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ค ำน ำ   ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน เดຌจัดท ำผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ     
พ.ศ. 2561 ฉบับนีๅขึๅน พืไอ฿หຌหนวยงำน฿นสังกัดทุกระดับ ฿ชຌป็นกรอบละทิศทำงพืไอกำรขับคลืไอน      
กำรด ำนินงำนตำมภำรกิจของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน ฿หຌชืไอมยงละสอดคลຌองกับ
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (2560- 2574) ผนพัฒนำกำรศรษฐกิจละสังคมหงชำติ ฉบับทีไสิบสอง  
พ.ศ.2562 – 2564  ผนกำรศึกษำหงชำติ พ.ศ. 2560 -2579  นยบำยส ำคัญของกระทรวงศึกษำธิกำร 
นยบำย กลยุทธ์ ละจุดนຌน ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน พืไอกำรน ำนยบำยละ
จุดนຌนเปสูกำรปฏิบัติพืไอควำมทุมท มุงมัไน บนพืๅนฐำนของควำมส ำรใจละบรรลุวัตถุประสงค์ ป้ำหมำย 
ซึไงส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน เดຌด ำนินกำรวิครำะห์ควำมชืไอมยงละควำมสอดคลຌอง
จำกผนงำนบุคลำกรภำครัฐ ผนงำนพืๅนฐำน ผนงำนบูรณำกำร ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ดยกำรบูรณำกำรผนงำน/ผลผลิต/ครงกำร/กิจกรรมของผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 กับนยบำยของรัฐบำล นยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร ละนยบำย
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัๅน พืๅนฐำน  ดยมุ งกำรพัฒนำคุณภำพผูຌ รียนทุกระดับ 
ทุกประภท กำรขยำยอกำส สิทธิ ควำมหลืไอมลๅ ำทำงกำรศึกษำ พืไอกำรขຌำถึงบริกำรกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน
฿หຌทัไวถึง ครอบคลุมผูຌรียนทุกคน฿หຌเดຌรับอกำส฿นกำรพัฒนำตใมตำมศักยภำพละมีคุณภำพ รงรัดพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ พัฒนำคุณภำพครูละบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ละพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 
ทีไสอดคลຌองกับยุทธศำสตร์กำรจัดกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน พืไอกำรพัฒนำทีไยัไงยืน ละพืไอกำรจัดท ำผน฿นกำร
ติดตำมละประมินผลกำรด ำนินงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน ละส ำนักงำนขต
พืๅนทีไกำรศึกษำ พืไอ฿หຌกิดประสิทธิภำพละประสิทธิผลสูงสุดตอกำรพัฒนำกำรศึกษำ ดยมุงสูป้ำหมำย
สุดทຌำยคือกำรพัฒนำ฿หຌนักรียนเดຌรับอกำสทำงกำรศึกษำอยำงทัไวถึงละมีคุณภำพตใมตำมศักยภำพ 
ทีไทำทียมกันรวมทัๅงสงผลตอกำรขับคลืไอนปฏิรูปกำรศึกษำพืไอพัฒนำประทศ฿หຌ มัไนคง มัไงคัไง ยัไงยืน 
พืไอกำรพัฒนำคุณภำพสูกำรศึกษำ฿นศตวรรษทีไ 21     
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       ส�วนท่ี 1 บทนํา            



สวนทีไ 1 
บทน ำ  

1.1 รัฐธรรมนูญแหงรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 
รัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย พุทธศักราช 2560 เดຌบัญญัติสาระส าคัญกีไยวกับ

การศึกษาขัๅนพืๅนฐานเวຌ฿น มาตรา 54 รัฐตຌองด านินการ฿หຌดใกทุกคนเดຌรับการศึกษาป็นวลาสิบสองปี ตัๅงต
กอนวัยรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพดยเมกใบคา฿ชຌจาย  

รัฐตຌองด านินการ฿หຌดใกลใกเดຌรับการดูลละพัฒนากอนขຌารับการศึกษาตามวรรคหนึไง 
พืไอพัฒนารางกาย จิต฿จ วินัย อารมณ์ สังคม ละสติปัญญา฿หຌสมกับวัย ดยสงสริมละสนับสนุน฿หຌองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไนละภาคอกชนขຌามีสวนรวม฿นการด านินการดຌวย 

รัฐตຌองด านินการ฿หຌประชาชนเดຌรับการศึกษาตามความตຌองการ฿นระบบตาง  โ รวมทัๅง
สงสริม฿หຌมีการรียนรูຌตลอดชีวิต  ละจัด฿หຌมีการรวมมือกันระหวางรัฐ  องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  
ละภาคอกชน฿นการจัดการศึกษาทุกระดับ ดยรัฐมีหนຌาทีได านินการ ก ากับ สงสริม ละสนับสนุน฿หຌการจัด
การศึกษาดังกลาวมีคุณภาพละเดຌมาตรฐานสากล ทัๅงนีๅ ตามกฎหมายวาดຌวยการศึกษาหงชาติซึไงอยางนຌอย
ตຌองมีบทบัญญัติกีไยวกับการจัดท าผนการศึกษาหงชาติ ละการด านินการละตรวจสอบการด านินการ 
฿หຌป็นเปตามผนการศึกษาหงชาติดຌวย 

การศึกษาทัๅงปวงตຌองมุงพัฒนาผูຌรียน฿หຌป็นคนดี มีวินัย ภูมิ฿จ฿นชาติ สามารถชีไยวชาญ 
เดຌตามความถนัดของตน ละมีความรับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคม ละประทศชาติ 

฿นการด านินการ฿หຌดใกลใกเดຌรับการดูลละพัฒนาตามวรรคสอง  หรือ฿หຌประชาชนเดຌรับ
การศึกษาตามวรรคสาม รัฐตຌองด านินการ฿หຌผูຌขาดคลนทุนทรัพย์เดຌรับการสนับสนุนคา฿ชຌจาย฿นการศึกษา
ตามความถนัดของตน 

฿หຌจัดตัๅงกองทุนพืไอ฿ชຌ฿นการชวยหลือผูຌขาดคลนทุนทรัพย์  พืไอลดความหลืไอมลๅ า 
฿นการศึกษาละพืไอสริมสรຌางละพัฒนาคุณภาพละประสิทธิภาพครู ดย฿หຌรัฐจัดสรรงบประมาณ฿หຌก
กองทุนหรือ฿ชຌมาตรการหรือกลเกทางภาษีรวมทัๅงการ฿หຌผูຌบริจาคทรัพย์สินขຌากองทุนเดຌรับประยชน์฿นการ
ลดหยอนภาษีดຌวย ทัๅงนีๅ ตามทีไกฎหมายบัญญัติ ซึไงกฎหมายดังกลาวอยางนຌอยตຌองก าหนด฿หຌการบริหารจัดการ
กองทุนป็นอิสระละก าหนด฿หຌมีการ฿ชຌจายงินกองทุนพืไอบรรลุวัตถุประสงค์ดังกลาว 
อ ำนำจหนຌำทีไส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน มีภารกิจกีไยวกับการจัด ละการสงสริม
การศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ดยมีอ านาจหนຌาทีไตามกฎกระทรวงบงสวนราชการส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัๅนพืๅนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ดังนีๅ  (1) จัดท าขຌอสนอนยบาย ผนพัฒนาการศึกษา มาตรฐานการจัดการศึกษา ละหลักสูตร
กนกลางการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 



 (2) ก าหนดหลักกณฑ์ นวทาง ละด านินการกีไยวกับการสนับสนุนทรัพยากร การจัดตัๅง
จัดสรรทรัพยากร ละบริหารงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน  (3) พัฒนาระบบการบริหาร ละสงสริม ประสานงานครือขายขຌอมูลสารสนทศ การน า
ทคนลยีสารสนทศเป฿ชຌ฿นการรียนการสอน รวมทั ๅงสงสริมการนิทศ การบริหารละการจัด
การศึกษา  (4) ติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลการจัดการศึกษาขัๅนพืๅนฐานของขตพืๅนทีไการศึกษา   (5) พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ประสาน สงสริม สนับสนุน ละก ากับดูลการจัด
การศึกษาขัๅนพืๅนฐาน การศึกษาพืไอคนพิการ ผูຌดຌอยอกาสละผูຌมีความสามารถพิศษ ละประสาน สงสริม 
การจัดการศึกษาขัๅนพืๅนฐานของอกชน องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กร
อกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ ละสถาบันสังคมอืไนของขตพืๅนทีไการศึกษา  (6) ด านินการกีไยวกับงานลขานุการของคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน    (7) ปฏิบัติงานอืไน฿ดตามทีไกฎหมายก าหนด฿หຌป็นเปตามอ านาจหนຌาทีไ ละความรับผิดชอบของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ละตามทีไรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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               ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน  มีปริมำณงำน฿นควำมรับผิดชอบทีไประกอบดຌวย
หนวยงำน ผูຌบริหำร ครู ละบุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักรียน ตำมตำรำง ดังนีๅ1. ส ำนัก/หนวยงำนทียบทำ฿นสวนกลำง 25              ส ำนัก2. ส ำนักงำนขตพืๅนทีไกำรศึกษำประถมศึกษำ 183            หง3. ส ำนักงำนขตพืๅนทีไกำรศึกษำมัธยมศึกษำ 42              หง4. สถำนศึกษำทัๅงหมด 30,324        รงรียน               - รงรียน สพป. 27,790         รงรียน               - รงรียน สพม. 2,358           รงรียน               - รงรียนศึกษาสงคราะห์ 51               รงรียน               - รงรียนการศึกษาพิศษ 48               รงรียน               - ศูนยก์ารศึกษาพิศษ 77 หง5. หຌองรียน 346,560       หຌองรียน6. 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    - รงรียนวทิยาศาสตร์ภูมิภาค (จุฬาภรณ์ราชวทิยาลัย) 8,640           คน7. นักรียนพิกำรรียนรวมกับดใกปกติ* 379,572      คน 279,796      คน8. นักรียนดຌอยอกำสรียนรวมกับดใกปกติ* 3,669,427    คน 3,769,203   คน9. ขຌำรำชกำรครูละบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 400,950       คน    - ผูຌบริหาร ละศึกษานิทศก์ 36,060         คน    - ครูผูຌสอน 355,047       คน    - บุคลากรทางการศึกษา 9,843           คน10. ขຌำรำชกำรพลรือน (สวนกลำง) 866 คน
หมำยหต ุ:  * หมายถึง นักรียน฿นขຌอ 7 ละ ขຌอ 8 ป็นสวนหนึง่ของนักรียน฿นขຌอ 6 รงรียนปกติ

ขຌอมูล ณ วนัที ่10 พฤศจิกายน 2560

ขຌอมูลพืๅนฐำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน

รำยกำร จ ำนวน/หนวย
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      ส�วนท่ี 2 ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน            



สวนทีไ 2 ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
  ภาย฿ตຌยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี รัฐบาลเดຌก าหนดวิสัยทัศน์ ป้าหมาย ละยุทธศาสตร์                            
฿นการด านินงานเวຌ ดังนีๅ  วิสัยทัศน์  “ประทศเทยมี ความมัไนคง มัไงคัไง ยัไงยืน ปຓนประทศพัฒนาลຌว ดຌวยการพัฒนาตามหลักปรัชญา 
ของศรษฐกิจพอพียง ละปຓนคติพจน์ประจ าชาติวา มัไนคง มัไงคัไง ยัไงยืน  ป้าหมาย            1. ประทศมีความมัไนคง                1.1 การมีความมัไนคงปลอดภัยจากภัยละการปลีไยนปลงทัๅ งภาย฿นประทศละภายนอก
ประทศ฿นทุกระดับ ทัๅงระดับประทศ สังคม ชุมชน ครัวรือน ละปัจจกบุคคล ละมีความมัไนคง฿นทุกมิติ  
ทัๅงมิติศรษฐกิจ สังคม สิไงวดลຌอม ละการมือง                1.2 ประทศมีความมัไนคง฿นอกราชละอธิปเตย มีสถาบันชาติ ศาสนาละพระมหากษัตริย์ 
ทีไขຌมขใง ปຓนศูนย์กลางละทีไยึดหนีไยวจิต฿จของประชาชน ระบบการมืองมีความมัไนคง ปຓนกลเกทีไน าเปสู
การบริหารประทศทีไตอนืไองละปรง฿สตามหลักธรรมาภิบาล                1.3 สังคมมีความปรองดองละความสามัคคี สามารถผนึกก าลังพืไอพัฒนาประทศชุมชน 
มีความขຌมขใง ครอบครัวมีความอบอุน 
               1.4 ประชาชนมีความมัไนคง฿นชีวิต มีงานละรายเดຌทีไมัไนคงพอพียงกับการด ารงชีวิตมีทีไอยูอาศัย 
ละความปลอดภัย฿นชีวิตทรัพย์สิน 
               1.5 ฐานทรัพยากรละสิไงวดลຌอม มีความมัไนคงของอาหาร พลังงาน ละนๅ า 
           2. ประทศมีความมัไงคัไง                2.1 ประทศเทยมีการขยายตัวของศรษฐกิจอยางตอนืไอง ยกระดับปຓนประทศ฿นกลุมรายเดຌสูง 
ความหลืไอมลๅ าของการพัฒนาลดลง ประชากรเดຌรับผลประยชน์จากการพัฒนาอยางทาทียมกัน มากขึๅน 
               2.2 ศรษฐกิจ มีความสามารถ฿นการขงขันสูง สามารถสรຌางรายเดຌทัๅงภาย฿นละภายนอก
ประทศ สรຌางฐานศรษฐกิจละสังคมหงอนาคต ละปຓนจุดส าคัญของการชืไ อมยง฿นภูมิภาค ทัๅงการ
คมนาคมขนสง การผลิต การคๅ าการลงทุนละการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญ฿นระดับภูมิภาคละระดับลก  
กิดสายสัมพันธ์ทางศรษฐกิจละการคຌาอยางมีพลัง 
               2.3 ความสมบูรณ์฿นทุนทีไจะสามารถสรຌางการพัฒนาคนอยางตอนืไอง เดຌก ทุนมนุษย์ ทุนทาง
ปัญญา ทุนทางการงิน ทุนทีไ ปຓนครืไองมือครืไองจักร ทุนทางสังคม ละทุนทรัพยากรธรรมชาติละ 
สิไงวดลຌอม             3. ประทศมีความยัไงยืน                3.1 การพัฒนาทีไสามารถสรຌางความจริญ รายเดຌ ละคุณภาพชีวิตของประชาชน฿หຌพิไมขึๅน 
อยางตอนืไอง ซึไงปຓนการจริญติบตของศรษฐกิจทีไ เม฿ชຌทรัพยากรธรรมชาติกินพอดี เมสรຌางมลภาวะตอ
สิไงวดลຌอมจนกินความสามารถ฿นการรองรับละยียวยาของระบบนิวศน์  



                3.2 การผลิตละการบริภคปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม ละสอดคลຌองกับกฎระบียบของประชาคม
ลก ซึไงปຓนทีไยอมรับรวมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมมีคุณภาพดีขึๅน  
คนมีความรับผิดชอบตอสังคม มีความอืๅออาทร สียสละพืไอผลประยชน์สวนรวม                 3.3 ประชาชนทุกภาคสวน฿นสังคมยึดถือละปฏิบัติตามปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง 
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)  มี 6 ยุทธศาสตร์฿นการด านินงาน฿นดຌานตางๆ ดังนีๅ 
          ยุทธศาสตร์ทีไ 1 ดຌานความมัไนคง 
                    1. สริมสรຌางความมัไนคงของสถาบันหลักละการปกครองระบอบ ประชาธิปเตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงปຓนประมุข  
                    2. ปฏิรูปกลเกการบริหารประทศละพัฒนาความมัไนคงทางการมือง ขจัดคอร์รัปชัไน  
สรຌางความชืไอมัไน฿นกระบวนการยุติธรรม 
                    3. การรักษาความมัไนคงภาย฿นละความสงบรียบรຌอยภาย฿นตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมัไนคงชายดนละชายฝัດงทะล 
                    4. การพัฒนาระบบ กลเก มาตรการละความรวมมือระหวางประทศทุกระดับ ละรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประทศมหาอ านาจ พืไอป้องกันละกຌเขปัญหาความมัไนคงรูปบบ฿หม 
                     5. การพัฒนาสริมสรຌางศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประทศ การรักษาความสงบรียบรຌอย
ภาย฿นประทศ สรຌางความรวมมือกับประทศพืไอนบຌานละมิตรประทศ 
                     6. การพัฒนาระบบการตรียมพรຌอมห งชาติละระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ   
รักษาความมัไนคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิไงวดลຌอม 
                     7. การปรับกระบวนการท างานของกลเกทีไกีไยวขຌองจากนวดิไงสูนวระนาบมากขึๅน 
          ยุทธศาสตร์ทีไ 2 ดຌานการสรຌางความสามารถ฿นการขงขัน                      1. การพัฒนาสมรรถนะทางศรษฐกิจ สงสริมการคຌา การลงทุน พัฒนาสูชาติการคຌา 
                     2. การพัฒนาภาคการผลิตละบริการ สริมสรຌางฐานการผลิตขຌมขใงยัไงยืน ละสงสริม
กษตรกรรายยอยสูกษตรยัไงยืนปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม 
                     3. การพัฒนาผูຌประกอบการละศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผูຌประกอบการ ยกระดับ  
ผลิตภาพรงงานละพัฒนา SMEs สูสากล  4. การพัฒนาพืๅนทีไศรษฐกิจพิศษละมือง พัฒนาขตศรษฐกิจพิศษชายดน ละพัฒนา
ระบบมืองศูนย์กลางความจริญ  5. การลงทุนพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน ดຌานการขนสง  6. การชืไ อมยงกับภูมิภาคละศรษฐกิจลก  สรຌางความปຓนหุຌนสวนการพัฒนา 
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. สรຌางความมัไนคงละการลดความหลืไอมลๅ าทางศรษฐกิจละสังคม  2. พัฒนาระบบบริการละระบบบริหารจัดการสุขภาพ  3. มีสภาพวดลຌอมละนวัตกรรมทีไอืๅอตอการด ารงชีวิต฿นสังคมสูงวัย  4. สรຌางความขຌมขใงของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมละความขຌมขใงของชุมชน  5. พัฒนาการสืไอสารมวลชน฿หຌปຓนกลเก฿นการสนับสนุนการพัฒนา  
             ยุทธศาสตร์ทีไ 5 ดຌานการสรຌางการติบตบนคุณภาพชีวิตทีไป็นมิตรตอสิไงวดลຌอม  1. จัดระบบอนุรักษ์ ฟืຕนฟูละป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ  2. วางระบบบริหารจัดการนๅ า฿หຌมีประสิทธิภาพทัๅง 25 ลุมนๅ า นຌนการปรับระบบการบริหาร 
จัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ  3. การพัฒนาละ฿ชຌพลังงานทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม  4. การพัฒนามืองอุตสาหกรรมชิงนิวศละมืองทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม  5. การรวมลดปัญหาลกรຌอนละปรับตัว฿หຌพรຌอมกับการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ  6. การ฿ชຌครืไองมือทางศรษฐศาสตร์ละนยบายการคลังพืไอสิไงวดลຌอม                ยุทธศาสตร์ทีไ 6 ดຌานการปรับสมดุลละพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  1. การปรับปรุงครงสรຌาง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐ ฿หຌมีขนาดทีไหมาะสม  2. การวางระบบบริหารราชการบบบูรณาการ  3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนละพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  4. การตอตຌานการทุจริตละประพฤติมิชอบ  5. การปรับปรุงกฎหมายละระบียบตาง โ  6. ฿หຌทันสมัย ปຓนธรรมละปຓนสากล  7. พัฒนาระบบการ฿หຌบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ  9. ปรับปรุงการบริหารจัดการรายเดຌละรายจายของภาครัฐ      
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2.2 ผนการศึกษาหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579  
      ส านักงานลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
นวคิดการจัดการศึกษา 

นวคิดการจัดการศึกษา  (Conceptual Design) ตามผนการศึกษาหงชาติ  ประกอบดຌวย  
หลักการจัดการศึกษาพืไอปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาพืไอความทาทียมละทัไวถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง (Sufficiency Economy) ละหลักการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวนของสังคม (All for Education) อีกทัๅงยึดตามป้าหมายการพัฒนาทีไยัไงยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ประดในภาย฿นประทศ  (Local Issues) ดยน ายุทธศาสตร์ชาติ  (National Strategy) มาป็นกรอบความคิดส าคัญ฿นการจัดท าผนการศึกษาหงชาติ วิสัยทัศน์ จุดมุงหมาย 
ป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ละตัวชีๅวัด ดังนีๅ 
วิสัยทัศน์   

คนเทยทุกคนเดຌรับการศึกษาละรียนรูຌตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ด ารงชีวิต อยางป็นสุข สอดคลຌอง
กับหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง ละการปลีไยนปลงของลกศตวรรษทีไ 21  
พันธกิจ 

1. พัฒนาระบบละกระบวนการจัดการศึกษาทีไคนเทยทุกคนขຌาถึงอกาส฿นการศึกษาละรียนรูຌ
ตลอดชีวิต สรຌางความสมอภาคดຌานการศึกษากผูຌรียนทุกกลุมป้าหมาย ยกระดับคุณภาพละประสิทธิภาพ
ของการจัดการศึกษาทุกระดับ ละจัดการศึกษาทีไสอดคลຌองละรองรับกระสการปลีไยนปลงของลก
ศตวรรษทีไ 21 

2. พัฒนาคุณภาพของคนเทย฿หຌป็นผูຌมีความรูຌ คุณลักษณะ ละทักษะการรียนรูຌ฿นศตวรรษทีไ 21 
สามารถพัฒนาศักยภาพละรียนรูຌเดຌดຌวยตนองอยางตอนืไองตลอดชีวิต 

3. สรຌางความมัไนคงกประทศชาติ ดยสรຌางสังคมเทย฿หຌป็นสังคมหงการรียนรูຌ  ละสังคม
คุณธรรม จริยธรรมทีไคนเทยทุกคนอยูรวมกันอยางปลอดภัย สงบสุข ละพอพียง 

4. พัฒนาศักยภาพ ละความสามารถ฿นการขงขันของประทศเทย พืไอการกຌาวขຌามกับดักประทศ
รายเดຌปานกลาง สูการป็นประทศ฿นลกทีไหนึไง ละลดความหลืไอมลๅ า฿นสังคมดຌวยการพิไมผลิตภาพของก าลัง
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
ผนึกก าลังมุงสูการพัฒนาประทศอยางยัไงยืน ตามหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง  4. พืไอน าประทศเทยกຌาวขຌามกับดักประทศทีไมีรายเดຌปานกลาง ละความหลืไอมลๅ าภาย฿นประทศ
ลดลง  
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ป้าหมายดຌานผูຌรียน (Learner Aspirations) ดยมุงพัฒนาผูຌรียนทุกคน฿หຌมีคุณลักษณะละทักษะ        
การรียนรูຌ฿นศตวรรษทีไ 21 (3Rs8Cs)   

  
ป้าหมายของการจัดการศึกษา  5 ประการ ดังนีๅ 

1. ประชากรทุกคนขຌาถึงการศึกษาทีไมีคุณภาพละมีมาตรฐานอยางทัไวถึง (Access) มีตัวชีๅวัดทีไส าคัญ 
ชน ประชากรกลุมอายุ 6 - 14 ปี ทุกคนเดຌขຌารียน฿นระดับประถมศึกษาละมัธยมศึกษาตอนตຌนหรือ
ทียบทาทีไรัฐตຌองจัด฿หຌฟรี ดยเมกใบคา฿ชຌจาย ผูຌ รียนพิการเดຌรับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการ 
ทางการศึกษาทีไหมาะสมทุกคน ละประชากรวัยรงงานมีการศึกษาฉลีไยพิไมขึๅน ป็นตຌน 

2. ผูຌรียนทุกคน ทุกกลุมป้าหมายเดຌรับบริการการศึกษาทีไมีคุณภาพตามมาตรฐานอยางทาทียม (Equity) มีตัวชีๅวัดทีไส าคัญ ชน ผูຌ รียนระดับการศึกษาขัๅนพืๅนฐานทุกคนเดຌรับการสนับสนุนคา฿ชຌจาย 
฿นการศึกษา 15 ป ีป็นตຌน 

3. ระบบการศึกษาทีไมีคุณภาพ สามารถพัฒนาผูຌรียน฿หຌบรรลุขีดความสามารถตใมตามศักยภาพ (Quality) มีตัวชีๅวัดทีไส าคัญ ชน นักรียนมีคะนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัๅนพืๅนฐาน (O-NET) 
ตละวิชาผานกณฑ์คะนนรຌอยละ 50 ขึๅนเปพิไมขึๅน ละคะนนฉลีไย ผลการทดสอบครงการประมินผล
นักรียนรวมกับนานาชาติ (Programme for International Student  Assessment : PISA) ของนักรียน
อายุ 15 ปีสูงขึๅน ป็นตຌน 

4. ระบบการบริหารจัดการศึกษาทีไมีประสิทธิภาพ พืไอการลงทุนทางการศึกษาทีไคุຌมคาละบรรลุ
ป้าหมาย (Efficiency) มีตัวชีๅวัดทีไส าคัญ ชน รຌอยละของสถานศึกษาขนาดลใกทีไเมผานกณฑ์การประมิน
คุณภาพภายนอกลดลง มีระบบการบริหารงานบุคคล ครู ละบุคลากรทางการศึกษาทีไมีประสิทธิภาพละ
ป็นเปตามกณฑ์มาตรฐาน รวมทัๅงมีกลเกสงสริม฿หຌทุกภาคสวนสนับสนุนทรัพยากรพืไอการจัดการศึกษา  ป็น
ตຌน 

5. ระบบการศึกษาทีไสนองตอบละกຌาวทันการปลีไยนปลงของลกทีไ ป็นพลวัตละบริบท 
ทีไ ปลีไยนปลง  (Relevancy) ตัวชีๅวัดทีไส าคัญ ชน  อันดับความสามารถ฿นการขงขันของประทศ 
ดຌานการศึกษาดีขึๅน  สัดสวนผูຌ รียนอาชีวศึกษาสูงขึๅน มืไอทียบกับผูຌ รียนสามัญศึกษา  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 : การผลิตละพัฒนาก าลังคน การวิจัย ละนวัตกรรรม พืไอสรຌางขีดความสามารถ 

฿นการขงขันของประทศ มีป้าหมาย ดังนีๅ 
           2.1 ก าลังคนมีทักษะทีไส าคัญจ าป็นละมีสมรรถนะตรงตามความตຌองการของตลาด

งานละการพัฒนาศรษฐกิจละสังคมของประทศ  
           2.2 สถาบันการศึกษาละหนวยงานทีไจัดการศึกษาผลิตบัณฑิตทีไมีความชีไยวชาญ

ละป็นลิศฉพาะดຌาน 
           2.3 การวิจัยละพัฒนาพืไอสรຌางองค์ความรูຌ ละนวัตกรรมทีไสรຌางผลผลิตละ

มูลคาพิไมทางศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ทีไ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย ละการสรຌางสังคมหงการรียนรูຌ มีป้าหมาย ดังนีๅ 

           3.1 ผูຌ รียนมีทักษะละคุณลักษณะพืๅนฐานของพลมืองเทย  ละทักษะละ
คุณลักษณะทีไจ าป็น฿นศตวรรษทีไ 21 

           3.2 คนทุกชวงวัยมีทักษะ ความรูຌความสามารถ ละสมรรถนะตามมาตรฐาน
การศึกษาละมาตรฐานวิชาชีพ ละพัฒนาคุณภาพชีวิตเดຌตามศักยภาพ 

           3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการรียนรูຌ 
ตามหลักสูตรอยางมีคุณภาพละมาตรฐาน 

                     3.4 หลงรียนรูຌ สืไอต ารารียน นวัตกรรม ละสืไอการรียนรูຌมีคุณภาพละมาตรฐาน 
ละประชาชนสามารถขຌาถึงเดຌดยเมจ ากัดวลาละสถานทีไ 

          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 การพิไมอกาสทางการศึกษาผานทคนลยีดิจิทัลพืไอการศึกษาส าหรับคนทุกชวงวัย 
           4.3 ระบบขຌอมูลรายบุคคลละสารสนทศทางการศึกษาทีไครอบคลุม  ถูกตຌอง 

ป็นปัจจุบัน พืไอการวางผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประมิน ละรายงานผล 
ยุทธศาสตร์ทีไ 5 : การจัดการศึกษาพืไอสรຌางสริมคุณภาพชีวิตทีไป็นมิตรกับสิไงวดลຌอมมีป้าหมาย ดังนีๅ 

           5.1 คนทุกชวงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิไงวดลຌอม มีคุณธรรม จริยธรรม ละน านวคิด
ตามหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียงสูการปฏิบัติ 

           5.2 หลักสูตร หลงรียนรูຌ ละสืไอการรียนรูຌทีไสงสริมคุณภาพชีวิตทีไป็นมิตร 
กับสิไงวดลຌอม คุณธรรม จริยธรรม ละการน านวคิดตามหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียงสูการปฏิบัติ  
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           5.3 การวิจัยพืไอพัฒนาองค์ความรูຌละนวัตกรรมดຌานการสรຌางสริมคุณภาพชีวิต  
ทีไป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม 

ยุทธศาสตร์ทีไ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีป้าหมาย ดังนีๅ 
           6.1 ครงสรຌาง บทบาท ละระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคลองตัว 

ชัดจน ละสามารถตรวจสอบเดຌ  
           6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพละประสิทธิผลสงผลตอคุณภาพ

ละมาตรฐานการศึกษา 
           6.3 ทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวม฿นการจัดการศึกษาทีไตอบสนองความตຌองการ

ของประชาชนละพืๅนทีไ 
           6.4 กฎหมายละรูปบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะ

ทีไตกตางกันของผูຌรียน สถานศึกษา ละความตຌองการก าลังรงงานของประทศ 
           6.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ ละบุคลากรทางการศึกษามีความป็นธรรม 

สรຌางขวัญก าลัง฿จ ละสงสริม฿หຌปฏิบัติงานเดຌอยางตใมตามศักยภาพ   
ตัวชีๅวัดตามป้าหมายของผนการศึกษาหงชาติ  

ตัวชีๅวัด ปัจจุบนั ปีทีไ 
1 - 5 ปีทีไ 

6 - 10 ปีทีไ 
11 - 15 ปีทีไ 

16 – 20 
การขຌาถึงอกาสทางการศึกษา (Access) 

  1) สัดสวนนักรยีนปฐมวัย (3 – 5 ปี) ตอประชากรกลุมอาย ุ
    3 – 5 ปี พิไมขึๅน 76.2 90 100 100 100 

  2) ประชากรอาย ุ6 – 11 ปี เดຌขຌารียนระดับประถมศึกษาทุกคน 100 100 100 100 100 
  3) ประชากรอาย ุ12 – 14 ปี เดຌขຌารียนระดับมัธยมศึกษา 
      ตอนตຌนหรือทียบทาทุกคน 88.9 100 100 100 100 
  4) สดัสวนนักรยีนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทียบทา  
      (15 – 17 ปี) ตอประชากร กลุมอายุ 15 – 17 ปี พิไมขึๅน 72.7 80 85 90     95 
  5) ประชากรวัยรงงาน (15 – 59 ปี) มีจ านวนปีการศึกษาฉลีไย 
      พิไมขึๅน  10.0 10.7 11.5 12.0 12.5 
  6) รຌอยละของรงงานทีไขอทียบอนความรูຌ ละ 

  ประสบการณ ์พืไอยกระด ับค ุณว ุฒิการศ ึกษา พิไมขึๅน 0 20 25 30     40 
  7) รຌอยละของผูຌรียนพิการเดຌรบัการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการ 
      ทางการศึกษา ทีไหมาะสม 100 100 100 100 100 
  8) รຌอยละของหลงรยีนรูຌ (พิพิธภัณฑ ์สวนสตัว์ หຌองสมุด        ศูนย์ ฯลฯ) ทีไเดຌรับการพัฒนา ฿หຌสามารถจัดบริการ 
      ทางการศึกษาละ มีการจดักิจกรรมการรยีนรูຌตลอดชีวิต      ทีไมีคุณภาพพิไมขึๅน N/A 50 75 100 100 
  9) สถานศกึษาทุกหงมีอินทอร์นใตความรใวสูง ละมีคุณภาพ N/A 98 100 100 100 
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ตัวชีๅวัดตามป้าหมายของผนการศึกษาหงชาติ(ตอ)  
ตัวชีๅวัด ปัจจุบนั ปีทีไ 

1 - 5 ปีทีไ 
6 - 10 ปีทีไ 

11 - 15 ปีทีไ 
16 – 20 

ความทาทียมทางการศึกษา (Equity) 
1) ดัชนีความสมอภาคของอตัราการขຌารียน ระดับการศึกษา 

ขัๅนพืๅนฐาน ตามฐานะ ทางศรษฐกิจละพืๅนทีไลดลง N/A 1.0 1.0 1.0 1.0 
2) รຌอยละของดใก฿นวัยรยีนทีไมีความตຌองการ จ าป็นพิศษ 

เดຌรับการศึกษาตใมตามศักยภาพ พิไมขึๅน (จ านกตามกลุม 
ประภทของ ความจ าป็นพิศษ) N/A 20 30 50     65 

 3) ผูຌรียนระดับการศึกษาขัๅนพืๅนฐานทุกคนเดຌรับการสนบัสนุน 
     คา฿ชຌจาย฿นการศึกษา 15 ปี N/A 100 100 100     100 

คุณภาพการศึกษา (Quality) 
1) รຌอยละของดใกรกกิด – 5 ปี มีพัฒนาการ สมวัยพิไมขึๅน 72.7 85 90 90      90 
2) รຌอยละของนกัรยีนทีไมคีะนนผลการทดสอบทางการศึกษา นຌอยกวา 50 55 60     65 

ระดับชาติขัๅนพืๅนฐาน (O-NET) ตละวิชาผานกณฑ์คะนน 50 
รຌอยละ 50 ขึๅนเปพิไมขึๅน  

3) ความตกตางระหวางคะนนฉลีไยผลการทดสอบ นຌอยกวา นຌอยกวา นຌอยกวา 0      0 
ทางการศึกษาระดบัชาติขัๅนพืๅนฐาน (O-NET) 10 5 2 
ของนักรยีนระหวางพืๅนทีไ/ภาคการศึกษา฿นวิชา 
คณิตศาสตร์ละภาษาอังกฤษลดลง  

4) คะนนฉลีไยผลการทดสอบครงการประมินผลนกัรียน 421/ 500 510 520 530 
รวมกับนานาชาติ (Programme for International Student 409/ Assessment หรือ PISA) ของนักรยีน อาย ุ15 ปี 415 
฿นวิชาวิทยาศาสตร์ การอาน ละคณิตศาสตร์สูงขึๅน   5) ระดบัความสามารถดຌานการ฿ชຌภาษาอังกฤษ ฉลีไยของ
ผูຌส ารใจการศกึษา฿นตละระดับ มืไอทดสอบตามมาตรฐาน
ความสามารถ ทางภาษาอังกฤษ (CEFR) สูงขึๅน (ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตຌน/ ระด ับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ระด ับ
ปริญญาตร ี) A1/A2/B2 A1/A2/B2 A2/B1/B2+ B1/B1+/C1 B2/B2/C1+ 

6) รຌอยละการอานของคนเทย (อายุตัๅงต 6 ปีขึๅน
เป) พิไมขึๅน 77.7 85 90 95   100 
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ตัวชีๅวัดตามป้าหมายของผนการศึกษาหงชาติ (ตอ)        
ตัวชีๅวัด ปัจจุบนั ปีทีไ 

1 - 5 ปีทีไ 
6 - 10 ปีทีไ 

11 - 15 ปีทีไ 
16 – 20 

7) รຌอยละของผูຌรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรม      N/A      
30      

60      
90      

100 ทีไสดงออกถึงความตระหนัก฿นความส าคัญของการ 
ด ารงชีวิตทีไป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม ความมีคุณธรรม จริยธรรม 
ละการประยุกต์฿ชຌหลักปรัชญาของศรษฐกิจ 
พอพียง฿นการด านินชีวิตพิไมขึๅน 
7.1 รຌอยละของจ านวนนักรียนทีไขຌารวมกิจกรรม/ครงงาน 
       ทีไกีไยวขຌองกับการสรຌางสริมคุณภาพชีวิตทีไป็นมิตร 

กับสิไงวดลຌอมพิไมขึๅน              7.2 รຌอยละของจ านวนรงรียนทีไ฿ชຌกระบวนการรียนรูຌ  N/A 40 100 100     100 
พืไอสรຌางสริมคุณธรรม จริยธรรมพิไมขึๅน      

7.3 รຌอยละของจ านวนนักรียนทีไขຌารวมกิจกรรม N/A 30 60 90 100 
ตามครงการนຌอมน านวคิดตามหลักปรัชญา      
ของศรษฐกิจพอพียงสูการปฏิบัติพิไมขึๅน        

60

70

 
75

80

 
85

90

 
95

100

 
100

100

8) รຌอยละของผูຌส ารใจการศึกษาระดบัอาชีวศึกษาละอุดมศึกษา 
 มีสมรรถนะป็นทีไพอ฿จของ สถานประกอบการพิไมขึๅน 60 75 85 95 100 

9) รຌอยละของสถานศึกษาทีไมีคณุภาพ ตามกณฑ์ประกัน
คุณภาพการศึกษาพิไมขึๅน 70 80 90 100 100 

10) จ านวนครงการ/งานวิจัยพืไอสรຌางองค์ความรูຌ/ นวัตกรรม 
ทีไน าเป฿ชຌประยชน์฿นการพัฒนา ประทศพิไมขึๅน N/A 500 700 900   1,200 

11) รຌอยละของผลงานวิจัยทีไเดຌรับการตีพิมพ์฿น ระดับ 
นานาชาติพิไมขึๅน N/A 10 20 30     40 

