

1-2
2

สวก.
สวก.

972,000

1

กิจกรรมทีไ 7. การจຌางบุคลากรสวนกลาง
ครงกำรกำรจัดกำรรียนกำรสอนตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำรป็นภำษำอังกฤษ สงสริมละจัดกิจกรรมพือไ พัฒนาทักษะ
(English/Mini Program)
ความสามารถดຌานภาษาอังกฤษของนักรียน
ครู บุคลากร ฿นครงการการจัดการรียน
การสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
ป็นภาษาอังกฤษ (English/Mini Program)
กิจกรรมทีไ 1. การประชุมชิงปฏิบัตกิ ารตรียมความพรຌอมคณะกรรมการประมิน
ความพรຌอมรงรียนทีไจຌงความจานงขอขຌารวมครงการจัดการรียนการสอน
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการป็นภาษาอังกฤษ (EP/MEP)
ประจาปงบประมาณ 2561

909,200

กิจกรรมทีไ 2. การสงสริมพัฒนาการจัดการรียนการสอนละพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ของนักรียน฿นครงการ EP/MEP ฿น 4 ภูมิภาค (EP Open House)
ครงกำรจัดทำคูมือครูพระรำชทำนละผนกำรสอนรงรียนวังเกลกังวล
พือไ จัดทาผนการสอน
สาหรับรงรียนวังเกลกังวล
ครงกำรกำรพัฒนำทักษะควำมสำมำรถดຌำนภำษำอังกฤษของนักรียนละครู
฿นครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ฿นรงรียนตำรวจตระวนชำยดน

1-2

สวก.

สวก.
3,744,100

2-3

พัฒนาทักษะความสามารถดຌานภาษาอังกฤษ
ของนักรียนละครู฿นรงรียนตารวจ
ตระวนชายดน

สวก.
สวก.

2,800,000

2-3

สวก.
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กิจกรรมทีไ 1.การพัฒนาทักษะละความสามารถดຌานภาษาอังกฤษสาหรับ
ครู฿นรงรียน ตชด.

สวก.
สวก.

ยุทธศำสตร์ทีไ 2 พัฒนำคุณภำพผูຌรียนละสงสริมกำรจัดกำรศึกษำพืไอสรຌำงขีดควำมสำมำรถ฿นกำรขงขัน
ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม

ปງำหมำย

หนวย : บาท

รวม

กิจกรรมทีไ 2. คายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสาหรับนักรียนรงรียน ตชด. 4 ภูมิภาค
ครงกำร พัฒนำบุคลำกรทำงกำรศึกษำดຌำนภำษำอังกฤษพืไอกำรสืไอสำร
บบบูรณำกำร ณ ประทศนิวซีลนด์

ครงกำร ขับคลืไอนกำรพัฒนำทักษะละควำมสำมำรถดຌำนภำษำอังกฤษ

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จำนกตำมงบรำยจำย
งบดำนินงำน
จัดสรร฿หຌ
สพท. สนอ
งบอุดหนุน
สพท./รงรียน
ครงกำร
ลกปງำ

สำนัก/สพฐ.
ดำนินกำร

รำยจำยอืไน

4,119,000
พือไ พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา
ดຌานภาษาอังกฤษพือไ การสืไอสาร
ละนาความรูຌทีไเดຌรับถายทอดความรูຌละ
นามาขยายผลการพัฒนาการรียน
การสอนภาษาอังกฤษ฿นขตพืนๅ ทีไเดຌอยาง
ทัไวถึง
พือไ ขับคลืไอนการพัฒนาทักษะ
ละความสามารถดຌานภาษาอังกฤษ

899,100

30,000,000
17,835,800

ครงกำร หຌองรียนกีฬำ
1.บุคลากร สนับสนุนดຌานกีฬา

1 .รวมมือสงสริม สนับสนุน ฿หຌยาวชน
ทีไมีความป็นลิศดຌานกีฬา

- ครูฝกຄ สอน สุขทัย(5) มหาสารคาม(5) กระบีไ(6) สมุทรสาคร(4) ชัยภูมิ(2)
พชรบูรณ์ (2) อุดร( 2) ราชินู (2) ทุงตะก(2)

2 พัฒนารางกาย฿หຌสามารถขงขัน
กับนักกีฬาตางประทศดย฿ชຌ
วิทยาศาสตร์การกีฬา จากศักยภาพ
ละความพรຌอมของสถาบัน
การพลศึกษา

30,000,000
-

17,835,800

-

-

-

เตรมำส

หลงงิน

หนวยงำน
รับผิดชอบ

2-3

สวก.

2-3

สวก.

1-2

ภาคบังคับ/ประถม

1-2

ภาคบังคับ/ประถม

สวก.
สวก.
สวก.

5,400,000

1-2

สวก.

- นักวิทยาศาสตร์การกีฬา

1,620,000

1-2

สวก.

- นักภชนาการ

1,620,000

1-2

สวก.

- นักกายภาพบาบัด

1,620,000

1-2

สวก.

- จຌาหนຌาทีไรักษาความปลอดภัย

972,000

1-2

สวก.

- พนักงานทาความสะอาด/ซักรีด (รงรียนดิม 4 คน รร. ฿หม 2 คน รวม 16+10=26)

2,808,000

1-2

สวก.

2. คาตอบทนวิทยากร

1,080,000

2

สวก.

270,000

2

สวก.

1,600,000

2

สวก.

845,800

2

สวก.

3. คาวัสดุวชศาสตร์การกีฬา
4. คานๅามันชืๅอพลิง (ราชินูทิศเมมีรถ)
5. คาจຌางหมารถรับสงนักรียน

ครงกำรสงสริมภำษำอังกฤษระหวำงอำซียน

158,600

158,600

สพฐ.

ครงกำรพัฒนำนยบำยกำรจัดกำรศึกษำตำมยุทธศำสตร์ของ สพฐ.

48,846,900

48,846,900

1-4

สพฐ.

งบประชุม อบรม สัมมนำ

18,370,000

18,370,000

1-4

สพฐ.

กิจกรรมรอง พัฒนำระบบกำรวัดละประมินผลสงสริมครือขำยควำมรวมมือ
฿นกำรประมินคุณภำพกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน

249,618,000

165,657,250

71,560,750

12,400,000

-

-

11,086,400

1,726,450

6,959,950

2,400,000

-

-

ภำคบังคับ/
ประถม

สทศ., สพฐ.

ภาคบังคับ/ประถม

สทศ.
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1. กำรพัฒนำระบบกำรประมินละประกันคุณภำพภำย฿นของสถำนศึกษำ
ระดับกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน

1 -4

ยุทธศำสตร์ทีไ 2 พัฒนำคุณภำพผูຌรียนละสงสริมกำรจัดกำรศึกษำพืไอสรຌำงขีดควำมสำมำรถ฿นกำรขงขัน
ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม

ปງำหมำย

หนวย : บาท

รวม

สำนัก/สพฐ.
ดำนินกำร

1.1 การสืไอสารละสรຌางความขຌา฿จกีไยวกับนวทางการประกันคุณภาพภาย฿น
ละการประมินนว฿หม พือไ ตรียมความพรຌอมกสถานศึกษา
ทีไรับการประมินภายนอก

พือไ สืไอสาร สรຌางความขຌา฿จ ละ
ตรียมความพรຌอมกสถานศึกษา
฿หຌพรຌอมรับการประมิน

431,590

1.2 การวิจยั ละพัฒนาระบบการประมินคุณภาพภาย฿นของสถานศึกษา
กับครือขายวิจยั ระดับขตพืนๅ ทีไการศึกษา

พือไ ศึกษาวิจยั ละพัฒนาระบบการประมิน
ละประกันคุณภาพภาย฿น ระดับขตพืนๅ ทีไ
การศึกษา

500,000

1.3 การสังคราะห์ผลการติดตามตรวจสอบละผลการประมินคุณภาพภาย฿น/
ภายนอกของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขัๅนพืนๅ ฐาน

การสังคราะห์ผลการติดตามตรวจสอบละ
ผลการประมินคุณภาพของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขัๅนพืนๅ ฐาน

1.4 การจัดทาสืไอสริมนวทางการปฏิบัตงิ านพือไ พัฒนาระบบการประกัน
ละการประมินคุณภาพภาย฿นของสถานศึกษา

การจัดทาสืไอสริมนวทางการปฏิบัตงิ าน
พือไ พัฒนาระบบการประกันละการ
ประมินคุณภาพภาย฿นของสถานศึกษา

2. กำรคัดลือกนักรียนละสถำนศึกษำพืไอรับรำงวัลพระรำชทำน
ระดับกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน

3. กำรพัฒนำระบบละกลเกกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพละมำตรฐำนกำรศึกษำ
พืไอกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
3.1 การสริมสรຌางความขຌมขใงการบูรณาการความรวมมือพือไ รียนรูຌรวมกันพัฒนา
ระบบละกลเกการบริหารจัดการคุณภาพละมาตรฐานการศึกษา

5,159,950

2,400,000

794,860

7,807,950

938,550

6,869,400

905,910

6,869,400

-

-

44,989,660

16,377,760

18,611,900

10,000,000

5,318,100

2,000,000

10,000,000

-

เตรมำส

หลงงิน

หนวยงำน
รับผิดชอบ

2

สทศ.

1-4

สทศ.

3- 4

สทศ.

3

สทศ.

ภาคบังคับ/ประถม

-

32,640

บุคลากรทีไขຌารับการสัมมนา สามารถ
นาความรูຌ ละทักษะเป฿ชຌป็นนวทาง
฿นการดานินงาน เดຌอยางมีประสิทธิภาพ
นาชืไอถือ ละป็นทีไยอมรับจากทุกฝຆาย
ทีไกีไยวขຌอง

สทศ.

1 -3

สทศ.

3

สทศ.

ภาคบังคับ/ประถม

1 -2 ,4

สทศ.
สทศ.
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พือไ สงสริมสนับสนุนการบูรณาการ
ความรวมมือของหนวยงานทุกระดับ
฿นการรียนรูຌรวมกันพือไ พัฒนาระบบ
ละกลเกการบริหารจัดการคุณภาพ
ละมาตรฐานการศึกษา

รำยจำยอืไน

1,800,000

2.1 การคัดลือกนักรียนละสถานศึกษา พือไ รับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษา นักรียนระดับการศึกษาขัๅนพืนๅ ฐาน
ขัๅนพืนๅ ฐาน
ทีเไ ดຌรับรางวัลพระราชทาน มีความประพฤติ
ดีมีผลการรียนละผลงานดีดนป็นเป
ตามกณฑ์ ละสถานศึกษาระดับการศึกษา
ขัๅนพืนๅ ฐาน ทีไเดຌรับรางวัลพระราชทาน
จัดการศึกษาเดຌมาตรฐานดีดน฿นดຌานตาง โ
ป็นเปตามกณฑ์

การลกปลีไยนรียนรูຌผูຌรับผิดชอบดานินงานคัดลือกนักรียนละสถานศึกษา
พือไ รับรางวัลพระราชทาน

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จำนกตำมงบรำยจำย
งบดำนินงำน
จัดสรร฿หຌ
สพท. สนอ
งบอุดหนุน
สพท./รงรียน
ครงกำร
ลกปງำ

ยุทธศำสตร์ทีไ 2 พัฒนำคุณภำพผูຌรียนละสงสริมกำรจัดกำรศึกษำพืไอสรຌำงขีดควำมสำมำรถ฿นกำรขงขัน
ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม

ปງำหมำย

3.2 การพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพละมาตรฐานการศึกษาชิงบูรณาการ
฿นลักษณะ online ของหนวยงานทุกระดับ

พือไ พัฒนาระบบขຌอมูลสารสนทศทีไจาป็น
ชิงบูรณาการพือไ การบริหารจัดการคุณภาพ
ละมาตรฐานของสถานศึกษาดຌวยระบบ
online ของหนวยงานทุกระดับ฿นสังกัด

3.3 การติดตามละตรวจสอบคุณภาพละมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ดยตຌนสังกัดตามกฎกระทรวงฯ

พือไ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
ละมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาละ฿หຌคานะนา
ชวยหลือการวางระบบ
การประกันคุณภาพภาย
฿นสถานศึกษาตามกฎกระทรวงฯ

3.4 คาราวานประกันคุณภาพการศึกษา

หนวย : บาท

รวม

สำนัก/สพฐ.
ดำนินกำร
5,650,340

รำยจำยอืไน

800,000

14,811,900

1,458,600

พือไ สงสริมศักยภาพละอกาส
ของบุคลากรหลักจากสถานศึกษา
ทีไมีประสิทธิผล฿นการพัฒนาระบบ
ละกลเกการบริหารจัดการคุณภาพ
ละมาตรฐานการศึกษาทีไขຌมขใง
ตามความรวมมือกับหนวยงาน
ทัๅงภาย฿นประทศละตางประทศ

3.5 การสงสริมสนับสนุนการ฿ชຌประยชน์นวัตกรรมดຌานการประกันคุณภาพภาย฿น
สถานศึกษาสูการพัฒนาคุณภาพละมาตรฐานการศึกษา

พือไ สงสริมศักยภาพละอกาสของบุคลากร
หลักจากสถานศึกษาทีไมีประสิทธิผล฿นการ
พัฒนาระบบละกลเกการบริหารจัดการ
คุณภาพละมาตรฐานการศึกษา
ทีไขຌมขใงตามความรวมมือกับหนวยงาน
ทัๅงภาย฿นประทศละตางประทศ

579,520

3.6 การสรຌางครือขายความรวมมือกับสถาบันทีไป็นลิศพือไ พัฒนาระบบ
ละกลเกการบริหารจัดการคุณภาพละมาตรฐานการศึกษา

พือไ สงสริมศักยภาพละอกาสของบุคลากร
หลักจากสถานศึกษาทีไมีประสิทธิผล
฿นการพัฒนาระบบละกลเกการบริหาร
จัดการคุณภาพละมาตรฐานการศึกษา
ทีไขຌมขใงตามความรวมมือกับหนวยงาน
ทัๅงภาย฿นประทศละตางประทศ

3,371,200

4. กำรพัฒนำระบบขຌอมูลสำรสนทศดຌำนกำรจบกำรศึกษำ

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จำนกตำมงบรำยจำย
งบดำนินงำน
จัดสรร฿หຌ
สพท. สนอ
งบอุดหนุน
สพท./รงรียน
ครงกำร
ลกปງำ

7,019,640

3,010,140

1,000,000

4,009,500

-

-

-

เตรมำส

หลงงิน

หนวยงำน
รับผิดชอบ

1-4

สทศ.

1

สทศ.

1-2

สทศ.

2 ,4

สทศ.

1 -4

สทศ.

ภาคบังคับ/ประถม

สทศ.
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ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม
4.1 การประชุมปฏิบัตกิ ารวิคราะห์ขอຌ มูลละจัดทารายงานสรุปผลการจัดประชุม
ชิงปฏิบัตกิ ารการจัดทาจัดกใบขຌอมูลสารสนทศดຌานการจบการศึกษา
ละการ฿หຌบริการขຌอมูลทางการศึกษา สาหรับสานักงานขตพืนๅ ทีไการศึกษา
ละสถานศึกษาของปงบประมาณ 2560

ปງำหมำย

หนวย : บาท

รวม

เดຌรายงานผลการวิคราะห์ละรายงาน
สรุปผลการจัดประชุมชิงปฏิบัตกิ าร
การจัดทาจัดกใบขຌอมูลสารสนทศ
ดຌานการจบการศึกษา
ละการ฿หຌบริการขຌอมูลทางการศึกษา
สาหรับสานักงานขตพืนๅ ทีไการศึกษา
ละสถานศึกษา

4.2 การอบรมชิงปฏิบัตกิ ารการจัดทาจัดกใบขຌอมูลสารสนทศดຌานการจบการศึกษา บุคลากรของสานักงานขตพืนๅ ทีไการศึกษา
ละการบริการขຌอมูลทางการศึกษาสาหรับสานักงานขตพืนๅ ทีไการศึกษาละสถานศึกษา ละสถานศึกษามีความตระหนัก
฿นภาระหนຌาทีไทีไรับผิดชอบสามารถ
กลุมจังหวัดภาคหนือละภาค฿ตຌ
ดานินงานทะบียนละอกสารหลักฐาน
การศึกษาเดຌป็นระบบมากยิไงขึๅนทัๅง฿นดຌาน
การจัดทาจัดกใบรวบรวมละรักษาขຌอมูล
สดงผลการจบการศึกษาขัๅนพืนๅ ฐาน
ซึไงจะสงผลตอการ฿หຌบริการขຌอมูล
ละอกสารหลักฐานกสถานศึกษา
หนวยงานประชาชนทัไวเป
เดຌถกู ตຌองละรวดรใวมากขึๅนป็นการ
สรຌางความชืไอมัไนตอสังคมละสามารถ
ตรวจสอบความปรง฿สเดຌ
4.3 การติดตาม/ตรวจสอบสภาพการจัดกใบหลักฐานสดงผลการจบการศึกษา
ของขตพืนๅ ทีไการศึกษาละ฿หຌการนะนากีไยวกับวิธีปฏิบัต฿ิ นการจัดกใบหลักฐาน
สดงผลการจบ การศึกษาอยางถูกตຌองทัๅงตຌนฉบับละการจัดกใบป็นดิจติ อล
ดຌวยทคนลยีทีไทันสมัยทีไหมาะสมกับสภาพของขตพืนๅ ทีไการศึกษา

ตรวจสอบสภาพการจัดกใบหลักฐานสดงผล
การจบการศึกษาของขตพืนๅ ทีไการศึกษา
ละ฿หຌการนะนากีไยวกับวิธีปฏิบัต฿ิ นการ
จัดกใบหลักฐานสดงผลการจบการศึกษา
อยางถูกตຌองทัๅงตຌนฉบับละการจัดกใบ
ป็นดิจติ อลดຌวยทคนลยีทีไทันสมัย
ทีไหมาะสมกับสภาพของขตพืนๅ ทีไการศึกษา
พรຌอมทัๅงติดตามผลการดานินงาน฿หຌบริการ
ขຌอมูลทางการศึกษาของขตพืนๅ ทีไการศึกษา
พือไ การพัฒนาระบบการ฿หຌบริการเดຌอยาง
ถูกตຌองสอดคลຌองกับสภาพของขตพืนๅ ทีไ
การศึกษา

4.4 การจัดสรรงบประมาณป็นคา฿ชຌจา ย฿นการพัฒนาระบบงานทะบียน
ละการจัดกใบอกสารหลักฐานการจบการศึกษา (ปพ. 3) ดຌวยระบบอิลใกทรอนิกส์

สานักงานขตพืนๅ ทีไการศึกษา
จานวน 225 ขต

4,009,500

สำนัก/สพฐ.
ดำนินกำร

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จำนกตำมงบรำยจำย
งบดำนินงำน
จัดสรร฿หຌ
สพท. สนอ
งบอุดหนุน
สพท./รงรียน
ครงกำร
ลกปງำ

รำยจำยอืไน

เตรมำส

หลงงิน

หนวยงำน
รับผิดชอบ

600,000

1

สทศ.

1,876,965

1-2

สทศ.

181,200

2

สทศ.

2

สทศ.

4,009,500
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ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม
4.5 การประชุมปฏิบัตกิ ารวิคราะห์ละสังคราะห์วุฒกิ ารศึกษาจากตางประทศ
ระดับการศึกษาขัๅนพืนๅ ฐาน

ปງำหมำย

รวม

2,049,350

2,049,350

70,519,400

35,409,400

6.1 พัฒนาคลังขຌอสอบวัดสมรรถนะผูຌรียน (ขຌอสอบการอาน คณิตศาสตร์
ละวิทยาศาสตร์) อิงตามนวขຌอสอบ PISA ดຌวยระบบออนเลน์ ละผยพร

นักรียนอายุ 15 ปทีไอยู฿นระดับ
ชัๅนมัธยมศึกษา

3,250,000

6.2 ตรียมความพรຌอมรับการประมิน PISA 2018 (ประชาสัมพันธ์
สรຌางความตระหนัก รับรูຌ ละตรียมนักรียนดຌาน ICT Skill
ละสรຌางรงจูง฿จละขวัญกาลัง฿จ฿นการประมิน PISA)

1.ผูຌอานวยการสานักงานขตพืนๅ ทีไการศึกษา
จานวน 225 ขต
2.ศึกษานิทศก์ทีไรับผิดชอบครงการ PISA
จานวน 225 คน
3.บุคลกรทางการศึกษาของหนวยงานอืไน
ทีไกีไยวกับครงการ PISA

3,340,000

6.3 พัฒนาสืไอ ครืไองมือ ศึกษานิทศก์ละครูผูຌสอน กีไยวกับการ฿ชຌองค์ความรูຌ
฿น PISA ป็นนวทางการพัฒนาการรียนรูຌระดับชัๅนรียน

สพป. 183 ขต ละสพม. 42 ขต

5,819,400

6.4 พัฒนาครือขายความรวมมือพือไ ฿ชຌผลประมิน PISA สูการพัฒนาการศักยภาพ
การจัดการศึกษาระดับสถานศึกษา

สพป.183 ขต สพม. 42 ขตละหนวยงาน
การศึกษาทัๅง฿นละตางประทศ

6.5 ขับคลืไอนพือไ ยกระดับคุณภาพการศึกษาเทยดย฿ชຌองค์ความรูຌ
จากการขຌารวมครงการ PISA

ครงกำรพัฒนำนยบำยกำรจัดกำรศึกษำตำมยุทธศำสตร์ของ สพฐ.
งบประชุม อบรม สัมมนำ

รำยจำยอืไน

95,648,100
10,497,500

เตรมำส

หลงงิน

2-3

-

-

-

3

35,110,000

-

-

สทศ.
สทศ.

ภาคบังคับ/ประถม

-

หนวยงำน
รับผิดชอบ
สทศ.

ภาคบังคับ/ประถม

-

2,049,350

สริมสรຌางความขຌมขใง฿นดຌานการทดสอบ
ระดับชาติ ละนานาชาติทีไเดຌมาตรฐาน
ละทันสมัย฿หຌกขตพืนๅ ทีไการศึกษา
ละครือขายชุมนุมนักวัดผลฯ

6. ยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรรียนกำรสอนละกำรวัดกำรรียนรูຌของนักรียน
พืไอยกระดับคุณภำพกำรศึกษำเทยดย฿ชຌองค์ควำมรูຌจำกกำร
ขຌำรวมครงกำร PISA

สำนัก/สพฐ.
ดำนินกำร
351,975

เดຌรายงานผลการวิคราะห์ละสังคราะห์
วุฒกิ ารศึกษาจากตางประทศพือไ ฿ชຌป็น
อกสารอຌางอิง฿นการพิจารณาทียบวุฒิ
การศึกษาทาการศึกษาภาคบังคับหรือ
การศึกษาขัๅนพืนๅ ฐานของประทศเทย

5. กำรพัฒนำระบบกำรวัดละประมินผลละสงสริมครือขำย
ควำมรวมมือ฿นกำรประมินคุณภำพกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน
การพัฒนาระบบการวัดละประมินผลละสงสริมครือขายความรวมมือ
฿นการประมินคุณภาพการศึกษาขัๅนพืนๅ ฐาน

หนวย : บาท

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จำนกตำมงบรำยจำย
งบดำนินงำน
จัดสรร฿หຌ
สพท. สนอ
งบอุดหนุน
สพท./รงรียน
ครงกำร
ลกปງำ

สทศ.

1-3

สทศ.

22,610,000

1-3

สทศ.

12,500,000

2- 3

สทศ.

3,000,000

4

สทศ.

20,000,000

1 -4

สทศ.

1 -4 ภาคบังคับ/ประถม
1 -4 ภาคบังคับ/ประถม

สพฐ.
สพฐ.

95,648,100
10,497,500
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ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม

ปງำหมำย

หนวย : บาท

รวม

สำนัก/สพฐ.
ดำนินกำร

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จำนกตำมงบรำยจำย
งบดำนินงำน
จัดสรร฿หຌ
สพท. สนอ
งบอุดหนุน
สพท./รงรียน
ครงกำร
ลกปງำ

รำยจำยอืไน

เตรมำส

หลงงิน

หนวยงำน
รับผิดชอบ

กิจกรรมรอง พัฒนำหลักสูตรละกระบวนกำรรียนรูຌทีไหลำกหลำย
฿หຌอืๅอตอกำรรียนรูຌตลอดชีวติ

303,202,300

189,703,700

90,677,600

-

-

22,821,000

สวก.,สนผ.,
สพฐ.

กิจกรรมรอง พัฒนำหลักสูตรละกระบวนกำรรียนรูຌทีไหลำกหลำย
฿หຌอืๅอตอกำรรียนรูຌตลอดชีวติ

262,762,100

175,946,300

77,415,200

-

-

9,400,600

สวก.,สพฐ.

4,170,800

3,670,800

500,000

-

-

ครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรรียนกำรสอนสังคมศึกษำ
ศำสนำ ละวัฒนธรรม
ครงกำรจຌำงหมำบริกำรจຌำหนຌำทีไครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรรียนรูຌ
สังคมศึกษำ ศำสนำ ละวัฒนธรรม กำรพัฒนำกำรศึกษำ
พืไอสรຌำงควำมป็นพลมือง฿นระบอบประชำธิปเตย

1. พือไ ดานินการจัดการงานครงการ฿หຌมี
ประสิทธิภาพ

180,000

1.การพัฒนาบุคลากรดຌานการศึกษาพือไ สรຌางความป็นพลมือง฿นระบอบประชาธิปเตย

1. พือไ พัฒนาบุคลากรกนนา฿หຌมีความรูຌ
ความขຌา฿จดຌานนวคิดการศึกษา
พือไ สรຌางความป็นพลมือง

680,000

2. การพัฒนารูปบบรงรียนสรຌางพลมือง฿นระบอบประชาธิปเตย

2. พือไ พัฒนารูปบบละตัวชีๅวัด

467,300

3. จัดคายดใกละยาวชนทีไสง สริมความป็นพลมือง

3. พือไ จัดคายดใกละยาวชนระดับ
มัธยมศึกษาพือไ สงสริมความป็นพลมือง

กำรพัฒนำกำรจัดกำรรียนรูຌประวัตศิ ำสตร์ชำติเทยพืไอปลูกฝังควำมรักชำติ
ศำสนำ พระมหำกษัตริย์
1. การประชุมปฏิบัตกิ ารพัฒนานวการจัดกิจกรรมการรียนรูຌบบ Active Learning
ประวัตศิ าสตร์ชาติเทยทีไสริมสรຌางทักษะการคิดวิคราะห์ พือไ ปลูกฝังความป็นชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ (2 ครัๅง พัฒนากระบวนการ ม.ค. 61
ละ revised & Improvement หลังการทดลอง฿ชຌ ก.ค. 61)

500,000

-

1-4

บังคับ/ประถม

สวก.

1

สวก.

1-2

สวก.

2

สวก.
สวก.
สวก.

820,300

2

สวก.

2. การประชุมปฏิบัตกิ ารพัฒนาสืไอการจัดการรียนรูຌประวัตศิ าสตร์ชาติเทย
บบ Active Learning - Thai History Board Game

620,400

3

สวก.

3. (การจัดจຌาง) ผลิตสืไอการจัดการรียนรูຌประวัตศิ าสตร์ชาติเทยบบ Active Learning
พือไ ปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

400,000

2

สวก.

502,800

2-3

สวก.

พือไ ฿หຌผูຌรียนรูຌละขຌา฿จประวัตคิ วาม
ป็นมาของชาติเทย สรຌางสริมกระบวนการ
คิดวิคราะห์อยางนักประวัตศิ าสตร์ ละกิด
ความรักละหวงหน฿นสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์

การพัฒนารูปบบการจัดการรียนรูຌพือไ สงสริมความป็นพลมืองลก

พัฒนากิจกรรมการรียนการสอน
พือไ ความป็นพลมืองลก

การพัฒนารูปบบการรียนการสอนทีไสง สริมคุณธรรมจริยธรรม

พัฒนากิจกรรมการรียนการสอน
พือไ สงสริมคุณธรรมจริยธรรม

สวก.

การพัฒนารูปบบการจัดการรียนรูຌพือไ สงสริมความรูຌกฏหมายพืนๅ ฐานละทักษะชีวิต
สาหรับนักรียนระดับการศึกษาขัๅนพืนๅ ฐาน

พัฒนากิจกรรมการรียนการสอนกฏหมาย
พืนๅ ฐาน

สวก.

การพัฒนารูปบบการจัดการรียนรูຌการป็นจຌาบຌานทีไดี ดย฿ชຌชมุ ชนป็นฐาน

พัฒนาชุดกิจกรรมการรียนการสอน
พือไ การป็นจຌาบຌานทีไดี

สวก.
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ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม

ปງำหมำย

หนวย : บาท

รวม
2,670,500

ครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรรียนวิทยำศำสตร์ขัๅนพืๅนฐำน

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จำนกตำมงบรำยจำย
งบดำนินงำน
จัดสรร฿หຌ
สพท. สนอ
งบอุดหนุน
สพท./รงรียน
ครงกำร
ลกปງำ

สำนัก/สพฐ.
ดำนินกำร
-

-

-

รำยจำยอืไน
-

เตรมำส

2,670,500

1-4

หลงงิน
บังคับ/ประถม

หนวยงำน
รับผิดชอบ
สวก.

ครงการพัฒนาการจัดการรียนรูຌพือไ การยกระดับผลสัมฤทธิท่ างการรียนวิทยาศาสตร์
รวมกับองค์กรดຌานวิทยาศาสตร์ศกึ ษา฿นตางประทศ "ครงการพัฒนาการจัดการรียน
การสอน ' Essential Technology media Improving Science Education
( The People's Republic of China: PRC) "

การพัฒนาการจัดการรียนรูຌพือไ การ
ยกระดับผลสัมฤทธิท่ างการรียนวิทยาศาสตร์
รวมกับองค์กรดຌานวิทยาศาสตร์ศกึ ษา฿น
ตางประทศ ครงการพัฒนาการจัดการรียน
การสอน ' Essential Technology media
Improving Science Education ( The
People's Republic of China: PRC)

1,103,000

2-3

สวก.

ครงการพัฒนาการจัดการรียนรูຌพือไ การยกระดับผลสัมฤทธิท่ างการรียนวิทยาศาสตร์
รวมกับองค์กรดຌานวิทยาศาสตร์ศกึ ษา฿นตางประทศ "ครงการพัฒนาการจัดการรียน
การสอน To Improve Science Education Achievement Student in Australia"

พัฒนาการจัดการรียนรูຌพือไ การยกระดับ
ผลสัมฤทธิท่ างการรียนวิทยาศาสตร์ รวมกับ
องค์กรดຌานวิทยาศาสตร์ศกึ ษา฿นตางประทศ
"ครงการพัฒนาการจัดการรียนการสอน
To Improve Science Education
Achievement Student in Australia"

1,567,500

3

สวก.

2,695,400

3

ครงกำร รงรัดพัฒนำคุณภำพผูຌรียนสูกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรรียน
คณิตศำสตร์
กิจกรรม ประชุม/อบรม/สัมมนาคณิตศาสตร์ระดับนานาชาติ
1. การขຌารวมประชุม/สัมมนาคณิตศาสตร์ระดับนานาชาติ
2. การอบรมหลักสูตรระยะสัๅน

2,695,400

-

-

-

-

บังคับ/ประถม

1.พือไ ขຌารวมประชุม/อบรม/สัมมนา
การจัดการรียนการสอนคณิตศาสตร์

สวก.

2. พือไ พัฒนาครูผูຌสอนคณิตศาสตร์฿หຌมีลก
ทัศน์ละกຌาวเกล฿นวิทยาการการสอน
3. พือไ พัฒนาวิสยั ทัศน์ของบุคลากรทีไทางาน
ทีไกีไยวขຌองกับการจัดการรียนการสอน
คณิตศาสตร์฿หຌมีมุมมอง ตลอดจน
ปรับกระบวนทัศน์฿หຌมีความหลากหลาย
ทันสมัย ละป็นสากล

ครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรรียนรูຌอสิ ลำมศึกษำ
1. การพัฒนาหลักสูตรละการจัดการรียนรูຌอสิ ลามศึกษา
1.พือไ สงสริม฿หຌสถานศึกษา฿นพืนๅ ทีไ
1.1 ประชุมปฏิบัตกิ ารสรຌางวิทยากรกนนาละขับคลืไอนการนาหลักสูตรอิสลามศึกษา 5 จังหวัดชายดนภาค฿ตຌทีไจดั การรียนรูຌวิชา
(บบขຌม) เปสูสถานศึกษา
สามัญควบคูศาสนามีหลักสูตรอิสลามศึกษา
ทีไยดื หยุน฿หຌสถานศึกษาสามารถเปปรับ฿ชຌ฿หຌ
สอดคลຌองกับบริบท ความตຌองการ ละอัต
ลักษณ์ของชุมชนทຌองถิไน

สวก.

2,159,400

2,159,400
1,176,200

-

-

-

1,511,000

สวก.

1,184,400

สวก.

-

1-4
2-3

บังคับ/ประถม

สวก.
สวก.
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ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม

ปງำหมำย

รวม

หนวย : บาท

สำนัก/สพฐ.
ดำนินกำร

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จำนกตำมงบรำยจำย
งบดำนินงำน
จัดสรร฿หຌ
สพท. สนอ
งบอุดหนุน
สพท./รงรียน
ครงกำร
ลกปງำ

รำยจำยอืไน

เตรมำส

หลงงิน

หนวยงำน
รับผิดชอบ

2. สถานศึกษามีหนังสือรียนละสืไอ
การรียนรูຌทีไมีคณ
ุ ภาพนาเป฿ชຌ฿นการจัดการ
รียนการสอนละพัฒนาผูຌรียน฿หຌมีคณ
ุ ภาพ
฿หຌมีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์ตามทีไสงั คม
คาดหวัง ป็นทีไยอมรับของสังคมเทยละ
สากล
2. บรรณาธิการรางอกสารประกอบหลักสูตรอิสลามศึกษา (บบขຌม) จานวน 3 ลม ดังนีๅ

436,800

2.1 อกสารนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรอิสลามศึกษา (บบขຌม)
2.2 นวทางการวัดละประมินผลฯ
2.3 นวทางการจัด การรียนรูຌอสิ ลามศึกษา
3. จຌางหมาบริการบุคคลปฏิบัตงิ านครงการพัฒนาจัดการรียนรูຌอสิ ลามศึกษา
4. การพัฒนาสืไอการรียนรูຌอสิ ลามศึกษา
- สงสริมการผลิตหนังสือรียนละสืไอสริมการรียนรูຌทีไสอดคลຌองตามหลักสูตรอิสลาม
ศึกษา (บบขຌม)
ครงกำร พัฒนำละสงสริมกำร฿ชຌหลักสูตรกนกลำงกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน
1. conference สรຌางความขຌา฿จรืไอง "มาตราฐานละตัวชีๅวัด ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560" 1. สถานศึกษาทุกหง ปรับปรุงหลักสูตร
2. ประชุมปฏิบัตกิ ารสรຌางผูຌนาการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตร
สถานศึกษาสอดคลຌองกับมาตรฐาน
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
การรียนรูຌ ตัวชีๅวัด กณฑ์ การจบการศึกษา
3. จัดสรร฿หຌขตพืนๅ ทีไการศึกษาพัฒนาผูຌบริหารสถานศึกษาละครูกีไยวกับการพัฒนา
ละการปลีไยนปลงของ ลกปัจจุบัน
หลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานการรียนรูຌละตัวชีๅวัด ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ละอนาคต
4. จัดทาวีดทิ ัศน์ความรูຌละนวทางการจัดการรียนรูຌกีไยวกับสาระ฿นกลุมสาระ
2. หลักสูตรกนกลางการศึกษาขัๅนพืนๅ ฐาน
การรียนรูຌคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ละสาระภูมิศาสตร์฿นกลุมสาระการรียนรูຌ
เดຌรับการพัฒนา฿หຌสอดคลຌองกัน
สังคมศึกษา ศาสนา ละวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) จานวน 5 รืไอง
5. ประชุมปฏิบัตกิ ารอบรมสาระทคนลยี (การออกบบทคนลยีละวิทยาการคานวณ)
฿นกลุมสาระการรียนรูຌวิทยาศาสตร์ ฉบับปรับปรุง 2560 การพัฒนาหลักสูตรกนกลาง
—การศึกษาขัๅนพืนๅ ฐานทัๅงระบบ
6. ศึกษาวิจยั กีไยวกับการพัฒนาหลักสูตร฿หม
7. ประชุมชิงปฏิบัตกิ ารกาหนดทิศทางการพัฒนาหลักสูตร฿หม
8. ประชุมคณะทางานจัดทากรอบ(ราง)กลุมสาระตามหลักสูตรการศึกษาขัๅนพืนๅ ฐานฉบับ฿หม
- จຌางหมาบริการ
9. ประชุมคณะอนุกรรมการ฿นคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืนๅ ฐาน ดຌานหลักสูตร
10. จัดทาอกสารหลักสูตรละอกสารประกอบหลักสูตร
11. ประชุมลกปลีไยนรียนรูຌการพัฒนาหลักสูตร ฿นตางประทศ

180,000
366,400

40,480,800

27,080,300

12,100,000

-

-

1,300,500

2

สวก.

1
3

สวก.
สวก.
สวก.
สวก.
สวก.

1-4
1-2

10,000
1,500,000

2-3
12,100,000
1-2
3,289,100
2-3
3,400,000
3
2,000,000
3,000,000
8,000,000

2-3
2-3
1-4

444,000
5,437,200
1,300,500

1-2
3

บังคับ/ประถม

สวก.
สวก.
สวก.
สวก.
สวก.
สวก.
สวก.
สวก.
สวก.
สวก.
สวก.
สวก.
สวก.
สวก.
สวก.
สวก.
สวก.
สวก.
สวก.
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ปງำหมำย

1. หนังสือรียนฉบับ ศธ. ตามหลักสูตร
ฉบับปรับปรุง ชัๅน ป.1 ป.4 ม.1 ละ
ม.4-6 จานวน 4 ลม
2. ตรวจประมินคุณภาพสืไอ
การรียนรูຌเมนຌอยกวา 50 รายการ
3. กณฑ์การจัดระดับคุณภาพ
สืไอการรียนรูຌ กลุมสาระฯ คณิตศาสตร์
4. หนังสืออานพิมไ ติม / สืไอ
การรียนรูຌ จานวนเมนຌอยกวา 1 กิจกรรม
5. วิจยั การดานินงานขับคลืไอน
นยบายฯ "หนังสือยืมรียน" จานวน 1 รืไอง
6. การติดตามสภาพปัญหาการ
ดานินงานกีไยวกับการลือก/การ฿ชຌ/
การจัดซืๅอหนังสือรียน/ของรงรียน
สังกัด สพฐ. 6 ภูมิภาค

1. ขตพืนๅ ทีไการศึกษาละสถานศึกษา
มีนวปฏิบัต/ิ นวทางการวัดละประมินผล
การรียนรูຌตามหลักสูตร ละมีทคนิค
วิธีการวัดละประมินผลทีไสง สริม
การรียนรูຌของผูຌรียน
2. บุคลากรของขตพืนๅ ทีไการศึกษา
ละสถานศึกษามีความรูຌความขຌา฿จกีไยวกับ
การวัดละประมินผลละสามารถนาสู
การปฏิบัตเิ ดຌ

15,408,000

-

-

รำยจำยอืไน
-

-

3,397,300

เตรมำส
1-4

หลงงิน
บังคับ/ประถม

1-2
1-4
1
3
1.2
3
1
4

839,300

-

-

1,324,100

1-4

744,900

1-2

354,000

2

200,000

2

300,000
300,000

3
3

226,000

4

หนวยงำน
รับผิดชอบ
สวก.
สวก.
สวก.
สวก.
สวก.
สวก.
สวก.
สวก.
สวก.
สวก.
สวก.
สวก.
สวก.
สวก.
สวก.
สวก.

บังคับ/ประถม

สวก.
สวก.
สวก.
สวก.
สวก.
สวก.
สวก.
สวก.
สวก.
สวก.
สวก.
สวก.
สวก.
สวก.
สวก.
สวก.
สวก.
สวก.
สวก.
สวก.

69

2. จัดทามาตรการ/นวทางการดานินงานดຌานการวัดละประมินผลการรียนรูຌ
ตามหลักสูตร
3. วิจยั ละพัฒนาศักยภาพการประมินผล ฿นระดับชัๅนรียนพือไ สริมสรຌางทักษะ
การรียนรูຌ ฿นศตวรรษทีไ 21 ของนักรียนระดับการศึกษา ขัๅนพืนๅ ฐาน (ขตพืนๅ ที/ไ
สถานศึกษาทีไป็นกลุมตัวอยาง)
3.1 ประชุมปฏิบัตกิ ารกาหนดกรอบละจัดทาครืไองมือวิจยั ฿นการ฿ชຌครืไองมือวิจยั
฿นการกใบรวบรวมขຌอมูล
3.2 ลงพืนๅ ทีไกใบขຌอมูลวิจยั ภาคสนามพือไ ประมินความตຌองการจาป็น 6 ภูมิภาค
(หนือ/ตะวันออกฉียงหนือ/ตะวันออก) สพฐ.กใบ(กลาง/฿ตຌ/฿ตัชายดน) ม.ศิลปากร
กใบขຌอมูล(ลงพืนๅ ทีไนักรียน 500 คน ครู 300 คน รงรียน 24 คน ขตพืนๅ ทีไ 12 คน)
3.3 สวนาละขียนรายงานวิจยั

1. พือไ พัฒนาละสงสริมการวัด
ละประมินผลการรียนรูຌตามหลักสูตร
2. พือไ สรຌางความรูຌความขຌา฿จกีไยวกับ
ระบบการวัดละประมินผลการรียนรูຌ
฿นชัๅนรียน฿หຌกบั บุคลากรดຌานการวัด
ละประมินผลของขตพืนๅ ทีไการศึกษา
3. พือไ สงสริมนักรียนดຌานคุณธรรม
จริยธรรมขຌาศึกษาตอ฿นระดับทีไสงู ขึๅน

สำนัก/สพฐ.
ดำนินกำร

600,000
6,012,000
350,000
2,450,000
2,000,000
3,100,000
846,000
50,000

5,560,700

ครงกำร พัฒนำระบบกำรวัดละประมินผลกำรรียนรูຌพืไอยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำ
1. พัฒนานวปฏิบัตกิ ารวัดละประมินผลการรียนรูຌตามหลักสูตร
1.1 ประชุมปฏิบัตกิ ารพัฒนานวทางการทียบอนผลการรียนระดับการศึกษา
ขัๅนพืนๅ ฐาน
1.2 ประชุมปฏิบัตกิ ารจัดทาละพัฒนาคูมือนายทะบียนสถานศึกษา
1.3 ประชุมปฏิบัตพิ จิ ารณา/ทบทวนนวปฏิบัติ ละกณฑ์การจบการศึกษา
ระดับการศึกษาขัๅนพืนๅ ฐาน

รวม
15,408,000

ครงกำรพัฒนำสืไอกำรรียนรูຌ฿นกำรจัดกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน
1. พัฒนาหนังสือรียนฉบับกระทรวงศึกษาธิการตามหลักสูตรฉบับปรับปรุง
2. ตรวจประมินคุณภาพสืไอการรียนรูຌของอกชน
3. พัฒนากณฑ์การจัดระดับคุณภาพ สืไอการรียนรูຌ
4. จัดทาละจัดพิมพ์สืไอสริมการรียนรูຌชน หนังสือ ร.10 ฯลฯ
5. วิจยั การดานินงานขับคลืไอนนยบายการสนับสนุนคา฿ชຌจา ยฯ "หนังสือยืมรียน"
6. จัดทาหนังสืออานพิมไ ติม กลุมสาระการรียนรูຌสงั คมศึกษา ศาสนา ละวัฒนธรรม
7.จຌางหมาบริการบุคคลชวยปฏิบัตงิ าน
8. การติดตามสภาพปัญหาการดานินงานกีไยวกับการลือก/การ฿ชຌ/การจัดซืๅอหนังสือ
รียน/บบฝຄกหัด/ละการบริหารจัดการหนังสือยืมรียน/ตามนยบายการสนับสนุน
คา฿ชຌจา ย฿นการจัดการศึกษาตัๅงตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัๅนพืนๅ ฐาน
(฿หຌ สตผ. ดานินการ) ยืมรียน/ตามนยบายการสนับสนุนคา฿ชຌจา ย฿นการจัดการศึกษา
ตัๅงตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัๅนพืนๅ ฐาน (฿หຌ สตผ. ดานินการ)

หนวย : บาท

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จำนกตำมงบรำยจำย
งบดำนินงำน
จัดสรร฿หຌ
สพท. สนอ
งบอุดหนุน
สพท./รงรียน
ครงกำร
ลกปງำ

ยุทธศำสตร์ทีไ 2 พัฒนำคุณภำพผูຌรียนละสงสริมกำรจัดกำรศึกษำพืไอสรຌำงขีดควำมสำมำรถ฿นกำรขงขัน
ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม
4. พัฒนาระบบประมินคุณธรรม จริยธรรม
- ประชุมคณะกรรมการ สรຌางละพัฒนาครืไองมือ ทดลองครืไองมือ วิคราะห์
ละสรุป กากับ ติดตาม ละประมิน
5. ติดตามการดานินงานดຌานการวัดละประมินผลการรียนรูຌตามหลักสูตร
ของขตพืนๅ ทีไการศึกษาละสถานศึกษา
- ประชุมปฏิบัตกิ าหนดกรอบละสรຌางครืไองมือติดตาม ลงพืนๅ ทีไตดิ ตามผล สรุปผล
6. สงสริมนักรียนผูຌมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมละบาพใญประยชน์ขຌาศึกษาตอ
฿นสถาบันอุดมศึกษา (ครงการดใกดีมีทีไรียน)
- ประชุมปฏิบัตกิ าหนดกรอบละสรຌางครืไองมือติดตาม ลงพืนๅ ทีไตดิ ตามผล สรุปผล
7.สนับสนุนงบประมาณ฿นการดานินงานครงการดใกดีมีทีไรียน
8. จຌางหมาบริการ
9. กิจกรรม ศึกษาดูงานการวัดละประมินผลการศึกษา ละการพัฒนาคุณธรรม
ณ ประทศญึไปุຆน

ปງำหมำย
3. ผูຌรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ขຌาศึกษาตอ฿นสถาบันอุดมศึกษาดຌวยระบบ
นวทางการพัฒนาศักยภาพการประมิน
฿นระดับชัๅนรียนละรงรียนพือไ สริมสรຌาง
ทักษะการรียนรูຌของนักรียนระดับ
การศึกษาขัๅนพืนๅ ฐาน

รำยจำยอืไน

2-3

132,000

4

380,000

2

พือไ ศึกษาดูงานทคนิค/วิธีการพัฒนา
ละประมินคุณธรรม จริยธรรม คานิยม
ของประทศทีไป็นตຌนบบเดຌ

1,324,100

27,830,000
นักรียนตัๅงตระดับปฐมวัยจนถึง
มัธยมศึกษาตอนปลายเดຌรับการพัฒนา
ทักษะการอาน พือไ สรຌางนิสยั รักการอาน
฿หຌหมาะสมกับวัย
1. นักรียนทุกระดับชัๅนอานหนังสือ
- ดใกปฐมวัยอาน หนังสือเมนຌอยกวา 6ลม
หรือฉลีไยวันละ 10 นาที
- นักรียน ป.1-3 อานหนังสือเมนຌอยกวา
12 ลมตอปหรือฉลีไยวันละ 30 นาที

63,975,900

เตรมำส

580,400

839,300

- นักรียน ป.4-6 อานหนังสือเมนຌอยกวา
14 ลมตอปหรือฉลีไยวันละ 60 นาที
- นักรียน ม.1-3 อานหนังสือเมนຌอยกวา
20 ลมตอปหรือฉลีไยวันละ 90 นาที
- นักรียน ม.4-6 อานหนังสือเมนຌอยกวา
20 ลมตอปหรือฉลีไยวันละ 120 นาที
ครงกำร หຌองรียนกีฬำ

สำนัก/สพฐ.
ดำนินกำร

180,000

ครงกำร สงสริมนิสัยรักกำรอำน
1 การพัฒนากิจกรรมสงสริมการอานละการพัฒนาหลงรียนรูຌ
2 ประกวดหนังสือดีดน ประจาป พ.ศ. 2561
3 จัดทาหนังสือทีไระลึกวันดใกหงชาติ ประจาป 2561
4 ขงขันการจัดทาหนังสือลมลใกละจัดกิจกรรมยุวบรรณารักษ์พือไ สงสริมการอาน
฿นงานศิลปหัตถกรรมนักรียน ครัๅงทีไ 66
5 จัดทาวารสารวิชาการ ประจาป 2561
6 การพัฒนาผูຌมีความสามารถพิศษดຌานดนตรี
7 จัดจຌางบุคลากรปฏิบัตงิ าน
8 จัดซืๅอหนังสือพระราชนิพนธ์ฯ

รวม

หนวย : บาท

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จำนกตำมงบรำยจำย
งบดำนินงำน
จัดสรร฿หຌ
สพท. สนอ
งบอุดหนุน
สพท./รงรียน
ครงกำร
ลกปງำ

27,830,000

-

-

-

-

1-4

1-2

250,000

1-3

3,400,000
1,500,000
180,000

1-2
2
1

20,000,000

2-3

63,975,900

-

-

-

1-4

1.งินอุดหนุนนักรียน (คาอาหาร)

หนวยงำน
รับผิดชอบ
สวก.
สวก.
สวก.
สวก.
สวก.
สวก.
สวก.
สวก.
สวก.
สวก.
สวก.
สวก.

2
1
3-4

2,500,000

-

หลงงิน

บังคับ/ประถม

สวก.
สวก.
สวก.
สวก.
สวก.
สวก.
สวก.
สวก.
สวก.
สวก.

บังคับ/ประถม

สวก.
สวก.
สวก.
สวก.
สวก.
สวก.
สวก.
สวก.

8,120,000

1

สวก.

รุน 2 (1/60)

11,920,000

2

สวก.

รุน 3 (2/60)

6,400,000

2

สวก.
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รุน 1 (2/59)

ยุทธศำสตร์ทีไ 2 พัฒนำคุณภำพผูຌรียนละสงสริมกำรจัดกำรศึกษำพืไอสรຌำงขีดควำมสำมำรถ฿นกำรขงขัน
ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม
รุน 4 (1/2561) (รร. ละ 60 คน 9 รร.)

ปງำหมำย

รวม

หนวย : บาท

สำนัก/สพฐ.
ดำนินกำร

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จำนกตำมงบรำยจำย
งบดำนินงำน
จัดสรร฿หຌ
สพท. สนอ
งบอุดหนุน
สพท./รงรียน
ครงกำร
ลกปງำ
7,834,500

รำยจำยอืไน

เตรมำส
3

2. คาวัสดุอปุ กรณ์กฬี า

หลงงิน

หนวยงำน
รับผิดชอบ
สวก.
สวก.

รุน 1 (2/59)

804,400

รุน 2 (1/60)

1,180,800

2

สวก.

รุน 3 (2/60)

634,000

2

สวก.

2,139,700

3

สวก.

รุน 1 (2/59)

2,395,400

1

สวก.

รุน 2 (1/60)

3,516,400

2

สวก.

รุน 4 (1/2561)

1

3. คาชุดกีฬา

สวก.

สวก.

รุน 3 (2/60)

1,888,000

2

สวก.

รุน 4 (1/2561)

5,442,500

3

สวก.

3. ชุดพิธีการ รุน 3 รุน 4 บาง รร.

600,000

สวก.

4. คาสาธารณูปภค

สวก.

รุน 1 (2/59)

649,600

1

สวก.

รุน 2 (1/60)

953,600

2

สวก.

รุน 3 (2/60)
รุน 4 (1/2561)
5. คาจຌางหมารถรับสงนักรียน
6. คาจัดการขงขันกีฬา
7. คาบริหารจัดการการรับนักรียน
8. คลินิกพิศษ รร ละ 200,000 9 รร

512,000

2

สวก.

1,728,000

3

สวก.

369,200

1

สวก.

4,500,000

2-3

สวก.

900,000

2-3

สวก.

1,487,800

2-3

สวก.

71

ยุทธศำสตร์ทีไ 2 พัฒนำคุณภำพผูຌรียนละสงสริมกำรจัดกำรศึกษำพืไอสรຌำงขีดควำมสำมำรถ฿นกำรขงขัน
ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม

ปງำหมำย

ครงกำรสงสริมภำษำอังกฤษระหวำงอำซียน
ครงกำรพัฒนำนยบำยกำรจัดกำรศึกษำตำมยุทธศำสตร์ของ สพฐ.
งบประชุม อบรม สัมมนำ
กิจกรรมรอง พัฒนำหลักสูตรละกระบวนกำรรียนรูຌทีไหลำกหลำย฿หຌอืๅอตอกำรรียนรูຌ
ตลอดชีวติ
ครงกำรยกระดับรงรียนกำญจนำภิษกวิทยำลัยกຌำวสูควำมป็นลิศ
- พืไอพัฒนำนักรียนระดับชัๅนมัธยมศึกษำ
ดຌำนวิทยำศำสตร์คณิตศำสตร์ (10 รง)
ตอนตຌนละตอนปลำย฿นกลุมรงรียนทัๅง
10 รงรียน
- ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักรียน฿นวิชำ
วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
ละทคนลยี฿หຌสูงขึๅน
ครงกำรลกปลีไยนนักรียน ครู ละบุคลำกรทำงกำรศึกษำกับตำงประทศ
1. ตຌอนรับชำวตำงประทศทีไดินทำงมำขຌำรวมครงกำรลกปลีไยนนักรียน
ครู ละบุคลำกรทำงกำรศึกษำกับ สพฐ.
2. จัดประชุมปฐมนิทศผูຌขຌำรวมครงกำรลกปลีไยนนักรียน ครู ละบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำกับตำงประทศกอนดินทำงเปขຌำรวมครงกำร
3. ควำมรวมมือกับหนวยงำนอำสำสมัครตำงประทศ

4. นำพำชำวตำงประทศดูงำนดຌำนกำรศึกษำ฿นประทศเทย
ครงกำรลกปลีไยนดຌำนกำรศึกษำละวัฒนธรรมของนักรียน ผูຌบริหำร
ครู ละบุคลำกรทำงกำรศึกษำกับตำงประทศ
1. ครงกำรลกปลีไยนดຌำนกำรศึกษำละวัฒนธรรมระหวำง สพฐ.
กับกระทรวงศึกษำธิกำรรัฐวิสคอนซิน สหรัฐอมริกำ
2. ครงกำรลกปลีไยนนักรียนระดับมัธยมศึกษำกับจังหวัดฮียวกะ ประทศญีปไ นุຆ

สำนัก/สพฐ.
ดำนินกำร

รวม

รำยจำยอืไน

เตรมำส

หลงงิน

1,410,100

หนวยงำน
รับผิดชอบ

1,410,100
95,697,300

95,697,300

1-4 บังคับ/ประถม

สพฐ.
สพฐ.

703,200

703,200

1-4 บังคับ/ประถม

สพฐ.

40,440,200

13,757,400

13,262,400

13,262,400

-

-

13,420,400

13,262,400

บังคับ/ประถม

สนผ.,สพฐ.

2

สนผ.

1,149,500

1,149,500

1-4

สนผ.
สนผ.

1,000,000

1,000,000

1-4

สนผ.

ครูทีไปฏิบตั งิ ำนรวมกับอำสำสมัครอมริกนั
฿น 40 รงรียนเดຌรับกำรพัฒนำดຌำนกำร
จัดกำรรียนกำรสอนภำษำตำงประทศ
บบนักรียนป็นสำคัญจำกอำสำสมัคร
ตำงประทศ

500,000

500,000

1-4

สนผ.

นักรียนเดຌรับประสบกำรณ์ตรงทำงดຌำน
ภำษำตำงประทศ

300,000

300,000

1-4

สนผ.

2,996,760

สนผ.

1,301,350

สนผ.

1,012,775

สนผ.

446,250
1,476,875

สนผ.
สนผ.

1,703,825

สนผ.
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3. ครงกำรลกปลีไยนผูຌบริหำร ครูละบุคลำกรทำงกำรศึกษำกับจังหวัดฮียวกะ
ประทศญีปไ นุຆ
4. ครงกำรคำยยำวชนเทย - มำลซีย (หมำยหตุ:สลับกันป็นจຌำภำพปวຌนป )
5. ครงกำรนำนักรียนขຌำรวมกำรขงขันภำษำยอรมันอลิมปຂกวิชำกำร
ณ สหพันธ์สำธำรณรัฐยอรมนี (หมำยหตุ : จัดปวຌนป)
6. ครงกำรลกปลีไยนดຌำนกำรศึกษำละวัฒนธรรมระหวำง สพฐ. กับสำนักงำน
กำรศึกษำมืองทรอนตຌ คนำดำ

หนวย : บาท

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จำนกตำมงบรำยจำย
งบดำนินงำน
จัดสรร฿หຌ
สพท. สนอ
งบอุดหนุน
สพท./รงรียน
ครงกำร
ลกปງำ

ยุทธศำสตร์ทีไ 2 พัฒนำคุณภำพผูຌรียนละสงสริมกำรจัดกำรศึกษำพืไอสรຌำงขีดควำมสำมำรถ฿นกำรขงขัน
ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม

ปງำหมำย

หนวย : บาท

สำนัก/สพฐ.
ดำนินกำร

รวม

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จำนกตำมงบรำยจำย
งบดำนินงำน
จัดสรร฿หຌ
สพท. สนอ
งบอุดหนุน
สพท./รงรียน
ครงกำร
ลกปງำ

รำยจำยอืไน

7. ครงกำรลกปลีไยนครู฿นภูมิภำคอชียปซิฟຂกสำหรับกำรศึกษำ
฿นยุคลกำภิวตั น์ (หมำยหตุ : ดินทำง 3 ครัๅง)
ครงกำรผยพรศิลปวัฒนธรรมละดนตรี
(Kagoshima Asia Youth Music Arts Festival) ประทศญีปไ นุຆ

ครงกำรพิไมประสิทธิผลกลยุทธ์ รุน ทีไ 3

2,013,060
10,807,900

ครงกำรพัฒนำนยบำยกำรจัดกำรศึกษำตำมยุทธศำสตร์ของ สพฐ.

เตรมำส

หลงงิน

หนวยงำน
รับผิดชอบ

596,190

สนผ.

1,873,315

สนผ.

2,013,060

สพฐ.

10,807,900

สพฐ.

-

งบประชุม อบรม สัมมนำ
ผนงำนพืๅนฐำนดຌำนกำรพัฒนำละสริมสรຌำงศักยภำพคน
ผลผลิต ผูຌจบกำรศึกษำภำคบังคับ
กิจกรรมหลัก กำรจัดกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนตຌน
สำหรับรงรียนปกติ
กิจกรรมรอง ยกระดับคุณภำพสถำนศึกษำละพัฒนำอัตลักษณ์ผูຌรียน
ทีไหลำกหลำย
1. ครงกำรบຌำนนักวิทยำศำสตร์นຌอย ประทศเทย ระดับประถมศึกษำ
1.1 ทดลอง฿ชຌหนวยการรียนรูຌบຌานนักวิทยาศาสตร์นຌอย ทีไสอดคลຌองกับมาตรฐาน
คณะพัฒนาหลักสูตร 30 คน
การรียนรูຌละตัวชีๅวัด กลุมสาระการรียนรูຌวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ละ
กิจกรรมการศึกษาพือไ ความยัไงยืน (ESD) ละ Unpluged Computertional Science
1.2 ประชุมชิงปฏิบัตกิ ารพัฒนาศักยภาพคณะวิทยากรหลัก
พือไ การพัฒนาสืไอการรียนรูຌทางเกล
1.3 คัดลือกรงรียนกนนาประถมศึกษาพือไ ขຌารวมครงการ
ครือขายละ 1 รงรียน/ 183 ขต

ศึกษานิทศก์ 183 คน

1.4 อบรมชิงปฏิบัตกิ ารครูวิทยากรหลัก 183 สพป. โ ละ 2 คน
1.5 จัดสรรงิน฿หຌรงรียนทีไขຌารวมครงการพือไ จัดซืๅอสืไอวัสดุอปุ กรณ์การจัดการรียนรูຌ
฿หຌรงรียน 183 รง
1.6 นารองการ฿ชຌหนวยการรียนรูຌ฿นรงรียน
1.7 นิทศติดตามผลการจัดการรียนรูຌ
1.8 ประชุมชิงปฏิบัตกิ ารคณะวิทยากรหลักพือไ ปรับปรุงหนวยการรียนรูຌ
1.9 สรุปละวางผนการขยายผลครงการ
1.10 การจัดพิมพ์สืไอ 60 พรรษา ละผนการจัดประสบการณ์
1.11 ประชุมชิงวิชาการละสัมนาพิศษครือขาย บຌานนักวิทยาศาสตร์นຌอยนานาชาติ
ระดับประถมศึกษา ณ ประทศนิวซีลนด์ ออสตรีย
1.12 การอบรม/สัมมนา พือไ พัฒนาคุณภาพการจัดการรียนการ สอนวิทยาศาสตร์
ระดับประถมศึกษา ณ ประทศยอรมัน

366 คน
183 รง

188,426,300

130,067,800

25,389,200

-

-

32,969,300

53,611,300

35,813,000

10,925,800

-

-

6,872,500

ม.ตຌน รร.ปกติ
1-4 ม.ตຌน รร.ปกติ

สกบ. สนก.
สพฐ.
สกบ.,สพฐ.

200,000

สกบ.

250,000

สกบ.

183 รงรียน

6 หนวยการรียนรูຌ

690 ชุด
12 คน
15 คน

1,600,000

สกบ.
สกบ.

549,000

150,000
250,000
300,000
11,778,960
1,967,000

สกบ.
สกบ.
สกบ.
สกบ.
สกบ.

2,416,500

สกบ.
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ยุทธศำสตร์ทีไ 2 พัฒนำคุณภำพผูຌรียนละสงสริมกำรจัดกำรศึกษำพืไอสรຌำงขีดควำมสำมำรถ฿นกำรขงขัน
ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม
2. ครงกำรยกระดับคุณภำพสถำนศึกษำละพัฒนำอัตลักษณ์ผูຌรียนทีไหลำกหลำย
2.1.ประชุมชิงปฏิบัตกิ ารพัฒนาการจัดผนยกระดับสถานศึกษาละอัตลักษณ์
สูความป็นลิศทีไหลากหลาย
2.2 จัดสรรงบ฿หຌรงรียนขับคลืไอนตຌนบบรงรียน รงรียนหงความสุข
มุงสูรงรียนกนนาละอัตลักษณ์ผูຌรียน (HAPPINESS SCHOOL)

ปງำหมำย

250 คน

500 คน

2.4 จัดสรรงบ฿หຌสานักงานขตพืนๅ ทีไการศึกษาพือไ ติดตามกใบขຌอมูล฿นการประมิน
ละจัดทารายงานผลการดานินการครงการยกระดับคุณภาพสถานศึกษา
ละพัฒนาอัตลักษณ์ผูຌรียนทีไหลากหลาย

18 สพป. (Cluster)

2.5 การอบรมสัมมนาศึกษาดูงานพือไ การพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรหงคุณภาพดย
ทคนิคทียบคียงพือไ พัฒนาตຌนบบรงรียนสูความป็นลิศ ณ ประทศอมริกา

10 คน

ครงกำรพิไมประสิทธิผลกลยุทธ์ รุน ทีไ 4

รำยจำยอืไน

พืไอนำระบบกำรบริหำรคุณภำพองค์กร
ตำมนวคิดของประทศสหรัฐอมริกำ
(Malcolm Baldrige) ละของ
ประทศเทย (Thailand Quality
Award :TQA) มำประยุกต์฿ชຌกบั
รงรียนนำรอง฿นครงกำรรงรียน
฿นฝัน พืไอหำนวทำง ทีไหมำะสม
ละขยำยผลกำรพัฒนำอยำงป็นระบบ

เตรมำส

หลงงิน

862,880

หนวยงำน
รับผิดชอบ

สกบ.
9,774,000

สกบ.

1,725,760

สกบ.

602,800

สกบ.

1,458,100

1,030,900

ครงกำรพัฒนำนยบำยกำรจัดกำรศึกษำตำมยุทธศำสตร์ของ สพฐ.
งบประชุม อบรม สัมมนำ

1.1 พัฒนารงรียน฿นครงการฯ ละทีมพีไ ลีๅยง
1.2 พัฒนารงรียนคูขนาน ละทีมพีไ ลีๅยง
1.3 การจัดประกวด BEIDQM Award
1.4 การจัดสรรพือไ พัฒนาตอยอด
1.5 การกากับติดตามละประมินผลครงการฯ ดยทีมพีไ ลีๅยงตามคูมือการ฿ชຌกณฑ์
ละนวทาง BEIDQM

สำนัก/สพฐ.
ดำนินกำร

216 รง

2.3.ประชุมปฏิบัตสิ รຌางความรูຌความขຌา฿จ ฿นการพัฒนาจัดทาขຌอมูล นวทาง
การยกระดับคุณภาพสถานศึกษา ละตຌนบบรงรียน รงรียนกนนา รงรียน
หงความสุขมุงสูอตั ลักษณ์ผูຌรียน (HAPPINESS SCHOOL) ดยมีผูຌบริหารรงรียน
ครู ศึกษานิทศก์ กลุม Cluster

กิจกรรมรอง กำรวิจยั พืไอพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ
1.ครงกำรวิจยั ละพัฒนำนวัตกรรมกำรบริหำรรงรียนอยำงยัไงยืนละมีคุณภำพ
ทัๅงองค์กร

รวม

หนวย : บาท

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จำนกตำมงบรำยจำย
งบดำนินงำน
จัดสรร฿หຌ
สพท. สนอ
งบอุดหนุน
สพท./รงรียน
ครงกำร
ลกปງำ

18,695,400
-

18,695,400

134,815,000
1,689,200

94,254,800
500,000

14,463,400
1,189,200

500,000

589,200
300,000
300,000

-

-

สกบ.

1,030,900

ม.ตຌน รร.ปกติ

สพฐ.

26,096,800

ม.ตຌน รร.ปกติ
ม.ตຌน รร.ปกติ
1-4 ม.ตຌน รร.ปกติ

สพฐ.
สพฐ.

2-4
2-4
2-4
2-4

สนก.,สพฐ.
สนก.

สนก.
สนก.
สนก.
สนก.
สนก.
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ยุทธศำสตร์ทีไ 2 พัฒนำคุณภำพผูຌรียนละสงสริมกำรจัดกำรศึกษำพืไอสรຌำงขีดควำมสำมำรถ฿นกำรขงขัน
ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม
2.ครงกำรสริมสรຌำงละพัฒนำศักยภำพผูຌรียนสูควำมป็นลิศ
(ครงกำรอัจฉริยะจรรยำ )

2.1 กิจกรรมประชุมวิคราะห์สภาพปัญหาการดานินกิจกรรมละจัดทารายละอียด
กิจกรรมสงสริมอัจฉริยภาพนักรียนสาหรับรงรียน
2.2 กิจกรรมผลิตละพัฒนาสืไอทคนลยีพือไ สนับสนุนการรียนการสอน
2.3 กิจกรรมอบรมชิงปฏิบัตกิ ารทคนิคการจัดทาผนการพัฒนาตนอง
พือไ สงสริมอัจฉริยภาพผูຌรียน
2.4 กิจกรรมสงสริมการ฿ชຌดจิ ทิ ัล฿หຌกิดประยชน์ละสรຌางสรรค์
พือไ สริมสรຌางทักษะดิจทิ ัล฿หຌก ผูຌบริหาร ครูละนักรียน
3.ครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรรียนรูຌสูสำกล : กิจกรรมกำรพัฒนำควำมสำมำรถ
ทำงวิชำกำรผูຌรียนผำนกระบวนกำรขงขันทำงวิชำกำร ระดับนำนำชำติ

3.1 จัดทาละพัฒนานวทางการจัดกิจกรรมการขงขันทางวิชาการละพัฒนา
ปรกรมการรับสมัครนักรียนขຌารวมกิจกรรมการขงขันทางวิชาการระดับนานาชาติ
ประจาป 2561

กำรพัฒนำกำรสอนจำกขຌอมูลหลักฐำน
มำกกวำขຌอมูลชัๅนตຌน ปງำหมำยรวม
฿นกำรพัฒนำ กำรกระตุຌน฿หຌกิด
กำรสรຌำงครือขำยทีไชืไอมยง฿น
รงรียนกลุมปງำหมำยขຌำดຌวยกัน
ละกำรบริหำรงำนบบองค์รวม ทัๅงนีๅ
พืไอสงสริมศักยภำพสูควำมป็นลิศ
฿นสำขำทีไถนัดละสน฿จของดใก
ป็นรำยบุคคลบนผนพัฒนำตนอง
สำมำรถรวมกันป็นผูຌนำ

พืไอบูรณำกำรกระบวนกำรขงขันทำง
วิชำกำร ระดับนำนำชำติ กับกำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพกำรรียนรูຌดำຌ นคณิตศำสตร์
ละวิทยำศำสตร์ ป็นกำรสงสริม
วัฒนธรรมกำรรียนรูຌของผูຌรียน
ละ฿ชຌวทีขงขันทำงวิชำกำร
ทัๅง฿นประทศละตำงประทศ ดຌวยกำร
พัฒนำนืๅอหำสำระคณิตศำสตร์
ละวิทยำศำสตร์฿หຌมีควำมทันสมัย
ละพัฒนำประสิทธิภำพครูผูຌสอน
สูควำมป็นลิศ พืไอยกระดับคุณภำพ
สูมำตรฐำนสำกล ละยกระดับ
ควำมสำมำรถของนักรียน฿หຌกำຌ วเกล
สูวทีลก

รวม
3,909,750

30,571,395

สำนัก/สพฐ.
ดำนินกำร

รำยจำยอืไน

2,645,800

1,263,950

เตรมำส
2-4

หลงงิน

หนวยงำน
รับผิดชอบ
สนก.

1,120,300

สนก.

1,000,000
525,500

สนก.
สนก.

8,936,900

683,000

5,880,000

-

-

1,263,950

สนก.

15,754,495

สนก.

1,2

สนก.

1

สนก.
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3.2 การพัฒนารูปบบละระบบกระบวนการคัดลือกผูຌทนนักรียนเทยเปขงขัน
ทางวิชาการ ระดับนานาชาติประจาป 2561

ปງำหมำย

หนวย : บาท

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จำนกตำมงบรำยจำย
งบดำนินงำน
จัดสรร฿หຌ
สพท. สนอ
งบอุดหนุน
สพท./รงรียน
ครงกำร
ลกปງำ

ยุทธศำสตร์ทีไ 2 พัฒนำคุณภำพผูຌรียนละสงสริมกำรจัดกำรศึกษำพืไอสรຌำงขีดควำมสำมำรถ฿นกำรขงขัน
ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม
3.2.1 ประชุมปฏิบัตกิ ารพัฒนาระบบกระบวนการคัดลือกผูຌทนนักรียนเทย
เปขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจาป พ.ศ. 2561
3.2.2 การประชาสัมพันธ์กจิ กรรมพัฒนากระบวนการคัดลือกผูຌทนนักรียนเทย
เปขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจาป 2561 (พิมพ์ผนพับประชาสัมพันธ์
อกสารนวทางการคัดลือกผูຌทนนักรียน)

ปງำหมำย

รวม

หนวย : บาท

สำนัก/สพฐ.
ดำนินกำร

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จำนกตำมงบรำยจำย
งบดำนินงำน
จัดสรร฿หຌ
สพท. สนอ
งบอุดหนุน
สพท./รงรียน
ครงกำร
ลกปງำ

รำยจำยอืไน

เตรมำส

หลงงิน

หนวยงำน
รับผิดชอบ

528,800

1,2

สนก.

120,000

1

สนก.

1,2

สนก.

1,780,000

2

สนก.

3,500,000

2,3

สนก.

3.6 จาลองสถานการณ์การขงขันคณิตศาสตร์ละวิทยาศาสตร์อลิมปຂก

620,500

3

สนก.

3.7 การจัดการรียนการสอนดຌานคณิตศาสตร์ละวิทยาศาสตร์สูสຌนทางอลิมปຂก

488,000

3

สนก.

3.8 จัดทาลรางวัล ละกียรติบัตรรางวัล฿นการขงขันทางวิชาการ ระดับประทศ

114,340

4

สนก.

360,000

3

สนก.

3.3 สงสริมสนับสนุน สพป./สพม. จัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการ
ผูຌรียนผานกระบวนการขงขันทางวิชาการ ระดับขตพืนๅ ทีไการศึกษา / ประทศ
3.4 การจัดทาหลักสูตรละครืไองมือขงขันระดับขตพืนๅ ทีไการศึกษา /ระดับภูมิภาค /
ระดับประทศ 3 วิชา 4 กลุมปງาหมาย รวม 18 ฉบับ
3.5 จัดกิจกรรมละพัฒนารูปบบคายทางวิชาการนักรียนละพัฒนาตอยอดคัดลือก
นักรียนเปขงขันทางวิชาการระดับนานาชาติ 6 วทีขงขัน

3.9 คาตอบทนรางวัลนักรียน฿นการขงขันทางวิชาการ ระดับประทศ
(ดຌานคณิตศาสตร์ ละวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาละระดับมัธยมศึกษา)

5,400,000

120,000

3.10 พัฒนาตอยอดนวัตกรรมการจัดการรียนรูຌดาຌ นคณิตศาสตร์ละวิทยาศาสตร์

สนก.

3.10.1 ลกปลีไยนนวัตกรรมการจัดการรียนรูຌนักรียน ครู รงรียน
ละ สพท. ทีไเดຌรับการคัดลือกเปขงขัน ทางวิชาการ ระหวางประทศ

146,700

3.10.2 พัฒนาปรกรมระบบออนเลน์ผยพรนวัตกรรมละขຌอสอบนานาชาติ
ละผยพรภาพความสารใจศักยภาพนักรียนทีไตวั ทนเปขงขันระดับนานาชาติ
ตอสาธารณชน
3.11 จຌางหมาจຌาหนຌาทีไปฏิบัตหิ นຌาทีไ฿นครงการพัฒนาคุณภาพการรียนรูຌสูสากล
จานวน 2 ราย
3.12 การพัฒนาความสามารถทางวิชาการผูຌรียนผานกระบวนการขงขันทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ ประจาป พ.ศ. 2561

360,000

3,4

สนก.

235,560

1

สนก.

360,000

1-4

สนก.

3-4

สนก.

15,754,495

76

ยุทธศำสตร์ทีไ 2 พัฒนำคุณภำพผูຌรียนละสงสริมกำรจัดกำรศึกษำพืไอสรຌำงขีดควำมสำมำรถ฿นกำรขงขัน
ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม
4.ครงกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรรียนกำรสอนดຌำนคณิตศำสตร์ละวิทยำศำสตร์
สูควำมป็นลิศ

ปງำหมำย

พืไอบูรณำกำรกระบวนกำรขงขัน
ทำงวิชำกำร ระดับนำนำชำติ
กับกำรพัฒนำประสิทธิภำพ
กำรรียนรูຌดำຌ นคณิตศำสตร์
ละวิทยำศำสตร์ ป็นกำรสงสริม
วัฒนธรรมกำรรียนรูຌของผูຌรียน
ละ฿ชຌวทีขงขันทำงวิชำกำร
ทัๅง฿นประทศละตำงประทศ
ป็นรงจูง฿จละสืไอกลำงสรຌำง
รงขับคลืไอน฿นกำรพัฒนำ
นวัตกรรมกำรรียน กำรสอน
อยำงตอนืไอง ดຌวยกำรพัฒนำ
นืๅอหำสำระคณิตศำสตร์
ละวิทยำศำสตร์฿หຌมีควำมทันสมัย
ละพัฒนำประสิทธิภำพครูผูຌสอน
สูควำมป็นลิศ พืไอยกระดับ
คุณภำพสูมำตรฐำนสำกล
ละยกระดับควำมสำมำรถ
ของนักรียน฿หຌกำຌ วเกลสูวทีลก

รวม
10,876,200

หนวย : บาท

สำนัก/สพฐ.
ดำนินกำร
5,916,600

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จำนกตำมงบรำยจำย
งบดำนินงำน
จัดสรร฿หຌ
สพท. สนอ
งบอุดหนุน
สพท./รงรียน
ครงกำร
ลกปງำ
4,959,600

-

รำยจำยอืไน
-

เตรมำส

-

หลงงิน

หนวยงำน
รับผิดชอบ
สนก.

4.1 การพัฒนานวัตกรรมการรียนรูຌคณิตศาสตร์ ละวิทยาศาสตร์สูความป็นลิศ

สนก.

4.1.1 สงสริมการพัฒนานวัตกรรมทคนิคละทคติก การสอนคณิตศาสตร์
ระดับประถมศึกษา ดยรวมมือกับหนวยงานองค์กรทัๅง฿นประทศละตางประทศ
4.1.2 การพัฒนาละทดลองรูปบบวิธีการสอน การกຌจทย์ปัญหา
นຌนทักษะกระบวนการคิด
4.1.3 การประชุมปฎิบัตกิ ารรวมรียนรูຌสาหรับครูผูຌสอนคณิตศาสตร์ละครูผูຌสอน
วิทยาศาสตร์รงรียนนຌนทักษะกระบวนการคิด
4.1.4 ถอดประสบการณ์การรียนรูຌละพัฒนาคณิตศาสตร์ละวิทยาศาสตร์
พือไ การขงขันชิงรุก
4.1.5 พัฒนาตอยอดนวัตกรรมการรียนรูຌคณฺตศาสตร์ละวิทยาศาสตร์
สูความป็นลิศ
4.2 การประมินความสามารถนักรียนเทยทียบคียงนักรียน ระดับนานาชาติ
ดຌานคณิตศาสตร์ระดับการศึกษาขัๅนพืนๅ ฐาน : International Mathematics
Assessment for School(IMAS)

476,800

2,3

สนก.

336,880

3-4

สนก.

397,600

3-4

สนก.

506,000

4

สนก.

3

สนก.

4.2.1 พัฒนารูปบบนวทางการประมินความสามารถนักรียนเทยทียบคียง
นักรียนระดับนานาชาติ ดຌานคณิตศาสตร์ระดับการศึกษาขัๅนพืนๅ ฐาน รวมกับหนวยงาน
ทีไกีไยวขຌอง

216,000

3

สนก.

4.2.2 การประชุมผูຌรับผิดชอบครงการประมินความสามารถนักรียน
ทีไมีความสามารถดຌานคณิตศาสตร์ ระดับขตพืนๅ ทีไการศึกษา

266,400

3

สนก.

623,800

1,950,000

สนก.
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ยุทธศำสตร์ทีไ 2 พัฒนำคุณภำพผูຌรียนละสงสริมกำรจัดกำรศึกษำพืไอสรຌำงขีดควำมสำมำรถ฿นกำรขงขัน
ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม

ปງำหมำย

รวม

หนวย : บาท

สำนัก/สพฐ.
ดำนินกำร

4.2.3 การบริหารจัดการ ประมินกลุมปງาหมายนักรียนทีไมีความสามารถ
ดຌานคณิตศาสตร์ ระดับการศึกษาขัๅนพืนๅ ฐาน 38 ศูนย์ โละ 79,200 บาท
ดยความรวมมือองค์กรทัๅง฿นประทศละตางประทศ

รำยจำยอืไน

3,009,600

4.2.4 ถอดประสบการณ์การรียนรูຌสาหรับนักรียนทีมีความสามารถ
ดຌานคณิตศาสตร์ ระดับการศึกษาขัๅนพืนๅ ฐาน
4.2.5 สรุปละจัดทารายงานผลการดานินงาน
4.3 การจัดการความรูຌละลกปลีไยนนวัตกรรมทีไสง สริมกระบวนการคิดวิคราะห์
คณิตศาสตร์
4.3.1 คัดลือกนวัตกรรมรูปบบการสอนทีไนຌนดຌานกระบวนการคิดวิคราะห์
4.3.2 สงสริมละพัฒนานวัตกรรมรูปบบการสอน
4.3.3 พัฒนาตอยอดนวัตกรรมการรียนรูຌคณิตศาสตร์ทีไนຌนดຌานกระบวนการคิด
วิคราะห์
5.ครงกำรวิจยั ละพัฒนำดใกละยำวชนสูควำมป็นนักคณิตศำสตร์
ละนักวิทยำศำสตร์

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จำนกตำมงบรำยจำย
งบดำนินงำน
จัดสรร฿หຌ
สพท. สนอ
งบอุดหนุน
สพท./รงรียน
ครงกำร
ลกปງำ

เตรมำส

5.1.2 การพัฒนาศักยภาพนักรียน/ยาวชน฿นการรียนรูຌดาຌ นคณิตศาสตร์
ละวิทยาศาสตร์

หนวยงำน
รับผิดชอบ

3,4

สนก.

1,400,000

4

สนก.

95,440

4

สนก.
สนก.

319,000
855,080
423,600
พืไอสงสริมละพัฒนำอัจฉริยภำพ
คณิตศำสตร์ละวิทยำศำสตร์ สำหรับ
นักรียนทีไมีควำมสำมำรถดຌำนคณิตศำสตร์
ละวิทยำศำสตร์ ระดับประถมศึกษำละ
ระดับมัธยมศึกษำตอนตຌน ดยผำน
กระบวนกำรขงขันทำงวิชำกำร

10,690,100

9,851,500

3,4
3,4
4
838,600

-

-

-

สนก.
สนก.
สนก.
สนก.

5.1 การพัฒนาทักษะทีไจาป็นละกระบวนการรียนรูຌสูการป็นลิศดຌานคณิตศาสตร์
ละวิทยาศาสตร์
5.1.1 การพัฒนาศักยภาพละทักษะทีไจาป็น฿หຌนักรียน/ยาชนทีไมีความป็นลิศ
บนพืนๅ ฐานสมรรถนะของนักคณิตศาสตร์ ละนักวิทยาศาสตร์

หลงงิน

สนก.
999,000
1,750,000

5.2 การประกวดละขงขันกลุมสาระการรียนรูຌคณิตศาสตร์฿นงานศิลปหัตถกรรม
นักรียน ระดับชาติ

838,600

3

สนก.

3

สนก.

2

สนก.

5.2.1 การประชุมปฏิบัตกิ ารพิจารณาครงสรຌางนืๅอหาการประกวดละขงขัน
ทีไ฿ชຌ฿นงานศิลปหัตถกรรมนักรียน ระดับชาติ

950,000

5.2.2 การประชุมปฏิบัตกิ ารสรຌางบบทดสอบการขงขันทีไ฿ชຌ฿นงาน
ศิลปหัตถกรรมนักรียน ระดับชาติ

890,000

2

สนก.

5.2.3 การประชุมปฏิบัตกิ าร คัดลือกขຌอสอบ จัดฉบับบบทดสอบ
ละจัดทานวคิดฉลยคาตอบ

798,000

2

สนก.

5.2.4 จัดกิจกรรมการขงขันกลุมสาระการรียนรูຌคณิตศาสตร์
฿นงานศิลปหัตถกรรมนักรียนระดับชาติ

680,000

2

สนก.

5.2.5 สรุปรายงานผลการขงขัน฿นงานศิลปหัตถกรรมฯ

184,000

2

สนก.

สนก.
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ยุทธศำสตร์ทีไ 2 พัฒนำคุณภำพผูຌรียนละสงสริมกำรจัดกำรศึกษำพืไอสรຌำงขีดควำมสำมำรถ฿นกำรขงขัน
ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม

ปງำหมำย

หนวย : บาท

รวม

สำนัก/สพฐ.
ดำนินกำร

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จำนกตำมงบรำยจำย
งบดำนินงำน
จัดสรร฿หຌ
สพท. สนอ
งบอุดหนุน
สพท./รงรียน
ครงกำร
ลกปງำ

รำยจำยอืไน

เตรมำส

5.3 ตอยอดจัดคายพัฒนาความสามารถนักรียนดຌานคณิตศาสตร์ละวิทยาศาสตร์
นຌนการฝຄกปฏิบัตnิ 3 กลุม (คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา / คณิตศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษา/ วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา)

หนวยงำน
รับผิดชอบ
สนก.

5.3.1 การประชุมจัดทารางหลักสูตรคายคณิตศาสตร์ละวิทยาศาสตร์
5.3.2 พัฒนาทีมวิทยากรคายคณิตศาสตร์ละวิทยาศาสตร์ (คณิตศาสตร์
ระดับประถมศึกษา/คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา/วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา)
5.3.3 คายดใกละยาวชนสูความป็นนักคณิตศาสตร์ละนักวิทยาศาสตร์
3 กลุม โ ละ1,000 คน รวม 3,000 คน 4 ภูมิภาค โ ละ 2 จุด โ ละ 7 วัน
(ชวงปຂดภาครียน)
5.3.4 สรุปรายงานละการประมินผลคายดใกละยาวชน ละพิมพ์อกสาร
ผยพร
6. ครงกำรวิจยั ละสรຌำงควำมขຌมขใงกำรจัดกำรรียนรูຌ คณิตศำสตร์วทิ ยำศำสตร์
ละทคนลยี รวมกับมูลนิธิ สอวน. สสวท.ละมหำวิทยำลัย

หลงงิน

พืไอสงสริมอลิมปຂกวิชำกำรละพัฒนำ
มำตรฐำนวิทยำศำสตร์ศึกษำ
฿นพระอุปถัมภ์สมดใจพระจຌำพีไนำงธอ
จຌำฟງำกัลยำณิวฒ
ั นำ กรมหลวงนรำธิวำส
รำชนครินทร์ (สอวน.)
ซึไงมีสมดใจพระทพรัตนรำชสุดำฯ
สยำมบรมรำชกุมำรี
ป็นองค์ประธำนมูลนิธิ
จัดกิจกรรมอบรมขຌมทำงวิชำกำร
ละตรียมควำมพรຌอมผูຌทนประทศเทย
เปขงขันวิทยำศำสตร์อลิมปຂก
ระหวำงประทศ ระดับมัธยมศึกษำตอนตຌน

9,864,100

652,000

3

สนก.

687,100

3

สนก.

1,650,000

3,4

สนก.

611,400

4

สนก.

8,268,100

1,596,000

-

-

-

สนก.

1,422,600

1

สนก.

6.2 คายวิชาการละการตรียมความพรຌอมกอนดินทางเปขงขันวิทยาศาสตร์
อลิมปຂก ระหวางประทศ(IJSO) รวมกับมูลนิธิ สอวน./สสวท./มหาวิทยาลัย
6.3 จัดทาละพัฒนานวัตกรรมรูปบบคายลกละอวกาศ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย(IESO) รวมกับมูลนิธิ สอวน.฿นพระอุปถัมภ์สมดใจพระจຌาพีนไ างธอ
จຌาฟງากัลยาณิวัฒนาฯ

1,567,200

3-4

สนก.

775,980

3

สนก.

4

สนก.

4

สนก.

6.4 การพัฒนานวัตกรรมละคัดลือกนวัตกรรมการรียนการสอนดຌานคณิตศาสตร์
ละวิทยาศาสตร์
6.5 พัฒนานวัตกรรมรูปบบการรียนการรียนการสอนคณิตศาสตร์ ละวิทยาศาสตร์
ระดับประถมศึกษา

1,596,000
792,000
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6.1. จัดทาละพัฒนานวัตกรรมรูปบบคายวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนตຌน
(IJSO) รวมกับมูลนิธิ สอวน./สสวท./มหาวิทยาลัย ฿นพระอุปถัมภ์
สมดใจพระจຌาพีนไ างธอจຌาฟງากัลยาณิวัฒนาฯ

ยุทธศำสตร์ทีไ 2 พัฒนำคุณภำพผูຌรียนละสงสริมกำรจัดกำรศึกษำพืไอสรຌำงขีดควำมสำมำรถ฿นกำรขงขัน
ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม

ปງำหมำย

หนวย : บาท

สำนัก/สพฐ.
ดำนินกำร

รวม

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จำนกตำมงบรำยจำย
งบดำนินงำน
จัดสรร฿หຌ
สพท. สนอ
งบอุดหนุน
สพท./รงรียน
ครงกำร
ลกปງำ

รำยจำยอืไน

เตรมำส

หลงงิน

หนวยงำน
รับผิดชอบ

6.6 พัฒนานวัตกรรมสริมสรຌางความชืไอมัไนการจัดการรียนรูຌคณิตศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษา฿นรงรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย
6.7 สริมสรຌางความขຌมขใงจัดการรียนรูຌคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
฿นกลุมรงรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย
6.8 สริมสรຌางความขຌมขใงการจัดการรียนรูຌคณิตศาตร์ ระดับมัธยมศึกษา
สาหรับรงรียนขยายอกาส

599,900

3-4

สนก.

982,460

3,4

สนก.

3,4

สนก.

6.8.1 ประชุมปฏิบัตกิ ารพัฒนาหลักสูตรสาระการรียนรูຌคณิตศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาสาหรับรงรียนขยายอกาส
6.8.2 พัฒนาสริมสรຌางความขຌมขใงการรียนรูຌคณิตศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาสาหรับรงรียนขยายอกาส
7.ครงกำรวิจยั ละพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำดຌำนวิทยำศำสตร์
ละทคนลยีสำหรับดใกละยำวชน

826,600

3,4

สนก.

1,301,360

3,4

สนก.

7.1 ครงการการวิจยั ละพัฒนารงรียนหงนวัตกรรมพือไ ยกระดับคุณภาพ
การรียนรูຌอยางสรຌางสรรค์฿นยุคThailand 4.0 ดຌวยการสอนบบสรຌางสรรค์
7.1.1 การวิจยั ละพัฒนารงรียนหงนวัตกรรม (OBEC innovation school)
7.1.2 พัฒนาศูนย์สรຌางสรรค์ (Creative Innovation Learning : CIL)
7.2 ครงการการจัดการรียนรูຌดาຌ นวิทยาศาสตร์ ทคนลยี ละนวัตกรรม
ทางการศึกษาพือไ สมรรถนะผูຌรียน฿นศตวรรษทีไ 21
7.2.1 การประกวดขงขันหุนยนต์ สพฐ. ระดับชาติ ฿นงานศิลปหัตถกรรมนักรียน

5,019,700

5,019,700

-

-

-

-

สนก.

-

สนก.

499,500
485,400
-

499,500
485,400

899,200

899,200

2

สนก.

459,800
604,600

459,800
604,600

2
3

สนก.
สนก.

สนก.
สนก.
สนก.
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7.2.2 การขงขันนักบินนຌอย สพฐ. ฿นงานศิลปหัตถกรรมนักรียน
7.2.3 การประกวดผลงานสิไงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์

พืไอขับคลืไอนกำรวิจยั ละพัฒนำ
นวัตกรรมทำงกำรศึกษำสูกำรปฏิบตั ิ
ดยศึกษำ วิครำะห์ รูปบบ
ละนวัตกรรม฿นกำรจัดกำรศึกษำ
ขัๅนพืๅนฐำนละสวงหำควำมรวมมือ
หรือทุน พืไอกำรพัฒนำรูปบบ
ละนวัตกรรม฿นกำรจัดกำรศึกษำ
ทีไสอดคลຌองกับหลักสูตรกำรศึกษำ
ขัๅนพืๅนฐำนละกำรวัดประมินผล
฿นศตวรรษทีไ 21 ลຌวนำรอง
พืไอ฿หຌสำมำรถนำรูปบบ
ละนวัตกรรม฿นกำรจัดกำรศึกษำ
ขัๅนพืๅนฐำนเปสูกำรปฏิบตั ิ
฿หຌคำปรึกษำ นะนำ ติดตำม
ละประมินผล กีไยวกับ
กำรนำรูปบบละนวัตกรรม
฿นกำรจัดกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน
เปปฏิบตั ิ

ยุทธศำสตร์ทีไ 2 พัฒนำคุณภำพผูຌรียนละสงสริมกำรจัดกำรศึกษำพืไอสรຌำงขีดควำมสำมำรถ฿นกำรขงขัน
ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม

ปງำหมำย

หนวย : บาท

สำนัก/สพฐ.
ดำนินกำร

รวม

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จำนกตำมงบรำยจำย
งบดำนินงำน
จัดสรร฿หຌ
สพท. สนอ
งบอุดหนุน
สพท./รงรียน
ครงกำร
ลกปງำ

รำยจำยอืไน

เตรมำส

หลงงิน

หนวยงำน
รับผิดชอบ

7.2.4 การประกวดผลงานภาพวาดจินตนาการอนาคต
7.2.5 อนจัดสรรงบประมาณ฿หຌกบั รงรียนนาสนอรูปบบผลงาน หรือนวัตกรรม
การจัดการรียนรูຌดาຌ นวิทยาศาสตร์ ทคนลยี ละนวัตกรรมทางการศึกษา
พือไ สมรรถนะผูຌรียน฿นศตวรรษทีไ 21
(จะดานินงานจัดสรรหลังจากเดຌรับการคัดลือกละพิจารณาลຌว)

174,000
900,600

174,000
900,600

1
2

สนก.
สนก.

7.2.6 การจัดการขงขันหุนยนต์ยวุ ชน สสท. – สพฐ. ชิงชมป์ประทศเทย
ถຌวยพระราชทานสมดใจพระทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ดยรวมกับ
สมาคมสงสริมทคนลยี (เทย-ญีไปุຆน)

210,600

210,600

3

สนก.

7.2.7 การขงขันครืไองบินลใกกองทัพอากาศละนักบินนຌอย สพฐ. ดยรวมกับ
กรมชางอากาศ กองทัพอากาศ
7.2.8 จຌางหมาจຌาหนຌาทีไบริหารงานทัไวเปปฏิบัตงิ าน฿นครงการ
7.2.9 ครงการสงสริมศักยภาพผูຌเดຌรับรางวัลจากการขงขัน฿นระดับชาติ/
นานาชาติ

240,000

240,000

2

สนก.

180,000
-

180,000

1-4
1

สนก.
สนก.

7.2.9.1 การจัดทาผนสงสริมละสนับสนุนผูຌเดຌรับรางวัลจากการขงขัน
฿นระดับชาติ /นานาชาติ
7.2.9.2 การพัฒนาระบบฐานขຌอมูลผูຌเดຌรับรางวัลจากการขงขัน
฿นระดับชาติ /นานาชาติ
7.2.9.3 การจัดทานวทาง฿นการติดตามละประมินครงการฯ
8. กำรขงขันหุนยนต์นำนำชำติ฿นรำยกำร World RoboCup Junior
9. กำรขงขันหุนยนต์นำนำชำติ฿นรำยกำร International Robotic Olympiad
10. กำรประกวดผลงำนสิไงประดิษฐ์นำนำชำติ฿นงำน International Exhibition
for Young Inventors
11. กำรประกวดผลงำนสิไงประดิษฐ์นำนำชำติ฿นงำน Asian Young Inventors
Exibition

120,000

120,000

1

สนก.

96,000

96,000

2

สนก.

150,000

150,000
1,775,395
837,090
1,661,400

2
3
4
4

สนก.

889,950

3

ครงกำรพิไมประสิทธิผลกลยุทธ์ รุน ทีไ 5
ครงกำรพัฒนำนยบำยกำรจัดกำรศึกษำตำมยุทธศำสตร์ของ สพฐ.
งบประชุม อบรม สัมมนำ

3,914,520
37,067,800
16,048,400

3,914,520
37,067,800
16,048,400

ม.ตຌน รร.ปกติ
ม.ตຌน รร.ปกติ
ม.ตຌน รร.ปกติ

สพฐ.
สพฐ.
สพฐ.
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ยุทธศำสตร์ทีไ 2 พัฒนำคุณภำพผูຌรียนละสงสริมกำรจัดกำรศึกษำพืไอสรຌำงขีดควำมสำมำรถ฿นกำรขงขัน
ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม

ปງำหมำย

รวม

หนวย : บาท

สำนัก/สพฐ.
ดำนินกำร

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จำนกตำมงบรำยจำย
งบดำนินงำน
จัดสรร฿หຌ
สพท. สนอ
งบอุดหนุน
สพท./รงรียน
ครงกำร
ลกปງำ

รำยจำยอืไน

เตรมำส

หลงงิน

หนวยงำน
รับผิดชอบ

ผนงำน พืๅนฐำนดຌำนกำรพัฒนำละสริมสรຌำงศักยภำพคน
ผลผลิตผูຌจบกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนปลำย

264,592,100

158,968,140

91,715,360

กิจกรรมหลัก กำรสงสริมศักยภำพ฿นกำรรียนระดับมัธยมศึกษำ

122,319,900

57,382,140

64,937,760

7,419,300

-

-

-

6,489,300

-

1-4

1. พัฒนำกลยุทธ์องค์กรรงรียน จัดทำคูทียบ฿นกำร฿หຌบริกำรหลักสูตรสถำนศึกษำ
ทคนิคกระบวนกำรรียนกำรสอน สืไอสิไงอำนวยควำมสะดวกละทคนลยี
รองรับบริบทพืๅนทีไจงั หวัด

ม.ปลำย รร.ปกติ

สมป. สวก.
สนก. สนผ.
สพฐ.

ม.ปลำย รร.ปกติ

สมป.
สมป.

1.1 จัดทาอกสารนวทางจัดทากลยุทธ์องค์กรรองรับบริบทกลุมจังหวัด
(จัดทาคูทียบพือไ การพัฒนา)

238,300

-

2

สมป.

1.2 นวทางการจัดบริการหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการรียนรูຌ
สืไอสิไงอานวยความสะดวกละทคนลยี พัฒนาสูมาตรฐานการปฏิบัตงิ าน
รงรียนมัธยมศึกษา (รวบรวม รียบรียง ละพิมพ์อกสารนวทาง)

326,600

-

2

สมป.

6,500,000

3

สมป.

142,000

3

สมป.

15,500,000

4

สมป.

1.3 รงรียนประมินตนอง สพท.รับรอง สมป. ประมวลผลจัดกลุมคุณภาพมาตรฐาน 42 สพม. 2358 รงรียน
การปฏิบัตงิ านรงรียนมัธยมศึกษา ละจัดทากลยุทธ์การพัฒนารองรับบริบทจังหวัด
1.4 ประชุมทาความขຌา฿จการ฿ชຌคูทียบพัฒนาการ฿หຌบริการหลักสูตรสถานศึกษา
รองรับพืนๅ ทีไจงั หวัด การปรับทคนิคกระบวนการรียนรูຌ ละการจัดสืไอ
สิไงอานวยความสะดวกทคนลยีสนับสนุนผนการรียนฉพาะทาง

สพท. ละครือขายจังหวัด

1.5 พัฒนาการจัดบริการทางการศึกษาดย฿ชຌคูทียบละกณฑ์มาตรฐาน
การปฏิบัตงิ านรงรียนมัธยมศึกษา (ซอม สริม สรຌาง) ตามมาตรฐาน
การปฏิบัตงิ านรงรียนมัธยมศึกษา ละจัดทาผนความตຌองการ
งบประมาณละทรัพยากรทาพัฒนาคุณภาพรงรียน

42 สพม. 2358 รงรียน

2. ติดตำม สดงละประชันผลงำน สรุปผลรำยงำนกำรศึกษำละพัฒนำ
2.1 จัดทาอกสารนวทางพัฒนากณฑ์คณ
ุ ภาพมาตรฐานการปฏิบัตงิ าน
รงรียนมัธยมศึกษา ละจัดพิมพ์อกสารนวทาง

472,840

2.2 จัดทาครืไองมือจัดกใบผลการดานินงานตามมาตรฐานตัวชีๅวัดการสงสริมศักยภาพ
฿นการรียนระดับมัธยมศึกษา 4.0 ละยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
สูมาตรฐานคุณภาพ

2.5 คณะกรรมการติดตามระดับจังหวัดรวบรวมรายงานผล กตปน.

ระบบการจัดกใบรวมรวมสารสนทศคุณภาพ
ละรายงานผล 1 ฉบับ
ผูຌบริหารการศึกษา ผูຌบริหารรงรียน
42 สพม. 2,358 รงรียน
42 กตปน.

4

สมป.

1

สมป.

893,060

1

สมป.

124,000

4

สมป.

2,500,000

4

สมป.

-
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2.3 จัดทาระบบสารสนทศชิงคุณภาพ ประชุมคณะกรรมการสะทຌอนผล
ละรายงานผลการดานินงาน
2.4 สัมมนาขับคลืไอนครงการระดับผูຌนาองค์กร ละหัวหนຌางาน

308,400

สมป.

ยุทธศำสตร์ทีไ 2 พัฒนำคุณภำพผูຌรียนละสงสริมกำรจัดกำรศึกษำพืไอสรຌำงขีดควำมสำมำรถ฿นกำรขงขัน
ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม
2.6 สดงละประชันผลงาน

ปງำหมำย

รวม

หนวย : บาท

สำนัก/สพฐ.
ดำนินกำร

42 สพม.

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จำนกตำมงบรำยจำย
งบดำนินงำน
จัดสรร฿หຌ
สพท. สนอ
งบอุดหนุน
สพท./รงรียน
ครงกำร
ลกปງำ

รำยจำยอืไน

3,278,700

เตรมำส

หลงงิน

4

สมป.

3. กำรศึกษำวิจยั รืไอง กำรพัฒนำรูปบบกำรปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผูຌรียนพืไอ฿หຌป็นคนดี มีวนิ ัย

สมป.

3.1 ประชุมชีๅจงละออกบบหลักสูตรการฝຄกอบรมวิทยากรกนนา
3.2 ประชุมชิงปฏิบัตกิ ารฝຄกอบรมวิทยากรมขา ยกนนาของรงรียนครือขาย
พือไ นาเปขยายผล
3.3 จัดสรรงบประมาณ฿หຌรงรียนมขา ย พือไ ฝຄกอบรมครูของรงรียนขนาดลใก

หนวยงำน
รับผิดชอบ

792,000

2

สมป.

5,156,400

2

สมป.

18,000,000

2

สมป.

18,000,000

4

สมป.

รร.มขา ย 131 รร. (ครู 1,572 คน) ละ รร.
ครือขาย 1,098 รร. (ครู 25,960 คน)

3.4 นาสนอผลงานของรงรียนมขา ยละรงรียนครือขาย 6 ภูมิภาค

48,154,800

48,154,800

-

-

-

-

ม.ปลำย รร.ปกติ

สพฐ.

งบประชุม อบรม สัมมนำ

1,932,800

1,932,800

-

-

-

-

ม.ปลำย รร.ปกติ

สพฐ.

กิจกรรมรอง สงสริมภำษำตำงประทศทีไสอง ควำมป็นพลมือง
฿นกำรพัฒนำสูรงรียน฿นประชำคมอำซียน

142,272,200

101,586,000

26,777,600

10,544,500

4,120,400

2,988,000

ครงกำรพัฒนำนยบำยกำรจัดกำรศึกษำตำมยุทธศำสตร์ของ สพฐ.

กิจกรรมรอง สงสริมภำษำตำงประทศทีไสอง ควำมป็นพลมือง
฿นกำรพัฒนำสูรงรียน฿นประชำคมอำซียน

7,419,300
-

-

6,489,300

1-3

ม.ปลำย รร.ปกติ

สมป.,สวก.,
สนผ.,สนก.

-

3,436,100

1-4

ม.ปลำย รร.ปกติ

สมป.

กิจกรรมรอง สงสริมภำษำตำงประทศทีไสอง ควำมป็นพลมือง฿นกำรพัฒนำ
สูรงรียนประชำคมอำชียน

สมป.

1. ประชุมชิงปฏิบัตกิ ารพือไ ชีๅจงการดานินงานรงรียน฿นครงการรุนทีไ 3
จัดทานวทางรูปบบการบริหารจัดการปรกรมการจัดการรียนการสอน
3 ปรกรม ดยรงรียน฿นครงการรุนทีไ 1-2 ป็นพีไ ลีๅยง

47 รร ฿นครงการ ละ สพม. 35 ขต

2. ประชุมพือไ รียบรียงหลักสูตรภาษาอังกฤษสาหรับรงรียน฿นครงการ
Education Hub

คณะทางาน 30 คน

344,880

1

สมป.

50,300

1

สมป.

1

สมป.

3. กิจกรรมลกปลีไยนรียนรูຌทางวิชาการละตรียมการนาสนอครงงานวิทยาศาสตร์
ของนักรียน฿นครงการ Education Hub ณ รงรียนมัธยมศึกษา
ละสถาบันวิทยาศาสตร์ ณ มืองสึคบุ ะ ประทศญีไปุຆน/งบรายจายอืไน
4. กิจกรรมพัฒนาครือขายความรวมมือตาม MOU
4.1 ประชุมพือไ ปฐมนิทศการดานินกิจกรรมความรวมมือลกปลีไยนทางวิชาการ
(MOU) ระหวางครูออสตรลีย-เทย ณ ประทศเทย

สมป.
ครูเทย฿นครงการละครูออสตรลีย
50 คน

96,660

3-4

4.2 ลกปลีไยนดຌานวิชาการ ภาษา ละวัฒนธรรม ตามบันทึกความรวมมือ
ระหวาง สพฐ. ละหนวยงานทางการศึกษาของรัฐบาลออสตรลีย

สมป.
ครู รร. ฿นครงการ 20 คน

35,460

3-4

สมป.
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กิจกรรมทีไ 1 ประชุมปฐมนิทศกิจกรรมความรวมมือลกปลีไยนครูละนักรียน
฿นครงการ Education Hub ละรงรียนทีไป็นครือขายทางวิชาการ
ณ ประทศออสตรลีย

สมป.

ยุทธศำสตร์ทีไ 2 พัฒนำคุณภำพผูຌรียนละสงสริมกำรจัดกำรศึกษำพืไอสรຌำงขีดควำมสำมำรถ฿นกำรขงขัน
ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม

ปງำหมำย

หนวย : บาท

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จำนกตำมงบรำยจำย
งบดำนินงำน
จัดสรร฿หຌ
สพท. สนอ
งบอุดหนุน
สพท./รงรียน
ครงกำร
ลกปງำ

สำนัก/สพฐ.
ดำนินกำร

รวม

รำยจำยอืไน

กิจกรรมทีไ 2 ฝຄกปฏิบัติ ลกปลีไยนดຌานวิชาการ ภาษา ละวัฒนธรรม
กับผูຌบริหารละครู฿นรงรียนมัธยมศึกษา ณ ประทศออสตรลีย / งบรายจายอืไน

2,920,685

เตรมำส

หลงงิน

หนวยงำน
รับผิดชอบ

3-4

สมป.

2

สมป.

5. จัดสรรงบประมาณ฿หຌรงรียน฿นครงการ

47 รร.

6. กิจกรรมคายวิชาการประจาป 2561 สาหรับ ผูຌบริหาร ครู นักรียน ละบุคลากร
฿นครงการ Education Hub (Academic Festival 2018)
7. ประมินความพรຌอมละการดานินงานของรงรียน฿นครงการตามมาตรฐาน
ครงการ Education Hub

47 รร. ฿นครงการ

700,000

4

สมป.

47 รร. ฿นครงการ

49,800

3

สมป.

ครงกำรพิไมประสิทธิผลกลยุทธ์ รุน ทีไ 6

2,988,000

515,415
2,843,300

ครงกำรพัฒนำนยบำยกำรจัดกำรศึกษำตำมยุทธศำสตร์ของ สพฐ.

-

-

-

-

515,415

สพฐ.

2,843,300

-

งบประชุม อบรม สัมมนำ
กิจกรรมรอง สงสริมภำษำตำงประทศทีไสอง ควำมป็นพลมือง฿นกำรพัฒนำ
สูรงรียน฿นประชำคมอำซียน
ครงกำร จัดกำรศึกษำสูประชำคมอำซียน

68,038,800

54,628,000

2,693,600

1,064,000

10,357,600
-

-

-

3,053,200

-

-

1,629,600

ม.ปลำย รร.ปกติ

สพฐ.

ม.ปลำย รร.ปกติ

สพฐ.

ม.ปลำย รร.ปกติ

สวก.

1-4

สวก.

1-2

สวก.

1. จัดทานวทางการจัดกิจกรรมการรียนรูຌทีไสอดคลຌองกับ ASEANCurriculum
Sourcebook ละผยพร฿นชองทางตาง โ

1. สรຌางความขຌมขใง฿หຌกขตพืนๅ ทีไ
การศึกษา฿นการสงสริมละสนับสนุน
฿หຌสถานศึกษาจัดกิจกรรมการรียนรูຌ
ทีไสอดคลຌองกับ ASEANCurriculum
Sourcebook (หลักสูตรกนกลาง
ของอาซียน)

2. สงสริมสนับสนุนการสรຌางครือขายการจัดกิจกรรมการรียนรูຌภาษาอาซียน
ละพหุวัฒนธรรม

2. สรຌางความขຌมขใง฿หຌกขตพืนๅ ทีไ
การศึกษา฿หຌกขตพืนๅ ทีไการศึกษา
฿นการสงสริมละสนับสนุน
การสรຌางครือขายการจัดกิจกรรม
การรียนรูຌภาษาอาซียนละพหุวัฒนธรรม

สวก.

3. สงสริมการสรຌางครือขายความรวมมือระหวางขตพืนๅ ทีไการศึกษาละรงรียน
ทัๅง฿นประทศละตางประทศ

สพป. ละ สพม. จานวน 225 ขต
มีความขຌมขใง฿นการตรียมคน
ขຌาสูประชาคมอาซียนพือไ สงสริม
การลกปลีไยนรียนรู/ຌ ความรวมมือ
฿นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สูประชาคมอาซียน

สวก.

สวก.
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4. สงสริมละสนับสนุนการจัดกิจกรรมการรียนรูຌทีไสอดคลຌองกับ
ASEAN Curriculum Sourcebookละการรียนรูຌภาษาอาซียน
ละพหุวัฒนธรรม

1,000,000

ยุทธศำสตร์ทีไ 2 พัฒนำคุณภำพผูຌรียนละสงสริมกำรจัดกำรศึกษำพืไอสรຌำงขีดควำมสำมำรถ฿นกำรขงขัน
ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม

ปງำหมำย

หนวย : บาท

รวม

5. กากับละติดตามการสงสริมละสนับสนุน การสรຌางครือขาย การจัดกิจกรรม
การรียนรูຌทีไสอดคลຌองกับASEAN Curriculum Sourcebook ละการรียนรูຌ
ภาษาอาซียนละพหุวัฒนธรรม

สำนัก/สพฐ.
ดำนินกำร

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จำนกตำมงบรำยจำย
งบดำนินงำน
จัดสรร฿หຌ
สพท. สนอ
งบอุดหนุน
สพท./รงรียน
ครงกำร
ลกปງำ

รำยจำยอืไน

เตรมำส

หลงงิน

หนวยงำน
รับผิดชอบ

4

สวก.

1,629,600

3-4

สวก.

442,900

1-4

สวก.

792,200

1-2

สวก.

2. การประชุมปฏิบัตกิ ารพือไ สะทຌอนละประมินผลจากการทดลองการ฿ชຌ
(Try Out Implementation Phase) การจัดกิจกรรมการรียนรูຌสาระ
ศรษฐศาสตร์ผา นกิจกรรม (Active Learning) 2 ครัๅง (ดือนม.ย ละ ส.ค.)

853,000

3

สวก.

3. การประชุมปฏิบัตกิ ารพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการรียนรูຌรืไองการงิน
Financial Literacy พือไ ตรียมพรຌอมผูຌรียนสูการประมิน PISA
ละสูการดารงชีวิต฿นยุคศรษฐกิจดิจติ ลั

406,000

3

สวก.

4. การประชุมปฏิบัตกิ ารพัฒนาสืไอการจัดการรียนรูຌ "การงินตามนวทางหลักปรัชญา
ของศรษฐกิจพอพียง" (Gaminification Based - Board Game)
(พัฒนา 1 ครัๅง ม.ย. สรุปผลการทดลอง฿ชຌ 1 ครัๅง ก.ค. 61)

344,800

4

สวก.

5. การพัฒนาวิทยากรกระบวนการการจัดการรียนการสอนความรูຌความขຌา฿จ
ชิงศรษฐศาสตร์ การรียนรูຌทางการงินละศรษฐกิจอาซียน

551,000

3

สวก.

6. (การจัดจຌาง) พัฒนาสืไอการจัดการรียนรูຌศรษฐศาสตร์ การรียนรูຌรืไองการงิน
ละการป็นผูຌประกอบการ฿นยุคประทศเทย 4.0 (1.สืไอดิจติ ลั
2.ระบบสารสนทศพือไ การผยพร)

660,000

2-3

สวก.

64,000

6.ประชุมลกปลีไยนรียนรู/ຌ สรຌางความรวมมือกีไยวกับการพัฒนาสูประชาคมอาซียน
ณ ประทศกาหลี฿ตຌละสาธารณรัฐฟຂนลนด์
ครงกำรกำรพัฒนำควำมรูຌควำมขຌำ฿จชิงศรษฐศำสตร์ (Economic Literacy)
ละศรษฐกิจอำซียน฿นกำรจัดกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน กลุมสำระกำรรียนรูຌ
สังคมศึกษำ ศำสนำละวัฒนธรรม
1. การประชุมปฏิบัตกิ ารพัฒนานวการจัดกิจกรรมการรียนรูຌสาระศรษฐศาสตร์
ผานกิจกรรม (Active Learning) การรียนรูຌรืไองการงินนยุคศรษฐกิจดิจติ ลั
ประทศเทย 4.0 ดยดຌวยกระบวนการ PAR - Classroom Based Study
({ฐานการดานินงาน สถานศึกษาทีไรวมป็นผูຌวิจยั ละพัฒนารูปบบ
การจัดการรียนรูຌ 200 หง ทัไวประทศ)

4,049,900

สถานศึกษาทุกหงสามารถพัฒนาผูຌรียน
฿หຌมีความรูຌความขຌา฿จชิงศรษฐศาสตร์
(Economic Literacy) ความรูຌทางการงิน
(Financial Literacy) ผูຌประกอบการ
(Entrepreneurship) ทาทันยุคศรษฐกิจ
ดิจติ ัล ฿นยุคประทศเทย 4.0

3,607,000

-

-

-

สวก.