12) รຌอยละของน ักรยีน฿นขตพัฒนาพิศษฉพาะก ิจ  
จังหวัดชายดนภาค฿ตຌละพืๅนทีไพิศษทีไม ีคะนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาต ิขัๅนพืๅนฐาน (O-NET)  
ตละวิชาผานกณฑ ์คะนนรຌอยละ 50 ขึๅนเปพิไมขึๅน นຌอยกวา 

50 50 55 60     65 
13) รຌอยละของสถานศึกษาทีไมีการจัด การรียนการสอน/กิจกรรม

พืไอสรมิสรຌาง ความป็นพลมือง (Civic Education) 
พิไมขึๅน N/A 30 6 100 100 

ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
1) มีการปรับปรุงครงสรຌางการบรหิารงานของ 

กระทรวงศึกษาธิการ N/A มี มี ม ี มี 
2) มีระบบการบรหิารงานบุคคลของครู อาจารย ์ละบุคลากร

ทางการศึกษาทีไมีประสิทธิภาพ ละป็นเปตามกณฑ์
มาตรฐาน N/A มี มี ม ี มี 

13



ตัวชีๅวัดตามป้าหมายของผนการศึกษาหงชาติ (ตอ)      
ตัวชีๅวัด ปัจจุบนั ปีทีไ 

1 - 5 ปีทีไ 
6 - 10 ปีทีไ 

11 - 15 ปีทีไ 
16 – 20 

3) มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ทีไหมาะสม สอดคลຌอง
กับบริบทละ ความตຌองการจ าปน็ของสถานศึกษา N/A มี มี ม ี มี 

4) จ านวนฐานขຌอมูลรายบุคคลดຌานการศึกษา ของประทศ 
ทีไป็นปัจจุบัน สามารถชืไอมยง ละ฿ชຌขຌอมลูระหวาง
หนวยงานเดຌอยางม ี ประสิทธิภาพพิไมขึๅน N/A 8 11 11 11 

5) มีฐานขຌอมลูดຌานการศึกษาพืไอ฿ชຌประยชน ์ ฿นการวางผน 
การบริหารจัดการศึกษา การติดตามละประมินผล N/A มี มี ม ี มี 

6) มีระบบคร ือขายทคนลย ีด ิจ ิท ัลพ ือการศ ึกษา ทีไทันสมัย 
สนองตอบความตຌองการของผูຌ฿ชຌ บริการอยางมีประสิทธิภาพ N/A มี มี ม ี มี 

7) มีกลเกสงสริม฿หຌทุกภาคสวนสนับสนุน ทรัพยากร 
พืไอการจัดการศึกษา N/A มี มี ม ี มี 

8) มีการปรบัระบบการจดัสรรงินเปส ูด ຌานอุปสงค ์  
หรือตัวผูຌรียน เมม ี มี มี ม ี มี 

9) มีการปรบัปรุงกຌเขกฎหมายทีไกีไยวกับ ความป็นอสิระละ
ความรับผิดชอบของ สถานศกึษา  (Autonomous & Accountability) N/A มี มี ม ี มี 

10) รຌอยละของสถานศึกษาขนาดล ใกทีไเม ผานกณฑ ์ การประมิน
คุณภาพภายนอกลดลง 30 20 10 0 0 

11) สัดสวนงบประมาณตามประดใน (Agenda) สูงขึๅน  
มืไอทียบกับงบประมาณตามภารกิจ (Function) 30 : 70 40 : 60 50 : 50 60 : 40 70 : 30 

12) สดัสวนผูຌรียนอกชนสูงขึๅนมืไอทียบกับรัฐ 20 : 80 25 : 75 30 : 70 40 : 60 50 : 50 
13) อัตราการออกกลางคนัของผูຌรียนระดับ การศึกษาขัๅนพืๅนฐาน

ลดลง 0.12 0.10 0.08 0 0 
14) รຌอยละของสถานศกึษาที ปลอดยาสพต ิดพิไมข ึຌน 80 90 95 98 100 
15) รຌอยละของครูละบุคลากรทางการศึกษา ทุกระดับ 
      ละประภทการศึกษาทีไเดຌรบั การพัฒนาตามมาตรฐาน

วิชาชีพ  ละสามารถ ปฏิบัติงานเดຌอยางมีประสิทธิภาพ
พิไมขึๅน N/A 100 100 100 100 

16) จ านวนหนวยงาน องค์กรภาครัฐ/อกชน ทีไมีสวนรวมจัด
การศึกษาบบประชารัฐพิไมขึๅน 60 300 400 500 600  
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ตัวชีๅวัดตามป้าหมายของผนการศึกษาหงชาติ (ตอ)  
ตัวชีๅวัด ปัจจุบนั ปีทีไ 

1 - 5 ปีทีไ 
6 - 10 ปีทีไ 

11 - 15 ปีทีไ 
16 – 20 

การตอบจทย์บริบททีไปลีไยนปลง (Relevancy) 
1) อันดบัความสามารถ฿นการขงขันของประทศ  

ดຌานการศึกษาดีขึๅน (IMD) 52 48 44 40 36 
   2) จ านวนสถาบันอดุมศึกษาทีไตดิอันดับ 200 อันดับรก 
       ของลกพิไมขึๅน 0 2 4 5 7 

3) อันดับความพึงพอ฿จของผูຌประกอบการตอผูຌจบอุดมศึกษา
พิไมขึๅน (IMD) 47 45 43 41 39 

4) รຌอยละของสถานศึกษาทีไจัดการศึกษา ดยบรูณาการ 
    องค์ความรูຌบบสะตใมศึกษา พิไมขึๅน 5 30 60 90 95 
5) จ านวนหลักสูตรของสถานศึกษาทีไจัดการศึกษา 
    ทว ิว ุฒิ (Dual Degree) ร วมก ับต างประทศพิไมขึๅน 2 5 10 15 20 
6) รຌอยละของผูຌรียนทีไรยีน฿นระบบทวภิาค/ีสหก ิจศึกษา 

฿นสถานประกอบการที มีมาตรฐาน พิไมขึๅน N/A 30 50 65 80 
7) สดัสวนผูຌรียนอาชีวศึกษาสูงขึๅน มืไอทียบกับ ผูຌรยีนสามญั

ศึกษา 40 : 60 45 : 55 50 : 50 60 : 40 70 : 30 
8) ส ัดส วนผู ຌร ียนวิทยาศาสตร ์สุขภาพ วิทยาศาสตร ์ละ

ทคนลยีสูงขึๅน มืไอทยีบกบัผูຌรยีน สังคมศาสตร ์ 25 : 75 30 : 70 35 : 65 40 : 60 50 : 50 
9) รຌอยละของประชากรว ัยรงงาน (15 – 59 ป ี) ทีไมีการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ทียบทาขึๅนเปพิไมขึๅน 56.25 60 65 70 100 
10) อัตราการเดຌงานท า/ประกอบอาชีพอิสระของ ผูຌส ารใจ

การศึกษาระดบัอาชีวศึกษา (เม น ับศึกษาต อ) ภาย฿น
ระยะวลา 1 ปี พิไมขึๅน N/A 80 90 95 100 

11) อัตราการเดຌงานท า/ประกอบอาชีพอิสระ ของผูຌส ารใจ
การศึกษาระดบัอุดมศกึษา ภาย฿นระยะวลา 1 ปี 
พิไมขึๅน N/A 75 80 85 90 

12) มีฐานข ຌอมูลความตຌองการก าล ังคน (Demand) จ านกตาม
กลุมอุตสาหกรรมอยางครบถຌวน N/A 100 100 100 100  
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2.3 ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. ๎๑๒์ – ๎๑๒๐ 
หลักการพัฒนาประทศที่ส าคัญในระยะผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ํ๎ ยึดหลัก   ปรัชญา ของศรษฐกิจพอพียง การพัฒนาทีไยัไงยืน ละ คนป็นศูนย์กลางการพัฒนา 
จุดปลี่ยนส าคัญในผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมฉบับท่ี ํ๎  การตรียมพรຌอมดຌานก าลังคนละการสริมสรຌางศักยภาพของประชากร ฿นทุกชวงวัย มุงนຌน 
การยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประทศ ดยพัฒนาคน฿หຌ หมาะสมตามชวงวัย พืไอ฿หຌ  ติบต 
อยางมีคุณภาพ การหลอหลอม฿หຌคนเทยมีคานิยมตามบรรทัดฐานทีไดีทางสังคม ป็นคนดี มีสุขภาวะทีไดี  
มีคุณธรรมจริยธรรม มีระบียบวินัย ละมีจิตส านึกทีไดีตอสังคมสวนรวม การพัฒนาทักษะทีไสอดคลຌองกับ 
ความ ตຌองการ฿นตลาดรงงานละทักษะทีไจ าป็นตอการด ารงชีวิต฿นศตวรรษทีไ ๎ํ ของคน฿นตละชวงวัย
ตามความหมาะสม การตรียมความพรຌอมของก าลังคนดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยีทีไจะปลีไยนปลงลก
฿นอนาคต ตลอดจนการยกระดับคุณภาพการศึกษาสูความป็นลิศ การสรຌางสริม฿หຌคนมีสุขภาพดีทีไนຌน  
การ ปรับปลีไยนพฤติกรรมทางสุขภาพละการลดปัจจัยสีไยงดຌานสภาพวดลຌอมทีไสงผลตอสุขภาพ  การสรຌาง
ความป็นธรรมละลดความหลืไอมล  า฿หຌความส าคัญกับการ จัดบริการของรัฐทีไมีคุณภาพทั งดຌานการศึกษา 
สาธารณสุข ฿หຌกับผูຌทีไดຌอยอกาสละผูຌทีไอาศัย฿นพื นทีไหางเกล  การจัดสรรทีไดินท ากิน สนับสนุน฿นรืไอง 
การสรຌางอาชีพ รายเดຌ ละสนับสนุนการพิไมผลิตภาพ ผูຌดຌอยอกาส  สตรี ละผูຌสูงอายุ รวมทั งกระจาย 
การจัดบริการภาครฐั฿หຌมีความครอบคลุมละทัไวถึงทั ง฿นชิงปริมาณละ คุณภาพ 
การประมินสภาพวดลຌอมการพัฒนาประทศ  สถานการณ์ละนวนຌมของสังคมเทย ครงสรຌางประชากรเทย ปลีไยนปลงขຌาสูสังคมสูงวัย 
อยางสมบูรณ์มืไอสิ นสุดผนพัฒนาฯ ฉบับทีไ ํ๎ ดยป ๎๑๑๓ ประชากรวัย รงงานจะมีจ านวนสูงสุดละ 
ริไมลดลงอยางตอนืไอง คุณภาพคนเทยทุกกลุมวัยยังมีปัญหา คุณภาพการศึกษา  ละการรียนรูຌของคนเทย 
ยังอยู฿นระดับคอนขຌางตไ านอกจากนี  คนเทยสวน฿หญยังมีปัญหาดຌานคุณธรรมจริยธรรม ละเมตระหนักถึง
ความส าคัญของระบียบวินัย ความซืไอสัตย์ ละการมีจิตสาธารณะ 
วัตถุประสงค์ละป้าหมายการพัฒนาในชวงผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ํ๎  พืไอวางรากฐาน฿หຌคนเทยป็นคนทีไสมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระบียบ วินัย คานิยมทีไดี 
มีจิตสาธารณะ ละมีความสุข ดยมีสุขภาวะละสุขภาพทีไดี ครอบครัวอบอุน ตลอดจน  ป็นคนกงทีไมีทักษะ
ความรูຌความสามารถละพัฒนาตนองเดຌตอนืไองตลอดชีวิต  การสริมสรຌางละพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ทุนมนุษย์ของประทศเทยยังมีปัญหา฿นดຌาน
คุณภาพคน฿นตละชวงวัย ดยผลลัพธ์ทางการศึกษาของดใกวัยรียนคอนขຌางตไ า การพัฒนาความรูຌละ ทักษะ
ของรงงานเมตรงกับตลาดงาน ฿นขณะทีไคนเทยจ านวนเมนຌอยยังเมสามารถคัดกรองละลือกรับ  
ํ๎ วัฒนธรรมเดຌอยางหมาะสม ซึไงสงผลตอวิกฤตคานิยม ทัศนคติ ละพฤติกรรม฿นการด านินชีวิต  
การพัฒนา฿น  ระยะตอเปจึงตຌอง฿หຌความส าคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคน฿หຌมีความสมบูรณ์  
พืไอ฿หຌคนเทยมีทัศนคติ ละพฤติกรรมตามบรรทัดฐานทีไดี ของสังคม เดຌรับการศึกษาทีไมีคุณภาพสูง 
ตามมาตรฐานสากล ละสามารถ รียนรูຌดຌวยตนองอยางตอนืไอง มีสุขภาวะทีไดีขึ น คนทุกชวงวัยมีทักษะ 
ความรูຌ ละความสามารถพิไมขึ น รวมทั งสถาบันทางสังคมมีความขຌมขใงละมีสวนรวม฿นการพัฒนาประทศ
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พิไมขึ น นวทางการพัฒนาทีไส าคัญ ประกอบดຌวย (ํ) ปรับปลีไยนคานิยมคนเทย฿หຌมีคุณธรรม จริยธรรม  
มีวินัย จิตสาธารณะ ละพฤติกรรมทีไพึงประสงค์ อาทิ สงสริม฿หຌมีกิจกรรมการรียนการสอนทั ง฿น  ละ 
นอกหຌองรียนทีไสอดทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีระบียบวินัย ละจิตสาธารณะ (๎) พัฒนาศักยภาพ คน
฿หຌมีทักษะ ความรูຌ ละความสามารถ฿นการด ารงชีวิตอยางมีคุณคา อาทิ สงสริมดใกปฐมวัย฿หຌมีการพัฒนา 
ทักษะทางสมองละทางสังคมทีไหมาะสม ดใกวัยรียนละวัยรุนมีทักษะการคิดวิคราะห์อยางป็นระบบ   (๏) ยกระดับคุณภาพการศึกษาละการรียนรูຌตลอดชีวิต อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดลใก 
฿หຌมีการจัดทรัพยากรรวมกัน฿หຌมีขนาดละจ านวนทีไหมาะสม ปรับปรุงหลงรียนรูຌ฿นชุมชน฿หຌป็นหลง 
รียนรูຌชิงสรຌางสรรค์ละมีชีวิต  ป้าหมายทีไ ํ คนเทยสวน฿หญมีทัศนคติละพฤติกรรมตามบรรทัดฐานทีไดีของสังคม  
ตัวชี วัด ํ.ํ ประชากรอายุ ํ๏ ปขึ นเปมีกิจกรรมการปฏิบัติตนทีไสะทຌอนการมีคุณธรรม จริยธรรมพิไมขึ น 
ตัวชี วัด ํ.๎ คดีอาญามีสัดสวนลดลง   ป้าหมายทีไ ๎ คน฿นสังคมเทยทุกชวงวัยมีทักษะ ความรูຌ ละความสามารถพิไมขึ น ๎.ํ ดใก
ปฐมวัยมีพัฒนาการตใมตามศักยภาพ  
ตัวชี วัด ํ ดใกมีพัฒนาการสมวัยเมนຌอยกวารຌอยละ ๔๑ ๎.๎ ดใกวัยรียนละวัยรุนมีสติปัญญาละความฉลาด
ทางอารมณ์พิไมขึ น  
ตัวชี วัด ๎ คะนน IQ ฉลีไยเมตไ ากวากณฑ์มาตรฐาน  
ตัวชี วัด ๏ ดใกรຌอยละ ๓์ มีคะนน EQ เมตไ ากวากณฑ์มาตรฐาน  
ตัวชี วัด ๐ ผูຌรียน฿นระบบทวิภาคีพิไมขึ นฉลีไยรຌอยละ ๏์ ตอป   ป้าหมายทีไ ๏ คนเทยมีการศึกษาทีไมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลละมีความสามารถ รียนรูຌ
ดຌวยตนองอยางตอนืไอง  
ตัวชี วัด ๏.ํ ผลคะนนสอบ PISA ฿นตละวิชาเมตไ ากวา ๑์์  
ตัวชี วัด ๏.๎ การ฿ชຌอินทอร์นใตพืไอการอานหาความรูຌพิไมขึ น  
ตัวชี วัด ๏.๏ การอานของคนเทยพิไมขึ นป็นรຌอยละ ๔๑ ตัวชี วัด  
นวทางการพัฒนา  ปรับปลีไยนคานิยมคนเทย฿หຌมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ ละพฤติกรรม ทีไพึงประสงค ์  
       - สงสริมการลี ยงดู฿นครอบครัวทีไนຌนการฝຄกดใก฿หຌรูຌจักการพึไงพาตัวอง มีความ  ซืไอสัตย์ มีวินัย  
มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ ฿นรูปบบของกิจกรรมทีไป็นกิจวัตร ประจ าวัน ละ฿หຌพอม
หรือผูຌปกครองป็นบบอยางทีไดี฿หຌดใกสามารถรียนรูຌละยึดถือป็นตຌนบบ฿นการ ด านินชีวิต  
       - สงสริม฿หຌมีกิจกรรมการรียนการสอนทั ง฿นละนอกหຌองรียนทีไสอดทรกคุณธรรม จริยธรรม  
ความมีวินัย จิตสาธารณะ รวมทั งรงสรຌางสภาพวดลຌอมภาย฿นละดยรอบสถานศึกษา฿หຌปลอด   
จากอบายมุขอยางจริงจัง  
     พัฒนาศักยภาพคน฿หຌมีทกัษะความรูຌละความสามารถ฿นการด ารงชีวิตอยางมีคุณคา  
      -  สงสริม฿หຌดใกปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองละทักษะทางสังคมทีไหมาะสม  พัฒนาหลักสูตรการ
สอนทีไอิงผลงานวิจัยทางวิชาการละปรับปรุงสถานพัฒนาดใก  ปฐมวัย฿หຌมีคุณภาพตามมาตรฐานทีไนຌนการ
พัฒนาทักษะส าคัญดຌานตางโ อาทิ ทักษะทางสมอง ทักษะดຌาน ความคิดความจ า ทักษะการควบคุมอารมณ์ 
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ทักษะการวางผนละการจัดระบบ ทักษะการรูຌจักประมินตนอง ควบคูกับการยกระดับบุคลากร฿นสถาน
พัฒนาดใกปฐมวัย฿หຌมีความพรຌอมทั งทักษะ ความรูຌ จริยธรรม ละ  ความป็นมืออาชีพ    สนับสนุน 
การผลิตสืไอสรຌางสรรค์ทีไมีรูปบบหลากหลายทีไ฿หຌความรูຌ฿นการลี ยงดู ละพัฒนาดใกปฐมวัย อาทิ ครอบครัว
ศึกษา อนามัยมละดใก วิธีการพัฒนาทักษะทางสมองละทักษะทาง  สังคม   ผลักดัน฿หຌมีกฎหมาย 
การพัฒนาดใกปฐมวัย฿หຌครอบคลุมทั งการพัฒนาทักษะ การรียนรูຌนຌนการตรียมความพรຌอมขຌาสูระบบ
การศึกษา การพัฒนาสุขภาพอนามัย฿หຌมีพัฒนาการทีไสมวัย  ละการตรียมทักษะการอยู฿นสังคม฿หຌมี
พัฒนาการอยางรอบดຌาน  
      - พัฒนาดใกวัยรียนละวัยรุน฿หຌมีทักษะการคิดวิคราะห์อยางป็นระบบ  
มีความคิด สรຌางสรรค์มีทักษะการท างานละการ฿ชຌชีวิตทีไพรຌอมขຌาสูตลาดงาน  ปรับกระบวนการรียนรูຌ 
ทีไสงสริม฿หຌดใกมีการรียนรูຌจากการปฏิบัติจริง สอดคลຌองกับพัฒนาการของสมองตละชวงวัย นຌนพัฒนา
ทักษะพื นฐานดຌานวิทยาศาสตร์ ทคนลยี  ดຌานวิศวกรรมศาสตร์ ดຌานคณิตศาสตร์ ดຌานศิลปะ ละ 
ดຌานภาษาตางประทศ สนับสนุน฿หຌดใกขຌารวมกิจกรรมทั ง฿นละนอกหຌองรียนทีไอื อตอการพัฒนา ทักษะชีวิต
ละทักษะการรียนรูຌอยางตอนืไอง อาทิ การอาน การบ าพใญประยชน์ทางสังคม การดูลสุขภาพ การท างาน
รวมกันป็นกลุม การวางผนชีวิต สรຌางรงจูง฿จ฿หຌดใกขຌาสูการศึกษา฿นระบบทวิภาคี  ละสหกิจศึกษา 
ทีไมุงการฝຄก ทักษะอาชีพ฿หຌพรຌอมขຌาสูตลาดงาน 
      ยกระดับคุณภาพการศึกษาละการรียนรูຌตลอดชีวิต  
      -  ปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดลใกทีไมีขนาดละจ านวนผูຌรียนตไ ากวา กณฑ์มาตรฐาน฿หຌมี
การจัดทรัพยากรรวมกัน฿หຌมีขนาดละจ านวนทีไหมาะสมตามความจ าป็นของพื นทีไ ละครงสรຌางประชากรทีไ
มีสัดสวนวัยดใกลดลงอยางตอนืไอง       - ปรับหลักสูตรการผลิตครูทีไนຌนสมรรถนะ มีจิตวิญญาณความป็นครู ป็นผูຌนะน า ละสามารถกระตุຌน
การรียนรูຌของผูຌรียน สรຌางมาตรการจูง฿จ฿หຌผูຌมีศักยภาพสูงขຌามาป็นครูปรับระบบ  ประมินวิทยฐานะทาง
วิชาชีพ฿หຌชืไอมยงกับพัฒนาการละผลสัมฤทธิ์ของผูຌรียน ละสรຌางครือขาย ลกปลีไยนรียนรูຌ฿นการจัดการ
รียนการสอนทีไป็นการพัฒนาสมรรถนะของครูอยางตอนืไอง        - พัฒนาระบบประมินคุณภาพมาตรฐานทีไสามารถวัดละประมินผลคุณภาพผูຌรียน  ทั งดຌานทักษะ 
ความรูຌ ความสามารถ ละสมรรถนะตามมาตรฐานการรียนรูຌตละระดับการศึกษา  
      - สงสริมมาตรการสรຌางรงจูง฿จ฿หຌสถานประกอบการขนาดกลางทีไมีศักยภาพ ขຌารวมระบบทวิภาคี
หรือสหกิจศึกษา สรຌางความรูຌความขຌา฿จ฿หຌกับผูຌประกอบการ ครูฝຄกหรือครูพีไลี ยง฿หຌ  รวมวางผนการจัดการ
รียนการสอน การฝຄกปฏิบัติ ละการติดตามประมินผลผูຌรียน  
      - ขยายความรวมมือระหวางสถาบันอาชีวศึกษา สถาบันอุดมศึกษา ภาคอกชน ละ  ผูຌชีไยวชาญ 
ทั ง฿นละตางประทศ พัฒนาสาขาวิชาทีไมีความชีไยวชาญฉพาะดຌานสูความป็นลิศ การพัฒนา  งานวิจัยเปสู
นวัตกรรม รวมทั งขยายการจัดท าละการ฿ชຌหลักสูตรฐานสมรรถนะ฿หຌมากขึ น ๓์  
      - จัดท าสืไอการรียนรูຌ ทีไป็นสืไออิลใกทรอนิกส์ละสามารถ฿ชຌงานผานระบบอุปกรณ์ สืไอสารคลืไอนทีไ฿หຌคน
ทุกกลุมสามารถขຌาถึงเดຌงาย สะดวก ทัไวถึง เมจ ากัดวลาละสถานทีไ ละ฿ชຌมาตรการ ทางภาษีจูง฿จ฿หຌ
ภาคอกชนผลิตหนังสือ สืไอการอานละการรียนรูຌทีไมีคุณภาพละราคาถูก   
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การสรຌางความป็นธรรมละลดความหลืไอมล  า฿นสังคม  พิไมอกาสการขຌาถึงบริการพื นฐานทางสังคมของภาครัฐ  
ตัวชี วัด ๎.ํ อัตราการขຌารียนสุทธิ (ทีไปรับปรุง) ฿นระดับการศึกษาขั นพื นฐานทากับรຌอยละ ๕์ ดยเมมี
ความตกตางระหวางกลุมนักรียน/นักศึกษาทีไครอบครัวมีฐานะทางศรษฐกิจสังคมละระหวางพื นทีไ  
ตัวชี วัด ๎.๎ สัดสวนนักรียนทีไมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับชั นผานกณฑ์คะนนรຌอยละ ๑์ มี จ านวน
พิไมขึ น ละความตกตางของคะนนผลสัมฤทธิ์ระหวางพื นทีไ ละภูมิภาคลดลง  ขยายอกาสการขຌาถึงการศึกษาทีไมีคุณภาพ฿หຌกดใกละยาวชนทีไดຌอยอกาส  ทางการศึกษา
อยางตอนืไองดยเมถูกจ ากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พื นทีไ ละสภาพรางกาย การดูลนักรียนยากจน 
ทีไอาศัย฿นพื นทีไหางเกลทีไครอบคลุมตั งตการสรຌางรายเดຌของครัวรือน การสนับสนุน  คาดินทางเปยัง
สถานศึกษา การปรับปรุงระบบคัดกรองละการ฿หຌงินอุดหนุนปัจจัยพื นฐานนักรียนยากจน ของ สพฐ. ฿หຌมี
ประสิทธิภาพมากขึ น ละการ฿หຌทุนการศึกษาตอระดับสูง พืไอป้องกันเม฿หຌดใกนักรียนออก  จากรงรียน
กลางคัน 
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2.4 นวนยบายดຌานการศึกษาของรัฐบาล ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
นายกรัฐมนตรีถลงตอสภานิติบัญญัติหงชาติ กี่ยวกับรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561  

รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทีไสนอตอสภานิติ
บัญญัติหงชาติ฿นวันนีๅ/ เดຌจัดท าขึๅนดยมีป้าหมายพืไอ฿หຌประทศ มัไนคง มัไงคัไง ยัไงยืน ตามรางกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ดยค านึงถึงความตอนืไอง฿นการบริหารราชการผนดิน  
ละกิดประยชน์ตอประชาชนละประทศชาติอยางทຌจริง ละยังคงยึดหลักการส าคัญสองประการ คือ 

ประการที่หนึ่ง นຌอมน า ปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง ฿นพระบาทสมดใจพระปรมินทร-
มหาภูมิพลอดุลยดช ทีไเดຌพระราชทานเวຌ฿หຌกปวงชนชาวเทย มาป็นนวทาง฿นการก าหนดกรอบวงงิน
งบประมาณทีไสมหตุสมผล มีภูมิคุຌมกันทีไดีพอประมาณ ดยมุงนຌนการพัฒนาอยางสมดุล฿นทุกมิติ ทัๅงทางดຌาน
ศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 

ประการที่สอง ด านินการตามนวนยบายของรัฐบาลทีไเดຌถลงตอสภานิติบัญญัติหงชาติ
฿นการพัฒนาประทศ ละบทบัญญัติรัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย ควบคูกับผนพัฒนาศรษฐกิ จ 
ละสังคมหงชาติ ฉบับทีไ 12 (พ.ศ. 2560–2564) ละนยบายความมัไนคงหงชาติ (พ.ศ. 2558–2564) 
นยบายละนวทางการจัดสรรงบประมาณ 

1. ปฏิรูปการจัดท างบประมาณรายจายประจ าปีอยางตอนื่อง ดยจ านกงบประมาณป็น 
6 กลุม พืไอสดงถึงคา฿ชຌจาย฿นตละกลุม฿หຌชัดจนยิไงขึๅ นประกอบดຌวย งบประมาณรายจายงบกลาง  
กลุมงบประมาณรายจายบุคลากรภาครัฐ กลุมงบประมาณรายจายกระทรวง/หนวยงาน ( Function)  
กลุมงบประมาณรายจายบูรณาการ (Agenda) กลุมงบประมาณรายจายพืๅนทีไ (Area) ละกลุมงบประมาณ
รายจายบริหารจัดการหนีๅภาครัฐ  

2. การจัดท างบประมาณ฿นลักษณะบูรณาการชิงยุทธศาสตร์ ทีไสอดคลຌองตามรางกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ดย฿หຌความส าคัญกับการบูรณาการภารกิจละงบประมาณ 3 มิติ ดยมิติ
ยุทธศาสตร์ ละมิติกระทรวง/หนวยงาน บูรณาการรวมกับจังหวัด กลุมจังหวัด ละองค์กรปกครอง  
สวนทຌองถิไน฿นมิติพืๅนทีไ พืไอ฿หຌการกຌเขปัญหาละการพัฒนา฿นระดับพืๅนทีไมีความสอดคลຌองกับความตຌองการ
ของประชาชนอยางทຌจริง ละสามารถ฿ชຌงบประมาณป็นครืไองมือส าคัญ฿นการขับคลืไอนนยบาย 
ของรัฐบาล฿หຌกิดผลป็นรูปธรรม พิไมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานละประหยัดงบประมาณ 

3. พิ่มประสิทธิภาพการจัดท างบประมาณ฿หຌครอบคลุมทุกหลงงิน ดย฿หຌสวนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ ละหนวยงานอืไนทีไมีงินรายเดຌละงินสะสมคงหลือเดຌพิจารณาน างินดังกลาวมา฿ชຌด านินภารกิจ
ของหนวยงาน รวมทัๅงการสงสริมความรวมมือ฿นการลงทุนระหวางภาครัฐละอกชน พืไอ฿ชຌทรัพยากรทีไมีอยู
อยางจ ากัด฿หຌ กิดประยชน์สู งสุดควบคูกับการพิจารณาทบทวนพืไอชะลอ ปรับลด หรือยกลิก  
การด านินภารกิจทีไมีความส าคัญ฿นระดับตไ า หรือหมดความจ าป็น หรือเมสอดคลຌองกับสถานการณ์  
฿นปัจจุบัน หรือสรຌางภาระหนีๅสาธารณะของประทศกินความจ าป็น พืไอน างบประมาณดั งกลาวเปจัดท า
ภารกิจทีไมีความส าคัญรงดวน มีความคุຌมคาละมีความพรຌอม฿นการด านินงานดยประชาชนเดຌรับประยชน์
สูงสุด 
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งบประมาณรายจายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ านกตามยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1:ดຌานความม่ันคง 
พืไอสริมสรຌางความมัไนคงของสถาบันหลักของชาติ สรຌางความปรองดองละสมานฉันท์ 

ขับคลืไอนการกຌเขปัญหาจังหวัดชายดนภาค฿ตຌ จัดการปัญหารงงานตางดຌาวละการคຌามนุษย์ป้องกัน 
ปราบปราม ละบ าบัดรักษาผูຌติดยาสพติด สงสริมความสัมพันธ์ระหวางประทศดຌานความมัไนคงรักษา  
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 พิไมประสิทธิภาพการบริหารจัดการดຌาน
การงิน การคลัง พัฒนาศักยภาพดຌานวิทยาศาสตร์ ทคนลยีละนวัตกรรม พัฒนาประสิทธิภาพ  
ละมูลคาพิไมของภาคการผลิต บริการ การคຌา ละการลงทุน พัฒนาละยกระดับผลิตภาพรงงาน พัฒนา
ความรวมมือดຌานตางประทศ สรຌางละรักษาผลประยชน์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌางศักยภาพคน 
พืไอพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัย ยกระดับคุณภาพการศึกษาละการรียนรูຌตลอดชีวิต 

พัฒนาดຌานสาธารณสุขละสรຌางสริมสุขภาพชิงรุก สงสริมละพัฒนาการกีฬาละนันทนาการ รวมทัๅง
สงสริมละพัฒนาศาสนา ศิลปะ ละวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ดຌานการกຌเขปัญหาความยากจน ลดความหลื่อมล  า ละสรຌางการติบต 
จากภาย฿น 

พืไอพัฒนาศรษฐกิจฐานรากละชุมชน฿หຌขຌมขใง พัฒนาระบบประกันสุขภาพ สรຌางความ
สมอภาคพืไอรองรับสังคมผูຌสูงอายุ สงสริมการด านินงานตามนวทางหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง 
รวมทัๅงสริมสรຌางสวัสดิการสังคมละยกระดับคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ดຌานการจัดการน  าละสรຌางการติบตบนคุณภาพชีวิตที่ป็นมิตรกับ
สิ่งวดลຌอมอยางย่ังยืน 

พืไอจัดการปัญหาทีไดินท ากิน น าทีไดินบุกรุกมาจัดสรร฿หຌกับประชาชน บริหารจัดการขยะละ
สิไงวดลຌอม พัฒนาละพิไมประสิทธิภาพการ฿ชຌพลังงานทีไป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม ขยะลຌนมือง การยกขยะ 
฿ชຌพลังงานทดทน ดูทัๅงระบบขยายทอระบายนๅ า ขยายมืองงายกวายຌายมือง บริหารจัดการทรัพยากรนๅ า 
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ละป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนจัดการผลกระทบจากการปลีไยนปลงสภาวะ
ภูมิอากาศ ละภัยพิบัติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ดຌานการปรับสมดุลละพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
พืไอป้องกัน ปราบปรามการทุจริตละประพฤติมิชอบ ปฏิรูปกฎหมายละพัฒนา

กระบวนการยุติธรรม อ านวยความสะดวกทางธุรกิจ สงสริมการกระจายอ านาจ฿หຌกองค์กรปกครองสวน
ทຌองถิไน สงสริมการพัฒนาจังหวัดละกลุมจังหวัดบบบูรณาการ บริหารจัดการรายเดຌละรายจายของภาครัฐ 
ตลอดจนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการผนดิน 
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2.5 นยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
 จุดนຌนชิงนยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระกียรติ จริญศรษฐศิลป์)   1. นຌอมน านวพระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธานละพระบรมราชบายดຌานการศึกษา  
         ของพระบาทสมดใจพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยดช ละสมดใจพระจຌาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรทพยวรางกูร มาขับคลืไอนงานดຌานการศึกษา฿หຌกิดป็นรูปธรรม พราะพระราชปณิธานของพระองค์ทาน 
ถือป็นพรอันสูงสุด ละมอบป็นนยบาย พืไอป็นนวทาง฿นการปฏิบัติกหนวยงาน฿นสังกัด  2. การด านินการตามผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  กระทรวงศึกษาธิการจะด านินการตามผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) 
ภาย฿ตຌวิสัยทัศน์ ประทศมีความมัไนคง มัไงคัไง ยัไงยืน ป็นประทศพัฒนาลຌว ดຌวยการพัฒนาตามปรัชญาของ
ศรษฐกิจพอพียง ซึไงเดຌก าหนดเวຌ฿นรัฐธรรมนูญฯ ดยยึดยุทธศาสตร์ชาติป็นจุดนຌนดຌานการศึกษาทีไจะ
ด านินการ 6 ดຌาน คือ   2.1 ความมัไนคง   2.2 การสรຌางความสามารถ฿นการขงขัน   2.3 การพัฒนาละสริมสรຌางศักยภาพคน   2.4 การสรຌางอกาสความสมอภาคละความทาทียมกันทางสังคม   2.5 การสรຌางการติบตบนคุณภาพชีวิตทีไป็นมิตรตอสิไงวดลຌอม   2.6 การปรับสมดุลละพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   3. จุดนຌนการด านินงานของกระทรวงศึกษาธิการ  3.1 ด านินการอยูภาย฿ตຌผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579)   3.2 ทุกครงการของกระทรวงศึกษาธิการตຌองนຌนความปรง฿ส ละตอตຌานการทุจริตคอรัปชัไน   3.3 กระทรวงศึกษาธิการ ตຌองมีคุณลักษณะ MM = Modernized MOE มีการด านินการสอดคลຌอง
กับรัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย   3.4 ด านินการรงดวนตามขຌอสัไงการของนายกรัฐมนตรี฿หຌหในผลการด านินการป็นรูปธรรม  4. จุดนຌนส าคัญ นยบาย นวทางหลักการด านินงานละครงการส าคัญของกระทรวงศึกษาธิการ  4.1 ดຌานความม่ันคง   นวทางหลัก   4.1.1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการรียนการสอน    -  การสริมสรຌ างความมัไนคงของสถาบันหลัก นຌอมน าพระราชปณิธานละ 
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 พัฒนาก าลังคนละสรຌางความสามารถ฿นการขงขัน    นวทางทางหลัก : ผลิต พัฒนาก าลังคนละงานวิจัยทีไสอดคลຌองกับการพัฒนาประทศ    4.2.1 การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร สืไอ ละครูดຌานภาษา    - ยกระดับวิชาภาษาอังกฤษรองรับ  Thailand 4.0 ฿นสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐานอยางตอนืไอง ละสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดยจัดท า   Echo English Vocational ซึไงป็น Application ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักรียนอาชีวศึกษา ละการอบรมดย Boot Camp ตลอดจนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของประชาชน฿นรูปบบตางโ อาทิ หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ระยะสัๅน Application ละสืไอตางโ ทีไหลากหลาย   - พัฒนาวิชาภาษาจีน ดยหลักการดียวกับวิชาภาษาอังกฤษ ด านินการป็นกลุมลใก  
ดยการสนับสนุนของสถานทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน    - ขับคลืไอนการจัดการรียนรูຌสะตใมศึกษา (STEM Education) พืไอกຌปัญหาขาดคลน 
บุคลากรสายวิทยาศาสตร์ของประทศ   - พัฒนารงรียนวิทยาศาสตร์ หຌองรียนหลักสูตรพิศษพืไอสริมสรຌางศักยภาพ 
การขงขัน   4.2.2 ผลิตก าลังคนรองรับ  New S-Curve ดยสานพลังประชารัฐดຌานการศึกษาละ 
จัดการศึกษา ทวิภาคีอีกรูปบบหนึไงดย฿ชຌสถานการณ์จริงจากสถานประกอบการละชุมชน ปรับรงงาน 
ป็นรงรียน ดยมุงนຌน฿หຌนักรียน นักศึกษาเดຌฝຄกทักษะฝมือควบคูกับการฝຄกทักษะการท างานรวมกับผูຌอืไน 
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 
(ดใกอายุ 3 – 5 ป) ละจัดท ามาตรฐานผูຌรียน ครู สถานศึกษาละผูຌบริหารพืไอประกันคุณภาพ฿หຌก  
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 ดยวิชา ICT ละ Design and Technology ป็นการสนับสนุนชวยหลือ จาก
ประทศอังกฤษละประทศสหรัฐอมริกา  
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 3) กຌเขปัญหาอานเมออกขียนเมเดຌ นຌนกิจกรรมการอานดยฉพาะการอาน  
฿หຌดใกอนุบาลฟังละการปรับปรุงหຌองสมุด   4) นຌนการจัดการรียนการสอน การคิดวิคราะห์ตามรูปบบ  Active Learning  
฿นหຌองรียนปกติละกิจกรรมสริม ดยกิจกรรมลดวลารียน พิไมวลารูຌ ป็นกิจกรรม / วิธีการยอย รวมทัๅง
การรองรับผลการทดสอบ PISA ละ STEM Education   - การวัดละประมินผล   1) การวางผนการประมินผลนักรียนนานาชาติ (PISA) พืไอ฿หຌผลคะนนสูงขึๅน   2) การประมินผล O – Net ฿นวิชาสังคมศึกษา฿หຌส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัๅนพืๅนฐาน ป็นผูຌประมิน ส าหรับวิชาคณิตศาสตร์ ละวิทยาศาสตร์ ฿หຌสถาบันสงสริมการสอนวิทยาศาสตร์
ละทคนลยีป็นผูຌออกขຌอสอบ   3) การออกขຌอสอบวิชาคณิตศาสตร์ ละวิทยาศาสตร์ ด านินการ฿นรูปคณะท างาน
ออกขຌอสอบ   4.3.2 การผลิต พัฒนาครู คณาจารย์ละบุคลากรทางการศึกษา   -  การสรรหาครู   1) ครงการผลิตครูพืไอพัฒนาทຌองถิไน มอบ฿หຌ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐานละ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ป็นหนวยงานหลักด านินการสรรหาครู (การผลิต รูปบบการสรรหา 
การบรรจุตงตัๅง การติดตามพรຌอมการพัฒนา)   2) ปຂดอกาส฿หຌคนกงมาป็นครู   - ปรับกณฑ์การประมินวิทยฐานะครู฿หຌป็นการชืไอมยงกับการรียนการสอนพืไอ฿หຌครู
อยู฿นหຌองรียน   - การพัฒนาครู การอบรมครู   1) หลักสูตร฿นการอบรมครู฿หຌมีความชืไอมยงกับการเดຌรับวิทยฐานะละการเดຌรับ
฿บอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ดยตຌองป็นหลักสูตรทีไเดຌรับการอนุมัติ / หในชอบ รวมทัๅงการพัฒนาครู  
ดຌวยระบบ TPEP Online   2) หนวยด านินการ ฿หຌหนวยงานกลาง฿นการพัฒนาครู คณาจารย์ละบุคลากร
ทางการศึกษา เดຌก สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย ละสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ละบุคลากรทางการ
ศึกษา   4.4 ดຌานการสรຌางอกาส ความสมอภาค ละการลดความหลื่อมล  าทางการศึกษา  