8. จัดสรร฿หຌสพท. ละสถานศึกษาทีไรวมครงการพัฒนาผูຌรียน฿หຌมีความรูຌความขຌา฿จ
ชิงศรษฐศาสตร์ (Economic Literacy) ความรูຌทางการงิน (Financial Literacy)
ผูຌประกอบการ (Entrepreneurship) ทาทันยุคศรษฐกิจดิจติ ลั ฿นยุคประทศเทย 4.0

สวก.
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7. การศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมการรียนการสอนสังคมศึกษาดຌานความรูຌความขຌา฿จ
ชิงศรษฐศาสตร์พฒ
ั นาความรูຌรืไอง ผูຌประกอบการชิงสรຌางสรรค์ละนวัตกรรมรุน฿หม
ละศรษฐกิจอาซียน

ยุทธศำสตร์ทีไ 2 พัฒนำคุณภำพผูຌรียนละสงสริมกำรจัดกำรศึกษำพืไอสรຌำงขีดควำมสำมำรถ฿นกำรขงขัน
ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม
9.ครงการศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมการรียนการสอนสังคมศึกษาดຌานความรูຌ
ความขຌา฿จชิงศรษฐศาสตร์ การรียนรูຌทางการงิน ละศรษฐกิจอาซียน
ณ ประทศสิงคปร์

ปງำหมำย

รวม

หนวย : บาท

สำนัก/สพฐ.
ดำนินกำร

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จำนกตำมงบรำยจำย
งบดำนินงำน
จัดสรร฿หຌ
สพท. สนอ
งบอุดหนุน
สพท./รงรียน
ครงกำร
ลกปງำ

รำยจำยอืไน

-พือไ ศึกษาดูงาน฿นรืไองการจัดกิจกรรม
การรียนการสอนสังคมศึกษาดຌานความรูຌ
ความขຌา฿จชิงศรษฐศาสตร์ การป็น
ผูຌประกอบการ การรียนรูຌทางการงิน
ละศรษฐกิจอาซียน

442,900

เตรมำส
4

-พือไ พัฒนาบุคลากร ผูຌบริหาร
นักวิชาการศึกษา ศึกษานิทศก์฿หຌมี
ประสบการณ์ความรูຌ฿นการดานินการ
จัดกิจกรรมการรียนการสอนเดຌ

หนวยงำน
รับผิดชอบ
สวก.

สวก.

10,180,300

ครงกำร สงสริมกำรรียนกำรสอนภำษำตำงประทศทีไสอง
กิจกรรม กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรรียนกำรสอนภำษำ ตปท.ทีไสอง

หลงงิน

2,700,400

6,957,200

-

-

522,700

1-4

สวก.
สวก.

1 จัดประชุม/สัมมนาพือไ พัฒนาการรียนการสอนดยอาศัยความรวมมือ
จากองค์กรจຌาของภาษา

- พัฒนาการรียนการสอนการจัดกิจกรรม
การรียนรูຌภาษารวมกับองค์กรจຌาของภาษา

800,000

2-3

สวก.

2 พัฒนาศักยภาพดຌานภาษาระดับสูงของครูสอนภาษา ตปท.ทีไสอง
(ทุนรวมระหวาง สพฐ. ละองค์กรจຌาของภาษา) (+งบรายจายอืไน)

- พัฒนาศักยภาพดຌานภาษาละการสอน
฿หຌครูตามมาตรฐานจຌาของภาษา

20,000

2

สวก.

3 สรรหาครูจຌาของภาษาดยผานชองทางความรวมมือระหวางประทศ
ละจัดการปฐมนิทศ

- สรรหาครูจຌาของภาษาทีไมีคณ
ุ ภาพ
มาชวยสอน฿นรงรียน

400,000

2-3

สวก.

4 ประชุมพัฒนา/ตรียมความพรຌอมกอนบรรจุ฿หຌกผูຌรับทุนครงการทุนศึกษา
ดຌานการสอนภาษา ตปท.ทีไสองพือไ ผลิตครู฿นสาขาทีไขาดคลน รุนทีไ 4

- พัฒนาผูຌรับทุน฿หຌมีศกั ยภาพ
ละพรຌอมขຌาปฏิบัตหิ นຌาทีไสอง฿นรงรียน

530,000

2-3

สวก.

5 ประชุมชิงปฏิบัตกิ ารจัดทาสาระการรียนรูຌละพัฒนาสืไอภาษา ตปท.ทีไสอง

- พัฒนาสาระการรียนรูຌภาษาอาซียน
฿หຌมีความป็นอกภาพละป็นมาตรฐาน
ดียวกัน

100,000

3

สวก.

6 จຌางหมาบริการ (3 คน)

- สนับสนุนการปฏิบัตงิ านครงการสงสริม
ภาษา ตปท.ทีไสอง

570,000

1

สวก.
สวก.

กิจกรรม กำรสรຌำงสริมควำมขຌมขใงทำงวิชำกำรละพัฒนำทักษะภำษำ
1 จัดวทีวิชาการ สดงความ สามารถทางภาษา ตปท.ทีไสอง ชิงบูรณาการ
฿นระดับประทศ

-นักรียนเดຌสดงทักษะละความสามารถ
ทางภาษา฿นวทีระดับประทศ

2 มอบหมาย฿หຌศนู ย์ครือขายฯ จัดคายภาษาระดับประทศ (คายภาษานานาชาติ
ละคายภาษาบบขຌม ) ละกิจกรรมวิชาการอืไน โดยประสานความรวมมือ
จากองค์กรจຌาของภาษา

-สรຌางอกาส฿หຌกผูຌรียนเดຌฝกຄ ฝน
ทักษะภาษา ดຌวยการนาเป฿ชຌ
฿นสถานการณ์จริง

5,510,000

2-3

สวก.
สวก.

สวก.
- ผนปฏิบัตกิ ารสงสริมละพัฒนาภาษา
ตปท.ทีไ2

30,400

1,447,200

1

สวก.
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กิจกรรม กำรสรຌำงสริมควำมพรຌอมละควำมขຌมขใง฿นกำรจัดกำรรียนกำรสอน
ภำษำตำงประทศทีไสอง
1 จัดทากรอบนวทางการจัดทาผนปฏิบัตกิ ารพัฒนาภาษา ตปท.ทีไสอง

200,000

ยุทธศำสตร์ทีไ 2 พัฒนำคุณภำพผูຌรียนละสงสริมกำรจัดกำรศึกษำพืไอสรຌำงขีดควำมสำมำรถ฿นกำรขงขัน
ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม
2 จัดกิจกรรมวิชาการ฿หຌกนักรียนดยศูนย์ครือขายฯ
3 จรจาความรวมมือ฿นการพัฒนาภาษา ตปท.ทีไสองจากองค์กรจຌาของภาษา

ปງำหมำย

รวม

หนวย : บาท

สำนัก/สพฐ.
ดำนินกำร

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จำนกตำมงบรำยจำย
งบดำนินงำน
จัดสรร฿หຌ
สพท. สนอ
งบอุดหนุน
สพท./รงรียน
ครงกำร
ลกปງำ

รำยจำยอืไน

เตรมำส

- ศูนย์ครือขายฯ ป็น กนนา฿นการจัด
กิจกรรมวิชาการตามผน
- สรຌางครือขายฯ ความรวมมือ
฿นการพัฒนาภาษา

หลงงิน

หนวยงำน
รับผิดชอบ
สวก.
สวก.
สวก.

กิจกรรม กำรปลหนังสือละสืไอควำมรูຌจำกภูมิปญ
ั ญำสำกล
1 สรรหา ละปลหนังสือละสืไอความรูຌทีไป็นภูมิปัญญาสากลพือไ การ฿ชຌประยชน์
- องค์ความรูຌจากภูมิปัญญาสากล
฿นการพัฒนาการศึกษา ละพือไ การผยพร
ทีไป็นประยชน์ตอ การพัฒนาการศึกษา
กิจกรรม การจรจาความรวมมือ฿นการพัฒนาการรียนการสอนภาษาตางประทศทีไสอง
รวมกับองค์กรประทศจຌาของภาษา ณ ประทศอินดนีซีย มาลซีย วียดนาม มียนมา
กัมพูชา

50,000

กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพดຌานภาษาละการสอนระดับสูงของครูภาษา ตปท.ทีไสอง 1. ความรวมมือจากองค์กรจຌาของภาษา
ตามมาตรฐานจຌาของภาษา ณ ประทศจຌาของภาษา (ทุนรวมระหวาง สพฐ. ละองค์กร ฿นการสงสริมพัฒนาการรียนการสอน
จຌาของภาษา ณ ประทศญีไปุຆน กาหลี
ภาษา ตปท.ทีไสอง ทัๅง฿นดຌาน
การพัฒนาครูพฒ
ั นากระบวนการ
จัดการรียนรูຌละการพัฒนาสืไอ

1

สวก.

72,700

2-3

สวก.

450,000

3-4

สวก.

2. ลกปลีไยนรียนรูຌการจัดกิจกรรม
การรียนการสอนภาษาตางประทศ
ทีไสองทีไเดຌผลดี฿นชัๅนรียน

สวก.

3. ความสัมพันธ์อนั ดีระหวางหนวยงาน
ของทัๅงสองประทศ

สวก.

4. ครือขายสงสริมการรียนการสอนภาษา
ตปท.ทีไสอง

สวก.
20,000,000

ครงกำรตำมยุทธศำสตร์พัฒนำกำรรียนกำรสอนภำษำจีน

20,000,000

-

-

-

-

1-4

สวก.

1. ครงการคายอบรมครูภาษาจีนรุนทีไ 2 ละรุนทีไ 3

-พัฒนาศักยภาพดຌานภาษาละการสอน
พือไ ติมตใม฿นสวนทีไครูขาด
(ขຌอมูลจากการประมินความรูຌ
ภาษาจีนของครู)

7,938,550

2-3

สวก.

2. การจัดประชุมระดมสมองละประชาพิจารณ์การพัฒนาสาระการรียนรูຌ
ละการพัฒนาบบรียนภาษาจีน

- พือไ ฿หຌเดຌขอຌ คิดหในละขຌอมูล
ทีไป็นประยชน์ตอ การพัฒนา
ละปรับปรุงสาระการรียนรูຌ
ละพัฒนาบบรียน

1,122,200

2

สวก.

3. การจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาสาระการรียนรูຌภาษาจีน (ระดับประถมปลาย,
มัธยมตຌน ละมัธยมปลาย)

-พือไ พัฒนาสาระการรียนรูຌภาษาจีน
฿นทุกระดับชัๅน฿หຌสอดคลຌอง
ละมีความตอนืไอง

651,600

2

สวก.
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ยุทธศำสตร์ทีไ 2 พัฒนำคุณภำพผูຌรียนละสงสริมกำรจัดกำรศึกษำพืไอสรຌำงขีดควำมสำมำรถ฿นกำรขงขัน
ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม

ปງำหมำย

รวม

หนวย : บาท

สำนัก/สพฐ.
ดำนินกำร

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จำนกตำมงบรำยจำย
งบดำนินงำน
จัดสรร฿หຌ
สพท. สนอ
งบอุดหนุน
สพท./รงรียน
ครงกำร
ลกปງำ

รำยจำยอืไน

เตรมำส

หลงงิน

หนวยงำน
รับผิดชอบ

4. การประชุมคณะกรรมการพัฒนาบบรียนภาษาจีน
(ระดับประถมปลาย, มัธยมตຌน ละมัธยมปลาย)

-พือไ พัฒนาบบรียนละสืไอตาง โ
ทีไสอดคลຌองกับสาระการรียนรูຌปรับ฿หม
ละบริบทของนักรียนเทย

1,210,500

5. ประชุมสัมมนาทางวิชาการภาษาจีนขยายผลการวิจยั สูการปฏิบัติ

-พือไ ฿หຌผูຌกีไยวขຌองละมีสว นเดຌสว นสีย
ทุกฝຆายขຌาสภาพการรียนการสอน
ภาษาจีนทีไจะนาเปสูการพัฒนาตอยอด
฿นทิศทางดียวกัน

947,000

สวก.

6. การวิจยั การสอนละการรียนภาษาจีนระดับชัๅนมัธยมศึกษาตอนตຌน
(กใบขຌอมูลภาคสนาม)

การรียนการสอนภาษาจีน฿นชัๅนรียน
ระดับ ม.ตຌน

259,200

สวก.

7.การนิทศติดตามผลการอบรมครูรุนทีไ 1

-พือไ นิทศติดตามการจัดการรียนการสอน
ภาษาจีนของครูทีไอบรมรุนทีไ 1
-พือไ สนับสนุนการทางานของสถาบัน
ภาษาจีน฿หຌมีประสิทธิภาพ
-พือไ ผยพรผลการวิจยั การสอนละ
การรียนภาษาจีน (ผนภาษาจีน)

259,200

สวก.

500,000

สวก.

10. ประชุมสัมมนาผูຌทนศูนย์ครือขายฯ ภาษาจีน

-พือไ ฿หຌศนู ย์ครือขายฯรวมกันจัดทา
นวทางการพัฒนาการรียนการสอน
ภาษาจีนทีไปฏิบัตเิ ดຌจริง

477,050

สวก.

11. จัดกิจกรรมวิชาการพัฒนาการรียนการสอนภาษาจีนดยศูนย์ครือขายฯ

- สนับสนุนงบประมาณ฿หຌศนู ย์ครือขาย
จัดกิจกรรมพัฒนาการรียนการสอน
ภาษาจีนตามกิจกรรมพัฒนาการรียน
การสอนภาษาจีนตามนวทางทีไกาหนด

4,208,400

สวก.

12. การสรรหาละสงมอบครูอาสาสมัครจีน฿หຌรงรียนสังกัด สพฐ.

-ชีๅจงทาความขຌา฿จ฿หຌกครูอาสาสมัครจีน
ละสงมอบครูอาสาสมัครจีน฿หຌรงรียน

1,817,100

สวก.

8. การจຌางบุคลากรของสถาบันภาษาจีน (฿ชຌงิน ศตวรรษทีไ 21)
9. จัดพิมพ์รายงานการวิจยั การสอนละการรียนภาษาจีน

-พือไ ฿หຌนักรียนเดຌสดงความสามารถดຌาน
ภาษาจีน฿นชิงบูรณาการ฿นวทีระดับประทศ

สวก.

สวก.

-พือไ สรุปผลการปฏิบัตงิ านของครู
อาสาสมัครจีนละสงครูอาสาสมัครจีน
กลับประทศ
13. จัดวทีวิชาการ ฿หຌนักรียน/ครูสดงความสามารถ/ การประกวด/ขงขันภาษา
ทักษะภาษาจีน

3

สวก.

609,200

สวก.

88

ยุทธศำสตร์ทีไ 2 พัฒนำคุณภำพผูຌรียนละสงสริมกำรจัดกำรศึกษำพืไอสรຌำงขีดควำมสำมำรถ฿นกำรขงขัน
ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม

ปງำหมำย

หนวย : บาท

รวม
3,400,400

ครงกำร หຌองรียนกีฬำ

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จำนกตำมงบรำยจำย
งบดำนินงำน
จัดสรร฿หຌ
สพท. สนอ
งบอุดหนุน
สพท./รงรียน
ครงกำร
ลกปງำ

สำนัก/สพฐ.
ดำนินกำร
-

1. คาขຌารวมกิจกรรมสริมสรຌางประสบการณ์ดาຌ นกีฬา
รุน 1 (2/59)
รุน 2 (1/60)
รุน 3 (2/60)
รุน 4 (1/2561) (รร ละ 60 คน 9 รร)

458,000

ครงกำรพัฒนำนยบำยกำรจัดกำรศึกษำตำมยุทธศำสตร์ของ สพฐ.
งบประชุม อบรม สัมมนำ

กิจกรรมทีไ 1 กำรขับคลืไอนกำรจัดกำรศึกษำบบบูรณำกำร฿นขตพัฒนำศรษฐกิจ
พิศษ
1.1 การประชุมปฏิบัตกิ ารคณะกรรมการจัดทาอกสารรายงานผลการดานินงาน
"มิตกิ ารศึกษา ดินหนຌาประทศเทย ครัๅงทีไ 1 ระหวางวันทีไ 30 ต.ค.-5 พ.ย. 60

-

-

-

876,900
799,500
691,200
1,032,800

ครงกำรพิไมประสิทธิผลกลยุทธ์ รุน ทีไ 7

กิจกรรมรอง สงสริมภำษำตำงประทศทีไสอง ควำมป็นพลมือง฿นกำรพัฒนำสู
รงรียน฿นประชำคมอำซียน

3,400,400

รำยจำยอืไน

- กำรรวมพัฒนำหลักสูตรบบบูรณำกำร
กำรจัดกำรกำรรียนกำรสอนทีไสงสริม
สนับสนุนสูสำยอำชีพละสอดคลຌองกับ
บริบทพืๅนทีไ฿นขตพัฒนำศรษฐกิจพิศษ

-

25,152,600

25,152,600

2,104,000

2,104,000

34,275,000

24,843,000

-

9,432,000

-

-

-

-

เตรมำส

หนวยงำน
รับผิดชอบ

1-3

สวก.

1
2
2
3

สวก.
สวก.
สวก.
สวก.
สวก.

458,000

-

หลงงิน

ม.ปลำย รร.ปกติ

สพฐ.

1-4 ม.ปลำย รร.ปกติ

สพฐ.

1-4 ม.ปลำย รร.ปกติ

สพฐ.

1-4 ม.ปลำย รร.ปกติ

สนผ.

สนผ.
697,120

253,800

1

สนผ.

1.2 การประชุมปฏิบัตกิ ารคณะกรรมการจัดทาอกสารรายงานผลการดานินงาน
"มิตกิ ารศึกษา ดินหนຌาประทศเทย ครัๅงทีไ 2 ระหวางวันทีไ 20 - 22 พ.ย. 60

125,436

73,200

1

สนผ.

1.3 การประชุมปฏิบัตกิ ารจัดทาบรรณาธิการกิจละปรับปรุงรายละอียดกณฑ์คณ
ุ ภาพ
การจัดการศึกษาบบบูรณาการ ร.ร. ประชาคมอาซียนศึกษา฿นขตศรษฐกิจ พิศษ
จัดทาป็นคูมือรูปลมฉบับสมบูรณ์ ระหวางวันทีไ 6 - 12 พ.ย. 60

236,756

50,000

1

สนผ.

1. 4 การประชุมปฏิบัตกิ ารจัดทาผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษา
ละการสรຌางวใบเซด์ ร.ร.ประชาคมอาซียนศึกษา฿นขตพัฒนาศรษฐกิจพิศษ
ระหวางวันทีไ 20 - 25 สิงหาคม 2560

927,689

1

สนผ.

1,040,928

1

สนผ.

1. 5 การประชุมปฏิบัตกิ ารตรียมความพรຌอมการประชุมสัมมนา "มิตกิ ารศึกษา พัฒนา
พืนๅ ทีไพิ ศษ ดินหนຌาประทศเทย มัไนคง มัไงคัไง ยัไงยืน" ระหวางวันทีไ 3-5 กันยายน 2560
กิจกรรมทีไ 2 กำรผลิตละพัฒนำกำลังคนทีไสอดคลຌองกับกำรพัฒนำประทศ

สนผ.
400,000

2

สนผ.

2.2 ประชุมชิงปฏิบัตกิ ารคณะทางานจัดทาสาระความรูຌพนืๅ ฐาน 2 ระดับ
จานวน 30 คนจานวน 5 วัน (ระดับประถม/มัธยมศึกษา) จานวน 3 ครัๅง

795,600

2

สนผ.
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2.1 จัดพิมพ์ตนຌ ฉบับกณฑ์คณ
ุ ภาพการจัดการศึกษาบบบูรณาการ
ร.ร. ประชาคมอาซียนศึกษา฿นขตศรษฐกิจ จานวน 2,000 ลม โ ละ 200 บาท

ยุทธศำสตร์ทีไ 2 พัฒนำคุณภำพผูຌรียนละสงสริมกำรจัดกำรศึกษำพืไอสรຌำงขีดควำมสำมำรถ฿นกำรขงขัน
ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม

ปງำหมำย

รวม

หนวย : บาท

สำนัก/สพฐ.
ดำนินกำร

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จำนกตำมงบรำยจำย
งบดำนินงำน
จัดสรร฿หຌ
สพท. สนอ
งบอุดหนุน
สพท./รงรียน
ครงกำร
ลกปງำ

รำยจำยอืไน

เตรมำส

หลงงิน

หนวยงำน
รับผิดชอบ

2.3 จัดพิมพ์ตนຌ ฉบับสาระความรูຌพนืๅ ฐาน ระดับประถมศึกษาของ
ร.ร. ประชาคมอาซียนศึกษา฿นขตศรษฐกิจ จานวน 2,500 ลม โ ละ 200 บาท

500,000

2

สนผ.

2.4 ประชุมปฏิบัตกิ ารคณะทางานจัดทากรอบการวิจยั การจัดการศึกษาบบบูรณาการ
฿นขตพัฒนาศรษฐกิจพิศษระดับสพฐ./สพท./สถานศึกษา จานวน 30 คน
จานวน 5 วัน

265,200

2

สนผ.

2

สนผ.

500,000

2

สนผ.

1,140,200

3

สนผ.

2.5 จัดสรรงบประมาณพือไ การดานินการขับคลืไอนการจัดการศึกษา
บบบูรณาการ฿นขตพัฒนาศรษฐกิจพิศษทีไเดຌดานินการตอยอดบบยัไงยืน
ละกຌาวสู งานการวิจยั ฿นชิงลึกระดับ สพทม./รงรียน

1,415,000

2.6 จัดพิมพ์ตนຌ ฉบับกรอบหลักสูตรบบบูรณาการของ ร.ร. ประชาคมอาซียนศึกษา
฿นขตศรษฐกิจ จานวน 2,500 ลม โ ละ 200 บาท
2.7 ประชุมปฎิบัตกิ ารชีๅจงละสรຌางความขຌา฿จ 5 รืไองจานวน 250 คน / 2 วัน
2.7.1 สรຌางความขຌา฿จกรอบหลักสูตรของ ร.ร.ประชาคมอาซียนศึกษา
฿นขตพัฒนาศรษฐกิจพิศษ

สนผ.

2.7.2 สรຌางความขຌา฿จกณฑ์คณ
ุ ภาพการจัดการศึกษาฯ ร.ร.ประชาคมอาซียนศึกษา
฿นขตพัฒนาศรษฐกิจพิศษ

สนผ.

2.7.3 นวปฏิบัตกิ รอบการวิจยั การจัดการศึกษา฿นขตพัฒนาศรษฐกิจพิศษ

สนผ.

2.7.4 สรຌางความขຌา฿จสาระความรูຌพนืๅ ฐานการจัดการศึกษา฿นขตพัฒนาศรษฐกิจพิศษ
ระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา

สนผ.

2.7.5 สรຌางความขຌา฿จระบบวใบเซด์ของรงรียนประชาคมอาซียนศึกษา
฿นขตพัฒนาศรษฐกิจพิศษระดับ สพท./ร.ร.

สนผ.

กิจกรรมทีไ 3 พัฒนำระบบฐำนขຌอมูลละสำรสนทศพืไอกำรบริกำรจัดกำรศึกษำ
฿นขตพัฒนำศรษฐกิจพิศษบริกำรกำรจัดกำรศึกษำ฿นขตพัฒนำศรษฐกิจพิศษ
3.1 จัดสรรทาวຍปเซด์ฐานขຌอมูล฿นการพัฒนารงรียนประชาคมอาซียนศึกษา
฿นขตพัฒนาศรษฐกิจพิศษทัๅง สพท. 23 ขต โ ละ 10,000 บาท สถานศึกษา
จานวน 47 รงรียนโ ละ 30,000 บาท

สนผ.
1,640,000

กิจกรรมทีไ 4 กำรบริหำรจัดกำร฿นกำรจัดกำรศึกษำ฿นขตพัฒนำศรษฐกิจพิศษละ
วิจยั ติดตำมรำยงำนผล
4.1 จัดสรรการดานินครงการสูการปฏิบัตอิ ยางยัไงยืนอยางป็นรูปธรรม
จานวน 17 รงรียน จานวน 8 ขต
4.2 การติดตามกใบขຌอมูลงานวิจยั ละผลการดานินงานละรายงานสรุปผลการวิจยั
ติดตามระดับ สพฐ./สพท./รงรียน

ครงกำรพัฒนำนยบำยกำรจัดกำรศึกษำตำมยุทธศำสตร์ของ สพฐ.

สนผ.

สนผ.
6,000,000
768,071

2-3

สนผ.

4

สนผ.

11,219,200

11,219,200

ม.ปลำย รร.ปกติ

สพฐ.

6,226,800

6,226,800

ม.ปลำย รร.ปกติ

สพฐ.
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งบประชุม อบรม สัมมนำ

3

ยุทธศำสตร์ทีไ 2 พัฒนำคุณภำพผูຌรียนละสงสริมกำรจัดกำรศึกษำพืไอสรຌำงขีดควำมสำมำรถ฿นกำรขงขัน
ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม

กิจกรรมรอง สงสริมภำษำตำงประทศทีไสอง ควำมป็นพลมือง฿นกำรพัฒนำ
สูรงรียน฿นประชำคมอำซียน

1. การพัฒนาผูຌนานักรียนสูการป็นพลมืองลกอยางยัไงยืน

ปງำหมำย

พืไอสรຌำงควำมตระหนักรูຌกีไยวกับอำซียน
฿หຌกบั นักรียน ครู ผูຌบริหำร ละ
ศึกษำนิทศก์ ฿หຌกิดควำมตระหนักรูຌถงึ
คุณคำของควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม
ประพณี ควำมตระหนักกีไยวกับประดใน
ดຌำนสิทธิมนุษยชน สิไงวดลຌอม ศรษฐกิจ
สังคม กำร฿ชຌภำษำพืไอกำรสืไอสำร ละ
นอกจำกนีๅยงั สงสริม฿หຌนักรียนมีทักษะ
กำรคิดวิครำะห์ คิดสังครำะห์ระดับสูง ทีไ
ครอบคลุมกับกำรพิไมสมรรถนะละทักษะ
ทีไจำป็น฿นศตวรรษทีไ 21

หนวย : บาท

รวม
29,413,900

17,994,600

6,000,000

2,250,000

1.1 การพัฒนารูปบบการจัดการรียนการสอนทีไนຌนการสรຌางทักษะการป็นผูຌนานักรียน
฿นการป็นพลมืองอาซียน
1.2 กิจกรรมการพัฒนายุวทูตความดี ยุวอาซียนพือไ การรียนรูຌตลอดชีวิตอยางยัไงยืน
(Young Ambassador Asean for lifelong learning to Sustainable)
2. การพัฒนารูปบบการสรຌางสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษา ละรูปบบ฿นการพัฒนา
กิจกรรมตຌสาระวาทีภาษาอังกฤษ ละภาษาเทย พือไ สรຌางทักษะสาหรับการป็น
พลมืองอาซียนสูการป็นพลมืองลกอยางยัไงยืน

สำนัก/สพฐ.
ดำนินกำร

9,669,300

สนก.

1,500,000

2,000,000

3

สนก.

750,000

1,750,000

สนก.

3,669,300

สนก.

2.2 การพัฒนารูปบบกิจกรรมตຌสาระวาทีภาษาอังกฤษ ละภาษาเทย กีไยวกับการ
ดารงความตอนืไองของอาซียนละการป็นพลมืองลก

1,000,000

งบประชุม อบรม สัมมนำ

4,000,000

-

หนวยงำน
รับผิดชอบ

2

1,000,000

-

หลงงิน

3,750,000

4,000,000

7,419,300

เตรมำส

สนก.

2,000,000

4,000,000

รำยจำยอืไน

2-3 ม.ปลำย รร.ปกติ

2.1 การวิจยั ละพัฒนาพือไ สรຌางรูปบบการสรຌางสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษากีไยวกับ
การป็นพลมืองอาซียน สูการป็นพลมืองลกอยางยัไงยืน

ครงกำรพัฒนำนยบำยกำรจัดกำรศึกษำตำมยุทธศำสตร์ของ สพฐ.

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จำนกตำมงบรำยจำย
งบดำนินงำน
จัดสรร฿หຌ
สพท. สนอ
งบอุดหนุน
สพท./รงรียน
ครงกำร
ลกปງำ

1,169,300

2

สนก.

2,500,000

3

สนก.

10,446,100

10,446,100

ม.ปลำย รร.ปกติ

สพฐ.

3,298,500

3,298,500

ม.ปลำย รร.ปกติ

สพฐ.

920,941,200

55,997,100

34,089,200

ผูຌมีความสามารถ
พิศษเดຌรับการ
พัฒนา

สวก. ศ.พว.

52,306,900

46,950,900

5,356,000

1-4 ผูຌมีความสามารถ

ผลผลิตทีไ 6 ดใกผูຌมีควำมสำมำรถพิศษเดຌรับกำรพัฒนำศักยภำพ
ผลผลิต : ดใกผูຌมีควำมสำมำรถพิศษเดຌรับกำรพัฒนำศักยภำพ

-

-

-

769,079,900

-

พิศษเดຌรับการ
พัฒนา

สวก.
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กิจกรรมหลัก กำรพัฒนำผูຌมีควำมสำมำรถพิศษดຌำนวิทยำศำสตร์ละ
คณิตศำสตร์

61,775,000

ยุทธศำสตร์ทีไ 2 พัฒนำคุณภำพผูຌรียนละสงสริมกำรจัดกำรศึกษำพืไอสรຌำงขีดควำมสำมำรถ฿นกำรขงขัน
ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม

ครงกำรหຌองรียนพิศษวิทยำศำสตร์ ดຌำน สอวน.

ปງำหมำย

พัฒนำดใกผูຌมีควำมสำมำรถพิศษ฿หຌมี
มำตรฐำนสำกล฿นระดับนำนำชำติ

หนวย : บาท

รวม
5,634,100

1. การพัฒนาการขงขันฟຂสกิ ส์สปั ระยุทธ์รงรียนหຌองรียนพิศษวิทยาศาสตร์ 9
ครือขาย (รอบ 33 ทีม)
2 การประชุมละสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ สาหรับดใกผูຌมีความสามารถพิศษ
ป็นจຌาภาพรวมกับ สวทช. (อน฿หຌ สวทช.)
3. การประชุมชิงปฏิบัตกิ าหนดกณฑ์การการพัฒนาการขงขันฟຂสกิ ส์สปั ระยุทธ์
รงรียนหຌองรียนพิศษวิทยาศาสตร์ 9 ครือขาย (รอบ 8 ทีม)
ครงกำรทีไ 1 ครงกำรหຌองรียนพิศษวิทยำศำสตร์

พัฒนำดใกผูຌมีควำมสำมำรถพิศษ฿หຌมี
มำตรฐำนสำกล฿นระดับนำนำชำติ

13,070,600

สำนัก/สพฐ.
ดำนินกำร
5,634,100

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จำนกตำมงบรำยจำย
งบดำนินงำน
จัดสรร฿หຌ
สพท. สนอ
งบอุดหนุน
สพท./รงรียน
ครงกำร
ลกปງำ
-

-

รำยจำยอืไน
-

เตรมำส

-

หลงงิน

หนวยงำน
รับผิดชอบ
สวก.

2,634,100

2-3

สวก.

2,500,000

2

สวก.

500,000

3

สวก.

13,070,600

-

-

-

สวก.
สวก.

-

1,000,000

1-2

สวก.

1,000,000

1-2

สวก.

3. การพัฒนาการขงขันฟຂสกิ ส์สปั ระยุทธ์รงรียนหຌองรียนพิศษวิทยาศาสตร์ 9
ครือขาย ละป็นจຌาภาพจัดการขงขันการขงขันฟຂสกิ ส์สปั ระยุทธ์ ชิงชนะลิศ
4. การประชุมละสัมมนาชิงปฏิบัตกิ ารนาสนอผลการดานินงานครงการรงรียน
หຌองรียนพิศษวิทยาศาสตร์ 220 รง
5. การประชุมชิงปฏิบัตกิ ารการพัฒนาการขงขันฟຂสกิ ส์สปั ระยุทธ์รงรียนหຌองรียน
พิศษวิทยาศาสตร์ 9 ครือขาย ละจัดการขงขันการขงขันฟຂสกิ ส์สปั ระยุทธ์ ชิงชนะลิศ
ระดับประทศ ( IYPT THAILAND 2018 )

1,000,000

2

สวก.

1,000,000

2

สวก.

1,000,000

2

สวก.

6. ประชุมชิงปฏิบัตกิ ารพัฒนาศักยภาพครู฿นการป็นทีไปรึกษาครงงานดาราศาสตร์
พือไ การวิจยั ขัๅนตຌนละขัๅนกลาง

1,000,000

3

สวก.

7. ประชุมชิงปฏิบัตกิ ารจัดทาขຌอสอบคัดลือกนักรียนขຌาศึกษาของรงรียนตຌนบบ
หຌองรียนพิศษวิทยาศาสตร์ 220 ร.ร.

1,000,000

3

สวก.

8. ประชุมคณะกรรมการครงการหຌองรียนพิศษวิทยาศาสตร์

500,000

1

สวก.

9. ฝຄกอบรมชิงปฏิบัตกิ ารพือไ พัฒนาทักษะกระบวนการคิดชิงวิทยาศาสตร์สาหรับ
นักรียนผูຌมีความสามารถพิศษ

410,600

2

สวก.

10. ฝຄกอบรมชิงปฏิบัตกิ ารพือไ พัฒนาทักษะการขงขันครงงานละนาสนอครงงาน
ป็นภาษาอังกฤษสาหรับนักรียนผูຌมีความสามารถพิศษ

500,000

2

สวก.

11. ฝຄกอบรมพือไ พัฒนาการจัดการรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์พิมไ ติม

500,000

3

สวก.

12. จຌางจຌาหนຌาทีไปฏิบัตงิ านครงการ 2 คน 12 ดือน

360,000

1

สวก.
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1.การอบรมชิงปฏิบัตกิ ารพัฒนาศักยภาพนักรียนรงรียนตຌนบบหຌองรียนพิศษ
วิทยาศาสตร์ 220 ร.ร.
2. การประชุมชิงวิชาการนาสนอผลงานวิชาการละครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ละคอมพิวตอร์ ระดับครือขาย 9 ครือขายละระดับชาติ

ยุทธศำสตร์ทีไ 2 พัฒนำคุณภำพผูຌรียนละสงสริมกำรจัดกำรศึกษำพืไอสรຌำงขีดควำมสำมำรถ฿นกำรขงขัน
ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม

ปງำหมำย

หนวย : บาท

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จำนกตำมงบรำยจำย
งบดำนินงำน
จัดสรร฿หຌ
สพท. สนอ
งบอุดหนุน
สพท./รงรียน
ครงกำร
ลกปງำ

สำนัก/สพฐ.
ดำนินกำร

รวม

13. ครงการพัฒนาศัยกภาพครูผูຌมีความสามารถพิศษ (Thailand 4.0)13
14. ฝຄกอบรมการพัฒนาการจัดการรียนการสอนวิทยาศาสตร์ป็นภาษาอังกฤษพือไ
รองรับการขຌาสูประชาคมอาซียนสาหรับผูຌความสามารถพิศษ
15.ฝຄกอบรมชิงปฏิบัตกิ ารวัดววผูຌมีความสามารถพิศษ
16.ประชุมชิงปฏิบัตกิ ารคัดลือกครูละนักรียนขຌารวมครงการจัดสงครูละนักรียน
พือไ ขຌารวมศึกษาดูงานทีไซิร์น

รำยจำยอืไน

เตรมำส

หลงงิน

หนวยงำน
รับผิดชอบ

500,000

2

สวก.

1,000,000

2-3

สวก.

300,000

2-3

สวก.

1,000,000

3

สวก.

17. ครุภัณฑ์หຌองปฏิบัตกิ ารวิทยาศาสตร์ (ฟຂสกิ ส์ คมี ชีววิทยา) ละหຌองปฏิบัตกิ าร
คณิตศาสตร์ขัๅนสูง

สวก.

18. ครงการสงสริมะพัฒนาอัจฉริยภาพดຌานวิทยาศาสตร์ละคณิตศาสตร์ 9 ครือยขาย

500,000

2-3

สวก.

19.อบรมชิงปฏิบัตกิ ารพัฒนาศักยภาพคณะพัฒนาหลักสูตรครงงานวิทยาศาสตร์
ทคนลยี วิศวกรรม ละคณิตศาสตร์

500,000

3

สวก.

ครงกำรทีไ 2 ศูนย์รงรียนขยำยผล สอวน.

พัฒนำดใกผูຌมีควำมสำมำรถพิศษ฿หຌมี
มำตรฐำนสำกล฿นระดับนำนำชำติ

8,865,900

8,865,900

-

-

-

-

สวก.

1. ประชุมปฏิบัตกิ ารประมินผลหลักสูตร สอวน.คาย 1 วิชาคมี ฟຂสกิ ส์ ชีววิทยา ละ
คณิตศาสตร์ ลกละอวกาศ ละภูมิศาสตร์

1,300,000

1-2

สวก.

2. พัฒนาครูสอนหลักสูตร สอวน.วิชาคมี ฟຂสกิ ส์ ชีววิทยา คณิตศาสตร์ ลกละอวกาศ
ละภูมิศาสตร์

1,200,000

2-3

สวก.

3.คาย 1 สอวน. วิชาคมี ฟຂสกิ ส์ ชีววิทยา คณิตศาสตร์ ลกละอวกาศ ละภูมิศาสตร์

4,365,900

3-4

สวก.

4.ประชุมปฏิบัตกิ ารพัฒนาบุคลากร ครงการศูนย์รงรียนขยายผล

2,000,000

4

สวก.

ครงกำรทีไ 3 กำรนิทศติดตำมละรำยงำนผลกำรปฎิบตั งิ ำน

พัฒนำดใกผูຌมีควำมสำมำรถพิศษ฿หຌมี
มำตรฐำนสำกล฿นระดับนำนำชำติ

600,000

600,000

-

-

-

-

สวก.

1. ประชุมคณะกรรมการดานินงานการนิทศติดตามครงการ
ละจัดทาขຌอมูลจากการนิทศ

200,000

3-4

สวก.

2. นิทศติดตามละรายงานผล รงรียนหຌองรียนพิศษวิทยาศาสตร์ 220 หง ครงการ
รงรียนศูนย์ขยายผล สอวน.
3. ประชุมคณะกรรมการดานินงานการนิทศติดตามครงการละจัดทาขຌอมูลจากการ
นิทศ
ครงกำรทีไ 4 กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรทำงกำรศึกษำสูกระบวนทัศน์สำกล
พัฒนำดใกผูຌมีควำมสำมำรถพิศษ฿หຌมี
฿นกำรจัดกำรรียนรูຌสำหรับผูຌมีควำมสำมำรถพิศษ (งบรำยจำยอืไน)
มำตรฐำนสำกล฿นระดับนำนำชำติ

200,000

3-4

สวก.

200,000

3-4

สวก.

4,552,600

-

-

-

-

4,552,600

สวก.

504,000

3

สวก.

2.ครงการขຌารวมการขงครงงานอลิมปຂกวิชาการ [International Environment &
Subtainability Project Olympiad (Inesp)] ณ ประทศสหรัฐอมริกา

790,800

3-4

สวก.

93

1. ครงการ การขຌารวมการขงขัน Internationa Youth Physicist Tournament
(IYPT 2018)

ยุทธศำสตร์ทีไ 2 พัฒนำคุณภำพผูຌรียนละสงสริมกำรจัดกำรศึกษำพืไอสรຌำงขีดควำมสำมำรถ฿นกำรขงขัน
ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม

ปງำหมำย

หนวย : บาท

สำนัก/สพฐ.
ดำนินกำร

รวม

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จำนกตำมงบรำยจำย
งบดำนินงำน
จัดสรร฿หຌ
สพท. สนอ
งบอุดหนุน
สพท./รงรียน
ครงกำร
ลกปງำ

รำยจำยอืไน

เตรมำส

หลงงิน

หนวยงำน
รับผิดชอบ

3.ครงการขงขันอลิมปຂกวิชาการ สาขาภูมิศาสตร์ ณ ประทศคนนาดา

847,000

3

สวก.

4. การฝຄกอบรมละสัมนาพือไ พัฒนาผูຌบริหาร฿นการจัดการรียนรูຌสาหรับนักรียนผูຌมี
ความสามารถพิศษ Gifted and Talented Education) ณ มหาวิทยาลัย Curtin
University ประทศออสตรลีย

900,000

3-4

สวก.

5. ครงการจัดสงครูละนักรียนพือไ ขຌารวมศึกษาดูงานทีไซิร์น ณ สมาพันธรัฐสวิส
ครงการตามพระราชดาริ สมดใจพระทพ ฯ ละตามบันทึกขຌอตกลงความรวมมือ
(MOU) กับ CERN ณ สมาพันธรัฐสวิส

745,000

3

สวก.

6.ครงการขงขันอลิมปຂกวิชาการ สาขาคมี ณ ประทศสาธารณรัฐชใก

352,000

3-4

สวก.

7 .ครงการขຌารวมขงขันอลิมปຂกวิชาการ สาขาวิชา ฟຂสกิ ส์ คมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์
ภูมิศาสตร์ ณ ทวีปยุรป

413,800

4

สวก.

ครงกำรพิไมประสิทธิผลกลยุทธ์ รุน ทีไ 8

803,400

18,780,300

1-4 ผูຌมีความสามารถ

สพฐ.

รงรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัย 12 หงทัไว
ประทศ

ผูຌมีความสามารถ
พิศษเดຌรับการ
พัฒนา

856,676,400

3,783,300

55,080,000

-

769,079,900

28,733,200

751,562,500

620,000

7,200,000

-

728,060,000

15,682,500

1-4

ผูຌมีควำมสำมำรถ
พิศษเดຌรับกำร
พัฒนำ

ศ.พว.

725,760,000

1,3

ศ.พว.

2,300,000

1

ศ.พว.

1
1

ศ.พว.
ศ.พว.

20,000

4

ศ.พว.

600,000

4

ศ.พว.

1-4

ศ.พว.

3,600,000
3,600,000

12,546,000
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1.7 กิจกรรมการสงผูຌบริหาร ครู นักรียน ละบุคลากร ศ.พว. ขຌารวมกิจกรรม
ลกปลีไยนทางวิชาการกับรงรียนละมหาวิทยาลัย฿นระดับนานาชาติ

18,780,300

-

กิจกรรมหลัก พัฒนำรงรียนจุฬำภรณ์รำชวิทยำลัย฿หຌป็นรงรียน
วิทยำศำสตร์ภมู ิภำค

1.6 การประมินผลการพัฒนารงรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

สพฐ.

พิศษเดຌรับการ
พัฒนา

งบประชุม อบรม สัมมนำ

1.5 การสังคราะห์ขอຌ มูลรายงานผลการจัดการศึกษารงรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

1-4 ผูຌมีความสามารถ
พิศษเดຌรับการ
พัฒนา

ครงกำรพัฒนำนยบำยกำรจัดกำรศึกษำตำมยุทธศำสตร์ของ สพฐ.

1. ครงกำรพัฒนำศักยภำพรงรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัย (รงรียนวิทยำศำสตร์
ภูมิภำค)
1.1 การจัดการศึกษาสาหรับนักรียนผูຌมีความสามารถพิศษดຌานคณิตศาสตร์ละ
วิทยาศาสตร์
1.2 การสรรหาละคัดลือกนักรียนผูຌมีความสามารถพิศษดຌานคณิตศาสตร์ละ
วิทยาศาสตร์
1.3 การประชาสัมพันธ์ละการสอบคัดลือกนักรียนรงรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
1.4 การจัดซืๅอตารา วารสารทางวิชาการพือไ การศึกษาคຌนควຌา

803,400

ยุทธศำสตร์ทีไ 2 พัฒนำคุณภำพผูຌรียนละสงสริมกำรจัดกำรศึกษำพืไอสรຌำงขีดควำมสำมำรถ฿นกำรขงขัน
ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม

ปງำหมำย

รวม

หนวย : บาท

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จำนกตำมงบรำยจำย
งบดำนินงำน
จัดสรร฿หຌ
สพท. สนอ
งบอุดหนุน
สพท./รงรียน
ครงกำร
ลกปງำ

สำนัก/สพฐ.
ดำนินกำร

1.8 กิจกรรมลกปลีไยนทางวิชาการละการฝຄกอบรมรวมกับหนวยงานทางวิทยาศาตร์
สถาบันวิจยั ละสถาบันการศึกษา฿นระดับนานาชาติ
2. ครงกำรพัฒนำศักยภำพครูรงรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัย

3,136,500
ครูรงรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัย
12 หงทัไวประทศ จำนวน 720 คน

50,550,100

-

28,060,000

2.1 การพัฒนาครูละบุคลากรรงรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
1) การอบรมภาษาอังกฤษพือไ การสืไอสารสาหรับผูຌบริหารละครูรงรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัยรวมกับ University of Otago ประทศนิวซีลนด์
2) การอบรมครูสาระตางโรวมกับรงรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
3)การอบรมสริมศักยภาพครูสาระการรียนรูຌวิทยาศาสตร์
ละคณิตศาสตร์฿นการจัดการรียนการสอนป็นภาษาอังกฤษ
4) การพัฒนาครูละบุคลากรดຌานวิชาการละการวิจยั รวมกับ
มหาวิทยาลัยพีไ ลีๅยง
5) การตรียมความพรຌอมละคา฿ชຌจา ย฿นการทดสอบทักษะ
ความรูຌความสามารถ฿นการ฿ชຌภาษาอังกฤษของผูຌบริหาร ครูละบุคลากร
6) การพัฒนาศูนย์การรียนรูຌทางดຌานวิศวกรรมศาสตร์ขัๅนพืนๅ ฐาน
ละ STEM Education
7) การพัฒนาศักยภาพผูຌบริหารรงรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
฿นการบริหารจัดการรงรียนวิทยาศาสตร์
8) การพัฒนาศักยภาพครูคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนตຌน
9) การพัฒนาครูพือไ ตรียมความพรຌอม฿นการทดสอบทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ
10) การพัฒนาศักยภาพครู฿นการจัดการรียนการสอน฿นรายวิชา
ดาราศาสตร์
11) การพัฒนาศัยภาพ฿นการจัดการรียนการสอนของครูกลุมสาระ
การรียนรูຌตา งโ
2.3 การสงผูຌบริหารครูบุคลากรละคณะกรรมการสถานศึกษาขຌารวมการประชุมอบรม
สัมมนา
2.4 การสอนสริมนอกวลารียนละกิจกรรมสริมวิชาการ
2.5 คาจຌางจຌาหนຌาทีไประจาหอพักนักรียน

รำยจำยอืไน

-

22,490,100
22,490,100

เตรมำส
1-4

-

หลงงิน

หนวยงำน
รับผิดชอบ
ศ.พว.
ศ.พว.

1-4

ศ.พว.

1,780,000

1-4

ศ.พว.

3,600,000
22,680,000

1-4
1-4

ศ.พว.
ศ.พว.
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ยุทธศำสตร์ทีไ 2 พัฒนำคุณภำพผูຌรียนละสงสริมกำรจัดกำรศึกษำพืไอสรຌำงขีดควำมสำมำรถ฿นกำรขงขัน
ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม
3. ครงกำรพัฒนำคุณภำพนักรียนรงรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัยสูมำตรฐำนสำกล

ปງำหมำย
นักรียนรงรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัย 12
หงทัไวประทศจำนวน 8,640 คน

หนวย : บาท

รวม
37,392,175

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จำนกตำมงบรำยจำย
งบดำนินงำน
จัดสรร฿หຌ
สพท. สนอ
งบอุดหนุน
สพท./รงรียน
ครงกำร
ลกปງำ

สำนัก/สพฐ.
ดำนินกำร
-

11,920,000

-

3.1 การพัฒนานักรียนสูมาตรฐานสากล
1) การตรียมความพรຌอมของรงรียนจຌาภาพสาหรับการจัดประชุมวิชาการ
Thailand-Japan Student Science Fair 2018
2) การทดสอบวัดระดับทักษะความสามารถดຌานภาษาอังกฤษสาหรับนักรียน
3) การพัฒนาศักยภาพนักรียนดຌานภาษาอังกฤษละภาษาตางประทศอืไนโ
4) การพัฒนานักรียนดຌานวิชาการละการทาครงงานรวมกับมหาวิทยาลัยพีไ ลีๅยง
5) การจัดกิจกรรมลกปลีไยนรียนรูຌทางวิชาการพิธีการละการรับรองรวมกับ
รงรียนวิทยาศาสตร์ละหนวยงานทางวิทยาศาสตร์฿นระดับนานาชาติ
6) การตรียมความพรຌอมของรงรียนจຌาภาพสาหรับการจัดประชุมวิชาการ
Thailand-Japan Student ICT Fair 2019 ละ Thailand-Japan Student Science
Fair 2020

รำยจำยอืไน

18,529,800

เตรมำส

6,942,375

18,529,800

หลงงิน

หนวยงำน
รับผิดชอบ
ศ.พว.

1-4

ศ.พว.

3.2 การสนับสนุนจຌาภาพจัดกิจกรรมการขงขันฟຂสกิ ส์สปั ยุทธ์ของนักรียนกลุม
รงรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
3.3 การจัดประชุมวิชาการนาสนอผลงานวิชาการละครงงานวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ ละคอมพิวตอร์ระดับครือขายภาย฿นประทศของนักรียนกลุมรงรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย (Student Symposium)

500,000

2

ศ.พว.

800,000

2

ศ.พว.

3.4 กิจกรรมสงสริมจิตวิญญาณความป็นนักวิทยาศาสตร์ละการศึกษาหลงรียนรูຌ
กับหนวยงานดຌานวิทยาศาสตร์
3.5 การประชุมวิชาการ Thailand-Japan Student Science Fair (TJ-SSF 2018)
3.6 กิจกรรมการสงนักรียนขຌารวมการนาสนอครงงานละการประกวดขงขัน฿น
ระดับนานาชาติ
4. ครงกำรพัฒนำรงรียน฿นขตพืๅนทีไบริกำรของรงรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัย

4,800,000

1-4

ศ.พว.

1-4
1-4

ศ.พว.
ศ.พว.

5,820,000
6,942,375
รงรียน฿นขตพืๅนทีไบริกำรของรงรียน
จุฬำภรณรำชวิทยำลัย 12 หงทัไวประทศ

6,000,000

-

- การพัฒนาครูละนักรียนดຌานวิชาการรงรียน฿นขตพืนๅ ทีไบริการ
5. ครงกำรพัฒนำศักยภำพศูนย์พัฒนำรงรียนวิทยำศำสตร์
ละกลุมรงรียนวิทยำศำสตร์

-

-

-

6,000,000
บุคลำกรศูนย์พัฒนำรงรียนวิทยำศำสตร์
ละกลุมรงรียนวิทยำศำสตร์ภูมิภำค

5,213,345

1,290,000.00

1,900,000.00

ศ.พว.
1-4

-

-

2,023,345
1,500,000

ศ.พว.
ศ.พว.

1-4

ศ.พว.

577,500.00
495,000.00
200,000.00

1-4
1-4
1-4

ศ.พว.
ศ.พว.
ศ.พว.

7,500.00

1-4

ศ.พว.
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5.1 การจຌางทีไปรึกษาครงการพัฒนารงรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย฿หຌป็นรงรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค
5.2 การจัดจຌางนักวิชาการปฏิบัตงิ านศูนย์พฒ
ั นารงรียนวิทยาศาสตร์
5.3 การจัดจຌางจຌาหนຌาทีไปฏิบัตงิ านศูนย์พฒ
ั นารงรียนวิทยาศาสตร์
5.4 การจຌางครูปฏิบัตหิ นຌาทีไทดทนขຌาราชการชวยราชการของศูนย์พฒ
ั นารงรียน
วิทยาศาสตร์
5.5 การรับรอง พิธีการลงนามความรวมมือทางวิชาการ ละการปฐมนิทศตรียม
ความพรຌอม฿นการขຌารวมครงการลกปลีไยน฿นตางประทศ

6,000,000

ยุทธศำสตร์ทีไ 2 พัฒนำคุณภำพผูຌรียนละสงสริมกำรจัดกำรศึกษำพืไอสรຌำงขีดควำมสำมำรถ฿นกำรขงขัน
ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม

ปງำหมำย

หนวย : บาท

รวม

5.6 การพัฒนาประสิทธิภาพการทางานของบุคลากรศูนย์พฒ
ั นารงรียนวิทยาศาสตร์
(Organization Management)
5.7 กิจกรรมสงบุคลากร ศ.พว. ขຌารวมการประชุมวิชาการดຌานการพัฒนานักรียน
ผูຌมีความสามารถพิศษ฿นระดับนานาชาติ
5.8 การพัฒนาศักยภาพ฿นการบริหารจัดการกลุมรงรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จำนกตำมงบรำยจำย
งบดำนินงำน
จัดสรร฿หຌ
สพท. สนอ
งบอุดหนุน
สพท./รงรียน
ครงกำร
ลกปງำ

สำนัก/สพฐ.
ดำนินกำร

รำยจำยอืไน

10,000.00
523,345
1,900,000

-

-

4,084,980

หนวยงำน
รับผิดชอบ

1-4

ศ.พว.

1-4

ศ.พว.

1-4

ศ.พว.

4,084,980

ครงกำรพัฒนำนยบำยกำรจัดกำรศึกษำตำมยุทธศำสตร์ของ สพฐ.

1,273,300

1,273,300

ผูຌมีความสามารถ
พิศษเดຌรับการ
พัฒนา

สพฐ.

1-4 ผูຌมีความสามารถ

600,000

600,000

ผูຌมีความสามารถ
พิศษเดຌรับการ
พัฒนา

สพฐ.

11,957,900

5,262,900

1-4 ผูຌมีความสามารถ

สวก.

1-4

สวก.

พิศษเดຌรับการ
พัฒนา

งบประชุม อบรม สัมมนำ
กิจกรรมหลัก กำรพัฒนำผูຌมีควำมสำมำรถพิศษดຌำนทัศนศิลป์ นำฏศิลป์
ดนตรีละกีฬำ

ประชุมคณะกรรมการครงการพัฒนานักรียนผูຌมีความสามารถพิศษดຌานทัศนศิลป์
ดຌานดนตรีละดຌานนาฏศิลป์

-

หลงงิน

ครงกำรพิไมประสิทธิผลกลยุทธ์ รุน ทีไ 9

ดຌำนดนตรี

-

เตรมำส

6,695,000

-

-

-

พิศษเดຌรับการ
พัฒนา

-

ประชุมจัดทาผน
ปฏิบัตกิ ารพัฒนาทักษะนักรียนผูຌมี
ความสามารถพิศษดຌานทัศนศิลป์ ดຌานดนตรี
ละดຌานนาฏศิลป์

จัดการประชุมสัมมนาชิงปฏิบัติ
การพือไ ฿หຌความรูຌละประชาสัมพันธ์
ครงการ (Roadshow) กนักรียนผูຌมี
ความสามารถพิศษดຌานทัศนศิลป์ ดนตรี
ละนาฏศิลป์
฿น 4 ภูมิภาค
ประชุมสัมมนาชิงปฏิบัตกิ ารพือไ คัดลือกผลงานนักรียนจากฟງมสะสมงาน (Portfolio) 1. ตงตัๅงคณะกรรมการคัดลือกผลงาน
ดຌานทัศนศิลป์ ดຌานดนตรี ละดຌานนาฏศิลป์ รุนทีไ 4
นักรียน
2. ชิญชวนนักรียนทีไสน฿จสง฿บสมัครพรຌอม
ฟງมสะสมผลงาน
3. จัดการประชุมคณะกรรมการคัดลือก
ผลงานนักรียน
4. ประกาศผลการคัดลือก

3,251,800

451,800

2,800,000

20,000

800,000

ครงการประชุมสัมมนาชิงปฏิบัตกิ ารพือไ ฿หຌความรูຌละประชาสัมพันธ์ครงการ
(Roadshow) กนักรียนผูຌมีความสามารถพิศษดຌานทัศนศิลป์ ดนตรี ละนาฏศิลป์

20,000

-

-

-

ผูຌมีความสามารถ
พิศษเดຌรับการ
พัฒนา

สพฐ.

1-2

สวก.

1

สวก.

2-3

สวก.
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ปງำหมำย

ประชุมสัมมนาชิงปฏิบัตกิ ารพือไ คัดลือกผลงานนักรียนดยการทดสอบการสดง
(Audition) ดຌานทัศนศิลป์ ดຌานดนตรี ละดຌานนาฏศิลป์ รุนทีไ 4

1. ตงตัๅงคณะกรรมการคัดลือกผลงาน
นักรียน
2. จຌง฿หຌนักรียนทีไผา นการคัดลือกจาก
ฟງมสะสมผลงานขຌารับการคัดลือกดยการ
ทดสอบการสดง
3. จัดการประชุมคณะกรรมการคัดลือก
นักรียนจากการทดสอบการสดง
4. ประกาศผลการคัดลือก

ประชุมสัมมนาชิงปฏิบัตกิ ารพือไ พัฒนาทักษะนักรียนดຌานทัศนศิลป์ ดຌานดนตรี ละ
ดຌานนาฏศิลป์ ดยการอนจัดสรร฿หຌกบั ศูนย์พฒ
ั นาผูຌมีความสามารถพิศษ

1. อนจัดสรรงบประมาณ฿หຌศนู ย์พฒ
ั นาผูຌมี
ความสามารถพิศษพือไ จัดการ
ประชุมสัมมนาชิงปฏิบัตกิ ารพือไ พัฒนา
ทักษะนักรียนดຌานทัศนศิลป์ ดຌานดนตรี
ละดຌานนาฏศิลป์
2. จຌง฿หຌนักรียนทีไเดຌรับการคัดลือกขຌา
รวมกิจกรรมพัฒนาทักษะตามวัน วลา ทีไ
กาหนด
1.
ขอพระราชทานถຌวยรางวัล
2. จຌางหมาอกชนมืออาชีพจัดการประกวด
3. จัดการประกวด
4. บิกจายงบประมาณพือไ ป็นงินรางวัลก
ผูຌชนะการประกวด

ประกวดดนตรีสากลชิงรางวัลถຌวยพระราชทานสมดใจพระทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ครัๅงทีไ 3

ติดตามการดานินครงการ
พัฒนานักรียนผูຌมีความสามารถพิศษดຌานทัศนศิลป์ ดຌานดนตรี ละดຌานนาฏศิลป์
หຌองรียนกีฬำ

คณะกรรมการดานินงานของ สพฐ.จานวน 3
คน ออกติดตามผลการจัดกิจกรรม

1. อนจัดสรร คาอาหารละชุดกีฬา

1 รวมมือสงสริม สนับสนุน ฿หຌยาวชนทีไมี
ความป็นลิศดຌานกีฬา
2 พัฒนารางกาย฿หຌสามารถขงขันกับ
นักกีฬาตางประทศดย฿ชຌวิทยาศาสตร์การ
กีฬา จากศักยภาพละความพรຌอมของ
สถาบันการพลศึกษา

2 .นิทศ กากับติดตาม

ครงกำรพัฒนำนยบำยกำรจัดกำรศึกษำตำมยุทธศำสตร์ของ สพฐ.
งบประชุม อบรม สัมมนำ

หนวย : บาท

สำนัก/สพฐ.
ดำนินกำร

รวม

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จำนกตำมงบรำยจำย
งบดำนินงำน
จัดสรร฿หຌ
สพท. สนอ
งบอุดหนุน
สพท./รงรียน
ครงกำร
ลกปງำ

รำยจำยอืไน

50,000

2,000,000

300,000

61,800
3,923,000

28,000

3,895,000

3,895,000

28,000

4,783,100

4,783,100

-

-

-

เตรมำส

หลงงิน

2-3

สวก.