       นวทางหลัก : อกาสละความสมอภาคทางการศึกษา   4.4.1 สรຌางอกาสละความสมอภาคทางการศึกษาดยยกระดับคุณภาพสถานศึกษา  
ทีไตຌองการความชวยหลือละพัฒนาป็นพิศษอยางรงดวน ( ICU) รวมทัๅงการด านินการตามนวทาง  No Child Left Behind คือ จัดท าขຌอมูลพืไอสงตอผูຌรียน การป้องกัน การติดตามดใกออกกลางคันดยชุมชน 
ผูຌปกครอง รวมรับผิดชอบ ละคัดกรองดใกทีไมีความจ าป็นละตຌองการป็นพิศษ   4.4.2 พิไมอกาสทางการศึกษาผานทคนลยีดิจิทัล ดยบูรณาการทคนลยีดิจิทัล  
พืไอการศึกษา฿หຌสามารถ฿ชຌประยชน์รวมกัน ทัๅงดຌานครงสรຌางพืๅนฐานละระบบครือขาย ดຌานระบบขຌอมูล
สารสนทศพืไอการศึกษา ดຌานสืไอละองค์ความรูຌ รวมถึงการพัฒนาบุคลากร฿หຌ฿ชຌทคนลยีดิจิทัล  
อยางสรຌางสรรค์ละรูຌทาทันการปลีไยนปลง  
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 4.4.3 จัดระบบการคัดลือกขຌารียนมหาวิทยาลัย (Admission) พืไอสรຌางความทาทียม  
฿นการ฿ชຌสิทธิ์ขຌาศึกษาตอระดับอุดมศึกษาผานระบบ Clearing-House   4.5 ดຌานการสริมสรຌางคุณภาพชีวิตประชาชนที่ป็นมิตรกับสิ่งวดลຌอม   นวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการรียนการสอน  4.5.1 ครงการธนาคารขยะ ดยรงรียนละชุมชนรวมคัดยกขยะ น ากลับมา฿ชຌประยชน์  4.5.2 การสรຌางจิตส านึกการพัฒนาอยางยัไงยืน ชน รงรียนตามพระราชด าริ : 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 ฿หຌส านักงานศึกษาธิการภาคละส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด ป็นฐาน฿นการขับคลืไอนนยบายพืไอพัฒนาคุณภาพการศึกษา   4.6.5 บริหารจัดการรงรียนมหลใกละรงรียนขนาดลใก  5. การขับคลื่อน ก ากับละการติดตามการน าจุดนຌนชิงนยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
สูการปฏิบัติ 
    ฿หຌสวนราชการ หนวย฿นสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดท าผนปฏิบัติการตามจุดนຌนชิงนยบาย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการระดับกระทรวงละระดับหนวยงานทีไสอดคลຌองกับยุทธศาสตร์ชาติ 6 ดຌาน  

25



2.6 นยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน มีภำรกิจหลัก฿นกำรจัดละสงสริมกำรศึกษำ  
ขัๅน พืๅ นฐำน  เดຌก ำหนดนยบำยพืไ อพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำขัๅน พืๅ นฐำน  เป฿นทิศทำงทีไ สอดคลຌอง 
กับ ยุ ท ธศำสตร์ช ำติ  ระยะ  20 ปี  (พ .ศ . 2560-2579) ผนกำรศึ กษ ำห งช ำติ  พ .ศ .2560 -2579  
ผนพัฒนำศรษฐกิจละสังคมหงชำติ ฉบับทีไ 12 พ.ศ.256–2564 นยบำยของรัฐบำล ละ นยบำย
กระทรวงศึกษำธิกำร กำรปลีไยนปลงของประทศ ละของลก ดยควำมหในชอบของคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน ประกอบดຌวย วิสัยทัศน ์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 ค ์2 ตำมหลักสูตรละ
คำนยิมหลักของคนเทย 12 ประกำร   3. พ ัฒนำระบบบร ิหำรจ ัดกำรที ไน ຌนกำรม ีส วนรวม พืไอสริมสรຌำงควำมร ับผ ิดชอบตอคุณภำพ
กำรศึกษำ ละบรูณำกำรกำรจดักำรศึกษำ 
ป้าหมาย  พืไอ฿หຌกำรจัดกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำนของประทศเทย มีคุณภำพละมำตรฐำนระดับสำกลบนพืๅนฐำน  
ของควำมป็นเทย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน จึงก ำหนดป้ำหมำย ดังนีๅ   1. ผูຌรียนระดับกอนประถมศึกษำ ละระดับกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำนทุกคนมีพัฒนำกำรหมำะสมตำมวัย 
มีคุณภำพละทักษะกำรรียนรูຌ฿นศตวรรษทีไ 21   2. ประชำกรวัยรียนทุกคนเดຌรับอกำส฿นกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำนอยำงทัไวถึง มีคุณภำพ ละ สมอภำค   3. ครูละบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีสมรรถนะตรงตำมสำยงำน ละมีวัฒนธรรมกำรท ำงำนทีไ มุงนຌน
ผลสัมฤทธิ์   4. ส ำนักงำนขตพืๅนทีไกำรศึกษำ ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิศษ ละสถำนศึกษำ มีประสิทธิภำพ 
ละป็นกลเกขับคลืไอนกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำนตำมหลักปรัชญำของศรษฐกิจพอพียง  สูคุณภำพระดับ
มำตรฐำนสำกล   5. สำน ักงำนคณะกรรมกำรกำรศ ึกษำขัๅนพืๅนฐำน น ຌนกำรทำงำนบบบ ูรณำกำร มีครือขำย 
กำรบริหำรจัดกำร บร ิหำรบบม ีส วนร วมจำกท ุกภำคส วน฿นกำรจ ัดกำรศ ึกษำ กระจำยอ ำนำจละ 
ควำมรับผิดชอบสูส ำนักงำนขตพืๅนทีไกำรศึกษำ ละสถำนศึกษำ                                                            1 มาตรฐานระดับสากล รวมถึง ผูຌรียนมีศักยภาพป็นพลลก การจัดการรียนการสอนทียบคียงมาตรฐานสากล ละการบริหารจัดการดຌวยระบบ 
คุณภาพ 2 ตามหลักสูตรกนกลางการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน พุทธศักราช 2551 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ป็นลักษณะทีไตຌองการ฿หຌกิดกับผูຌรียน พืไอสามารถ
อยูรวมกบัผูຌอืไนเดຌอยางมีความสุข ฿นฐานะป็นพลมืองเทยละพลลก ประกอบดຌวยคุณลักษณะ 8 ประการ เดຌก 1) รักชาติ ศาสน ์กษัตริย ์2) 
ซืไอสัตย์สุจริต 3) มีวินยั 4) ฿ฝ่รียนรูຌ 5) อยูอยางพอพียง 6) มุงมัไน฿นการท างาน 7) รักความป็นเทย 8) มีจิตสาธารณะ 
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  6. พืๅนที ไพ ิ ศษ เด ຌร ับกำรพ ัฒน ำค ุณ ภ ำพกำรศ ึกษำละพ ัฒนำร ูป บบกำรจ ัดกำรศึกษำ 
ทีไหมำะสมตำมบร ิบทของพืๅนทีไ    7. หนวยงำนทุกระดับพัฒนำสืไอ ทคนลยี ละระบบขຌอมูลสำรสนทศพืไอกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
อยำงมีประสิทธิภำพ   8. หนวยงำนทุกระดับ มีงำนวิจัยทีไสำมำรถน ำผลเป฿ชຌ฿นกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ  
ยุทธศาสตร์   1. จัดกำรศึกษำพืไอควำมมัไนคง   2. พัฒนำคุณภำพผูຌรียนละสงสริมกำรจัดกำรศึกษำพืไอสรຌำงขีดควำมสำมำรถ฿นกำรขงขัน   3. สงสริมสนับสนุนกำรพัฒนำครูละบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   4. ขยำยอกำสกำรขຌำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำละกำรรียนรูຌอยำงมีคุณภำพ   5. จัดกำรศึกษำพืไอสริมสรຌำงคุณภำพชีวิตทีไป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม   6. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรละสงสริมกำรมีสวนรวม฿นกำรจัดกำรศึกษำ  
การขับคลืไอนนยบายสูการปฏิบัติ   ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน มีกำรขับคลืไอนนยบำยสูกำรปฏิบัติ 6 ดຌำน ดังนีๅ  นยบายทีไ 1 ดຌานการจัดการศึกษาพืไอความมัไนคง  ยุทธศาสตร์ทีไ 1 จัดการศึกษาพืไอความมัไนคง 

 ตัวชีๅวัดหลัก 
 1. รຌอยละ 80 ของสถำนศึกษำ฿นขตพืๅนทีไพิศษมีกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำตำมบริบทของพืๅนทีไ 
 2. รຌอยละ 100 ของนักรียนเดຌรับกำรสรຌำงภูมิคุຌมกัน ป้องกันละกຌเขปัญหำยำสพติด฿น 

  สถำนศึกษำ  3. รຌอยละ 100 ของนักรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรละ 
  คำนิยมหลัก ของคนเทย 12 ประกำร  4. รຌอยละ 100 ของสถำนศึกษำน ำ ศำสตร์พระรำชำ มำ฿ชຌ฿นกำรจัดกระบวนกำรรียนรูຌ   1. สริมสรຌางความมัไนคงของสถาบันหลัก ละการปกครอง฿นระบอบประชาธิปเตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงป็นประมุข  นวทาง 1.1 นຌอมน ำนวพระรำชด ำริ สืบสำนพระรำชปณิธำนละพระบรมรำชบำยดຌำนกำรศึกษำ 
หรือศำสตร์พระรำชำมำ฿ชຌ฿นกำรจัดกระบวนกำรรียนรูຌอยำงยัไงยืน 1.2 ปลูกฝังละสริมสรຌำงวิถีประชำธิปเตย ควำมสำมัคคี สมำนฉันท์ สันติวิธี ตอตຌำน  
กำรทุจริตคอรัปชัไน ละยึดมัไน฿นกำรปกครองระบอบประชำธิปเตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงป็นประมุข 1.3 สริมสรຌำงควำมรูຌควำมขຌำ฿จทีไถูกตຌองกีไยวกับสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ 
ผำนหลักสูตรละกระบวนกำรรียนรูຌประวัติศำสตร์ละควำมป็นพลมือง  

27



 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 
ขตพัฒนำพิศษฉพำะกิจจังหวัดชำยดนภำค฿ตຌ  ขตระบียงศรษฐกิจขตสำมหลีไยมมัไนคง มัไงคัไง ยัไงยืน  
ขตพืๅนทีไชำยดนขตศรษฐกิจพิศษ  นยบายทีไ 2 ดຌานการพัฒนาคุณภาพผูຌรียน ละสงสริมการจัดการศึกษาพืไอสรຌางขีดความสามารถ
฿นการขงขัน  ยุทธศาสตร์ทีไ 2 พัฒนาคุณภาพผูຌรียน ละสงสริมการจัดการศึกษาพืไอสรຌางขีดความสามารถ 
฿นการขงขัน 

 ตัวชีๅวัดหลัก 5. รຌอยละ 100 ของดใกปฐมวัยมีพัฒนำกำรสมวัย 6. รຌอยละ 100 ของสถำนศึกษำปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำสอดคลຌองกับมำตรฐำน 
กำรรียนรูຌ ตัวชีๅวัด กณฑ์กำรจบกำรศึกษำละกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 7. รຌอยละ 80 ของผูຌ รียนผำนกณฑ์กำรประมินควำมสำมำรถดຌำนกำร฿ชຌภำษำอังกฤษ 
พืไอกำรสืไอสำร 8. รຌอยละ 100 ของสถำนศึกษำมีกระบวนกำรวัดละประมินผลดຌวยวิธีกำรทีไหลำกหลำย 9. รຌอยละ 100 ของนักรียนตละระดับชัๅนอำนออกขียนเดຌตำมกณฑ์ทีไ สพฐ. ก ำหนด 10. รຌอยละ 100 ของนักรียนอำนหนังสือตำมกณฑ์ทีไ สพฐ. ก ำหนด 

11. รຌอยละ 100 ของผูຌ รียนมีทักษะหงศตวรรษทีไ  21 จำกกำรรียนรูຌ฿นกำรปฏิบัติจริง  
ตำมสภำพควำมตຌองกำรละบริบทของตละพืๅนทีไ 

12. รຌอยละของนักรียนทีไมีคะนนกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขัๅนพืๅนฐำน (O-NET) 
มำกกวำรຌอยละ 50 มำกกวำปีกำรศึกษำทีไผำนมำ 

13. รຌอยละ 50 ของสถำนศึกษำทีไสอนนักรียน฿นระดับชัๅนมัธยมศึกษำตอนตຌนเดຌรับกำรตรียม
ควำมพรຌอม฿นกำรประมินระดับนำนำชำติตำมครงกำรPISA 
    1. สริมสรຌางความขຌมขใง฿นการพัฒนาผูຌรียนอยางมีคุณภาพดຌวยการปรับหลักสูตร 
การวัดละประมินผลทีไหมาะสม   นวทาง 1. ปรับปรุงหลักสูตร฿นระดับปฐมวัยละหลักสูตรกนกลำงกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน ละ 
น ำหลักสูตรเปสูกำรปฏิบัติ฿หຌกิดประสิทธิภำพ ละจัดกำรรียนรูຌ฿หຌสอดคลຌองกับหลักสูตร ตำมควำมจ ำป็น  
ละควำมตຌองกำรของผูຌรียน ชุมชน ทຌองถิไน ละสังคม 
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2. สงสริมกำรรียนกำรสอน฿หຌผูຌรียนมีควำมมัไน฿จ฿นกำรสืไอสำรภำษำอังกฤษ ภำษำประทศ  
คูคຌำ ละภำษำอำซียนอยำงนຌอย 1 ภำษำ 3. พัฒนำระบบกำรวัดละประมินผลทุกระดับ ฿หຌมีคุณภำพละมำตรฐำนน ำเปสูกำรพัฒนำ 
คุณภำพผูຌรียนตใมตำมศักยภำพ 
  2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการรียนรูຌ  นวทาง 

2.1 พัฒนำผูຌรียนระดับกอนประถมศึกษำ ฿หຌมีพัฒนำกำรทำงดຌำนรำงกำย 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 สนับสนุนกำรผลิต จัดหำละ฿ชຌสืไอกำรรียนกำรสอน ทคนลยี นวัตกรรม ละ 

สิไงอ ำนวยควำมสะดวกทีไหลำกหลำยรวมทัๅงกำรพัฒนำหຌองสมุดละหลงรียนรูຌภำย฿นสถำนศึกษำ฿นกำร
จัดกำรรียนรูຌเดຌทัๅง฿นหຌองรียน ละนอกหຌองรียน พืไอ฿หຌผูຌรียนเดຌรียนรูຌอยำงตใมศักยภำพ 

2.8 สงสริมกำรจัดหลักสูตรทักษะอำชีพ ควบคูเปกับวิชำสำมัญ ชน ทวิศึกษำ (Dual Education) 
หลักสูตรระยะสัๅน  

2.9 สงสริม สนับสนุนกำรพัฒนำผูຌรียนทีไมีควำมตຌองกำรจ ำป็นพิศษ (ผูຌพิกำร ผูຌดຌอยอกำส
ละผูຌมีควำมสำมำรถพิศษ) ฿หຌตใมตำมศักยภำพดຌวยรูปบบทีไหมำะสม 

2.10 สงสริมสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมนะนวพืไอกำรศึกษำตอละกำรประกอบอำชีพอยำง 
ขຌมขใงตอนืไองละป็นรูปธรรม  3. สรຌางขีดความสามารถ฿นการขงขัน  นวทาง  3.1 ยกระดับผลกำรประมินระดับนำนำชำติตำมครงกำร PISA (Programme for International Student Assessment)   3.2 สงสริมกำรพัฒนำศักยภำพผูຌรียนสูควำมป็นลิศ฿นดຌำนตำงโ   3.3 สงสริมกำรรียนรูຌ ชิงบูรณำกำรบบสหวิทยำกำร ชน สะตใมศึกษำ (Science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education)พืไอพัฒนำกระบวนกำรคิด 
ละกำรสรຌำงสรรค์นวัตกรรมพืไอสรຌำงมูลคำพิไม สอดคลຌองกับประทศเทย 4.0 
 4. สงสริมสนับสนุนการท าวิจัย ละน าผลการวิจัยเป฿ชຌพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   นวทาง  4.1 สงสริมกำรท ำวิจัยพืไอพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ  4.2 สงสริมกำรท ำวิจัยพืไอพัฒนำหลักสูตร 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 ของส ำนักงำนขตพืๅนทีไกำรศึกษำมีระบบกำรบริหำรงำนบุคคลทีไมี 
 ประสิทธิภำพ 
 1. พัฒนาครูละบุคลากรทางการศึกษา ฿หຌสามารถจัดการรียนรูຌอยางมีคุณภาพ ฿นรูปบบทีไหลากหลาย  นวทาง  1.1 พัฒนำครูละบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ฿หຌสำมำรถจัดกำรรียนรูຌอยำงมีคุณภำพทัๅ งระบบ
ชืไอมยงกับกำรลืไอนวิทยฐำนะ฿นรูปบบทีไหลำกหลำย 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฿หຌมีประสิทธิภำพ ดยชืไอมยงกับหนวยงำนทีไกีไยวขຌอง 
฿นกำรก ำหนด กำรก ำหนดผนอัตรำก ำลัง กำรสรรหำ กำรบรรจุตงตัๅง กำรประมินละกำรพัฒนำ กำรสรຌำง
รงจูง฿จ฿หຌครูละบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีขวัญละก ำลัง฿จ฿นกำรท ำงำน   นยบายทีไ 4 ดຌานอกาส ความสมอภาค ละความทาทียม การขຌาถึงบริการทางการศึกษา  ยุทธศาสตร์ทีไ 4 ขยายอกาสการขຌาถึงบริการทางการศึกษาละการรียนรูຌอยางมีคุณภาพ 

 ตัวชีๅวัดหลัก     16. รຌอยละ 100 ของประชำกรวัยรียนเดຌรับอกำส฿นกำรขຌำรับกำรศึกษำภำคบังคับพิไมขึๅน           17. รຌอยละ 100 ของนักรียนทีไจบกำรศึกษำภำคบังคับเดຌรับอกำส฿นกำรศึกษำตอขัๅนพืๅนฐำน
พิไมขึๅน  1. พิไมอกาสการขຌาถึงการศึกษาทีไมีคุณภาพ   นวทาง  1.1 สงสริมประชำกรวัยรียนทุกคน฿หຌเดຌรับอกำส฿นกำรขຌำรับบริกำรทำงกำรศึกษำอยำง
ทัไวถึง มีคุณภำพละสมอภำค  1.2 สรຌำงควำมขຌมขใงของระบบกำรดูลชวยหลือนักรียน ระบบสงสริมควำมประพฤติ
นักรียน ระบบคุຌมครองนักรียน ละกำรสรຌำงภูมิคุຌมกันทำงสังคม  2. ลดความหลืไอมลๅ าทางการศึกษา  นวทาง  2.1 ประสำนหนวยงำนทีไกีไยวขຌอง ฿นกำรจัดกำรศึกษำทีไหมำะสม ส ำหรับดใกดຌอยอกำส  
ทีไเมอยู฿นทะบียนรำษฎร ชน ดใกเรຌสัญชำติ ดใกพลัดถิไน ดใกตำงดຌำว ดใกเทยทีไเมมีลขประจ ำตัวประชำชน 
พืๅนทีไสูง พืๅนทีไกำะ พืๅนทีไทุรกันดำร ป็นตຌน 
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  2.2 สงสริมสนับสนุนกำร฿ชຌทคนลยี฿นกำรจัดกำรศึกษำ฿หຌครอบคลุมทุกพืๅนทีไอยำงทัไวถึง ชน  
กำรพัฒนำคุณภำพศึกษำทำงเกลผำนทคนลยีสำรสนทศ (Distance learning information technology : DLIT)  
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำดຌวยทคนลยีกำรศึกษำทำงเกลผำนดำวทียม (Distance Learning Television : DLTV)   นยบายทีไ 5 ดຌานการจัดการศึกษาพืไอสรຌางสริมคุณภาพชีวิตทีไป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม  ยุทธศาสตร์ทีไ 5 จัดการศึกษาพืไอสริมสรຌางคุณภาพชีวิตทีไป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม 

 ตัวชีๅวัดหลัก  18. รຌอยละ 100 ของผูຌ รียนระดับกำรศึกษำมีพฤติกรรมทีไสดงออกถึงควำมตระหนัก 
฿นควำมส ำคัญของกำรด ำนินชีวิตทีไป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม คุณธรรม จริยธรรมละกำรประยุกต์฿ชຌหลักปรัชญำ
ของศรษฐกิจพอพียง฿นกำรด ำนินชีวิตพิไมขึๅน 

1. จัดการศึกษาพืไอสรຌางสริมคุณภาพชีวิต  นวทาง  1.1 สงสริม สนับสนุนกำรสรຌำงจิตส ำนึกรักษ์สิไงวดลຌอม มีคุณธรรม จริยธรรม ละนຌอม
น ำนวคิดตำมหลักปรัชญำศรษฐกิจพอพียงสูกำรปฏิบัติ฿นกำรด ำนินชีวิต  1.2 สงสริม สนับสนุน฿หຌสถำนศึกษำพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรรียนรูຌ หลงรียนรูຌ 
ละสืไอกำรรียนรูຌตำงโ ทีไกีไยวขຌองกับกำรสรຌำงสริมคุณภำพชีวิตทีไป็นมิตรกับสิไงวดลຌอมนวทำง  1.3 สรຌำงครือขำยควำมรวมมือกับภำคสวนตำงโ ฿นกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติละ
สิไงวดลຌอม  นยบายทีไ 6 ดຌานการพัฒนาระบบบริหารจัดการละสงสริม฿หຌทุกภาคสวนมีสวนรวม฿นการ 
จัดการศึกษา   ยุทธศาสตร์ทีไ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการละสงสริมการมีสวนรวม฿นการจัดการศึกษา  
 ตัวชีๅวัดหลัก 
     19. อัตรำออกกลำงคันของผูຌรียนระดับกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำนเมกินรຌอยละ 0.1 
     20. รຌอยละ 100 ของสถำนศึกษำละหนวยงำนทุกระดับรวมกันสงสริมสนับสนุน฿หຌ
ผูຌปกครอง ชุมชน สังคม ฯลฯ มีสวนรวม฿นกำรพัฒนำคุณภำพผูຌรียน  1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ฿หຌมีประสิทธิภาพ  นวทาง  1.1 พัฒนำระบบกำรวำงผน กำรน ำผนเปสูกำรปฏิบัติ กำรก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ 
ละประมินผล พืไอกำรบริหำรจัดกำรทีไมีประสิทธิภำพ ดยยึดหลักธรรมำภิบำล  1.2 พัฒนำระบบงบประมำณละกำรสนับสนุนคำ฿ชຌจำยพืไอกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน  1.3 พัฒนำระบบทคนลยีดิจิทัลพืไอกำรจัดกำรศึกษำทีไมีมำตรฐำนชืไอมยงละขຌำถึงเดຌ  1.4 สรຌำงควำมขຌมขใง ละยกระดับคุณภำพสถำนศึกษำตำมบริบทของพืๅนทีไ ชน 
รงรียนทีไประสบปัญหำวิกฤตทำงกำรศึกษำ ( ICU), รงรียนประชำรัฐ (ดี฿กลຌบຌำน) , รงรียนคุณธรรม , 
หຌองรียนกีฬำ, รงรียนมำตรฐำนสำกล ฯลฯ  1.5 สงสริมระบบประกันคุณภำพภำย฿นของสถำนศึกษำ฿หຌขຌมขใง     1.6 ยกยองชิดชูกียรติส ำนักงำนขตพืๅนทีไกำรศึกษำ ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิศษ 
สถำนศึกษำ ละองค์คณะบุคคล ทีไมีผลงำนชิงประจักษ์ 
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 2. สรຌางความขຌมขใง฿นการบริหารจัดการบบมีสวนรวม  นวทาง  2.1  ส งสริมกำรบริหำรจัดกำรขตพืๅ นทีไ กำรศึ กษำดย฿ชຌ พืๅ นทีไ ป็ นฐำน (Area-base Management), รูปบบกำรบริหำรบบกระจำยอ ำนำจ CLUSTERs”   2.2 ขตพืๅนทีไกำรศึกษำจัดท ำผนบูรณำกำรจัดกำรศึกษำรวมกับส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัด ละส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค   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 
สรຌำงควำมตระหนัก฿นกำรจัดกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน กำรก ำกับดูล ตลอดจนกำรสวนรวมรับผิดชอบ฿นกำร
พัฒนำคุณภำพผูຌรียน  3.2 ประสำนสถำบันหรือหนวยงำนทำงกำรศึกษำ฿หຌคัดลือกผูຌรียนขຌำศึกษำตอดຌวยวิธีกำร 
ทีไหลำกหลำย  
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      ส�วนท่ี 3 แผนปฏิบัติการประจําป$งบประมาณ พ.ศ. 2561            



     3.1 สรุปงบประมาณรายจ�ายประจาํป$งบประมาณ พ.ศ. 2561  จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม และงบรายจ�าย           



เดຌรับงบประมาณ  งบประมาณ  
ป ี2560 ป ี2561

รวม  สพฐ. ละกองทุน 313,157.5442      303,909.0530   -9,248.4912 -2.95%
รวม  สพฐ. 313,007.5442      303,759.0530   -9,248.4912 -2.95%

งบบคุลากร 226,241.2473      221,770.1297   -4,471.1176 -1.98%
งบด านินงาน 26,490.6933        23,386.9337     -3,103.7596 -11.72%
งบลงทุน 18,318.1032        19,619.7714     1,301.6682 7.11%
งบงนิอุดหนุน 41,131.1235        38,468.3248     -2,662.7987 -6.47%
งบรายจายอืไน 826.3769            513.8934         -312.4835 -37.81%**กองทุนคนพิการ 150.0000            150.0000         -               0.00%1 ผนงานบคุลากรภาครัฐ 228,051.0291      223,150.0327   -4,900.9964 -2.15%
งบบคลากร 226,241.2473        221,770.1297    -4,471.1176 -1.98%
งบด าเนินงาน 1,809.7818           1,379.9030       -429.8788 -23.75%2 ผนงานพืๅนฐาน : สพฐ. + 
กองทุนคนพิการ

78,300.4512        34,171.0656     44,129.3856-   -56.36%
งบด าเนินงาน 20,708.1979         16,441.7306      -4,266.4673 -20.60%
งบลงทน 16,346.2386         15,940.6580      -405.5806 -2.48%
งบเงินอดหนน 40,980.4578         1,531.7545       -39,448.7033 -96.26%
งบรายจา่ยอน่ 115.5569             106.9225          -8.6344 -7.47%**กองทนคนพกิาร 150.0000             150.0000          -                0.00%3 ผนงานบรูณาการ 6,806.0639          46,437.9547     39,631.8908   582.30%
งบด าเนินงาน 3,972.7136           5,565.3001       1,592.5865 40.09%
งบลงทน 1,971.8646           3,679.1134       1,707.2488 86.58%
งบเงินอดหนน 150.6657             36,936.5703      36,785.9046 24,415.58%
งบรายจา่ยอน่ 710.8200             256.9709          -453.8491 -63.85%**กองทุนสงสริมละพัฒนาการศึกษาส าหรับคนพิการ อยู฿นผนงานพืๅนฐาน (งบรายจายอืไน)

หนวย : ลຌานบาท

สรปุงบประมาณรายจายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561
ล าดับ งบรายจาย รຌอยละพิไม/ลด

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน(ขัๅน พ.ร.บ. งบประมาณรายจายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561) 33



ค ำขอตัๅงงบประมำณของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2561303,759,053,000    บำท
งบประมำณรำยจำยประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2561 303,609,053,000    บำท
งบประมำณรำยจำยประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2560 313,007,544,200    บำท
พิไมขึๅนจำกงบประมำณรำยจำยประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2560 9,398,491,200-       บำท
พิไมขึๅน/ลดลงรຌอยละ -3.00%
ภำย฿ตຌผนงำน  9 ผนงำน1) ผนงำนบคุลำกรภำครัฐ 223,150,032,700     บำท2) ผนงำนพืๅนฐำน           :  ดຌำนควำมมัไนคงละกำรตำงประทศ           900,660,500  บำท3) ผนงำนพืๅนฐำน           :  ดຌำนกำรพัฒนำละสริมสรຌำงศักยภำพคน 33,120,405,100       บำท4) ผนงำนบรูณำกำร        :  กำรขับคลืไอนกำรกຌเขปญัหำจังหวัดชำยดนภำค฿ตຌ 884,757,500           บำท5) ผนงำนบรูณำกำร        :  กำรปอ้งกันปรำบปรำม ละบ ำบดัรักษำผูຌติดยำสพติด 162,460,000           บำท6) ผนงำนบรูณำกำร        :  กำรวิจัยละนวัตกรรม 24,301,000            บำท7) ผนงำนบรูณำกำร        :  กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำละกำรรียนรูຌตลอดชีวิต 45,186,865,000       บำท8) ผนงำนบรูณำกำร        :  กำรบริหำรจัดกำรขยะละสิไงวดลຌอม 20,000,000            บำท9) ผนงำนบรูณำกำร        :  กำรปอ้งกันละปรำบปรำมกำรทจุริตละประพฤติมิชอบ 159,571,200           บำท

 งบบคุลำกร  งบด ำนินงำน  งบลงทนุ  งินอุดหนุน  รำยจำยอืไน
รวมทัๅง สพฐ. ละกองทนุ 303,759,053,000    221,770,129,700    23,386,933,700  19,619,771,400  38,468,324,800      513,893,400  
รวม สพฐ. 303,609,053,000    221,770,129,700    23,386,933,700  19,619,771,400  38,468,324,800      363,893,400  
ผนงำนบคุลำกรภำครัฐ 223,150,032,700    221,770,129,700    1,379,903,000    (16) ผลผลิต : รำยกำรคำ฿ชຌจำยบคุลำกรภำครัฐ ยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำละกำรรียนรูຌตลอดชีวิต

223,150,032,700    221,770,129,700    1,379,903,000    <79456> กิจกรรมหลัก คำ฿ชຌจำยบคุลำกรภำครัฐ
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน

223,150,032,700    221,770,129,700    1,379,903,000    
ผนงำนพืๅนฐำนดຌำนควำมมัไนคงละกำรตำงประทศ 900,660,500          374,453,500      468,607,000      57,600,000           (0437) ครงกำร : พืๅนฐำนพืไอกำรพัฒนำกำรศึกษำ
฿นขตพัฒนำพิศษฉพำะกิจจังหวัดชำยดนภำค฿ตຌ

900,660,500          374,453,500      468,607,000      57,600,000           <86186> กิจกรรมหลัก พืๅนฐำนพืไอกำรพัฒนำกำรศึกษำ
฿นขตพัฒนำพิศษฉพำะกิจจังหวัดชำยดนภำค฿ตຌ

900,660,500          374,453,500      468,607,000      57,600,000           
ผนงำนพืๅนฐำนดຌำนกำรพัฒนำละสริมสรຌำงศักยภำพคน 33,120,405,100      16,067,277,100  15,472,051,000  1,474,154,500       106,922,500  (03) ผลผลิตทีไ 1 ผูຌจบกำรศึกษำกอนประถมศึกษำ 367,528,900          224,783,800      142,745,100      -              <5162> กิจกรรมหลัก กำรจัดกำรศึกษำกอนประถมศึกษำ 215,643,200          131,993,600      83,649,600        <97861> กิจกรรมยอย รงรียน฿นขตพืๅนทีไสูงละ
ถิไนทรุกันดำร

59,095,500           59,095,500        <5163> กจิกรรมรอง การพฒันาการรียนการสอนปฐมวยั 92,790,200             92,790,200         -              (08) ผลผลิตทีไ 2 ผูຌจบกำรศึกษำภำคบงัคับ 24,098,822,900      12,933,203,800  10,549,804,500  549,470,600          66,344,000   <5164> กิจกรรมหลัก กำรจัดกำรศึกษำประถมศึกษำส ำหรับ
รงรียนปกติ

4,549,608,640       3,627,324,500    715,628,340      206,655,800          <5272> กจิกรรมรอง การสนับสนุนการศึกษาภาคบังคับ 1,480,143,800         1,480,143,800     <6317> กจิกรรมรอง พฒันาประสิทธภิาพการบริหารจดัการ 58,858,800             49,362,800         -                    -                        9,496,000      <52009> กจิกรรมรอง การบริหารจดัการ฿นขตพืๅนทีไการศึกษา
ดย฿ชຌพืๅนทีไป็นฐาน (Area-base) 156,247,800           156,247,800       <50189> กจิกรรมรอง สงสริมการรียนการสอนภาษาองักฤษพืไอ
สริมศักยภาพการขงขัน฿นประชาคมอาซียน

141,545,000           140,487,300       1,057,700      <36263> กจิกรรมรอง พฒันาระบบการวดัละประมินผลสงสริม
ครือขายความรวมมือ฿นการประมินคุณภาพการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน

249,618,000           249,618,000       <52034> กจิกรรมรอง พฒันาหลักสูตรละกระบวนการรียนรูຌ
ทีไหลากหลาย฿หຌอืๅอตอการรียนรูຌตลอดชีวติ

324,351,900           301,530,900       22,821,000    <52039> กจิกรรมรอง สงสริมกจิกรรมนักรียนพืไอสริมสรຌาง
คุณธรรม จริยธรรม ละลักษณะทีไพงึประสงค์

86,169,400             86,169,400         <39582> กจิกรรมรอง จดัหาระบบคอมพวิตอร์ละครือขาย
อนิทอร์นใตความรใวสูงพืไอการศึกษา

785,450,600           225,851,400       559,599,200       <5165> กิจกรรมหลัก กำรจัดกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนตຌนส ำหรับ
รงรียนปกติ

1,389,409,360       796,891,000      266,503,560      326,014,800          

งบประมำณรำยจำยประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2561 + รวมกองทนุส ำหรับคนพิกำร 150,000,000 บำท

ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม (ป ี61)  งบประมำณ
พ.ศ. 2561 งบประมำณรำยจำยประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2561 ห ่วย : าท  
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 งบบคุลำกร  งบด ำนินงำน  งบลงทนุ  งินอุดหนุน  รำยจำยอืไน
ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม (ป ี61)  งบประมำณ