2

สวก.

3

สวก.

3-4

สวก.

1

ผูຌมีความสามารถ
พิศษเดຌรับการ
พัฒนา

1

สวก.

สวก.

1

1-4 ผูຌมีความสามารถ
พิศษเดຌรับการ
พัฒนา

-

หนวยงำน
รับผิดชอบ

สวก.

สพฐ.
สพฐ.
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ปງำหมำย

ผนบูรณำกำรวิจัยละนวัตกรรม
ครงกำรวิจัยพืไอสรຌำง/สะสมองค์ควำมรูຌทีไมีศักยภำพ
กิจกรรมหลัก วิจัยระดับกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน
สนับสนุนทุนวิจยั ฿หຌครูบุคลากรทางการศึกษาผานระบบบริหารจัดการวิจยั หงชาติ
(NRMS) จานวน 8 ทุน
1. การพัฒนาการจัดการรียนรูຌวิชาคณิตสาสตร์ รืไองการปลงทางลขาคณิต ดย฿ชຌการ สพฐ.มีงานวิจยั ของครูละบุคลากรทางการ
สอนบบปຂดตัวปรกรม GeoGebra
ศึกษาทีมไ ีมาตรฐานคุณภาพ 8 รืไอง

รวม
24,301,000
1,206,500
1,206,500

หนวย : บาท

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จำนกตำมงบรำยจำย
งบดำนินงำน
จัดสรร฿หຌ
สพท. สนอ
งบอุดหนุน
สพท./รงรียน
ครงกำร
ลกปງำ

สำนัก/สพฐ.
ดำนินกำร
5,844,500
-

-

11,250,000
-

รำยจำยอืไน

เตรมำส

หลงงิน

หนวยงำน
รับผิดชอบ

สนก.สพฐ.

7,206,500

-

1,206,500

-

บูรณำกำรวิจยั

-

2-4 บูรณำกำรวิจยั

1,206,500

สนก.
สนก.

136,500

2,3,4

สนก.

2. การพัฒนาชุดกิจกรรมลดวลารียนพิมไ วลารูຌ รืไอง รียนรูຌภูมิปัญญาการทาเมຌกวาด
จิ็วจากปราชญ์ชาวบຌาน สาหรับนักรียนชัๅนมัธยมศึกษาปทีไ 1 รงรียนตางอยพัฒนศึกษา
อาภอตางอย จังหวัดสกลนคร

33,470

2,3,4

สนก.

3. การพัฒนารูปบบการจัดการรียนรูຌบบสืบสาะหาความรูຌวิชาวิทยาศาสตร์พือไ
สงสริมสมรรถนะตามหลักสูตรกนกลาง การศึกษาขัๅนพืนๅ ฐาน ดຌานการ฿ชຌทคนลยี
สารสนทศอยางสรຌางสรรค์ของนักรียนชัๅนมัธยมศึกษาตอนปลาย รงรียนสตรีศรีนาน

32,500

2,3,4

สนก.

4. การพัฒนาคุณลักษณะครู฿นศตวรรษทีไ 21 ดย฿ชຌการสอบบบสรຌางสรรค์ป็นฐาน

65,500

2,3,4

สนก.

5. ศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืช

82,550

2,3,4

สนก.

6. การพัฒนารูปบบการจัดการรียนรูຌบบครงงานวิทยาศาสตร์
รืไองพืชสมุนเพรอาซียน

130,000

2,3,4

สนก.

7. ผลการจัดกิจกรรมการรียนรูຌ วิชาชีววิทยารืไองความหลากหลายทางชีวภาพละภูมิ
ปัญญาดຌานการ฿ชຌประยชน์จากสมุนเพรละผักพืนๅ บຌาน อาภอหลมกา จังหวัดพชรบูรณ์

111,080

2,3,4

สนก.

8. การพัฒนาชุดกิจกรรมการรียนรูຌบบรวมมือละ฿ชຌปัญญาป็นฐานละขຌอสอบ
มาตรฐานตามนว PISA ระบบออนเลน์ พือไ สงสริม ทักษะหงศตวรรษทีไ 21 กลุมสาระ
การรียนรูຌสงั คมศึกษา ศาสนา ละวัฒนธรรม ระดับชัๅนมัธยมศึกษาตอนปลาย

614,900

2,3,4

สนก.
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ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม

ครงกำรพัฒนำครงสรຌำงพืๅนฐำนทำงวิจัยบุคลำกรทำงวิจัย
ละระบบมำตรฐำนกำรวิจัย ทัๅง฿นชิงปริมำณละคุณภำพ
กิจกรรมหลัก พัฒนำครงสรຌำงพืๅนฐำนทำงวิจัยบุคลำกร
ละระบบมำตรฐำนกำรวิจัย

1. การวิจยั ละสงสริมการวิจยั พือไ พัฒนาการศึกษาขัๅนพืนๅ ฐาน
1.1 วิจยั ละบริหารงานวิจยั
1.2 สนับสนุนทุนวิจยั ตามทิศทางขับคลืไอนนยบาย สพฐ. จานวน 30 ทุน
2. สรຌางครือขายนักวิจยั ฿นขตพืนๅ ทีไดยสงขຌอสนอวิจยั ลกปງา
3. การนาผลการวิจยั เป฿ชຌประยชน์ตามนวนยบาย สพฐ.

ปງำหมำย

พืไอสรຌำงองค์ควำมรูຌ ละพิไมบุคลำกร
ทำงกำรวิจยั ดยสนับสนุนทุนพืไอกำรทำ
วิจยั จัดสรรงบประมำณสงสริม฿หຌ
สำนักงำนขตพืๅนทีไกำรศึกษำละครือขำย
รงรียนจัดพัฒนำกำรศึกษำดย฿ชຌวจิ ยั ป็น
ฐำน รวมทัๅงนำผลกำรวิจยั ทีไสำรใจลຌวมำ
จัดระบบสำรสนทศงำนวิจยั พืไอ฿หຌ
บุคลำกรมีกำรลกปลีไยนรียนรูຌงำนวิจยั
ละบงบันกระบวนกำรพัฒนำละ
กຌปญ
ั หำกำรศึกษำของดใกเทย

สำนัก/สพฐ.
ดำนินกำร

รำยจำยอืไน

เตรมำส

หลงงิน

5,844,500

-

11,250,000

6,000,000

-

2-4 บูรณาการวิจยั

สนก.

23,094,500

5,844,500

-

11,250,000

6,000,000

-

2-4 บูรณาการวิจยั

สนก.

ทุนวิจยั 30 รืไอง

กิจกรรมหลัก กำรยกระดับคุณภำพกำรรียนรูຌภำษำเทย

หนวยงำน
รับผิดชอบ

23,094,500

1,760,100

ครงกำรพัฒนำนยบำยกำรจัดกำรศึกษำตำมยุทธศำสตร์ของ สพฐ.
งบประชุม อบรม สัมมนำ
ผนงำนบูรณำกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
ละกำรรียนรูຌตลอดชีวิต
ครงกำรพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรรียนกำรสอน
กำรวัดละประมินผล

ครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรรียนกำรสอนภำษำเทย฿หຌนักรียนอำนออกขียนเดຌ
อำนคลองขียนคลอง
1. จัดทาครืไองมือประมินการอานการขียน
1.1 ประชุมพัฒนาครืไองมือวัดละประมินผลความสามารถ฿นการอานละการขียน

รวม

หนวย : บาท

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จำนกตำมงบรำยจำย
งบดำนินงำน
จัดสรร฿หຌ
สพท. สนอ
งบอุดหนุน
สพท./รงรียน
ครงกำร
ลกปງำ

สนก.
6,000,000

543,060
1,311,540

2,3,4
2,3,4
2,3,4

11,250,000

2,229,800

สนก.
สนก.
สนก.
สพฐ.
สพฐ.

2,229,800
1,559,971,800

808,502,220

265,076,900

486,392,680

-

-

1,489,099,600

790,992,220

265,076,900

433,030,480

-

-

46,717,800

11,717,800

-

35,000,000

-

-

1-4 บูรณาการยกระดับ สวก. สมป.

42,030,700

7,030,700

-

35,000,000

-

-

1-4

บูรณาการวิจยั

1. พือไ สงสริมสนับสนุน฿หຌนักรียนอานออก
ขียนเดຌ อานคลอง ขียนคลอง ละ

บูรณาการยกระดับ

สทศ. สพฐ.
สวก.
สวก.
สวก.

ของนักรียนชัๅนประถมศึกษาปทีไ 1 - 6 ละการรูຌรืไองการอาน (Reading Literacy)
การรูຌรืไองการอานตามชวงวัย
ตามนวทางการประมินผลของนักรียนนานาชาติ PISA ของนักรียนชัๅนมัธยมศึกษาปทีไ 1 -2. พือไ สงสริมสนับสนุน฿หຌ สพป. / สพม.

สวก.
สวก.

1.2 จัดทาหนังสือนวทางการพัฒนาการรูຌรืไองการอาน (Reading Literacy) ละ DVD จัดระบบบริหารการศึกษาทีไดี การจัดการ

1,500,000

1

สวก.

1.3 จัดทาบบฝຄกพัฒนาความขຌา฿จ฿นการอาน ละ DVD

2,100,000

1-2

สวก.

ความรูຌ พัฒนาสืไอนวัตกรรมละองค์ความรูຌ

สวก.
สวก.

100

2. พัฒนาวิธีการซอมสริมนักรียนทีไมีปัญหาละพัฒนาตอยอดนักรียนทีไมีผลการประมิน ภาษาเทยทีไเดຌผลพือไ การพัฒนาครู
ระดับพอ฿ชຌขึๅนเป
ดยการขยายผลอยางกวຌางขวาง

ยุทธศำสตร์ทีไ 2 พัฒนำคุณภำพผูຌรียนละสงสริมกำรจัดกำรศึกษำพืไอสรຌำงขีดควำมสำมำรถ฿นกำรขงขัน
ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม
2.1 จัดประชุมปฏิบัตกิ ารพัฒนาการจัดการรียนรูຌพือไ พัฒนาความสามารถ
฿นการรูຌรืไองการอาน(Reading Literacy)
2.2 จัดคายพัฒนาการอานการขียน พือไ พัฒนานักรียนทีไมีผลการประมินการอาน
การขียนระดับปรับปรุง
2.3 จัดทาคูมือการพัฒนาจัดคายกຌปัญหาอานเมออกขียนเมเดຌของนักรียน

ปງำหมำย

รวม

หนวย : บาท

สำนัก/สพฐ.
ดำนินกำร

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จำนกตำมงบรำยจำย
งบดำนินงำน
จัดสรร฿หຌ
สพท. สนอ
งบอุดหนุน
สพท./รงรียน
ครงกำร
ลกปງำ

รำยจำยอืไน

เตรมำส

หลงงิน

หนวยงำน
รับผิดชอบ

3.พือไ สงสริมละพัฒนารูปบบวิธีสอน
ภาษาเทยพือไ การอานออกขียนเดຌ

1,095,700

2-3

สวก.
สวก.

อานคลองขียนคลองละสืไอสารเดຌ

2,000,000

3

สวก.

3-4

สวก.
สวก.

พือไ ป็นนวทางการดานินงานขยายผล
฿หຌทุกขตพืนๅ ทีไการศึกษา

235,000

ทีไมีผลการประมิน฿นระดับปรับปรุง
3. พัฒนาระบบการรายงานผลทาง e-MES

สวก.
สวก.

4. สรุปละรายงานผลการดานินงาน
4.1 จัดทาหนังสือ ภาษาเทย ภาษาชาติ พือไ พัฒนาการอานการขียน

สวก.
สวก.

100,000

1

คิดวิคราะห์ละรูຌรืไองการอาน(Reading Literacy)

สวก.

5. จัดสรรงบประมาณ฿หຌสานักงานขตพืนๅ ทีไการศึกษา

11,250,000

1-2

สวก.

6. จัดสรรงบลกปງา

23,750,000

1-2

สวก.
สพฐ.

ครงกำรพัฒนำนยบำยกำรจัดกำรศึกษำตำมยุทธศำสตร์ของ สพฐ.
งบประชุม อบรม สัมมนำ
กิจกรรมหลัก ยกระดับคุณภำพผูຌรียนดຌำนศักยภำพกำรรียนรูຌ
ชิงกระะบวนกำรสูควำมทัดทียมนำนำชำติ
ครงกำรพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรรียนรูຌดำຌ นวิทยำศำสตร์ (สะตใมศึกษำ)
1. ครงการฝຄกอบรมปฏิบัตกิ าร การจัดการรียนรูຌสะตใมศึกษา (STEM Education)

4,687,100

4,687,100

1-4 บูรณาการยกระดับ

169,214,300

98,382,300

62,180,000

93,111,500

33,431,500

59,680,000

8,652,000
-

-

-

1-3 บูรณาการยกระดับ สวก., สพฐ.

-

-

1-4

สวก.
สวก.

1.1 ครงการฝຄกอบรมปฏิบัตกิ ารหลักสูตร STEM Education บบ face to face
ครูวิทย์ คณิต ละทคนลยี รงรียน฿นขตพืนๅ ทีไการศึกษา

พือไ พัฒนาความรูຌ ทักษะ฿นการจัดการรียนรูຌ
สะตใมศึกษาบบ face to face

19,040,000

1-2

สวก.

1.2 ครงการประชุมปฏิบัตกิ ารพือไ การพัฒนาละยกระดับศักยภาพการจัดการรียนรูຌ
ของครูผูຌสอนรงรียนครงการขับคลืไอนการจัดการรียนรูຌสะตใมศึกษา
(STEM Education) ป 2561รวมกับรงรียนศูนย์ฝกຄ อบรมละ฿หຌคาปรึกษา
หลักสูตรฝຄกอบรม STEM Education ประจาจังหวัด

พือไ พัฒนาความรูຌ ทักษะ฿นการจัดการรียนรูຌ
สะตใมศึกษา ผานระบบทางเกล

7,800,000

1-2

สวก.

2.ครงการสนับสนุน พัฒนาหนังสือรียน สืไอ วัสดุ อุปกรณ์ สะตใมศึกษาดีดน
(STEM Education)
2.1 คาจຌางพิมพ์หนังสือกิจกรรมการจัดการรียนรูຌสะตใมศึกษา (STEM Education)

พือไ จัดพิมพ์ หนังสือรียนสะตใมศึกษาจัดสง
฿หຌกบั รงรียนขับคลืไอน
พือไ จัดซืๅอสืไอวัสดุอปุ กรณ์฿นการจัดการ
รียนรูຌสะตใมศึกษา
พือไ จัดพัฒนาสืไอตຌนบบการจัดการรียนรูຌสะ
ตใมศึกษาดีดน (STEM Education)

11,381,500
12,500,000
3,000,000

2-3

สวก.

1-2

สวก.

2-4

สวก.
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2.2 ครงการจัดสรรงบประมาณพือไ การจัดซืๅอสืไอวัสดุอปุ กรณ์฿นการจัดการรียนรูຌสะตใม
ศึกษา (STEM Education)
2.3 ครงการประกวดจัดทาสืไอตຌนบบการจัดการรียนรูຌสะตใมศึกษาดีดน (STEM
Education)

สวก.

ยุทธศำสตร์ทีไ 2 พัฒนำคุณภำพผูຌรียนละสงสริมกำรจัดกำรศึกษำพืไอสรຌำงขีดควำมสำมำรถ฿นกำรขงขัน
ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม
2.4 ครงการประกวดนวัตกรรมการจัดการรียนรูຌสะตใมศึกษา (STEM Education)
ขัๅนพืนๅ ฐานตຌนบบดีดน ระดับประถมศึกษา ม.ตຌน ละ ม.ปลาย ของรงรียน฿นสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืนๅ ฐาน

ปງำหมำย

พือไ พัฒนานวัตกรรมการจัดการรียนรูຌสะ
ตใมศึกษา (STEM Education) ขัๅนพืนๅ ฐาน
ตຌนบบดีดน ระดับประถมศึกษา ม.ตຌน
ละ ม.ปลาย ของรงรียน฿นสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืนๅ ฐาน

รวม

หนวย : บาท

สำนัก/สพฐ.
ดำนินกำร

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จำนกตำมงบรำยจำย
งบดำนินงำน
จัดสรร฿หຌ
สพท. สนอ
งบอุดหนุน
สพท./รงรียน
ครงกำร
ลกปງำ

1,000,000

รำยจำยอืไน

เตรมำส
2-3

3.ครงการคัดลือกครูดี ดนสะตใมศึกษา (STEM Education)
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืนๅ ฐาน

หลงงิน

หนวยงำน
รับผิดชอบ
สวก.

สวก.

3.1 การจัดประชุมการคัดลือกครูดี ดนสะตใมศึกษา STEM Education
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืนๅ ฐาน

พือไ สงสริมการคัดลือกครูดี ดนสะตใมศึกษา
STEM Education สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืนๅ ฐาน

3.2 จัดสรรงบประมาณ฿หຌขตพืนๅ ทีไการศึกษา225 ขต พือไ ดานินการครงการคัดลือก
ครูดี ดนสะตใมศึกษา STEM Educationของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัๅนพืนๅ ฐานระดับขตพืนๅ ทีไ

พือไ สนับสนุนการคัดลือกครูดี ดนสะตใม
ศึกษา STEM Educationของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืนๅ ฐานระดับ
ขตพืนๅ ทีไ

4. การวิจยั นิทศ ประมินผล กากับติดตามการดานินงานครงการขับคลืไอนการจัดการ พือไ การศึกษาวิจยั นิทศ ประมินผล กากับ
รียนรูຌสะตใมศึกษา (STEM Education) ระดับจังหวัด 77 จังหวัด ละระดับขต 225 ขต ติดตามการดานินงานครงการขับคลืไอน
การจัดการรียนรูຌสะตใมศึกษา

250,000

1,190,000

1,000,000

1-2

สวก.

1-2

สวก.

3-4

สวก.

1-2

สวก.

4.1 จัดสรรงบประมาณ฿หຌขตพืนๅ ทีไการนิทศ ประมินผล กากับติดตามการดานินงาน
ครงการขับคลืไอนการจัดการรียนรูຌสะตใมศึกษา (STEM Education) ระดับจังหวัด
77 จังหวัด ละระดับขต 225 ขต

พือไ การสนับสนุนการนิทศ ประมินผล
กากับติดตามการดานินงานครงการ
ขับคลืไอนการจัดการรียนรูຌสะตใมศึกษา
(STEM Education)

4.2 การจัดประชุมปฏิบัตกิ ารการวางผนละกาหนดกอบการวิจยั นิทศ ประมินผล
กากับติดตามการดานินงานครงการขับคลืไอนการจัดการรียนรูຌสะตใมศึกษา
(STEM Education) ระดับจังหวัด 77 จังหวัด ละระดับขต 225 ขต

พือไ การการวางผนละกาหนดกอบการวิจยั
นิทศ ประมินผล กากับติดตามการ
ดานินงานครงการขับคลืไอนการจัดการ
รียนรูຌสะตใมศึกษา (STEM Education)

5,000,000

2-3

สวก.

4.2 จัดจຌางการศึกษาวิจยั รูปบบการประมินผลการจัดการรียนรูຌสะตใมศึกษา
(STEM Education)

พือไ การพัฒนารูปบบการประมินผลการ
จัดการรียนรูຌสะตใมศึกษา
(STEM Education)

1,800,000

2-4

สวก.

4.3 ครงการอบรมปฏิบัตกิ ารพัฒนาศักยภาพครู Smart Trainer Team
ดຌานสะตใมศึกษา (STEM Education) บบ face to face ฿นรงรียนกลุมปງาหมาย

การพัฒนาศักยภาพครู ดຌานสะตใมศึกษา
(STEM Education) ตามหลักสูตรศักยภาพ
ครู Smart Trainer Team

10,000,000

2-4

สวก.

1-2

สวก.

17,800,000
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4.4 สนับสนุนงบประมาณศูนย์สะตใมภาค฿นการขับคลืไอนการจัดการรียนรูຌสะตใมศึกษา พือไ การสนับสนุนศูนย์สะตใมภาค฿นการ
(STEM Education)
ขับคลืไอนการจัดการรียนรูຌสะตใมศึกษา
(STEM Education)

1,350,000

ยุทธศำสตร์ทีไ 2 พัฒนำคุณภำพผูຌรียนละสงสริมกำรจัดกำรศึกษำพืไอสรຌำงขีดควำมสำมำรถ฿นกำรขงขัน
ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม

ปງำหมำย

2.ครงการพัฒนานักรียนดຌานวิทยาศาสตร์
2.1 การขงขันความสามารถดຌานวิทยาศาสตร์
2.1.1 การออกบบทดสอบขงขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
2.1.2 การขงขันความสามารถดຌานวิทยาศาสตร์
(ครงงานวิทยาศาสตร์ ละการสดงทางวิทยาศาสตร์ร์ทุกชวงชัๅน)
2.1.3 การขงขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
3. การบริหารจัดการครงการดຌานวิทยาศาสตร์
3.1 จัดจຌางผูຌสนับสนุนละพัฒนาครงการ(สวนกลาง)
3.1.1 คาจຌางหมาจຌาหนຌาทีไบริหารจัดการครงการ 3 คน

รวม
9,204,000

ครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรรียนวิทยำศำสตร์ขัๅนพืๅนฐำน
1. ครงการพัฒนาบบวัดประมินผล ทักษะ การคิดวิคราะห์ ละความคิดสรຌางสรรค์
ทางวิทยาศาสตร์ขัๅนพืนๅ ฐานระดับประถมศึกษา ละมัธยมศึกษาตอนตຌน

หนวย : บาท

พือไ การพัฒนาบบวัดประมินผล ทักษะ
การคิดวิคราะห์ ละความคิดสรຌางสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร์ขัๅนพืนๅ ฐานระดับประถมศึกษา
ละมัธยมศึกษาตอนตຌน

สำนัก/สพฐ.
ดำนินกำร
6,704,000

-

รำยจำยอืไน
-

เตรมำส

-

หลงงิน

หนวยงำน
รับผิดชอบ
สวก.

1-2

สวก.

พือไ การออกบบทดสอบขงขันอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์

300,000

2

สวก.
สวก.
สวก.

พือไ จัดการขงขันความสามารถดຌาน
วิทยาศาสตร์ (ครงงานวิทยาศาสตร์
ละการสดงทางวิทยาศาสตร์ ทุกชวงชัๅน

450,000

3

สวก.

พือไ จัดการขงขันอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ ทุกชวงชัๅน

450,000

3

สวก.

540,000

2-3

สวก.
สวก.
สวก.

1

สวก.

1-2

สวก.

1,500,000

2-4

สวก.

265,000

3

สวก.

พือไ จຌางหมาจຌาหนຌาทีไบริหารจัดการ
ครงการ 3 คน
พือไ จຌางจัดคายวิทยาศาสตร์ Thai science
camp ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรวมกับ
สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ รวมกับสมาคม
วิทยาศาสตร์ฯ

1,000,000

4. ครงการประชุมวิชาการระดับชาติ การยกระดับคุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตร์
ขัๅนพืนๅ ฐาน ป 2561 : National Conference Upgrading the Quality of
Science Education : Basic Education 2018

พือไ การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ
การยกระดับคุณภาพการศึกษา
วิทยาศาสตร์ขัๅนพืนๅ ฐาน

1,699,000

6.ครงการประกวดผลงานวิจยั ละนวัตกรรมดีดนดຌานวิทยาศาสตร์ขัๅนพืนๅ ฐาน

2,500,000

500,000

3.1.2 จัดจຌางการจัดคายวิทยาศาสตร์ Thai science camp ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายรวมกับสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ รวมกับสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ

5.การจัดจຌางทีไปรึกษาดานินการศึกษาวิจยั การพัฒนารูปบบศูนย์บริการ สืไอวัสดุ
อุปกรณ์การรียนรูຌวิทยาศาสตร์ระดับจังหวัด สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัๅนพืนๅ ฐาน

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จำนกตำมงบรำยจำย
งบดำนินงำน
จัดสรร฿หຌ
สพท. สนอ
งบอุดหนุน
สพท./รงรียน
ครงกำร
ลกปງำ

2,500,000
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ยุทธศำสตร์ทีไ 2 พัฒนำคุณภำพผูຌรียนละสงสริมกำรจัดกำรศึกษำพืไอสรຌำงขีดควำมสำมำรถ฿นกำรขงขัน
ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม

ปງำหมำย

43,829,100

ครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรรียนรูຌทัๅงระบบสูกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรรียนละ
กำรตรียมผูຌรียน฿หຌสอดคลຌองกับศตวรรษทีไ 21
กิจกรรมทีไ 1 พัฒนา ผยพร ละสงสริมการนาทคนิค/วิธีการจัดการรียนรูຌ
สืไอนวัตกรรม ทีไสอดคลຌองกับทักษะหงศตวรรษทีไ 21ดຌานทักษะการรียนรูຌละ
นวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) เป฿ชຌ฿นระดับหຌองรียน

รวม

฿หຌผูຌรียนทุกคนมีทักษะการรียนรูຌ
ละนวัตกรรมตามศักยภาพละพัฒนาการ

หนวย : บาท

สำนัก/สพฐ.
ดำนินกำร
35,177,100

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จำนกตำมงบรำยจำย
งบดำนินงำน
จัดสรร฿หຌ
สพท. สนอ
งบอุดหนุน
สพท./รงรียน
ครงกำร
ลกปງำ
-

8,652,000

รำยจำยอืไน
-

-

เตรมำส

หลงงิน

หนวยงำน
รับผิดชอบ

1-4

บูรณาการยกระดับ

สวก.

3,426,100

1-2

สวก.
สวก.

2,700,000

1-2

สวก.
สวก.

800,000

2-3

สวก.

ทีไหมาะสมตามชวงวัย

กิจกรรมทีไ 2 จัดการประกวด/ขงขัน/จัดคาย/ลกปลีไยนรียนรูຌพือไ พัฒนาทักษะ
หงศตวรรษทีไ 21 ดຌานทักษะการรียนรูຌละนวัตกรรม (Learning and Innovation

สวก.

Skills) สาหรับครูละนักรียน

สวก.

กิจกรรมทีไ 3 สรุปละรายงานผลการดานินงานพัฒนาละขยายผล
ครงกำร สงสริมศักยภำพคณิตศำสตร์พืไอยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรรียน

ผูຌรียนทุกคนมีความสามารถดຌานการ

15,743,800

ครงกำรรงรัดพัฒนำคุณภำพผูຌรียนสูกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์

คิดคานวณ(Numeracy)การคิดขัๅนสูง

1,927,200

ทำงกำรรียนคณิตศำสตร์

ทางคณิตศาสตร์ละการกຌปัญหา

กิจกรรมทีไ 1 พัฒนาทคนิคการคิดลขรใวบบอินดีย(วทคณิต) ระดับประถมศึกษา

ทางคณิตศาสตร์

ละขยายผล฿หຌครอบคลุม฿นทุกขตพืนๅ ทีไ ละผยพร
กิจกรรมทีไ 2 คัดลือกผลงานสานักงานขตพืนๅ ทีไการศึกษาละสถานศึกษาทีไ

2-4

สวก.

1-4

สวก.

600,000

1-2

สวก.

500,000

3

สวก.
สวก.

815,200
12,000

1-2
3

สวก.
สวก.

6,180,000

1-4

สวก.
สวก.

8,652,000

สวก.

ประสบผลสารใจ กลุมสาระการรียนรูຌ คณิตศาสตร์ (กิจกรรมตอนืไอง)

สวก.

กิจกรรมทีไ 3 จัดการขงขันวทคณิต ละงานศิลปหัตถกรรมนักรียนระดับชาติ
กิจกรรมทีไ 4 สรุปละรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูຌรียนสูการยกระดับผลสัมฤทธิ่
ทางการรียนคณิตศาสตร์
ครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรรียนกำรสอนภำษำเทย
1. สงสริมติมความขຌมขใง พัฒนาทักษะภาษาเทยกครูละนักรียน

1.พือไ รงรัด฿หຌ สพป. ละ สพม. ทุกขต

สวก.

1.1 จัดครงการ/กิจกรรมสงสริมละพัฒนาทักษะภาษาเทย฿หຌกครูละนักรียน฿นงาน ยกระดับพืนๅ ฐานของผูຌรียนระดับชาติ (NT)
ศิลปหัตถกรรมนักรียนละครงการรักษ์ภาษาเทย นืไอง฿นวันภาษาเทยหงชาติ ป 2561ดຌานภาษา ละการทดสอบทางการศึกษา

สวก.
สวก.

ระดับชาติ(O-NET) วิชาภาษาเทย฿หຌ พิมไ ขึๅน
รຌอยละ 3 จากฐานดิม

สวก.
สวก.

2.พือไ สงสริมสนับสนุน฿หຌสพป. / สพม.
1.2 จัดประชุมตรียมการจัดกิจกรรมดຌานวิชาการ ฿นการประชุมการพัฒนาดใก
ละยาวชน฿นถิไนทุรกันดาร ตามพระราชดาริสมดใจพระทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ประจาปการศึกษา 2560

จัดระบบบริหารการศึกษาทีไดี การจัดการความรูຌ
พัฒนาสืไอนวัตกรรมละองค์ความรูຌภาษาเทย
ทีไเดຌผลพือไ การพัฒนาครูดยการขยายผล
อยางกวຌางขวาง

สวก.
667,000

1-2

สวก.
สวก.
สวก.
สวก.
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ยุทธศำสตร์ทีไ 2 พัฒนำคุณภำพผูຌรียนละสงสริมกำรจัดกำรศึกษำพืไอสรຌำงขีดควำมสำมำรถ฿นกำรขงขัน
ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม

ปງำหมำย

รวม

1.3 จัดจຌางบันทึกภาพการประชุมตรียมการจัดกิจกรรมดຌานวิชาการ ฿นการประชุม
3.พือไ สงสริมละพัฒนา
การพัฒนาดใกละยาวชน฿นถิไนทุรกันดาร ตามพระราชดาริสมดใจพระทพรัตนราชสุดาฯ รูปบบวิธีสอนภาษาเทย
สยามบรมราชกุมารี ประจาปการศึกษา 2560

1.4 ประชุมพือไ สริมสรຌางการอานออกสียง ร,ล ละคาควบกลๅา฿หຌถกู ตຌอง

หนวย : บาท

สำนัก/สพฐ.
ดำนินกำร

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จำนกตำมงบรำยจำย
งบดำนินงำน
จัดสรร฿หຌ
สพท. สนอ
งบอุดหนุน
สพท./รงรียน
ครงกำร
ลกปງำ

รำยจำยอืไน

59,920

เตรมำส

หลงงิน

1

หนวยงำน
รับผิดชอบ
สวก.
สวก.

พือไ การอานออกขียนเดຌ

สวก.

อานคลองขียนคลองละ
สืไอสารเดຌ พือไ ป็นนวทาง

สวก.
สวก.

การดานินงานขยายผล฿หຌ
ทุกขตพืนๅ ทีไการศึกษา

8,850

1.5 จຌางหมาบริการจຌาหนຌาทีไปฏิบัตงิ าน฿นสถาบันภาษาเทย
1.6 จัดจຌางบันทึกภาพวีดทิ ัศน์รงรียนทีไ฿ชຌสืไอ 60 พรรษา

720,000
72,760

2

สวก.
สวก.

1
1-2

สวก.
สวก.

ฉลิมพระกียรติสมดใจพระทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สวก.

สาหรับการรียนการสอนกลุมสาระการรียนรูຌภาษาเทย

สวก.

2. ศึกษาวิจยั ละพัฒนาการจัดการรียนการสอนภาษาเทยละสืไอดย฿ชຌภาษาถิไน

สวก.

2.1 จัดทาหนังสือ พัฒนาการอานการขียนภาษาเทยสาหรับผูຌรียนทีไ฿ชຌภาษาถิไน
3. วิจยั วิธีการสอนละพัฒนาการจัดการรียนการสอนภาษาเทย

1,123,470

1-3

สวก.
สวก.

4. พัฒนาสืไอการรียนรูຌภาษาเทยทัๅงหนังสือรียน หนังสืออานพิมไ ติม ละหนังสือสริม

สวก.

4.1 จัดทาหนังสือ ทพรัตน์มณีกานท์
5. สนับสนุนละพัฒนาครือขายการพัฒนาคุณภาพการรียนการสอนภาษาเทย

3,528,000

ครงกำรตำมยุทธศำสตร์พัฒนำกำรรียนกำรสอนภำษำจีน

1,400,000

คาจຌางผูຌชีไยวชาญภาษาจีน

1,400,000

ครงกำร หຌองรียนดนตรี

3,000,000

งบประชุม อบรม สัมมนำ
กิจกรรมหลัก กำรจัดกำรศึกษำพืไอกำรมีงำนทำ
1. รวมมือสนับสนุนขຌอมูลสำรสนทศ ละควำมตຌองดຌำนอำชีพ วำงปງำหมำยชีวติ พืไอ
กำรมีงำนทำ฿นกลุมจังหวัด ละจังหวัด
1.1 จัดทาอกสารนวทางความรวมมือของรงงานจังหวัด กศจ. สพท. ศูนย์นะนว อกสารนวทางความรวมมือ 1 ชุด อกสาร
สนับสนุนขຌอมูลสารสนทศลักษณะอาชีพ ละความตຌองการสาขาวิชาชีพ฿นกลุมจังหวัด นวทางการพัฒนาฯ 1 ชุด
ละจัดทาอกสารนวทางพัฒนาการวางปງาหมายชีวิตสูการศึกษาตอพือไ การประกอบ
อาชีพ

สวก.
สวก.

1

สวก.

23,069,700

23,069,700

1-4 บูรณาการยกระดับ

สพฐ.

107,930,500

39,201,720

สวก.

32,883,300

35,845,480

-

-

1-4

บูรณำกำร
ยกระดับ

สพฐ.
สมป. สพฐ.
สมป.

319,000

10,000,000

1

สมป.

1

สมป.
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1.2 ทาความรวมมือระหวางจัดหางาน กศจ. ศูนย์นะนว ครือขาย รงรียน จัดทา 42 สพม. ละ 78 ศูนย์นะนวจังหวัด
คลังลักษณะอาชีพ ละความตຌองการสาขาวิชาชีพ฿นจังหวัด จัดระบบสนับสนุนขຌอมูล
ประจาขตพืนๅ ทีไการศึกษา ครูนะนว
ละพัฒนาครูนะนว ครูทีไปรึกษา จัดกิจกรรมคຌนหาอาชีพ฿นฝัน ละจัดทา Career
2,358 รงรียน
Path นักรียน จัดขຌาผนการรียน

1

3,000,000

คาจຌางครูหຌองรียนดนตรี

ครงกำรพัฒนำนยบำยกำรจัดกำรศึกษำตำมยุทธศำสตร์ของ สพฐ.

สวก.
สวก.

ยุทธศำสตร์ทีไ 2 พัฒนำคุณภำพผูຌรียนละสงสริมกำรจัดกำรศึกษำพืไอสรຌำงขีดควำมสำมำรถ฿นกำรขงขัน
ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม

ปງำหมำย

รวม

หนวย : บาท

สำนัก/สพฐ.
ดำนินกำร

1.3 ทาความรวมมือระหวางศูนย์นะนวจังหวัดประจาขตพืนๅ ทีไ ครูนะนว ละครู 78 ศูนย์นะนว ครูนะนว 2,358
ทีไปรึกษาวัดบุคลิกภาพความถนัดนักรียน ละนຌนบทบาทการ฿หຌคาปรึกษาสຌนทาง
รงรียน นักรียนระดับ ม.3 จานวน
อาชีพ/การรียน
578,000 คน ระดับ ม.ปลาย 985,956 คน
2. พัฒนำผนกำรรียนรองรับปງำหมำยชีวติ ฿นสำขำวิชำชีพของกลุมจังหวัด ละ
จังหวัด
2.1 จัดทาอกสารนวทางความรวมมือกับหนวยงานอาชีวศึกษา อุดมศึกษา สถาน
ประกอบการ ธุรกิจSMEs จัดทาผนการรียนรายวิชาทีไชืไอมยงปງาหมายชีวิตงาน ละ
จัดนักรียนขຌาผนการรียน/รายวิชาพิมไ ติม

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จำนกตำมงบรำยจำย
งบดำนินงำน
จัดสรร฿หຌ
สพท. สนอ
งบอุดหนุน
สพท./รงรียน
ครงกำร
ลกปງำ
10,000,000

รำยจำยอืไน

เตรมำส
2

หลงงิน

หนวยงำน
รับผิดชอบ
สมป.

สมป.
501,100

2.2 พัฒนาการขับคลืไอนการจัดการศึกษาพือไ การมีงานทา฿นจังหวัด
- ความรวมมือของภาคธุระกิจละอกชน มาสรຌางกลเกการจัดการรียนการสอนสูอาชีพ

1,920,420

99,480

1

สมป.

1

สมป.
สมป.

2.3 ทาความรวมมือระหวาง สพม. ครือขายศูนย์การรียน พัฒนาละจัดทาผนการ
รียนปງาหมายชีวิตพือไ การมีงานทารองรับพืนๅ ทีไจงั หวัด อาภอ ปการศึกษา 2561

สมป.

- สนับสนุนกลเกการขับคลืไอนการจัดการศึกษาพือไ การมีงานทาระดับการศึกษาขัๅน
พืนๅ ฐาน รูปบบตามปງาหมายกลุมอาชีพ
(1) รูปบบหนวยฐานสมรรถนะอาชีพระยะสัๅน฿น ม.ตຌน
(2) รูปบบทวิศกึ ษา/ทวิภาคี ฿น ม.ปลายสายอาชีพ
(3) รูปบบตรียมกลุมความถนัดสาขาวิชา฿น ม.ปลายสายวิชาการ /รูปบบผนการรียน
ฉพาะทางดຌานอาชีพ กีฬา สุนทรียภาพ
(4) รูปบบผูຌประกอบการทาธุรกิจพอพียง/นักธุรกิจนຌอย SMEs ฿นกิจกรรมพัฒนา
ผูຌรียน/ครงงาน
2.4 ความรวมมือ สพม./ครือขายรงรียนพัฒนาผูຌรับผิดชอบหลักสูตรรงรียน

สมป.
สาขาวิชาชีพ ตาม 5 ประภทวิชาชีพ
9 ประภทวิชาชีพของ สอศ.
9 กลุมความถนัดทางสาขาวิชาขของ
อุดมศึกษา
ธุรกิจชุมชน SMEs ฿น 77 จังหวัด
78 ครือขายสงสริมประสิทธิภาพฯ
ทุกอาภอโ 787 คน สพม. 42 ขต 42 คน

3. พัฒนำหนวยฐำนสมรรถนะจำกครูตวั บบควำมสำรใจ฿นตละสำขำอำชีพ นำเป
ปรับ฿ชຌกบั บริบทของทຌองถิไน
3.1 จัดทานวทางการพัฒนาการจัดทาหนวยรียนรูຌฐานสมรรถนะความรูຌสาขาวิชาชีพ 1 ชุด อกสารนวทางการพัฒนาฯ
ทีไป็นปງาหมายการรียนของนักรียนทีไสอดคลຌองปງาหมายชีวิต ดยวิทยากรพีไ ลีๅยง
(ปฏิบัตกิ าร 2 ครัๅง จัดพิมพ์อกสารนวทาง)
ตัวทนจังหวัด
3.2 คณะกรรมการพิจารณาผน/ปງาหมาย/จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการพัฒนา
ของครือขายรงรียน ละสนับสนุนครุภัณฑ์ สิไงอานวยความสะดวกกรงรียนตาม
ผนการพัฒนา

คาขอสนับสนุน 78 ครือขายฯ

3.3 สัมมนาชิงปฏิบัตกิ ารตัวบบความสารใจ฿นกลุมจังหวัด พือไ ตอยอดละขยายผล
การจัดทาหนวยฐานสมรรถนะดຌานอาชีพ

ครูตวั บบความสารใจ ละผูຌชีไยวชาญ
ฉพาะทาง นอกรงรียน 2,800 คน จัด
฿หຌกบั สพท.

2,441,200

4,269,800
13,000,000
4,476,200

1
1
1

สมป.
สมป.
สมป.

14,000,000

1

สมป.

1

สมป.
สมป.

1,182,100

1

สมป.

562,500

1-3

สมป.

3

สมป.

2,742,600
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ยุทธศำสตร์ทีไ 2 พัฒนำคุณภำพผูຌรียนละสงสริมกำรจัดกำรศึกษำพืไอสรຌำงขีดควำมสำมำรถ฿นกำรขงขัน
ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม

ปງำหมำย

รวม

4. ติดตำม สดงละประชันผลงำน รูปบบผลิตภัณฑ์ สินคຌำ ละบริกำร
ชิงนวัตกรรมสรุปผลรำยงำนกำรศึกษำละพัฒนำ
4.1 จัดทากณฑ์ละมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาพือไ การมีงานทา฿นศตวรรษทีไ บบประมินละกณฑ์คณ
ุ ภาพผล
21 ละนวทางการประมินตนอง รับรองผลการประมินดยคณะกรรมการระดับ สพท. ดานินงานตามมาตรฐานการจัดการศึกษา
พือไ นาสดง ละประชันผลงานระดับจังหวัด คัดลือกตัวทน ฿นระดับ สพฐ. ละจัดทา พือไ การมีงานทา 1 ชุด
กณฑ์สนับสนุนงบประมาณการติดตาม สดงละประชันผลงานระดับจังหวัด
4.2 สดงละประชันผลงานรูปบบผลิตภัณฑ์ สินคຌา ละบริการ ชิงนวัตกรรม ละ
นาสนอครงรางการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาพือไ การมีงานทา ระดับ สพฐ.

หนวย : บาท

สำนัก/สพฐ.
ดำนินกำร

เตรมำส

หลงงิน

หนวยงำน
รับผิดชอบ

484,800

2

สมป.

727,400

4

สมป.

4

สมป.

4.3 คัดลือกผลงานชิงนวัตกรรม ดยรงรียนประมินตนอง ละคณะกรรมการจาก 77 จังหวัด
สพม. รับรองผลการประมิน ละจัดสดงละประชันผลงาน ระดับจังหวัด คัดลือก
ผลงานชิงนวัตกรรมสงประชันระดับ สพฐ. ละประกวดครงรางครงงานการพัฒนา

7,699,500

3,496,400

3,496,400

30,008,000

30,008,000

กิจกรรมหลัก ขับคลืไอนละสนับสนุนกำรลดวลำรียนพิไมวลำรูຌ

894,240,200

540,707,200

ครงกำรขับคลืไอนนยบำยลดวลำรียน พิไมวลำรูຌ : Active Learning
1. พัฒนา Core Smart Trainer
- สารวจจานวน ศน.ทีไป็น Smart Trainer จัดทาฐานขຌอมูล
- อบรม ศน.฿หม
2. ถอดบทรียน/ลกปลีไยนรียนรูຌการจัดกิจกรรม Active Learning
ของรงรียนทีไประสบผลสารใจ
3. คัดลือกละยกยองครูผูຌสรຌางพลังการรียนรูຌ (Active Teacher Award)
4. วิจยั นวัตกรรมละการมีสว นรวม
- พัฒนาคลังมนูกจิ กรรมของหนวยงานภายนอก
- จัดสวนา/ลกปลีไยนรียนรูຌหนวยงานภายนอก
- พัฒนาระบบ Feedback
- ขยายผลการศึกษาวิจยั นวัตกรรม
5. พัฒนาวใบเซต์
6. ประชาสัมพันธ์
7. ติดตาม ละสรุปผล
8. สนับสนุนการดานินงานของขตพืนๅ ทีไการศึกษา
- คัดลือกหนวยการรียนรูຌของครู สง สพฐ.
- นิทศ กากับ ติดตาม รงรียน
- พัฒนาวใบเซต์/ประชาสัมพันธ์

219,566,000

18,424,400
3,400,000

งบประชุม อบรม สัมมนำ

รำยจำยอืไน

สมป.

1 วทีสว นกลางรองรับ 78 ครือขาย

ครงกำรพัฒนำนยบำยกำรจัดกำรศึกษำตำมยุทธศำสตร์ของ สพฐ.

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จำนกตำมงบรำยจำย
งบดำนินงำน
จัดสรร฿หຌ
สพท. สนอ
งบอุดหนุน
สพท./รงรียน
ครงกำร
ลกปງำ

-

353,533,000

-

-

บูรณำกำร
สพฐ.
ยกระดับ
บูรณำกำร
สพฐ.
ยกระดับ
บูรณาการยกระดับ สวก.,สกบ.

1-4

สพฐ.

1. ผูຌรียนรียนรูຌอยางมีความสุข
2. ผูຌรียนมีคณ
ุ ภาพตามหลักสูตรฯ
ละมีทักษะทีไจาป็นตอการดานินชีวิต
3. สถานศึกษาจัดกิจกรรมการรียนรูຌ
บบ Active Learning

-

201,141,600

-

1-2

2,824,400

3

3,200,000
3,300,000

2-3
3-4

500,000
2,200,000
3,000,000

2-4
1-4
3-4
201,141,600

107

สวก.
สวก.
สวก.
สวก.
สวก.
สวก.
สวก.
สวก.
สวก.
สวก.
สวก.
สวก.
สวก.
สวก.
สวก.
สวก.
สวก.
สวก.
สวก.

ยุทธศำสตร์ทีไ 2 พัฒนำคุณภำพผูຌรียนละสงสริมกำรจัดกำรศึกษำพืไอสรຌำงขีดควำมสำมำรถ฿นกำรขงขัน
ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม

ครงกำรตำมยุทธศำสตร์พัฒนำกำรรียนกำรสอนภำษำจีน
(ครงกำรตำมนยบำยของ ศธ.)
1. ครงการคายอบรมครูภาษาจีน รุนทีไ 2 ละรุนทีไ 3

ปງำหมำย

รวม
10,000,000

-พัฒนาศักยภาพดຌานภาษาละการสอน
พือไ ติมตใม฿นสวนทีไครูขาด

หนวย : บาท

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จำนกตำมงบรำยจำย
งบดำนินงำน
จัดสรร฿หຌ
สพท. สนอ
งบอุดหนุน
สพท./รงรียน
ครงกำร
ลกปງำ

สำนัก/สพฐ.
ดำนินกำร
10,000,000

-

-

รำยจำยอืไน

เตรมำส

-

-

2-3

-

-

1-2

หลงงิน

สวก.
สวก.
สวก.
สวก.
สวก.
สวก.
สวก.
สวก.
สวก.

10,000,000

(ขຌอมูลจากการประมินความรูຌภาษาจีนของครู)

ครงกำรจัดสรรงบลกปງำ ตำมนยบำยลดวลำรียน พิไมวลำรูຌ : Active Learning
- ครงกำร สงสริมกำรรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ
- ครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรรียนกำรสอนสังคมศึกษำ ศำสนำ ละวัฒนธรรม
- ครงกำร กำรขับคลืไอนหลักปรัชญำของศรษฐกิจพอพียงสูสถำนศึกษำ
- ครงกำร พัฒนำระบบกำรวัดละประมินผลกำรรียนรูຌพืไอยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำ
- ครงกำร สงสริมนิสัยรักกำรอำน
- ครงกำร สงสริมนิสัยรักกำรอำน ละ ครงกำร สงสริมละพัฒนำหลงรียนรูຌ
฿หຌมีควำมหลำกหลำยพืไออืๅอตอกำรศึกษำละกำรรียนรูຌอยำงมีคุณภำพ
- ครงกำร พัฒนำควำมขຌมขใงกำรดำนินงำนนะนว฿นสถำนศึกษำ
(นะนวอำชีพ)
- ครงกำร จัดกำรศึกษำสูประชำคมอำซียน
- ครงกำรกำรพัฒนำควำมรูຌควำมขຌำ฿จชิงศรษฐศำสตร์(Economic Literacy)
ละศรษฐกิจอำซียน฿นกำรจัดกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน
ครงกำร จัดทำสืไอสมดใจพระทพรัตนรำชสุดำฯ

ครงกำรพัฒนำนยบำยกำรจัดกำรศึกษำตำมยุทธศำสตร์ของ สพฐ.
งบประชุม อบรม สัมมนำ

152,391,400

สงสริมการจัดทาสืไอสมดใจพระทพ
รัตนราชสุดาฯ

-

-

152,391,400
17,541,500
8,200,000

หนวยงำน
รับผิดชอบ

13,414,500
9,385,000

สวก.
สวก.

11,250,000
74,250,000

สวก.
สวก.

300,000
12,650,000
5,400,400

สวก.
สวก.
สวก.
สวก.

500,000,000

500,000,000

2-3

12,282,800

12,282,800

1-4

สกบ.
บูรณาการยกระดับ

สพฐ.

บูรณาการยกระดับ

สพฐ.
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ยุทธศำสตร์ทีไ 2 พัฒนำคุณภำพผูຌรียนละสงสริมกำรจัดกำรศึกษำพืไอสรຌำงขีดควำมสำมำรถ฿นกำรขงขัน
ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม

ปງำหมำย

270,996,800

กิจกรรมหลัก กำรพัฒนำระบบกำรประมินคุณภำพกำรศึกษำ฿หຌมีมำตรฐำน
ทียบทำนำนำชำติ
1. การทดสอบความสามารถพืนๅ ฐานของผูຌรียนระดับชาติ (National Test : NT)

ทดสอบความสามารถพืนๅ ฐานดຌานภาษา
ดຌานคานวณ ละดຌานหตุผลของนักรียนชัๅน
ป.3 ฿นสถานศึกษาทุกสังกัดทัไวประทศ

2. การพัฒนาศักยภาพวิทยากรกนนาของสานักงานขตพืนๅ ทีไการศึกษา฿นการยกระดับ
คุณภาพผูຌรียน฿นการทดสอบระดับชาติ

พัฒนาความรูຌความสามารถ
ละทักษะของวิทยากรกนนาละบุคลากร
฿นระดับสถานศึกษา฿นการยกระดับคุณภาพ
ผูຌรียน฿นการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

3. การพัฒนาคลังครืไองมือมาตรฐานพือไ การบริการ (ระดับชัๅนประถมศึกษาละ
มัธยมศึกษาตอนตຌน)

พือไ สรຌางละพัฒนาขຌอสอบมาตรฐาน
ระดับชัๅนประถมศึกษาละมัธยมศึกษา
ตอนตຌน

4. การประมินการอานออกละประมินคุณภาพผูຌรียนดຌวยขຌอสอบมาตรฐานกลางตาม
หลักสูตรกนกลางการศึกษา ขัๅนพืนๅ ฐาน พุทธศักราช 2551 ปการศึกษา 2560
4.1 ความสามารถดຌานการอาน ของนักรียนชัๅนประถมศึกษาปทีไ 1

4.2 การประมินคุณภาพผูຌรียนดຌวยขຌอสอบมาตรฐานกลางตามหลักสูตรกนกลาง
การศึกษาขัๅนพืนๅ ฐาน พุทธศักราช 2551 ปการศึกษา 2560 ชัๅน ป.2 ป.4-6 ม.1-3)

รวม

หนวย : บาท

สำนัก/สพฐ.
ดำนินกำร

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จำนกตำมงบรำยจำย
งบดำนินงำน
จัดสรร฿หຌ
สพท. สนอ
งบอุดหนุน
สพท./รงรียน
ครงกำร
ลกปງำ

หนวยงำน
รับผิดชอบ

26,340,300

23,342,800

1-4

สทศ.

22,500,000

3

สทศ.

1-4

สทศ.

1-4

สทศ.

ประมินความสามารถ฿นการอานออกสียง
ละอานรูຌรืไอง ของนักรียนชัๅน ป.1 ฿น
สถานศึกษาทุกสังกัดทัไวประทศ

11,618,220

1. พือไ ตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษา
ขัๅนพืนๅ ฐาน ละรายงานความกຌาวหนຌา
ของนักรียน พือไ ฿หຌกิดการพัฒนา
อยางตอนืไอง ฿นการพิมไ ประสิทธิภาพ
สถานศึกษา ละ฿ชຌป็นขຌอมูลสงสริม
สนับสนุน ละพัฒนาการประกันคุณภาพ
ภาย฿นระดับการศึกษาขัๅนพืนๅ ฐาน ตรวจสอบ
คุณภาพของนักรียน
ชัๅนประถมศึกษาปทีไ 2 , 4-6 ละ
ชัๅนมัธยมศึกษาปทีไ 1-3

3,414,740

124,170,800

-

หลงงิน

170,013,600

15,032,960

-

เตรมำส

100,983,200

15,567,040

-

รำยจำยอืไน

บูรณาการยกระดับ สทศ., สพฐ.

สทศ.

124,170,800

สทศ.

2. พือไ ฿หຌขตพืนๅ ทีไการศึกษา ละ
สถานศึกษามีขอຌ มูลผลการประมินฯ ของ
นักรียน สาหรับ฿ชຌปรับปรุงกระบวนการ
จัดการรียนการสอนของครู พรຌอมทัๅง
ปรับปรุงผูຌรียนป็นรายบุคคลอยางตอนืไอง
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ยุทธศำสตร์ทีไ 2 พัฒนำคุณภำพผูຌรียนละสงสริมกำรจัดกำรศึกษำพืไอสรຌำงขีดควำมสำมำรถ฿นกำรขงขัน
ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม

ปງำหมำย

รวม

หนวย : บาท

สำนัก/สพฐ.
ดำนินกำร

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จำนกตำมงบรำยจำย
งบดำนินงำน
จัดสรร฿หຌ
สพท. สนอ
งบอุดหนุน
สพท./รงรียน
ครงกำร
ลกปງำ

รำยจำยอืไน

เตรมำส

หลงงิน

หนวยงำน
รับผิดชอบ

37,960,100

37,960,100

1-4 บูรณาการยกระดับ

สพฐ.

6,082,800

6,082,800

1-4 บูรณาการยกระดับ

สพฐ.

ครงกำร : ขยำยอกำสกำรขຌำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำละกำรรียนรูຌตลอด
ชีวิตอยำงทัไวถึงละมีคุณภำพ

70,872,200

17,510,000

-

53,362,200

-

-

บูรณาการยกระดับ สวก. สพฐ.

กิจกรรมหลัก กำรพัฒนำดใกปฐมวัยอยำงมีคุณภำพ

70,872,200

17,510,000

-

53,362,200

-

-

1-4 บูรณาการยกระดับ สวก. สพฐ.

10,609,500

-

53,362,200

-

-

1-4

5,284,700

-

30,325,000

ครงกำรพัฒนำนยบำยกำรจัดกำรศึกษำตำมยุทธศำสตร์ของ สพฐ.
งบประชุม อบรม สัมมนำ

ครงกำรพัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์กำรรียนกำรสอนปฐมวัย
1. กิจกรรมกำรพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย
1.1 การประชุมปฎิบัตกิ ารจัดทาองค์ความรูຌอกสารประกอบหลักสูตรฯ

รຌอยละของรงรียนนาหลักสูตรฯสูการ
ปฏิบัตเิ ดຌถกู วิชาการ

สวก.
สวก.

1,788,900

19,105,000

สวก.

1.2 การจัดพิมพ์อกสารประกอบหลักสูตรฯ (คูมือหลักสูตร 0-3 ป ละ 3-6 ป)

1,489,000

11,220,000

สวก.

1.3 การประชุมทางเกลการนาหลักสูตรฯสูการปฏิบัติ

2,006,800

1.4 การประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ

สวก.

300,000

2.กิจกรรมกำรพัฒนำพอม ผูຌปกครองดใกปฐมวัย

2,553,800

2.1 การประชุมปฎิบัตจิ ดั ทาชุดพัฒนาพอม ผูຌปกครองดใกปฐมวัย

1,203,800

2.2 การจัดพิมพ์อกสารองค์ความรูຌสาหรับพอมผูຌปกครอง

1,350,000

3.กำรนิทศติดตำมกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยละกำรประมินผล
3.1 การประชุมปฎิบัตกิ ารจัดทาครืไองมือการประมินพัฒนาการดใกปฐมวัย
3.2 จัดพิมพ์ครืไองมือการประมินพัฒนาการนักรียน

สวก.
-

10,674,000

สวก.

10,674,000

สวก.

2,370,000

12,363,200

สวก.

314,000

12,363,200

สวก.

สวก.

1,936,000

3.3 นิทศติดตามจากสวนกลาง

120,000

4.กำรสงสริมกำรวิจยั นวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย

401,000

สวก.
สวก.
-

สวก.

ครงกำรพัฒนำนยบำยกำรจัดกำรศึกษำตำมยุทธศำสตร์ของ สพฐ.

3,063,700

3,063,700

1-4 บูรณาการยกระดับ

สพฐ.

งบประชุม อบรม สัมมนำ

3,836,800

3,836,800

1-4 บูรณาการยกระดับ

สพฐ.
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ยุทธศาสตร7ที่ 3
สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ยุทธศำสตร์ทีไ 3 สงสริมสนับสนุนกำรพัฒนำครูละบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม

ป้ำหมำย

รวมงบประมำณ ยุทธศำสตร์ทีไ 3

ผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2561

หนวย : บาท

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จำนกตำมงบรำยจำย
งบดำนินงำน

รวม
5,990,229,400

สำนัก/สพฐ.
ดำนินกำร

399,418,600

จัดสรร฿หຌ
สพท./รงรียน
5,574,010,800

384,460,000

41,025,400

สพท. สนอครงกำร
ลกป้ำ
-

งบอุดหนุน
16,800,000

รำยจำยอืไน

เตรมำส

หลงงิน

หนวยงำน
รับผิดชอบ

1-4

ภำคบังคับ/
ม.ตຌน

สพร. สพค. ศนฐ.
สพฐ.

-

ผนงำนพืๅนฐำนดຌำนกำรพัฒนำละสริมสรຌำงศักยภำพคน
ผลผลิตทีไ 2 ผูຌจบกำรศึกษำภำคบังคับ
กิจกรรมหลัก กำรจัดกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนตຌน
สำหรับรงรียนปกติ
กิจกรรมรอง สนับสนุนสริมสรຌำงควำมขຌมขใง฿นกำรพัฒนำครู
อยำงมีประสิทธิภำพ

442,285,400

1. กำรบริหำรอัตรำกำลังขຌำรำชกำรครูละบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
฿นสถำนศึกษำ ฿นสำนักงำนขตพืนๅ ทีกไ ำรศึกษำ ขຌำรำชกำรพลรือน
สำมัญ฿นสวนกลำง ลูกจຌำงประจำ พนักงำนรำชกำร ละ
ลูกจຌำงชัวไ ครำวรำยดือน

-

16,800,000

-

สพร.

1.1 การจัดทาขຌอมูลอัตรากาลัง (ขຌอมูล 10 มิ.ย.)
บุคลากร สพท. 225 ขต ละ สศศ.
1.2 วิคราะห์ละวางผนอัตรากาลังของขຌาราชการพลรือนสามัญ฿นสวนกลาง บุคลากรทุกสานัก฿น สพฐ. รวม 75 คน

1,704,640
629,200

1,704,640
629,200

1.3 การกาหนดตาหนงประภทวิชาการ ระดับชีไยวชาญ
(นิติกร, นักวิคราะห์นยบายละผน)

คณะทางาน จานวน 21 คน

69,960

69,960

1.4 วิคราะห์หลักกณฑ์การกาหนดตาหนงประภทบริหารระดับตຌน
(ผูຌชวยลขาธิการ กพฐ.)

คณะทางาน จานวน 28 คน

283,248

283,248

1.5 วิคราะห์ละกาหนดกรอบอัตรากาลังตาหนงบุคลากรทางการศึกษาอีไน
ตามมาตรา 38 ค.(1) ละ 38 ค.(2)

คณะทางาน จานวน 105 คน

833,760

833,760

1.6 การจัดทาผนความตຌองการขຌาราชการครู฿นสถานศึกษาสังกัด สพฐ.
(ขຌอมูลมาตรฐานวิชาอก)

ประธาน cluster ละ สพท. 225 ขต

2,642,480

2,642,480

2. กำรสรรหำละบรรจุตงตัๅงบุคลำกรสังกัด สพฐ.

สพร.
สพร.
สพร.
สพร.
สพร.
สพร.

-

สพร.

2.1 การสอบขงขันพือไ บรรจุละตงตัๅงบุคคลขຌารับราชการป็นขຌาราชการ
ครูละบุคลากรทางการศึกษา

ผูຌสมัคร จานวน 195,000 คน

9,669,350

176,174

2.2 การสอบขงขันพือไ บรรจุละตงตัๅงบุคคลขຌารับราชการป็นขຌาราชการ
พลรือนสามัญ สังกัด สพฐ.

ผูຌสมัครทีไมีผลสอบภาค ก. จานวน
9,000 คน

1,311,937

1,311,937

2.3 การสอบขงขันพือไ บรรจุละตงตัๅงบุคคลขຌารับราชการ
ป็นขຌาราชการครูละบุคลากรทางการศึกษาอืไนตามมาตรา 38 ค.(2)
ของ สพท.

ผูຌสมัครทีไมีคุณสมบัติป็นเปตาม
มาตรฐานตาหนงกาหนด
จานวน 70,000 คน

3,334,900

3,334,900

2.4 การคัดลือกบุคคลพือไ บรรจุละการคัดลือกบุคคลพือไ บรรจุ
ผูຌสมัคร จานวน 30,000 คน
ละบุคลากรทางการศึกษา ตาหนงครูผูຌชวย กรณีทีไมีความจาป็นหรือมีหตุพิศษ

9,493,176

สพร.
สพร.
สพร.

3,852,566

187,190

3,665,376

สพร.
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ยุทธศำสตร์ทีไ 3 สงสริมสนับสนุนกำรพัฒนำครูละบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม
2.5 การคัดลือกบุคคลพือไ บรรจุละตงตัๅงป็นขຌาราชการครู
ละบุคลากรทางการศึกษา ตาหนงบุคลากรทางการศึกษาอืไน
ตามมาตรา 38 ค. (2) ตาหนงประภททัไวเป ระดับปฏิบตั ิงาน

2.6 การคัดลือกขຌาราชการพือไ ตงตัๅง฿หຌดารงตาหนงขຌาราชการพลรือน
สามัญ ฿น สพฐ. (สวนกลาง)

ป้ำหมำย
พนักงานราชการ ลูกจຌางประจาหรือ
ลูกจຌางชัไวคราวจากงินงบประมาณ
หรืองินรายเดຌของหนวยงานการศึกษา
ซึไงปฏิบตั ิหนຌาทีไลักษณะงานของ
ตาหนง
บุคลากรทางการศึกษาอืไนตาม
ม.38 ค.(2) ตามสัญญาจຌางรวมกัน
มาลຌวเมนຌอยกวา 4 ปี
ขຌาราชการพลรือนสามัญ฿น สพฐ.
(สวนกลาง) ละบุคลากร
ทางการศึกษาอืไนตาม ม.38 ค.(2)
ทีไมาชวยราชการ฿น สพฐ.
(สวนกลาง)

2.7 การคัดลือกบุคคลพือไ บรรจุละตงตัๅง฿หຌดารงตาหนงศึกษานิทศก์
ผูຌสมัคร จานวน 2,000 คน
สังกัด สพฐ.
2.8 การสอบคัดลือกขຌาราชการพือไ บรรจุละตงตัๅง฿หຌดารงตาหนง ผอ.สพท. จานวนผูຌมีคุณสมบัติ จานวน 900 คน
(ภาค ก. สอบขຌอขียน)

หนวย : บาท

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จำนกตำมงบรำยจำย
งบดำนินงำน

รวม
4,312,277

สำนัก/สพฐ.
ดำนินกำร

สพท. สนอครงกำร
ลกป้ำ

งบอุดหนุน

รำยจำยอืไน

เตรมำส

หลงงิน

หนวยงำน
รับผิดชอบ

4,312,277

สพร.

48,600

48,600
สพร.

2,654,270

1,573,190

274,750

274,750

1,081,080

สพร.
สพร.

2.9 การคัดลือกขຌาราชการพือไ บรรจุละตงตัๅง฿หຌดารงตาหนง ผอ.สพท.
(ภาค ข. ประมินศักยภาพ)
2.10 การสอบคัดลือกขຌาราชการพือไ บรรจุละตงตัๅง฿หຌดารงตาหนง
รอง ผอ.สพท.
2.11 การคัดลือกบุคคลพือไ บรรจุละตงตัๅง฿หຌดารงตาหนง รอง ผอ.
สถานศึกษา ละ ผอ.สถานศึกษา สังกัด สพฐ.

จานวนผูຌมีคุณสมบัติ จานวน 900 คน

531,650

531,650

จานวนผูຌมีคุณสมบัติ จานวน 1,900 คน

1,194,800

1,194,800

ขຌาราชการครูละบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัด สพฐ. จานวน 30,000 คน

8,201,540

1,426,340

2.12 การประมินสัมฤทธิผลการปฏิบตั ิงาน฿นหนຌาทีไของ ผอ.สพท.
(หลังการบรรจุละตงตัๅง)
2.13 การสรรหาละพัฒนาผูຌบริหารสถานศึกษานว฿หม สังกัด สพฐ.
(ระยะทีไ 3)

ผูຌเดຌรับการบรรจุละตงตัๅง฿หຌดารง
ตาหนง ผอ.สพท.
ขຌาราชการครูละบุคลากรทางการ
ศึกษา กอนตงตัๅง฿หຌดารงตาหนง
ผูຌบริหารสถานศึกษา

2,532,280

2,532,280

3,197,520

3,197,520

3. กำรประมินวิทยฐำนะของขຌำรำชกำรครูละบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

จัดสรร฿หຌ
สพท./รงรียน

สพร.
สพร.
6,775,200
สพร.
สพร.
สพร.

-

สพร.

3.1 การประมินผลงานทางวิชาการขຌาราชการครูละบุคลากรทางการศึกษา
พือไ ฿หຌมีละลืไอนป็นวิทยฐานะชานาญการพิศษ ละวิทยฐานะชีไยวชาญ

ขຌาราชการครูละบุคลากรทางการ
ศึกษา จานวน 15,000 คน

20,010,568

20,010,568

3.2 การศึกษาวิคราะห์สภาพปัจจุบนั /ปัญหาอุปสรรค การบิกจายงิน
วิทยฐานะละคาตอบทนรายดือน
3.3 สงสริมละพัฒนาบุคลากรผูຌปฏิบตั ิงานตามหลักกณฑ์ละวิธีการทีไ ก.ค.ศ.
กาหนด

บุคลากร สพท. 225 ขต ละ สศศ.
จานวน 452 คน
บุคลากร สพท. 225 ขต ละ สศศ.
จานวน 226 คน

3,371,200

3,371,200

1,486,400

1,486,400

สพร.
สพร.
สพร.
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ยุทธศำสตร์ทีไ 3 สงสริมสนับสนุนกำรพัฒนำครูละบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม

ป้ำหมำย

4. กำรประมินบุคคลละผลงำนพือไ ลืไอนละตงตัๅง฿หຌดำรงตำหนง
ขຌำรำชกำรพลรือนสำมัญตำหนงประภทวิชำกำร ตัๅงตระดับ
ชำนำญกำรพิศษลงมำ

ขຌำรำชกำรพลรือนสำมัญ฿น สพฐ.
(สวนกลำง) ละนิติกร สพฐ.
(สวนกลำง) ละ฿นสังกัด สพท.
จำนวน 250 คน

5. กำรสริมสรຌำงครูผูຌชว ยสูกำรป็นครูมืออำชีพ
5.1 กาหนดกรอบการพัฒนาละจัดทาคูมือ พือไ สรຌางสริมสมรรถนะครูผูຌชวย
5.2 พัฒนาคณะกรรมการประมินการตรียมความพรຌอมละพัฒนาอยางขຌม
สาหรับครูผูຌชวย สังกัด สพฐ.
6. กำรจัดทำคูมือปฏิบัติงำนตำมนวทำงกำรบริหำรงำนบุคคลของ สพฐ.
7. พัฒนำครูรปู บบครบวงจรของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขันๅ พืนๅ ฐำน
8. พัฒนำครูละบุคลำกรทำงกำรศึกษำดยยึดถือภำรกิจละพืนๅ ทีปไ ฏิบัติงำน
ป็นฐำน ดຌวยระบบ TEPE Online
9. กำรจัดกำรรียนรูຌ บบ Active Learning พือไ ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
รงรียน฿นพืนๅ ทีจไ ังหวัดชำยดนดยยึดหลัก "ศำสตร์พระรำชำ"
ภำค฿ตຌ (จชต.) สูคุณภำพเทยลนด์ 4.0

14.

พฒ

ห

ิ

คค

ค

อ
อ

ิ

ิ

ค
ิ

อ

รวม
1,793,304

จัดสรร฿หຌ
สพท./รงรียน

1,984,000
2,385,000

ครูละบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

971,680

971,680

คณะกรรมกำรดำนินงำนละ
ทีมนิทศจิตอำสำ

8,259,720

8,259,720

ค (Boot Camp)

กิจกรรมรอง ครูคลังสมอง
1. ครงการครูคลังสมอง (การจຌางบุคลากรดຌานวิทยาศาสตร์ละคณิตศาสตร์
จานวน 3,684 อัตรา ฿นรงรียนประถมศึกษา รงรียนขยายอกาสทางการศึกษา
รงรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางละลใกทีไประสบปัญหาการขาดคลนครู
วิทยาศาสตร์ละคณิตศาสตร์ )

เตรมำส

หลงงิน

หนวยงำน
รับผิดชอบ

สพร.
สพร.
สพร.
สพร.
สพค.
สพค.
สพค.

16,800,000
7,174,900
825,000
14,695,200
77,890,400
230,758,700
730,026,000

ครงกำรพัฒนำนยบำยกำรจัดกำรศึกษำตำมยุทธศำสตร์ของ สพฐ.
งบประชุม อบรม สัมมนำ

งบอุดหนุน

รำยจำยอืไน

1,793,304

1,984,000
2,385,000

.

สพท. สนอครงกำร
ลกป้ำ

สพร.

700,000
-

2. คาตอบทนสาหรับวิทยากร฿หຌความรูຌกรงรียน฿น สพท. จานวน 225 ขต

สำนัก/สพฐ.
ดำนินกำร

3,542,600
2,357,000

11. ครงกำรพัฒนำครูประจำกำร (คำลงทะบียนพัฒนำครู)
12. ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำละตำมนยบำย สพฐ. กระทรวงศึกษำธิกำร
้

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จำนกตำมงบรำยจำย
งบดำนินงำน

3,542,600
2,357,000

ครูผูຌชวย จานวน 12,000 คน
ผูຌบริหารสถานศึกษาละครูพีไ ลีๅยง
จานวน 24,000 คน
สพท. 225 ขต ละ สศศ.
ครู

10. ยกยองชิดชูกียรติครูละบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
10.1 ครงการตามรอยกียรติยศครูผูຌมีอดุ มการณ์ละจิตวิญญาณครู
10.2 ครงการครูจຌาฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
10.3 ครงการครูดี฿นดวง฿จ

13.

หนวย : บาท

700,000

สพค.

16,800,000
7,174,900
825,000
14,695,200
77,890,400
230,758,700
-

696,276,000

730,026,000

-

-

-

1-4

ภำคบังคับ/
ม.ตຌน

ศนฐ.
ศนฐ.
ศนฐ.
สพฐ.
สพฐ.
สนผ. สวก.

696,276,000
สวก.

สพท. 225 ขต

33,750,000
3,753,918,000

1. จຌาหนຌาทีไธุรการรงรียน 14,363 อัตรา
2. นักการภารรง 8,676 อัตรา
3. ครูดูลนักรียนประจาพักนอน 164 อัตรา
4. จຌาหนຌาทีไประจาหຌองวิทยาศาสตร์ (Lab boy) 195 อัตรา

2,714,607,000
983,858,400
18,597,600
36,855,000

-

33,750,000
3,753,918,000
2,714,607,000
983,858,400
18,597,600
36,855,000

-

-

-

1-4

ภำคบังคับ/
ม.ตຌน

สนผ.
สนผ.
สนผ.
สนผ.
สนผ.
สนผ.
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กิจกรรมหลัก คืนครู฿หຌนักรียนสำหรับรงรียนปกติ

ยุทธศำสตร์ทีไ 3 สงสริมสนับสนุนกำรพัฒนำครูละบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม

ป้ำหมำย

ผนงำนบูรณำกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำละ
กำรรียนรูตຌ ลอดชีวิต
ครงกำรพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรรียนกำรสอน
กำรวัดละประมินผล
กิจกรรมหลัก ครูผูຌทรงคุณคำหงผนดิน

ครูผูຌทรงคุณคาหงผนดิน

หนวย : บาท

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จำนกตำมงบรำยจำย
งบดำนินงำน

รวม

สำนัก/สพฐ.
ดำนินกำร

884,000,000

ครูกษียณอายุราชการ
จานวน 5,200 คน

จัดสรร฿หຌ
สพท./รงรียน

-

884,000,000

884,000,000

สพท. สนอครงกำร
ลกป้ำ

-

งบอุดหนุน

-

รำยจำยอืไน

-

เตรมำส

หลงงิน

หนวยงำน
รับผิดชอบ

1-4

พัฒนำ
หลักสูตร/ครู
ผูຌทรงคุณคำ

สพร.

884,000,000

สพร.

ครงกำรพัฒนำครูกนนำภำษำอังกฤษ฿นระดับภูมภิ ำค
กิจกรรมหลัก พัฒนำครูกนนำภำษำอังกฤษ฿นระดับภูมภิ ำค
(Boot Camp)

180,000,000

1. อบรมครูภาษาอังกฤษพือไ พัฒนาทักษะการจัดการรียนการสอนภาษาอังกฤษ 1. ศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษ฿นระดับ
ตามนวทาง Communicative Approach
ภูมภิ าค จานวน 18 ศูนย์
2. อบรม Refreshing Course ของ MT2 พือไ พัฒนาทักษะการป็นวิทยากรกนนา MT2 ทีไป็นวิทยากร ฿นศูนย์อบรมครู
ภาษาอังกฤษ฿นระดับภูมิภาค
3. ประชุมปฏิบตั ิการจัดทาหลักสูตรพัฒนาศึกษานิทศก์ ดຌานการนิทศ
ศึกษานิทศก์ทีไผานการอบรม
ติดตามครูผูຌสอนภาษาอังกฤษทีไผานการพัฒนาทักษะการจัดการรียน
จาก Cemeo
การสอนภาษาอังกฤษ ตามนวทาง Communicative Approach
จากศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค (Boot Camp)

165,041,400

4. อบรม Supervisors Training

ศึกษานิทศก์฿นสังกัดสานักงานขต
พืนๅ ทีไการศึกษา ขตพืนๅ ทีไละ 1 คน
รวม 225 คน

14,958,600

165,041,400

165,041,400

885,000

885,000

690,000

690,000

-

-

-

1-4

พัฒนำครูกน
นำ
ภำษำอังกฤษ/
boot camp

ศนฐ.

ศนฐ.
ศนฐ.

ศนฐ.
3,675,000

3,675,000
ศนฐ.

5. นิทศ ติดตามการดานินงานของศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษ
ระดับภูมิภาค (Boot Camp)
6. ประชุม ผอ.กลุมนิทศฯ ละศึกษานิทศก์ผูຌประสานงานระดับขตพืนๅ ทีไ
พือไ ขับคลืไอนการดานินงานของศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค
(Boot Camp)

4,366,000

4,366,000

430,000

430,000

7. ประชุมสัมมนาประธานศูนย์ละผูຌจดั การศูนย์ฯ พือไ ขับคลืไอนการดานินงาน
ของศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค (Boot Camp)
8. ประชุมปฏิบตั ิการสรุปผลการดานินงานครงการพัฒนาครูกนนาภาษาอังกฤษ
ระดับภูมิภาค (Boot Camp)

3,217,600

3,217,600

1,695,000

1,695,000

ศนฐ.
ศนฐ.
ศนฐ.
ศนฐ.
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ยุทธศาสตร7ที่ 4
ขยายโอกาสการเข9าถึงบริการทางการศึกษา
และการเรียนรู9อยางมีคุณภาพ

ยุทธศำสตร์ทีไ 4 ขยำยอกำสกำรขຌำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำละกำรรียนรูอຌ ยำงมีคุณภำพ
ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม

รวมงบประมำณ ยุทธศำสตร์ทีไ 4 (รวมกองทุน)

ผนงำนพืนๅ ฐำนดຌำนกำรพัฒนำละสริมสรຌำงศักยภำพคน
ผลผลิตผูຌจบกำรศึกษำกอนประถมศึกษำ
กิจกรรมหลัก กำรจัดกำรศึกษำกอนประถมศึกษำ
รวมรำยจำยประจำ
1. คำตอบทนพิศษสำหรับพนักงำนรำชกำรทีสไ อนนักรียนพิกำร฿นรงรียน
รียนรวม
2. คำบียๅ ลีๅยง ทีพไ ักละพำหนะ
3. วัสดุฝຄกทักษะนักรียนกอนประถมศึกษำ
ผลผลิตผูຌจบกำรศึกษำภำคบังคับ
กิจกรรมหลัก กำรจัดกำรศึกษำประถมศึกษำสำหรับรงรียนปกติ

รวม

48,005,786,000
10,335,785,500
131,993,600
131,993,600
900,000
38,334,800
92,758,800
7,417,571,800
5,539,975,500
3,833,980,300
38,480,000
351,944,000
469,944,000
3,012,000
780,000
62,135,300
28,646,600
3,267,800
616,000
17,957,000
478,170,000
1,133,748,000
563,840,800

หนวย : บาท

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จำนกตำมงบรำยจำย
งบดำนินงำน
สำนัก/สพฐ.
ดำนินกำร

จัดสรร฿หຌ
สพท./รงรียน

1,984,663,880
1,768,044,100

8,496,880,720
7,729,466,800

4,918,800
4,918,800

4,918,800
1,757,751,300
1,308,422,800
97,059,800

สพท. สนอ
ครงกำร
ลกป้ำ
-

งบอุดหนุน

รำยจำยอืไน

37,126,555,500
688,274,600

397,685,900
150,000,000

เตรมำส

หลงงิน

หนวยงำน
รับผิดชอบ

127,074,800
127,074,800
900,000

สนผ.
สนผ.
สนผ.
สนผ.

38,334,800
87,840,000
5,127,149,900
4,024,896,900

สนผ.
สนผ.
สนผ.

3,530,264,700
38,480,000
351,944,000
469,944,000
3,012,000
780,000
62,135,300
28,646,600
-

-

532,670,600
206,655,800

-

-

206,655,800
-

-

สทร./สนผ./
สพฐ.

สนผ.
สนผ.
สนผ.
สนผ.
สนผ.
สนผ.

17,957,000
478,170,000
1,133,748,000

-

สนผ.
สนผ.
สนผ.
สนผ.
สนผ.
สนผ.
สนผ.
สนผ.
สนผ.
สนผ.

563,840,800

-

สนผ.

3,267,800
616,000
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รวมรำยจำยประจำ
1. คำตอบทนผูຌปฏิบตั งิ ำน฿หຌรำชกำร
- คำตอบทนวิทยำกรสอนศำสนำอิสลำม
- คำจຌำงหมำบริกำรนักกำรภำรรง
2. คำบียๅ ประชุมกรรมกำรสถำนศึกษำ
3. งินตอบทนพิศษรำยดือนสำหรับผูຌปฏิบตั งิ ำน฿นขตพืนๅ ทีพไ ิศษจังหวัด
ชำยดนภำค฿ตຌงิน สปพ. สำหรับอัตรำจຌำง฿นพืนๅ ทีจไ ังหวัดชำยดนภำค฿ตຌ(ครู)
4. คำตอบทนพิศษสำหรับพนักงำนรำชกำรทีสไ อนนักรียนกำรศึกษำพิศษ
5. คำซอมซมสิไงกอสรຌำง
6. คำชำทรัพย์สิน
7. คำจຌำงหมำบริกำร
- คำขนยຌำยครอบครัว
- คำจຌำงหมำรถรับสงพัสดุภณ
ั ฑ์
8. คำซอมรถจักรยำนนักรียนทีรไ ฐั จัด฿หຌ
9. คำจຌำงหมำบุคลำกรชวยปฏิบตั งิ ำน
- คำจຌำงหมำนักกำรภำรรง
- คำจຌำงครูรำยดือนกຌปญ
ั หำรงรียนทีขไ ำดคลนครูขนัๅ วิกฤตจำนวน 6,544
อัตรำ
10. คำปรับปรุงซอมซมระบบเฟฟ้ำ ประปำ

ป้ำหมำย

ผนปฏิบัตกิ ำรประจำปงบประมำณ พ.ศ. 2561

ยุทธศำสตร์ทีไ 4 ขยำยอกำสกำรขຌำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำละกำรรียนรูอຌ ยำงมีคุณภำพ
ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม

รวม

28,288,000
56,576,000
42,432,000
7,920,600
294,781,600
44,784,800
198,255,800
8,400,000
1,480,143,800
1,480,143,800
9,400,000
3,500,000
4,320,000
10,980,000
1,635,000
61,669,200
26,005,200
27,060,000
29,660,000
1,100,800
25,571,700
26,507,250
1,767,150
52,321,500
23,908,500
34,095,600
122,400
4,030,000
13,750,000

สำนัก/สพฐ.
ดำนินกำร
56,576,000

26,600,000
10,000,000

985,511,600
985,511,600
9,000,000

4,320,000
1,635,000
23,419,200
3,505,200
2,000,000

122,400
4,030,000
9,000,000

จัดสรร฿หຌ
สพท./รงรียน
28,288,000
42,432,000
7,920,600
268,181,600
34,784,800
494,632,200
494,632,200
400,000
3,500,000
10,980,000
38,250,000
22,500,000
25,060,000
29,660,000
1,100,800
25,571,700
26,507,250
1,767,150
52,321,500
23,908,500
34,095,600
4,750,000

สพท. สนอ
ครงกำร
ลกป้ำ

-

งบอุดหนุน

รำยจำยอืไน

198,255,800
8,400,000
-

เตรมำส

หลงงิน

หนวยงำน
รับผิดชอบ
สนผ.
สนผ.
สนผ.
สนผ.
สนผ.
สนผ.
สนผ.
สนผ.

-

สนผ.

สนผ.
สนผ.
สนผ.
สนผ.
สนผ.
สนผ.
สนผ.
สนผ.
สนผ.
สนผ.
สนผ.
สนผ.
สนผ.
สนผ.
สนผ.
สนผ.
สนผ.
สนผ.
สนผ.
สนผ.
สนผ.
สนผ.
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11. วัสดุกำรเฟฟ้ำละวิทยุ
12. คำวัสดุหนังสือ วำรสำร ละตำรำ
13. คำวัสดุกีฬำ
14. วัสดุทำวำรสำรกีฬำ
15. คำบริกำรทรศัพท์
16. คำเฟฟ้ำ
17. งินอุดหนุนมูลนิธิกำรศึกษำทำงเกลผำนดำวทียม
18. งินอุดหนุนกำรศึกษำฉลิมพระกียรติพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหวั พระ
ชนม์พรรษำ 84 พรรษำ
กิจกรรมรอง กำรสนับสนุนกำรศึกษำภำคบังคับ
รวมรำยจำยประจำ
1. งินตอบทนกำรปฏิบตั งิ ำนนอกวลำรำชกำร
2. คำตอบทนผูຌปฏิบตั งิ ำน฿หຌรำชกำร
- คำตอบทนสมนำคุณกรรมกำรสอบสวนวินัยขຌำรำชกำร
- คำตอบทน฿นกำรประชุมคณะกรรมกำร กศจ.ละอ.กศจ.
- คำตอบทนกำรตรวจกำรจຌำงละคุมงำนกอสรຌำง
3. คำบียๅ ประชุมผูຌทรงคุณวุฒิ กพฐ.
4. คำบียๅ ลีๅยง ทีพไ ักละพำหนะ
5. คำซอมซมยำนพำหนะละขนสง
6. คำซอมซมครุภณ
ั ฑ์
7. คำซอมซมสิไงกอสรຌำง
8. คำชำทรัพย์สิน
9. คำจຌำงหมำบริกำร
- จຌำงหมำพนักงำนพิมพ์ดดี ทดทนตำหนงจຌำพนักงำนพิมพ์ดดี ทีถไ ูกยุบ
- คำตอบทนจຌำงพนักงำนขับรถยนต์
- คำตอบทนจຌำงพนักงำนภำรรงสำนักงำน
- คำตอบทนจຌำงบุคลำกรปฏิบตั งิ ำน
- คำตอบทนจຌำงพนักงำนทำควำมสะอำด
- คำตอบทนจຌำงบุคลำกรปฏิบตั งิ ำน฿นรงรียนครงกำรพระรำชดำริ
10. คำรับรองละพิธีกำร
11. คำภำษีละคำธรรมนียมศำล
12. คำ฿ชຌจำย฿นกำรบำรุงรักษำครืไองปรับอำกำศ

ป้ำหมำย

หนวย : บาท
งบประมำณ พ.ศ. 2561 จำนกตำมงบรำยจำย
งบดำนินงำน

ยุทธศำสตร์ทีไ 4 ขยำยอกำสกำรขຌำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำละกำรรียนรูอຌ ยำงมีคุณภำพ
ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม

13. คำ฿ชຌจำย฿นกำรสอบบรรจุครู
14. คำจຌำงหมำรถยนต์ (ตู)ຌ 15 คัน
15. วัสดุสำนักงำน
16. วัสดุชือๅ พลิงละหลอลืไน
17. วัสดุยำนพำหนะละขนสง
18. วัสดุสิไงพิมพ์
19. คำเฟฟ้ำ
20. คำนๅำประปำ
21. คำทรศัพท์
22. คำเปรษณีย์ ทรลข
23. คำบริกำรสืไอสำรทรคมนำคม
กิจกรรมรอง จัดหำระบบคอมพิวตอร์ละครือขำยอินทอร์นใตควำมรใวสูง
พือไ กำรศึกษำ
1. ครงกำรบำรุงรักษำระบบคอมพิวตอร์ละอุปกรณ์

ป้ำหมำย

บารุงรักษา ซอมซม กຌเข ระบบ
คอมพิวตอร์ของสานักงานสวนกลาง
สพท. ละรงรียน฿หຌสามารถ฿ชຌ
งานเดຌอยางปกติ

หนวย : บาท

รวม

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จำนกตำมงบรำยจำย
งบดำนินงำน
สำนัก/สพฐ.
ดำนินกำร
59,780,000
4,590,000
15,295,000
32,500,000
1,825,800
12,880,000

จัดสรร฿หຌ
สพท./รงรียน
56,250,000
45,000,000
13,500,000
41,280,100
12,629,600
22,200,000
3,400,000
-

สพท. สนอ
ครงกำร
ลกป้ำ

งบอุดหนุน

รำยจำยอืไน

เตรมำส

หลงงิน

หนวยงำน
รับผิดชอบ

59,780,000
4,590,000
71,545,000
77,500,000
15,325,800
12,880,000
41,280,100
12,629,600
22,200,000
3,400,000
801,609,000
225,851,400

801,609,000
225,851,400

182,893,900

182,893,900

1-4

สทร.

-

-

-

1-4

ภำคบังคับ/
ประถม

สนผ.
สนผ.
สนผ.
สนผ.
สนผ.
สนผ.
สนผ.
สนผ.
สนผ.
สนผ.
สนผ.
สทร./สนผ./
สพฐ.

จานวน 4 คน
ครู฿นรงรียนทีไขຌารวมครงการ
I-Classroom ฿น 4 กลุมสาระ
การรียนรูຌ

627,000
1,195,800

627,000
1,195,800

1-4
2-3

สทร.
สทร.

4. ครงกำรสงสริมกำรรูຌดจิ ิทลั พือไ พิมไ ทักษะกำรรียนรูຌ฿นศตวรรษทีไ 21
5. ครงกำรสงสริมกำรผลิตละพัฒนำสืไออิลใกทรอนิกส์ 8 กลุมสำระ
กำรรียนรูຌ
6. ครงกำรพัฒนำบุคลำกรดຌำนกำร฿ชຌครืไองมือสรຌำงสืไอกำรรียนรูຌ
ดຌวยตนอง฿นรูปบบอปพลิคชันสำหรับนักรียน฿นศตวรรษทีไ 21

ครูสังกัด สพฐ.
ครูผูຌสอนละบุคลากรทางการศึกษา

2,321,600
3,000,000

2,321,600
3,000,000

2-3
2-3

สทร.
สทร.

ครู ศึกษานิทศก์ ละบุคลากร
ทางการศึกษาทีไกีไยวขຌอง สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัๅนพืนๅ ฐาน จานวน 110 คน
(จาก 50 ขตพืนๅ ทีไการศึกษา)

3,544,400

3,544,400

2-4

สทร.

3,000,000
915,200

3,000,000
915,200

2-4

สทร.

7. ครงกำรพัฒนำทคนลยีกำรสืไอสำรพือไ กำรศึกษำ
7.1 กิจกรรมพัฒนาหลงการรียนรูຌละสืไอสถานีทรทัศน์การศึกษา
ขัๅนพืนๅ ฐาน

นักรียน/ครู/รงรียน/ขตพืนๅ ทีไ
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2. ครงกำรจຌำงหมำบุคลำกรจຌำหนຌำทีธไ ุรกำร
3. กำรพัฒนำทคนิคกำรจัดกิจกรรมกำรรียนกำรสอนครู฿นยุค 4.0

ยุทธศำสตร์ทีไ 4 ขยำยอกำสกำรขຌำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำละกำรรียนรูอຌ ยำงมีคุณภำพ
ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม

7.2 กิจกรรมพัฒนาทคนลยีการประชุมทางเกลพือไ การบริหารละ
การจัดการศึกษาขัๅนพืนๅ ฐาน

ป้ำหมำย

หนวย : บาท

รวม

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จำนกตำมงบรำยจำย
งบดำนินงำน
สำนัก/สพฐ.
ดำนินกำร

จัดสรร฿หຌ
สพท./รงรียน

สพท. สนอ
ครงกำร
ลกป้ำ

งบอุดหนุน

รำยจำยอืไน

เตรมำส

หลงงิน

หนวยงำน
รับผิดชอบ

1,383,200

1,383,200

นักรียน/ครู/รงรียน/ขตพืนๅ ทีไ

701,600

701,600

พัฒนาระบบงาน ฿ชຌ฿นหนวยงาน
สังกัด สพฐ. ทัๅงสวนกลางละ
สวนภูมิภาค

569,100

569,100

2-4

สทร.

682,100

682,100

2-3

สทร.

3,000,000

3,000,000

2-4

สทร.

11. ครงกำรพิมไ กลยุทธ์กำร฿ชຌ Social Media พือไ มุง นຌนกำรนำทคนลยีเป กลยุทธ์การ฿ชຌสืไอ Social Media
ปรับ฿ชຌกับกำรรียนกำรสอน฿หຌสอดคลຌองกับลก฿นยุค 4.0
฿หຌกับครู/นักรียน
12. ครงกำรทีไ 4 นิทศ ติดตำม ประมิน IPAD
รงรียนทีไ ขຌารวมครงการ 50
รงรียน มีรปู บบจัดการรียนการ
สอนผานระบบครือขายอินทอร์นใต
ตามหลักสูตรสพฐ. I-Classroom ทีไ
ตกตางกันตามบริบทของรงรียน

678,400

678,400

2-4

สทร.

592,800

592,800

3-4

สทร.

13. ครงกำรตรวจสอบกำร฿ชຌงำน฿นกำรจຌำงดูลบำรุงรักษำระบบคอมพิวตอร์
ละอินทอร์นใตของสำนักงำนขตพืนๅ ทีกไ ำรศึกษำละรงรียน
14. ครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรสำนักทคนลยีพือไ กำรรียนกำรสอน
15. งบประมำณบริหำรครงกำร
16. กิจกรรมทีไ 1 จัดจຌำง Maintenance
1) ครืไองมขายละอุปกรณ์ครือขาย
2) หຌองควบคุมครือขายละระบบทีไกีไยวขຌอง

สานักงานขตพืนๅ ทีไการศึกษาละ
รงรียน
จานวน 60 คน

250,000

250,000

2-4

สทร.

400,000
1,063,700
1,844,200
1,594,200
250,000

400,000
1,063,700
1,844,200
1,594,200
250,000

2-4
2-4
2-4

สทร.
สทร.
สนผ.

17. กิจกรรมทีไ 2 ชำพืนๅ ทีวไ ำงครืไองมขำ ย ชำครืไอง server

ชาพืนๅ ทีไทีไมีความปลอดภัยสาหรับ
วางครืไอง server
อบรมวิทยากรกนนา 100 คน

2,536,900

2,536,900

2-4

สนผ.

721,000

721,000

2-4

สนผ.

7.3 กิจกรรมครงการพิมไ ประสิทธิภาพการ฿ชຌพลังงาน฿นหนวยงานภาครัฐ
8. ครงกำรพัฒนำระบบ Smart OBEC

9. ครงกำรพัฒนำวใบมำสตอร์สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
วใบมาสตอร์ละผูຌดูลระบบ
ขันๅ พืนๅ ฐำน
225 ขต
10. ครงกำรปรับปรุงรำยละอียดขຌอมูล (Metadata) ของนืๅอหำอิลใกทรอนิกส์ Content ของ สพฐ. ฿หຌบริการ
นักรียนละครูทัไวประทศ

18. กิจกรรมทีไ 4 พัฒนำบุคลำกรกนนำดຌำนระบบสำรสนทศพือไ กำรศึกษำ
ระดับขตพืนๅ ทีกไ ำรศึกษำ

จຌางอกชนดูลรักษาครืไองมขาย
จຌางอกชนดูลรักษาระบบรักษา
หຌองคอมพิวตอร์ ชัๅน 8
อาคาร สพฐ. 5
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นักรียน/ครู/รงรียน/ขตพืนๅ ทีไ

ยุทธศำสตร์ทีไ 4 ขยำยอกำสกำรขຌำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำละกำรรียนรูอຌ ยำงมีคุณภำพ
ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม

ป้ำหมำย

หนวย : บาท

รวม

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จำนกตำมงบรำยจำย
งบดำนินงำน
สำนัก/สพฐ.
ดำนินกำร

19. กิจกรรมทีไ 5 ประชุมพือไ วิครำะห์กำรชือไ มฐำนขຌอมูลประชำกร

ประชุมพือไ วิคราะห์การชืไอมยง
ฐานขຌอมูลประชากร 50 คน

417,500

417,500

20. กิจกรรมทีไ 6 พัฒนำบุคลำกรดสวนกลำงดຌำนกำรวิครำะห์ขอຌ มูลดຌวย BI

พัฒนาบุคลากร฿หຌมีความรูຌดຌาน BI
จานวน 15 คน

233,100

233,100

13,528,100
2,751,800

13,528,100
2,751,800

1,281,105,800
1,122,905,800
14,408,000
37,440,000
203,018,500
7,700,000
10,676,000
45,193,800
76,171,300

239,714,600
81,514,600
14,408,000

ครงกำรพัฒนำนยบำยกำรจัดกำรศึกษำตำมยุทธศำสตร์ของ สพฐ.
งบประชุม อบรม สัมมนำ
กิจกรรมหลัก กำรจัดกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนตຌนสำหรับรงรียนปกติ

283,437,000
13,849,600
5,760,000
38,012,000
400,000
26,011,100
720,000
34,093,700
4,125,600
1,908,000
38,072,000
500,000
281,409,200

7,700,000
10,676,000
8,593,800

1,412,000
400,000
26,011,100
720,000
11,593,700

715,376,400
715,376,400
37,440,000
203,018,500
36,600,000
76,171,300
283,437,000
13,849,600
5,760,000
36,600,000
22,500,000
-

-

งบอุดหนุน

326,014,800
326,014,800
-

รำยจำยอืไน

-

เตรมำส

หลงงิน

หนวยงำน
รับผิดชอบ

2-4

สนผ.

2-4

สนผ.
สพฐ.
สพฐ.
สวก./
สนผ./สพฐ.
สนผ.
สนผ.
สนผ.
สนผ.
สนผ.
สนผ.
สนผ.
สนผ.
สนผ.

4,125,600
1,908,000

สนผ.
สนผ.
สนผ.
สนผ.
สนผ.
สนผ.
สนผ.
สนผ.
สนผ.
สนผ.

38,072,000
500,000
281,409,200

สนผ.
สนผ.
สนผ.

119

รวมรำยจำยประจำ
1. งินตอบทนกำรปฏิบตั งิ ำนนอกวลำรำชกำร
2. คำตอบทนผูຌปฏิบตั งิ ำน฿หຌรำชกำร
- คำตอบทนวิทยำกรสอนอิสลำมศึกษำ
- คำตอบทนวิทยำกรสอนวิชำชีพทຌองถิไน
- คำตอบทน฿นกำรดำนินกำรขงขันกีฬำ
- คำตอบทน฿นกำรดำนินกำรขงขันกีฬำ
3. คำบียๅ ลีๅยง ทีพไ ักละพำหนะ
4. คำชำทรัพย์สิน
5. คำจຌำงหมำบริกำร - คำตอบทนจຌำงครูรำยดือนกຌปญ
ั หำรงรียนทีขไ ำด
คลนครูขนัๅ วิกฤตจำนวน 1,636 อัตรำ
6. คำซอมรถจักรยำนนักรียนทีรไ ฐั จัด฿หຌ
7. คำ฿ชຌสอยอืไนโ(คำบำรุงศูนย์กีฬำ)
8. คำวัสดุหนังสือ วำรสำร ตำรำ
9. วัสดุกำรกษตร
10. คำวัสดุกีฬำ
11. คำวัสดุ฿นกำรจัดทำวำรสำรกีฬำ
12. คำเฟฟ้ำ
13. งินอุดหนุนคำอำหำรนักรียน ร.ร.ประชำมงคล จ.กำญจนบุรี
14. งินอุดหนุนคำอำหำรนักรียนรงรียนฉลิมพระกียรติ จังหวัดนำน
15. งินอุดหนุนคำอำหำรกลำงวันนักรียนมัธยมศึกษำ ฿นรงรียนครงกำร
ตำมพระรำชดำรัสสมดใจพระทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
16. งินอุดหนุนทุนกำรศึกษำตอปริญญำตรีสำหรับครูตำมครงกำรพระรำชดำหริ
17. งินอุดหนุนมูลนิธิกำรศึกษำทำงเกลผำนดำวทียม

จัดสรร฿หຌ
สพท./รงรียน

สพท. สนอ
ครงกำร
ลกป้ำ

ยุทธศำสตร์ทีไ 4 ขยำยอกำสกำรขຌำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำละกำรรียนรูอຌ ยำงมีคุณภำพ
ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม

กิจกรรมรอง สงสริมละพัฒนำหลงรียนรูຌ฿หຌมคี วำมหลำกหลำย
พือไ อืๅอตอกำรศึกษำละกำรรียนรูຌอยำงมีคุณภำพ
ครงกำรสงสริมละพัฒนำหลงรียนรูຌ฿หຌมคี วำมหลำกหลำย
พือไ อืๅอตอกำรศึกษำละกำรรียนรูຌอยำงมีคุณภำพ
1. ยกระดับคุณภำพหลงรียนรูຌ
1.1 การพัฒนาหลงรียนรูຌ฿นสถานศึกษา
1.2 จัดประชุมชิงปฏิบตั ิการจัดทากรอบนวทางการปฏิบตั ิงานละคูมือ
การสงสริมนิสัยรักการอานละการพัฒนาหลงรียนรูຌ
1.3 จัดพิมพ์อกสารการปฏิบตั ิงานสงสริมนิสัยรักการอานละการพัฒนา
หลงรียนรูຌ
1.4 กิจกรรมครงการขงขันตอบคาถามจากสารานุกรมเทยฯ ป 2561
1.5 พัฒนาหຌองสมุดละพิพธิ ภัณฑ์บบรียนเทยละหຌองสมุดดิจิทัล
1.6 คัดลือกบุคลากรลผลงานการดานินงานทีไสงสริมกิจกรรมรักการอาน
ละพัฒนาหลงรียนรูຌเดຌอยางประสบผลสารใจ ประจาป พ.ศ. 2561
2. พัฒนำนวัตกรรมกำรอำนพือไ กำรรียนรูຌอยำงมีคุณภำพ
2.1 จัดทาสืไอความรูຌสงสริมละพัฒนาหลงการรียนรูຌ฿นรงรียน
3. นิทศ กำกับ ละติดตำมกำรดำนินงำนครงกำร
3.1 วิจัยผลการสงสริมนิสัยรักการอานละพัฒนาหลงรียนรูຌ
(สนก. ดานินการ)
3.2 นิทศ กากับ ละติดตามการดานินงานครงการ฿นขตพืนๅ ทีไ ละสรุปผล
รายงาน (สตผ. ดานินการ)

ป้ำหมำย

พัฒนาหຌองสมุดรงรียน฿หຌป็น
หลงรียนรูຌพือไ สงสริมนิสัย
รักการอาน

หนวย : บาท

รวม

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จำนกตำมงบรำยจำย
งบดำนินงำน
สำนัก/สพฐ.
ดำนินกำร

จัดสรร฿หຌ
สพท./รงรียน

158,200,000

158,200,000

-

6,430,000

6,430,000

-

2,250,000
300,000

2,250,000

-

300,000

300,000

200,000
250,000
1,200,000

200,000
250,000
1,200,000

3,480,000
3,480,000
700,000
500,000

3,480,000
3,480,000
700,000
500,000

200,000

200,000

สพท. สนอ
ครงกำร
ลกป้ำ
-

งบอุดหนุน

รำยจำยอืไน

เตรมำส

หลงงิน

หนวยงำน
รับผิดชอบ

ภำคบังคับ/
ม.ตຌน

สวก./สพฐ.

-

-

1-4

-

-

-

1-4

-

-

-

300,000

2

3
3
2
2
-

-

-

-

-

-

-

-

2-3
3-4

สวก.

สวก.
สวก.
สวก.

สวก.
สวก.
สวก.
สวก.
สวก.
สวก.
สวก.
สวก.

4
สวก.
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ยุทธศำสตร์ทีไ 4 ขยำยอกำสกำรขຌำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำละกำรรียนรูอຌ ยำงมีคุณภำพ
ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม

ครงกำรหຌองรียนพิศษวิทยำศำสตร์ (สอวน. 85 ลบ.)

พัฒนาดใกผูຌมีความสามารถพิศษ฿หຌ
มีมาตรฐานสากล฿นระดับนานาชาติ

รวม

80,000,000

สำนัก/สพฐ.
ดำนินกำร

จัดสรร฿หຌ
สพท./รงรียน

สพท. สนอ
ครงกำร
ลกป้ำ

งบอุดหนุน

รำยจำยอืไน

เตรมำส

80,000,000

1-4

10,050,000

2-3

2,000,000

1-2

2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000

3
3
3
3
3

1,000,000

2-3

2,500,000
2,000,000

2-3
2-3

45,900,000
1,500,000

4
4

3,000,000

3

1,500,000

2-3

350,000

3-4

หลงงิน

บังคับ/
ประถม

หนวยงำน
รับผิดชอบ

สวก.
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1.การดานินงานตามผนปฏิบตั ิการของครงการหຌองรียนพิศษวิทยาศาสตร์
ทคนลยีละสิไงวดลຌอม ทัๅง 9 ครือขาย (อน 9 ครือขาย)
2. การประชุมจัดทางวิชาการสดงผลงาน คาย 1 สอวน. ครบรอบสิๅนพระชนม์
สมดใจพระพีนไ าง 10 ป
3. การพัฒนาการขงขันฟຂสิกส์สัประยุทธ์รงรียนหຌองรียนพิศษวิทยาศาสตร์ 9
ครือขาย (รอบ 33 ทีม)
4. การประชุมละสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ สาหรับดใกผูຌมีความสา
มารภพิศษ ป็นจຌาภาพรวมกับ สวทช. (อน฿หຌ สวทช.)
5. การประชุมชิงปฏิบตั ิกาหนดกณฑ์การการพัฒนาการขงขันฟຂสิกส์สัประยุทธ์
รงรียนหຌองรียนพิศษวิทยาศาสตร์ 9 ครือขาย (รอบ 8 ทีม)
6. พัฒนาครูสอนหลักสูตร คาย 1 สอวน. ชีววิทยา
7.พัฒนาครูสอนหลักสูตร คาย 1 สอวน. สาขาคมี
8. พัฒนาครูสอนหลักสูตร คาย 1 สอวน. สาขาคอมพิวตอร์
9. พัฒนาครูสอนหลักสูตร คาย 1 สอวน. สาชาฟຂสิกส์
10. พัฒนาครูสอนหลักสูตร คาย 1 สอวน. สาชาคณิตศาสตร์
11. ฝຄกอบรมชิงปฏิบตั ิการพือไ พัฒนาทักษะครูวทิ ยากรศูนย์ครือขายขยายผลองค์
ความรูຌตามพระราชดาริสมดใจพระทพ ฯ
12. การขงขันการขงขันฟຂสิกส์สัประยุทธ์ ชิงถຌวยสมดใจพระทพ ฯ) ชิงชนะลิศ
ระดับประทศ ( IYPT THAILAND 2018 )
13. ครงการพัฒนาศัยกภาพนักรียนภูมิศาสตร์อลิมปຂก คาย 2 ละคาย 3
14. การจัดจຌางทาคาย 1 สอวน. สาขา ฟຂสืกส์ คมี ชีววิทยา คอมพิวตอร์
คณิตศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ลกดาราศาสตร์ละอวกาศ ทัๅง 102 ศูนย์
15. การประชุมทางวิชาการ ระดับนานาชาติ สาหรับดใกผูຌมีความสามารถพิศษ
16.การขงขันอลิมปຂกวิชาการสาขา ลก ดาราศาสตร์ ละอวกาศ (IESO)
ทิดพระกียรติ ร.9
17.การขงขันครงงานป็นภาษาอังกฤษของดใกผูຌมีความสามารถพิศษ ทัๅง 9
ครือขาย
18.อบรมชิงปฏิบตั ิการพัฒนาศักยภาพการจัดการรียนการสอนดย฿ชຌทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ป้ำหมำย

หนวย : บาท
งบประมำณ พ.ศ. 2561 จำนกตำมงบรำยจำย
งบดำนินงำน

ยุทธศำสตร์ทีไ 4 ขยำยอกำสกำรขຌำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำละกำรรียนรูอຌ ยำงมีคุณภำพ
ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม

ป้ำหมำย

หนวย : บาท

รวม

19. นิทศติดตามละรายงานผล รงรียนหຌองรียนพิศษวิทยาศาสตร์ 220 หง
ครงการรงรียนศูนย์ขยายผล สอวน.
8,490,000

ครงกำร หຌองรียนกีฬำ ( 94 ลบ.)
1. คาปรับปรุงปรกรมกากับติดตามผลการดานินงาน

2. ประชุมปฏิบตั ิการ (วางผน คัดลือก ซักซຌอม ประมิน พัฒนาปรกรม) ตาม
ขຌอสัไงการ รมช
3. ประชาสัมพันธ์ (ผนพับ ปสตอร์ VTR หนังสือ TV)
4. นิทศ ติดตาม ละตรวจยีไยม
5. ประมินผลครงการ
6. การขຌารวมการขงขันยาวชนชิงชมป์ประทศเทย ซลคทูนา ละถຌวย ข
7. พัฒนาครูฝຄกสอนกีฬา
8 กิจกรรมสานสัมพันธ์ (จຌาภาพ 400000 ผูຌรว ม 4 รงรงรียนละ 100000)
ครงกำรพัฒนำนยบำยกำรจัดกำรศึกษำตำมยุทธศำสตร์ของ สพฐ.
งบประชุม อบรม สัมมนำ
กิจกรรมหลัก สงสริม สนับสนุน฿หຌบคุ คลเดຌรบั สิทธิละอกำสทำงกำรศึกษำ
ขันๅ พืนๅ ฐำนอยำงทัวไ ถึงละปຓนธรรมสอดคลຌองตำมบริบท
1. ครงกำรสงสริม฿หຌนักรียนทำงำนหำรำยเดຌ฿นชวงปຂดภำครียนฤดูรอຌ น
คำตอบทนกำรปฏิบตั งิ ำนของนักรียนสวนกลำง

1 .รวมมือสงสริม สนับสนุน ฿หຌ
ยาวชนทีไมีความป็นลิศดຌานกีฬา
2 พัฒนารางกาย฿หຌสามารถขงขัน
กับนักกีฬาตางประทศดย฿ชຌ
วิทยาศาสตร์การกีฬา จากศักยภาพ
ละความพรຌอมของสถาบันการพล
ศึกษา

63,280,000
495,719,700

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จำนกตำมงบรำยจำย
งบดำนินงำน
สำนัก/สพฐ.
ดำนินกำร

จัดสรร฿หຌ
สพท./รงรียน

สพท. สนอ
ครงกำร
ลกป้ำ

งบอุดหนุน

รำยจำยอืไน

เตรมำส

200,000

4

8,490,000

1-4

500,000

1

2,500,000
2,000,000
1,500,000
500,000
700,000
360,000
430,000
63,280,000
126,169,200

หลงงิน

บังคับ/
ประถม

หนวยงำน
รับผิดชอบ

สวก.

2-3
3
3-4
4
2-3
1
2

369,550,500

-

-

-

1-4

สพฐ.
สพฐ.
ภำคบังคับ/ สอ./ศปร./
สิทธิละ สนผ./สพฐ.
อกำส

พือไ ฿หຌนักรียน฿ชຌวลาวาง฿หຌกิด
ประยชน์เดຌรบั ประสบการณ์ ชวย
บงบาภาระของผูຌปกครอง

1,200,000

1,200,000

1-4

สอ.
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2. ครงกำรขับคลืไอนศูนย์ประสำนงำนครงกำรอันนืไองมำจำกพระรำชดำริ
2.1 การจัดทาผนปฏิบตั ิการขับคลืไอนภารกิจงานของศูนย์พระราชดาริ
2.2 การติดตาม ประมินผล ละรายงานผลการดานินงานขับคลืไอนภารกิจงาน
ของศูนย์พระราชดาริ
ครงกำรยอยกำรสนับสนุนกำรศึกษำขันๅ พืนๅ ฐำน พือไ พัฒนำกำรศึกษำ
ละกระจำยอกำสทำงกำรศึกษำ฿หຌทวัไ ถึง
1. ตัๅงคณะกรรมการพิจารณาคาของบประมาณของ สพฐ. ละจัดทาผนปฏิบตั ิ
ราชการประจาป พ.ศ.2562
2. คาพิมพ์บบอาคารกอสรຌางสาหรับรายการงบลงทุนตาม พ.ร.บ. ป 2562
3. จัดพิมพ์ผนปฏิบตั ิการประจาป พ.ศ. 2561

หนวย : บาท

รวม

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จำนกตำมงบรำยจำย
งบดำนินงำน
สำนัก/สพฐ.
ดำนินกำร

สพท. สนอ
จัดสรร฿หຌ
ครงกำร
สพท./รงรียน
ลกป้ำ
0
0

งบอุดหนุน

เตรมำส

รำยจำยอืไน

1,800,000
1,300,000
500,000

1,800,000
1,300,000
500,000

19,351,150

14,601,150

1,700,000

1,700,000

1

3,500,000
100,000

3,500,000
100,000

2
2

4,750,000

-

0

-

0

1-4

-

หนวยงำน
รับผิดชอบ
ศปร.

สนผ.

4. จัดสรรงบประมาณ฿หຌสานักงานขตพืนๅ ทีไการศึกษาฯ จัดทาผนปฏิบตั ิราชการ สานักงานขตพืนๅ ทีไการศึกษาฯ
ประจาป พ.ศ. 2562
ทุกหงมีการจัดทาผนปฏิบตั ิราชการ
ประจาป พ.ศ. 2562 ดยปຂดอกาส
฿หຌทุกภาคสวนขຌามามีสวนรวม฿นการ
จัดทาผนฯ ฿หຌสอดคลຌองกับบริบท
ของตละพืนๅ ทีไ

4,750,000

5. คารักษาระบบสารสนทศพือไ การบริหาร สพฐ. (ระบบ฿ชຌจายงบประมาณ)
6. จัดทาผนปฏิบตั ิราชการ 4 ป (พ.ศ.2561-2564)
7. จัดพิมพ์ผนปฏิบตั ิราชการ 4 ป
8. จัดพิมพ์อกสารประกอบการชีๅจงตอกรรมาธิการฯละอนุกรรมาธิการฯ
งบประมาณประจาป พ.ศ. 2562
9. จัดทาสรุปผลการขับคลืไอนผนประจาป พ.ศ. 2561 ละนวทางการ
บริหารงาน฿นป พ.ศ. 2562
10. คารักษาระบบฐานขຌอมูลการบริหารงบประมาณละผนงาน

2,500,000
1,300,000
87,350
150,000

2,500,000
1,300,000
87,350
150,000

2
2
2
3-4

3,263,800

3,263,800

4

2,000,000

2,000,000

2

4,750,000

หลงงิน

3-4
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รวม

315,800,500

ครงกำรยอยพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ฿นขตพืนๅ ทีสไ ูงละถิไนทุรกันดำร ชำยดน
ชำยฝัດงทะลละกำะกง
1. ครงกำรพัฒนำกำรศึกษำรงรียน฿นพืนๅ ทีไ ครงกำรดอยตุง
(พืนๅ ทีทไ รงงำน) อันนืไองมำจำกพระรำชดำริ ระยะทีไ 2
มุง สูคุณภำพผูຌรียนสูศตวรรทีไ 21ฯ

หนวย : บาท

สพป.ชียงราย ขต 3
รงรียน฿นครงการพัฒนาการศึกษา
รงรียน฿นพืนๅ ทีไครงการดอยตุง
(พืนๅ ทีไทรงงาน) อันนืไองมาจาก
พระราชดาริ ระยะทีไ 2 มุงสูคุณภาพ
ผูຌรียนสูศตวรรทีไ 21 จานวน 8 รง

4,218,900

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จำนกตำมงบรำยจำย
งบดำนินงำน
สำนัก/สพฐ.
ดำนินกำร
1,000,000
-

จัดสรร฿หຌ
สพท./รงรียน
314,800,500
4,218,900

สพท. สนอ
ครงกำร
ลกป้ำ
-

งบอุดหนุน

รำยจำยอืไน

เตรมำส

-

สนผ.