พ.ศ. 2561 งบประมำณรำยจำยประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2561 ห ่วย : าท  <61752> กจิกรรมรอง ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาละพฒันาอตั
ลักษณ์ผูຌรียนทีไหลากหลาย

53,611,300             46,738,800         6,872,500      <90691>กจิกรรมรอง สงสริมละพฒันาหลงรียนรูຌ฿หຌมีความ
หลากหลายพืไออืๅอตอการศึกษาละการรียนรูຌอยางมีคุณภาพ

158,200,000           158,200,000       <52018> กจิกรรมรอง การวจิยัพืไอพฒันานวตักรรมการจดัการศึกษา 134,815,000           108,718,200       26,096,800    <51999> กจิกรรมรอง สนับสนุนสริมสรຌางความขຌมขใง
฿นการพฒันาครูอยางมีประสิทธภิาพ

442,285,400           425,485,400       16,800,000             <52004> กจิกรรมรอง ครูคลังสมอง 730,026,000           730,026,000       <52015> กิจกรรมหลัก สงสริม สนับสนุน฿หຌบคุคลเดຌรับสิทธิละ
อกำสทำงกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำนอยำงทัไวถึงละปน็ธรรมสอดคลຌอง
ตำมบริบท

495,719,700          495,719,700      <62408> กิจกรรมหลัก กำรชวยหลือกลุมปำ้หมำยทำงสังคม 100,770,800          100,770,800      <85806> กิจกรรมหลัก สงสริมกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับรงรียน
฿นครงกำรตำมพระรำชด ำริ รงรียนฉลิมพระกียรติ ละรงรียน
฿นขตพืๅนทีไสูงละถิไนทรุกันดำร

401,917,300          401,917,300      <87195> กิจกรรมหลัก คืนครู฿หຌนักรียนส ำหรับรงรียนปกติ 3,753,918,000       3,753,918,000    <1056> กิจกรรมหลัก กำรกอสรຌำง ปรับปรุง ซอมซม
อำคำรรียนละสิไงกอสรຌำงประกอบส ำหรับรงรียนปกติ

8,033,879,800       8,033,879,800    <97854> กิจกรรมยอย รงรียน฿นพืๅนทีไสูงละถิไนทรุกันดำร 572,276,300          572,276,300      (09) ผลผลิตทีไ 3 ผูຌจบกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนปลำย 3,872,743,600       461,000,000      3,395,258,300    9,996,000             6,489,300     <5178> กิจกรรมหลัก กำรจัดกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนปลำย
ส ำหรับรงรียนปกติ

3,419,754,400       202,897,200      3,206,861,200    9,996,000             <50194> กิจกรรมหลัก กำรสงสริมศักยภำพ฿นกำรรียนระดับ
มัธยมศึกษำ

310,717,000          122,319,900      188,397,100      <32857> กจิกรรมรอง สงสริมภาษาตางประทศทีไสอง 
ความป็นพลมือง฿นการพฒันาสูรงรียน฿นประชาคมอาซียน

142,272,200           135,782,900       -                        6,489,300      (10) ผลผลิตทีไ 4 ดใกพิกำรเดຌรับกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำนละ
กำรพัฒนำสมรรถภำพ

2,835,867,900       2,096,620,700    593,639,200      145,608,000          -              <11943> กิจกรรมหลัก สนับสนุนกำรศึกษำส ำหรับ
ดใกออทสิติกละดใกพิกำร฿นมูลนิธคุิณพุม

53,316,000           53,316,000           <87191> กิจกรรมหลัก คืนครู฿หຌนักรียน ส ำหรับนักรียนพิกำร 1,838,289,600       1,838,289,600    <1049> กิจกรรมหลัก กำรจัดกำรศึกษำพืไอนักรียนพิกำรดย
รงรียนศึกษำพิศษ

170,425,800          115,815,400      54,610,400        <1051> กิจกรรมหลัก กำรพัฒนำสมรรถภำพดใกพิกำร
ดยศูนยก์ำรศึกษำพิศษ

295,294,800          142,515,700      60,487,100        92,292,000           <1060> กิจกรรมหลัก กำรกอสรຌำง ปรับปรุง ซอมซม
อำคำรรียนละสิไงกอสรຌำงประกอบส ำหรับดใกพิกำร

478,541,700          478,541,700      (14) ผลผลิตทีไ 5 ดใกดຌอยอกำสเดຌรับกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน 800,470,300          181,098,200      619,372,100      <12231> กิจกรรมหลัก กำรจัดกำรศึกษำส ำหรับดใกดຌอยอกำส
ดยรงรียนศึกษำสงครำะห์

289,526,700          181,098,200      108,428,500      <1058> กิจกรรมหลัก กำรกอสรຌำง ปรับปรุง ซอมซม
อำคำรรียนละสิไงกอสรຌำงประกอบส ำหรับรงรียนศึกษำสงครำะห์

510,943,600          510,943,600      (15) ผลผลิตทีไ 6 ดใกผูຌมีควำมสำมำรถพิศษเดຌรับกำรพัฒนำ
ศักยภำพ

1,092,173,000       117,772,100      171,231,800      769,079,900          34,089,200   <78573> กิจกรรมหลัก กำรพัฒนำผูຌมีควำมสำมำรถพิศษ
ดຌำนวิทยำศำสตร์ละคณิตศำสตร์

62,306,900           46,950,900        10,000,000        -                      5,356,000     <50302> กิจกรรมหลัก พัฒนำรงรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัย฿หຌ
ปน็รงรียนวิทยำศำสตร์ภมูิภำค

946,574,600          58,863,300        89,898,200        769,079,900          28,733,200   <95949> กิจกรรมหลัก กำรพัฒนำผูຌมีควำมสำมำรถพิศษ
ดຌำนทศันศิลป ์ นำฏศิลป ์ดนตรีละกีฬำ

83,291,500           11,957,900        71,333,600        (0425) ครงกำร : พัฒนำคุณภำพรงรียนสูมำตรฐำน 52,798,500           52,798,500        -                   -              <52002> กิจกรรมหลัก รงรียน฿นฝันสูมำตรฐำนสำกล 52,798,500           52,798,500        <52006> กิจกรรมหลัก พัฒนำรงรียนมัธยมศึกษำ -                      (9055) กองทนุสงสริมละพัฒนำกำรศึกษำส ำหรับคนพิกำร 150,000,000          150,000,000  <12727> กิจกรรมหลัก กำรสงสริมละพัฒนำกำรศึกษำส ำหรับ
คนพิกำร

150,000,000          150,000,000  
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 งบบคุลำกร  งบด ำนินงำน  งบลงทนุ  งินอุดหนุน  รำยจำยอืไน
ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม (ป ี61)  งบประมำณ

พ.ศ. 2561 งบประมำณรำยจำยประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2561 ห ่วย : าท  
ผนงำนบรูณำกำรขับคลืไอนกำรกຌเขปญัหำจังหวัดชำยดนภำค฿ตຌ 884,757,500          540,857,500      190,615,000      150,000,000          3,285,000     (0210) ครงกำร : พัฒนำรูปบบกำรจัดกำรศึกษำ฿นขตพัฒนำ
พิศษฉพำะกิจจังหวัดชำยดนภำค฿ตຌ

884,757,500          540,857,500      190,615,000      150,000,000          3,285,000     <51995> กิจกรรมหลัก พัฒนำรูปบบกำรจัดกำรศึกษำ
฿นขตพัฒนำพิศษฉพำะกิจจังหวัดชำยดนภำค฿ตຌ

884,757,500          540,857,500      190,615,000      150,000,000          3,285,000     
ผนงำนบรูณำกำรปอ้งกัน ปรำบปรำม ละบ ำบดัรักษำ
ผูຌติดยำสพติด

162,460,000          162,460,000      (0434) ครงกำร : ปอ้งกันละกຌเขปญัหำยำสพติด฿นสถำนศึกษำ 162,460,000          162,460,000      <57455> กิจกรรมหลัก ปอ้งกันละกຌเขปญัหำยำสพติด
฿นสถำนศึกษำ

162,460,000          162,460,000      
ผนงำนบรูณำกำรกำรวิจัยละนวัตกรรม 24,301,000           -                      17,094,500        -                   7,206,500             -              (0440) ครงกำร : วิจัยพืไอสรຌำง/สะสมองค์ควำมรูຌทีไมีศักยภำพ 1,206,500             1,206,500             <86193> กิจกรรมหลัก วิจัยระดับกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน 1,206,500             1,206,500             (0441) ครงกำร : พัฒนำครงสรຌำงพืๅนฐำนทำงวิจัย บคุลำกรทำง
วิจัย ละระบบมำตรฐำนกำรวิจัย ทัๅง฿นชิงปริมำณละคุณภำพ

23,094,500           17,094,500        6,000,000             -              <86189> กิจกรรมหลัก พัฒนำครงสรຌำงพืๅนฐำนทำงวิจัยบคุลำกร
ละระบบมำตรฐำนกำรวิจัย

23,094,500           17,094,500        6,000,000             
ผนงำนบรูณำกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำละกำรรียนรูຌตลอด
ชีวิต

45,186,865,000      -                      4,671,316,900    3,488,498,400    36,779,363,800      247,685,900  (0424) ครงกำร : พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรรียนกำรสอน กำร
วัดละประมินผล

3,151,977,000       -                      3,060,560,400    91,416,600        -                      -              <96778> กิจกรรมหลัก กำรยกระดับคุณภำพกำรรียนรูຌภำษำเทย 46,717,800           46,717,800        <86177> กิจกรรมหลัก ยกระดับคุณภำพผูຌรียนดຌำนศักยภำพกำร
รียนรูຌชิงกระบวนกำรสูควำมทดัทยีมนำนำชำติ

169,214,300          169,214,300      <86178> กิจกรรมหลัก กำรจัดกำรศึกษำพืไอกำรมีงำนท ำ 199,347,100          107,930,500      91,416,600        <86179> กิจกรรมหลัก สงสริมคุณธรรม จริยธรรมละ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ละคำนิยมของชำติ

399,408,000          399,408,000      <86188> กิจกรรมหลัก ขับคลืไอนละสนับสนุน
กำรลดวลำรียนพิไมวลำรูຌ

894,240,200          894,240,200      <86190> กิจกรรมหลัก ครูผูຌทรงคุณคำหงผนดิน 884,000,000          884,000,000      <39322> กิจกรรมหลัก ยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
สูมำตรฐำนสำกล

70,300,600           70,300,600        <32678> กิจกรรมหลัก สำนพลังประชำรัฐดຌำนกำรศึกษำพืๅนฐำน
ละกำรพัฒนำผูຌน ำ

183,877,300          183,877,300<86181> กิจกรรมหลัก กำรพัฒนำระบบกำรประมินมำตรฐำน
ละกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ

33,874,900           33,874,900        <86182> กิจกรรมหลัก กำรพัฒนำระบบกำรประมินคุณภำพ
กำรศึกษำ฿หຌมีมำตรฐำนทยีบทำนำนำชำติ

270,996,800          270,996,800      (0443) ครงกำร : พัฒนำครูกนน ำภำษำอังกฤษ฿นระดับภมูิภำค 180,000,000          -                      180,000,000      -                   -                      -              <96478> กิจกรรมหลัก พัฒนำครูกนน ำภำษำอังกฤษ
฿นระดับภมูิภำค (Boot Camp) 180,000,000          180,000,000      (0445) ครงกำร : พัฒนำสืไอละทคนลยสีำรสนทศ
พืไอกำรศึกษำ

1,259,132,800       425,921,100      654,025,800      179,185,900  <86184> กิจกรรมหลัก กำรสงสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงเกล 1,259,132,800       425,921,100      654,025,800      179,185,900  (0450) ครงกำร : ขยำยอกำสกำรขຌำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำ
ละกำรรียนรูຌตลอดชีวิตอยำงทัไวถึงละมีคุณภำพ

      40,595,755,200                         -       1,004,835,400     2,743,056,000       36,779,363,800    68,500,000<86176> กิจกรรมหลัก กำรพัฒนำดใกปฐมวัยอยำงมีคุณภำพ 70,872,200           70,872,200        <90631> กิจกรรมหลัก ยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับ
ดใกทีไมีควำมตຌองกำรจ ำปน็พิศษ

631,850,600          414,366,600      17,484,000        200,000,000          <98755> กิจกรรมหลัก ทนุกำรศึกษำฉลิมรำชกุมำรี 7,875,000             7,875,000             <90690> กิจกรรมหลัก ขับคลืไอนกำรกຌปญัหำดใก
ทีไอยูนอกระบบกำรศึกษำ฿หຌกลับขຌำสูระบบกำรศึกษำ

6,425,400             6,425,400          <52010> กิจกรรมหลัก กำรบริหำรจัดกำรรงรียนขนำดลใก 3,139,080,500       369,425,200      2,428,572,400    341,082,900          
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 งบบคุลำกร  งบด ำนินงำน  งบลงทนุ  งินอุดหนุน  รำยจำยอืไน
ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม (ป ี61)  งบประมำณ

พ.ศ. 2561 งบประมำณรำยจำยประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2561 ห ่วย : าท  <51993> กิจกรรมหลัก กำรสนับสนุนคำ฿ชຌจำย฿นกำร
จัดกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน

36,230,405,900      36,230,405,900      <86965> กิจกรรมหลัก พัฒนำระบบสำรสนทศพืไอบรูณำกำร
ขຌอมูลละสรຌำงหลักประกันอกำสกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน

68,500,000           68,500,000    <99309> กิจกรรมหลัก กำรยกระดับคุณภำพสถำนศึกษำ
ทีไตຌองกำรควำมชวยหลือละพัฒนำปน็พิศษอยำงรงดวน

440,745,600          143,746,000      296,999,600      
ผนงำนบรูณำกำรบริหำรจัดกำรขยะละสิไงวดลຌอม 20,000,000           -                      20,000,000        -                   -                      -              (0439) ครงกำร : สรຌำงจิตส ำนึกดຌำนกำรบริหำรจัดกำรขยะ นๅ ำ
สียพลังงำนละควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ

20,000,000           -                      20,000,000        -                   -                      -              <78720> กิจกรรมหลัก  สรຌำงจิตส ำนึกดຌำนกำรบริหำรจัดกำรขยะ
 นๅ ำสีย พลังงำนละควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ

20,000,000           20,000,000        
ผนงำนบรูณำกำรปอ้งกันละปรำบปรำมกำรทจุริตละประพฤติมิ
ชอบ

159,571,200          153,571,200      -                   -                      6,000,000     (0435) ครงกำร : สริมสรຌำงคุณธรรม จริยธรรม 
ละธรรมำภบิำล฿นสถำนศึกษำ

159,571,200          153,571,200      -                   -                      6,000,000     <52003> กิจกรรมหลัก พัฒนำนวัตกรรมพืไอสริมสรຌำง
ธรรมำภบิำล฿นสถำนศึกษำ

12,322,200           12,322,200        <57457> กิจกรรมหลัก สริมสรຌำงคุณธรรม จริยธรรม 
ละธรรมำภบิำล฿นสถำนศึกษำ

136,024,000          136,024,000      <87555> กิจกรรมหลัก สรຌำงควำมตระหนักรูຌ฿นกำรปอ้งกันละ
ปรำบปรำมกำรทจุริต

11,225,000           5,225,000          6,000,000     
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ผนงานพืๅนฐาน หนวย : บาท

 รวมงบด านินงาน  คาครภุัณฑ์  คาทีไดินละ
สิไงกอสรຌาง

 รวมงบลงทุน  คาจຌาง
ทีไปรกึษา

 คา฿ชຌจายเป
ตางประทศ

ชัไวคราว

 กองทุนคน
พิการ

 รวมงบ
รายจายอืไน 

สพฐ.
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   150,000,000   256,922,500

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                -     106,922,500
ผนงานพืๅนฐานดຌานความมัไนคงละการตางประทศ       900,660,500       374,453,500      12,450,000       456,157,000       468,607,000      57,600,000               -                 -                  -                  -   (0437) ครงการ : พืๅนฐานพืไอการพัฒนาการศึกษา฿นขตพัฒนาพิศษ
ฉพาะกิจจังหวัดชายดนภาค฿ตຌ

      900,660,500       374,453,500      12,450,000       456,157,000       468,607,000      57,600,000               -                 -                  -                  -   <86186> กิจกรรมหลัก พืๅนฐานพืไอการพัฒนาการศึกษา฿นขตพัฒนาพิศษ
ฉพาะกิจจังหวัดชายดนภาค฿ตຌ

      900,660,500       374,453,500      12,450,000       456,157,000       468,607,000      57,600,000                -   
ผนงานพืๅนฐานดຌานการพัฒนาละสรมิสรຌางศักยภาพคน   33,120,405,100   16,067,277,100  2,221,961,600   13,250,089,400   15,472,051,000  1,474,154,500   10,996,000   95,926,500                -     106,922,500(03) ผลผลิตทีไ 1 ผูຌจบการศึกษากอนประถมศึกษา       367,528,900       224,783,800     142,745,100                    -         142,745,100                  -                 -                 -                  -                  -   <5162> กิจกรรมหลัก การจัดการศึกษากอนประถมศึกษา       215,643,200       131,993,600      83,649,600         83,649,600                -   <97861> กิจกรรมยอย รงรยีน฿นขตพืๅนทีไสูงละถิไนทุรกันดาร         59,095,500                    -        59,095,500         59,095,500                -   <5163> กจิกรรมรอง การพัฒนาการรียนการสอนปฐมวยั         92,790,200        92,790,200                    -                  -   (08) ผลผลิตทีไ 2 ผูຌจบการศึกษาภาคบังคับ   24,098,822,900   12,933,203,800  1,582,204,500     8,967,600,000   10,549,804,500     549,470,600     9,496,000   56,848,000                -       66,344,000<5164> กิจกรรมหลัก การจัดการศึกษาประถมศึกษาส าหรบัรงรยีนปกติ     4,549,608,640    3,627,324,500     715,628,340       715,628,340     206,655,800                -   <5272> กจิกรรมรอง การสนับสนุนการศึกษาภาคบังคับ     1,480,143,800    1,480,143,800                    -                  -   <6317> กจิกรรมรอง พัฒนาประสิทธภิาพการบริหารจัดการ         58,858,800        49,362,800                  -                      -                      -                    -       9,496,000               -                  -        9,496,000<52009> กจิกรรมรอง การบริหารจัดการ฿นขตพืๅนทีไการศึกษาดย฿ชຌพืๅนทีไป็น
ฐาน (Area-base)       156,247,800       156,247,800                  -                      -                      -                    -                 -                 -                  -                  -   <50189> กจิกรรมรอง สงสริมการรียนการสอนภาษาอังกฤษพืไอสริม
ศักยภาพการขงขัน฿นประชาคมอาซียน

      141,545,000       140,487,300                    -       1,057,700      1,057,700<36263> กจิกรรมรอง พัฒนาระบบการวดัละประมินผลสงสริมครือขาย
ความรวมมือ฿นการประมินคุณภาพการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน

      249,618,000       249,618,000                  -                      -                      -                    -                 -                 -                  -                  -   <52034> กจิกรรมรอง พัฒนาหลักสูตรละกระบวนการรียนรูຌทีไหลากหลาย
฿หຌอืๅอตอการรียนรูຌตลอดชีวติ

      324,351,900       301,530,900                  -                      -                      -                    -                 -     22,821,000                -       22,821,000<52039> กจิกรรมรอง สงสริมกจิกรรมนักรียนพืไอสริมสรຌางคุณธรรม 
จริยธรรม ละลักษณะทีไพึงประสงค์

        86,169,400        86,169,400                  -                      -                      -                    -                 -                 -                  -                  -   

งบประมาณรายจายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กระทรวงศึกษาธิการ /ส านักงานคณะกรรมการการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน (ขัๅน พ.ร.บ. งบประมาณรายจายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)

ผนงาน/ครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
พ.ศ. 2561  งบด านินงาน  งบลงทุน

 งบงนิอุดหนุน

 งบรายจายอืไน
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ผนงานพืๅนฐาน หนวย : บาท

 รวมงบด านินงาน  คาครภุัณฑ์  คาทีไดินละ
สิไงกอสรຌาง
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สพฐ.งบประมาณรายจายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กระทรวงศึกษาธิการ /ส านักงานคณะกรรมการการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน (ขัๅน พ.ร.บ. งบประมาณรายจายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)

ผนงาน/ครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
พ.ศ. 2561  งบด านินงาน  งบลงทุน

 งบงนิอุดหนุน

 งบรายจายอืไน<39582> กจิกรรมรอง จัดหาระบบคอมพิวตอร์ละครือขายอินทอร์นใต
ความรใวสูงพืไอการศึกษา

      785,450,600       225,851,400     559,599,200                    -         559,599,200                  -                 -                 -                  -                  -   <5165> กิจกรรมหลัก การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนตຌนส าหรบัรงรยีน
ปกติ

    1,389,409,360       796,891,000     266,503,560       266,503,560     326,014,800                -   <61752> กจิกรรมรอง ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาละพัฒนาอัตลักษณ์
ผูຌรียนทีไหลากหลาย

        53,611,300        46,738,800                    -       6,872,500      6,872,500<90691>กจิกรรมรอง สงสริมละพัฒนาหลงรียนรูຌ฿หຌมีความหลากหลาย
พืไออืๅอตอการศึกษาละการรียนรูຌอยางมีคุณภาพ

      158,200,000       158,200,000                    -                  -   <52018> กจิกรรมรอง การวจิัยพืไอพัฒนานวตักรรมการจัดการศึกษา       134,815,000       108,718,200                    -     26,096,800     26,096,800<51999> กจิกรรมรอง สนับสนุนสริมสรຌางความขຌมขใง฿นการพัฒนาครู
อยางมีประสิทธภิาพ

      442,285,400       425,485,400                  -                      -                      -        16,800,000               -                 -                  -                  -   <52004> กจิกรรมรอง ครูคลังสมอง       730,026,000       730,026,000                  -                      -                      -                    -                 -                 -                  -                  -   <52015> กิจกรรมหลัก สงสรมิ สนับสนุน฿หຌบุคคลเดຌรบัสิทธิละอกาส
ทางการศึกษาขัๅนพืๅนฐานอยางทัไวถึงละป็นธรรมสอดคลຌองตามบรบิท

      495,719,700       495,719,700                  -                      -                      -                    -                 -                 -                  -                  -   <62408> กิจกรรมหลัก การชวยหลือกลุมป้าหมายทางสังคม       100,770,800       100,770,800                  -                      -                      -                    -                 -                 -                  -                  -   <85806> กิจกรรมหลัก สงสรมิการจัดการศึกษาส าหรบัรงรยีน฿นครงการ
ตามพระราชด าร ิรงรยีนฉลิมพระกียรต ิละรงรยีน฿นขตพืๅนทีไสูงละถิไน
ทุรกันดาร

      401,917,300                    -        40,473,400       361,443,900       401,917,300                -   <87195> กิจกรรมหลัก คืนคร฿ูหຌนักรยีนส าหรบัรงรยีนปกติ     3,753,918,000    3,753,918,000                    -                  -   <1056> กิจกรรมหลัก การกอสรຌาง ปรบัปรงุ ซอมซมอาคารรยีนละ
สิไงกอสรຌางประกอบส าหรบัรงรยีนปกติ

    8,033,879,800                    -       8,033,879,800     8,033,879,800                -   <97854> กิจกรรมยอย รงรยีน฿นพืๅนทีไสูงละถิไนทุรกันดาร       572,276,300                    -         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               -       6,489,300                -        6,489,300<5178> กิจกรรมหลัก การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายส าหรบั
รงรยีนปกติ

    3,419,754,400       202,897,200      32,516,800     3,174,344,400     3,206,861,200        9,996,000                -   <50194> กิจกรรมหลัก การสงสรมิศักยภาพ฿นการรยีนระดบัมัธยมศึกษา       310,717,000       122,319,900     188,397,100       188,397,100                -   <32857> กจิกรรมรอง สงสริมภาษาตางประทศทีไสอง ความป็นพลมือง
฿นการพัฒนาสูรงรียน฿นประชาคมอาซียน

      142,272,200       135,782,900                  -                      -                      -                    -                 -       6,489,300                -        6,489,300
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ผนงานพืๅนฐาน หนวย : บาท

 รวมงบด านินงาน  คาครภุัณฑ์  คาทีไดินละ
สิไงกอสรຌาง

 รวมงบลงทุน  คาจຌาง
ทีไปรกึษา

 คา฿ชຌจายเป
ตางประทศ

ชัไวคราว

 กองทุนคน
พิการ

 รวมงบ
รายจายอืไน 

สพฐ.งบประมาณรายจายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กระทรวงศึกษาธิการ /ส านักงานคณะกรรมการการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน (ขัๅน พ.ร.บ. งบประมาณรายจายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)

ผนงาน/ครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
พ.ศ. 2561  งบด านินงาน  งบลงทุน

 งบงนิอุดหนุน

 งบรายจายอืไน(10) ผลผลิตทีไ 4 ดใกพิการเดຌรบัการศึกษาขัๅนพืๅนฐานละการพัฒนา
สมรรถภาพ

    2,835,867,900    2,096,620,700     115,097,500       478,541,700       593,639,200     145,608,000               -                 -                  -                  -   <11943> กิจกรรมหลัก สนับสนุนการศึกษาส าหรบัดใกออทิสตกิละดใก
พิการ฿นมูลนิธิคุณพุม

        53,316,000                    -                      -        53,316,000                -   <87191> กิจกรรมหลัก คืนคร฿ูหຌนักรยีน ส าหรบันักรยีนพิการ     1,838,289,600    1,838,289,600                    -                  -   <1049> กิจกรรมหลัก การจัดการศึกษาพืไอนักรยีนพิการดยรงรยีนศึกษา
พิศษ

      170,425,800       115,815,400      54,610,400         54,610,400                -   <1051> กิจกรรมหลัก การพัฒนาสมรรถภาพดใกพิการดยศูนยก์ารศึกษา
พิศษ

      295,294,800       142,515,700      60,487,100         60,487,100      92,292,000                -   <1060> กิจกรรมหลัก การกอสรຌาง ปรบัปรงุ ซอมซมอาคารรยีนละ
สิไงกอสรຌางประกอบส าหรบัดใกพิการ

      478,541,700                    -         478,541,700       478,541,700                -   (14) ผลผลิตทีไ 5 ดใกดຌอยอกาสเดຌรบัการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน       800,470,300       181,098,200     108,428,500       510,943,600       619,372,100                  -                 -                 -                  -                  -   <12231> กิจกรรมหลัก การจัดการศึกษาส าหรบัดใกดຌอยอกาสดยรงรยีน
ศึกษาสงคราะห์

      289,526,700       181,098,200     108,428,500       108,428,500                -   <1058> กิจกรรมหลัก การกอสรຌาง ปรบัปรงุ ซอมซมอาคารรยีนละ
สิไงกอสรຌางประกอบส าหรบัรงรยีนศึกษาสงคราะห์

      510,943,600                    -         510,943,600       510,943,600                -   (15) ผลผลิตทีไ 6 ดใกผูຌมีความสามารถพิศษเดຌรบัการพัฒนาศักยภาพ     1,092,173,000       117,772,100      52,572,100       118,659,700       171,231,800     769,079,900     1,500,000   32,589,200                -       34,089,200<78573> กิจกรรมหลัก การพัฒนาผูຌมีความสามารถพิศษดຌานวิทยาศาสตร์
ละคณิตศาสตร์

        62,306,900        46,950,900      10,000,000         10,000,000     5,356,000      5,356,000<50302> กิจกรรมหลัก พัฒนารงรยีนจุฬาภรณราชวิทยาลัย฿หຌป็น
รงรยีนวิทยาศาสตรภ์ูมิภาค

      946,574,600        58,863,300      27,745,700         62,152,500         89,898,200     769,079,900     1,500,000   27,233,200     28,733,200<95949> กิจกรรมหลัก การพัฒนาผูຌมีความสามารถพิศษดຌานทัศนศิลป์  
นาฏศิลป์ ดนตรีละกีฬา

        83,291,500        11,957,900      14,826,400         56,507,200         71,333,600                -   (0425) ครงการ : พัฒนาคุณภาพรงรยีนสูมาตรฐาน         52,798,500        52,798,500                  -                      -                      -                    -                 -                 -                  -                  -   <52002> กิจกรรมหลัก รงรยีน฿นฝันสูมาตรฐานสากล         52,798,500        52,798,500                    -                  -   (9055) กองทุนสงสรมิละพัฒนาการศึกษาส าหรบัคนพิการ       150,000,000                    -                    -                      -                      -                    -                 -                 -     150,000,000   150,000,000<12727> กิจกรรมหลัก การสงสรมิละพัฒนาการศึกษาส าหรบัคนพิการ       150,000,000                    -                      -     150,000,000   150,000,000
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ผนงานบรูณาการ ขอมูล ณ วนที ่23 ม.ีค. 59
หนวย : บ ท

 รวมงบด านินงาน  คาครภุัณฑ์  คาทีไดินละ
สิไงกอสรຌาง

 รวมงบลงทุน  คาจຌาง
ทีไปรกึษา

 คา฿ชຌจายเป
ตางประทศ

ชัไวคราว

 รวมงบรายจายอืไน 
สพฐ.

รวมทัๅงสิๅน      46,437,954,700   5,565,300,100       764,142,000      2,914,971,400      3,679,113,400    36,936,570,300     214,185,900         3,285,000          256,970,900
ผนงานบูรณาการขับคลืไอนการกຌเขปัญหาจังหวัดชายดนภาค฿ตຌ          884,757,500     540,857,500          1,215,600         189,399,400         190,615,000        150,000,000                  -           3,285,000             3,285,000(0210) ครงการ : พัฒนารปูบบการจัดการศึกษา฿นขตพัฒนา
พิศษฉพาะกิจจังหวัดชายดนภาค฿ตຌ

         884,757,500     540,857,500          1,215,600         189,399,400         190,615,000        150,000,000                  -           3,285,000             3,285,000<51995> กิจกรรมหลัก พัฒนารปูบบการจัดการศึกษา฿นขต
พัฒนาพิศษฉพาะกิจจังหวัดชายดนภาค฿ตຌ

         884,757,500     540,857,500          1,215,600         189,399,400         190,615,000        150,000,000                  -           3,285,000             3,285,000
ผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม ละบ าบัดรกัษาผูຌตดิยาสพตดิ          162,460,000     162,460,000                    -                        -                        -                       -                    -                     -                         -   (0434) ครงการ : ป้องกันละกຌเขปัญหายาสพตดิ฿นสถานศึกษา          162,460,000     162,460,000                    -                        -                        -                       -                    -                     -                         -   <57455> กิจกรรมหลัก ป้องกันละกຌเขปัญหายาสพตดิ฿น
สถานศึกษา

         162,460,000     162,460,000                      -                         -   
ผนงานบูรณาการการวิจัยละนวัตกรรม            24,301,000       17,094,500                    -                        -                        -             7,206,500                  -                     -                         -   (0440) ครงการ : วิจัยพืไอสรຌาง/สะสมองค์ความรูຌทีไมีศักยภาพ             1,206,500                  -                      -                        -                        -             1,206,500                  -                     -                         -   <86193> กิจกรรมหลัก วิจัยระดบัการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน             1,206,500                  -                        -             1,206,500                       -   (0441) ครงการ : พัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานทางวิจัย บุคลากรทาง
วิจัย ละระบบมาตรฐานการวิจัย ทัๅง฿นชิงปรมิาณละคุณภาพ

           23,094,500       17,094,500                    -                        -                        -             6,000,000                  -                     -                         -   <86189> กิจกรรมหลัก พัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานทางวิจัยบุคลากร
ละระบบมาตรฐานการวิจัย

           23,094,500       17,094,500                      -             6,000,000                       -   
ผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาละการรยีนรูຌตลอด
ชีวิต

     45,186,865,000   4,671,316,900       762,926,400      2,725,572,000      3,488,498,400    36,779,363,800     208,185,900                   -            247,685,900(0424) ครงการ : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการรยีนการสอน การ
วัดละประมินผล

       3,151,977,000   3,060,560,400        91,416,600                      -            91,416,600                     -                    -                     -                         -   <96778> กิจกรรมหลัก การยกระดบัคุณภาพการรยีนรูຌภาษาเทย            46,717,800       46,717,800                      -                         -   <86177> กิจกรรมหลัก ยกระดบัคุณภาพผูຌรยีนดຌานศักยภาพการ
รยีนรูຌชิงกระบวนการสูความทัดทียมนานาชาติ

         169,214,300     169,214,300                      -                         -   <86178> กิจกรรมหลัก การจัดการศึกษาพืไอการมีงานท า          199,347,100     107,930,500        91,416,600          91,416,600                       -   <86179> กิจกรรมหลัก สงสรมิคุณธรรม จรยิธรรมละคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ละคานิยมของชาติ

         399,408,000     399,408,000                      -                         -   

งบประมาณรายจายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กระทรวงศึกษาธิการ /ส านักงานคณะกรรมการการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน (ขัๅน พ.ร.บ. งบประมาณรายจายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)

ผนงาน/ครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
พ.ศ. 2561  งบด านินงาน  งบลงทุน  งบงนิอุดหนุน  งบรายจายอืไน
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ผนงานบรูณาการ ขอมูล ณ วนที ่23 ม.ีค. 59
หนวย : บ ท

 รวมงบด านินงาน  คาครภุัณฑ์  คาทีไดินละ
สิไงกอสรຌาง

 รวมงบลงทุน  คาจຌาง
ทีไปรกึษา

 คา฿ชຌจายเป
ตางประทศ

ชัไวคราว

 รวมงบรายจายอืไน 
สพฐ.งบประมาณรายจายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กระทรวงศึกษาธิการ /ส านักงานคณะกรรมการการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน (ขัๅน พ.ร.บ. งบประมาณรายจายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)
ผนงาน/ครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

พ.ศ. 2561  งบด านินงาน  งบลงทุน  งบงนิอุดหนุน  งบรายจายอืไน<86188> กิจกรรมหลัก ขับคลืไอนละสนับสนุนการลดวลารยีน
พิไมวลารูຌ

         894,240,200     894,240,200                      -                         -   <86190> กิจกรรมหลัก ครผููຌทรงคุณคาหงผนดนิ          884,000,000     884,000,000                      -                         -   <39322> กิจกรรมหลัก ยกระดบัคุณภาพการจัดการศึกษาสู
มาตรฐานสากล

           70,300,600       70,300,600                      -                         -   <32678> กิจกรรมหลัก สานพลังประชารฐัดຌานการศึกษาพืๅนฐาน
ละการพัฒนาผูຌน า

         183,877,300     183,877,300                      -                         -   <86181> กิจกรรมหลัก การพัฒนาระบบการประมินมาตรฐานละ
การประกันคุณภาพการศึกษา

           33,874,900       33,874,900                      -                         -   <86182> กิจกรรมหลัก การพัฒนาระบบการประมินคุณภาพ
การศึกษา฿หຌมีมาตรฐานทียบทานานาชาติ

         270,996,800     270,996,800                      -                         -   (0443) ครงการ : พัฒนาครูกนน าภาษาอังกฤษ฿นระดบัภูมิภาค          180,000,000     180,000,000                    -                        -                        -                       -                    -                     -                         -   <96478> กิจกรรมหลัก พัฒนาครูกนน าภาษาอังกฤษ฿นระดบั
ภูมิภาค (Boot Camp)          180,000,000     180,000,000                      -                         -   (0445) ครงการ : พัฒนาสืไอละทคนลยสีารสนทศพืไอการศึกษา 1,259,132,800       425,921,100    654,025,800      -                    654,025,800        -                   179,185,900   -                 179,185,900         <86184> กิจกรรมหลัก การสงสรมิการจัดการศึกษาทางเกล        1,259,132,800     425,921,100       654,025,800         654,025,800     179,185,900          179,185,900(0450) ครงการ : ขยายอกาสการขຌาถึงบรกิารทางการศึกษาละ
การรยีนรูຌตลอดชีวิตอยางทัไวถึงละมีคุณภาพ

     40,595,755,200   1,004,835,400        17,484,000      2,725,572,000      2,743,056,000    36,779,363,800      29,000,000                   -             68,500,000<86176> กิจกรรมหลัก การพัฒนาดใกปฐมวัยอยางมีคุณภาพ            70,872,200       70,872,200                      -                         -   <90631> กิจกรรมหลัก ยกระดบัคุณภาพการจัดการศึกษาส าหรบั
ดใกทีไมีความตຌองการจ าป็นพิศษ

         631,850,600     414,366,600        17,484,000          17,484,000        200,000,000                       -   <98755> กิจกรรมหลัก ทุนการศึกษาฉลิมราชกุมารี             7,875,000                  -                        -             7,875,000                       -   <90690> กิจกรรมหลัก ขับคลืไอนการกຌปัญหาดใกทีไอยูนอกระบบ
การศึกษา฿หຌกลับขຌาสูระบบการศึกษา

            6,425,400         6,425,400                      -                         -   <52010> กิจกรรมหลัก การบรหิารจัดการรงรยีนขนาดลใก        3,139,080,500     369,425,200                    -        2,428,572,400      2,428,572,400        341,082,900                  -                     -                         -   <51993> กิจกรรมหลัก การสนับสนุนคา฿ชຌจาย฿นการจัดการศึกษา
ขัๅนพืๅนฐาน

     36,230,405,900                  -                        -      36,230,405,900                       -   42



ผนงานบรูณาการ ขอมูล ณ วนที ่23 ม.ีค. 59
หนวย : บ ท

 รวมงบด านินงาน  คาครภุัณฑ์  คาทีไดินละ
สิไงกอสรຌาง

 รวมงบลงทุน  คาจຌาง
ทีไปรกึษา

 คา฿ชຌจายเป
ตางประทศ

ชัไวคราว

 รวมงบรายจายอืไน 
สพฐ.งบประมาณรายจายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กระทรวงศึกษาธิการ /ส านักงานคณะกรรมการการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน (ขัๅน พ.ร.บ. งบประมาณรายจายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)
ผนงาน/ครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