-

-

สนผ.

1,800,000

1,800,000

2

1.2 พัฒนาผูຌรียนดຌวยกระบวนการการจัดการรียนรูຌ Project Base Leaming
(PBL) ดย฿ชຌหอຌ งรียนธรรมชาติบนดอยตุง

1,000,000

1,000,000

2

1.3 พัฒนาหลักสูตรละการจัดการรียนการสอนทีไมุงนຌนทักษะอาชีพ
฿นระดับมัธยมศึกษา

1,418,900

1,418,900

2

สพท. จานวน 50 ขต
สพป. จานวน 41 ขต
สพม. จานวน 9 ขต
รงรียนพืนๅ ทีไสูง฿นถิไนทุรกันดาร
จานวน 1,190 รง

35,562,200

1,000,000

34,562,200

-

หนวยงำน
รับผิดชอบ

-

1.1 พัฒนากระบวนการจัดการรียนรูຌภาษาเทยสาหรับดใกทีไเม฿ชຌภาษาป็นภาษา
ม฿นพืนๅ ทีไครงการพัฒนาดอยตุง (พืนๅ ทีไทรงงาน) อันนืไองมาจากพระราชดาริตาม
นวทางการจัดการรียนรูຌบบมอนตสซอรีไ

2. ครงกำรกำรสงสริม กำรพัฒนำ กำรจัดกำรศึกษำรงรียนพืนๅ ทีสไ ูง
฿นถิไนทุรกันดำร

หลงงิน

-

-

สนผ.

2.1 พัฒนาตอยอดระบบสารสนทศพือไ การบริหารผนละยุทธศาสตร์

484,000

484,000

2

2.2 พิมไ ประสิทธิภาพการจัดการศึกษารงรียนพืนๅ ทีไสูง฿นถิไนทุรกันดาร

300,000

300,000

2

190,000

190,000

2

2.4 สรຌางความขຌมขใงละพัฒนาครือขายผูຌบริหารรงรียนพืนๅ ทีไสูง
฿นถิไนทุรกันดาร พืนๅ ทีไชายดน ละพืนๅ ทีไกาะ
2.5 พัฒนาคุณภาพการศึกษารงรียนพืนๅ ทีไสูง฿นถิไนทุรกันดาร จานวน 1,190
รงรียน
2.6 สงสริม สนับสนุนละพัฒนาการดานินงานครงการการสงสริม
การพัฒนา การจัดการศึกษารงรียนพืนๅ ทีไสูง฿นถิไนทุรกันดาร ระดับ
ขตพืนๅ ทีไการศึกษาประถมศึกษา จานวน 50 ขต

300,000

300,000

2

32,088,200

32,088,200

2

1,200,000

1,200,000

2
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2.3 พัฒนาหอพักนักรียนสาหรับรงรียน฿นขตพืนๅ ทีไสูงละถิไนทุรกันดาร

ยุทธศำสตร์ทีไ 4 ขยำยอกำสกำรขຌำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำละกำรรียนรูอຌ ยำงมีคุณภำพ
ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม

ป้ำหมำย

2.7 การบริหารจัดการการศึกษารงรียนพืนๅ ทีไสูง฿นถิไนทุรกันดาร
3. ครงกำรกำรสงสริมกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำรงรียนพืนๅ ทีไ กำะ
จำนวน 124 รงรียน

สพท. จานวน 18 ขต
สพป. จานวน 13 ขต
สพม. จานวน 5 ขต
รงรียนพืนๅ ทีไกาะ จานวน 124 รง

3.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาของรงรียนพืนๅ ทีไกาะ฿หຌมีประสิทธิภาพ
3.4 พัฒนาคุณภาพการศึกษา สริมสรຌางทักษะชีวติ ทักษะอาชีพ ละ
การมีงานทาตามหลักปรัชญา ของศรษฐกิจพอพียง รงรียนพืนๅ ทีไกาะ
3.5 สริมสรຌางสัมพัธภาพทีไดี฿นการอยูรว มกันของคน฿นชุมชนพืนๅ ทีไกาะ

***คาอาหารนักรียนพักนอนประจา สาหรับรงรียนทีไจัดทีไพกั นอนประจา
฿หຌกับนักรียน฿นพืนๅ ทีไยากลาบาก ดยจัด฿หຌพิมไ ติมจากทีไเดຌรบั งินอุดหนุนสาหรับ
นักรียนพักนอนจัดสรร฿หຌทากับนักรียนพักนอนประจาของรงรียนศึกษา
สงคราะห์ (ภาครียนทีไ 1= 150 วัน, ภาครียนทีไ 2 = 165 วัน)

รวม

1,000,000

3.1 การบารุงรักษาละซอมซม ระบบครือขาย LAN ครือขาย INTERNET
ละอุปกรณ์อินตอร์นใต฿หຌมีความพรຌอม฿ชຌงานรงรียนพืนๅ ทีไกาะ
3.2 การรักษ์เทย รักษ์ถิไน อนุรกั ษ์สิไงวดลຌอม รงรียนพืนๅ ทีไกาะ

4. กำรสงสริมกำรจัดกำรศึกษำพัฒนำรงรียนทีจไ ัดทีพไ ักนอนประจำ
฿หຌกับนักรียน฿นรงรียนพืนๅ ทีสไ ูง฿นถิไนทุรกันดำร

หนวย : บาท

รงรียนทีไจัดทีไพกั นอนประจา฿หຌกับ
นักรียน฿นพืนๅ ทีไยากลาบาก
จานวน 677 รง

4,218,900

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จำนกตำมงบรำยจำย
งบดำนินงำน
สำนัก/สพฐ.
ดำนินกำร

จัดสรร฿หຌ
สพท./รงรียน

1,000,000
-

4,218,900

สพท. สนอ
ครงกำร
ลกป้ำ
-

งบอุดหนุน

รำยจำยอืไน

เตรมำส

-

-

สนผ.

450,000

2

1,848,900

1,848,900

2

260,000

260,000

2

1,460,000

1,460,000

2

200,000

200,000

2

271,800,500

-

271,800,500

271,800,500

-

หนวยงำน
รับผิดชอบ

1-4

450,000

271,800,500

หลงงิน

-

-

สนผ.

1-4
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หนวย : บาท

รวม

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จำนกตำมงบรำยจำย
งบดำนินงำน
สำนัก/สพฐ.
ดำนินกำร
9,000,000
115,000

1,609,800

1,609,800

160,764
425,000
4,050,000

160,764
425,000
4,050,000

1,402,436

1,402,436

7. ติดตามการรับนักรียน วันรับสมัคร สอบคัดลือก ละจับฉลาก
7.1 ติดตามละยีไยมชมกระบวนการ฿นวันรับสมัคร
กาหนดลงพืนๅ ทีไ 4 ภูมิภาค (ก.พ.-ม.ย.)
7.2 ลงพืนๅ ทีไติดตาม฿นวันสอบคัดลือกละจับฉลาก
฿นสวนกลาง 4 คณะ (ก.พ.-ม.ย.)

337,000

337,000

8. จัดทารายงานผลการดานินงานการรับนักรียน สังกัด สพฐ. ปการศึกษา 2561
8.1 ประชุมปฏิบตั ิการจัดทารางรายงานผลการดานินงาน
การรับนักรียน
8.2 ประชุมปฏิบตั ิการจัดทารายงานผลการดานินงานการรับนักรียน
8.3 จัดพิมพ์รายงานผลการดานินงานการรับนักรียน ปการศึกษา 2561

300,000

300,000

9. จัดพิมพ์นยบายละนวปฏิบตั ิการรับนักรียน ปการศึกษา 2560

600,000

600,000

-

งบอุดหนุน

รำยจำยอืไน
-

-

เตรมำส

หลงงิน

หนวยงำน
รับผิดชอบ
สนผ.
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9,000,000
115,000

ครงกำรสงสริมสิทธิละอกำสทำงกำรศึกษำ
1. จัดทานยบายละนวปฏิบตั ิกีไยวกับการรับนักรียน สังกัด สพฐ.
ปการศึกษา 2561
2. สัมมนาผูຌอานวยการสานักงานขตพืนๅ ทีไการศึกษาละผูຌอานวยการกลุมนยบาย
ละผน ทัไวประทศ
3. จัดทานยบาย สพฐ. พ.ศ.2561-2564
4. สัมมนาการรับนักรียน ปการศึกษา 2560
5. จัดสรรงบประมาณสงสริมละพัฒนาการรับนักรียน ปการศึกษา 2561 จานวน
225 ขต
6. การประชาสัมพันธ์การรับนักรียน ปการศึกษา 2561
6.1 ประชุมปฏิบตั ิการตรียมการประชาสัมพันธ์การรับนักรียน
ปการศึกษา 2561 (13-15 ธ.ค.60)
6.2 ทดสอบระบบการรายงานผลการรับนักรียน
ปการศึกษา 2561 (8-10 ม.ค.61)
6.3 ประชุม VDO Conference (19 ม.ค.61)
6.4 พรภาพออกอากาศสด "ปຂดรัๅวการรับนักรียน
ปการศึกษา 2561" (20 ม.ค.61)
6.5 การรายงานผลการรับสมัคร การสอบคัดลือก
ละการมอบตัวนักรียนทุกระดับ

จัดสรร฿หຌ
สพท./รงรียน

สพท. สนอ
ครงกำร
ลกป้ำ
-
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ครงกำรยอยยกระดับคุณภำพรงรียน฿นครงกำรตำมพระรำชดำริ

1. พัฒนำรงรียน฿นครงกำรพัฒนำดใกละยำวชน฿นถิไนทุรกันดำร (กพด.)
ตำมพระรำชดำริสมดใจพระทพรัตนรำชสุดำฯ
1.1 ประชุมสัมมนาผูຌบริหารรงรียนพือไ พิมไ ศักยภาพ฿นการบริหารจัดการ
ละพัฒนางานครงการตามพระราชดาริ ตามผน กพด. 400 คน 3 วัน
1.2 ครงการรักษ์ปาຆ นาน พือไ ดานินการตามพระราชดาริสมดใจพระทพ
รัตนราชสุดาฯ
2. กำรดำนินงำนครงกำรฉลิมพระกียรติละสงสริมกำรรียนรูຌ
ครงกำรตำมพระรำชดำริ
2.1 สนับสนุนการจัดกิจกรรมการรียนรูຌตามนวพระราชดาริตามครงการ
พระราชดาริ
2.1.1 จัดนิทรรศการฉลิมพระกียรติ 89 พรรษา 444 รร.
2.2.2 ลกปลีไยนรียนรูຌนักรียน/ครูผูຌสอนพือไ พัฒนาตามนวพระราชดาริ
2.2.3 สนับสนุนการทาครงงานพัฒนาตามนวพระราชดาริ
3. สนับสนุนกำรจัดกำรรียนรูຌรงรียน฿นครงกำรอนุรกั ษ์พันธุกรรมพืช
อันนืไองมำจำกพระรำชดำริฯ
3.1 สนับสนุนรงรียนสมาชิกฯจัดกิจกรรมตามองค์ประกอบ
3.2 พิมไ ศักยภาพรงรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์พือไ ฿หຌกิดการรียนรูຌ
ทีไยัไงยืน

ป้ำหมำย

สงสริม สนับสนุนรงรียน฿น
ครงการตามพระราชดาริ จานวน
665 รงรียน ฿หຌเดຌรบั การพัฒนา
ตามบริบทของกลุมละสภาพภูมิ
ประทศของรงรียนอยางหมาะสม

หนวย : บาท
งบประมำณ พ.ศ. 2561 จำนกตำมงบรำยจำย
งบดำนินงำน

รวม

สำนัก/สพฐ.
ดำนินกำร

54,279,550

16,600,000

4,279,550

-

จัดสรร฿หຌ
สพท./รงรียน
50,000,000

16,600,000

993,300

993,300

300,000

300,000

สพท. สนอ
ครงกำร
ลกป้ำ
-

-

งบอุดหนุน

รำยจำยอืไน

เตรมำส

หลงงิน

หนวยงำน
รับผิดชอบ

-

-

สนผ.

-

-

สนผ.

-

สนผ.

6,939,600
972,000
2,500,000
-

6,939,600
972,000
2,500,000

4,071,100
824,000

4,071,100
824,000

สนผ.

4. ครงกำรพัฒนำละรณรงค์กำร฿ชຌหญຌำฝกอันนืไองมำจำก
พระรำชดำริ:สงสริมกำรรียนรูຌรืไองหญຌำฝก฿นสถำนศึกษำ
4.1 จัดทานวทางการจัดการรียนรูຌการพัฒนาละรณรงค์การ฿ชຌหญຌาฝก
฿นรงรียน

5,400,000
400,000

400,000

4.2 สนับสนุนการศึกษา ทดลอง การจัดทาครงงานการพัฒนา

5,000,000

5,000,000

-

5,400,000

-

-

-

สนผ.
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ป้ำหมำย

5. จัดคำ฿ชຌจำย฿นกำรดำนินงำนตรียมกำรรับสดใจฯ
5.1 คา฿ชຌจายสาหรับผูຌบริหารละจຌาหนຌาทีไสวนกลางดินทางเปตรวจพืนๅ ทีไ
ละรับสดใจฯ 5 คน 3 วัน 30 จังหวัด (ดยฉลีไย 20 ครัๅง)
5.2 จัดสรรคา฿ชຌจาย฿นการตรียมการรับสดใจฯ฿หຌรงรียน฿นครงการพระราชดาริ
ละฉลิมพระกียรติของทุกพระองค์
ครงกำรพัฒนำนยบำยกำรจัดกำรศึกษำตำมยุทธศำสตร์ของ สพฐ.
งบประชุม อบรม สัมมนำ
กิจกรรมหลัก กำรชวยหลือกลุมป้ำหมำยทำงสังคม

หนวย : บาท

รวม

32,279,550
4,279,550

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จำนกตำมงบรำยจำย
งบดำนินงำน
สำนัก/สพฐ.
ดำนินกำร
4,279,550
4,279,550

28,000,000

จัดสรร฿หຌ
สพท./รงรียน
28,000,000

สพท. สนอ
ครงกำร
ลกป้ำ
-

งบอุดหนุน

รำยจำยอืไน
-

เตรมำส

-

หลงงิน

หนวยงำน
รับผิดชอบ
สนผ.

28,000,000

86,420,200
7,868,300
100,770,800

86,420,200
7,868,300
83,444,700

17,326,100

-

-

-

สพฐ.
สพฐ.
ฉก.ชน./
ภำคบังคับ/
ป้ำหมำย สอ./สวก./
สพฐ.
ทำงสังคม

ครงกำรดูลชวยหลือละคุຌมครองนักรียน

นักรียนเดຌรบั การพัฒนาตใมตาม
ศักยภาพ฿นระบบการดูลชวยหลือ
นักรียน

39,945,800

24,998,300

14,947,500

-

-

-

1-4

ฉก.ชน.

1. กำรดูลชวยหลือละคุຌมครองดใกนักรียน

1. การพัฒนาระบบการดูล
ชวยหลือนักรียน 225 ขต
2. สถานศึกษารงรัดละดานินการ
ยีไยมบຌานละทีไพกั นักรียนพือไ หา
นวทางการชวยหลือนักรียนอยาง
รอบดຌาน

22,379,840

13,642,220

8,737,620

-

-

-

1-4

ฉก.ชน.

4,708,800
1,326,400
5,214,535
1,046,400
-

4,708,800

1.1 รายการทรทัศน์วาเรตีๅชิงสารคดี "พระคุณทีไสาม"
1.2 ติดตาม ประมิน วิจัยการปฏิบตั ิงานของ ฉก.ชน.สพฐ.
1.3 ครงการคืนความสุขสูลูก สพฐ.
- กิจกรรมรณรงค์การยีไยมบຌานนักรียน
1.4 สนับสนุนการดานินงานการดูลชวยหลือ ละคุຌมครองดใกนักรียน
1.5 ศูนย์ฝງาระวังติดตามขาวสารของ สพฐ.
1.6 ประชุมกาหนดนวทางการดานินงานศูนย์ฉพาะกิจคุຌมครองละ
ชวยหลือดใกนักรียนของสานักงานขตพืนๅ ทีไการศึกษา
1.7 การพัฒนาละยกระดับการดูลชวยหลือละคุຌมครองดใกนักรียน
1.8 ครงการสรุปขຌม

4,012,620
209,280

1,326,400
489,535
1,046,400

4,725,000

4,012,620
209,280
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1.9 จัดพิมพ์อกสาร/สืไอการดูลชวยหลือละคุຌมครองดใกนักรียน
- บันทึกการยีไยมบຌานนักรียน
- คูมือการคุຌมครองนักรียน
- การจัดทาสืไอพือไ การกຌปญ
ั หาการตัๅงครรภ์฿นวัยรุนละพฤติกรรม
เมพงึ ประสงค์
- จัดทาสืไอระบบการดูลชวยหลือนักรียน พือไ พัฒนาศักยภาพครู
(E – leaning)
1.10 จຌางหมาบริการสนับสนุนการปฏิบตั ิงานศูนย์ฉพาะกิจคุຌมครองละ
ชวยหลือดใกนักรียน
2. ระบบกำรดูลชวยหลือดใกนักรียน

ป้ำหมำย

3.2 สรุปผลการดานินงานนักจิตวิทยารงรียนประจาขตพืนๅ ทีไการศึกษา
นารอง 26 ขต

สำนัก/สพฐ.
ดำนินกำร

จัดสรร฿หຌ
สพท./รงรียน

3,461,805

สพท. สนอ
ครงกำร
ลกป้ำ

งบอุดหนุน

รำยจำยอืไน

เตรมำส

หลงงิน

หนวยงำน
รับผิดชอบ

-

คัดลือกสานักงานขตพืนๅ ทีไการศึกษา
ละสถานศึกษาพือไ ขຌารับการ
ประกวดละรับรางวัลระบบการดูล
ชวยหลือนักรียน

2.3 ประชุมตัดสินสานักงานขตพืนๅ ทีไการศึกษาร/สถานศึกษาพือไ รับรางวัล
ระบบการดูลชวยหลือนักรียน

3.1 งินดือนนักจิตวิทยารงรียนประจาขตพืนๅ ทีไการศึกษา นารอง 26 ขต

รวม

3,461,805
-

2.1 คัดลือกสานักงานขตพืนๅ ทีไการศึกษา/สถานศึกษาพือไ ฿หຌ สพฐ. พิจารณา
พือไ รับรางวัลระบบการดูลชวยหลือนักรียน ระดับขตตรวจราชการ
2.2 ติดตามชิงประจักษ์สานักงานขตพืนๅ ทีไการศึกษา/สถานศึกษาพือไ รับรางวัล
ระบบการดูลชวยหลือนักรียน (การนาสนอการดานินงานระบบการดูล
ชวยหลือนักรียน)

2.4 ประชุมถอดบทรียนระบบการดูลชวยหลือนักรียน ละรับรางวัล
3. นักจิตวิทยำรงรียนประจำขตพืนๅ ทีไ

หนวย : บาท
งบประมำณ พ.ศ. 2561 จำนกตำมงบรำยจำย
งบดำนินงำน

นักจิตวิทยารงรียนประจาขตพืนๅ ทีไ
การศึกษานารอง 26 ขต

2,400,000

2,400,000

2,651,000

2,651,000

285,000

285,000

1,532,800

1,532,800

333,200

333,200

500,000
5,954,200

500,000
338,200

5,616,000
338,200

-

5,616,000

-

-

-

1-4

ฉก.ชน.

-

-

-

1

ฉก.ชน.

5,616,000
338,200
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4. กำรสรຌำงภูมคิ ุຌมกันทำงสังคม
4.1 พัฒนำทักษะชีวิตปฐมวัย
- ประชุมปฏิบตั ิการพัฒนาทักษะชีวติ ปฐมวัย
- ประชุม Conference 225 ขตพืนๅ ทีไการศึกษา
- ศึกษาจาะลึกการพัฒนาทักษะชีวติ ปฐมวัย 6 ภาค
- จัดจຌางวิจัยการพัฒนาทักษะชีวติ ปฐมวัย
4.2 กำรพัฒนำครูตนຌ บบกำรจัดกำรรียนรูຌบรู ณำกำรทักษะชีวิต
- ประชุมปฏิบตั ิการจัดทากณฑ์การคัดลือกครูตຌนบบการจัดการรียนรูຌ
บูรณาการทักษะชีวติ
- ประชุมปฏิบตั ิการคัดลือครูตຌนบบการจัดการรียนรูຌ
บูรณาการทักษะชีวติ
- ประชุมปฏิบตั ิการพัฒนาครูตຌนบบการจัดการรียนรูຌ
บูรณาการทักษะชีวติ ละมอบรางวัล
5. กำรพัฒนำละสงสริมควำมประพฤตินักรียน
5.1 ประชุมสัมมนำกำรขับคลืไอนกำรสงสริมควำมประพฤตินักรียน
5.2 กำรพัฒนำละสงสริมควำมประพฤตินักรียน
5.2.1 รณรงค์การฝງาระวังละสงสริมความประพฤตินักรียน
5.2.2 ออกตรวจติดตามพัฒนาละสงสริมความประพฤตินักรียน
5.2.3 อบรมพิมไ พนักงานจຌาหนຌาทีไสงสริมความประพฤตินักรียนละ
นักศึกษา
5.2.4 ชิดชูกียรติพนักงานจຌาหนຌาทีไสงสริมความประพฤตินักรียน
ละนักศึกษาทีไปฏิบตั ิงานดีดน
5.2.5 ขับคลืไอน ติดตามการดานินงานพัฒนาละสงสริม
ความประพฤตินักรียน
5.3 ครงกำรอบรมยุวชนตำรวจ สพฐ.
5.3.1 การอบรมยุวชนตารวจ สพฐ. 4 ภูมิภาค
5.3.2 ฝຄกอบรมวิทยากรคายยุวชนตารวจ สพฐ.
5.3.3 ติดตามการดานินงานครงการอบรมยุวชนตารวจ สพฐ.
5.4 ครงกำรมำตรกำรกรุงทพฯ ปลอดภัย

ป้ำหมำย

หนวย : บาท

รวม

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จำนกตำมงบรำยจำย
งบดำนินงำน
สำนัก/สพฐ.
ดำนินกำร

1,900,000
800,000
300,000
300,000
200,000
1,100,000
300,000

1,900,000
800,000
300,000
300,000
200,000
1,100,000
300,000

300,000

300,000

500,000

500,000

5,685,480
500,000
2,694,380
261,000
1,462,500
500,000

5,685,480
500,000
2,694,380
261,000
1,462,500
500,000

104,640

104,640

366,240

366,240

1,943,600
800,000
843,600
300,000
547,500

1,943,600
800,000
843,600
300,000
547,500

จัดสรร฿หຌ
สพท./รงรียน
-

สพท. สนอ
ครงกำร
ลกป้ำ
-

งบอุดหนุน

รำยจำยอืไน
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

เตรมำส

หลงงิน

หนวยงำน
รับผิดชอบ

1-4

ฉก.ชน.

1-4

ฉก.ชน.

ฉก.ชน.
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ยุทธศำสตร์ทีไ 4 ขยำยอกำสกำรขຌำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำละกำรรียนรูอຌ ยำงมีคุณภำพ
ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม

6. กำรคุຌมครองละพิทกั ษ์สิทธิดใก

ป้ำหมำย

สถานศึกษา มีความปลอดภัย เดຌก
ภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ/สาธารณภัย
อุบตั ิหตุ ละภัยบุคคล รวมทัๅงจัดทา
ผนการปງองกันละซักซຌอมภาค
รียนละ 1 ครัๅง

6.1 การรายงานผลการปฏิบตั ิงานคุຌมครองประจาดือนรูปบบ Online
6.2 อบรมจຌาหนຌาทีไปฏิบตั ิงานคุຌมครองละชวยหลือดใกนักรียนของสานักงาน
ขตพืนๅ ทีไการศึกษา
- จัดทาหลักสูตรการอบรมจຌาหนຌาทีไปฏิบตั ิงานคุຌมครองของสานักงาน
ขตพืนๅ ทีไการศึกษา
6.3 ครงการพัฒนาครือขายรงรียนคุຌมครองดใก
6.3.1 การพัฒนาครือขายรงรียนคุຌมครองดใก
6.3.2 สัมมนาลกปลีไยนรียนรูຌการดานินงานรงรียนคุຌมครองดใก
6.3.3 การติดตามละประมินผลการดานินงานรงรียนคุຌมครองดใก
6.4 วิจัยถอดบทรียนการดานินงานของผูຌปฏิบตั ิงานดຌานการคุຌมครองดใกนักรียน
6.5 วิจัยละพัฒนาหลักสูตรการฝຄกอบรมจຌาหนຌาทีไปฏิบตั ิงานคุຌมครอง
ละชวยหลือดใกนักรียน
6.6 การพัฒนาครือขายคนทางานดຌานดใก ประจาป 2561
ครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพละดูลควำมปลอดภัยของนักรียน
ละรงรียน
ขตพืนๅ ทีไละสถานศึกษามีความรูຌ
กิจกรรมพัฒนาการจัดระบบความปลอดภัย฿นสถานศึกษา
ความขຌา฿จรຌอยละ 90
กิจกรรมการสริมสรຌางศักยภาพบุคลากรละ฿หຌความรูຌกนักรียนดຌานการ
ปງองกันละบรรทาสาธารณภัย

บุคลากรทางการศึกษา 400 คน
จาก 4 ภูมิภาค มีความรูຌ ความขຌา฿จ
ดຌานการปງองกันละบรรทา
สาธารณภัย

หนวย : บาท

รวม

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จำนกตำมงบรำยจำย
งบดำนินงำน
สำนัก/สพฐ.
ดำนินกำร

จัดสรร฿หຌ
สพท./รงรียน
593,880

สพท. สนอ
ครงกำร
ลกป้ำ

งบอุดหนุน

รำยจำยอืไน

เตรมำส

หลงงิน

หนวยงำน
รับผิดชอบ

1,375,280

781,400

1-4

ฉก.ชน.

2,959,100

2,959,100

-

-

-

-

2-4

สอ.

1,553,100

1,553,100

-

-

-

-

สอ.

1,406,000

1,406,000

-

-

-

-

สอ.
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ยุทธศำสตร์ทีไ 4 ขยำยอกำสกำรขຌำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำละกำรรียนรูอຌ ยำงมีคุณภำพ
ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม

ครงกำรพัฒนำควำมขຌมขใงกำรดำนินงำนนะนว฿นสถำนศึกษำ
- ครงกำรหຌองรียนอำชีพ
1.จัดสรรงบประมาณ฿หຌรงรียน฿นครงการหຌองรียนอาชีพ฿นพืนๅ ทีไครงการ
มืองตຌนบบสามหลีไยมมัไนคง มัไงคัไง ยัไงยืน ละขตพัฒนาศรษฐกิจพิศษ
ภาคหนือ รุนทีไ 1 +รุน 2
2.จัดประชุมปฏิบตั ิการปรับปรุงหลักสูตร/คูมือการจัดการรียนการสอนหຌองรียน
อาชีพ
3. สนับสนุนงบประมาณพือไ การฝຄกประสบการณ์อาชีพ฿นชวงปຂดทอม
ภาคฤดูรอຌ น
4. จัดประชุมปฏิบตั ิการจัดทาหลักสูตรคายนักรียน฿นครงการหຌองรียนอาชีพ
5. จัดกิจกรรมคายนักรียน฿นครงการหຌองรียนอาชีพ
6. จัดวทีลกปลีไยนรียนรูຌผลการดานินงานสถานศึกษาครงการ
หຌองรียนอาชีพ
- ครงกำรนะนวอำชีพ
กิจกรรมทีไ 1 กำรสรຌำงสริมประสบกำรณ์อำชีพ สำหรับนักรียนชันๅ ม.3

1.1 จัดจຌางทาปรกรมสืบคຌนสถานประกอบการพือไ การสรຌางสริม
ประสบการณ์อาชีพดຌวย GPS
1.2 ประชุมปฏิบตั ิการถอดบทรียน฿นการสรຌางสริมประสบการณ์อาชีพ

พือไ สงสริม สนับสนุน ฿หຌนักรียน
ชัๅนมัธยมศึกษาตอนปลายทีไมีความ
ถนัดละสน฿จ จะรียนตอสายอาชีพ
เดຌรบั การพัฒนาดยนຌนการฝຄก
ทักษะประสบการณ์ตรียมตัวขຌาสู
อาชีพจบลຌวมีงานทาทันที ปງาหมาย
รงรียน฿นครงการหຌองรียนอาชีพ
6 รง ปຂดหຌองรียนอาชีพสาขาศิลป์
-อาชีพ มีนักรียน 2 รุน รวมจานวน
721 คน

รวม

สำนัก/สพฐ.
ดำนินกำร

13,645,100
3,697,600

11,266,500
1,719,000

363,000

363,000

903,000

จัดสรร฿หຌ
สพท./รงรียน
2,378,600
1,978,600

สพท. สนอ
ครงกำร
ลกป้ำ
-

งบอุดหนุน

รำยจำยอืไน
-

-

เตรมำส

1-4
1-3

หนวยงำน
รับผิดชอบ
สวก.
สวก.

2-3
903,000

1-2

1,075,600

3
1-2

587,000
1,075,600
769,000

587,000

2,578,500
1,253,400

2,178,500
1,253,400

2. พือไ ฿หຌนักรียนมีความตระหนักรูຌ
฿นอาชีพ

60,000

60,000

2-3

3. พือไ ฿หຌนักรียนสามารถกาหนด
ปງาหมาย฿นการศึกษาตอหรือ
ประกอบอาชีพเดຌหมาะสม
สอดคลຌองกับความตຌองการ ความ
สน฿จ ละความถนัดสารวจอาชีพ
ละตรียมตัวสูอาชีพ

300,400

300,400

3

843,000
50,000
951,500

843,000

2-3

50,000
551,500

3-4
1-3

1. พือไ ฿หຌสานักงานขตพืนๅ ทีไ
การศึกษา ละสถานศึกษาสามารถ
ดานินงานนะนวอาชีพ ดย
พัฒนาผูຌรียนบรรลุปງาหมาย
การศึกษาพือไ การมีงานทาอยางมี
ประสิทธิภาพ

หลงงิน

769,000
400,000
-

400,000

-

-

-

-

-

-

1-4

สวก.
สวก.
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1.3 ประชุมสัมมนาครือขาย฿นการสรຌางสริมประสบการณ์อาชีพ
1.4 นิทศการสรຌางสริมประสบการณ์อาชีพ (บูรณาการรวมกับ ศนฐ.)
1.5 ติดตามการสรຌางสริมประสบการณ์อาชีพ (บูรณาการรวมกับ สตผ.)
กิจกรรมทีไ 2 กำรพัฒนำวใบเซต์ทำงกำรนะนวสำหรับนักรียน ของ สพฐ.

ป้ำหมำย

หนวย : บาท
งบประมำณ พ.ศ. 2561 จำนกตำมงบรำยจำย
งบดำนินงำน

สวก.

ยุทธศำสตร์ทีไ 4 ขยำยอกำสกำรขຌำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำละกำรรียนรูอຌ ยำงมีคุณภำพ
ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม

ป้ำหมำย

2.1 จัดสรร งปม. ฿หຌคณะทางานพัฒนาวใบเซต์
2.2 ประชุมปรับปรุงครงสรຌางละนืๅอหา฿นวใบเซต์
2.3 จัดทากียรติบตั รยกยองชมชย/งินรางวัล/ของขวัญสาหรับผูຌขຌารวม
กิจกรรม
2.4 ชาพืนๅ ทีไบริการวใบเซต์ละจดทะบียนดมนนม

2.5 ชาสัญญาณอินตอร์นใต
กิจกรรมทีไ 3 สຌนทำงกำรศึกษำพือไ กำรมีงำนทำ
3.1 ประชุมปฏิบตั ิการจัดทานวทางการพัฒนาทักษะอาชีพละทักษะการ
ทางานสาหรับนักรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตຌน
3.2 สงสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม/ครงการ/รายวิชาพือไ พัฒนาทักษะอาชีพฯ
กิจกรรมทีไ 4 กำรจัดวทีลกปลีไยนรียนรูຌ (PLC) กำรดำนินงำนนะนวอำชีพ
฿นสถำนศึกษำ (บูรณำกำรรวมกับ สมป.)
ครงกำรขับคลืไอนพือไ พัฒนำควำมขຌมขใงกำรดำนินงำนนะนว฿น
สถำนศึกษำ

รวม

สำนัก/สพฐ.
ดำนินกำร

จัดสรร฿หຌ
สพท./รงรียน
400,000

สพท. สนอ
ครงกำร
ลกป้ำ

งบอุดหนุน

รำยจำยอืไน

400,000
481,500
5,000

481,500
5,000

1-2
2-3
3

25,000
40,000
373,600
373,600

25,000
40,000
373,600
373,600

1-2
1-2
2
2

-

-

-

ขับคลืไอนพือไ พัฒนาความขຌมขใง
การดานินงานนะนว
฿นสถานศึกษาตามนยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ

เตรมำส

2
1-4

7,369,000

7,369,000

37,699,800
6,521,000
212,893,200
212,893,200
212,893,200

37,699,800
6,521,000
4,440,000
4,440,000
4,440,000

10,615,600
2,187,600
9,216,000
21,240,000
62,560,100
35,400,000
30,000,000
4,365,900

4,440,000

3,773,200

-

หลงงิน

หนวยงำน
รับผิดชอบ

สวก.

สวก.

1-4

198,457,200
198,457,200
198,457,200
10,615,600
2,187,600
9,216,000
16,800,000
62,560,100
35,400,000
30,000,000
4,365,900
3,773,200

-

9,996,000
9,996,000
9,996,000
-

สพฐ.
สพฐ.
สนผ.
สนผ.
สนผ.
สนผ.
สนผ.
สนผ.
สนผ.
สนผ.
สนผ.
สนผ.
สนผ.
สนผ.
สนผ.
สนผ.
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ครงกำรพัฒนำนยบำยกำรจัดกำรศึกษำตำมยุทธศำสตร์ของ สพฐ.
งบประชุม อบรม สัมมนำ
ผลผลิตผูຌจบกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนปลำย
กิจกรรมหลัก กำรจัดกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนปลำยสำหรับรงรียนปกติ
รวมรำยจำยประจำ
1. งินตอบทนกำรปฏิบตั งิ ำนนอกวลำรำชกำร
- คำลวงวลำดูลนักรียนประจำ
- คำลวงวลำกำรบริหำรสำนักงำนขตพืนๅ ทีกไ ำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนปลำย
2. คำตอบทนวิทยำกร/ครูผูຌสอนอิสลำมศึกษำ
- คำตอบทนวิทยำกรสอนอิสลำมศึกษำ
3. คำบียๅ ลีๅยง ทีพไ ัก ละพำหนะ
4. คำซอมซมสิไงกอสรຌำง
5. คำซอมซมครุภณ
ั ฑ์
6. คำปรับปรุงซอมซมระบบเฟฟ้ำ ประปำ
7. คำจຌำงหมำบริกำร - คำจຌำงหมำบริกำร (นักกำรฯ รปภ. มบำຌ น ละอัตรำ
จຌำงทีขไ ำดตำมกณฑ์)
8. คำวัสดุสำหรับครือขำยกำรนิทศระดับมัธยมศึกษำ 42 ขต

หนวย : บาท
งบประมำณ พ.ศ. 2561 จำนกตำมงบรำยจำย
งบดำนินงำน

ยุทธศำสตร์ทีไ 4 ขยำยอกำสกำรขຌำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำละกำรรียนรูอຌ ยำงมีคุณภำพ
ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม

ป้ำหมำย

หนวย : บาท

รวม

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จำนกตำมงบรำยจำย
งบดำนินงำน
สำนัก/สพฐ.
ดำนินกำร

จัดสรร฿หຌ
สพท./รงรียน

สพท. สนอ
ครงกำร
ลกป้ำ

งบอุดหนุน

รำยจำยอืไน

เตรมำส

หลงงิน

หนวยงำน
รับผิดชอบ

9. คำวัสดุชือๅ พลิงละหลอลืไน
10. คำเฟฟ้ำ - คำสำธำรณูปภคสำนักงำนขตพืนๅ ทีกไ ำรศึกษำมัธยมศึกษำ
11. คำนๅำประปำ
12. คำบริกำรสืไอสำรละทรคมนำคม
13. คำบริกำรทรศัพท์
14. งินอุดหนุนคำอำหำรนักรียนประจำ
ผลผลิตทีไ 4 ดใกพิกำรเดຌรบั กำรกำรศึกษำขันๅ พืนๅ ฐำนละกำรพัฒนำสมรรถภำพ
กิจกรรมหลัก สนับสนุนกำรศึกษำสำหรับดใกออทิสติกละดใกพิกำร
จานวนทุนสนับสนุนการศึกษาสาหรับ
฿นมูลนิธิคุณพุม
ดใกออทิสติกละดใกพิการ฿นมูลนิธิ
คุณพุม 5,000 ทุน

4,032,000
10,080,000
858,800
6,048,000
2,520,000
9,996,000
2,242,228,700
53,316,000

กิจกรรมหลัก คืนครู฿หຌนักรียน สำหรับนักรียนพิกำร

จานวนบุคลากรสนับสนุนการจัด
การรียนการสอน 16,098 คน

1,838,289,600

1,838,289,600

1-2

สศศ.

กิจกรรมหลัก กำรจัดกำรศึกษำพือไ นักรียนพิกำรดยรงรียนศึกษำพิศษ

จานวนนักรียน฿นรงรียนศึกษา
พิศษ 15,957 คน

115,815,400

115,815,400

1-2

สศศ.

กิจกรรมหลัก กำรพัฒนำสมรรถภำพดใกพิกำรดยศูนย์กำรศึกษำพิศษ

จานวนดใกพิการ฿นศูนย์การศึกษา
พิศษ จานวน 29,000 คน

234,807,700

1-2

สศศ.

ผลผลิตทีไ 5 ดใกดຌอยอกำสเดຌรบั กำรศึกษำขันๅ พืนๅ ฐำน
กิจกรรมหลัก กำรจัดกำรศึกษำสำหรับดใกดຌอยอกำสดยรงรียนศึกษำ
สงครำะห์
กองทุนสงสริมละพัฒนำกำรศึกษำสำหรับคนพิกำร
กิจกรรมหลัก กำรสงสริมละพัฒนำกำรศึกษำสำหรับคนพิกำร
มำตรกำรทีไ 1 : พิมไ อกำส฿หຌคนพิกำรเดຌรบั บริกำรทำงกำรศึกษำ
มำตรกำรทีไ 2 : พัฒนำหลักสูตรกระบวนกำรจัดกำรรียนรูຌ
กำรวัดละประมินผล฿หຌหมำะสมสำหรับคนพิกำร
มำตรกำรทีไ 3 : พัฒนำคุณภำพครู ละบุคลำกรทีไ กีไยวขຌองกับ
กำรจัดกำรศึกษำสำหรับคนพิกำร

จานวนนักรียน฿นรงรียนศึกษา
สงคราะห์/ราชประชานุคราะห์
41,141 คน

ดใกพิการ 2,070 คน
ครูละบุคลากร 1,435 คน

934,000
-

181,098,200

150,000,000
150,000,000
16,750,000
14,071,000

-

141,581,700
181,098,200

9,996,000
145,608,000
53,316,000

-

92,292,000
-

-

1-2
1

1-2

ดใกพิกำร

ดใกดຌอย
อกำส

181,098,200

-

-

สนผ.
สนผ.
สนผ.
สนผ.
สนผ.
สนผ.
สศศ./สพฐ.
สศศ.

สศศ.
สศศ.

-

-

150,000,000 1 - 4
150,000,000
16,750,000 1 - 4
14,071,000 1 - 4

-

กองทุน
กองทุน
กองทุน

1. ดใกพิการ 27,369 คน
2. ผูຌปกครอง 1,060 คน
3. ครูละบุคลากร 9,831 คน

83,425,011

83,425,011

1-4

กองทุน

1. ดใกพิการ 1,500 คน
2. ผูຌปกครอง 600 คน
3. ครูละบุคลากร 971 คน

10,622,262

10,622,262

1-4

กองทุน
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มำตรกำรทีไ 4 : พัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำละหลงรียนรูຌสำหรับคนพิกำร

181,098,200

934,000

4,032,000
10,080,000
858,800
6,048,000
2,520,000
2,095,686,700

ยุทธศำสตร์ทีไ 4 ขยำยอกำสกำรขຌำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำละกำรรียนรูอຌ ยำงมีคุณภำพ
ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม

ป้ำหมำย

หนวย : บาท

รวม

มำตรกำรทีไ 5 : สงสริมกำรมีสวนรวม฿นกำรจัดกำรศึกษำสำหรับคนพิกำร

1. ดใกพิการ 488 คน
2. ผูຌปกครอง 1,036 คน
3. ครูละบุคลากร 690 คน

13,634,698

มำตรกำรทีไ 6 : พัฒนำระบบกำรบริหำรละกลเก฿นกำรจัดกำรศึกษำ
สำหรับคนพิกำร
มำตรกำรทีไ 7 : ระดมทรัพยำกรจำกทุกภำคสวนพือไ กำรศึกษำ
สำหรับคนพิกำร
ผนงำนบูรณำกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำละกำรรียนรูຌตลอดชีวิต
ครงกำรพัฒนำสืไอละทคนลยีสำรสนทศพือไ กำรศึกษำ

1. ดใกพิการ 160 คน
2. ครูละบุคลากร 1,960 คน

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จำนกตำมงบรำยจำย
งบดำนินงำน
สำนัก/สพฐ.
ดำนินกำร

จัดสรร฿หຌ
สพท./รงรียน

สพท. สนอ
ครงกำร
ลกป้ำ

งบอุดหนุน

รำยจำยอืไน

เตรมำส

หลงงิน

หนวยงำน
รับผิดชอบ

13,634,698 1 - 4

กองทุน

1,847,769

1,847,769

1-4

กองทุน

9,649,260

9,649,260

1-4

กองทุน

247,685,900
179,185,900

2-3

37,670,000,500
605,107,000

216,619,780
19,846,100

767,413,920
406,075,000

-

กิจกรรมหลัก กำรสงสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงเกล
1. ประชุมชีๅจงทาความขຌา฿จผูຌอานวยการรงรียน ครู ละศึกษานิทศก์บรรจุ฿หม ผูຌอานวยการรงรียน ครูละ
รืไอง DLTV
ศึกษานิทศก์บรรจุ฿หม ป 2561

605,107,000
1,137,200

19,846,100
1,137,200

406,075,000

-

2. จัดสรรงบประมาณการซอมบารุงอุปกรณ์รบั สัญญาณดาวทียมละทรทัศน์ของ รงรียน฿นครงการ DLTV
รงรียนขนาดลใก
ั หาเฟฟງา
3. จัดสรรงบประมาณสาหรับรงรียนทีไจัดการรียนการสอนทางเกลผานดาวทียม รงรียนสังกัด สพฐ. ทีไมีปญ
ทีไมีปญ
ั หาเฟฟງา
4. การจัดทา Content for www.dlit.ac.th
จานวน 3,000 ตอน
ครงกำรพัฒนำนยบำยกำรจัดกำรศึกษำตำมยุทธศำสตร์ของ สพฐ.
งบประชุม อบรม สัมมนำ

370,075,000

370,075,000

2

36,000,000

36,000,000

2

179,185,900
758,100
17,950,800

36,438,280,900
-

179,185,900
2

179,185,900
758,100
17,950,800

พัฒนำสือไ / ศพก./สพฐ.
ทำงเกล

ศพก.

2-3
สพฐ.
สพฐ.
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ยุทธศำสตร์ทีไ 4 ขยำยอกำสกำรขຌำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำละกำรรียนรูอຌ ยำงมีคุณภำพ
ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม

ป้ำหมำย

สนับสนุนคำ฿ชຌจำย฿หຌกับนักรียน
฿นสังกัด สพฐ. ทุกคน ตังๅ ตระดับ
อนุบำลจนจบกำรศึกษำขันๅ พืนๅ ฐำน

1) คำหนังสือรียน
2) คำอุปกรณ์กำรรียน
3) คำครืไองบบนักรียน
4) คำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผูຌรียน
5) คำจัดกำรรียนกำรสอน
กิจกรรมหลัก ยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำสำหรับดใกทีมไ คี วำมตຌองกำร
จำปຓนพิศษ
1. ครงกำรสงสริมละพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำสำหรับผูຌรียนทีมไ คี วำมตຌองกำร
จำปຓนพิศษ
1.1 คำตอบทนสำหรับผูຌปฏิบตั งิ ำน฿หຌรำชกำร
กิจกรรมทีไ 1 สาหรับหຌองรียนคูขนานออทิสติก
จานวน 113 อัตรา
กิจกรรมทีไ 2 สาหรับดใกจใบปຆวยรืๅอรัง฿นรงพยาบาล
จานวน 110 อัตรา
กิจกรรมทีไ 3 สาหรับจัดการรียนการสอนบบวอลดอร์ฟ
จานวน 54 อัตรา
1.2 พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรรียนกำรสอน กำรวัดละกำรประมินผล
1.2.1 ครงการ พัฒนาระบบประกันคุณภาพละมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา (3 ประภทสถานศึกษา)

รวม

37,064,893,500

ครงกำรขยำยอกำสกำรขຌำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำละกำรรียนรูຌ
ตลอดชีวิตอยำงทัวไ ถึงละมีคุณภำพ
กิจกรรมหลัก กำรสนับสนุนคำ฿ชຌจำย฿นกำรจัดกำรศึกษำขันๅ พืนๅ ฐำน

หนวย : บาท

ชิงปริมำณ
1. ผูຌบริหารสถานศึกษา 176 คน
2. หัวหนຌางานประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 176 คน
3. ผูຌทรงคุณวุฒิ 50 คน

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จำนกตำมงบรำยจำย
งบดำนินงำน
สำนัก/สพฐ.
ดำนินกำร
196,773,680

จัดสรร฿หຌ
สพท./รงรียน
361,338,920

สพท. สนอ
ครงกำร
ลกป้ำ
0

งบอุดหนุน

รำยจำยอืไน

36,438,280,900

เตรมำส

หลงงิน

68,500,000

หนวยงำน
รับผิดชอบ
สศศ./สอ./
สนผ./สพฐ.

36,230,405,900

36,230,405,900

2,619,856,300
2,680,030,100
2,754,409,000
4,522,824,000
23,653,286,500
614,366,600

196,773,680

217,592,920

-

2,619,856,300
2,680,030,100
2,754,409,000
4,522,824,000
23,653,286,500
200,000,000

-

469,628,360

52,035,440

217,592,920

-

200,000,000

-

สศศ.

52,521,000
21,453,000
20,862,000
10,206,000

-

-

-

สศศ.

52,521,000
21,453,000
20,862,000
10,206,000

-

สนผ.

1-4

ขยำย
อกำส/
ยกระดับ
คุณภำพ

สศศ.

3,432,300
3,432,300

126,660
126,660

3,305,640
3,305,640

-

-

-

สศศ.

50,560,920

13,933,100

36,627,820

-

-

-

สศศ.

1.3 กำรผลิตละพัฒนำครู

136

ชิงคุณภำพ
1. สถานศึกษาทุกหงมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2. ผูຌรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา

ยุทธศำสตร์ทีไ 4 ขยำยอกำสกำรขຌำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำละกำรรียนรูอຌ ยำงมีคุณภำพ
ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม

ป้ำหมำย

หนวย : บาท

รวม

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จำนกตำมงบรำยจำย
งบดำนินงำน
สำนัก/สพฐ.
ดำนินกำร

จัดสรร฿หຌ
สพท./รงรียน

1.3.1 ครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ บุคลากรพิมไ ประสิทธิภาพ฿นการปฏิบตั ิงาน
ดຌานการบริการดຌวย฿จละสรຌางความปรองดองคน฿นองค์กรอยางมีความสุข
"ชีวติ บิกบาน การทางานป็นสุข"

ขຌาราชการละบุคลากร฿น สศศ.
ทุกคน เดຌรบั การพัฒนา ปรับทัศนคติ
ลดความขัดยຌง

1,314,600

1.3.2 ครงการพัฒนาระบบครือขายประสิทธิภาพการจัดการศึกษาสาหรับ
คนพิการละผูຌดຌอยอกาส

ครือขายเดຌรว มพัฒนาสถานศึกษาสู
มาตรฐานป็นครืไองมือสาคัญ฿นการ
ระดมสรรพกาลัง฿นการดานินการ
สูความสารใจ

10,022,880

10,022,880

1.3.3 ครงการ บริหารคุณภาพกลุมสถานศึกษา 8 กลุม฿นสังกัดสานักบริหารงาน
การศึกษาพิศษ

ชิงปริมำณ สถานศึกษา 8 กลุม
ชิงคุณภำพ รຌอยละของกลุม
สถานศึกษา มีการดานินการตาม
กิจกรรมทีไกาหนด

5,258,400

5,258,400

1.3.4 ครงการ ประชุมชิงปฏิบตั ิการพือไ พัฒนาศักยภาพการบริหารงาน
สถานศึกษาของผูຌบริหารสถานศึกษาสังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิศษ

ผูຌบริหารสถานศึกษา 176 คน

3,286,500

1.3.5 ครงการพัฒนาการจัดการรียนการสอนตามนวทางวอลดอร์ฟ

ชิงปริมำณ
1. ครู฿นรงรียนทีไสอนผูຌบกพรอง
ทางการเดຌยิน 21 รง ละรงรียน
พระตาหนักสวนกุหลาบ รวม 104 คน
2. ครู฿นรงรียนทีไสอนผูຌบกพรอง
ทางสติปญ
ั ญา 17 รงรวม 100 คน

2,813,460

1,314,600

1,636,500

สพท. สนอ
ครงกำร
ลกป้ำ

งบอุดหนุน

รำยจำยอืไน

เตรมำส

หลงงิน

หนวยงำน
รับผิดชอบ

1,650,000
2,813,460

ชิงคุณภำพ ครูจัดการรียนการสอน
ตามนวทางวอลดอร์ฟทีไหมาะสม
สอดคลຌองกับวิธกี ารรียนรูຌของ
นักรียนตละกลุม
1.3.6 ครงการพัฒนาบุคลากรรงรียนฉพาะความพิการ สังกัดสานักบริหารงาน
การศึกษาพิศษ

ชิงปริมำณ
1. ครู฿น ร.ร. ศึกษาสงคราะห์ 13
รง รวม 66 คน
2. รงรียนฉพาะความพิการ 33 รง
รวม ครู 80 คน

1,413,480
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ชิงคุณภำพ ครูสอนนักรียนทีไมี
ความบกพรองทางการเดຌยินมีลาม
ภาษามือ฿นการสืไอสารขัๅนพืนๅ ฐาน

1,413,480

ยุทธศำสตร์ทีไ 4 ขยำยอกำสกำรขຌำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำละกำรรียนรูอຌ ยำงมีคุณภำพ
ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม

ป้ำหมำย

1.3.7 ครงการ อบรมครูผูຌชวยพือไ ตรียมความพรຌอมละพัฒนาอยางขຌม
กอนตงตัๅง฿หຌดารงตาหนงครูตามหลักกณฑ์ทีไ ก.ค.ศ. กาหนด

ชิงปริมำณ ครูผูຌชวยบรรจุ฿หม 500
คน
ชิงคุณภำพ ครูผูຌชวยมีความรูຌ ทักษะ
จตคติทีไดี มีคุณธรรม จริยธรรม ละ
จรรยาบรรณวิชาชีพทีไหมาะสมปรับ
ทัศนคติ฿นการปฏิบตั ิหนຌาทีไราชการ
฿หຌกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

1.3.8 ครงการ พัฒนาการจัดทาผลงานทางวิชาการของขຌาราชการครู
ละบุคลากรทางการศึกษาพือไ ความกຌาวหนຌาทางวิชาชีพ สังกัด
สานักบริหารงานการศึกษาพิศษ

หนวย : บาท

รวม

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จำนกตำมงบรำยจำย
งบดำนินงำน
สำนัก/สพฐ.
ดำนินกำร

2,366,280

2,366,280

ขຌาราชการครูละบุคลากรทางการ
ศึกษาทีไสงผลงานทางวิชาการ

705,300

705,300

1.3.9 ครงการ การพัฒนาประสิทธิภาพการสืบสวน / สอบสวน ละพิจารณา
สานวนการรຌองรียนละการดานินการทางวินัย

นิติกรละบุคลากรผูຌปฏิบตั ิหนຌาทีไ฿น
สืบสวน/สอบสวน มีความรูຌ ทักษะ
ดຌานการบริหารสมรรถนะดຌานการ
บริหาร จตคติทีไดี มีคุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพทีไ
หมาะสม

657,300

657,300

1.3.10 ครงการอบรมการจัดการความรูຌดຌานระบบบริหารการงินการคลัง
ภาครัฐ

1. รอง ผอ.ดຌานการงิน 176 คน
2. ผูຌปฏิบตั ิงานดຌานการงิน 176 คน

2,191,980

1,480,740

1.3.11 ครงการพัฒนาการรียนการสอนภาษาอังกฤษ฿นรูปบบ English
Bilingual Education (EBE) (2รุน)

ครูผูຌสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษาตຌน จานวน 51 คน

2,182,800

2,182,800

1.3.12 ครงการ พัฒนาครูละบุคลากรทางการศึกษาพือไ ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาตามศักยภาพของตละบุคคล

1,803,660

1,221,000

1.3.13 .ครงการยกระดับการสอนภาษาอังกฤษระดับชัๅนประถมศึกษา฿นรงรียน ครูผูຌสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับชัๅน
การศึกษาสงคราะห์ (พิมไ กลุมปງาหมายรงรียนศึกษาพิศษ)
ประถมศึกษา฿นรงรียนศึกษา
สงคราะห์ละฉพาะความพิการ
รวม 99 คน

6,441,540

นักรียนทุกคน฿นรงรียนศึกษา
สงคราะห์ละฉพาะความพิการ

10,102,740

งบอุดหนุน

รำยจำยอืไน

เตรมำส

หลงงิน

หนวยงำน
รับผิดชอบ

711,240

582,660
6,441,540

955,100

9,147,640

138

1.3.14 ครงการสริมสรຌางคุณธรรม จริยธรรม ละธรรมาภิบาล฿นสถานศึกษา
สรຌางสรรค์ดใกดีสูสังคม

จัดสรร฿หຌ
สพท./รงรียน

สพท. สนอ
ครงกำร
ลกป้ำ

ยุทธศำสตร์ทีไ 4 ขยำยอกำสกำรขຌำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำละกำรรียนรูอຌ ยำงมีคุณภำพ
ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม

1.4 ผลิต ละพัฒนำกำลังคน รวมทังๅ งำนวิจัยทีสไ อดคลຌองกับ
ควำมตຌองกำรของกำรพัฒนำประทศ
1.4.1 ครงการ วิคราะห์คา฿ชຌจายตอหัวทีไหมาะสม฿นการจัดการศึกษาสาหรับ
นักรียนพิการตละประภทความพิการละระดับการศึกษา
฿นสังกัด สศศ.

ป้ำหมำย

รงรียนฉพาะความพิการ 48 รง

1.5 กำรขຌำถึงอกำสทำงกำรศึกษำละกำรรียนรูຌอยำงตอนืไองตลอดชีวิต
1.5.1 ครงการ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษารียนรวม

ชิงปริมำณ นักรียนทีไมี
ความตຌองการจาป็นพิศษทาง
การศึกษาจานวน 390,247 คน
฿นรงรียนทีไจัดการรียนรวม
22,625 รง

หนวย : บาท

รวม

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จำนกตำมงบรำยจำย
งบดำนินงำน
สำนัก/สพฐ.
ดำนินกำร

จัดสรร฿หຌ
สพท./รงรียน

2,049,000

2,049,000

-

2,049,000

2,049,000

122,286,240

14,530,520

107,755,720

77,717,640

7,264,790

70,452,850

21,398,640

6,445,230

14,953,410

สพท. สนอ
ครงกำร
ลกป้ำ
-

งบอุดหนุน

รำยจำยอืไน
-

-

-

-

-

-

-

-

เตรมำส

หลงงิน

หนวยงำน
รับผิดชอบ
สศศ.

-

สศศ.