พ.ศ. 2561  งบด านินงาน  งบลงทุน  งบงนิอุดหนุน  งบรายจายอืไน<86965> กิจกรรมหลัก พัฒนาระบบสารสนทศพืไอบูรณาการ
ขຌอมูลละสรຌางหลักประกันอกาสการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน

           68,500,000                  -                        -        29,000,000           68,500,000 <99309> กิจกรรมหลัก การยกระดบัคุณภาพสถานศึกษาทีไตຌองการ
ความชวยหลือละพัฒนาป็นพิศษอยางรงดวน

         440,745,600     143,746,000         296,999,600         296,999,600                       -   
ผนงานบูรณาการบรหิารจัดการขยะละสิไงวดลຌอม            20,000,000       20,000,000                    -                        -                        -                       -                    -                     -                         -   (0439) ครงการ : สรຌางจิตส านึกดຌานการบรหิารจัดการขยะ นๅ าสีย
พลังงานละความหลากหลายทางชีวภาพ

           20,000,000       20,000,000                    -                        -                        -                       -                    -                     -                         -   <78720> กิจกรรมหลัก  สรຌางจิตส านึกดຌานการบรหิารจัดการขยะ 
นๅ าสีย พลังงานละความหลากหลายทางชีวภาพ

           20,000,000       20,000,000                      -                         -   
ผนงานบูรณาการป้องกันละปราบปรามการทุจรติละประพฤตมิิ
ชอบ

         159,571,200     153,571,200                    -                        -                        -                       -          6,000,000                   -               6,000,000(0435) ครงการ : สรมิสรຌางคุณธรรม จรยิธรรม ละธรรมาภิบาล
฿นสถานศึกษา

         159,571,200     153,571,200                    -                        -                        -                       -          6,000,000                   -               6,000,000<52003> กิจกรรมหลัก พัฒนานวัตกรรมพืไอสรมิสรຌางธรรมาภิบาล
฿นสถานศึกษา

           12,322,200       12,322,200                      -                         -   <57457> กิจกรรมหลัก สรมิสรຌางคุณธรรม จรยิธรรม ละธรรมาภิ
บาล฿นสถานศึกษา

         136,024,000     136,024,000                      -                         -   <87555> กิจกรรมหลัก สรຌางความตระหนักรูຌ฿นการป้องกันละ
ปราบปรามการทุจรติ

           11,225,000         5,225,000                      -          6,000,000             6,000,000
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รายการบคุลากรภาครฐั 223,150,032,700 บาท1. งบบุคลากร 221,770,129,700       บาท1.1 งินดือนละคาจຌางประจ า 216,326,648,500       บาท1.1.1 งินดือน 210,993,487,400       บาท(1) อตัราดิม 439,137 อตัรา 176,446,311,200        บาท(2) งินประจ าต าหนง 6,543,600                 บาท(3) งิน พ.ส.ร. 26,599,400                บาท(4) งิน พ.ค.ศ. 53,370,000                บาท(5) งิน ส.ป.พ. 241,824,000              บาท(6) งินคาตอบทนรายดือนส าหรับขຌาราชการ 11,026,473,600          บาท(7) งินพิไมการครองชีพชัไวคราวของขຌาราชการ 1,008,000                 บาท(8) งินวทิยฐานะ 23,156,544,000          บาท(9) พ.ต.ก. 34,813,600                บาท1.1.2 คาจຌางประจ า 5,333,161,100          บาท(1) อตัราดิม (คาจຌางประจ า) 19,107 อตัรา 5,306,274,500           บาท(2) งิน พ.ส.ร. (คาจຌางประจ า) 12,600                     บาท(3) งิน ส.ป.พ. (คาจຌางประจ า) 26,664,000                บาท(4) งินพ.ค.ศ. 210,000                    บาท1.2 คาตอบทนพนักงานราชการ 5,443,481,200          บาท1.2.1 คาตอบทนพนักงานราชการ 5,443,481,200          บาท(1) คาตอบทนพนักงานราชการ 22,987 อตัรา 5,443,481,200           บาท2. งบด านินงาน 1,379,903,000          บาท2.1 คาตอบทน ใชຌสอยละวัสดุ 1,379,903,000          บาท2.1.1 คาตอบทน ใชຌสอยละวัสดุ 1,379,903,000          บาท(1) คาชาบຌาน 494,796,000              บาท(2) คาตอบทนวทิยากร/ครูผูຌสอนศาสนาอสิลาม 9,216,000                 บาท(3) คาตอบทนหมาจายทนการจัดหารถประจ าต าหนง 2,246,400                 บาท(4) คาตอบทนพิศษงินดือนตใมขัๅน 2,243,600                 บาท(5) คาตอบทนพิศษรายดือนส าหรับขຌาราชการละลูกจຌางทีไปฏบิติังาน
ในพืๅนทีไพิศษ

402,372,000              บาท(6) คาตอบทนพิศษรายดือนส าหรับพนักงานราชการทีไปฏบิติังานในพืๅนทีไพิศษ 56,940,000                บาท(7) คาใชຌจายในการพฒันาคุณภาพการศึกษาในพืๅนทีไจังหวดัชายดนภาคใตຌ 219,348,000              บาท(8) งินสมทบกองทนุประกนัสังคม(พนักงานราชการ) 192,741,000              บาท

ผนงานบคุลากรภาครฐั
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 ส ำนัก/สพฐ.
ด ำนินกำร

 จัดสรร฿หຌ
สพท./รงรียน

 สพท. สนอ
ครงกำรลกป้ำ

แ ง คุล 223,150,032,700  221,770,129,700    1,379,903,000      
ง ลง ุ 19,619,771,400    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       

ง 303,361,367,100  221,770,129,700 19,619,771,400  6,436,852,740   16,321,380,630  628,700,330      38,468,324,800  116,207,500 * ง ณ อง อง ุ  ค พ แล ้

 สรุปงบประมำณตำมยุทธศำสตร์
งบประมำณรำยจำยประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2561 ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน

 งบด ำนินงำน
 งบรำยจำยอืไน งบอุดหนุน งบลงทุน งบบคุลำกร รวม
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      3.2 รายละเอียดงบประมาณรายจ�ายประจาํป$งบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามยุทธศาสตร7            



      ยุทธศาสตร7ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง           



ยทุธศาสตร์ทีไ 1 จัดการศึกษาพืไอความมัไนคง

 ส านัก/สพฐ.
ด านินการ

 จัดสรร฿หຌ
สพท./รงรียน

 สพท. สนอ
ครงการ
ลกปา้

 งบอุดหนุน

รวมงบประมาณ ยทุธศาสตร์ทีไ 1 1,954,954,200      576,995,550       1,101,177,100     59,896,550     207,600,000    9,285,000     
ผนงานพืๅนฐานดຌานความมัไนคง 432,053,500        -                   374,453,500        -                57,600,000      -              
ครงการพืๅนฐานพืไอการพัฒนาการศึกษา฿นขตพัฒนาพิศษฉพาะกิจ
จังหวัดชายดนภาค฿ตຌ

432,053,500        -                   374,453,500        -                57,600,000      -              
กิจกรรมหลัก พืๅนฐานพืไอการพัฒนาการศึกษา฿นขตพัฒนาพิศษฉพาะ
กิจจังหวัดชายดนภาค฿ตຌ

432,053,500        -                   374,453,500        -                57,600,000      -              1-4 พืๅนฐาน/ภาค฿ตຌ สพก.จชต.1. การรักษาความปลอดภัยครูละสถานศึกษา 1. รงรียน ครู นักรียน฿นพืๅนทีไจงัหวัดชายดนภาค฿ตຌ เดຌรับดูล
ตามมาตรการรักษาความปลอดภัย

107,332,000        -                   107,332,000        -                -                 -              1-4 สพก.จชต.2. รงรียนครงการสานฝันการกฬีาสูระบบการศึกษาจงัหวัดชายดน฿ตຌ 2. รงรียนกลุมปງาหมายสามารถจดัการรียนการสอน ผนการรียน 
ดຌานวิทย-์กฬีา ละศิลป์-กฬีา เดຌอยางมีคุณภาพ

119,524,200        -                   61,924,200         -                57,600,000      -              1-4 สพก.จชต.3. คา฿ชຌจาย฿นการพฒันาคุณภาพการศึกษา฿นพืๅนทีไจงัหวัดชายดนภาค฿ตຌ 3. จຌาหนຌาทีไละบุคลากร ฿นพืๅนทีไจงัหวัด นราธิวาส ปัตตานี ยะลา 
ละสงขลา สีไอ าภอ(จะนะ นาทวี ทพา ละสะบຌายຌอย) เดຌรับ
คาตอบทนพิศษคา฿ชຌจายพฒันาคุณภาพการศึกษา จชต. 
ตามสิทธิประยชน์ทีไพงึเดຌรับ

203,112,000        -                   203,112,000        -                -                 -              1-4 สพก.จชต.4 ติดตามละประมินผลการจดัการศึกษา฿นจงัหวัดชายดนภาค฿ตຌ 4. รายงานละสรุปผลการด านินงานของ สพท. 13 ขต 2,085,300           -                   2,085,300           -                -                 -              1-4 สพก.จชต.
ผนงานพืๅนฐานดຌานการพัฒนาละสริมสรຌางศักยภาพคน 107,319,000        67,167,100        28,371,900         11,780,000     -                 -              
ผลผลิตทีไ 2 ผูຌจบการศึกษาภาคบงัคับ 107,319,000        67,167,100        28,371,900         11,780,000     -                 -              
กิจกรรมหลัก การจัดการศึกษาประถมศึกษาส าหรับรงรียนปกติ 107,319,000        67,167,100        28,371,900         11,780,000     -                 -              ภาคบงัคับ/ประถม  สกก./สนก./

สวก./สพฐ.
 กิจกรรมรอง สงสริมกิจกรรมนักรียนพืไอสริมสรຌางคุณธรรม จริยธรรม ละ
ลักษณะทีไพึงประสงค์

47,983,400         8,211,500          27,991,900         11,780,000     -                -             ภาคบงัคับ/ประถม สกก.
ครงการลูกสือ 6,652,800            1,842,800           1,200,000            3,610,000        สกก.1.1 สนับสนุนขตพืๅนทีไทีไจดักจิกรรมลูกสือดีดนป็นทีไประจกัษ์กสาธารณชน฿หຌก 
ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาดีดนละระดับดี

1. ลูกสือละบุคลากรทางการลูกสือมีความรูຌละทักษะลูกสือ 
สามารถน าเปชวยหลือตนองละบุคคลอืไนเดຌ

1 สกก.1.2  จดัสรรงบประมาณ ป 2561 ฿หຌรงรียนตຌนบบลูกสือของ สพฐ. 2. ลูกสือละบุคลากรทางการลูกสือ มีคุณธรรม จริยธรรมละบ าพใญตน
฿หຌป็นประยชน์ มีจติอาสา

1 สกก.1.3  การขงขนัทักษะลูกสือ ประจ าป 2561 ระดับภูมิภาค 3. ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา สามารถจดักจิกรรมลูกสือ
฿นวันส าคัญตาง โ เดຌ

1 - 2 สกก.1.4  จดัการฝຄกอบรมบุคลากรทางการลูกสือ (ผูຌบริหาร) 2 - 3 สกก.1.5  การประชมุชงิปฏิบัติการคัดลือก สพท.ทีไจดักจิกรรมลูกสือดีดนป 61 3 สกก.1.6 จดัการฝຄกอบรมบุคลากรทางการลูกสือ 4 ภูมิภาค การจดัการคายพกัรม 4 สกก.1.7  ติดตามการด านินงานการจดักจิกรรมลูกสือ 1 - 4 สกก.

 รายจายอืไน

หนวย : บาท  

ผนปฏบิตักิารประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2561
ผนงาน/ผลผลติ /ครงการ/กิจกรรม ปา้หมาย  รวม

งบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านกตามงบรายจาย

เตรมาส หลงงิน  หนวยงาน
รับผิดชอบ

 งบด านินงาน
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ยทุธศาสตร์ทีไ 1 จัดการศึกษาพืไอความมัไนคง

 ส านัก/สพฐ.
ด านินการ

 จัดสรร฿หຌ
สพท./รงรียน

 สพท. สนอ
ครงการ
ลกปา้

 งบอุดหนุน
 รายจายอืไน

หนวย : บาท  

ผนงาน/ผลผลติ /ครงการ/กิจกรรม ปา้หมาย  รวม

งบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านกตามงบรายจาย

เตรมาส หลงงิน  หนวยงาน
รับผิดชอบ

 งบด านินงาน

ครงการสภานักรียน 4,772,900            572,900             1,800,000            2,400,000        สกก.2.1 การขงขนัสภานักรียน฿นงานศิลปหัตถกรรมนักรียน ระดับชาติ ครัๅงทีไ 67 1.สภานักรียนเดຌรับการพฒันา ขຌมขใงละยัไงยนื นักรียนขຌา฿จ
บทบาทหนຌาทีไตามหลักธรรมาภิบาล ตระหนักถงึการอยูรวมกนั฿นสังคม
อยางมีความสุข ดยคารพกฎ กติกา ฿นการด านินงานของสังคม 
ละมีสวนรวมอยูดຌวยกนัอยางมีความสุข

2 สกก.2.2 การขงขนัรงรียนตຌนบบสภานักรียนประจ าป 2561 2. สรຌางความตระหนัก฿หຌนักรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความป็นเทย 1 - 4 สกก.2.3 ประชมุสัมมนาสภานักรียน ระดับประทศ 3. สงสริมกจิกรรมคานิยมรวมของอาซียน รืไอง การคารพ
สิทธิมนุษยชน ละคานิยมกีไยวกบัสันติภาพ

1 - 4 สกก.4. สังคม฿นรงรียนป็นสังคมปຂดมีกลเกปງองกนัละกຌเข
ความทุกขร์ຌอนของทุกฝຆาย มีความพอพยีงละยดึมัไน฿นหลักการ
ตามวิถชีวีิตประชาธิปเตย฿หຌนักรียนเดຌมีประสบการณ์฿นการท างาน
รวมกนั฿นสังคมมีการปลูกฝังทัศนคติคานิยมความป็นประชาธิปเตย 
มีจติวิญญาณ฿นการ฿ชຌหลักธรรมาภิบาลด านินกจิกรรมทุกสวนทุกระดับ 
สามารถติบตป็นพลมืองดีของประทศชาติ

สกก.5. ครูละผูຌรับผิดชอบงานสภานักรียนมีความรูຌความขຌา฿จกระบวนการ
ท างานของสภานักรียน สงสริมการด านินงานของสภานักรียน฿นรงรียน 
อยางถกูตຌองละตอนืไอง

สกก.
ครงการนักรียนเทยสุขภาพดี 5,843,600            3,331,700           991,900              1,520,000        สกก.3.1 ประชมุชงิปฏิบัติการสรຌางความขຌา฿จจຌาหนຌาทีไขตพืๅนทีไ฿นการก ากบัดูลงาน
ดຌานสุขภาพ การศึกษา ละบูรณาการ฿หຌกบัผูຌรับผิดชอบจาก สพป. ศอ. รวมกบั
ศูนยอ์นามัย กระทรวงสาธารณสุข

1. นักรียนมีรางกายขใงรง จริญติบตสมวัย จติ฿จสดชืไน 
พรຌอมทีไจะฝງาระวังสุขภาพของตนอง฿หຌมีพฤติกรรมสุขภาพทีไพงึประสงค์ 
มีกระบวนการรียนรูຌทีไสงสริมสุขภาพของนักรียน฿นรงรียน 
ละน าเปประยกุต์฿ชຌ฿หຌกดิประยชน์กตนอง พืไอนละครอบครัว

1 สกก.3.2 คัดลือกรงรียนตຌนบบนักรียนเทยสุขภาพดี Best of the Best รุนทีไ 2 ละ
จดัสรรงบประมาณ฿หຌรงรียน 22 รงรียน

2. ลดอตัราภาวะทุพภชนาการละลดปัญหาสุขภาพ฿นชองปากของนักรียน3. พืไอพฒันาระบบการบริหารจดัการ 1 - 2 สกก.3.3 ประชมุชงิปฏิบัติการสรຌางความขຌมขใง฿หຌกรงรียนตຌนบบ รุนทีไ 5 4. ผูຌบริหาร ครู ละผูຌมีสวนกีไยวขຌอง มีความรูຌละประสบการณ์
฿นการบริหารจดัการละกระบวนการรียนรูຌทีไสงสริมสุขภาพของนักรียน 3 - 4 สกก.3.4 ศึกษาละกใบขຌอมูลพืไอชืไอมยงการด านินงานนักรียนเทยสุขภาพดีสูผลสัมฤทธิ์ 5. มีครือขายการด านินงานรวมกนักบัหนวยงานละองค์กรดຌานสุขภาพ
฿นการสงสริมละพฒันาสุขภาพ อนามัยของดใก฿นวัยรียนทุกรงรียน 3 สกก.3.5 สรุปผลการศึกษาละกใบขຌอมูล 3 สกก.3.6 สรຌางครือขายรงรียนตຌนบบนักรียนเทยสุขภาพดี รุนทีไ 1 - 5 3 สกก. 47
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 งบด านินงาน

ครงการศิลปหัตถกรรมนักรียน 24,952,600          952,600             24,000,000          สกก.4.1 การขงขนัศิลปหัตถกรรมนักรียน ครัๅงทีไ 67 ประจ าป 2560 ระดับภูมิภาค 1. คຌนหาสุดยอดผลงานนักรียน฿นดຌานศิลปหัตถกรรมนักรียน฿นตละ
กจิกรรม

1 สกก.4.2 จดังานศิลปหัตถกรรมนักรียน ระดับชาติครัๅงทีไ 67 ประจ าป 2560 2. ยาวชนเทยหันมาอา฿จ฿ส฿นการรียนวิชาชพี ฝຄกฝนทักษะฝมือตนอง
฿หຌมีความป็นลิศละรอบรูຌ฿นวิชาชพีทีไตนองถนัดอนัจะป็นรากฐานส าคัญ
฿นการประกอบอาชพี฿นอนาคต

2 สกก.3. นักรียนสดงออกถงึความรูຌความสามารถละผยพรผลงาน
ดຌานการจดัการศึกษาสูสายตาสาธารณชน

สกก.
ครงการสหกรณ์รงรียน 5,761,500            1,511,500           4,250,000        สกก.5.1 ประชมุสรຌางความขຌมขใง฿หຌกบัตຌนบบสหกรณ์รงรียน (รุนทีไ 2) ละสพท.
ทีไสนับสนุนกจิกรรมสหกรณ์รงรียนดีดนประจ าป 2560 1. นักรียนเดຌรียนรูຌ ละขຌา฿จหลักการละวิธีการบริหารจดัการ

กจิกรรมสหกรณ์฿นรงรียน สริมทักษะทางดຌานอาชพีสงสริม
฿หຌนักรียนเดຌคิด วางผน ละเดຌลงมือปฏิบัติจริง  ตลอดจน
น าเปประยกุต์฿ชຌ฿นชวีิตประจ าวันเดຌอยางกดิประยชน์

1 สกก.5.2 กจิกรรมวันสหกรณ์นักรียนหงชาติ 7 มิถนุายน "ฉลิมพระกยีรติ
สมดใจพระทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี" 2. ผูຌบริหาร ครู มีการพฒันาตอยอดการจดักจิกรรมสหกรณ์ละมีการ

จดัรูปบบการท างานตามหลักของสหกรณ์฿หຌสรຌางสรรค์ทันสมัยยิไงขึๅน ดย
จดั฿หຌมีการศึกษาอบรม ละผยพรความรูຌของสหกรณ์฿หຌกบันักรียน
อยางทัไวถงึ

2 - 3 สกก.5.3 คัดลือกรงรียนตຌนบบสหกรณ์รงรียน (รุนทีไ 3) ละ สพท. ทีไสนับสนุน
กจิกรรมสหกรณ์รงรียนเดຌดีดน ประจ าป 2561 3. รงรียนจดักจิกรรมสหกรณ์เดຌอยางครบวงจร ละสอดทรกอดุมการณ์

 หลักการวิธีการสหกรณ์ การวางผนละการคิดวิคราะห์ ฿หຌกบันักรียน
เดຌอยางมีประสิทธิภาพ

3 - 4 สกก.5.4 ประมินชงิประจกัษ์การจดักจิกรรมสหกรณ์รงรียน ละ สพท. ทีไสนับสนุน
กจิกรรมสหกรณ์รงรียนเดຌดีดน

4. ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาทุกขต มีรงรียนตຌนบบสหกรณ์รงรียน 4 สกก.5.5 จดัสรรงบประมาณ฿หຌรงรียนตຌนบบสหกรณ์รงรียน (รุนทีไ 3) ละ สพท. 
ทีไสนับสนุนกจิกรรมสหกรณ์รงรียนเดຌดีดน ประจ าป 2561 4 สกก.5.6 ประชมุสรุปการด านินกจิกรรมสหกรณ์รงรียน ประจ าป 2561 ละก าหนด
หลักกณฑ์การคัดลือกรงรียนตຌนบบ Best of the Best 4 สกก.
กจิกรรมรอง สงสริมกจิกรรมนักรียนพืไอสริมสรຌางคุณธรรม จริยธรรม ละ
ลักษณะทีไพงึประสงค์

38,186,000          37,806,000         380,000              -                -                 -              ภาคบังคับ/ประถม สนก./สพฐ.1.ครงการพฒันาจติส านึกยาวชนเทย วิถพีทุธ 1. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมกดใกละยาวชน ผานระบบการจดั
การศึกษา พฒันาชวีิตผูຌรียนดยองค์รวมทัๅงทางดຌานศีลธรรม คุณธรรม 
จริยธรรม คานิยมดຌานปัญญา ความคิด สูการกนิ อยู ดู ฟงั ป็นสอดคลຌอง
กบันยบายรัฐทีไสนับสนุน฿นรืไองของคุณธรรม จริยธรรม฿นสถานศึกษา

2,391,100            2,011,100 380,000 สนก.1.1 ลกปลีไยนรียนรูຌ (รวมกบักองทัพภาคทีไ 2 ละมูลนิธิปรม) 380,000              380,000 4 สนก.1.2 พฒันาการรียนรูຌครงงานคุณธรรม (ดยพระวิทยากร 18 สาย) 301,100              301,100 2 สนก. 48
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 งบด านินงาน1.3 ตกหนอ ตอยอด ครงงานคุณธรรม 1,710,000            1,710,000 2 สนก. 2.ครงการนักธุรกจินຌอยมีคุณธรรม น าสูศรษฐกจิสรຌางสรรค์ 2. นักรียนเดຌรียนรูຌการป็นผูຌประกอบการหรือการประกอบอาชพีธุรกจิ
อยางมีคุณธรรมละสรຌางสรรค์ มีการ฿ชຌความคิดสรຌางสรรค์฿นการ
สรຌางนวัตกรรม พฒันาผลิตภัณฑ์ บรรจภุัณฑ์ พิไมมูลคาสินคຌา
 สามารถจ าหนายเดຌจริง฿นชงิพาณิชย ์นักรียนสามารถคิดป็น 
ท าเดຌ ขายป็น พรຌอมทัๅง฿หຌความส าคัญกบัการรักษาทรัพยสิ์น
ทางปัญญาของตนละเมละมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูຌอืไน

9,951,100            9,951,100 -                    -                -                 -              สนก. 1. สนับสนุนงบประมาณ฿หຌส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษารงรียนทีไมีความพรຌอมละ
ศูนย์กนน าฯ พืไอการขยายผลครงการนักธุรกจินຌอยฯ

4,474,740            4,474,740 2 สนก.  1.1 ประชมุปฏิบัติการสรຌางความขຌา฿จละจดัท าผนมบทส าหรับผูຌรับผิดชอบ
ศูนย์กนน าฯ

554,400              2 สนก.  1.2 พฒันาพืไอยกระดับคุณภาพศูนย์กนน าฯ 29 ศูนย์ดิม ฿หຌป็นตຌนบบ
ของจงัหวัด

554,400              2 สนก.  1.3 สนับสนุนงบประมาณ฿หຌศูนย์กนน าฯ 29 ศูนย์ดิมพืไอขยายผลสูรงรียน
฿กลຌคียงละชมุชน

870,000              2 สนก.  1.4 สนับสนุนงบประมาณ฿หຌรงรียนทีไผานการอบรมทีไมีความพรຌอมป็นศูนย์
กนน าขยายครือขายระดับภูมิภาคพิไมติม

1,800,000            2 สนก.  1.5 สัมมนาครือขายชมุชน พืไอสรຌางความรวมมือละความขຌมขใงของศูนย์
กนน าขยายครือขายของครงการ

695,940              2 สนก. 2. สรຌางความขຌมขใงทางวิชาการละนวด านินการ ของศูนย์กนน าขยาย
ครือขายของครงการสูประทศเทย 4.0 1,265,584            1,265,584 สนก.   2.1 ประชมุปฏิบัติการวางผนการพฒันาหลักสูตรละนวด านินการของศูนย์
กนน าฯ สูประทศเทย 4.0 334,400              3 สนก.   2.2 สงสริม฿หຌครูพฒันาหลักสูตรปรับปลีไยนกระบวนการจดัการรียนรูຌ฿หຌ
สอดคลຌองกบัความปลีไยนปลงของสังคมละนยบายของประทศ

346,360              3 สนก.  2.3 คายพฒันาศักยภาพความคิดสรຌางสรรค์นักรียนพืไอสงสริม฿หຌนักรียนกนน า 
สามารถท างานรวมกบัครูเดຌอยางมีประสิทธิภาพ

584,824              3 สนก. 3. การลกปลีไยนรียนรูຌ จดัวทีสดงศักยภาพ จ าหนายผลผลิตของนักรียน/ครู 
ละการคัดลือกผลงานนวัตกรรมการจดัการรียนการสอนงานอาชพีครงการ
นักธุรกจินຌอยฯ

3,580,776            3,580,776  3-4 สนก. 4. ผยพรผลงานดยจดัพมิพ์อกสาร Best Practice กระบวนการจดัการรียนรูຌ
ของครู

120,000              120,000 4 สนก. 5. การด านินงานกจิกรรมภาย฿ตຌงานศิลปหัตถกรรมนักรียนระดับภาค 4 ภูมิภาค 300,000              300,000 1 สนก.6. การประชมุสรุปรายงานผลละวางผนการด านินงานครงการนักธุรกจินຌอยฯ 210,000              210,000 4 สนก. 49
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รับผิดชอบ

 งบด านินงาน

ครงการพัฒนานยบายการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ของ สพฐ. 8,228,100          8,228,100          1-4 ภาคบงัคับ/ประถม  สพฐ.
งบประชุม อบรม สัมมนา 17,615,700        17,615,700        1-4 ภาคบงัคับ/ประถม  สพฐ.
กิจกรรมรอง พัฒนาหลักสูตรละกระบวนการรียนรูຌทีไหลากหลาย฿หຌอืๅอ
ตอการรียนรูຌตลอดชีวิต

21,149,600      21,149,600     -                 -             -              -           ภาคบงัคับ/ประถม สวก./สพฐ.
ครงการ การขับคลืไอนหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียงสูสถานศึกษา  สถานศึกษาทุกหงมีการจดักระบวนการรียนรูຌพืไอบมพาะผูຌรียน

฿หຌมีอปุนิสัย อยูอยางพอพยีง
5,637,400            5,637,400            1-4 ภาคบงัคับ/ประถม  สวก.1. การประชมุก าหนดผนปฏิบัติการการขบัคลืไอนหลักปรัชญาของศรษฐกจิ

พอพยีงสูสถานศึกษา
สวก.2. การพฒันาความรูຌความขຌา฿จ฿นการขบัคลืไอนหลักปรัชญาของศรษฐกจิพอพยีง

สูสถานศึกษา
 สวก. 2.1 การประชมุจดัท ารางหลักสูตรการ฿หຌความรูຌความขຌา฿จการขบัคลืไอนหลัก

ปรัชญาของศรษฐกจิพอพยีงสูสถานศึกษา
170,720              170,720             1 สวก.2.2 การอบรมวิทยากร/ผูຌบริหารสถานศึกษากนน าการบริหารสถานศึกษาตามหลัก

ปรัชญาของศรษฐกจิพอพยีง
 สวก.2.3 การอบรมวิทยากรกนน าทักษะการจดัการรียนรูຌตามหลักปรัชญาของ

ศรษฐกจิพอพยีง
1,755,600            1,755,600            1-2 สวก.2.4 การสรຌาง พฒันาละอบรมพีไลีๅยง/ผูຌนิทศสถานศึกษา ผูຌประมินสถานศึกษา

พอพยีงละผูຌประมินศูนยก์ารรียนรูຌตามหลักปรัชญาของศรษฐกจิพอพยีง
1,055,200            1,055,200           2  สวก.2.5 จดัสรรพืไอจดัการอบรมชงิปฏิบัติการการบริหารสถานศึกษาละการจดัการ

รียนรูຌตามหลักปรัชญาของศรษฐกจิพอพยีงกผูຌบริหาร ละครู
สวก.3. การพฒันาศักยภาพสถานศึกษาพอพยีงสูการป็นศูนยก์ารรียนรูຌตามหลักปรัชญา

ของศรษฐกจิพอพยีง
 สวก.

กจิกรรมทีไ 3.1 ประชมุจดัท ารางหลักสูตรการอบรมผูຌบริหารละครูสถานศึกษาทีไป็น
ศูนยก์ารรียนรูຌตามหลักปรัชญาของศรษฐกจิพอพยีง

สวก.
กจิกรรมทีไ 3.2 จดัสรรพืไอจดัการอบรมชงิปฏิบัติการผูຌบริหารละครูศูนยก์ารรียนรูຌ
ตามหลักปรัชญาของศรษฐกจิพอพยีง

 สวก.
กจิกรรมทีไ 3.3 จดัสรรพืไอพฒันาศักยภาพการบริหารละการด านินงาน
ศูนยก์ารรียนรูຌตามหลักปรัชญาของศรษฐกจิพอพยีง

สวก.
กจิกรรมทีไ 3.4 การประชมุผูຌบริหารสรุปผลการด านินการศูนยก์ารรียนรูຌตามหลัก
ปรัชญาของศรษฐกจิพอพยีง

 สวก.4. การรักษาละพฒันาสมรรถนะสถานศึกษาพอพยีง฿หຌคงสภาพ ตอนืไองละยัไงยนื สวก.
กจิกรรมทีไ 4.1 จดัสรรการอบรมละพฒันาบุคลากรพืไอพฒันาสมรรถนะ
สถานศึกษาพอพยีง฿หຌคงสภาพ ตอนืไองยัไงยนื

 สวก.
กจิกรรมทีไ 4.2 การติดตามละประมินผลการอบรมพืไอพฒันาสมรรถนะ
สถานศึกษาพอพยีง฿หຌคงสภาพ ตอนืไอง ยัไงยนื

สวก. 50
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กจิกรรมทีไ 4.3 การสรุปละน าสนอผลการพฒันาสมรรถนะสถานศึกษาพอพยีง
฿หຌคงสภาพ ตอนืไองยัไงยนื

132,000              132,000              3-4  สวก.5. การพฒันาระบบบริหารจดัการละสงสริมการขบัคลืไอนขยายผลของขตพืๅนทีไ
การศึกษาละการนิทศ

สวก.
กจิกรรมทีไ 5.1 การนิทศติดตามผลการด านินงานสถานศึกษาพอพยีงละ
ศูนยก์ารรียนรูຌตามหลักปรัชญาของศรษฐกจิพอพยีง

99,060                99,060                3-4  สวก.
กจิกรรมทีไ 5.2 จดัสรรพืไอการนิทศสถานศึกษาพอพยีงละศูนยก์ารรียนรูຌตามหลัก
ปรัชญาของศรษฐกจิพอพยีง ส าหรับผูຌรับผิดชอบระดับขตพืๅนทีไการศึกษา

สวก.
กจิกรรมทีไ 5.3 การประชมุนวทางการนิทศละพฒันาสถานศึกษาพอพยีงละ
ศูนยก์ารรียนรูຌตามหลักปรัชญาของศรษฐกจิพอพยีงกผูຌรับผิดชอบระดับขตพืๅนทีไ
การศึกษา

 สวก.
กจิกรรมทีไ 5.4 การประชมุพืไอสรุปผลการนิทศละพฒันาสถานศึกษาพอพยีงละ
ศูนยก์ารรียนรูຌตามหลักปรัชญาของศรษฐกจิพอพยีงกผูຌรับผิดชอบระดับขตพืๅนทีไ
การศึกษา

สวก.
กจิกรรมทีไ 5.5 การพฒันาระบบขຌอมูลสารสนทศ 300,000              300,000              3-4  สวก.6. การสรຌางชมุชนหงการรียนรูຌทางวิชาชพีพืไอพฒันากระบวนการลกปลีไยนรียนรูຌ
 การผยพรละประชาสัมพนัธ์

สวก.
กจิกรรมทีไ 6.1 การท าอกสารประชาสัมพนัธ์ 1,650,700            1,650,700            2-3  สวก.
กจิกรรมทีไ 6.2 การจดัท ากจิกรรมชดิชูกยีรติ 4 ภูมิภาค สวก.
กจิกรรมทีไ 6.3 การจดักจิกรรมลกปลีไยนรียนรูຌพืไอการพฒันา  สวก.
กจิกรรมทีไ 6.4 การจดักจิกรรมมหกรรมทางวิชาการระดับชาติ สวก.7. การวิจยัละพฒันาสถานศึกษาพอพยีง฿หຌขຌมขใงละยัไงยนื 474,120              474,120              1-3  สวก.
ครงการพัฒนานยบายการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ของ สพฐ. 12,701,400               12,701,400  1-4 ภาคบงัคับ/ประถม  สพฐ.
งบประชุม อบรม สัมมนา 2,810,800                  2,810,800  1-4 ภาคบงัคับ/ประถม  สพฐ.
ผนงานบรูณาการขับคลืไอนการกຌเขปญัหาจังหวัดชายดนภาค฿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     พัฒนารูปบบ/
ภาค฿ตຌ

กิจกรรมหลัก พัฒนารูปบบการจัดการศึกษา฿นขตพัฒนาพิศษฉพาะ
กิจจังหวัดชายดนภาค฿ตຌ

694,142,500        14,393,000        526,464,500        -                150,000,000    3,285,000     1-4 พัฒนารูปบบ/
ภาค฿ตຌ

 สพก.จชต./
สศศ./สพฐ.1. พฒันารูปบบยยีวยาผูຌเดຌรับผลกระทบจากหตุการณ์ชายดนภาค฿ตຌ 1. ชຌาราชการครูละบุคลากรทางการศึกษาผูຌเดຌรับผลกระทบจากหตุการณ์

ความเมสงบ  เดຌรับการดูลยยีวยาตามสิทธิประยชน์ทีไพงึเดຌรับ
2,600,000 -                   2,600,000 -                -                 -              1-4 สพก.จชต.
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 งบด านินงาน2. สงสริมการมีสวนรวมองค์กรครือขายการจดัการศึกษา฿นพืๅนทีไจงัหวัดชายดน
ภาค฿ตຌ

2. สพฐ. สพท. ละรงรียน฿นพืๅนทีไจงัหวัดชายดนภาค฿ตຌเดຌรับ
ความรวมมือ฿นการจดัการศึกษาจากภาคประชาสังคม

3,941,000 600,000             3,341,000 -                -                 -              1-4 สพก.จชต.3. สงสริมการสอนพระพทุธศาสนา฿นรงรียนของรัฐ฿นจงัหวัดชายดนภาค฿ตຌ 3. รงรียนกลุมปງาหมายเดຌรับการสงสริมการจดักจิกรรมอนันืไองมาจาก
พระพทุธศาสนา

6,765,000 -                   6,765,000 -                -                 -              1-4 สพก.จชต.4. สงสริมอกาสทางการศึกษาดຌานวิทยาศาสตร์ ทคนลย ีละภาษาตางประทศ 4. รงรียน฿นพืๅนทีไจงัหวัดชายดนภาค฿ตຌเดຌรับการสงสริมคุณภาพ
฿นการจดัการรียนการสอนดຌานวิทยาศาสตร์ ทคนลย ีละ
ภาษาตางประทศ

4,250,000 -                   4,250,000 -                -                 -              1-4 สพก.จชต.5. สงสริมคุณภาพรงรียนประถมศึกษา ละมัธยมศึกษาระดับอ าภอ฿หຌมีคุณภาพ
ละสอดคลຌองกบัอตัลักษณ์ของจงัหวัดชายดนภาค฿ตຌ

5. รงรียน฿นพืๅนทีไจงัหวัดชายดนภาค฿ตຌเดຌรับการสงสริมกจิกรรม
พืไอยกระดับคุณภาพการศึกษาละผลสัมฤทธิท์างการศึกษา

9,715,000 -                   9,715,000 -                -                 -              1-4 สพก.จชต.6. สงสริมศักยภาพครูละบุคลากรทางการศึกษา฿นจงัหวัดชายดนภาค฿ตຌ 6. ขຌาราชการครูละบุคลากรทางการศึกษา฿นพืๅนทีไจงัหวัดชายดน
ภาค฿ตຌเดຌรับการพฒันาศักยภาพตามความหมาะสมอตัลักษณ์ของพืๅนทีไ

3,690,000 -                   3,690,000 -                -                 -              1-4 สพก.จชต.7. พฒันาสืไอละทคนลยีพืไอสงสริมการจดัการศึกษาทีไสอดคลຌองกบัวิถชีวีิต 
อตัลักษณ์ละวัฒนธรรมของพืๅนทีไจงัหวัดชายดนภาค฿ตຌ

7. รงรียน฿นพืๅนทีไจงัหวัดชายดนภาค฿ตຌเดຌรับการสงสริมบคุณภาพ
ดຌานการรียนการสอนดยมีสืไอการรียนการสอนทีไมีคุณภาพตาม
อตัลักษ์ของพืๅนทีไ

15,540,000 -                   15,540,000 -                -                 -              1-4 สพก.จชต.8. มหกรรมวิชาการชายดน฿ตຌ 8. ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา฿นพืๅนทีไจงัหวัดชายดนภาค฿ตຌสามารถ
จดักจิกรรมสงสริมวิชาการเดຌอยางหมาะสมตรงตามอตัลักษณ์ของพืๅนทีไ

12,050,000 -                   12,050,000 -                -                 -              1-4 สพก.จชต.9. สงสริมศักยภาพ฿นการลกปลีไยนรียนรูຌของครูละบุคลากรทางการศึกษา
฿นตางประทศ

9. ขຌาราชการครูละบุคลากรทางการศึกษา฿นพืๅนทีไจงัหวัดชายดนภาค฿ตຌ 
เดຌรับการสงสริมกจิกรรมลกปลีไยนความรูຌละประสบการณ์

3,285,000 -                   -                    -                -                 3,285,000     1-4 สพก.จชต.10. สงสริมละพฒันาการรียนการสอนภาษาเทย฿นจงัหวัดชายดนภาค฿ตຌ 10. นักรียน฿นพืๅนทีไจงัหวัดชายดนภาค฿ตຌเดຌรับการสงสริม฿หຌศึกษา
ดຌานภาษาเทยทีไมีคุณภาพ สามารถอานออกขยีนเดຌตรงตามกณฑ์มาตรฐาน

34,179,000 -                   34,179,000 -                -                 -              1-4 สพก.จชต.11. รงรียนภาษาอาซียนชายดนภาค฿ตຌ 11. รงรียนกลุมปງาหมายเดຌรับการสงสริมการรียนการสอน
ภาษาตางประทศเดຌอยางมีคุณภาพ

14,045,800 -                   14,045,800 -                -                 -              1-4 สพก.จชต.12. สริมสรຌางความขຌมขใงรงรียนขยายอกาสทางการศึกษา฿นพืๅนทีไสามจงัหวัด
ชายดนภาค฿ตຌ

12. รงรียนกลุมปງาหมายเดຌรับการสงสริมการรียนการสอนตามนวทาง
ของรงรียนขยายอกาสเดຌอยางมีคุณภาพ

55,115,200 -                   55,115,200 -                -                 -              1-4 สพก.จชต.13. สงสริมประสบการณ์อาชพีของนักรียน฿นจงัหวัดชายดนภาค฿ตຌ 13. นักรียน฿นพืๅนทีไจงัหวัดชายดนภาค฿ตຌเดຌรับการสงสริมกจิกรรม
สรຌางความรูຌละประสบการณ์ดຌานทักษะอาชพีเดຌอยางมีคุณภาพ

18,000,000 -                   18,000,000 -                -                 -              1-4 สพก.จชต.14. สงสริมความสัมพนัธ์รงรียนกบัชมุชน฿นจงัหวัดชายดนภาค฿ตຌ 14. สพท. ละรงรียน฿นพืๅนทีไจงัหวัดชายดนภาค฿ตຌเดຌรับความรวมมือ
ละมีสวนรวมจากภาคประชาสังคม ตรงตามอตัลักษณ์ของพืๅนทีไ

35,610,000 -                   35,610,000 -                -                 -              1-4 สพก.จชต.15. การพฒันาครือขายวิทยสืุไอสาร 15. สพท. ละรงรียน฿นพืๅนทีไจงัหวัดชายดนภาค฿ตຌ เดຌรับการพฒันา
ครือขายวิทยสืุไอสารอยางมีคุณภาพ

3,143,000 -                   3,143,000 -                -                 -              1-4 สพก.จชต.16. งานชมุนุมลูกสือชายดนภาค฿ตຌ 16. นักรียน฿นพืๅนทีไจงัหวัดชายดนภาค฿ตຌเดຌรับการสงสริมกจิกรรมลูกสือ 
ตรงตามอตัลักษณ์ของพืๅนทีไ

8,000,000 -                   8,000,000 -                -                 -              1-4 สพก.จชต.17. การขงขนักฬีานักรียนชายดนภาค฿ตຌ 17. นักรียน฿นพืๅนทีไจงัหวัดชายดนภาค฿ตຌเดຌรับการสงสริมกจิกรรมกฬีา 
ตรงตามอตัลักษณ์ของพืๅนทีไ

7,250,000 -                   7,250,000 -                -                 -              1-4 สพก.จชต. 52
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รับผิดชอบ

 งบด านินงาน18. สงสริมละพฒันาการรียนรูຌระบบสองภาษา (เทย–มลายถูิไน) 18. รงรียน฿นพืๅนทีไจงัหวัดชายดนภาค฿ตຌเดຌรับการสงสริมกจิกรรม
การรียนการสอน ระบบสองภาษา (เทย–มลายถูิไน) ตรงตามอตัลักษณ์
ของพืๅนทีไ

7,059,000 -                   7,059,000 -                -                 -              1-4 สพก.จชต.19. สงสริมการจดัการรียนการสอนอสิลามศึกษา฿นรงรียนของรัฐ฿นจงัหวัด
ชายดนภาค฿ตຌ

19. รงรียน฿นพืๅนทีไจงัหวัดชายดนภาค฿ตຌเดຌรับการสงสริมกจิกรรม
การรียนการสอนอสิลามศึกษอยางมีมาตรฐานของหลักสูตร ละตรงตาม
อตัลักษณ์ของพืๅนทีไ

251,372,000 -                   251,372,000 -                -                 -              1-4 สพก.จชต.20. สนับสนุนรงรียนคูขนานศูนยก์ารศึกษาอสิลามประจ ามัสยดิ (ตาดีกา) 20. รงรียน฿นพืๅนทีไจงัหวัดชายดนภาค฿ตຌเดຌรับการสงสริมสนับสนุน
การจดักจิกรรมการรียนดຌานศาสนาอสิลามรวมกบัตาดีกาเดຌอยางหมาะสม
กบัอตัลักษณ์ของพืๅนทีไ

5,000,000 -                   5,000,000 -                -                 -              1-4 สพก.จชต.21. พฒันาดใกละยาวชน฿นสังคมพหุวัฒนธรรมสูประชาคมอาซียน 21. นักรียน฿นพืๅนทีไจงัหวัดชายดนภาค฿ตຌเดຌรับอกาส฿นการพฒันา
คุณลักษณะละจตคติทีไดี฿นการอยูรวมกนัของสังคมพหุวัฒนธรรม

14,984,500 -                   14,984,500 -                -                 -              1-4 สพก.จชต.22. สริมสรຌางศักยภาพผูຌรียนพืไอศึกษาตอระดับอดุมศึกษา (รินนๅ า฿จสูนຌองชาว฿ตຌ) 22. นักรียน฿นพืๅนทีไจงัหวัดชายดนภาค฿ตຌเดຌรับอกาส฿นการสงสริมความรูຌ
พืไอตรียมความพรຌอมพืไอสอบคัดลือกขຌาศึกษาตอ฿นระดับอดุมศึกษา

15,255,000 500,000             14,755,000 -                -                 -              1-4 สพก.จชต.23. สริมสรຌางอกาสทางการรียนของนักรียน฿หຌรียน฿นรงรียนทีไมีชืไอสียง (รงรียนอปุถมัภ์) 23. นักรียน฿นพืๅนทีไจงัหวัดชายดนภาค฿ตຌเดຌรับทุนการศึกษา
ตามหลักกณฑ์ทีไก าหนด

24,900,000 900,000             -                    -                24,000,000 -              1-4 สพก.จชต.24. ทุนการศึกษาภูมิทายาท 24. นักรียน฿นพืๅนทีไจงัหวัดชายดนภาค฿ตຌเดຌรับทุนการศึกษา
ตามหลักกณฑ์ทีไก าหนด

117,000,000 1,000,000          -                    -                116,000,000 -              1-4 สพก.จชต.25. ทุนการศึกษาส าหรับครูละบุคลากรทางการศึกษา฿นจงัหวัดชายดนภาค฿ตຌ 25. ขຌาราชการครูละบุคลากรทางการศึกษา฿นพืๅนทีไจงัหวัดชายดนภาค฿ตຌ
เดຌรับการสนับสนุนทุนศึกษาพืไอพฒันาวุฒิการศึกษา฿หຌสูงขึๅน
ตามหลักกณฑ์ทีไก าหนด

10,000,000 -                   -                    -                10,000,000 -              1-4 สพก.จชต.26. รงรียนศึกษาพิศษขตพฒันาพิศษฉพาะกจิจงัหวัดชายดนภาค฿ตຌ 26. จดัตัๅงรงรียนศึกษาพิศษ฿นพืๅนทีไจงัหวัดชายดนภาค฿ตຌ 
ณ จงัหวัดยะลา

4,452,000 4,452,000          -                    -                -                 -              1-4 พัฒนารูปบบ/
ภาค฿ตຌ

สศศ.
ครงการพัฒนานยบายการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ของ สพฐ. 2,000,000           2,000,000          -                    -                -                 -              1-4 พัฒนารูปบบ/

ภาค฿ตຌ
สพฐ.

งบประชุม อบรม สัมมนา 4,941,000           4,941,000 -                    -                -                 -              1-4 พัฒนารูปบบ/
ภาค฿ตຌ

สพฐ.
ผนงานบรูณาการปอ้งกัน ปราบปราม ละบ าบดัรักษา
ผูຌตดิยาสพตดิ

162,460,000        18,000,000        144,460,000        -                -                 -              
ครงการ ปอ้งกันละกຌเขปญัหายาสพตดิ฿นสถานศึกษา 162,460,000        18,000,000        144,460,000        -                -                 -              
กิจกรรมหลัก ปอ้งกันละกຌเขปญัหายาสพตดิ฿นสถานศึกษา นักรียนเดຌรับการสรຌางภูมิคุຌมกนั฿นการปງองกนัละกຌเขปัญหายาสพติด 162,460,000        18,000,000        144,460,000        -                -                 -              ปอ้งกันละกຌเข

ปญัหายาสพตดิ
ฉก.ชน./สพฐ.
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 งบด านินงาน1. ระบบการดูลชวยหลือนักรียนละสริมสรຌางทักษะชีวติ 
ส าหรับนักรียน฿นสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิศษ

1. นักรียน฿นสังกดับริหารงานการศึกษาพิศษ จ านวน 99 รงรียน 
เดຌรับการดูล ชวยหลือละสริมสรຌางทักษะชวีิต฿หຌหางเกล
ปลอดภัยจากยาสพติด

3,925,790           3,925,790            2-4 ฉก.ชน.2. กิจกรรมคายทักษะชีวติรวมพลังดใกละยาวชนปรับปลีไยนพฤตกิรรมนักรียน
กลุมฝ้าระวงั

1. พืไอสริมทักษะ ละศักยภาพผูຌจดัการคายฯ ฿หຌมีความขຌมขใง 18,000,000          18,000,000          3-4 ฉก.ชน.3. ครงการ TO BE NUMBER ONE 1. สงสริม สนับสนุน สริมสรຌางศักยภาพการด านินงาน
ครงการ TO BE NUMBR ONE ฿นสถานศึกษา

25,000,000          10,000,000        15,000,000          1-4 ฉก.ชน. 3.1 สนับสนุนสถานศึกษา นักรียน ครูขຌารวมครงการ/กจิกรรม รวมกบั
กรมสุขภาพจติ

10,000,000          10,000,000          ฉก.ชน.3.2  สงสริมกจิกรรมมุมพืไอน฿จวัยรุน 5,000,000           5,000,000           ฉก.ชน.3.3  สงสริมกจิกรรมของ TO BE NUMBER ONE ชน Idol ละอืไนโ (ระดับภูมิภาค) 5,000,000           5,000,000            ฉก.ชน. 3.4 กจิกรรมของ TO BE NUMBER ONE 5,000,000           5000000 ฉก.ชน.4. สงสริมความประพฤตนัิกรียนพืๅนทีไทีไมีสถานการณร์ุนรง 1. สนับสนุนการด านินงานการฝງาระวังละคุมพืๅนทีไสีไยงของพนักงาน
จຌาหนຌาทีไสงสริมความประพฤตินักรียนละนักศึกษา (พสน.) ฿นพืๅนทีไ
ทีไมีสถานการณ์ยาสพติดระบาดรุนรง

7,910,000                        500,000 7,410,000            2-4 ฉก.ชน.5. ลูกสือตຌานภัยยาสพตดิ 84,104,210          84,104,210          2-4 ฉก.ชน.   5.1 การฝຄกอบรมลูกสือตຌานภัยยาสพติด  1. รงรียนขยายอกาส (ม.1-3) จ านวน 7,153 รงรียน 44,225,500          44,225,500          ฉก.ชน.2.  รงรียนมัธยมศึกษา จ านวน 2,358 รงรียน ฉก.ชน.3. นักรียนทีไขຌารับการอบรมมีความรูຌ ความขຌา฿จ ตระหนักถงึทษละพษิ
ภัย
ของยาสพติด ละมีทักษะ฿นการปງองกนัตนอง฿หຌหางเกลจากยาสพติด

ฉก.ชน.   5.2 การจดัท ากจิกรรมลูกสือตຌานภัยยาสพติด สนับสนุนการด านินงาน การจดักจิกรรมลูกสือตຌานภัยยาสพติด
฿นรงรียน

38,440,000          38,440,000          ฉก.ชน.   5.3 อบรมผูຌก ากบัลูกสือตຌานภัยยาสพติด 4 ภูมิภาค 1. ทดทนครู/ผูຌก ากบัลูกสือทีไกษียณราชการ 1,438,710           1,438,710            ฉก.ชน.2. ผานการฝຄกอบรมบุคลากรทางการลูกสือ "ผูຌก ากบัลูกสือตຌานภัย
ยาสพติด" สามารถน าความรูຌ ทักษะ กระบวนการเป฿ชຌ฿นการพฒันาลูกสือ
เดຌอยางมีประสิทธิภาพ

ฉก.ชน.6. สนับสนุนปน็คา฿ชຌจาย฿นการอ านวยการ บริหารจดัการละชีๅจงนยบาย฿น
ระดบัพืๅนทีไ฿หຌกส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา

1. การด านินงานกຌเขปัญหายาสพติดตามสถานการณ์ตามตวามจ าป็น
รงดวน฿นพืๅนทีไ

3,150,000           3,150,000            2-4 ฉก.ชน.2. ผูຌบริหารสถานศึกษา หรือครูผูຌสอน฿นสถานศึกษา ขบัคลืไอนนยบาย
ตามผนยทุธศาสตร์การปງองกนักลุมผูຌมีอกาสขຌาเปกีไยวขຌองกบัยาสพติด

ฉก.ชน.3. ระดับพืๅนทีไพืไอขบัคลืไอนการด านินงาน ชน คณะกรรมการ
ศูนยอ์ านวยการปງองกนัละกຌเขปัญหายาสพติด฿นสถานศึกษา 
ระดับจงัหวัด/ระดับอ าภอ

ฉก.ชน.
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 งบด านินงาน7. คัดกรอง ฝ้าระวงั ตดิตามชวยหลือนักรียนกลุมสีไยง สพ คຌา 1. คัดกรองกลุมปງาหมายตามระดับพฤติกรรมสีไยง พืไอสรຌางภูมิคุຌมกนั
ละปງองกนัยาสพติด฿หຌหมาพสมกบักลุมปງาหมายตละระดับ

13,170,000                       300,000 12,870,000          3-4 ฉก.ชน.2. บูรณาการระบบการติดตาม ดูล ชวยหลือกลุมดใกละยาวชน
ทีไมีปัญหายาสพติด ดยจดั฿หຌมีการชืไอมตอระบบ ชน การขຌาศึกษาตอ 
การสรຌางทักษะ฿นการด านินชวีิต

ฉก.ชน.3. มีการจดัท าขຌอมูลละประวัติดใกกลุมสีไยง สพ คຌา พอม/ผูຌปกครอง
ทีไกีไยวขຌองกบัยาสพติด

ฉก.ชน.4. สรຌางกระบวการมีสวนรวมจากพอม/ผูຌปกครอง ครอบครัว ละชมุชน 
พืไอจงู฿จ฿หຌผูຌสพขຌารับการบ าบัดรักษา

ฉก.ชน.
ครงการพัฒนานยบายการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ของ สพฐ. 7,200,000           7,200,000           1-4 ปอ้งกันละกຌเข

ปญัหายาสพตดิ
สพฐ.

งบประชุม อบรม สัมมนา -                    
ผนงานบรูณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาละการรียนรูຌตลอดชีวติ 399,408,000        323,864,250       27,427,200         48,116,550     -                 -              
ครงการ : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการรียนการสอน การวดัละประมินผล 399,408,000        323,864,250       27,427,200         48,116,550     -                 -              
กจิกรรมหลัก สงสริมคุณธรรม จริยธรรมละคุณลักษณะอนัพงึประสงค์ละคานิยม
ของชาติ

พืไอพฒันารงรียน฿นระดับการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน฿หຌนักรียน ครู ผูຌบริหาร
ละบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรูຌ ขຌา฿จ ละมีกระบวนการคิด
อยางมีหตุผลซึมซับคุณคาหงคุณธรรมความดีอยางป็นธรรมชาติ 
ละสรຌางความรูຌสึกผิดชอบชัไวดี รวมทัๅงสรຌางครือขายชมุชนองค์กร
หงคุณธรรม ดยประสานความรวมมือจากหนวยงาน ละองค์กร
ทีไท างานดຌานคุณธรรมอยางป็นรูปธรรมทีไชดัจน 

399,408,000         323,864,250       27,427,200          48,116,550      -                 -              พฒันาหลักสูตร/
คุณธรรม

สนก./สพฐ.1. ครงการสรຌางคนดี ฿หຌบຌานมือง 49,759,600          13,818,250         2,340,600            33,600,750      สนก.1.1. กจิกรรม ผลิตนวัตกรรม สรรค์สรຌางคนดี 4,524,000            2,183,400           2,340,600            1 - 4 สนก.1.2. กจิกรรมพฒันาผูຌน ายาวชนดຌานคุณธรรมสูสังคม 45,235,600          11,634,850         33,600,750      2 - 3 สนก.2. ครงการสริมสรຌางคุณธรรม ฿หຌผูຌบริหาร ครู ละบุคลากรทางการศึกษา"รงรียนคุณธรรม" 22,682,400          -                   9,163,200            13,519,200      สนก.2.1. กจิกรรม คืนคุรุชน คนคุณธรรม 8,872,800            8,872,800       3 - 4 สนก.2.2. กจิกรรม คืนคุณธรรมสูหຌองรียน 4,646,400            4,646,400       1 - 4 สนก.2.3. กจิกรรมครอบครัวคุณธรรม 9,163,200            9,163,200            1 - 4 สนก. 55



ยทุธศาสตร์ทีไ 1 จัดการศึกษาพืไอความมัไนคง

 ส านัก/สพฐ.
ด านินการ

 จัดสรร฿หຌ
สพท./รงรียน

 สพท. สนอ
ครงการ
ลกปา้

 งบอุดหนุน
 รายจายอืไน

หนวย : บาท  

ผนงาน/ผลผลติ /ครงการ/กิจกรรม ปา้หมาย  รวม

งบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านกตามงบรายจาย

เตรมาส หลงงิน  หนวยงาน
รับผิดชอบ

 งบด านินงาน3. ครงการสรຌางความขຌมขใง฿หຌรงรียนคุณธรรม 7,748,400            1,084,600           5,667,200            996,600          สนก.3.1. กจิกรรมคิดคຌนนวัตกรรมสืไอน าสูการการรียนการสอน 1,135,200            300,000             835,200              สนก.3.2. กจิกรรมรงรียนดีตຌองมีทีไยนื 2,241,600            784,600             1,457,000            1 - 3 สนก.3.3. กจิกรรม PDSA+  รงรียนคุณธรรม 4,371,600            3,375,000            996,600          1 - 4 สนก.4. ครงการพฒันาระบบฐานขຌอมูลรงรียนคุณธรรม สพฐ. 15,778,800          5,522,600           10,256,200          สนก.4.1. กจิกรรมพฒันานวัตกรรมการจดัการระบบฐานขຌอมูล 15,778,800          5,522,600           10,256,200          1 - 4 สนก.
ครงการพัฒนานยบายการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ของ สพฐ. 63,979,400          63,979,400          1-4 พฒันาหลักสูตร/

คุณธรรม
สพฐ.

งบประชุม อบรม สัมมนา 239,459,400         239,459,400        1-4 พฒันาหลักสูตร/
คุณธรรม

สพฐ.
ผนงานบรูณาการปอ้งกันละปราบปรามการทุจริตละประพฤตมิิชอบ 159,571,200        153,571,200       -                    -                -                 6,000,000     
ครงการ สริมสรຌางคุณธรรม จริยธรรม ละธรรมาภิบาล฿นสถานศึกษา 159,571,200        153,571,200       -                    -                -                 6,000,000     
กิจกรรมหลัก พัฒนานวตักรรมพืไอสริมสรຌางธรรมาภิบาล฿นสถานศึกษา พืไอปลูกฝัง฿หຌนักรียนครู ผูຌบริหาร ละบุคลากรทางการศึกษาทุกคน 

มีพฤติกรรมรวมตຌานการทุจริต฿นวงกวຌาง ปลูกฝังปງองกนัการทุจริต
ถกูยบัยัๅงอยางทาทันดຌวยนวัตกรรม กลเกปງองกนัการทุจริต 
ละระบบบริหารจดัการตามหลักธรรมาภิบาล

12,322,200          12,322,200        -                    -                -                 -              ปราบปรามทุจริต/
นวตักรรม

สนก./สพฐ.1.ครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลส าหรับผูຌบริหารรงรียนสุจริต
รวมกบัสถาบันพระปกกลຌา

3,000,000                       3,000,000 2-4 สนก.2.ครงการการอบรมหลักสูตรจติวิทยาความมัไนคงส าหรับผูຌบริหารรงรียนสุจริต
รวมกบัสถาบันจติวิทยาความมัไนคง

4,000,000                       4,000,000 2-4 สนก.3.กจิกรรมการนิทศ ก ากบั ติดตามการด านินงานครงการรงรียนสุจริต (รวมกบั
หนวยงานผนบูรณาการงปม. ป.ป.ช., ส านักงบประมาณ ผูຌตรวจราชการศธ.) 393,400                           393,400 4 สนก.
ครงการพัฒนานยบายการจดัการศึกษาตามยทุธศาสตร์ของ สพฐ . 4,928,800           4,928,800          ปราบปรามทุจริต/

นวตักรรม
สพฐ.

งบประชุม อบรม สัมมนา -                    
กิจกรรมหลัก สริมสรຌางคุณธรรม จริยธรรม ละธรรมาภิบาล฿นสถานศึกษา พืไอปรับฐานความคิดทุกชวงวัย฿หຌมีคานิยมรวมตຌานทุจริต มีจติส านึก

สาธารณะ ละสามารถยกยะระหวางผลประยชน์สวนตนละ
ผลประยชน์สวนรวม บูรณาการละสริมพลังการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวน฿นการผลักดัน฿หຌกดิสังคมทีไเมทนตอการทุจริต 

136,024,000        136,024,000       -                    -                -                 -              ปราบปรามทุจริต/
คุณธรรม

สนก./สพฐ.
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ยทุธศาสตร์ทีไ 1 จัดการศึกษาพืไอความมัไนคง

 ส านัก/สพฐ.
ด านินการ

 จัดสรร฿หຌ
สพท./รงรียน

 สพท. สนอ
ครงการ
ลกปา้

 งบอุดหนุน
 รายจายอืไน

หนวย : บาท  

ผนงาน/ผลผลติ /ครงการ/กิจกรรม ปา้หมาย  รวม

งบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านกตามงบรายจาย

เตรมาส หลงงิน  หนวยงาน
รับผิดชอบ

 งบด านินงาน1.กจิกรรมบริษัทสรຌางการดี 5,000,000            5,000,000           2-4 สนก.2.กจิกรรมการสรຌางพลังครือขาย ป.ป.ช. สพฐ. นຌอย 1,000,000            1,000,000           2-4 สนก.3.กจิกรรมการสรຌางพลังครือขาย ป.ป.ช. สพฐ. ชมุชน 1,000,000            1,000,000           2-4 สนก.4.กจิกรรมการสรຌางพลังครือขาย ป.ป.ช. สพฐ. จงัหวัด 1,000,000            1,000,000           2-4 สนก.5.กจิกรรมสรຌางส านึกพลมือง (Project Citizen) 1,000,000            1,000,000           2-4 สนก.6.กจิกรรมถอดบทรียน (Best Practice) 363,300              363,300             2-4 สนก.7.วิจยัตามรูปบบการพฒันาสถานศึกษาครงการ รร.สุจริต 500,000              500,000             2-4 สนก.8.กจิกรรมการจดัคายยาวชน คนดีของผนดิน ฿นรงรียนสุจริตทัไวประทศ 2,000,000            2,000,000           2-4 สนก.9.กจิกรรมส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาสุจริต 7,600,000            7,600,000           2-4 สนก.10.กจิกรรมรงรียน สพฐ. ฿สสะอาด ปราศจากคอร์รัปชนั 2,500,000            2,500,000           2-4 สนก.11.กจิกรรมสืไอภาพยนตร์สัๅน 920,000              920,000             2-4 สนก.
ครงการพัฒนานยบายการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ของ สพฐ. 15,255,400          15,255,400        ปราบปรามทุจริต/

คุณธรรม สพฐ.
งบประชุม อบรม สัมมนา 97,885,300          97,885,300        ปราบปรามทุจริต/

คุณธรรม สพฐ.
กิจกรรมหลัก สรຌางความตระหนักรูຌ฿นการปอ้งกันละปราบปรามการทุจริต พืไอยกระดับธรรมาภิบาล฿นการบริหารจดัการทุกภาคสวนบบบูรณาการ

ละปฏิรูปกระบวนการปງองกนัละปราบปรามการทุจริตทัๅงระบบ 
฿หຌมีมาตรฐานสากล ดยมีปງาประสงค์ชงิยทุธศาสตร์ คือ ประทศเทย
เดຌรับการประมินดัชนีการรับรูຌการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) เมนຌอยกวารຌอยละ 50 11,225,000          5,225,000          -                    -                -                 6,000,000     ปราบปรามทุจริต/

ตระหนัก
สนก./สพฐ.1.กจิกรรมการประมินรงรียนสุจริตพระราชทาน ดຌานความปรง฿ส 500,000              500,000             2-4 สนก.2.กจิกรรมการประมินคุณธรรมละความปรง฿ส฿นการด านินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA) 2,635,000            2,635,000           2-4 สนก.3.กจิกรรมพฒันานวัตกรรมปງองกนัการทุจริตชงิรุก (คาจดัท าฐานขຌอมุลรงรียน) 6,000,000            6,000,000     2-4 สนก.
ครงการพัฒนานยบายการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ของ สพฐ. 2,090,000           2,090,000          ปราบปรามทุจริต/

ตระหนัก สพฐ.
งบประชุม อบรม สัมมนา -                    
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 ส ำนัก/สพฐ.
ด ำนินกำร

 จัดสรร฿หຌ
สพท./รงรียน

 สพท. สนอ
ครงกำร
ลกปງำ

รวมงบประมำณ ยุทธศำสตร์ทีไ 2 3,745,387,900    1,684,937,210    669,275,810   517,461,980    776,286,400   97,426,500   
ผนงำนพืๅนฐำนดຌำนกำรพัฒนำละสริมสรຌำงศักยภำพคน -                   
ผลผลิตทีไ 1 ผูຌจบกำรศึกษำกอนประถมศึกษำ
กิจกรรมหลัก กำรจัดกำรศึกษำกอนประถมศึกษำ 92,790,200           47,545,000           45,245,200       -                   -                  -                 1-4 สกบ., สพฐ.
กิจกรรมรอง กำรพัฒนำกำรรียนกำรสอนปฐมวัย 92,790,200               47,545,000               45,245,200           -                      -                      -                    1-4 กอนประถม 

รร.ปกติ
สกบ.,สพฐ.1. ครงกำรบຌำนนักวทิยำศำสตร์นຌอย ประทศเทย สกบ.   1.1 อบรมชงิ ปฏิบัติการสรຌางวิทยากรกนน า LN ละ LT ทดทนทีไกษียณอาย ุ 

ประจ าปการศึกษา 2561 วิทยากรกนน า 60 คน 400,000                   สกบ.   1.2.อบรมชงิปฎิบัติการวิทยากรกนน า บຌานนักวิทยาศาสตร์นຌอย (LN ละ LT) 
พืไอป็นพีไลีๅยง฿นการจดัอบรมทางเกลฉพาะทาง ฿หຌรงรียนทุกรุน฿นครงการ 
จ านวน 17,754 รงรียน

วิทยากรกนน า สพป.ละ 2 คน 183 สพป. 
รวม 366 คน

2,422,000                 สกบ.   1.3 ประชมุชงิปฏิบัติการจดัท าหลักสูตร นวทาง ละสืไอชดุฝຄกอบรมทางเกล
ฉพาะทาง จ านวน 12 กจิกรรม

ทุกรงรียนทีไขຌาครงการ 300,000                   สกบ.   1.4 จดัสรร฿หຌ สพป. ด านินการอบรมชงิปฏิบัติการฉพาะทาง฿หຌรงรียนทุกรง
฿นครงการ จ านวน 17,754 รง สกบ.       1.4.1 จดัสรรคาอบรมทางเกลชงิปฏิบัติการพฒันา ศน. 183 ขตโละ 3,000 บาท 183 สพป. 549,000               สกบ.       1.4.2.จดัสรร฿หຌ สพป.อบรมชงิปฏิบัติการฉพาะทางผานทางเกลครูผูຌสอนรงรียน
ทีไขຌารวมครงการ บຌานนักวิทยฯ์ รงรียนทุกรง฿นครงการ รงละ  400 บาท

183 สพป. 7,101,600             สกบ.   1.5 ขยายรงรียนขຌารวมครงการบຌานนักวิทยาศาสตร์นຌอย ประทศเทย รุน 8 
จ านวน 2,000 รงรียน

สกบ.       1.5.1 จดัพมิพก์ลองบຌานนักวิทยาศาสตร์นຌอย สืไอจ านวน 2,000 กลอง 3,200,000                 สกบ.       1.5.2 จดัสรรคาสืไออปุกรณ์ การทดลองวิทยาศาสตร์ รร.ละ  5,000 บาท 10,000,000           สกบ.       1.5.3 จดัสรร฿หຌ สพป.ป็นคาอบรม ขัๅนทีไ 1,2 รืไอง นๅ าละอากาศ ครู 2 คน 
คนละ 800 บาท

3,200,000             สกบ.   1.6 จดัสรร฿หຌ สพป. จดังานมหกรรม "บຌานวิทยาศาสตร์นຌอย ประทศเทย"  4 ภูมิภาค 183 สพป. 4,569,200             สกบ.   1.7 จดัสรร฿หຌ สพป. นิทศติดตามผลรงรียน฿นครงการบຌานนักวิทยาศาสตร์นຌอย 183 สพป. 1,775,400             สกบ.   1.8 ประชมุชงิปฏิบัติการคัดลือกผลงานวิชาการบຌานนักวิทยาศาสตร์นຌอย ประทศเทย  จ านวน 200 รงรียน น าสนอผลงาน 980,000                   สกบ.   1.9 ประชมุสรุปผลการประมินรงรียนทีไขຌารับตราพระราชทาน 
ประจ าปการศึกษา 2560 ทุกรงรียนทีไขຌารับการประมิน 400,000                   สกบ.   1.10 จดังานพธิีรับตราพระราชทาน "บຌานนักวิทยาศาสตร์นຌอย ประทศเทย" ทุกรงรียนทีไผานการประมิน 300,000                   สกบ.   1.11 ประชมุปฏิบัติการสรุปผลการนิทศติดตามละการด านินงานรงรียน
ทีไขຌารวมครงการฯ (สวนกลางรวมกบัมูลนิธิ) ทุกรงรียน฿นครงการ 350,000                   สกบ.

ผนปฏบิตักิำรประจ ำปงบประมำณ พ .ศ.2561
ยทุธศำสตร์ทีไ 2 พัฒนำคุณภำพผูຌรียนละสงสริมกำรจัดกำรศึกษำพืไอสรຌำงขดีควำมสำมำรถ฿นกำรขงขนั
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งบประมำณ พ.ศ. 2561 จ ำนกตำมงบรำยจำย

เตรมำส หลงงิน  หนวยงำน
รับผิดชอบ

 งบด ำนินงำน

หนวย : บาท  

 งบอุดหนุน  รำยจำยอืไน
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หนวย : บาท  

 งบอุดหนุน  รำยจำยอืไน2. ครงกำรสงสริมสนับสนุนสรຌำงควำมขຌมขใงรงรียนทีไจดักำรศึกษำปฐมวยั สกบ.   2.1. ประชมุจดัท า คูมือนวทางสรຌางความขຌมขใงละ คูมือการพฒันาครูปฐมวัย 
ตามครงการสงสริมการจดัการศึกษาปฐมวัย

คูมือนวทาง฿นการพฒันากาจดัการศึกษา 780,000                   สกบ.   2.2. จดัสรร฿หຌรงรียนอนุบาลประจ าจงัหวัดละรงรียนอนุบาลประจ าขตพืๅนทีไ 
ป็นฐาน฿นการพฒันาครูปฐมวัย  265 รร.โละ 50,000  บาท

ทุกรงรียน฿นครือขาย 13,250,000           สกบ.   2.3. ครงการครูตຌนบบปฐมวัยพืไอขยายผลลงสูหຌองรียนปฐมวัย ทุกรงรียนทีไจดัการศึกษาปฐมวัย 400,000                   สกบ.3. นวตักรรมกำรสอนตำมนวคิดมอนตสซอรีไ ทุกรงรียนทีไขຌารับการอบรม ผูຌบริหารละ
ศึกษานิทศกม์ีรูปบบนวทาง฿นการ
พฒันาการจดัประสบการณ์ตอนืไอง

300,000                   สกบ.   3.2 จดัสรรคาสืไอ อปุกรณ์ ฿หຌรงรียนทีไขຌารับการอบรมครงการฯ รุนทีไ 3  
จดัประสบการณ์ส าหรับดใกปฐมวัยตามนวคิดมอนตสซอรีไ 160 รร. โละ 30,000 บาท

รงรียนทีไขຌาเดຌรับการอบรม 160 รง รุน 3 4,800,000             สกบ.   3.3 นิทศติดตามการจดัหຌองรียนตามหลักการมอนตสซอรีไ รุนทีไ 3 พืไอยกระดับ
คุณภาพ฿น 4 ภูมิภาค จ านวน 40 รร. 400,000                   สกบ.  4. ประชุมบรรณำธิกำรกิจ คูมือกำรพัฒนำผูຌบริหำร ศึกษำนิทศก์ตำมครงกำร
มอนตสซอรีไ ตำมบริบทของ สพฐ. ทุกรงรียนทีไขຌารับการอบรม ผูຌบริหารละ

ศึกษานิทศกเ์ดຌมีนวทางละคูมือ฿นการ
สรຌางความขຌมขใงอยางตอนืไอง

197,000                   สกบ.
ครงกำรพัฒนำนยบำยกำรจัดกำรศึกษำตำมยุทธศำสตร์ของ สพฐ. 37,116,000           37,116,000           สพฐ.
งบประชุม อบรม สัมมนำ -                      สพฐ.
ผนงำนพืๅนฐำนดຌำนกำรพัฒนำละสริมสรຌำงศักยภำพคน
ผลผลิตทีไ 2 : ผูຌจบกำรศึกษำภำคบงัคับ
กิจกรรมหลัก กำรจัดกำรศึกษำประถมศึกษำส ำหรับรงรียนปกติ 694,365,300         478,012,450         180,074,150      12,400,000        -                  23,878,700       1-4 ภำคบงัคับ/ประถม  สวก. สนผ. 

สกบ. สนก. 
สมป. สทศ. 

สพฐ.
กิจกรรมรอง สงสริมกำรรียนกำรสอนภำษำอังกฤษพืไอสริมศักยภำพกำรขงขัน
฿นประชำคมอำซียน

141,545,000             122,651,500              17,835,800           -                      -                      1,057,700          ภาคบังคับ/ประถม สวก., สพฐ.
ครงกำร สงสริมกำรรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ 26,333,700                25,434,600                -                      -                      -                      899,100              1-4 ภาคบังคับ/ประถม   สวก.
ครงกำรยกระดบัผลสัมฤทธิ์ละพัฒนำทักษะควำมสำมำรถ฿นกำร฿ชຌภำษำอังกฤษ
พืไอกำรสืไอสำร

1. จดัท าสืไอการสอนภาษาองักฤษส าหรับ
ครูผูຌสอนภาษาองักฤษละบบฝຄก
สริมทักษะภาษาองักฤษส าหรับนักรียน 

 สวก.2. สงสริมสนับสนุน฿หຌศูนย์ครือขาย
การรียนการสอนภาษาองักฤษ(PEER /ERIC)
ป็นศูนยก์ลางการยกระดับผลสัมฤทธิข่อง
ผูຌรียน

 สวก.