-

-

ชิงคุณภำพ ครู ผูຌปกครอง องค์กร
สวนทຌองถิไน สานักงานขตพืนๅ ทีไ
การศึกษาประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ละศูนย์การศึกษาพิศษ ป็น
ครือขายการพัฒนานักรียนพิการ
1.5.2 ครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของศูนย์กำรศึกษำพิศษ
- ศูนย์การรียนฉพาะความพิการ 1 อาภอ 1 ศูนย์
- การปรับบຌานป็นหຌองรียน ปลีไยนพอมป็นครู
- การพัฒนาคุณภาพศูนย์การศึกษาพิศษ สังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิศษ
- การพัฒนาหนวยบริการของศูนย์การศึกษาพิศษ

-

ชิงปริมำณ
1. มีศูนย์การศึกษาพิศษ 77 หง
฿หຌบริการดใกพิการรกกิดหรือรก
พบความพิการ อายุรกกิด-15 ป
2. มีหนวยบริการของศูนย์การศึกษา
พิศษ ฿น 77 จังหวัด จานวน 400
หนวย ฿หຌบริการดใกพิการทีไหนวย
บริการ จานวน 4,915 คน
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ยุทธศำสตร์ทีไ 4 ขยำยอกำสกำรขຌำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำละกำรรียนรูอຌ ยำงมีคุณภำพ
ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม

- ศูนย์การรียนสาหรับดใกจใบปຆวยรืๅอรัง฿นรงพยาบาล

ป้ำหมำย

2. ดใกพิการรุนรงละดใกพิการรับ
บริการทีไบาຌ นเดຌรบั บริการพัฒนาละ
ตรียมความพรຌอมตามความตຌองการ
จาป็นพิศษทีไระบุเวຌผนการจัด
การศึกษาฉพาะบุคคลอยางทาทียม
หมาะสมละมีคุณภาพ จานวน
10,460 คน ละครอบครัวดใกพิการ
รุนรงเดຌรบั บริการความรูຌ฿นการดูล
ดใก จานวน 10,460 ครอบครัว

หนวย : บาท

รวม

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จำนกตำมงบรำยจำย
งบดำนินงำน
สำนัก/สพฐ.
ดำนินกำร

จัดสรร฿หຌ
สพท./รงรียน

สพท. สนอ
ครงกำร
ลกป้ำ

งบอุดหนุน

รำยจำยอืไน

เตรมำส

หลงงิน

หนวยงำน
รับผิดชอบ

3. มีศูนย์การรียนฉพาะความพิการ
บริการดใกพิการ ฿น 9 จังหวัด
จานวน 41 หง
4. มีศูนย์การรียนสาหรับดใก
จใบปຆวยรืๅอรัง฿นรงพยาบาล จานวน
45 จังหวัด 53 ศูนย์การรียน
฿หຌบริการดใกจใบปຆวยรืๅอรัง฿น
รงพยาบาล จานวน 1,253 คน
5. ดใกพิการทีไมารับบริการทีไศูนย์
การศึกษาพิศษ จานวน 8,257 คน
เดຌรบั บริการตรียมความพรຌอมละ
พัฒนาศักยภาพป็นรายบุคคล
ชิงคุณภำพ
1. ดใกพิการอายุรกกิด - 15 ป
เดຌรบั บริการชวยหลือระยะรกริไม
ตรียมพรຌอมกอนขຌารียน
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ยุทธศำสตร์ทีไ 4 ขยำยอกำสกำรขຌำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำละกำรรียนรูอຌ ยำงมีคุณภำพ
ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม

ป้ำหมำย

หนวย : บาท

รวม

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จำนกตำมงบรำยจำย
งบดำนินงำน
สำนัก/สพฐ.
ดำนินกำร

จัดสรร฿หຌ
สพท./รงรียน

2. มีหนวยบริการของศูนย์การศึกษา
พิศษ จานวน 400 หนวย
มีความพรຌอม฿นการ฿หຌบริการ
ดใกพิการ สามารถดานินงาน
จัดการรียนการสอน฿หຌก
ดใกพิการเดຌตใมศักยภาพ
สงผล฿หຌดใกพิการเดຌการพัฒนา
อยางตอนืไอง

สพท. สนอ
ครงกำร
ลกป้ำ

งบอุดหนุน

รำยจำยอืไน

เตรมำส

หลงงิน

หนวยงำน
รับผิดชอบ

3. ดใกจใบปຆวยรืๅอรัง฿นรงพยาบาล
มีอกาสเดຌรบั การศึกษาอยางทัไวถึง
ละตอนืไอง สามารถกลับขຌารับ
การศึกษาตอ฿นระบบเดຌหลังจาก
ออกจากรงพยาบาล อัตราการตก
ซๅาชัๅน การออกกลางคัน ของดใก
จใบปຆวยรืๅอรังนຌอยลง
15.3 ครงการอันนืไองมาจากพระราชดาริ ละการขับคลืไอนหลักปรัชญาของ
ศรษฐกิจพอพียงสูสถานศึกษาดຌวย ศาสตร์พระราชา ศาสตร์หงคุณคา
คูการพัฒนาทีไยัไงยืน
-พัฒนาละพิมไ ประสิทธิภาพการ฿ชຌพลังงานทีไป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม
(ผงซลาซลล์)
- พัฒนาหลงรียนรูຌ฿นรงรียน฿หຌป็นศูนย์การรียนรูຌ
- พัฒนาสถานศึกษาพอพียงป็นตຌนบบการรียนรูຌ

ชิงปริมำณ
1. รงรียนการศึกษาพิศษ จานวน
48 รง
2. รงรียนการศึกษาสงคราะห์
จานวน 51 รง

10,623,900

820,500

9,803,400

ชิงคุณภำพ
1. รຌอยละ 80 ของผูຌบริหาร ครู ละ
บุคลากรทางการศึกษา สามารถ
ขับคลืไอนหลักปรัชญาของศรษฐกิจ
พอพียง ทัๅง 4 มิติ 4 ดຌาน ดຌาน
ศรษฐกิจ ดຌานสังคม ดຌานสิไงวดลຌอม
ละดຌานวัฒนธรรม ขຌาสูสถานศึกษา
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ยุทธศำสตร์ทีไ 4 ขยำยอกำสกำรขຌำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำละกำรรียนรูอຌ ยำงมีคุณภำพ
ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม

ป้ำหมำย

หนวย : บาท

รวม

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จำนกตำมงบรำยจำย
งบดำนินงำน
สำนัก/สพฐ.
ดำนินกำร

จัดสรร฿หຌ
สพท./รงรียน

2. รຌอยละ 80 ของสถานศึกษา
สามารถนาหลักปรัชญาของ
ศรษฐกิจพอพียงขຌาสูสถานศึกษา
จนพัฒนาพือไ รองรับการประมิน
สถานศึกษาพอพียงป็นสถานศึกษา
พอพียงตຌนบบ ละสถานศึกษา
พอพียงตຌนบบพัฒนาป็นศูนย์การ
รียนรูຌตามหลักปรัชญาของ
ศรษฐกิจพอพียง

สพท. สนอ
ครงกำร
ลกป้ำ

งบอุดหนุน

รำยจำยอืไน

เตรมำส

หลงงิน

หนวยงำน
รับผิดชอบ

3. รຌอยละ 80 ของสถานศึกษาเดຌรบั
การสงสริมสนับสนุนการดานินงาน
สวนพฤกษศาสตร์รงรียน฿หຌกิดป็น
รูปธรรม ดยนาศาสตร์พระราชา
ศรษฐกิจพอพียง ป็นหลักคิด
1.5.4 ครงการพัฒนาความป็นลิศดຌานการจัดการรียนรูຌวทิ ยาศาสตร์ละ
คณิตศาสตร์ดຌวยทคนิค STEM (พิมไ ปງาหมายศึกษาพิศษ)

ชิงปริมำณ
1. ครูละนักรียน฿นรงรียน
การศึกษาสงคราะห์ จานวน 51
รงรียน ละรงรียนฉพาะ
ความพิการ จานวน 23 รงรียน
(รงรียนสตศึกษาละ
รงรียนศรีสังวาลย์)

4,489,380

4,489,380

2. มีศูนย์การรียนรูຌวทิ ยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ ละ STEM จานวน
4 ศูนย์
ชิงคุณภำพ
1. ครูรอຌ ยละ 70 มีความรูຌ
ความขຌา฿นการรียนการสอนดຌวย
ทคนิค STEM
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ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม

1.5.6 ครงการสนับสนุนละสงสริมดใกการละดใกดຌอยอกาส฿หຌมี
ความป็นลิศดຌานกีฬา ดนตรี ละศิลปะ

ป้ำหมำย

2. นักรียนทีไขຌารวมกิจกรรม
รຌอยละ 70 สามารถประยุกต์฿ชຌ
ทคนิค STEM ฿นการสรຌาง
นวัตกรรมจากการรียนรูຌ
วิทยาศาสตร์ละคณิตศาสตร์ ละ
นักรียนสามารถพัฒนาการรียนรูຌ
ของตนองเดຌ
ชิงปริมำณ นักรียน฿นรงรียน
การศึกษาสงคราะห์ ละรงรียน
ฉพาะความพิการ จานวน
99 รงรียน

หนวย : บาท

รวม

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จำนกตำมงบรำยจำย
งบดำนินงำน
สำนัก/สพฐ.
ดำนินกำร

8,056,680

จัดสรร฿หຌ
สพท./รงรียน

สพท. สนอ
ครงกำร
ลกป้ำ

งบอุดหนุน

รำยจำยอืไน

เตรมำส

หลงงิน

หนวยงำน
รับผิดชอบ

8,056,680

ชิงคุณภำพ
1. มีศูนย์บม พาะรຌอยละ 21
พือไ สงสริมความสามารถดຌานกีฬา
ดนตรี ละศิลปะ ตามความถนัด
ละความพรຌอมของตละรงรียน
2. รຌอยละ 80 นักรียนทีไขຌารวม
กิจกรรมทุกคนเดຌรบั การสงสริมความ
ลิศดຌานกีฬา ดนตรี ละศิลปะ
ลຌวตกรณีตามความถนัดของตละ
บุคคลซึไงป็นการสงสริมศักยภาพ
ของผูຌรียน
3. รຌอยละ 80 นักรียนพิการละดຌอย
อกาสสดงความสามารถละความ
ถนัดของตนอง ฿นการนาสนอ
ผลงานทางดຌานกีฬา ดนตรี ละ
ศิลปะ ทีไป็น Best Practice ฿น
ระดับภูมิภาคละระดับชาติ
203,017,940
202,146,020

3,017,940
2,146,020

-

-

200,000,000
200,000,000

-

-

-

สศศ.
-
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1.6 สงสริมละพัฒนำระบบทคนลยีดจิ ิตลั พือไ กำรศึกษำ
1.6.1 ครงการขับคลืไอนระบบการ฿หຌบริการทคนลยีสิไงอานวยความสะดวก
สืไอ บริการ ละความชวยหลืออืไน฿ดทางการศึกษาสาหรับคนพิการ

ยุทธศำสตร์ทีไ 4 ขยำยอกำสกำรขຌำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำละกำรรียนรูอຌ ยำงมีคุณภำพ
ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม

ป้ำหมำย

1. กิจกรรมสนับสนุนงบงินอุดหนุน สืไอ ทคนลยีสิไงอานวยความสะดวกสาหรับ นักรียนพิการ ฿นสถานศึกษาทีไสังกัด
คนพิการ บัญชี ข. ค. เปยังศูนย์การศึกษาพิศษ 77 หง
สพฐ. รวม 100,000 คน
2. กิจกรรม ฝຄกอบรมพือไ พัฒนาทักษะ฿นการ฿หຌความชวยหลือกีไยวกับทคนิค
ครู ละบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
ตางโ ฿นการ฿ชຌอุปกรณ์ทคนลยีสิไงอานวยความสะดวกดຌานการศึกษากผูຌพกิ าร สศศ.
ตละบุคคล หรือครอบครัวผูຌพกิ ารหรือหนวยงานทีไกีไยวขຌองกับผูຌพกิ าร รวมเปถึง
ผูຌชีไยวชาญดຌานตางโ

หนวย : บาท

รวม

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จำนกตำมงบรำยจำย
งบดำนินงำน
สำนัก/สพฐ.
ดำนินกำร

200,000,000
750,000

3. กิจกรรมการบารุง - รักษาทคนลยีสิไงอานวยความสะดวก ละสืไอ
ทางการศึกษาสาหรับคนพิการบารุงรักษาละปรับซอมอุปกรณ์ทคนลยี
สิไงอานวยความสะดวกทางการศึกษาสาหรับคนพิการ (บัญชี ก.)

667,560

667,560

4. กิจกรรมวิจัยละพัฒนานวัตกรรมสืไอการรียนการสอนสาหรับนักรียนพิการ
1.6.2 ครงการการผลิตฐานขຌอมูลละการฝຄกอบรมผานระบบออนเลน์พือไ สงสริม สศศ. มีระบบการจัดกใบละการ
ความรูຌ฿หຌกับครูการศึกษาพิศษ (ระยะทีไ ๓)
รียก฿ชຌขຌอมูลละอกสารทีไป็น
ประยชน์ตอการศึกษาพิศษ

728,460
871,920

728,460
871,920

24,578,580

15,965,580

สถานศึกษาสังกัด สศศ. มีผังบริวณ
(Master Plan) จานวน 10 หง

622,800

622,800

1.7.2 ครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาพิศษละการศึกษาสงคราะห์
สังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิศษ

ชิงปริมำณ
1. สถานศึกษาสังกัดสานัก
บริหารงานการศึกษาพิศษ จานวน
176 หง
2. ผูຌปกครอง นักรียน ครู บุคลากร
ของสานักบริหารงานการศึกษา
พิศษ ทัๅงสวนกลางละสวน
ภูมิภาคครือขายภาครัฐละ
อกชน ตลอดจนสาธารณชน
ทัไวเป จานวน 200,000 คน

1,774,740

1,774,740

1.7.3 ครงการการพัฒนาระบบการควบคุมภาย฿นละการบริหารความสีไยง

ชิงปริมำณ
1. สถานศึกษา฿นสังกัดทัๅง 176 หง
2. บุคลากรทีไปฏิบตั ิงาน฿นสถานศึกษา

1,180,500

1,180,500

8,613,000

-

งบอุดหนุน

รำยจำยอืไน

เตรมำส

หลงงิน

หนวยงำน
รับผิดชอบ

200,000,000

-

-

-

-

สศศ.
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750,000

1.7 พัฒนำระบบบริกำรจัดกำรละสงสริม ฿หຌทกุ ภำคสวนมีสวนรวม
฿นกำรจัดกำรศึกษำ
1.7.1 ครงการสารวจละจัดทาฐานขຌอมูลอาคารรียน อาคารประกอบละ
สิไงกอสรຌาง พือไ ป็นฐานขຌอมูล฿หຌกับสานักบริหารงานการศึกษาพิศษ

จัดสรร฿หຌ
สพท./รงรียน

สพท. สนอ
ครงกำร
ลกป้ำ

ยุทธศำสตร์ทีไ 4 ขยำยอกำสกำรขຌำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำละกำรรียนรูอຌ ยำงมีคุณภำพ
ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม

ป้ำหมำย

หนวย : บาท

รวม

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จำนกตำมงบรำยจำย
งบดำนินงำน
สำนัก/สพฐ.
ดำนินกำร

จัดสรร฿หຌ
สพท./รงรียน

สพท. สนอ
ครงกำร
ลกป้ำ

งบอุดหนุน

รำยจำยอืไน

เตรมำส

หลงงิน

หนวยงำน
รับผิดชอบ

ชิงคุณภำพ
สถานศึกษา฿นสังกัดสานักบริหารงาน
การศึกษาพิศษ จานวน 176 หง
สามารถนาระบบการควบคุมภาย฿น
ละการบริหารความสีไยงเปประยุกต์
฿ชຌพือไ ปງองกันละลดความผิดพลาด
ความสียหาย การรัไวเหล
1.7.4 ครงการประชุมปฏิบตั ิการจัดทาผนปฏิบตั ิการประจาปละ
ผลการดานินงาน ของสานักบริหารงานการศึกษาพิศษ

1,521,960

1,521,960

ชิงปริมำณ ผูຌบริหาร 176 คน
ครูฝຆายผน 176 คน
ชิงคุณภำพ อกสารรายละอียดคา
ขอตัๅงงบประมาณงบลงทุน
(สิไงกอสรຌาง ครุภณ
ั ฑ์ คาปรับปรุง )
ฯลฯ
ศูนย์การศึกษาพิศษทุกหง
จัดประชุมคณะอนุกรรมการสงสริม
การจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ
ระดับจังหวัด จานวน 3 ครัๅง/ป

1,782,840

902,840

ชิงปริมำณ บุคลากรสานัก
บริหารงานการศึกษาพิศษ 150 คน

1,656,780

ชิงปริมำณ ผูຌอานวยการกลุมทุกลุม
ละจຌาหนຌาทีไ฿นสวนกลาง จานวน
60 คน
ชิงคุณภำพ
1. สานักบริหารงานการศึกษาพิศษ
มีผนปฏิบตั ิการประจาปของ
หนวยงาน ละรายงานผลการ
ดานินงาน
2. สานักบริหารงานการศึกษาพิศษ
มีกรอบการดานินงาน ฿นการจัด
การศึกษาสาหรับคนพิการ
ละผูຌดຌอยอกาส

1.7.5 ครงการประชุมชิงปฏิบตั ิการจัดทาผนพัฒนาการจัดตัๅงงบประมาณ
ป 2563

1.7.6 สงสริม สนับสนุนภาคีครือขายการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ
ระดับจังหวัด

3,542,880

1,656,780
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1.7.7 ครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการพือไ การปฏิบตั ิราชการทีไมีประสิทธิภาพ
(พิมไ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรละบุคลากร)

3,542,880

880,000

ยุทธศำสตร์ทีไ 4 ขยำยอกำสกำรขຌำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำละกำรรียนรูอຌ ยำงมีคุณภำพ
ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม

ป้ำหมำย

หนวย : บาท

รวม

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จำนกตำมงบรำยจำย
งบดำนินงำน
สำนัก/สพฐ.
ดำนินกำร

จัดสรร฿หຌ
สพท./รงรียน

ชิงคุณภำพ รຌอยละ 100
ของบุคลากรมีตัวชีๅวดั การปฏิบตั ิ
ราชการตามภารกิจของตนอง
1.7.8 ครงการ ความรวมมือระหวางสานักบริหารงานการศึกษาพิศษ
กับองค์การรัฐมนตรีศึกษาหงอชียตะวันออกฉียง฿ตຌดຌานการศึกษาพิศษ
(SEAMEO-SEN) พือไ พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาพิศษ฿นประทศสมาชิก

ชิงปริมำณ ครูละบุคลากรทางการ
ศึกษา฿นสถานศึกษาสังกัด สศศ.
176 หง

111,780

111,780

2,707,860

250,260

1,020,180

1,020,180

สพท. สนอ
ครงกำร
ลกป้ำ

งบอุดหนุน

รำยจำยอืไน

เตรมำส

หลงงิน

หนวยงำน
รับผิดชอบ

ชิงคุณภำพ
1. รຌอยละของครูละบุคลากร
ทางการศึกษาทีไเดຌมีอกาส
ลกปลีไยนรียนรูຌรว มกับครูละ
บุคลากรทางการศึกษานภูมิภาค
อาซียนสามารถนาความรูຌมา฿ชຌ฿น
การปฏิบตั ิงานเดຌ
2. การจัดบริการทางการศึกษาพิศษ
เดຌรบั การพัฒนาทัๅงทางดຌานคุณภาพ
การศึกษา ละพัฒนารูปบบการจัด
การศึกษาทีหมาะสมตามความ
ตຌองการจาป็นของนักรียน
ละบริบทของพืนๅ ทีไ
1.7.9 ครงการ การบริหารจัดการลดความลีไยงจากภัยพิบตั ิ฿นสถานศึกษา
สังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิศษ ระยะทีไ 2

ชิงปริมำณ สถานศึกษาสังกัดสานัก
บริหารงานการศึกษาพิศษ จานวน
176 หง

2,457,600

ชิงคุณภำพ รຌอยละของสถานศึกษา
สังกัด สศศ. มีนวการบริหารจัดการ
ลดความสีไยงจากภัยพิบตั ิทีไมี
ประสิทธิภาพ
1.7.10 ครงการการประชุมวิชาการระดับชาติดຌานการศึกษาสาหรับนักรียน
ทีไมีความตຌองการจาป็นพิศษ ครัๅงทีไ 7

ชิงปริมำณ
1. ผูຌบริหาร ครู จากสถานศึกษา
สาหรับคนพิการสังกัด สพฐ.
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2. ผูຌทนองค์กรจากหนวยงานภาครัฐ
ทีดไ านินการกียวกับคนพิการ

ยุทธศำสตร์ทีไ 4 ขยำยอกำสกำรขຌำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำละกำรรียนรูอຌ ยำงมีคุณภำพ
ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม

ป้ำหมำย

หนวย : บาท

รวม

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จำนกตำมงบรำยจำย
งบดำนินงำน
สำนัก/สพฐ.
ดำนินกำร

จัดสรร฿หຌ
สพท./รงรียน

3. ผูຌทนจากหนวยงาน
กระทรวงศึกษาธิการทีมไ ี ปรกรม
ศึกษาพิศษ

สพท. สนอ
ครงกำร
ลกป้ำ

งบอุดหนุน

รำยจำยอืไน

เตรมำส

หลงงิน

หนวยงำน
รับผิดชอบ

4. ผูຌทนจากประทศสมาชิกอาซียน
ละประทศอืนไ โ
ชิงคุณภำพ
1. ผูຌขຌารวมประชุมมีอกาส
ลกปลีไยนรียนรูຌ สดงความคิดหใน
ประสบการณ์ดาຌ นวิชาการ พือไ
ยกระดับการจัดการศึกษาพิศษเทยสู
ระดับสากล
2. มีการจัดการความรูຌละการ
ประสานความรวมมือดຌานการศึกษา
พิศษอยางป็นระบบ

1.7.11 ครงการปรับปรุงละพัฒนาสารสนทศของสถานศึกษาสังกัดสานัก
บริหารงานการศึกษาพิศษ

ชิงปริมำณ
1. รงรียนศึกษาสงคราะห์ 51 รง
2. รงรียนฉพาะความพิการ 48 รง
3. ศูนย์การศึกษาพิศษ 77 หง
4. สพป. / สพม. / รงรียนปกติ
ทัไวเปทีไจัดการรียนรวม 225 ขต

2,502,120

1,287,200

2,229,840

2,229,840

1,214,920

ชิงคุณภำพ ชืไอมตอระบบ
ฐานขຌอมูลสารสนทศดຌานการศึกษา
พิศษละดຌอยอกาสกับสานัก
ทะบียนราษฎร์ ผานสานักนยบาย
ละผนการศึกษาขัๅนพืนๅ ฐาน สพฐ.
พือไ ฿หຌกิดระบบการตรวจสอบขຌอมูล
รายบุคคลละสงตอดูลชวยหลือ
ดใกอยางมีประสิทธิภาพ
ชิงปริมำณ
1. มีบบผนชีวติ คนพิการ
(Individual Identity for Life)
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1.7.12 ครงการวิจัยละพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาสาหรับคน
พิการชิงยุทธศาสตร์บบบูรณาการ

ยุทธศำสตร์ทีไ 4 ขยำยอกำสกำรขຌำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำละกำรรียนรูอຌ ยำงมีคุณภำพ
ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม

ป้ำหมำย

หนวย : บาท

รวม

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จำนกตำมงบรำยจำย
งบดำนินงำน
สำนัก/สพฐ.
ดำนินกำร

จัดสรร฿หຌ
สพท./รงรียน

2. มีรปู บบสถานศึกษาหงความสุข
(Happiness School)
3. มีระบบจากผนจัดการศึกษา
สาหรับคนพิการชิงยุทธศาสตร์บบ
บูรณาการทีไยึดสถานศึกษา

สพท. สนอ
ครงกำร
ลกป้ำ

งบอุดหนุน

รำยจำยอืไน

เตรมำส

หลงงิน

หนวยงำน
รับผิดชอบ

ชิงคุณภำพ
1. หนวยงานทีไรบั ผิดชอบป็นองค์กร
สมรรถนะสูง (High Performance
Organization : HPO) สามารถ
จัดการเดຌอยางตใมประสิทธิภาพ
2. ผูຌรียน (คนพิการ) มีปງาหมาย
การฟน้ ฟู-พัฒนาอยางป็นระบบ
ตอนืไอง ตลอดชีวติ ตามบบผน
ชีวติ ละวิถีพอพียง
3. สังคม ดยประชาชนผูຌพกิ ารมี
ศักยภาพพึงไ พาตนองสามารถดารง
ตนเดຌอยางมีศักดิ์ศรีความป็นมนุษย์
ละป็นทุนมนุษย์ (Human
Resources)ทีไมีคุณคาตอการปลีไยน
ผานประทศป็นสังคมหงความ
มัไนคง มัไงคัไง ยัไงยืนปัจจัยสู Thailand
4.0
1.7.13 ครงการอบรมตาม พ.ร.บ.การจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 ฿หຌกับผูຌบริหารสถานศึกษา (176 หง)

1,906,200

1,388,600

2,018,100

2,018,100

517,600
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1.7.14 ครงการอบรมชิงปฏิบตั ิการจัดทาผนพัฒนาการศึกษาละผนกลยุทธ์
ของสถานศึกษา

1. ผูຌปฏิบตั ิหนຌาทีไ ผอ.สถานศึกษา
176 คน
2. ผูຌปฏิบตั ิหนຌาทีไ รอง ผอ.
สถานศึกษา ดຌานผนงาน ละ
งบประมาณ
176 คน
ชิงปริมำณ รองผูຌอานวยการ
สถานศึกษา หรือ จຌาหนຌาทีไผนงาน
ละ จຌาหนຌาทีไ฿นสวนกลาง จานวน
180 คน

ยุทธศำสตร์ทีไ 4 ขยำยอกำสกำรขຌำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำละกำรรียนรูอຌ ยำงมีคุณภำพ
ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม

ป้ำหมำย

หนวย : บาท

รวม

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จำนกตำมงบรำยจำย
งบดำนินงำน
สำนัก/สพฐ.
ดำนินกำร

จัดสรร฿หຌ
สพท./รงรียน

ชิงคุณภำพ รຌอยละ 80 ของ
ผูຌขຌารับการอบรมมีความรูຌ
ความขຌา฿จกีไยวกับผน
ชิงกลยุทธ์ การติดตาม
การตรวจสอบความกຌาวหนຌา
ปัญหาอุปสรรค ตลอดจน
ความสารใจของการบริหาร
จัดผนอยางชัดจน สามารถ
จาผนกลยุทธ์เปสูการปฏิบตั ิเดຌ
1.8 กำรพัฒนำวิชำชีพพือไ กำรมีงำนทำสำหรับดใกพิกำรละดใกดຌอยอกำส
ครงกำรยุวชนคนกลຌำคืนถิไน
1.8.1 จัดสรรงบประมาณ฿หຌสถานศึกษาพือไ พัฒนาอาชีพกษตรกรรม
฿นสถานศึกษา
1.8.2 จัดสรรงบประมาณ฿หຌสถานศึกษาพือไ ฿หຌนักรียนฝຄกงาน฿นสถานประกอบการ
1.8.3 ประชุมชิงปฏิบตั ิการพือไ จัดทาครืไองมือติดตามผลการดานินงาน
1.8.4 การติดตามผลการดานินงาน฿น 4 ภูมิภาค
1.8.5 ประชุมชิงปฏิบตั ิการพือไ สรุปผลการดานินงาน

2,412,640

144,738,240

144,738,240

งบอุดหนุน

รำยจำยอืไน

เตรมำส

หลงงิน

8,769,740

หนวยงำน
รับผิดชอบ

สศศ.

ชิงปริมำณ
1. นักรียนพิการชัๅน ป. 1 - ม. 6
(กิจกรรมทีไ 1)

2. นักรียนดຌอยอกาส
ชัๅน ป. 1 - ม. 6 (กิจกรรมทีไ 2-3)
ชิงคุณภำพ รຌอยละ 100 นักรียน
เดຌรบั การพัฒนา มีความรูຌ
ความขຌา฿จ มีทักษะละจตคติ
ทีไดีตอการประกอบอาชีพ

2. ครงกำรพัฒนำนยบำยกำรจัดกำรศึกษำตำมยุทธศำสตร์ของ สพฐ.
สำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิศษ
กิจกรรมหลัก ทุนกำรศึกษำฉลิมรำชกุมำรี

7,875,000
นักรียน 420 คน

7,875,000

-

-

-

7,875,000

-

7,875,000

1-4

ขยำยอกำส/
ทุน

สอ.
สอ.

68,500,000

68,500,000

สนผ.

29,000,000

29,000,000

สนผ.
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ครงการทุนการศึกษาฉลิมราชกุมารี ระยะทีไ 2
กิจกรรมหลัก พัฒนาระบบสารสนทศพือไ บูรณาการขຌอมูลละสรຌางหลักประกัน
อกาสการศึกษาขัๅนพืนๅ ฐาน
คาจຌางทีไปรึกษาครงการพัฒนาระบบสารสนทศพือไ บูรณาการขຌอมูลละสรຌาง
หลักประกันอกาสการศึกษาขัๅนพืนๅ ฐาน 15 ป

11,182,380

สพท. สนอ
ครงกำร
ลกป้ำ

ยุทธศำสตร์ทีไ 4 ขยำยอกำสกำรขຌำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำละกำรรียนรูอຌ ยำงมีคุณภำพ
ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม

คาจຌางทีไปรึกษาครงการพัฒนาระบบสารสนทศพือไ บูรณาการขຌอมูลละสรຌาง
หลักประกันอกาสการศึกษาขัๅนพืนๅ ฐาน 15 ป ป็นคาตรวจสอบความถูกตຌองของ
ขຌอมูล ละคา฿ชຌจาย฿นการประชาสัมพันธ์ การสืไอสาร สรຌางความรูຌ ความขຌา฿จ฿น
การสรຌางลักประกันอกาสทางการศึกษา
กิจกรรมหลัก การยกระดับคุณภาพสถานศึกษาทีไตຌองการความชวยหลือละพัฒนา
ป็นพิศษอยางรงดวน
คาซอมซมระบบเฟฟງา ประปา อินตอร์นใต

ป้ำหมำย

หนวย : บาท

รวม

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จำนกตำมงบรำยจำย
งบดำนินงำน
สำนัก/สพฐ.
ดำนินกำร

จัดสรร฿หຌ
สพท./รงรียน

39,500,000
143,746,000
143,746,000

สพท. สนอ
ครงกำร
ลกป้ำ

งบอุดหนุน

รำยจำยอืไน

39,500,000
143,746,000
143,746,000

เตรมำส

หลงงิน

หนวยงำน
รับผิดชอบ

สนผ.
สวก.
สวก.
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ยุทธศาสตร7ที่ 5
การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร9างคุณภาพชีวิต
ที่เป=นมิตรกับสิ่งแวดล9อม

ผนปฏิบตั กิ ำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2561

ยุทธศำสตร์ที่ 5 จัดกำรศึกษำพือ่ สริมสรຌำงคุณภำพชีวติ ที่ ป็นมิตรกับสิง่ วดลຌอม

ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม

หนวย : บาท

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จำนกตำมงบรำยจำย
งบดำนินงำน

ป้ำหมำย

รวมงบประมำณ ยุทธศำสตร์ที่ 5

รวม

สำนัก/สพฐ. จัดสรร฿หຌ
ดำนินกำร สพท./รงรียน

สพท. สนอ
ครงกำร
ลกป้ำ

รำยจำย เตรมำส หลงงิน
งบอุดหนุน อื่น

20,000,000

15,090,000

4,000,000

12,000,000

7,090,000

4,000,000

การสรຌางจิตสานึกดຌานการบริหารจัดการขยะ฿นสถานศึกษาสูชุมชน
1. การจัดทาครือไ งมือ ผนปฏิบัติการละรดมป฿นการสรຌางจิตสานึก
การบริหารจัดการขยะละอนุรกั ษ์สิไงวดลຌอม

150,000

150,000

สนก.
สนก.

2. ประชุมปฏิบัติจัดทารูปบบขอบขายนืๅอหาบทรียนการนาขยะ
มา฿ชຌประยชน์฿นรูปบบพลังงาน ละผลิตภัณฑ์ทีไป็นมิตรสิไงวดลຌอม
พือไ ถายทอดทาง DLTV.

600,000

600,000

สนก.

1,200,000

1,200,000

สนก.

ผนงำนบูรณำกำรบริหำรจัดกำรขยะละสิ่งวดลຌอม
ครงกำรสรຌำงจิตสำนึกดຌำนกำรบริหำรจัดกำรขยะ นำสีย พลังงำนละ
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
กิจกรรมหลัก สรຌำงจิตสำนึกดຌำนกำรบริหำรจัดกำรขยะ นำสีย พลังงำน
ละควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ

3. จัดจຌางนาสนอBest practice รงรียนปลอดขยะพือไ นานวทาง
ขยายผลสูการปฎิบัติสูผูຌปกครองละชุมชนทัไวประทศ
4. คัดลือกรงรียนปลอดขยะสูขุมชนพือไ ขยายผลบทรียนทางสืไอ/online/

พือ่ สรຌำงจิตสำนึกดຌำนกำรจัดกำรขยะ ตำมหลักกำร
ของ Zero Waste ดยสงสริม฿หຌรงรียน฿นสังกัด
ดำนินกำร฿หຌควำมรูดຌ ำຌ นกำรคัดยกขยะ มีควำมมุงหมำย
สำคัญ฿นกำรจัดกำรศึกษำพือ่ พัฒนำชีวิตผูຌรียนดย
องค์รวมทังทำงดຌำนกำรจัดกำรขยะ ดยชื่อมยง
หลักคุณธรรม จริยธรรม คำนิยมดຌำนปัญญำ ควำมคิด
ดຌำนวินัย ดຌำนกำรจัดกำรขยะสูชุมชน ละมีกำร
ประชำสัมพันธ์ละคัดลือกรงรียนบบอยำง
ดຌำนกำรลดขยะ กำรคัดยกขยะ กำร฿ชຌประยชน์จำกขยะ

910,000

-

-

910,000

-

-

หนวยงำน
รับผิดชอบ

1-4

บูรณำกำร
ขยะละ
สิ่งวดลຌอม

สนก.

300,000

300,000

สนก.

5. ประชุมปฏิบัติจัดทาคูมือพือไ จัดทาระบบQR CODE ละสงตอ
฿หຌรงรียนรียนรูຌ

200,000

200,000

สนก.

6. สงสริม สนับสนุนการ฿ชຌทคนลยีพือไ ดานินการจัดทาClip หรือ
ภาพยนตร์สัๅนดຌานนวัตกรรมรงรียนปลอดขยะละการนาขยะ
มา฿ชຌประยชน์฿นรูปบบทีไหลากหลาย

200,000

200,000

สนก.

80,000

80,000

สนก.
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7. จัดทาbenchmark ยกระดับคุณภาพของรงรียนมาตรฐาน
สิไงวดลຌอมศึกษาพือไ การพัฒนาทีไยัไงยืนละคัดลือกมอบรางวัล
฿หຌกบั รงรียนผานมาตรฐาน

ยุทธศำสตร์ที่ 5 จัดกำรศึกษำพือ่ สริมสรຌำงคุณภำพชีวติ ที่ ป็นมิตรกับสิง่ วดลຌอม

ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม
8. ตอยอดขยายผลพัฒนาศูนย์ การรียนรูลຌ ด฿ชຌพลังงานการจัดการขยะ
ละอนุรกั ษ์สิไงวดลຌอม฿นสถานศึกษาพือไ ขยายผลความรูดຌ ຌานการ
จัดการขยะ ลด฿ชຌพลังงานละการอนุรกั ษ์สิไงวดลຌอมสูการปฏิบัติ
฿นสถานศึกษาละชุมชน
9. จัดสรรงบประมาณรงรียน฿นภาคตะวันออกฉียงหนือ ภาค฿ตຌ ละ
สานักงานขตพืนๅ ทีไการศึกษาทีไตัๅงศูนย์การรียนรูลຌ ด฿ชຌพลังงาน การจัดขยะละ
อนุรกั ษ์สิไงวดลຌอม

หนวย : บาท

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จำนกตำมงบรำยจำย
งบดำนินงำน

ป้ำหมำย

รวม
4,910,000

สำนัก/สพฐ. จัดสรร฿หຌ
ดำนินกำร สพท./รงรียน
-

4,000,000

สพท. สนอ
ครงกำร
ลกป้ำ
910,000

รำยจำย เตรมำส หลงงิน
งบอุดหนุน อื่น

หนวยงำน
รับผิดชอบ
สนก.

100,000

100,000

สนก.

3,000,000

3,000,000

สนก.

11. สงสริมกิจกรรมตลาดนัดรีเซคิลละ การสรຌางจิตสานึกดຌานการผลิต
บริภคละบริการสินคຌาละผลิตภัณฑ์ทีไป็นมิตรกับสิไงวดลຌอมสู
ตຌนทุนชีวติ ของนักรียน

200,000

200,000

สนก.

12. สงสริม สนับสนุนการนาตัวอยางผนการรียนรูบຌ ูรณาการการจัดการ
ขยะ฿นสาระการรียนรูทຌ ีไกีไยวขຌอง
13. คัดลือกงานวิจัยR2Rดຌานการจัดการขยะละอนุรกั ษ์สิไงวดลຌอม
พือไ รับรางวัลระดับประทศ(ครงการตอนืไองระยะปิดครงการ)

150,000

150,000

สนก.

150,000

150,000

สนก.

14. จัดสรรงบประมาณพือไ พัฒนาครงการรงรียนปลอดขยะ฿นสถานศึกษา

300,000

300,000

สนก.

15. สงสริมพัฒนาการ Coachingรงรียนครือขายรงรียนปลอดขยะ

100,000

100,000

สนก.

16. จัดจຌางจຌาหนຌาทีไจຌางหมาบริการสิไงวดลຌอมจานวน12 ดือน 2 คน

360,000

360,000

สนก.

ครงกำรพัฒนำนยบำยกำรจัดกำรศึกษำตำมยุทธศำสตร์ของ สพฐ.
งบประชุม อบรม พัฒนำ

8,000,000

8,000,000

สพฐ.
สพฐ.

10. คายครูพลังงานละคายผูຌนานักรียนสูการปฏิบัติ฿นชุมชนยกระดับ
รงรียนสีขียวทัไวประทศป็นตຌนบบรงรียนขยะนามา฿ชຌประยชน์
฿นรูปบบพลังงานละอนุรกั ษ์สิไงวดลຌอม
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ยุทธศาสตร7ที่ 6
การพัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมให9ทุกภาคสวน
มีสวนรวมในการจัดการศึกษา

ผนปฏิบตั กิ ำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2561
ยุทธศำสตร์ทีไ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรละสงสริม฿หຌทกุ ภำคสวนมีสว นรวม฿นกำรจัดกำรศึกษำ

ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม

ป้ำหมำย

รวมงบประมำณ ยุทธศำสตร์ทีไ 6

รวม

สำนัก/สพฐ.
ดำนินกำร

1,272,891,400

395,844,500

58,858,800

46,029,800

2,568,200
123,200

2,568,200
123,200

716,400

หนวย : บาท

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จำนกตำมงบรำยจำย
งบดำนินงำน
สพท. สนอ
จัดสรร฿หຌ
ครงกำร
งบอุดหนุน
สพท./รงรียน
ลกป้ำ

476,036,200

50,431,800

341,082,900

รำยจำยอืไน

เตรมำส หลงงิน

หนวยงำน
รับผิดชอบ

9,496,000

ผนงำนพืนๅ ฐำนดຌำนกำรพัฒนำละสริมสรຌำงศักยภำพคน
ผลผลิตทีไ 2 ผูຌจบกำรศึกษำภำคบังคับ
กิจกรรมหลัก กำรจัดกำรศึกษำประถมศึกษำสำหรับรงรียนปกติ
กิจกรรมรอง พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร
1. ครงกำรทุนพระรำชทำน
1.1 ขบวนการลงพืๅนทีไชิงประจักษ์ตรวจทาน คัดลือก คัดสรร นักรียนทุน
ม.ท.ศ. (รุน 10)
1.2 การปฐมนิทศ ตรียมนานักรียนทุน ม.ท.ศ. (รุน 10) ขຌาฝ้า
รับพระราชทานทุนฯ

-

สอ.

1,063,920

1,063,920

2-3

สอ.

81,960

81,960

1-4

สอ.

482,280

482,280

2-3

สอ.

100,440

100,440

1-4

สอ.

1,038,000

1,038,000

บุคลากร฿นสังกัดสวนกลาง สพท. ละสถานศึกษา

123,000

123,000

1-2

สอ.

บุคลากร฿นสังกัดสวนกลาง สพท.
ละสถานศึกษา
บุคลากร฿นสังกัดสวนกลาง สพท.
ละสถานศึกษา
บุคลากร฿นสังกัดสวนกลาง สพท.
ละสถานศึกษา

606,720

606,720

2

สอ.

61,920

61,920

3

สอ.

246,360

246,360

3-4

สอ.

-

-

-

-

ภำค
สนผ. กพร. สตผ.
บังคับ/ ตสน. สอ. สคส. สพฐ.
ประถม

3-4

2. ครงกำรระบบกำรควบคุมภำย฿นพืไอพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ

-

สอ.
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2.4 สรุปผลการดานินงานระบบการควบคุมภาย฿น

-

9,496,000

716,400

1.6 การติดตาม ยียไ มนักรียนทุนพระราชทาน สมดใจพระบรมอรสาธิราชฯ น.ร.ทุนฯ ทีไประสบปัญหา
สยามมกุฎราชกุมาร
150 - 200 คน

2.2 ประชุมชิงปฏิบตั ิการสริมสรຌางความรูຌความขຌา฿จกียไ วกับระบบ
การควบคุมภาย฿น
2.3 การติดตามผลการดานินงานของ สพท.

-

สอ.
สอ.

นักรียนทุนฯ 176 คน
น.ร.ทุนฯ ดีดน จานวน 10 คน
ครูดีดน จานวน 8 คน

-

-

1-4
2-3

นักรียนทุนฯ 176 คน ทีไมีคุณสมบัติ
ตรงตามวัตถุประสงค์ของครงการฯ

1.3 การประชุมชิงปฏิบตั ิการพัฒนาครือขาย นะนวการศึกษาตอ
นักรียนทุนฯ 210 คน
ระดับอุดมศึกษา นักรียนทุนการศึกษาฉลิมราชกุมารี ระยะทีไ 2
1.4 การติดตามผลการดานินงานการบริหารจัดการทุนการศึกษาภาคอกชน น.ร.ทุนฯ ภาคอกชน จานวน
200 คน
1.5 การจัดสรรงินคัดลือก คัดสรร นักรียนทุนการศึกษา
นักรียนทุนฯ 176 คน
สมดใจพระบรมอรสาธิราชฯ สยามบรมราชกุมาร (ของขตพืๅนทีไฯ)
(จัดสรร฿หຌ สพม. ทุกขตพืๅนทีไการศึกษา)

2.1 ประชุมจัดทารายงานการติดตามประมินผลของ สพฐ. ละ สพท.

3,333,000

ยุทธศำสตร์ทีไ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรละสงสริม฿หຌทกุ ภำคสวนมีสว นรวม฿นกำรจัดกำรศึกษำ

ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม
3. ครงกำรธำรงค์หลักอกลักษณ์ของชำติ

ป้ำหมำย
บุคลากรทุกระดับ฿นสังกัดเดຌขຌารวม
ประกอบกิจกรรมจานวน 2,000 คน
รวมกิจกรรมทีไกียไ วนือไ งกับ
พระราชพิธี รัฐพิธี นือไ ง฿นวันของ
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ละประพณีตาง โ ทางพระพุทธศาสนา

4. ครงกำรติดตำมละประมินผลกำรจัดกำรศึกษำขันๅ พืๅนฐำนทัๅงระบบ

หนวย : บาท

รวม

สำนัก/สพฐ.
ดำนินกำร
1,353,000

1,353,000

2,865,200

2,802,200

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จำนกตำมงบรำยจำย
งบดำนินงำน
สพท. สนอ
จัดสรร฿หຌ
ครงกำร
งบอุดหนุน
สพท./รงรียน
ลกป้ำ

63,000

-

-

รำยจำยอืไน

เตรมำส หลงงิน
1-4

-

สตผ.

4.1.1 การพัฒนาระบบการติดตามละประมินผลการจัดการศึกษา
ขันๅ พืๅนฐานทางระบบอิลใกทรอนิกส์ (e-MES)

- พืไอกากับติดตามละประมินผลความกຌาวหนຌา
฿นการดานินการศึกษาวิคราะห์ ละสรุปขຌอมูล
สารสนทศ ป็นชิงปริมาณละชิงคุณภาพของ
- วิคราะห์ละปรับปรุงระบบจากฐานปงบประมาณ 2560 ป็นระบบของ
เตรมาสทีไ 1 ปงบประมาณ 2561 ละขຌอมูลตัวชีวๅ ดั ตามยุทธศาสตร์ผนปฏิบตั ิ สพท.
- พืไอปรียบทียบการดานินการ
การ
฿นการวางผนสูการปฏิบตั ิ ละ
- ตรวจสอบละทดสอบระบบบันทึกขຌอมูลตัวชีวๅ ดั ขຌอมูลพืๅนฐาน
ปรียบทียบผลสัมฤทธิ์ทีไกิดขึนๅ
การนาขຌาขຌอมูลรายงานสารสนทศ ณ สานักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
฿นตละปอยางชัดจน
- ประชุมพัฒนาบุคลากรดຌานระบบการติดตามละประมินผล฿หຌกบคุ ลากร
฿นสานักงานขตพืๅนทีไการศึกษา ขตตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ละสวนกลาง฿น สพฐ.

200,800

137,800

- จัดพิมพ์อกสารสรุปรายงานผลฯ
4.1.2 การติดตามละประมินผลทางระบบอิลใกทรอนิกส์ละชิงประจักษ์

- ประชุมปฏิบตั ิการจัดทาครืไองมือ ละคูม ือ฿นการติดตามละประมินผล
- ทดลองครืไองมือบบติดตามละประมินผลการดานินงาน (Tryout)
- ปรับครืไองมือการติดตามละประมินผล
- ประชุมสรຌางความขຌา฿จบุคลากร สพท. 225 ขต
- ประชุมตรียมความพรຌอมของคณะกรรมการติดตามฯ ของ สพฐ.
- ติดตามละประมินผลการดานินงานชิงประจักษ์ (ภาคสนาม) 225 ขต

- พืไอ฿หຌ สพฐ. ดานินการติดตาม
ประมินผล ละรายงานการจัด
การศึกษาขันๅ พืๅนฐานอยางมี
ประสิทธิภาพ
- พืไอ฿หຌ สพฐ. มีขຌอมูลสารสนทศ
การจัดการศึกษาขันๅ พืๅนฐานทีไชัดจน
ถูกตຌอง รวดรใว สามารถ฿ชຌป็น
นวทาง฿นการวางผนการ
ดานินงานจัดการศึกษาขันๅ พืๅนฐาน
ตอเป

644,850

63,000

สตผ.
1

สตผ.

1

สตผ.

2

สตผ.

4

สตผ.
สตผ.

644,850

สตผ.

1
2
2
3
3
4

สตผ.
สตผ.
สตผ.
สตผ.
สตผ.
สตผ.

4
4

สตผ.
สตผ.
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- จัดประชุมวิคราะห์ สังคราะห์ ละสรุปผลการติดตามละประมินผลฯ
- จัดพิมพ์อกสารสรุปรายงานผลฯ

สอ.

สตผ.

4.1 ระบบละการพัฒนาระบบการติดตามละประมินผลการจัดการศึกษา
ขันๅ พืๅนฐาน ทางระบบอิลใกทรอนิกส์

4.1.2.1 การติดตาม ประมินผลละรายงานการจัดการศึกษาขันๅ พืๅนฐาน
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันๅ พืๅนฐาน

หนวยงำน
รับผิดชอบ

ยุทธศำสตร์ทีไ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรละสงสริม฿หຌทกุ ภำคสวนมีสว นรวม฿นกำรจัดกำรศึกษำ

ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม
4.1.2.2 การติดตามละประมินผลการบริหารละจัดการศึกษา ของ
สานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาตามมาตรฐานสานักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
พ.ศ. 2561
- ประชุมปฏิบตั ิการจัดทาครืไองมือ ละคูม ือการติดตามละประมินผล
ประมินผลการบริหารละจัดการศึกษาขันๅ พืๅนฐานตามมาตรฐาน
สานักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
- ยกรางครืไองมือ - พิจารณาครืไองมือ - ปรับกຌครืไองมือ

ป้ำหมำย
- พืไอติดตามการดานินงาน฿นการบริหารละ
จัดการศึกษาของสานักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
ตามมาตรฐานสานักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561

หนวย : บาท

รวม

สำนัก/สพฐ.
ดำนินกำร
622,150

622,150

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จำนกตำมงบรำยจำย
งบดำนินงำน
สพท. สนอ
จัดสรร฿หຌ
ครงกำร
งบอุดหนุน
สพท./รงรียน
ลกป้ำ

รำยจำยอืไน

เตรมำส หลงงิน

หนวยงำน
รับผิดชอบ
สตผ.

1-2

สตผ.

- ทดลองครืไองมือบบติดตามละประมินผลการดานินงาน (Tryout)
ละปรับครืไองมือฯ

2

สตผ.

- ประชุมสรຌางความขຌา฿จขตพืๅนทีไการศึกษา 225 ขต
- ประชุมซักซຌอมความขຌา฿จละตรียมความพรຌอมของ
คณะกรรมการติดตามของ สพฐ.

3
3

สตผ.
สตผ.

- ติดตามละประมินผลการดานินงานชิงประจักษ์ (ภาคสนาม) 225 ขต
- สรุปวิคราะห์ขຌอมูล ประชุมจัดทารายงานผลการติดตามฯ
ละจัดพิมพ์รายงานผล
4.1.2.3 การติดตามละประมินผลการบริหารละจัดการของ
องค์คณะบุคคล฿นสานักงานขตพืๅนทีไการศึกษา พืไอป็น
ครือขายการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร

3-4
4

สตผ.
สตผ.

- พืไอจัดทามาตรฐานการบริหารจัดการขององค์
คณะบุคคล฿นสานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาทีไมี
ประสิทธิภาพ
- พืไอติดตามละประมินผลการบริหารจัดการ
ขององค์คณะบุคคล฿นสานักงานขตพืๅนทีไ
การศึกษา ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561

250,900

4.2 การประมวลผลละการรายงานผลการติดตามประมินผลการดานินงาน - พืไอติดตามผลการดานินงานครงการ/
ครงการ/กิจกรรม ตามผนปฏิบตั ิการ ประจาป พ.ศ. 2561 ของ สพฐ. ละ กิจกรรม ตามผนปฏิบตั ิการประจาปงบประมาณ
จัดทารายงานประจาป พ.ศ. 2561 ของ สพฐ.
พ.ศ. 2561 ของ สพฐ. (หนวยงาน฿นสวนกลาง)
฿นเตรมาสที
ไ 1-4 ละรายงานผลการดานินงาน
- ติดตามละประมินผลการดานินงานครงการ/กิจกรรมฯ
ตอผูຌบริหารระดับสูงละหนวยงานทีไกียไ วขຌอง
จากสานักตาง โ ละรายงานผลการดานินงาน เตรมาสทีไ 1 - 4
- พืไอสรุปผลการดานินงานละจัดทารายงาน
- กใบรวบรวมขຌอมูลผลการดานินงานทีไดดดนตามผนปฏิบตั ิการประจาป
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ สพฐ.
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ สพฐ. จากตละสานักเตรมาสทีไ 1 - 4
- พืไอผยพรประชาสัมพันธ์ผลการดานินงาน
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ สพฐ.
- ประชุมปฏิบตั ิการจัดทารายงานประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ สพฐ.

167,400

- ประชุมชิงปฏิบตั ิการจัดทามาตรฐานการบริหารจัดการของ
องค์คณะบุคคล฿นสานักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
- ติดตามผลการบริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐานการบริหารจัดการของ
องค์คณะบุคคล฿นสานักงานขตพืๅนทีไการศึกษา ประจาปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 (Try out ครืไองมือติดตามละประมินผล 4 ภูมิภาค)

สตผ.

1

สตผ.

2

สตผ.

167,400

สตผ.

1-4

สตผ.

1-4

สตผ.

3

สตผ.

4

สตผ.

4

สตผ.
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- ตรวจสอบ ทบทวนนือๅ หาละขຌอมูลผลการดานินงาน ละรูปลมของ
รางรายงานผลการดานินงานประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561
- จัดพิมพ์รายงานผลการดานินงานประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ สพฐ. จานวน 2,000 ลม

250,900

ยุทธศำสตร์ทีไ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรละสงสริม฿หຌทกุ ภำคสวนมีสว นรวม฿นกำรจัดกำรศึกษำ

ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม

ป้ำหมำย

4.3 การพัฒนาละติดตามประมินผลงานนยบายละงานทีไเดຌรับมอบหมาย
4.3.1 ประชุมชิงปฏิบตั ิการ฿นการจัดทากรอบนวทางละครืไองมือ
- พืไอจัดทากรอบนวทาง ละครืไองมือ฿นการ
฿นการติดตามผลการดานินงานการขับคลืไอนนยบายกระทรวงศึกษาธิการ
ติดตามการขับคลืไอนนยบาย
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
กระทรวงศึกษาธิการ 13 นยบาย ละ 4
ประดใ
นสาคัญ
- จัดประชุมชิงปฏิบตั ิการ฿นการจัดทากรอบละครืไองมือ฿นการติดตาม
- พืไอป็นนวทาง฿นการจัดทาสรุปรายงานผล
การขับคลืไอนตามนยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 13 นยบาย
การติดตามผลการดานินงานการขับคลืไอน
นยบายกระทรวงศึกษาธิการของ สพท. 225 ขต
฿นภาพรวมพืไอนาเป฿ชຌ฿นการดานินงานการ
- จัดพิมพ์อกสารคูม ือการติดตามการขับคลืไอนนยบายของ
ปรับปรุงละพัฒนาคุณภาพการศึกษา฿นปถัดเป
กระทรวงศึกษาธิการ 13 นยบาย
- พืไอจัดทาขຌอสนอชิงนยบายนวทางการ
ดานินการจากผลการขับคลืไอนนยบายของ
- จัดประชุมชิงปฏิบตั ิการสรุปผลการติดตามการขับคลืไอนตามนยบาย
สพท.ทีไประสบความสารใจ รวมทัๅงปัญหา
ของกระทรวงศึกษาธิการ
การศึกษาอุปสรรคประกอบการตัดสิน฿จ฿นการ
กาหนดนยบาย
- จัดพิมพ์อกสารรายงานสรุปผลการติดตามการขับคลืไอนตามนยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ 13 นยบาย
4.3.2 การติดตามรงรียนทีไจัดการศึกษาดยการมีสวนรวม : รงรียน
เทยรัฐวิทยา
- ประชุมคณะกรรมการประสานงานมูลนิธเิ ทยรัฐ ละ สพฐ.

- จัดสัมมนาผูຌบริหารรงรียนเทยรัฐวิทยา 101 หงทัไวประทศ
ละรงรียนครือขาย
- ติดตามผลการบริหารจัดการศึกษาของรงรียนเทยรัฐวิทยา 111 หง
ทัไวประทศ
- ติดตามละประมินผลการจัดกิจกรรมภาพหงความสารใจของ
รงรียนเทยรัฐวิทยา 4 ภาค
- ติดตามละประมินผลการจัดอบรมครูรงรียนเทยรัฐวิทยา 4 ภาค
4.3.3 การติดตามละรายงานนักรียนทุนการศึกษาพระราชทาน
สมดใจพระบรมอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ละติดตาม
การดานินการพระราชทานความชวยหลือสถานศึกษา

รวม

สำนัก/สพฐ.
ดำนินกำร
454,800

- พืไอพัฒนาศักยภาพ฿นการบริหารการศึกษา
฿หຌกับผูຌบริหารรงรียนเทยรัฐวิทยา อยางมี
ประสิทธิภาพ
- พืไอพัฒนารงรียนเทยรัฐวิทยา฿หຌป็น
รงรียนทีไมีมาตรฐาน฿นการพัฒนาสถานศึกษาทีไ
นຌนสถานศึกษานຌนรงรียนป็นฐาน (School
based managenment) ละสรຌางครือขาย
การทางานรวมกัน
- พืไอสงสริม สนับสนุน ละพัฒนาการจัดการ
รียนรูຌของรงรียนเทยรัฐวิทยา ฿หຌมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาขันๅ พืๅนฐาน
- พืไอติดตามผลการบริหารจัดการศึกษาของ
รงรียนเทยรัฐวิทยา 111 หงทัไวประทศ

233,100

- พืไอ฿หຌสานักงานขตพืๅนทีไการศึกษา ละ
สถานศึกษาตระหนักละหในความสาคัญของ
ทุนการศึกษาพระราชทาน
- พืไอศึกษาสภาพปัญหานวทางละการ฿หຌ
ความ ชวยหลือนักรียนทุน

190,100

รำยจำยอืไน

เตรมำส หลงงิน

หนวยงำน
รับผิดชอบ
สตผ.
สตผ.

454,800

1

สตผ.

1

สตผ.

4

สตผ.

4

สตผ.

233,100

สตผ.
1,3

สตผ.

1-2

สตผ.

3-4

สตผ.

3-4

สตผ.

3-4

สตผ.
สตผ.

1
2
4
2,4

สตผ.
สตผ.
สตผ.
สตผ.

190,100
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- รวบรวมขຌอมูลละวิคราะห์ผลการรียน
- ลงพืๅนทีไติดตามนักรียนทุนพระราชทานฯ
- ขຌาฝ้าฯ รับพระราชทานทุน
- สรุปรายงาน สพฐ. ละ สศช.