59



 ส ำนัก/สพฐ.
ด ำนินกำร

 จัดสรร฿หຌ
สพท./รงรียน

 สพท. สนอ
ครงกำร
ลกปງำ

ยทุธศำสตร์ทีไ 2 พัฒนำคุณภำพผูຌรียนละสงสริมกำรจัดกำรศึกษำพืไอสรຌำงขดีควำมสำมำรถ฿นกำรขงขนั

ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม ปງำหมำย  รวม

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จ ำนกตำมงบรำยจำย
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กจิกรรมทีไ 1. การพฒันาทักษะการ฿ชຌภาษาองักฤษส าหรับบุคลากร สพฐ.  3. พฒันาทักษะความสามารถ฿นการ฿ชຌ
ภาษาองักฤษผานการรียนกลุมสาระสังคม
ศึกษา ศิลปะ ละวิทยาศาสตร์ ฿นรูปบบ
สองภาษา พืไอสรຌางความคุຌนคย฿นการ฿ชຌ
ภาษาองักฤษส าหรับนักรียน

228,000  1-3  สวก.
กจิกรรมทีไ 2. การจดักจิกรรมลกปลีไยนรียนรูຌสรຌางความขຌมขใงละความรวมมือ
฿นการพฒันาการรียนการสอนภาย฿นครือขายศูนยก์ารรียนการสอนภาษาองักฤษ (ศูนย ์PEER/ERIC)  4. จดัวที฿หຌครูละผูຌรียนพิไมอกาส

เดຌสดงความสามารถทางภาษาองักฤษ
ดຌวยวิธีการทีไหลากหลาย

 สวก.
กจิกรรมทีไ 3. การขงขนัทักษะภาษาองักฤษ ระดับขตพืๅนทีไการศึกษา ระดับภูมิภาค 
ละระดับชาติ (Drama and Speech) 5,488,000  2-3  สวก.
กจิกรรมทีไ 4. การพฒันาสืไอการรียนการสอนละบบฝຄกสริมทักษะภาษาองักฤษ
ส าหรับนักรียนระดับชัๅนประถมศึกษาละระดับมัธยมศึกษาทีไชืไอมยงกบั
หลักสูตรละขຌอสอบ O-NET พืไอผยพร

2,844,540  1-3  สวก.
กจิกรรมทีไ 5. การสดงผลงานทางวิชาการดຌานภาษาองักฤษ (Open House) 2,929,760  1-2  สวก.
กจิกรรมทีไ 6. การจดัการรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์สังคมศึกษา ละศิลปศึกษา
฿นรูปบบสองภาษา (EBE) ฿นรงรียนขຌารวมครงการ

1,400,000 2  สวก.
กจิกรรมทีไ 7. การจຌางบุคลากรสวนกลาง 972,000 1  สวก.
ครงกำรกำรจดักำรรียนกำรสอนตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำรปน็ภำษำอังกฤษ (English/Mini Program) สงสริมละจดักจิกรรมพืไอพฒันาทักษะ

ความสามารถดຌานภาษาองักฤษของนักรียน
 ครู บุคลากร ฿นครงการการจดัการรียน
การสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
ป็นภาษาองักฤษ (English/Mini Program)  สวก.

กจิกรรมทีไ 1. การประชมุชงิปฏิบัติการตรียมความพรຌอมคณะกรรมการประมิน
ความพรຌอมรงรียนทีไจຌงความจ านงขอขຌารวมครงการจดัการรียนการสอน
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการป็นภาษาองักฤษ (EP/MEP)
ประจ าปงบประมาณ 2561 909,200  1-2  สวก.
กจิกรรมทีไ 2. การสงสริมพฒันาการจดัการรียนการสอนละพฒันาทักษะภาษาองักฤษ
ของนักรียน฿นครงการ EP/MEP ฿น 4 ภูมิภาค (EP Open House)  สวก.
ครงกำรจดัท ำคูมือครูพระรำชทำนละผนกำรสอนรงรียนวงัเกลกังวล พืไอจดัท าผนการสอน

ส าหรับรงรียนวังเกลกงัวล
3,744,100  2-3  สวก.

ครงกำรกำรพัฒนำทักษะควำมสำมำรถดຌำนภำษำอังกฤษของนักรียนละครู
฿นครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ฿นรงรียนต ำรวจตระวนชำยดน

พฒันาทักษะความสามารถดຌานภาษาองักฤษ
ของนักรียนละครู฿นรงรียนต ารวจ
ตระวนชายดน

 สวก.
กจิกรรมทีไ 1.การพฒันาทักษะละความสามารถดຌานภาษาองักฤษส าหรับ
ครู฿นรงรียน ตชด. 2,800,000  2-3  สวก. 60
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กจิกรรมทีไ 2. คายพฒันาทักษะภาษาองักฤษส าหรับนักรียนรงรียน ตชด. 4 ภูมิภาค 4,119,000  2-3  สวก.
 ครงกำร พัฒนำบคุลำกรทำงกำรศึกษำดຌำนภำษำอังกฤษพืไอกำรสืไอสำร
บบบรูณำกำร ณ ประทศนิวซีลนด์

พืไอพฒันาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา
ดຌานภาษาองักฤษพืไอการสืไอสาร
ละน าความรูຌทีไเดຌรับถายทอดความรูຌละ
น ามาขยายผลการพฒันาการรียน
การสอนภาษาองักฤษ฿นขตพืๅนทีไเดຌอยาง
ทัไวถงึ

899,100              2-3  สวก.
ครงกำร ขับคลืไอนกำรพัฒนำทักษะละควำมสำมำรถดຌำนภำษำอังกฤษ พืไอขบัคลืไอนการพฒันาทักษะ

ละความสามารถดຌานภาษาองักฤษ
30,000,000                30,000,000                 1-2 ภาคบังคับ/ประถม  สวก.

ครงกำร หຌองรียนกีฬำ 17,835,800                -                          17,835,800            -                      -                      -                     1-2 ภาคบังคับ/ประถม  สวก. 1.บุคลากร สนับสนุนดຌานกฬีา  1 .รวมมือสงสริม สนับสนุน ฿หຌยาวชน
ทีไมีความป็นลิศดຌานกฬีา

 สวก.  - ครูฝຄกสอน สุขทัย(5) มหาสารคาม(5) กระบีไ(6) สมุทรสาคร(4) ชยัภูมิ(2) 
พชรบูรณ์ (2) อดุร( 2) ราชนิู (2) ทุงตะก(2)  2  พฒันารางกาย฿หຌสามารถขงขนั

กบันักกฬีาตางประทศดย฿ชຌ
วิทยาศาสตร์การกฬีา จากศักยภาพ
ละความพรຌอมของสถาบัน
การพลศึกษา

5,400,000              1-2  สวก.  - นักวิทยาศาสตร์การกฬีา 1,620,000              1-2  สวก.  - นักภชนาการ 1,620,000              1-2  สวก.  - นักกายภาพบ าบัด 1,620,000              1-2  สวก.  - จຌาหนຌาทีไรักษาความปลอดภัย 972,000                1-2  สวก.  - พนักงานท าความสะอาด/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. 3. คาวัสดุวชศาสตร์การกฬีา 270,000               2  สวก. 4. คานๅ ามันชืๅอพลิง (ราชนิูทิศเมมีรถ) 1,600,000             2  สวก. 5. คาจຌางหมารถรับสงนักรียน 845,800               2  สวก.
 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 พัฒนำระบบกำรวดัละประมินผลสงสริมครือขำยควำมรวมมือ
฿นกำรประมินคุณภำพกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน

249,618,000             165,657,250              71,560,750           12,400,000           -                      -                    1 -4 ภำคบงัคับ/
ประถม

สทศ., สพฐ.1. กำรพัฒนำระบบกำรประมินละประกันคุณภำพภำย฿นของสถำนศึกษำ
ระดบักำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน

11,086,400                1,726,450                 6,959,950            2,400,000             -                     -                   ภาคบังคับ/ประถม สทศ. 61



 ส ำนัก/สพฐ.
ด ำนินกำร

 จัดสรร฿หຌ
สพท./รงรียน

 สพท. สนอ
ครงกำร
ลกปງำ

ยทุธศำสตร์ทีไ 2 พัฒนำคุณภำพผูຌรียนละสงสริมกำรจัดกำรศึกษำพืไอสรຌำงขดีควำมสำมำรถ฿นกำรขงขนั

ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม ปງำหมำย  รวม

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จ ำนกตำมงบรำยจำย

เตรมำส หลงงิน  หนวยงำน
รับผิดชอบ

 งบด ำนินงำน

หนวย : บาท  

 งบอุดหนุน  รำยจำยอืไน   1.1 การสืไอสารละสรຌางความขຌา฿จกีไยวกบันวทางการประกนัคุณภาพภาย฿น
ละการประมินนว฿หม พืไอตรียมความพรຌอมกสถานศึกษา
ทีไรับการประมินภายนอก

พืไอสืไอสาร สรຌางความขຌา฿จ ละ
ตรียมความพรຌอมกสถานศึกษา
฿หຌพรຌอมรับการประมิน

431,590                    5,159,950             2 สทศ.    1.2 การวิจยัละพฒันาระบบการประมินคุณภาพภาย฿นของสถานศึกษา
กบัครือขายวิจยัระดับขตพืๅนทีไการศึกษา

พืไอศึกษาวิจยัละพฒันาระบบการประมิน
ละประกนัคุณภาพภาย฿น ระดับขตพืๅนทีไ
การศึกษา

500,000                    2,400,000               1-4 สทศ.   1.3 การสังคราะห์ผลการติดตามตรวจสอบละผลการประมินคุณภาพภาย฿น/
ภายนอกของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน

การสังคราะห์ผลการติดตามตรวจสอบละ
ผลการประมินคุณภาพของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน

1,800,000              3- 4 สทศ.   1.4 การจดัท าสืไอสริมนวทางการปฏิบัติงานพืไอพฒันาระบบการประกนั
ละการประมินคุณภาพภาย฿นของสถานศึกษา

การจดัท าสืไอสริมนวทางการปฏิบัติงาน
พืไอพฒันาระบบการประกนัละการ
ประมินคุณภาพภาย฿นของสถานศึกษา

794,860                    3 สทศ.2. กำรคัดลือกนักรียนละสถำนศึกษำพืไอรับรำงวลัพระรำชทำน 
ระดบักำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน

7,807,950                 938,550                   6,869,400             -                      -                      -                   ภาคบังคับ/ประถม สทศ.   2.1 การคัดลือกนักรียนละสถานศึกษา พืไอรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษา
ขัๅนพืๅนฐาน

นักรียนระดับการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 
ทีไเดຌรับรางวัลพระราชทาน มีความประพฤติ
ดีมีผลการรียนละผลงานดีดนป็นเป
ตามกณฑ์  ละสถานศึกษาระดับการศึกษา
ขัๅนพืๅนฐาน ทีไเดຌรับรางวัลพระราชทาน 
จดัการศึกษาเดຌมาตรฐานดีดน฿นดຌานตาง โ
ป็นเปตามกณฑ์

905,910                    6,869,400              1 -3 สทศ.
การลกปลีไยนรียนรูຌผูຌรับผิดชอบด านินงานคัดลือกนักรียนละสถานศึกษา 
พืไอรับรางวัลพระราชทาน

บุคลากรทีไขຌารับการสัมมนา สามารถ
น าความรูຌ ละทักษะเป฿ชຌป็นนวทาง
฿นการด านินงาน เดຌอยางมีประสิทธิภาพ 
นาชืไอถอื ละป็นทีไยอมรับจากทุกฝຆาย
ทีไกีไยวขຌอง

32,640                     3 สทศ.3. กำรพัฒนำระบบละกลเกกำรบริหำรจดักำรคุณภำพละมำตรฐำนกำรศึกษำ
พืไอกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ

44,989,660               16,377,760               18,611,900           10,000,000           -                     -                   ภาคบังคับ/ประถม สทศ.    3.1 การสริมสรຌางความขຌมขใงการบูรณาการความรวมมือพืไอรียนรูຌรวมกนัพฒันา
ระบบละกลเกการบริหารจดัการคุณภาพละมาตรฐานการศึกษา

 พืไอสงสริมสนับสนุนการบูรณาการ
ความรวมมือของหนวยงานทุกระดับ
฿นการรียนรูຌรวมกนัพืไอพฒันาระบบ
ละกลเกการบริหารจดัการคุณภาพ
ละมาตรฐานการศึกษา

5,318,100                 2,000,000             10,000,000             1 -2 ,4 สทศ.
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 ส ำนัก/สพฐ.
ด ำนินกำร

 จัดสรร฿หຌ
สพท./รงรียน

 สพท. สนอ
ครงกำร
ลกปງำ

ยทุธศำสตร์ทีไ 2 พัฒนำคุณภำพผูຌรียนละสงสริมกำรจัดกำรศึกษำพืไอสรຌำงขดีควำมสำมำรถ฿นกำรขงขนั

ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม ปງำหมำย  รวม

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จ ำนกตำมงบรำยจำย

เตรมำส หลงงิน  หนวยงำน
รับผิดชอบ

 งบด ำนินงำน

หนวย : บาท  

 งบอุดหนุน  รำยจำยอืไน    3.2 การพฒันาระบบบริหารจดัการคุณภาพละมาตรฐานการศึกษาชงิบูรณาการ
฿นลักษณะ online ของหนวยงานทุกระดับ

พืไอพฒันาระบบขຌอมูลสารสนทศทีไจ าป็น
ชงิบูรณาการพืไอการบริหารจดัการคุณภาพ
ละมาตรฐานของสถานศึกษาดຌวยระบบ online ของหนวยงานทุกระดับ฿นสังกดั

5,650,340                  800,000                  1-4 สทศ.    3.3 การติดตามละตรวจสอบคุณภาพละมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ดยตຌนสังกดัตามกฎกระทรวงฯ

พืไอติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
ละมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาละ฿หຌค านะน า
ชวยหลือการวางระบบ
การประกนัคุณภาพภาย
฿นสถานศึกษาตามกฎกระทรวงฯ

14,811,900            1 สทศ.   3.4 คาราวานประกนัคุณภาพการศึกษา  พืไอสงสริมศักยภาพละอกาส
ของบุคลากรหลักจากสถานศึกษา
ทีไมีประสิทธิผล฿นการพฒันาระบบ
ละกลเกการบริหารจดัการคุณภาพ
ละมาตรฐานการศึกษาทีไขຌมขใง
ตามความรวมมือกบัหนวยงาน
ทัๅงภาย฿นประทศละตางประทศ

1,458,600                   1-2 สทศ.    3.5 การสงสริมสนับสนุนการ฿ชຌประยชน์นวัตกรรมดຌานการประกนัคุณภาพภาย฿น
สถานศึกษาสูการพฒันาคุณภาพละมาตรฐานการศึกษา

พืไอสงสริมศักยภาพละอกาสของบุคลากร
หลักจากสถานศึกษาทีไมีประสิทธิผล฿นการ
พฒันาระบบละกลเกการบริหารจดัการ
คุณภาพละมาตรฐานการศึกษา
ทีไขຌมขใงตามความรวมมือกบัหนวยงาน
ทัๅงภาย฿นประทศละตางประทศ

579,520                    1,000,000              2 ,4 สทศ.    3.6 การสรຌางครือขายความรวมมือกบัสถาบันทีไป็นลิศพืไอพฒันาระบบ
ละกลเกการบริหารจดัการคุณภาพละมาตรฐานการศึกษา

พืไอสงสริมศักยภาพละอกาสของบุคลากร
หลักจากสถานศึกษาทีไมีประสิทธิผล
฿นการพฒันาระบบละกลเกการบริหาร
จดัการคุณภาพละมาตรฐานการศึกษา
ทีไขຌมขใงตามความรวมมือกบัหนวยงาน
ทัๅงภาย฿นประทศละตางประทศ

3,371,200                   1 -4 สทศ.4. กำรพัฒนำระบบขຌอมูลสำรสนทศดຌำนกำรจบกำรศึกษำ 7,019,640                3,010,140                 4,009,500            -                      -                     -                   ภาคบังคับ/ประถม สทศ.
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 ส ำนัก/สพฐ.
ด ำนินกำร

 จัดสรร฿หຌ
สพท./รงรียน

 สพท. สนอ
ครงกำร
ลกปງำ

ยทุธศำสตร์ทีไ 2 พัฒนำคุณภำพผูຌรียนละสงสริมกำรจัดกำรศึกษำพืไอสรຌำงขดีควำมสำมำรถ฿นกำรขงขนั

ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม ปງำหมำย  รวม

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จ ำนกตำมงบรำยจำย

เตรมำส หลงงิน  หนวยงำน
รับผิดชอบ

 งบด ำนินงำน

หนวย : บาท  

 งบอุดหนุน  รำยจำยอืไน   4.1 การประชมุปฏิบัติการวิคราะห์ขຌอมูลละจดัท ารายงานสรุปผลการจดัประชมุ
ชงิปฏิบัติการการจดัท าจดักใบขຌอมูลสารสนทศดຌานการจบการศึกษา
ละการ฿หຌบริการขຌอมูลทางการศึกษา ส าหรับส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
ละสถานศึกษาของปงบประมาณ 2560 เดຌรายงานผลการวิคราะห์ละรายงาน

สรุปผลการจดัประชมุชงิปฏิบัติการ
การจดัท าจดักใบขຌอมูลสารสนทศ
ดຌานการจบการศึกษา
ละการ฿หຌบริการขຌอมูลทางการศึกษา
ส าหรับส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
ละสถานศึกษา

600,000                    1 สทศ.   4.2 การอบรมชงิปฏิบัติการการจดัท าจดักใบขຌอมูลสารสนทศดຌานการจบการศึกษา
ละการบริการขຌอมูลทางการศึกษาส าหรับส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาละสถานศึกษา
กลุมจงัหวัดภาคหนือละภาค฿ตຌ

บุคลากรของส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
ละสถานศึกษามีความตระหนัก
฿นภาระหนຌาทีไทีไรับผิดชอบสามารถ
ด านินงานทะบียนละอกสารหลักฐาน
การศึกษาเดຌป็นระบบมากยิไงขึๅนทัๅง฿นดຌาน
การจดัท าจดักใบรวบรวมละรักษาขຌอมูล
สดงผลการจบการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน
ซึไงจะสงผลตอการ฿หຌบริการขຌอมูล
ละอกสารหลักฐานกสถานศึกษา
หนวยงานประชาชนทัไวเป
เดຌถกูตຌองละรวดรใวมากขึๅนป็นการ
สรຌางความชืไอมัไนตอสังคมละสามารถ
ตรวจสอบความปรง฿สเดຌ

1,876,965                  1-2 สทศ.
   4.3 การติดตาม/ตรวจสอบสภาพการจดักใบหลักฐานสดงผลการจบการศึกษา
ของขตพืๅนทีไการศึกษาละ฿หຌการนะน ากีไยวกบัวิธีปฏิบัติ฿นการจดักใบหลักฐาน
สดงผลการจบ การศึกษาอยางถกูตຌองทัๅงตຌนฉบับละการจดักใบป็นดิจติอล
ดຌวยทคนลยทีีไทันสมัยทีไหมาะสมกบัสภาพของขตพืๅนทีไการศึกษา

ตรวจสอบสภาพการจดักใบหลักฐานสดงผล
การจบการศึกษาของขตพืๅนทีไการศึกษา
ละ฿หຌการนะน ากีไยวกบัวิธีปฏิบัติ฿นการ
จดักใบหลักฐานสดงผลการจบการศึกษา
อยางถกูตຌองทัๅงตຌนฉบับละการจดักใบ
ป็นดิจติอลดຌวยทคนลยทีีไทันสมัย
ทีไหมาะสมกบัสภาพของขตพืๅนทีไการศึกษา
พรຌอมทัๅงติดตามผลการด านินงาน฿หຌบริการ
ขຌอมูลทางการศึกษาของขตพืๅนทีไการศึกษา
พืไอการพฒันาระบบการ฿หຌบริการเดຌอยาง
ถกูตຌองสอดคลຌองกบัสภาพของขตพืๅนทีไ
การศึกษา

181,200                    2 สทศ.
   4.4 การจดัสรรงบประมาณป็นคา฿ชຌจาย฿นการพฒันาระบบงานทะบียน
ละการจดักใบอกสารหลักฐานการจบการศึกษา (ปพ. 3) ดຌวยระบบอิลใกทรอนิกส์

ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
จ านวน  225 ขต

                 4,009,500 4,009,500             2 สทศ.
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รับผิดชอบ

 งบด ำนินงำน

หนวย : บาท  

 งบอุดหนุน  รำยจำยอืไน   4.5 การประชมุปฏิบัติการวิคราะห์ละสังคราะห์วุฒิการศึกษาจากตางประทศ
ระดับการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน

เดຌรายงานผลการวิคราะห์ละสังคราะห์
วุฒิการศึกษาจากตางประทศพืไอ฿ชຌป็น
อกสารอຌางองิ฿นการพจิารณาทียบวุฒิ
การศึกษาทาการศึกษาภาคบังคับหรือ
การศึกษาขัๅนพืๅนฐานของประทศเทย

351,975                     2-3 สทศ.5. กำรพัฒนำระบบกำรวดัละประมินผลละสงสริมครือขำย
ควำมรวมมือ฿นกำรประมินคุณภำพกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน

2,049,350                2,049,350                 -                      -                      -                      -                   ภาคบังคับ/ประถม สทศ.
   การพฒันาระบบการวัดละประมินผลละสงสริมครือขายความรวมมือ
฿นการประมินคุณภาพการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน

สริมสรຌางความขຌมขใง฿นดຌานการทดสอบ
ระดับชาติ ละนานาชาติทีไเดຌมาตรฐาน
ละทันสมัย฿หຌกขตพืๅนทีไการศึกษา
ละครือขายชมุนุมนักวัดผลฯ

2,049,350 3 สทศ. 6. ยกระดบัคุณภำพกำรจดักำรรียนกำรสอนละกำรวดักำรรียนรูຌของนักรียน
พืไอยกระดบัคุณภำพกำรศึกษำเทยดย฿ชຌองค์ควำมรูຌจำกกำร
ขຌำรวมครงกำร PISA 70,519,400               35,409,400               35,110,000           -                      -                      -                   ภาคบังคับ/ประถม สทศ.    6.1 พฒันาคลังขຌอสอบวัดสมรรถนะผูຌรียน (ขຌอสอบการอาน คณิตศาสตร์ 
ละวิทยาศาสตร์) องิตามนวขຌอสอบ PISA ดຌวยระบบออนเลน์ ละผยพร

นักรียนอาย ุ15 ปทีไอยู฿นระดับ
ชัๅนมัธยมศึกษา

3,250,000                  1-3 สทศ.    6.2 ตรียมความพรຌอมรับการประมิน PISA 2018 (ประชาสัมพนัธ์ 
สรຌางความตระหนัก รับรูຌ ละตรียมนักรียนดຌาน ICT Skill 
ละสรຌางรงจงู฿จละขวัญก าลัง฿จ฿นการประมิน PISA) 1.ผูຌอ านวยการส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา 

จ านวน 225 ขต  2.ศึกษานิทศกท์ีไรับผิดชอบครงการ PISA 
จ านวน 225 คน 3.บุคลกรทางการศึกษาของหนวยงานอืไน
ทีไกีไยวกบัครงการ PISA 3,340,000                 22,610,000            1-3 สทศ.   6.3 พฒันาสืไอ ครืไองมือ ศึกษานิทศก์ละครูผูຌสอน กีไยวกบัการ฿ชຌองค์ความรูຌ

฿น PISA ป็นนวทางการพฒันาการรียนรูຌระดับชัๅนรียน
สพป. 183 ขต ละสพม. 42 ขต 5,819,400                 12,500,000            2- 3 สทศ.   6.4 พฒันาครือขายความรวมมือพืไอ฿ชຌผลประมิน PISA สูการพฒันาการศักยภาพ

การจดัการศึกษาระดับสถานศึกษา
สพป.183 ขต  สพม. 42 ขตละหนวยงาน
การศึกษาทัๅง฿นละตางประทศ

3,000,000                 4 สทศ.    6.5 ขบัคลืไอนพืไอยกระดับคุณภาพการศึกษาเทยดย฿ชຌองค์ความรูຌ 
จากการขຌารวมครงการ PISA 20,000,000                1 -4 สทศ.
ครงกำรพัฒนำนยบำยกำรจัดกำรศึกษำตำมยุทธศำสตร์ของ สพฐ. 95,648,100           95,648,100            1 -4 ภาคบังคับ/ประถม สพฐ.
งบประชุม อบรม สัมมนำ 10,497,500           10,497,500            1 -4 ภาคบังคับ/ประถม สพฐ.
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 งบด ำนินงำน
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 งบอุดหนุน  รำยจำยอืไน

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.
ครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรจดักำรรียนกำรสอนสังคมศึกษำ 
ศำสนำ ละวฒันธรรม

4,170,800                 3,670,800                  500,000                -                      -                      -                     1-4 บังคับ/ประถม  สวก.
 ครงกำรจຌำงหมำบริกำรจຌำหนຌำทีไครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรจดักำรรียนรูຌ
สังคมศึกษำ ศำสนำ ละวฒันธรรม กำรพัฒนำกำรศึกษำ
พืไอสรຌำงควำมปน็พลมือง฿นระบอบประชำธิปเตย

 1. พืไอด านินการจดัการงานครงการ฿หຌมี
ประสิทธิภาพ

180,000                    1  สวก. 1.การพฒันาบุคลากรดຌานการศึกษาพืไอสรຌางความป็นพลมือง฿นระบอบประชาธิปเตย  1. พืไอพฒันาบุคลากรกนน า฿หຌมีความรูຌ
ความขຌา฿จดຌานนวคิดการศึกษา
พืไอสรຌางความป็นพลมือง

680,000                    500,000                 1-2  สวก. 2. การพฒันารูปบบรงรียนสรຌางพลมือง฿นระบอบประชาธิปเตย  2. พืไอพฒันารูปบบละตัวชีๅวัด 467,300                    2  สวก. 3. จดัคายดใกละยาวชนทีไสงสริมความป็นพลมือง  3. พืไอจดัคายดใกละยาวชนระดับ
มัธยมศึกษาพืไอสงสริมความป็นพลมือง

 สวก.
 กำรพัฒนำกำรจดักำรรียนรูຌประวตัศิำสตร์ชำตเิทยพืไอปลูกฝังควำมรักชำต ิ
ศำสนำ พระมหำกษัตริย์

 สวก.1. การประชมุปฏิบัติการพฒันานวการจดักจิกรรมการรียนรูຌบบ Active Learning 
ประวัติศาสตร์ชาติเทยทีไสริมสรຌางทักษะการคิดวิคราะห์ พืไอปลูกฝังความป็นชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย ์(2 ครัๅง พฒันากระบวนการ ม.ค. 61 
ละ revised & Improvement หลังการทดลอง฿ชຌ ก.ค. 61)  พืไอ฿หຌผูຌรียนรูຌละขຌา฿จประวัติความ

ป็นมาของชาติเทย สรຌางสริมกระบวนการ
คิดวิคราะห์อยางนักประวัติศาสตร์ ละกดิ
ความรักละหวงหน฿นสถาบันชาติ ศาสนา
 พระมหากษัตริย์

820,300                    2  สวก.2. การประชมุปฏิบัติการพฒันาสืไอการจดัการรียนรูຌประวัติศาสตร์ชาติเทย
บบ  Active Learning - Thai History Board Game 620,400 3  สวก.3. (การจดัจຌาง) ผลิตสืไอการจดัการรียนรูຌประวัติศาสตร์ชาติเทยบบ Active Learning 
พืไอปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

400,000 2  สวก.
 การพฒันารูปบบการจดัการรียนรูຌพืไอสงสริมความป็นพลมืองลก   พฒันากจิกรรมการรียนการสอน

พืไอความป็นพลมืองลก
502,800                     2-3  สวก.

 การพฒันารูปบบการรียนการสอนทีไสงสริมคุณธรรมจริยธรรม  พฒันากจิกรรมการรียนการสอน
พืไอสงสริมคุณธรรมจริยธรรม

 สวก.
 การพฒันารูปบบการจดัการรียนรูຌพืไอสงสริมความรูຌกฏหมายพืๅนฐานละทักษะชวีิต
ส าหรับนักรียนระดับการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน

  พฒันากจิกรรมการรียนการสอนกฏหมาย
พืๅนฐาน

 สวก.
 การพฒันารูปบบการจดัการรียนรูຌการป็นจຌาบຌานทีไดีดย฿ชຌชมุชนป็นฐาน    พฒันาชดุกจิกรรมการรียนการสอน

พืไอการป็นจຌาบຌานทีไดี
 สวก.
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ครงกำรยกระดบัผลสัมฤทธิ์ทำงกำรรียนวทิยำศำสตร์ขัๅนพืๅนฐำน 2,670,500                 -                          -                      -                      -                      2,670,500            1-4 บังคับ/ประถม  สวก.
 ครงการพฒันาการจดัการรียนรูຌพืไอการยกระดับผลสัมฤทธิท่างการรียนวิทยาศาสตร์ 
รวมกบัองค์กรดຌานวิทยาศาสตร์ศึกษา฿นตางประทศ "ครงการพฒันาการจดัการรียน
การสอน ' Essential Technology media  Improving Science Education ( The People's Republic of China: PRC) " การพฒันาการจดัการรียนรูຌพืไอการ

ยกระดับผลสัมฤทธิท่างการรียนวิทยาศาสตร์
 รวมกบัองค์กรดຌานวิทยาศาสตร์ศึกษา฿น
ตางประทศ ครงการพฒันาการจดัการรียน
การสอน ' Essential Technology media  Improving Science Education ( The People's Republic of China: PRC) 1,103,000            2-3  สวก.

 ครงการพฒันาการจดัการรียนรูຌพืไอการยกระดับผลสัมฤทธิท่างการรียนวิทยาศาสตร์ 
รวมกบัองค์กรดຌานวิทยาศาสตร์ศึกษา฿นตางประทศ "ครงการพฒันาการจดัการรียน
การสอน To Improve  Science Education Achievement Student in Australia" พฒันาการจดัการรียนรูຌพืไอการยกระดับ

ผลสัมฤทธิท่างการรียนวิทยาศาสตร์ รวมกบั
องค์กรดຌานวิทยาศาสตร์ศึกษา฿นตางประทศ "ครงการพฒันาการจดัการรียนการสอน To Improve  Science Education Achievement Student in Australia" 1,567,500           3  สวก.

ครงกำร รงรัดพัฒนำคุณภำพผูຌรียนสูกำรยกระดบัผลสัมฤทธิ์ทำงกำรรียน
คณติศำสตร์

2,695,400                 -                          -                      -                      -                      2,695,400           3 บังคับ/ประถม  สวก.
กจิกรรม ประชมุ/อบรม/สัมมนาคณิตศาสตร์ระดับนานาชาติ        1.พืไอขຌารวมประชมุ/อบรม/สัมมนา

การจดัการรียนการสอนคณิตศาสตร์
 สวก.1. การขຌารวมประชมุ/สัมมนาคณิตศาสตร์ระดับนานาชาติ            2. พืไอพฒันาครูผูຌสอนคณิตศาสตร์฿หຌมีลก

ทัศน์ละกຌาวเกล฿นวิทยาการการสอน
1,511,000            สวก.2. การอบรมหลักสูตรระยะสัๅน      3. พืไอพฒันาวิสัยทัศน์ของบุคลากรทีไท างาน

ทีไกีไยวขຌองกบัการจดัการรียนการสอน
คณิตศาสตร์฿หຌมีมุมมอง ตลอดจน
ปรับกระบวนทัศน์฿หຌมีความหลากหลาย
ทันสมัย ละป็นสากล

1,184,400            สวก.
ครงกำรพัฒนำกำรจดักำรรียนรูຌอิสลำมศึกษำ 2,159,400                 2,159,400                  -                      -                      -                      -                     1-4 บังคับ/ประถม  สวก.1. การพฒันาหลักสูตรละการจดัการรียนรูຌอสิลามศึกษา 1.1 ประชมุปฏิบัติการสรຌางวิทยากรกนน าละขบัคลืไอนการน าหลักสูตรอสิลามศึกษา (บบขຌม) เปสูสถานศึกษา

1.พืไอสงสริม฿หຌสถานศึกษา฿นพืๅนทีไ 5 จงัหวัดชายดนภาค฿ตຌทีไจดัการรียนรูຌวิชา
สามัญควบคูศาสนามีหลักสูตรอสิลามศึกษา 
ทีไยดืหยุน฿หຌสถานศึกษาสามารถเปปรับ฿ชຌ฿หຌ
สอดคลຌองกบับริบท ความตຌองการ ละอตั
ลักษณ์ของชมุชนทຌองถิไน

1,176,200                   2-3  สวก.
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ด ำนินกำร

 จัดสรร฿หຌ
สพท./รงรียน

 สพท. สนอ
ครงกำร
ลกปງำ

ยทุธศำสตร์ทีไ 2 พัฒนำคุณภำพผูຌรียนละสงสริมกำรจัดกำรศึกษำพืไอสรຌำงขดีควำมสำมำรถ฿นกำรขงขนั

ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม ปງำหมำย  รวม

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จ ำนกตำมงบรำยจำย

เตรมำส หลงงิน  หนวยงำน
รับผิดชอบ

 งบด ำนินงำน

หนวย : บาท  

 งบอุดหนุน  รำยจำยอืไน2. สถานศึกษามีหนังสือรียนละสืไอ
การรียนรูຌทีไมีคุณภาพน าเป฿ชຌ฿นการจดัการ
รียนการสอนละพฒันาผูຌรียน฿หຌมีคุณภาพ
฿หຌมีคุณลักษณะอนัพงึประสงค์ตามทีไสังคม
คาดหวัง ป็นทีไยอมรับของสังคมเทยละ
สากล2. บรรณาธิการรางอกสารประกอบหลักสูตรอสิลามศึกษา (บบขຌม) จ านวน 3 ลม ดังนีๅ 436,800                    2  สวก.  2.1 อกสารนวทางการบริหารจดัการหลักสูตรอสิลามศึกษา (บบขຌม)  สวก.  2.2 นวทางการวัดละประมินผลฯ  สวก.  2.3 นวทางการจดั  การรียนรูຌอสิลามศึกษา  สวก.3. จຌางหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานครงการพฒันาจดัการรียนรูຌอสิลามศึกษา 180,000                    1  สวก.4. การพฒันาสืไอการรียนรูຌอสิลามศึกษา - สงสริมการผลิตหนังสือรียนละสืไอสริมการรียนรูຌทีไสอดคลຌองตามหลักสูตรอสิลาม

ศึกษา (บบขຌม) 366,400                    3  สวก.
ครงกำร พัฒนำละสงสริมกำร฿ชຌหลักสูตรกนกลำงกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน 40,480,800                27,080,300                12,100,000            -                      -                      1,300,500            1-4 บังคับ/ประถม  สวก.1. conference สรຌางความขຌา฿จรืไอง "มาตราฐานละตัวชีๅวัด ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560"  1. สถานศึกษาทุกหง ปรับปรุงหลักสูตร 10,000  1-2  สวก.2. ประชมุปฏิบัติการสรຌางผูຌน าการพฒันาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตร  สถานศึกษาสอดคลຌองกบัมาตรฐาน 1,500,000  สวก.
    ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 การรียนรูຌ ตัวชีๅวัด กณฑ์ การจบการศึกษา  2-3  สวก.3. จดัสรร฿หຌขตพืๅนทีไการศึกษาพฒันาผูຌบริหารสถานศึกษาละครูกีไยวกบัการพฒันา ละการปลีไยนปลงของ ลกปัจจบุัน 12,100,000  สวก.
   หลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานการรียนรูຌละตัวชีๅวัด ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2560 ละอนาคต  1-2  สวก.4. จดัท าวีดิทัศน์ความรูຌละนวทางการจดัการรียนรูຌกีไยวกบัสาระ฿นกลุมสาระ 2. หลักสูตรกนกลางการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 3,289,100  สวก.
   การรียนรูຌคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ละสาระภูมิศาสตร์฿นกลุมสาระการรียนรูຌ   เดຌรับการพฒันา฿หຌสอดคลຌองกนั  สวก.
   สังคมศึกษา ศาสนา ละวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) จ านวน 5 รืไอง  2-3  สวก.5. ประชมุปฏิบัติการอบรมสาระทคนลย ี(การออกบบทคนลยีละวิทยาการค านวณ) 3,400,000  สวก.
   ฿นกลุมสาระการรียนรูຌวิทยาศาสตร์ ฉบับปรับปรุง 2560 การพฒันาหลักสูตรกนกลาง 3  สวก.  —— การศึกษาขัๅนพืๅนฐานทัๅงระบบ  สวก.6. ศึกษาวิจยักีไยวกบัการพฒันาหลักสูตร฿หม 2,000,000  สวก.7. ประชมุชงิปฏิบัติการก าหนดทิศทางการพฒันาหลักสูตร฿หม 3,000,000  2-3  สวก.8. ประชมุคณะท างานจดัท ากรอบ(ราง)กลุมสาระตามหลักสูตรการศึกษาขัๅนพืๅนฐานฉบับ฿หม 8,000,000  2-3  สวก.   - จຌางหมาบริการ  1-4  สวก.9. ประชมุคณะอนุกรรมการ฿นคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ดຌานหลักสูตร 444,000  สวก.10. จดัท าอกสารหลักสูตรละอกสารประกอบหลักสูตร 5,437,200  1-2  สวก.11. ประชมุลกปลีไยนรียนรูຌการพฒันาหลักสูตร ฿นตางประทศ 1,300,500           3  สวก.
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ด ำนินกำร

 จัดสรร฿หຌ
สพท./รงรียน

 สพท. สนอ
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ลกปງำ

ยทุธศำสตร์ทีไ 2 พัฒนำคุณภำพผูຌรียนละสงสริมกำรจัดกำรศึกษำพืไอสรຌำงขดีควำมสำมำรถ฿นกำรขงขนั

ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม ปງำหมำย  รวม

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จ ำนกตำมงบรำยจำย

เตรมำส หลงงิน  หนวยงำน
รับผิดชอบ

 งบด ำนินงำน

หนวย : บาท  

 งบอุดหนุน  รำยจำยอืไน

ครงกำรพัฒนำสืไอกำรรียนรูຌ฿นกำรจดักำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน 15,408,000                15,408,000                -                      -                      -                      -                     1-4 บังคับ/ประถม  สวก.1. พฒันาหนังสือรียนฉบับกระทรวงศึกษาธิการตามหลักสูตรฉบับปรับปรุง 1. หนังสือรียนฉบับ ศธ. ตามหลักสูตร 600,000  1-2  สวก.2. ตรวจประมินคุณภาพสืไอการรียนรูຌของอกชน ฉบับปรับปรุง ชัๅน ป.1 ป.4 ม.1 ละ 6,012,000  1-4  สวก.3. พฒันากณฑ์การจดัระดับคุณภาพ สืไอการรียนรูຌ  ม.4-6 จ านวน 4 ลม 350,000 1  สวก.4. จดัท าละจดัพมิพสื์ไอสริมการรียนรูຌชน หนังสือ ร.10 ฯลฯ 2. ตรวจประมินคุณภาพสืไอ 2,450,000 3  สวก.5. วิจยัการด านินงานขบัคลืไอนนยบายการสนับสนุนคา฿ชຌจายฯ "หนังสือยมืรียน" การรียนรูຌเมนຌอยกวา 50 รายการ 2,000,000 1.2  สวก.6. จดัท าหนังสืออานพิไมติม กลุมสาระการรียนรูຌสังคมศึกษา ศาสนา ละวัฒนธรรม 3. กณฑ์การจดัระดับคุณภาพ 3,100,000 3  สวก. 7.จຌางหมาบริการบุคคลชวยปฏิบัติงาน สืไอการรียนรูຌ กลุมสาระฯ คณิตศาสตร์ 846,000 1  สวก. 8. การติดตามสภาพปัญหาการด านินงานกีไยวกบัการลือก/การ฿ชຌ/การจดัซืๅอหนังสือ 4. หนังสืออานพิไมติม / สืไอ 50,000 4  สวก.
รียน/บบฝຄกหัด/ละการบริหารจดัการหนังสือยมืรียน/ตามนยบายการสนับสนุน การรียนรูຌ จ านวนเมนຌอยกวา 1 กจิกรรม  สวก.
คา฿ชຌจาย฿นการจดัการศึกษาตัๅงตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 5. วิจยัการด านินงานขบัคลืไอน  สวก.(฿หຌ สตผ. ด านินการ) ยมืรียน/ตามนยบายการสนับสนุนคา฿ชຌจาย฿นการจดัการศึกษา นยบายฯ "หนังสือยมืรียน" จ านวน 1 รืไอง  สวก.
ตัๅงตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน (฿หຌ สตผ. ด านินการ) 6. การติดตามสภาพปัญหาการ  สวก.