หนวย : บาท

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จำนกตำมงบรำยจำย
งบดำนินงำน
สพท. สนอ
จัดสรร฿หຌ
ครงกำร
งบอุดหนุน
สพท./รงรียน
ลกป้ำ

ยุทธศำสตร์ทีไ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรละสงสริม฿หຌทกุ ภำคสวนมีสว นรวม฿นกำรจัดกำรศึกษำ

ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม

ป้ำหมำย

4.4 การวิจัยละพัฒนารูปบบกระบวนการติดตามละประมินผลนยบาย พืไอพัฒนารูปบบกระบวนการติดตามละ
ละครงการของหนวยงานระดับพืๅนทีไ ละหนวยงาน฿นสวนกลางของ สพฐ. ประมินผลนยบายครงการของหนวยงานระดับ
พืๅนทีไละหนวยงาน฿นสวนกลางของ สพฐ.
- ศึกษานวคิด กาหนดกรอบการพัฒนารูปบบกระบวนการติดตามละ
ประมินผล ละสรຌางครืไองมือจากสภาพพืๅนฐาน นวคิด ทฤษฎี
ละอกสารทีไกียไ วขຌองกับการติดตามละประมินผล

หนวย : บาท

รวม

สำนัก/สพฐ.
ดำนินกำร
101,100

101,100

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จำนกตำมงบรำยจำย
งบดำนินงำน
สพท. สนอ
จัดสรร฿หຌ
ครงกำร
งบอุดหนุน
สพท./รงรียน
ลกป้ำ

รำยจำยอืไน

เตรมำส หลงงิน

หนวยงำน
รับผิดชอบ
สตผ.

1

สตผ.

- กใบรวบรวมขຌอมูลดຌวยการสนทนากลุม

1

สตผ.

- ประชุมปฏิบตั ิการสรุปละปรับปรุงรูปบบกระบวนการติดตาม
ละประมินผลนยบายครงการของหนวยงานระดับพืๅนทีไ
ละหนวยงาน฿นสวนกลางของ สพฐ. ละจัดทารายงานการวิจัย

2

สตผ.

5. ครงกำรสริมสรຌำง พัฒนำสมรรถนะ฿นกำรบริหำรจัดกำรดຌำนกำรงิน
กำรคลัง ระดับผูຌบริหำรละผูຌปฏิบัติงำน

5,200,000

5,200,000

-

-

-

-

สคส.

5.1 ประชุมชิงปฏิบตั ิการกียไ วกับการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ สาหรับ สพป./สพม. จานวน 225 ขต ละจຌาหนຌาทีไสวนกลาง

จຌาหนຌาทีไผูຌปฏิบตั ิงานดຌานพัสดุของ
สพป. ละสพม. ละจຌาหนຌาทีไ
สวนกลาง

1,977,500

1,977,500

2-3

สคส.

5.2 ประชุมชิงปฏิบตั ิการกียไ วกับการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ สาหรับรงรียนทีไป็นหนวยบิกละจຌาหนຌาทีไสวนกลาง

จຌาหนຌาทีไผูຌปฏิบตั ิงานดຌานพัสดุ
ของรงรียนทีไป็นหนวยบิก
ละจຌาหนຌาทีไสวนกลาง

1,977,500

1,977,500

2-3

สคส.

5.3 สริมสรຌางความขຌมขใง฿นดຌานการจายงิน การรับละนาสงงิน
ผานระบบอิลใกทรอนิกส์ สาหรับ สพป./สพม. จานวน 225 ขต
รงรียนทีไป็นหนวยบิก จานวน 157 หง ละจຌาหนຌาทีไสวนกลาง

จຌาหนຌาทีไผูຌปฏิบตั ิงานดຌานการ
จายงิน การรับละนาสงงิน
ผานระบบอิลใกทรอนิกส์
ของ สพท. ละรงรียน
ทีไป็นหนวยบิก
ละจຌาหนຌาทีไสวนกลาง

1,245,000

1,245,000

2-3

สคส.

1,303,800

1,303,800

1,303,800

1,303,800

2,582,900
2,300,000

2,582,900
2,300,000

282,900

282,900

6. ครงกำรยอยพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรชิงกลยุทธ์กำรศึกษำ
ขันๅ พืๅนฐำนดຌำนกำรวำงผนละกำรบริหำรงบประมำณ
- การจัดทาผนปฏิบตั ิการประจาป พ.ศ. 2562 ของหนวยงาน

7. ครงกำรยอยกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรงบลงทุน
7.1 จัดตังๅ งบประมาณคาครุภณ
ั ฑ์ทีไดินละสิไงกอสรຌางปงบประมาณ 2562
ละชีๅ จงการจัดจຌางละการคุมงานกอสรຌาง฿นรงรียน ปงบประมาณ 2561

-

-

-

-

-

-

สนผ.
4

สนผ.

1

สนผ.
สนผ.

1

สนผ.

-
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7.2 ลงพืๅนทีไตรวจสอบขຌอมูลรงรียนรายการคาทีไดินละสิไงกอสรຌาง
(งบผูกพัน)

มีผนปฏิบตั ิการประจาป
พ.ศ. 2562 สาหรับ฿ชຌป็นนวทาง
การดานินงานของหนวยงาน

-

ยุทธศำสตร์ทีไ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรละสงสริม฿หຌทกุ ภำคสวนมีสว นรวม฿นกำรจัดกำรศึกษำ

ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม

ป้ำหมำย

8. ครงกำรสนับสนุนคำ฿ชຌจำย฿นกำรจัดกำรศึกษำขันๅ พืๅนฐำน
8.1 จัดทาลมนวทางการดานินงานการสนับสนุนคา฿ชຌจาย฿นการ
จัดการศึกษาขันๅ พืๅนฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
8.2 จัดทาลมนวทางการดานินงานคาอาหารนักรียนประจาพักนอน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
8.3 ประชุมจัดทาลมนวทางการดานินงานการสนับสนุนคา฿ชຌจาย
฿นการจัดการศึกษาขันๅ พืๅนฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
8.4 ติดตามผลการดานินงานครงการสนับสนุนคา฿ชຌจาย฿นการ
จัดการศึกษาขันๅ พืๅนฐาน 4 ภูมิภาค
9. ครงกำรจัดทำบัญชีกำรศึกษำขันๅ พืๅนฐำน
(NEA : National Education Account) ระยะทีไ 3
9.1 จัดสรรงบประมาณ฿หຌสานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาดานินการ
จัดประชุมชีๅ จงการกใบขຌอมูลการจัดทาบัญชีการศึกษาขันๅ พืๅนฐาน
9.2 ประขุมพืไอพัฒนาระบบละสรุปผล การกใบขຌอมูลการจัดทาบัญชี
การศึกษาขันๅ พืๅนฐาน
9.3 คาจຌางทีไปรึกษาพัฒนาระบบการจัดกใบขຌอมูลการ฿ชຌจาย
ดຌานการศึกษาของสถานศึกษา
10. ครงกำรประมินประสิทธิภำพสถำนศึกษำ฿นกำรจัดกำรศึกษำ
ขันๅ พืๅนฐำน (DEA)
10.1 ประชุมจัดทาครงการประมินประสิทธิภาพสถานศึกษา฿นการจัด
การศึกษาขันๅ พืๅนฐาน
10.2 ดานินการจัดกใบขຌอมูลสานักงานขตพืๅนทีไการศึกษานารอง
10.3 ประชุมวิคราะห์ละสรุปผลขຌอมูลการประมินประสิทธิภาพ
สถานศึกษา฿นการจัดการศึกษาขันๅ พืๅนฐาน
11. ครงกำรพัฒนำระบบหลักประกันอกำสทำงกำรศึกษำระยะทีไ 3
12. ครงกำรปฏิรูปกำรรียนรูຌพืไอสรຌำงควำมพรຌอม฿นกำร
ประกอบอำชีพกยำวชน
13. กำรพิไมประสิทธิภำพกำรตรวจสอบภำย฿น
13.1 อบรมชิงปฏิบตั ิการดຌานการตรวจสอบภาย฿นสาหรับผูຌตรวจสอบภาย฿น ผูຌตรวจสอบภาย฿น สพฐ. ละผูຌตรวจสอบภาย฿น
สานักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
สพท. เดຌรับการอบรมดຌานการตรวจสอบภาย฿น
ละสามารถนาความรูຌทีไเดຌจากการอบรมละ
จากคูม ือ/นวทางการตรวจสอบเป฿ชຌ฿นการ
ปฏิบตั ิงานเดຌอยางมีคุณภาพ

หนวย : บาท

รวม

สำนัก/สพฐ.
ดำนินกำร

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จำนกตำมงบรำยจำย
งบดำนินงำน
สพท. สนอ
จัดสรร฿หຌ
ครงกำร
งบอุดหนุน
สพท./รงรียน
ลกป้ำ

1,673,200

825,000

825,000

1

สนผ.

195,000

195,000

1

สนผ.

353,200

353,200

1

สนผ.

300,000

300,000

1

สนผ.

4,360,000

250,000

250,000

2,250,000

-

รำยจำยอืไน

-

-

-

หนวยงำน
รับผิดชอบ

1,673,200

2,250,000

-

เตรมำส หลงงิน

-

สนผ.

1,860,000

2,250,000
250,000

1,860,000

1,860,000
-

-

-

สนผ.
1

สนผ.

1

สนผ.

2

สนผ.

848,500

848,500

-

250,000

250,000

สนผ.

348,500
250,000

348,500
250,000

สนผ.
สนผ.

4,318,000
3,318,000
5,289,200
3,429,200

สนผ.

4,318,000
3,318,000
4,269,200
3,429,200

1,020,000

-

-

-

2
2

สนผ.
สนผ.

1-4

ตสน.
ตสน.
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13.2 สรຌางความขຌมขใง฿หຌครือขายผูຌตรวจสอบภาย฿นสานักงานขตพืๅนทีไ
การศึกษา จานวน 19 ครือขาย รวม 225 ขต

ครือขายผูຌตรวจสอบภาย฿น เดຌรับ
การพัฒนา฿หຌมีความขຌมขใงมากยิงไ ขึนๅ

13.3 ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานดຌานการงินการบัญชีของสานักงาน
ขตพืๅนทีไการศึกษา ละหนวยงาน฿นสังกัด จานวน 13 หง

สพท. ละหนวยงาน฿นสังกัดเดຌรับการ
ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานดຌานการงินการบัญชี
ละเดຌรับคาปรึกษา

14. พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขันๅ พืๅนฐำน
ตำมหลักกณฑ์กำรบริหำรกิจกำรบຌำนมืองทีไดี

หนวย : บาท

รวม

สำนัก/สพฐ.
ดำนินกำร
1,020,000

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จำนกตำมงบรำยจำย
งบดำนินงำน
สพท. สนอ
จัดสรร฿หຌ
ครงกำร
งบอุดหนุน
สพท./รงรียน
ลกป้ำ

รำยจำยอืไน

1,020,000

840,000

840,000

3,312,000

3,312,000

เตรมำส หลงงิน

หนวยงำน
รับผิดชอบ
ตสน.

ตสน.

-

-

-

-

กพร.

14.1 ประมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
฿นการปฏิบตั ิราชการ (มาตรา 44) ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561
14.2 พัฒนาประสิทธิภาพของระบบรายงานผลตัวชีวๅ ดั ละระบบสนับสนุน
การบริหารจัดการของสวนราชการ

สพฐ./สพท./สถานศึกษา

1,100,000

1,100,000

กพร.

สพฐ./สพท./สถานศึกษา

622,000

622,000

กพร.

14.3 พัฒนาองค์การตามกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561
14.4 วิคราะห์ ทบทวน ละปรับปรุง ภารกิจของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันๅ พืๅนฐาน ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561

สพฐ./สพท./สถานศึกษา

280,000

280,000

กพร.

สพฐ.

350,000

350,000

กพร.

14.5 การปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริหารจัดการภาครัฐของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันๅ พืๅนฐาน
14.6 การดานินการตามครงการพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวก
฿นการขออนุญาตของทางราชการฯ

สพฐ./สพท./สถานศึกษา

300,000

300,000

กพร.

สพฐ./สพท./สถานศึกษา

280,000

280,000

กพร.

14.7 สงสริม สนับสนุน พัฒนาระบบราชการของ สพฐ.
ละพัฒนาศักยภาพของบุคลากร฿นสังกัด฿หຌมีขีดสมรรถนะสูง

สพฐ./สพท.

380,000

380,000

กพร.

13,363,000

13,363,000

-

-

-

-

สพฐ.

5,465,800

5,465,800

-

-

-

-

สพฐ.

ครงกำรพัฒนำนยบำยกำรจัดกำรศึกษำตำมยุทธศำสตร์ของ สพฐ.
งบประชุม อบรม สัมมนำ
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หนวย : บาท

รวม

สำนัก/สพฐ.
ดำนินกำร

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จำนกตำมงบรำยจำย
งบดำนินงำน
สพท. สนอ
จัดสรร฿หຌ
ครงกำร
งบอุดหนุน
สพท./รงรียน
ลกป้ำ

26,997,800

9,720,000

9,720,000

1.1 ผลิตละผยพรขาวสาร นยบายละผลการดานินงานของ สพฐ.
฿นหนังสือพิมพ์รายวัน คอลัมน์ประจา จานวน 2 คอลัมน์/ฉบับ
1.2 ผลิตละผยพรขาวสาร ประดในทีไตຌองการสรຌางการรับรูຌดยรงดวน
฿นหนังสือพิมพ์รายวันคอลัมน์พิศษ จานวน 1 คอลัมน์/ฉบับ

480,000

480,000

สอ.

240,000

240,000

สอ.

1.3 ผลิตละผยพรสกูปຍ ขาว ความยาว 3-5 นาที ผยพร
ทางสถานีทรทัศน์ จานวน 8 ตอน
1.4 จัดรายการทรทัศน์ สียงหงอนาคต ความยาว 25-30 นาที
ทางสถานีทรทัศน์
1.5 รวมจัดรายการ บายนีมๅ ีคาตอบ ความยาว 25-30 นาที สถานีทรทัศน์
มดิร์นเนน์ทวี ี

960,000

960,000

สอ.

1,000,000

1,000,000

สอ.

1,000,000

1,000,000

สอ.

160,000

160,000

สอ.

100,000

100,000

สอ.

150,000

150,000

สอ.

730,000

730,000

สอ.

1.10 จัดสืไอมวลชนสัญจรทาขาวกิจกรรม

600,000

600,000

สอ.

1.11 ประชาสัมพันธ์ขຌอความ฿นรูปบบ SMS ผานทรศัพท์คลืไอนทีไ

200,000

200,000

สอ.

1. ครงกำรประชำสัมพันธ์กำรศึกษำขันๅ พืๅนฐำน

1.6 ผลิตละผยพรสกูปຍ ขาว ความยาว 5-7 นาที ผยพรทางสถานีวทิ ยุ
จานวน 8 ตอน
1.7 จัดรายการสัมภาษณ์ผูຌบริหาร/ผูຌกียไ วขຌอง ทางสถานีวทิ ยุ
ความยาว 7-10 นาที จานวน 5 ครัๅง
1.8 พัฒนาวใปเซต์กลางดຌานการประชาสัมพันธ์วใปเซต์ obecnews/สพฐ.นิวส์
1.9 ผลิตละผยพรขาวสาร ชน รูปภาพ VDO Infographic Banner
ประชาสัมพันธ์฿นวใปเซต์ หรือ อปพลิคชันไ ทีไเดຌรับความนิยม ชน
Google Line

1. พืไอผยพรชีๅ จงขำวสำรขຌอทใจจริงละ
ควำมถูกตຌองดຌำนกำรพัฒนำกำรศึกษำขันๅ
พืๅนฐำนผำนสือไ ประชำสัมพันธ์
2. พืไอทำ฿หຌกิดควำมขຌำ฿จละควำมรวมมือ
ดຌำนกำรพัฒนำศึกษำขันๅ พืๅนฐำน จำกบุคลำกร
ภำย฿นละประชำชนภำยนอก
3. พืไอสรຌำงละพัฒนำครู นักรียน ละ
บุคลำกร ฿หຌสำมำรถผลิตละผยพรสอืไ
ประชำสัมพันธ์อยำงสรຌำงสรรค์

-

-

-

-

-

-

-

หนวยงำน
รับผิดชอบ

156,247,800

กิจกรรมรอง กำรบริหำรจัดกำร฿นขตพืนๅ ทีกไ ำรศึกษำดย฿ชຌพนืๅ ทีไ
ป็นฐำน (Area-base)

129,250,000

รำยจำยอืไน

เตรมำส หลงงิน

ภำค
บังคับ/
ประถม
1-4

สนผ., สอ., สพร.,
สพฐ.
สอ.
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1.12 จัดอบรมชิงปฏิบตั ิการการผลิตสืไอภาพยนตร์สัๅนละ
จัดการประกวดภาพยนตร์สัๅน
1.13 คา฿ชຌจาย฿นการบริหารจัดการภาย฿น
2. กำรกระจำยอำนำจบบ CLUSTER" พืไอพิไมประสิทธิผลกำรบริหำร
กำรศึกษำขันๅ พืๅนฐำน สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันๅ พืๅนฐำน

ประธำน Cluster จำนวน 20 คน

หนวย : บาท

รวม

สำนัก/สพฐ.
ดำนินกำร
3,100,000

3,100,000

1,000,000

1,000,000

12,478,700

2,478,700

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จำนกตำมงบรำยจำย
งบดำนินงำน
สพท. สนอ
จัดสรร฿หຌ
ครงกำร
งบอุดหนุน
สพท./รงรียน
ลกป้ำ

รำยจำยอืไน

เตรมำส หลงงิน

หนวยงำน
รับผิดชอบ
สอ.
สอ.

10,000,000

สพร.

2.1 ประชุมพืไอกาหนดนวทางการดานินงาน

ละคณะทางาน Cluster

สพร.

2.2 ประชุมชีๅ จงละมอบนยบาย

จานวน 100 คน

สพร.

2.3 ประชุมปฏิบตั ิงานตามนยบายละกาหนดวลา

สพร.

2.4 กาหนดตัวชีวๅ ดั กากับ ติดตามละประมินผล

สพร.

2.5 สรุปละรายงานผลการดานินงาน

สพร.

3. จัดสรรงบประมำณพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระดับขตพืๅนทีไกำรศึกษำฯ

119,250,000

ครงกำรพัฒนำนยบำยกำรจัดกำรศึกษำตำมยุทธศำสตร์ของ สพฐ.

14,799,100
-

งบประชุม อบรม สัมมนำ
ครงกำร : พัฒนำคุณภำพรงรียนสูม ำตรฐำน

กิจกรรมหลัก รงรียน฿นฝันสูมำตรฐำนสำกล

1.1 การประชุมรางกรอบการพัฒนาฯ

52,798,500

22,678,000
1,100,000

14,799,100
-

28,665,300

-

สนผ.

-

-

-

-

สพฐ.

-

-

-

-

สพฐ.

-

24,133,200

-

-

-

22,678,000

-

-

1,100,000

พัฒนำ
คุณภำพ/
รงรียน
฿นฝัน

สนก., สพฐ.

2-3

สนก.

2-3

สนก.
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1. กำรพัฒนำคุณภำพละมำตรฐำนรงรียนสูค วำมยังไ ยืน
ละสูร ะบบคุณภำพระดับสำกล

พืไอสรຌางอกาส ละสานฝัน฿หຌดใก
ละยาวชน ตามนวทางปฏิรูป
การศึกษาทีไนຌนการปฏิรูป การรียนรูຌ
ซึไงถือวาผูຌรียนสาคัญทีไสุด ละ
การประยุกต์฿ชຌทคนลยี ดยสรຌาง
รงรียน฿นฝัน ฿หຌกระจายอยู฿ นระดับ
ทຌองถินไ ทัไวประทศ พืไอ฿หຌนกั รียน
เดຌมีอกาสรียน฿นรงรียน ทีไมี
คุณภาพเดຌมาตรฐานทียบคียง
กับรงรียนชันๅ นาละอยู฿ กลຌบาຌ น
ซึไงยังผล฿หຌผูຌรียนป็นรงงานทีไมี
คุณภาพ มีอกาสประกอบอาชีพ
ทีไดีมีรายเดຌละมีคุณภาพชีวติ
ทีไดีตอเป

119,250,000

ยุทธศำสตร์ทีไ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรละสงสริม฿หຌทกุ ภำคสวนมีสว นรวม฿นกำรจัดกำรศึกษำ

ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม

ป้ำหมำย

1.2 การประชุมชีๅ จงผูຌรับผิดชอบ 225 ขต ดยการประชุมผาน
Conference
1.3 การจัดสรรงบประมาณพืไอการพัฒนาคุณภาพละมาตรฐานรงรียน
สูความยังไ ยืน

หนวย : บาท

รวม

สำนัก/สพฐ.
ดำนินกำร
-

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จำนกตำมงบรำยจำย
งบดำนินงำน
สพท. สนอ
จัดสรร฿หຌ
ครงกำร
งบอุดหนุน
สพท./รงรียน
ลกป้ำ

21,578,000

2. กำรผยพร "ระบบบริหำรรงรียน฿นฝัน " สูก ำรปฏิบัติ

รำยจำยอืไน

21,578,000

2-3

สนก.

2-3

สนก.

2-3

สนก.

2-3

สนก.

2-3

สนก.

2-3

สนก.

3-4

สนก.

546,100

90,900

2.2 จัดพิมพ์คมู ือการบริหารจัดการรงรียนบบรงรียน฿นฝัน

600,000

600,000

2,500,000

1,500,000

500,000

500,000

3.2 งานปัจฉิมบทของครงการรงรียน฿นฝัน

1,500,000

500,000

3.3 จัดพิมพ์อกสารงานปัจฉิมบทของครงการ

500,000

500,000

3-4

สนก.

306,000

306,000

1-4

สนก.

17,753,400

17,753,400

สพฐ.

8,415,000

8,415,000

สพฐ.

กิจกรรมหลัก ยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำสูมำตรฐำนสำกล

70,300,600

31,447,400

38,853,200

-

-

-

1. ตรียมศักยภำพรงรียนรองรับกำรประมินมำตรฐำน SCQA

12,290,800

9,290,800

3,000,000

-

-

-

780,600

780,600

1

สมป.

1,069,600

1,069,600

1

สมป.

ครงกำรพัฒนำนยบำยกำรจัดกำรศึกษำตำมยุทธศำสตร์ของ สพฐ.
งบประชุม อบรม สัมมนำ
ผนงำนบูรณำกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำละกำรรียนรูຌ
ตลอดชีวิต
ครงกำรพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรรียนกำรสอน
กำรวัดละประมินผล

1.1 พัฒนาศักยภาพความพรຌอมการขับคลืไอนการดานินการตามป้าหมาย
ละตัวชีวๅ ดั พืไอพัฒนาละยกระดับคุณภาพรงรียนตามมาตรฐาน SCQA

200 คน

455,200

-

1,000,000

-

-

1,000,000

พัฒนำ
หลักสูตร/
ยกระดับ
กำร
จัด
กำรศึกษำ

สมป., สพฐ.

สมป.
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1.2 พัฒนาศักยภาพวิทยากรกนนารงรียนมาตรฐานสากล

787 รงรียน

-

สนก.

2.1 การยกรางคูม ือการบริหารจัดการรงรียนบบรงรียน฿นฝัน

4. จัดจຌำงพนักงำนประจำครงกำร

-

2-3

690,900

3.1 การประชุมกรอบการดานินงานปัจฉิมบทของครงการรงรียน฿นฝัน

455,200

หนวยงำน
รับผิดชอบ

1,146,100

3. ปัจฉิมบทของครงกำรรงรียน฿นฝัน

-

เตรมำส หลงงิน

ยุทธศำสตร์ทีไ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรละสงสริม฿หຌทกุ ภำคสวนมีสว นรวม฿นกำรจัดกำรศึกษำ

ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม

ป้ำหมำย

1.3 สรຌางความขຌมขใงวิทยากรพีไลีๅยง฿นการออกติดตามตรวจยียไ ม
รงรียนมาตรฐานสากล

250 คน

1.4 พัฒนาผูຌบริหารรงรียนทีไจะขຌารับการประมินรงรียนมาตรฐานสากล
ละพัฒนาตามกณฑ์ SCQA

787 รงรียน

1.5 สรุปผลละจัดทารายงานการพัฒนาพืไอยกระดับคุณภาพรงรียน
สูมาตรฐานสากล

1 ฉบับ

หนวย : บาท

รวม

สำนัก/สพฐ.
ดำนินกำร
934,200

934,200

1,106,400
900,000

1,106,400

1

สมป.

900,000

1

สมป.

2

สมป.

4

สมป.

1.7 จัดวทีศักยภาพผูຌรียนนาสนอผลงานละชินๅ งานของ
รงรียนมาตรฐานสากล

4,500,000

4,500,000

25,743,200

1,200,000

544 รงรียน

6,500,000

2.2 พัฒนาวิทยากรกนนาตามนวทางกณฑ์ OBECQA ติดตาม
ตรวจยียไ ม ประมินผลการพัฒนารงรียน SCQA ขຌาประมิน OBECQA
2.3 สงสริมศักยภาพรงรียนมาตรฐานสากล฿นการประมินมาตรฐาน
OBECQA สูคุณภาพระดับ TQA
2.4 พัฒนาการบูรณาการ 8 กลุมสาระดຌวยรายวิชา IS ฿น 5 ภูมิภาค
3. พัฒนำครือขำยสงสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรมัธยมศึกษำจังหวัด
3.1 พัฒนาการขับคลืไอนการพัฒนาครือขายฯสูมาตรฐานสากล 78 จังหวัด

250 คน

1,200,000

3.2 จัดสรรงบประมาณการขับคลืไอนครือขายฯ
3.3 ติดตามความกຌาวหนຌา฿นการดานินงานการพัฒนาการจัดการศึกษา
ของครือขาย
3.4 สรุปผล ละจัดทารายงานการพัฒนาครือขายฯ
3.5 ยกระดับคุณภาพการจัดการรียนการสอนสูมาตรฐานสากล
ดยกระบวนการครือขายฯ
ครงกำรพัฒนำนยบำยกำรจัดกำรศึกษำตำมยุทธศำสตร์ของ สพฐ.
งบประชุม อบรม สัมมนำ

63 รงรียน
1507 รงรียน

หนวยงำน
รับผิดชอบ
สมป.

3,000,000

2.1 สนับสนุนงบประมาณการขับคลืไอนสงสริมศักยภาพรงรียน
มาตรฐานสากล฿นการประมินมาตรฐาน OBECQA สูคุณภาพ
ระดับ TQA ละติดตาม ตรวจยียไ ม 5 ภูมิภาค

รำยจำยอืไน

เตรมำส หลงงิน
1

1.6 จัดคายพัฒนาศักยภาพนักรียน฿นรงรียนรับการคัดลือกการพัฒนา
ตามมาตรฐาน SCQA

2. พัฒนำติดตำม ตรวจยียไ ม ละประมินกำรบริหำรจัดกำรดຌวยระบบ
คุณภำพตำมกณฑ์ OBECCQA ละ TQA

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จำนกตำมงบรำยจำย
งบดำนินงำน
สพท. สนอ
จัดสรร฿หຌ
ครงกำร
งบอุดหนุน
สพท./รงรียน
ลกป้ำ

3,000,000

24,543,200

-

-

-

6,500,000

1,200,000

650,000

650,000

1

สมป.

2

สมป.

3-4

สมป.

3
1

สมป.
สมป.
สมป.

78 จังหวัด 42 สพม.

17,393,200
13,225,400
1,000,000

1,915,400
1,000,000

78 ครือขาย
78 ครือขาย

11,310,000
300,000

300,000

1
1-2

สมป.
สมป.

365,400
250,000

365,400
250,000

1-2
1-2

สมป.
สมป.

3,804,000
15,237,200

3,804,000
15,237,200

1 ฉบับ
2,358 รงรียน

17,393,200
11,310,000

สมป.

11,310,000

-

-

-

สพฐ.
สพฐ.
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ยุทธศำสตร์ทีไ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรละสงสริม฿หຌทกุ ภำคสวนมีสว นรวม฿นกำรจัดกำรศึกษำ

ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม

ป้ำหมำย

หนวย : บาท

รวม

สำนัก/สพฐ.
ดำนินกำร

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จำนกตำมงบรำยจำย
งบดำนินงำน
สพท. สนอ
จัดสรร฿หຌ
ครงกำร
งบอุดหนุน
สพท./รงรียน
ลกป้ำ

183,877,300

157,578,700

1. กำรสริมสรຌำงศักยภำพนักรียน ครูผูຌสอน ผูຌบริหำรสถำนศึกษำ ละ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำตำมกลยุทธ์กำรพัฒนำของครงกำรรงรียนประชำ
รัฐ

30,298,600

4,000,000

1.1 การพัฒนากรอบละนวทางการดานินงานครงการรงรียนประชารัฐ

2,000,000

2,000,000

1.2 การพัฒนารงรียนตามผนพัฒนาของรงรียนประชารัฐ (งบลกป้า)

28,298,600

2,000,000

2. กำรพัฒนำระบบขຌอมูลสำรสนทศพืไอกำรศึกษำละกำรบริหำรจัดกำร
ของรงรียน
2.1 การพัฒนาคลังนวัตกรรมพืไอการรียนรูຌ
2.2 การพัฒนาระบบสารสนทศพืไอการบริหารจัดการครงการ
รงรียนประชารัฐ
3. กำรพัฒนำระบบสนับสนุนละภำคีครือขำยกำรมีสวนรวมกับภำครัฐ
ภำคอกชนละภำคประชำสังคม
3.1 การพัฒนากรอบละนวทางการดานินงานรวมกับภาครัฐ ภาคอกชน
ละภาคประชาสังคม

3,000,000

3,000,000

1,500,000
1,500,000

1,500,000
1,500,000

4,000,000

4,000,000

2,000,000

2,000,000

2-3

3.2 การพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาพืไอสริมสรຌางชุมชนขຌมขใง
อยางยังไ ยืน "รงรียนสานพลังพืไอสังคม Social Impact School"

2,000,000

2,000,000

2-3

กิจกรรมหลัก สำนพลังประชำรัฐดຌำนกำรศึกษำพืนๅ ฐำนละ
กำรพัฒนำผูຌนำ

พืไอผสานความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐ
ภาคอกชน ละภาคประชาสังคมพืไอพัฒนา
ประทศอยางยังไ ยืน ดยกระทรวงศึกษาธิการ฿น
ฐานะผูຌรับผิดชอบการจัดการศึกษาของประทศ
เดຌรวมจัดทาบันทึกขຌอตกลง สานพลังประชารัฐ
ดຌานการศึกษาพืๅนฐานละการพัฒนาผูຌนา
ระหวางภาครัฐ 3 หนวยงาน ภาคอกชน 19
บริษัท ละภาคประชาสังคม 4 คน พืไอรวม
ขับคลืไอนละยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
ประทศเทย

-

26,298,600

-

-

รำยจำยอืไน

เตรมำส หลงงิน

26,298,600

-

-

-

พัฒนำ
หลักสูตร/
สำนพลัง
ประชำรัฐ

2-3

หนวยงำน
รับผิดชอบ
สนก., สพฐ.

สนก.

2-3
26,298,600
-

-

2-3
-

-

2-3
2-3
2-3

-

-

-

-

2-3
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ยุทธศำสตร์ทีไ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรละสงสริม฿หຌทกุ ภำคสวนมีสว นรวม฿นกำรจัดกำรศึกษำ

ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม

ป้ำหมำย

หนวย : บาท

รวม

สำนัก/สพฐ.
ดำนินกำร

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จำนกตำมงบรำยจำย
งบดำนินงำน
สพท. สนอ
จัดสรร฿หຌ
ครงกำร
งบอุดหนุน
สพท./รงรียน
ลกป้ำ

2,330,000

2,330,000

4.1 การพัฒนาภูมิทศั น์ทีไอือๅ ตอการจัดการรียนรูຌ (eco system)
4.2 การพัฒนานวทางการดานินการตามมาตรฐานรงรียนประชารัฐ
4.3 การจัดพนักงานประจาครงการ

1,000,000
1,000,000
330,000
26,419,000

1,000,000
1,000,000
330,000
26,419,000

117,829,700
33,874,900

117,829,700
33,874,900

-

-

1. การจัดทาคูม ือนวทางพัฒนาการดานินงานการประกันคุณภาพภาย฿นตาม 1. พืไอจัดทาคูม ือนวทางพัฒนาการดานินงาน
มาตรฐานการศึกษา
การประกันคุณภาพภาย฿นตามมาตรฐาน
การศึกษา฿หຌกสถานศึกษาละหนวยงานทีไ
กียไ วขຌองทุกสังกัด ทีไผูຌประมินละสถานศึกษา
สามารถนาเป฿ชຌป็นนวทาง฿นการดานินการ
พืไอการประกันคุณภาพภาย฿นของสถานศึกษา

438,000

438,000

-

-

2. การสืไอสารละสรຌางความขຌา฿จกียไ วกับระบบการประมินคุณภาพนว฿หม 2.พืไอสืไอสารละสรຌางความขຌา฿จกียไ วกับระบบ
ละการพัฒนาศักยภาพดຌานการประมินคุณภาพการศึกษา฿หຌกับสถานศึกษา การประมินคุณภาพนว฿หมละพัฒนา
ละหนวยงานตຌนสังกัด
ศักยภาพดຌานการประมิน฿หຌกับบุคลากรจาก
หนวยงานตຌนสังกัดทีไมีสถานศึกษาจัดการศึกษา
ระดับการศึกษาขันๅ พืๅนฐาน

7,680,000

7,680,000

สทศ.

ครงกำรพัฒนำนยบำยกำรจัดกำรศึกษำตำมยุทธศำสตร์ของ สพฐ.

5,411,900

5,411,900

สพฐ.

20,345,000

20,345,000

สพฐ.

งบประชุม อบรม สัมมนำ

กิจกรรมหลัก กำรพัฒนำระบบกำรประมินมำตรฐำนละ
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ

งบประชุม อบรม สัมมนำ

-

-

-

หนวยงำน
รับผิดชอบ

4. กำรพัฒนำระบบสนับสนุนครงสรຌำงพืๅนฐำนของรงรียนประชำรัฐ
พืไอยกระดับคุณภำพของรงรียนทีไอืๅอตอกำรจัดกำรรียนรูຌ
ละมำตรฐำนรงรียนประชำรัฐ

ครงกำรพัฒนำนยบำยกำรจัดกำรศึกษำตำมยุทธศำสตร์ของ สพฐ.

-

รำยจำยอืไน

เตรมำส หลงงิน
2-3

2-3
2-3
2-3-4
สพฐ.

-

-

พัฒนำ
หลักสูตร/
ประกัน
คุณภำพ

สพฐ.
สทศ., สพฐ.

สทศ.
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ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม

ป้ำหมำย

กิจกรรมหลัก กำรบริหำรจัดกำรรงรียนขนำดลใก

1. กำรจัดทำอกสำรสือไ 60 พรรษำละผนกำรจัดประสบกำรณ์
ระดับปฐมวัย
1.1 อกสารฉบับปรับปรุงสืไอ 60 พรรษาละผนการจัดประสบการณ์
ระดับปฐมวัย ผนปฐมวัย 6 รายการ

สืไอ 60 พรรษา 350 รายการ

1.2 พัฒนาบุคลากร฿นการ฿ชຌสืไอ 60 พรรษา ละผนการจัดประสบการณ์
ระดับปฐมวัย
1.3 นิทศติดตามการ฿ชຌสืไอ 60 พรรษา ละผนการจัดประสบการณ์
ระดับปฐมวัย (สพฐ.)
1.4 จัดสรรงิน฿หຌขตพืๅนทีไการศึกษา฿นการจัดทาสืไอ 60 พรรษา ละ
ผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย 8 ขตพืๅนทีไการศึกษา
1.5 จัดสรรงิน฿หຌศึกษานิทศก์฿นการนิทศติดตามการ฿ชຌสืไอ 60 พรรษา
ละผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย฿นชันๅ รียน
2. กำรจัดกำรรียนกำรสอนมอนทสซอริ
2.1 จัดสรรงิน฿หຌ ครู ศึกษานิทศน์ ทีไอบรมกับสมาคมมอนทสซอริ
2.2 จัดสรรงิน฿หຌขตพืๅนทีไละสถานศึกษาทีไป็นฐาน฿นการอบรม
มอนทสซอริ 10 หง
2.3 จัดสรรงินคาสืไอ฿นสถานศึกษาทีไผานการอบรมมอนทสซอริ
600 รงรียน
3. กำรจัดพิมพ์อกสำร
3.1 พิมพ์สืไอ 60 พรรษา ละผนจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย
4. คำพำหนะรับ-สงนักรียน ดินทำงมำรียนทีไรงรียนหลัก
ของกำรมำรียนรวมจัดสรรตำมระยะทำง
5. กำรบริหำรจัดกำรรถรับ -สงนักรียน
5.1 รถปຂคอัพ 243 คันโ 150,000 บาท

หนวย : บาท

รวม

สำนัก/สพฐ.
ดำนินกำร

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จำนกตำมงบรำยจำย
งบดำนินงำน
สพท. สนอ
จัดสรร฿หຌ
ครงกำร
งบอุดหนุน
สพท./รงรียน
ลกป้ำ
304,600,000

-

6,800,000

-

341,082,900

รำยจำยอืไน

เตรมำส หลงงิน

710,508,100

64,825,200

16,250,000

9,450,000

2,800,000

2,800,000

สกบ.

6,500,000

6,500,000

สกบ.

150,000

150,000

สกบ.

-

-

หนวยงำน
รับผิดชอบ

พัฒนำ
หลักสูตร/
รงรียน
ขนำดลใก

-

สนผ., สกบ., สพฐ.

สกบ.

8 สพป.

6,000,000

6,000,000

สกบ.

20 สพป.

800,000

800,000

สกบ.

9,500,000

7,200,000

20 คน

700,000

10 หง

2,800,000

1,200,000

600 รง

6,000,000

6,000,000

24,778,300

24,778,300

24,778,300
250,000,000

24,778,300

1,458 ชุด

45,500,000
36,450,000

2,300,000

-

-

-

700,000

สกบ.

1,600,000

สกบ.
สกบ.

-

-

-

-

250,000,000
-

สกบ.

45,500,000
36,450,000

สกบ.
1,3

-

-

-

สกบ.
สนผ.
สนผ.
สนผ.

5.2 รถตูຌ 45 คัน โ ละ 150,000 บาท

6,750,000

6,750,000

สนผ.

5.3 รถบริจาค พืไอรับ-สงนักรียน 23 คันโ ละ 100,000 บาท

2,300,000

2,300,000

สนผ.
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ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม

ป้ำหมำย

6. กำรขับคลือไ นนยบำยสูก ำรปฏิบัติ
6.1 การจัดทานยบาย สพฐ. ป 2562 พรຌอมจัดพิมพ์หนังสือ
6.2 การประชุมสัมนาผูຌอานวยการขตพืๅนทีไการศึกษาทัไวประทศ
7. กำรรำยงำนกำรพัฒนำรงรียนขนำดลใก ปีงบประมำณ 2561
8. กำรติดตำมกำรดำนินงำนครงกำรกำรบริหำรจัดกำรรงรียน
ขนำดลใกละกำรติดตำมกำรดำนินงำนจำกหนวยงำนภำยนอก
9. ขับคลือไ นครงกำรรงรียนประชำรัฐ (ดี฿กลຌบຌำน)

ครงกำรพัฒนำนยบำยกำรจัดกำรศึกษำตำมยุทธศำสตร์ของ สพฐ.
งบประชุม อบรม สัมมนำ
ครงกำรขยำยอกำสกำรขຌำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำละกำร
รียนรูຌตลอดชีวิตอยำงทัวไ ถึงละมีคุณภำพ
กิจกรรมหลัก ขับคลืไอนกำรกຌปญ
ั หำดใกทีอไ ยูน อกระบบกำรศึกษำ
฿หຌกลับขຌำสูระบบกำรศึกษำ

หนวย : บาท

รวม

สำนัก/สพฐ.
ดำนินกำร

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จำนกตำมงบรำยจำย
งบดำนินงำน
สพท. สนอ
จัดสรร฿หຌ
ครงกำร
งบอุดหนุน
สพท./รงรียน
ลกป้ำ
-

-

-

รำยจำยอืไน

เตรมำส หลงงิน

-

3,000,000

3,000,000

1,000,000

1,000,000

สนผ.

2,000,000
700,000
800,000

2,000,000
700,000
800,000

สนผ.
สนผ.
สนผ.

341,082,900
18,896,900
-

18,896,900

6,425,400

6,425,400

-

-

-

-

6,425,400

6,425,400

-

-

-

-

สนผ.

341,082,900

สนก.
สพฐ.
สพฐ.

3-4

ครงกำรขับนยบำยกำรกຌปัญหำดใกอยูน อกระบบกำรศึกษำละ
ดใกออกกลำงคัน฿หຌกลับขຌำสูร ะบบกำรศึกษำ

พืไอ฿หຌประชากรวัยรียนทุกคนเดຌรับ
การศึกษาอยางทาทียมทัไวถึงละ
ตรงตามศักยภาพจนจบหลักสูตร
การศึกษาขันๅ พืๅนฐาน

1. ประชุมปฏิบตั ิการคณะทางานพัฒนาปรกรมสตูลมดลละปรกรม
การกใบขຌอมูลรายบุคลล DMC

พัฒนาปรกรมการจัดกใบขຌอมูลดใกทีไอยูน อก
ระบบการศึกษาละดใกทีไออกกลางคันอยาง
ละอียดป็นรายบุคคลดย฿ชຌฐานขຌอมูลกลาง
ละขຌอมูลจากทะบียนราษฎร์ของ
กระทรวงมหาดเทย

500,000

500,000

3

2. ประชุมชิงปฏิบตั ิการคณะกรรมการการขับคลืไอนนยบายการกຌปญ
ั หา
ดใกทีไอยูน อกระบบการศึกษาละดใกออกกลางคัน฿หຌกลับขຌาสูระบบ
การศึกษา 4 ภูมิภาค

พืไอ฿หຌจຌาหนຌาทีไทีไรับผิดชอบของสานักงานขต
พืๅนทีไการศึกษาทุกขตละหนวยงานทีไจัด
การศึกษา จัดกใบขຌอมูลดใกทีไอยูน อกระบบ
การศึกษาละดใกออกกลางคัน ดย฿ชຌปรกรม
การจัดกใบขຌอมูลรายบุคคล DMC เดຌอยางทัไวถึง
ละครอบคลุมทุกพืๅนทีไ

2,540,000

2,540,000

4

3. ประขุมชิงปฏิบตั ิการคณะกรรมการติดตามพืไอสรุปผลการติดตามละ
พืไอลดอัตราการออกลางคัน
ประมินผลการดานินการขับคลืไอนนยบายการกຌปญ
ั หาดใกทีไอยูน อกระบบ ของนักรียนทีไอยู฿ นระบบการศึกษา
การศึกษาละดใกออกกลางคัน฿หຌกลับขຌาสูระบบการศึกษา 4 ภูมิภาค

815,300

815,300

4

ครงกำรพัฒนำนยบำยกำรจัดกำรศึกษำตำมยุทธศำสตร์ของ สพฐ.

2,570,100

2,570,100

-

ขยำย
อกำส/
นอกระบบ

สนผ
สนผ.

สพฐ
สพฐ.

167

งบประชุม อบรม สัมมนำ

หนวยงำน
รับผิดชอบ

สวนที่ 4 การบริหารแผนสูการปฏิบัติ

ส่วนทีไ 4
4.1การบริหารผนสู่การปฏิบัติ
ผนปฏิบั ติการประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 ป็ น ครืไ องมือ ละกรอบทิ ศทางส าคั ญ
฿นการปฏิบัติงานพืไอสงมอบผลผลิตการ฿หຌบริการการศึกษาทีไชืไอมยงสอดคลຌองกับ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ผนการศึกษาหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 นยบายรัฐบาล นยบายละยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ
ละสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน พืไอการนานยบาย จุดนຌนยุทธศาสตร์เปสูการปฏิบัติ
บริ ห ารจั ดการละพั ฒ นาคุ ณภาพการศึ ก ษา ดຌว ยความทุมท มุงมัไน บนพืๅนฐานของความส ารใ จ บรรลุ
วัตถุประสงค์ละป้าหมายทีไกาหนด สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันๅ พืๅนฐาน จึงกาหนดนวทางทีไสาคัญ
฿นการน าผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 เปสู ก ารปฏิ บั ติ อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพละ
กิดประสิทธิผลสูงสุด ดังนีๅ
1. สรຌางครือขายความรวมมือกับหนวยงานทุกระดั บ พืไอป็นกลเกสาคัญ ฿นการดานินการ
ปลงนยบาย ยุทธศาสตร์ ภาย฿ตຌผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เปสู การปฏิบั ติอย างป็ น
รูปธรรม ดยกาหนดผนงาน/ผลผลิต/ครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ทีไจะนาเปสูผลสัมฤทธิ์ของป้าประสงค์
ทีไชัดจน
2. ผูຌบริหารระดับสูงละผูຌบริหารหนวยงานทุกระดับตຌอง฿หຌความสาคัญ฿นการ฿ชຌผนปฏิบั ติ
การประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 พืไอป็ น กรอบ฿นการบริ ห ารการดานิน งานละการ฿ชຌงบประมาณ
ของหนวยงาน
3. ชีๅจง สรຌางความรูຌละความขຌา฿จ฿นสาระสาคัญของผนปฏิบั ติการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ฿หຌบุคลากร฿นหนวยปฏิบัติ เดຌรับทราบละมีความรูຌความขຌา฿จ฿นนืๅอหาของผนอยางถูกตຌองชัดจน
พืไอการมีสวนรวมละสนับสนุน฿หຌการดานินงานตามผน ป็นเปอยางมีประสิทธิภาพ
4. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅน พืๅนฐาน สนับสนุนทรัพยากรอยางพียงพอ ละ
หมาะสมกับระยะวลา฿นการปฏิบัติงานตามผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสานักงาน
ขตพืๅนทีไการศึกษาละสถานศึกษา
5. ติดตามละประมินผลการดานินงานตามผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ซึไงป็นกิจกรรมละครืไองมือทีไสาคัญ สาหรับผูຌบริหารหนวยงานละผูຌรับผิดชอบครงการ/กิจกรรม ควรมี
การกาหนดทิศทาง ดังนีๅ
5.1 หนวยงานทีไทาหนຌาทีไติดตามละประมินผลกาหนดนวทางการดานินงานลักษณะ
ติดตามป้าหมายตามตัวชีๅวัดทีไกาหนดมากกวาติดตามกระบวนการ ดยบูรณาการการติดตามอยางป็นระบบ
5.2 ทุกหนวยงาน฿หຌความสาคัญกับการติดตามความกຌาวหนຌา฿นตละยุทธศาสตร์ปฏิรูป
การศึกษา การประมินผลสารใจละผลกระทบของการดานินงานอยางจริงจังละตอนืไอง
5.3 ทุกหนวยงาน฿นสังกัด พิจารณา฿ชຌตัวชีๅวัด ความสารใจตามผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ละนาคาป้าหมายตามตัวชีๅวัด
มากาหนดป็นกณฑ์ทีไสาคัญ฿นการประมินผล
5.4 หนวยงานทีไทาหนຌาทีไติดตามละประมินผลกาหนดนวทางการดานินงานลักษณะ
ติดตามป้าหมายตามตัวชีๅวัดทีไกาหนดมากกวาติดตามกระบวนการทีไเมป็นภาระกั บหนวยงานระดับสานักงาน
ขตพืๅนทีไการศึกษาละสถานศึกษา
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5.5 พัฒ นาระบบการรายงานผลการปฏิบั ติร าชการ ละผลการบิ กจายงบประมาณ
ป็นรายเตรมาสอยางตอนืไอง พืไอรับทราบปัญหาอุปสรรค สาหรับการทบทวน กาหนดมาตรการพืไอปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงานละกຌเขปัญหาอยางทันตอสถานการณ์ มีระบบวิคราะห์ประสิทธิภาพ฿นการ฿ชຌจาย
งบประมาณละจั ดทาผนพัฒ นาพิไ มประสิ ทธิภ าพ รวมทัๅงมีร ะบบการกากับ ดู ล฿หຌ  ปร ง ฿ส ละร งรั ด
การบิกจายงบประมาณทีไมีประสิทธิภาพป็นเปตามป้าหมายทีไกาหนด

นวทางการขับคลืไอนผน
กรอบการบริหารงบประมาณปีงบประมาณ 2561 ชืไอมยงดังนีๅ
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ทัง้ นีแ้ ผนงาน/โครงการ/กิจกรรมต้ องตอบโจทย์ เพื่อการพัฒนานักเรียนให้ มีคุณภาพรายบุคคล

4.2 งืไอนไขละป้าหมายความสารใจ

ผูຌบริหารการศึกษาทุกระดับตຌอง฿หຌความสาคัญ฿นการบริหารจัดการดยมุงหวังผลสารใจ
ของภารกิจงาน ละการทางานบบมีสวนรวม สอดคลຌองละชืไอมยงระหวางภาคสวนตางโ ดังผนภาพ
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การปฏิบัติงานตามผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตຌองยึดหลักธรรมาภิบาล
ยึ ด ถื อ การปฏิ บั ติ ง านตามปฏิ ทิ น ปฏิ บั ติ ง านอย า งคร ง ครั ด การบริ ห าร จั ด การงบประมาณ฿หຌ  ป็ น เป
อยางมีประสิทธิภาพ ซึไงการบริหารงบประมาณตຌองคานึงถึงความคุຌมคา คุຌมทุน ประหยัดละกิดประยชน์
สูงสุดตอผูຌรียน มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม ประมินผลทีไมีประสิทธิภาพ พืไอ฿หຌการขับคลืไอนยุทธศาสตร์
สู ก ารปฏิ บั ติ  ป็ น รู ป ธรรมดยติ ด ตามความกຌ า วหนຌ าป็ น รายเตรมาส มืไ อ สิๅ น สุ ด การปฏิ บั ติ ง าน
฿นตละหຌวงวลาลຌว องค์กรจะตຌองมีรายงานการบริหารจัดการศึกษาทุกปี งบประมาณ พืไอทราบปัญหา
อุปสรรคทีไกิดขึๅน พืไอนามาปรับปรุงกຌเขละพัฒนาตอเป

ปฏิทินการบริหารผนสู่การปฏิบัติ
ระยะวลา
กันยายน 2560

นวปฏิบัติ
สพฐ. จຌงนยบาย ทิศทาง การดานินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตุลาคม-ธันวาคม 2560

15 มกราคม 2561
15 มษายน 2561
15 กรกฎาคม 2561

สพฐ. จัดทาผนปฏิบัติการตามกรอบวงงินงบประมาณปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
- สพฐ. จัดสรรงบประมาณ฿หຌ สพท. ทุกงบรายจาย
พืไอบริหารจัดการละพัฒนาคุณภาพการศึกษา
รายงานผลการดานินงานปีงบประมาณปี พ.ศ. 2561 ตามทีไ กพร. กาหนด
ละรายงานผลการ฿ชຌจายงบประมาณตามทีไสานักงบประมาณกาหนด
รายงานผลการดานินงานรอบ 3 ดือน (ตุลาคม 2560 – ธันวาคม 2560)
รายงานผลการดานินงานรอบ 6 ดือน (ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561)
รายงานผลการดานินงานรอบ 9 ดือน (ตุลาคม 2560 – มิถุนายน 2561)

15 ตุลาคม 2561

รายงานผลการดานินงานรอบ 12 ดือน (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561)

มกราคม 2561

ทัๅงนีๅ การขับ คลืไ อนการด านิ น งานละการบริ ห ารจั ด การงบประมาณตามผนปฏิ บั ติ ก าร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฿หຌคานึงถึงความคุຌมคา คุຌมทุน ประหยัด ละบังกิดประยชน์ตอ บุคลากรละ
ผูຌ  รี ย นสู ง สุ ด ชืไ อ มยงสอดคลຌ อ งกั บ นยบายรั ฐ บาล นยบายกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร นยบายส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน จุดนຌนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา ละบูรณาการการดานินงาน
฿หຌ ส อดคลຌ อ งกั บ ทิ ศ ทางนยบายละยุ ท ธศาสตร์ ข องส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขัๅ น พืๅ น ฐาน
ดยตຌองดานินงาน฿หຌป็นเปตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ละถูกตຌอง
ตรงตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณ ละระบียบวิธีการบริหารงบประมาณ การงิน การคลัง
.............................................

ก
คณ ทำงำน
จดทำแผนปฏบตกำรปร จำปีงบปร มำณ พ.ศ. 2561
ท่ปรกษำ
นายบุญรักษ์ ยอดพชร
นายณรงค์ ผຌวพลสง
คณ ทำงำน
1. วาทีไ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา
2. นายสุรศักดิ์ อินศรีเกร
3. นายกิตติ สุทธิจิตเพศาล
4. นางสาวลิลิน ทรงผาสุก
5. นายมณฑล เตรรัตนสิงหกุล
6. นางสุดาพร ปานกลิไน
7. นางทียมจันทร์ สุขศิริ
8. นายประกอบ ทองดา
9. นายพงกะพรรณ ตะกลมทอง
10. นายสมจิต สมอ
11. นางอุเรวรรณ สิทธิฤทธิ์
12. นางสาวกຌว฿จ จิจริญ
13. นางวิลาวัลย์ ทองยຌม
14. นายพิพัฒน์ พใชรพรมศร
15. นางพรพิมล ชินภักดี
16. นางสาวกัลยา ชูชติ
17. นางสาวสุกัญญา วองปรัชญา

ลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน
รองลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน
ผูຌอานวยการสานักนยบายละผนการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ประธานคณะทางาน
ผูຌอานวยการสานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา รองประธานคณะทางาน
ผูຌชีไยวชาญดຌานประมินผลการจัดการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน
คณะทางาน
ผูຌอานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร
คณะทางาน
ขຌาราชการบานาญ
คณะทางาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน
ขຌาราชการบานาญ
คณะทางาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน
ผูຌอานวยการกลุมนยบายละผน
คณะทางาน
สานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต 1
ผูຌอานวยการกลุมนยบายละผน
คณะทางาน
สานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาพัทลุง ขต 1
ผูຌอานวยการกลุมนยบายละผน
คณะทางาน
สานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย ขต 1
ผูຌอานวยการกลุมนยบายละผน
คณะทางาน
สานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาชียงราย ขต 1
ผูຌอานวยการกลุมนยบายละผน
คณะทางาน
สานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาตรัง ขต 1
ผูຌอานวยการกลุมนยบายละผน
คณะทางาน
สานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
ผูຌอานวยการกลุมนยบายละผน
คณะทางาน
สานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี ขต 1
ผูຌอานวยการกลุมนยบายละผน
คณะทางาน
สานักงานขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษา ขต 1
ผูຌอานวยการกลุมนยบายละผน
คณะทางาน
สานักงานขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษา ขต 20
ผูຌอานวยการกลุมงบประมาณ 1
คณะทางาน
สานักนยบายละผนการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน
ผูຌอานวยการกลุมงบประมาณ 2
คณะทางาน
สานักนยบายละผนการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน
/18. นายสุรินทร์..

ข
18. นายสุรินทร์ สวางอารมณ์

ผูຌอานวยการกลุมงบประมาณ 3
สานักนยบายละผนการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน
19. นางสาวสริมสุข ธรรมกิจเพรจน์ ผูຌอานวยการกลุมสารสนทศ
สานักนยบายละผนการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน
20. นางรัชนี สินสืบผล
ผูຌอานวยการกลุมวิทศสัมพันธ์
สานักนยบายละผนการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน
21. นางพใญศรี วิลาวรรณ
ผูຌอานวยการกลุมวิจัยละพัฒนานยบาย
สานักนยบายละผนการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน
22. นางนงค์นุช อวาทชัยพงศ์
ผูຌอานวยการกลุมสงสริมการจัดการศึกษา
สานักนยบายละผนการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน
23. นางสาวยาวลักษณ์ ตะบูนพงษ์ นักวิคราะห์นยบายละผนชานาญการ
สานักนยบายละผนการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน
24. นางสาวศรณ์วรัชท์ ทองกา
นักวิชาการงินละบัญชีชานาญการ
สานักการคลังละสินทรัพย์
25. นางบญจวรรณ ดวง฿จ
นักวิคราะห์นยบายละผนชานาญการ
สานักนยบายละผนการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน
26. นางสาวเพรินทร์ สุขกาปัง
นักวิคราะห์นยบายละผนชานาญการ
สานักนยบายละผนการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน
27. นางสาววิสา คาบุตร
นักวิคราะห์นยบายละผนปฏิบัติการ
สานักนยบายละผนการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน
28. นางวรรณา จิตกระส
จຌาพนักงานสถิติชานาญงาน
สานักนยบายละผนการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน
29. นางสาวจิตติมา อยูยຌมศรี
ผูຌอานวยการกลุมผนละครงการ
สานักนยบายละผนการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน
30. นางสุชาดา คลຌายทอง
นักวิคราะห์นยบายละผนชานาญการ
สานักนยบายละผนการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน
31. นางสาวกรวิภา สุขศรีสังข์
นักวิคราะห์นยบายละผนชานาญการ
สานักนยบายละผนการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน
32. นางสาวจงมณี บรรยง
นักวิคราะห์นยบายละผนชานาญการ
สานักนยบายละผนการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน
33. นางวิภารัตน์ พันจิตร์
นักวิคราะห์นยบายละผนชานาญการ
สานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี ขต 1 ชวยราชการ
34. นายณัฐกร ชูพชร
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35. นายยุทธพงศ์ สีดา
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/36. นางสาววลีย์พัชญ์...

ค
36. นางสาววลีย์พัชญ์ บุญฉลียว
37. นางสาวพรรณี อภิสิทธิรัตนากร
38. นางสาวกฤตยา ตองติน

นักวิคราะห์นยบายละผนปฏิบัติการ
สานักนยบายละผนการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน
จຌาพนักงานธุรการชานาญงาน
สานักนยบายละผนการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน
พนักงานธุรการ ส 4
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กลุ่มผนละครงการ
สานักนยบายละผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ทร. 0 2288 5848 ทรสาร. 0 2288 5847
http://plan.bopp-obec.info/home/
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