ด านินงานกีไยวกบัการลือก/การ฿ชຌ/  สวก.
การจดัซืๅอหนังสือรียน/ของรงรียน  สวก.
สังกดั สพฐ. 6 ภูมิภาค  สวก.

ครงกำร พัฒนำระบบกำรวดัละประมินผลกำรรียนรูຌพืไอยกระดบั
คุณภำพกำรศึกษำ

5,560,700                 3,397,300                  839,300                -                      -                      1,324,100            1-4 บังคับ/ประถม  สวก.1. พฒันานวปฏิบัติการวัดละประมินผลการรียนรูຌตามหลักสูตร 1. พืไอพฒันาละสงสริมการวัด 744,900  1-2  สวก.   1.1 ประชมุปฏิบัติการพฒันานวทางการทียบอนผลการรียนระดับการศึกษา ละประมินผลการรียนรูຌตามหลักสูตร  สวก.
        ขัๅนพืๅนฐาน 2. พืไอสรຌางความรูຌความขຌา฿จกีไยวกบั  สวก.   1.2 ประชมุปฏิบัติการจดัท าละพฒันาคูมือนายทะบียนสถานศึกษา ระบบการวัดละประมินผลการรียนรูຌ  สวก.   1.3 ประชมุปฏิบัติพจิารณา/ทบทวนนวปฏิบัติละกณฑ์การจบการศึกษา ฿นชัๅนรียน฿หຌกบับุคลากรดຌานการวัด  สวก.
        ระดับการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ละประมินผลของขตพืๅนทีไการศึกษา  สวก.3. พืไอสงสริมนักรียนดຌานคุณธรรม  สวก.

จริยธรรมขຌาศึกษาตอ฿นระดับทีไสูงขึๅน  สวก.2. จดัท ามาตรการ/นวทางการด านินงานดຌานการวัดละประมินผลการรียนรูຌ 354,000 2  สวก.
ตามหลักสูตร  สวก.3. วิจยัละพฒันาศักยภาพการประมินผล ฿นระดับชัๅนรียนพืไอสริมสรຌางทักษะ     1. ขตพืๅนทีไการศึกษาละสถานศึกษา  สวก.
การรียนรูຌ ฿นศตวรรษทีไ 21 ของนักรียนระดับการศึกษา ขัๅนพืๅนฐาน (ขตพืๅนทีไ/ มีนวปฏิบัติ/นวทางการวัดละประมินผล  สวก.
สถานศึกษาทีไป็นกลุมตัวอยาง) การรียนรูຌตามหลักสูตร ละมีทคนิค  สวก.     3.1 ประชมุปฏิบัติการก าหนดกรอบละจดัท าครืไองมือวิจยั฿นการ฿ชຌครืไองมือวิจยั วิธีการวัดละประมินผลทีไสงสริม 200,000 2  สวก.
฿นการกใบรวบรวมขຌอมูล การรียนรูຌของผูຌรียน  สวก.     3.2 ลงพืๅนทีไกใบขຌอมูลวิจยัภาคสนามพืไอประมินความตຌองการจ าป็น 6 ภูมิภาค     2. บุคลากรของขตพืๅนทีไการศึกษา 300,000 3  สวก. (หนือ/ตะวันออกฉยีงหนือ/ตะวันออก) สพฐ.กใบ(กลาง/฿ตຌ/฿ตัชายดน) ม.ศิลปากร ละสถานศึกษามีความรูຌความขຌา฿จกีไยวกบั 300,000 3  สวก.

 กใบขຌอมูล(ลงพืๅนทีไนักรียน 500 คน ครู 300 คน รงรียน 24 คน ขตพืๅนทีไ 12 คน) การวัดละประมินผลละสามารถน าสู  สวก.     3.3 สวนาละขยีนรายงานวิจยั การปฏิบัติเดຌ 226,000 4  สวก. 69
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ด ำนินกำร

 จัดสรร฿หຌ
สพท./รงรียน

 สพท. สนอ
ครงกำร
ลกปງำ

ยทุธศำสตร์ทีไ 2 พัฒนำคุณภำพผูຌรียนละสงสริมกำรจัดกำรศึกษำพืไอสรຌำงขดีควำมสำมำรถ฿นกำรขงขนั
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งบประมำณ พ.ศ. 2561 จ ำนกตำมงบรำยจำย

เตรมำส หลงงิน  หนวยงำน
รับผิดชอบ

 งบด ำนินงำน

หนวย : บาท  

 งบอุดหนุน  รำยจำยอืไน4. พฒันาระบบประมินคุณธรรม จริยธรรม     3. ผูຌรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 580,400  2-3  สวก. - ประชมุคณะกรรมการ สรຌางละพฒันาครืไองมือ ทดลองครืไองมือ วิคราะห์ ขຌาศึกษาตอ฿นสถาบันอดุมศึกษาดຌวยระบบ  สวก.
   ละสรุป ก ากบั ติดตาม ละประมิน  นวทางการพฒันาศักยภาพการประมิน  สวก. 5. ติดตามการด านินงานดຌานการวัดละประมินผลการรียนรูຌตามหลักสูตร ฿นระดับชัๅนรียนละรงรียนพืไอสริมสรຌาง 132,000 4  สวก.

 ของขตพืๅนทีไการศึกษาละสถานศึกษา  ทักษะการรียนรูຌของนักรียนระดับ
การศึกษาขัๅนพืๅนฐาน

 สวก.    - ประชมุปฏิบัติก าหนดกรอบละสรຌางครืไองมือติดตาม ลงพืๅนทีไติดตามผล สรุปผล  สวก.6. สงสริมนักรียนผูຌมีคุณธรรม จริยธรรมละบ าพใญประยชน์ขຌาศึกษาตอ 380,000 2  สวก.
 ฿นสถาบันอดุมศึกษา (ครงการดใกดีมีทีไรียน)  สวก.    - ประชมุปฏิบัติก าหนดกรอบละสรຌางครืไองมือติดตาม ลงพืๅนทีไติดตามผล สรุปผล  สวก. 7.สนับสนุนงบประมาณ฿นการด านินงานครงการดใกดีมีทีไรียน 839,300                2  สวก.8. จຌางหมาบริการ 180,000 1  สวก. 9. กจิกรรม ศึกษาดูงานการวัดละประมินผลการศึกษา ละการพฒันาคุณธรรม 
    ณ ประทศญึไปุຆน

พืไอศึกษาดูงานทคนิค/วิธีการพฒันา
ละประมินคุณธรรม จริยธรรม คานิยม
ของประทศทีไป็นตຌนบบเดຌ

1,324,100            3-4  สวก.
ครงกำร สงสริมนิสัยรักกำรอำน 27,830,000                27,830,000                -                      -                      -                      -                     1-4 บังคับ/ประถม  สวก.1 การพฒันากจิกรรมสงสริมการอานละการพฒันาหลงรียนรูຌ นักรียนตัๅงตระดับปฐมวัยจนถงึ  สวก.2 ประกวดหนังสือดีดน ประจ าป พ.ศ. 2561 มัธยมศึกษาตอนปลายเดຌรับการพฒันา  สวก.3 จดัท าหนังสือทีไระลึกวันดใกหงชาติ ประจ าป 2561 ทักษะการอาน พืไอสรຌางนิสัยรักการอาน 2,500,000                   1-2  สวก.4 ขงขนัการจดัท าหนังสือลมลใกละจดักจิกรรมยวุบรรณารักษ์พืไอสงสริมการอาน ฿หຌหมาะสมกบัวัย  สวก.
฿นงานศิลปหัตถกรรมนักรียน ครัๅงทีไ 66 1. นักรียนทุกระดับชัๅนอานหนังสือ 250,000                     1-3  สวก.5 จดัท าวารสารวิชาการ ประจ าป 2561    - ดใกปฐมวัยอาน หนังสือเมนຌอยกวา 6ลม  สวก.6 การพฒันาผูຌมีความสามารถพิศษดຌานดนตรี หรือฉลีไยวันละ 10 นาที 3,400,000                   1-2  สวก.7 จดัจຌางบุคลากรปฏิบัติงาน    - นักรียน ป.1-3 อานหนังสือเมนຌอยกวา 1,500,000                  2  สวก.8 จดัซืๅอหนังสือพระราชนิพนธ์ฯ 12 ลมตอปหรือฉลีไยวันละ 30 นาที 180,000                    1  สวก.   -  นักรียน ป.4-6 อานหนังสือเมนຌอยกวา 20,000,000                 2-3  สวก.14 ลมตอปหรือฉลีไยวันละ 60 นาที  สวก.  - นักรียน ม.1-3 อานหนังสือเมนຌอยกวา  สวก.20 ลมตอปหรือฉลีไยวันละ 90 นาที  สวก.  - นักรียน ม.4-6 อานหนังสือเมนຌอยกวา  สวก.20 ลมตอปหรือฉลีไยวันละ 120 นาที  สวก.
ครงกำร หຌองรียนกีฬำ 63,975,900                -                          63,975,900            -                      -                      -                     1-4 บังคับ/ประถม  สวก. 1.งินอดุหนุนนักรียน (คาอาหาร)  สวก.
 รุน 1 (2/59) 8,120,000             1  สวก.
 รุน 2 (1/60) 11,920,000           2  สวก.
 รุน 3 (2/60) 6,400,000             2  สวก. 70
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 รุน 4 (1/2561) (รร. ละ 60 คน 9 รร.) 7,834,500             3  สวก. 2. คาวัสดุอปุกรณ์กฬีา  สวก.
 รุน 1 (2/59) 804,400               1  สวก.
 รุน 2 (1/60) 1,180,800             2  สวก.
 รุน 3 (2/60) 634,000               2  สวก.
 รุน 4 (1/2561) 2,139,700             3  สวก. 3. คาชดุกฬีา  สวก.
 รุน 1 (2/59) 2,395,400             1  สวก.
 รุน 2 (1/60) 3,516,400             2  สวก.
 รุน 3 (2/60) 1,888,000             2  สวก.
 รุน 4 (1/2561) 5,442,500             3  สวก. 3. ชดุพธิีการ 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) 512,000               2  สวก.
 รุน 4 (1/2561) 1,728,000             3  สวก. 5. คาจຌางหมารถรับสงนักรียน 369,200               1  สวก. 6. คาจดัการขงขนักฬีา 4,500,000              2-3  สวก. 7. คาบริหารจดัการการรับนักรียน 900,000                2-3  สวก. 8. คลินิกพิศษ รร ละ 200,000 9 รร 1,487,800              2-3  สวก.
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ครงกำรสงสริมภำษำอังกฤษระหวำงอำซียน 1,410,100            1,410,100        สพฐ.
ครงกำรพัฒนำนยบำยกำรจัดกำรศึกษำตำมยุทธศำสตร์ของ สพฐ. 95,697,300           95,697,300            1-4 บังคับ/ประถม  สพฐ.
งบประชุม อบรม สัมมนำ 703,200               703,200                1-4 บังคับ/ประถม  สพฐ.
กิจกรรมรอง พัฒนำหลักสูตรละกระบวนกำรรียนรูຌทีไหลำกหลำย฿หຌอืๅอตอกำรรียนรูຌ
ตลอดชีวติ

40,440,200               13,757,400               13,262,400           -                      -                      13,420,400         บงัคับ/ประถม สนผ.,สพฐ.
ครงกำรยกระดบัรงรียนกำญจนำภิษกวทิยำลัยกຌำวสูควำมปน็ลิศ
ดຌำนวทิยำศำสตร์คณติศำสตร์ (10 รง)  - พืไอพัฒนำนักรียนระดบัชัๅนมัธยมศึกษำ

ตอนตຌนละตอนปลำย฿นกลุมรงรียนทัๅง 10 รงรียน - ยกระดบัผลสัมฤทธิ์ของนักรียน฿นวชิำ
วทิยำศำสตร์ คณติศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
ละทคนลย฿ีหຌสูงขึๅน

13,262,400               13,262,400           2 สนผ.
ครงกำรลกปลีไยนนักรียน ครู ละบคุลำกรทำงกำรศึกษำกับตำงประทศ สนผ.1. ตຌอนรับชำวตำงประทศทีไดนิทำงมำขຌำรวมครงกำรลกปลีไยนนักรียน 
ครู ละบคุลำกรทำงกำรศึกษำกับ สพฐ . 1,149,500                1,149,500                 1-4 สนผ.2. จดัประชุมปฐมนิทศผูຌขຌำรวมครงกำรลกปลีไยนนักรียน ครู ละบคุลำกร
ทำงกำรศึกษำกับตำงประทศกอนดนิทำงเปขຌำรวมครงกำร

1,000,000                1,000,000                 1-4 สนผ.3. ควำมรวมมือกับหนวยงำนอำสำสมัครตำงประทศ ครูทีไปฏิบตังิำนรวมกับอำสำสมัครอมริกัน
฿น 40 รงรียนเดຌรับกำรพัฒนำดຌำนกำร
จดักำรรียนกำรสอนภำษำตำงประทศ
บบนักรียนปน็ส ำคัญจำกอำสำสมัคร
ตำงประทศ

500,000                   500,000                   1-4 สนผ.4. น ำพำชำวตำงประทศดงูำนดຌำนกำรศึกษำ฿นประทศเทย นักรียนเดຌรับประสบกำรณต์รงทำงดຌำน
ภำษำตำงประทศ

300,000                   300,000                   1-4 สนผ.
ครงกำรลกปลีไยนดຌำนกำรศึกษำละวฒันธรรมของนักรียน ผูຌบริหำร 
ครู ละบคุลำกรทำงกำรศึกษำกับตำงประทศ1. ครงกำรลกปลีไยนดຌำนกำรศึกษำละวฒันธรรมระหวำง สพฐ . 
กับกระทรวงศึกษำธิกำรรัฐวสิคอนซิน สหรัฐอมริกำ

2,996,760          สนผ.2. ครงกำรลกปลีไยนนักรียนระดบัมัธยมศึกษำกับจงัหวดัฮยีวกะ ประทศญีไปุຆน 1,301,350          สนผ.3. ครงกำรลกปลีไยนผูຌบริหำร ครูละบคุลำกรทำงกำรศึกษำกับจงัหวดัฮยีวกะ 
ประทศญีไปุຆน

1,012,775          สนผ.4. ครงกำรคำยยำวชนเทย - มำลซีย (หมำยหต:ุสลับกันปน็จຌำภำพปวຌนป) 446,250             สนผ.5. ครงกำรน ำนักรียนขຌำรวมกำรขงขันภำษำยอรมันอลิมปຂกวชิำกำร 
ณ สหพันธ์สำธำรณรัฐยอรมนี (หมำยหต ุ: จดัปวຌนป) 1,476,875          สนผ.6. ครงกำรลกปลีไยนดຌำนกำรศึกษำละวฒันธรรมระหวำง สพฐ . กับส ำนักงำน
กำรศึกษำมืองทรอนตຌ คนำดำ

1,703,825          สนผ. 72
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 งบอุดหนุน  รำยจำยอืไน7. ครงกำรลกปลีไยนครู฿นภูมิภำคอชียปซิฟຂกส ำหรับกำรศึกษำ
฿นยคุลกำภิวตัน์ (หมำยหต ุ: ดนิทำง 3 ครัๅง) 596,190             สนผ.
ครงกำรผยพรศิลปวฒันธรรมละดนตรี (Kagoshima Asia Youth Music Arts Festival) ประทศญีไปุຆน

1,873,315          สนผ.
ครงกำรพิไมประสิทธิผลกลยุทธ์ รุน ทีไ 3 2,013,060             2,013,060       สพฐ.
ครงกำรพัฒนำนยบำยกำรจัดกำรศึกษำตำมยุทธศำสตร์ของ สพฐ. 10,807,900           10,807,900           สพฐ.
งบประชุม อบรม สัมมนำ -                      
ผนงำนพืๅนฐำนดຌำนกำรพัฒนำละสริมสรຌำงศักยภำพคน
ผลผลิต ผูຌจบกำรศึกษำภำคบงัคับ
กิจกรรมหลัก กำรจัดกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนตຌน
ส ำหรับรงรียนปกติ

188,426,300         130,067,800          25,389,200       -                   -                  32,969,300     ม.ตຌน รร.ปกติ  สกบ. สนก. 
สพฐ.

กิจกรรมรอง ยกระดบัคุณภำพสถำนศึกษำละพัฒนำอัตลักษณผู์ຌรียน
ทีไหลำกหลำย

53,611,300               35,813,000               10,925,800           -                      -                      6,872,500           1-4 ม.ตຌน รร.ปกติ สกบ.,สพฐ.1. ครงกำรบຌำนนักวทิยำศำสตร์นຌอย ประทศเทย ระดบัประถมศึกษำ   1.1 ทดลอง฿ชຌหนวยการรียนรูຌบຌานนักวิทยาศาสตร์นຌอย ทีไสอดคลຌองกบัมาตรฐาน
การรียนรูຌละตัวชีๅวัด กลุมสาระการรียนรูຌวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ละ
กจิกรรมการศึกษาพืไอความยัไงยนื (ESD) ละ Unpluged Computertional Science คณะพฒันาหลักสูตร 30 คน 200,000                   สกบ.   1.2 ประชมุชงิปฏิบัติการพฒันาศักยภาพคณะวิทยากรหลัก
พืไอการพฒันาสืไอการรียนรูຌทางเกล

ศึกษานิทศก ์183 คน 250,000                   สกบ.   1.3 คัดลือกรงรียนกนน าประถมศึกษาพืไอขຌารวมครงการ
ครือขายละ 1 รงรียน/ 183 ขต

183 รงรียน   1.4 อบรมชงิปฏิบัติการครูวิทยากรหลัก 183 สพป. โ ละ  2 คน 366 คน 1,600,000                 สกบ.   1.5 จดัสรรงิน฿หຌรงรียนทีไขຌารวมครงการพืไอจดัซืๅอสืไอวัสดุอปุกรณ์การจดัการรียนรูຌ
 ฿หຌรงรียน 183 รง 183 รง 549,000               สกบ.   1.6 น ารองการ฿ชຌหนวยการรียนรูຌ฿นรงรียน  6 หนวยการรียนรูຌ  1.7 นิทศติดตามผลการจดัการรียนรูຌ 150,000                   สกบ.  1.8 ประชมุชงิปฏิบัติการคณะวิทยากรหลักพืไอปรับปรุงหนวยการรียนรูຌ 250,000                   สกบ.   1.9 สรุปละวางผนการขยายผลครงการ 300,000                   สกบ.   1.10 การจดัพมิพสื์ไอ 60 พรรษา ละผนการจดัประสบการณ์ 690 ชดุ 11,778,960               สกบ.   1.11 ประชมุชงิวิชาการละสัมนาพิศษครือขาย บຌานนักวิทยาศาสตร์นຌอยนานาชาติ 
ระดับประถมศึกษา ณ ประทศนิวซีลนด์  ออสตรีย

12 คน 1,967,000          สกบ.   1.12 การอบรม/สัมมนา พืไอพฒันาคุณภาพการจดัการรียนการ สอนวิทยาศาสตร์
ระดับประถมศึกษา ณ ประทศยอรมัน

15 คน 2,416,500          สกบ.
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 ส ำนัก/สพฐ.
ด ำนินกำร

 จัดสรร฿หຌ
สพท./รงรียน

 สพท. สนอ
ครงกำร
ลกปງำ

ยทุธศำสตร์ทีไ 2 พัฒนำคุณภำพผูຌรียนละสงสริมกำรจัดกำรศึกษำพืไอสรຌำงขดีควำมสำมำรถ฿นกำรขงขนั

ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม ปງำหมำย  รวม

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จ ำนกตำมงบรำยจำย

เตรมำส หลงงิน  หนวยงำน
รับผิดชอบ

 งบด ำนินงำน

หนวย : บาท  

 งบอุดหนุน  รำยจำยอืไน 2. ครงกำรยกระดบัคุณภำพสถำนศึกษำละพัฒนำอัตลักษณผู์ຌรียนทีไหลำกหลำย    2.1.ประชมุชงิปฏิบัติการพฒันาการจดัผนยกระดับสถานศึกษาละอตัลักษณ์
สูความป็นลิศทีไหลากหลาย

250 คน 862,880                   สกบ.    2.2 จดัสรรงบ฿หຌรงรียนขบัคลืไอนตຌนบบรงรียน รงรียนหงความสุข
มุงสูรงรียนกนน าละอตัลักษณ์ผูຌรียน  (HAPPINESS SCHOOL) 216  รง 9,774,000             สกบ.    2.3.ประชมุปฏิบัติสรຌางความรูຌความขຌา฿จ ฿นการพฒันาจดัท าขຌอมูล นวทาง
การยกระดับคุณภาพสถานศึกษา ละตຌนบบรงรียน  รงรียนกนน า  รงรียน
หงความสุขมุงสูอตัลักษณ์ผูຌรียน (HAPPINESS SCHOOL) ดยมีผูຌบริหารรงรียน 
ครู ศึกษานิทศก ์กลุม Cluster 500 คน 1,725,760                 สกบ.    2.4 จดัสรรงบ฿หຌส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาพืไอติดตามกใบขຌอมูล฿นการประมิน
ละจดัท ารายงานผลการด านินการครงการยกระดับคุณภาพสถานศึกษา
ละพฒันาอตัลักษณ์ผูຌรียนทีไหลากหลาย

 18  สพป. (Cluster) 602,800               สกบ. 2.5 การอบรมสัมมนาศึกษาดูงานพืไอการพฒันาประสิทธิภาพองค์กรหงคุณภาพดย
ทคนิคทียบคียงพืไอพฒันาตຌนบบรงรียนสูความป็นลิศ ณ  ประทศอมริกา

10 คน 1,458,100          สกบ.
ครงกำรพิไมประสิทธิผลกลยุทธ์ รุน ทีไ 4   1,030,900             1,030,900        ม.ตຌน รร.ปกติ สพฐ.
ครงกำรพัฒนำนยบำยกำรจัดกำรศึกษำตำมยุทธศำสตร์ของ สพฐ. 18,695,400           18,695,400           ม.ตຌน รร.ปกติ สพฐ.
งบประชุม อบรม สัมมนำ -                      ม.ตຌน รร.ปกติ สพฐ.
กิจกรรมรอง กำรวจิยัพืไอพัฒนำนวตักรรมกำรจดักำรศึกษำ 134,815,000             94,254,800               14,463,400           -                      -                      26,096,800           1-4 ม.ตຌน รร.ปกติ สนก.,สพฐ.1.ครงกำรวจิยัละพัฒนำนวตักรรมกำรบริหำรรงรียนอยำงยัไงยนืละมีคุณภำพ
ทัๅงองค์กร

พืไอน ำระบบกำรบริหำรคุณภำพองค์กร 
ตำมนวคิดของประทศสหรัฐอมริกำ (Malcolm Baldrige) ละของ
ประทศเทย (Thailand Quality Award :TQA)  มำประยกุต฿์ชຌกับ
รงรียนน ำรอง฿นครงกำรรงรียน
฿นฝัน พืไอหำนวทำง ทีไหมำะสม
ละขยำยผลกำรพัฒนำอยำงปน็ระบบ

1,689,200                500,000                   1,189,200             สนก.   1.1 พฒันารงรียน฿นครงการฯ ละทีมพีไลีๅยง 500,000                    -                      2-4 สนก.   1.2 พฒันารงรียนคูขนาน ละทีมพีไลีๅยง 589,200               2-4 สนก.   1.3 การจดัประกวด BEIDQM Award -                      สนก.   1.4 การจดัสรรพืไอพฒันาตอยอด 300,000               2-4 สนก.   1.5 การก ากบัติดตามละประมินผลครงการฯ ดยทีมพีไลีๅยงตามคูมือการ฿ชຌกณฑ์
ละนวทาง BEIDQM 300,000               2-4 สนก.
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ด ำนินกำร

 จัดสรร฿หຌ
สพท./รงรียน

 สพท. สนอ
ครงกำร
ลกปງำ

ยทุธศำสตร์ทีไ 2 พัฒนำคุณภำพผูຌรียนละสงสริมกำรจัดกำรศึกษำพืไอสรຌำงขดีควำมสำมำรถ฿นกำรขงขนั

ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม ปງำหมำย  รวม

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จ ำนกตำมงบรำยจำย

เตรมำส หลงงิน  หนวยงำน
รับผิดชอบ

 งบด ำนินงำน

หนวย : บาท  

 งบอุดหนุน  รำยจำยอืไน2.ครงกำรสริมสรຌำงละพัฒนำศักยภำพผูຌรียนสูควำมปน็ลิศ (ครงกำรอัจฉริยะจรรยำ ) กำรพัฒนำกำรสอนจำกขຌอมูลหลักฐำน
มำกกวำขຌอมูลชัๅนตຌน ปງำหมำยรวม
฿นกำรพัฒนำ กำรกระตุຌน฿หຌกิด
กำรสรຌำงครือขำยทีไชืไอมยง฿น
รงรียนกลุมปງำหมำยขຌำดຌวยกัน 
ละกำรบริหำรงำนบบองค์รวม ทัๅงนีๅ 
พืไอสงสริมศักยภำพสูควำมปน็ลิศ
฿นสำขำทีไถนัดละสน฿จของดใก
ปน็รำยบคุคลบนผนพัฒนำตนอง 
สำมำรถรวมกันปน็ผูຌน ำ

3,909,750                2,645,800                 1,263,950          2-4 สนก.
    2.1 กจิกรรมประชมุวิคราะห์สภาพปัญหาการด านินกจิกรรมละจดัท ารายละอยีด
กจิกรรมสงสริมอจัฉริยภาพนักรียนส าหรับรงรียน

1,120,300                 สนก.    2.2 กจิกรรมผลิตละพฒันาสืไอทคนลยีพืไอสนับสนุนการรียนการสอน 1,000,000                 สนก.    2.3 กจิกรรมอบรมชงิปฏิบัติการทคนิคการจดัท าผนการพฒันาตนอง
พืไอสงสริมอจัฉริยภาพผูຌรียน

525,500                    สนก.    2.4 กจิกรรมสงสริมการ฿ชຌดิจทิัล฿หຌกดิประยชน์ละสรຌางสรรค์ 
พืไอสริมสรຌางทักษะดิจทิัล฿หຌก ผูຌบริหาร ครูละนักรียน

1,263,950           สนก. 3.ครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรรียนรูຌสูสำกล : กิจกรรมกำรพัฒนำควำมสำมำรถ
ทำงวชิำกำรผูຌรียนผำนกระบวนกำรขงขันทำงวชิำกำร ระดบันำนำชำติ

พืไอบรูณำกำรกระบวนกำรขงขันทำง
วชิำกำร ระดบันำนำชำต ิกับกำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพกำรรียนรูຌดຌำนคณติศำสตร์
ละวทิยำศำสตร์ ปน็กำรสงสริม
วฒันธรรมกำรรียนรูຌของผูຌรียน  
ละ฿ชຌวทีขงขันทำงวชิำกำร
ทัๅง฿นประทศละตำงประทศ  ดຌวยกำร
พัฒนำนืๅอหำสำระคณติศำสตร์
ละวทิยำศำสตร์฿หຌมีควำมทันสมัย 
ละพัฒนำประสิทธิภำพครูผูຌสอน
สูควำมปน็ลิศ พืไอยกระดบัคุณภำพ
สูมำตรฐำนสำกล  ละยกระดบั
ควำมสำมำรถของนักรียน฿หຌกຌำวเกล
สูวทีลก

30,571,395               8,936,900                 5,880,000             -                      -                      15,754,495         สนก.
   3.1 จดัท าละพฒันานวทางการจดักจิกรรมการขงขนัทางวิชาการละพฒันา
ปรกรมการรับสมัครนักรียนขຌารวมกจิกรรมการขงขนัทางวิชาการระดับนานาชาติ 
ประจ าป 2561 683,000                    1,2 สนก.   3.2 การพฒันารูปบบละระบบกระบวนการคัดลือกผูຌทนนักรียนเทยเปขงขนั
ทางวิชาการ ระดับนานาชาติประจ าป 2561 1 สนก. 75



 ส ำนัก/สพฐ.
ด ำนินกำร

 จัดสรร฿หຌ
สพท./รงรียน

 สพท. สนอ
ครงกำร
ลกปງำ

ยทุธศำสตร์ทีไ 2 พัฒนำคุณภำพผูຌรียนละสงสริมกำรจัดกำรศึกษำพืไอสรຌำงขดีควำมสำมำรถ฿นกำรขงขนั

ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม ปງำหมำย  รวม

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จ ำนกตำมงบรำยจำย

เตรมำส หลงงิน  หนวยงำน
รับผิดชอบ

 งบด ำนินงำน

หนวย : บาท  

 งบอุดหนุน  รำยจำยอืไน        3.2.1 ประชมุปฏิบัติการพฒันาระบบกระบวนการคัดลือกผูຌทนนักรียนเทย
เปขงขนัทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจ าป พ.ศ. 2561 528,800                    1,2 สนก.        3.2.2 การประชาสัมพนัธ์กจิกรรมพฒันากระบวนการคัดลือกผูຌทนนักรียนเทย
เปขงขนัทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจ าป 2561 (พมิพ์ผนพบัประชาสัมพนัธ์
อกสารนวทางการคัดลือกผูຌทนนักรียน) 120,000                    1 สนก.    3.3 สงสริมสนับสนุน สพป./สพม. จดักจิกรรมพฒันาความสามารถทางวิชาการ
ผูຌรียนผานกระบวนการขงขนัทางวิชาการ ระดับขตพืๅนทีไการศึกษา / ประทศ

5,400,000             1,2 สนก.   3.4 การจดัท าหลักสูตรละครืไองมือขงขนัระดับขตพืๅนทีไการศึกษา /ระดับภูมิภาค /
ระดับประทศ  3 วิชา  4 กลุมปງาหมาย รวม  18 ฉบับ

1,780,000                  2 สนก.   3.5 จดักจิกรรมละพฒันารูปบบคายทางวิชาการนักรียนละพฒันาตอยอดคัดลือก
นักรียนเปขงขนัทางวิชาการระดับนานาชาติ 6 วทีขงขนั

3,500,000                  2,3 สนก.   3.6 จ าลองสถานการณ์การขงขนัคณิตศาสตร์ละวิทยาศาสตร์อลิมปຂก 620,500                    3 สนก.   3.7 การจดัการรียนการสอนดຌานคณิตศาสตร์ละวิทยาศาสตร์สูสຌนทางอลิมปຂก 488,000                    120,000                3 สนก.   3.8 จดัท าลรางวัล ละกยีรติบัตรรางวัล฿นการขงขนัทางวิชาการ ระดับประทศ 114,340                    4 สนก.   3.9 คาตอบทนรางวัลนักรียน฿นการขงขนัทางวิชาการ ระดับประทศ (ดຌานคณิตศาสตร์ ละวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาละระดับมัธยมศึกษา) 360,000                    3 สนก.   3.10 พฒันาตอยอดนวัตกรรมการจดัการรียนรูຌดຌานคณิตศาสตร์ละวิทยาศาสตร์ สนก.          3.10.1  ลกปลีไยนนวัตกรรมการจดัการรียนรูຌนักรียน  ครู  รงรียน  
ละ สพท. ทีไเดຌรับการคัดลือกเปขงขนั ทางวิชาการ ระหวางประทศ

146,700                    360,000                3,4 สนก.         3.10.2 พฒันาปรกรมระบบออนเลน์ผยพรนวัตกรรมละขຌอสอบนานาชาติ 
ละผยพรภาพความส ารใจศักยภาพนักรียนทีไตัวทนเปขงขนัระดับนานาชาติ 
ตอสาธารณชน

235,560                    1 สนก.   3.11 จຌางหมาจຌาหนຌาทีไปฏิบัติหนຌาทีไ฿นครงการพฒันาคุณภาพการรียนรูຌสูสากล 
จ านวน 2 ราย 360,000                    1-4 สนก.   3.12 การพฒันาความสามารถทางวิชาการผูຌรียนผานกระบวนการขงขนัทางวิชาการ 
ระดับนานาชาติ ประจ าป พ.ศ. 2561 15,754,495         3-4 สนก.
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ด ำนินกำร

 จัดสรร฿หຌ
สพท./รงรียน

 สพท. สนอ
ครงกำร
ลกปງำ

ยทุธศำสตร์ทีไ 2 พัฒนำคุณภำพผูຌรียนละสงสริมกำรจัดกำรศึกษำพืไอสรຌำงขดีควำมสำมำรถ฿นกำรขงขนั

ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม ปງำหมำย  รวม

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จ ำนกตำมงบรำยจำย

เตรมำส หลงงิน  หนวยงำน
รับผิดชอบ

 งบด ำนินงำน

หนวย : บาท  

 งบอุดหนุน  รำยจำยอืไน4.ครงกำรพัฒนำนวตักรรมกำรรียนกำรสอนดຌำนคณติศำสตร์ละวทิยำศำสตร์
สูควำมปน็ลิศ

พืไอบรูณำกำรกระบวนกำรขงขัน
ทำงวชิำกำร ระดบันำนำชำต ิ
กับกำรพัฒนำประสิทธิภำพ
กำรรียนรูຌดຌำนคณติศำสตร์
ละวทิยำศำสตร์ ปน็กำรสงสริม
วฒันธรรมกำรรียนรูຌของผูຌรียน  
ละ฿ชຌวทีขงขันทำงวชิำกำร
ทัๅง฿นประทศละตำงประทศ  
ปน็รงจงู฿จละสืไอกลำงสรຌำง
รงขับคลืไอน฿นกำรพัฒนำ
นวตักรรมกำรรียน  กำรสอน
อยำงตอนืไอง ดຌวยกำรพัฒนำ
นืๅอหำสำระคณติศำสตร์
ละวทิยำศำสตร์฿หຌมีควำมทันสมัย 
ละพัฒนำประสิทธิภำพครูผูຌสอน
สูควำมปน็ลิศ พืไอยกระดบั
คุณภำพสูมำตรฐำนสำกล  
ละยกระดบัควำมสำมำรถ
ของนักรียน฿หຌกຌำวเกลสูวทีลก

10,876,200               5,916,600                 4,959,600             -                      -                      -                   สนก.
   4.1 การพฒันานวัตกรรมการรียนรูຌคณิตศาสตร์ ละวิทยาศาสตร์สูความป็นลิศ สนก.       4.1.1  สงสริมการพฒันานวัตกรรมทคนิคละทคติก การสอนคณิตศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษา ดยรวมมือกบัหนวยงานองค์กรทัๅง฿นประทศละตางประทศ

476,800                    2,3 สนก.       4.1.2  การพฒันาละทดลองรูปบบวิธีการสอน การกຌจทยป์ัญหา
นຌนทักษะกระบวนการคิด

336,880                    3-4 สนก.       4.1.3  การประชมุปฎิบัติการรวมรียนรูຌส าหรับครูผูຌสอนคณิตศาสตร์ละครูผูຌสอน
วิทยาศาสตร์รงรียนนຌนทักษะกระบวนการคิด

397,600                    3-4 สนก.       4.1.4  ถอดประสบการณ์การรียนรูຌละพฒันาคณิตศาสตร์ละวิทยาศาสตร์
พืไอการขงขนัชงิรุก

506,000                    4 สนก.       4.1.5  พฒันาตอยอดนวัตกรรมการรียนรูຌคณฺตศาสตร์ละวิทยาศาสตร์
สูความป็นลิศ

623,800                    1,950,000             3 สนก.   4.2  การประมินความสามารถนักรียนเทยทียบคียงนักรียน  ระดับนานาชาติ
ดຌานคณิตศาสตร์ระดับการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน : International Mathematics Assessment for School(IMAS) สนก.       4.2.1  พฒันารูปบบนวทางการประมินความสามารถนักรียนเทยทียบคียง
นักรียนระดับนานาชาติ ดຌานคณิตศาสตร์ระดับการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน รวมกบัหนวยงาน
ทีไกีไยวขຌอง

216,000                    3 สนก.      4.2.2  การประชมุผูຌรับผิดชอบครงการประมินความสามารถนักรียน
ทีไมีความสามารถดຌานคณิตศาสตร์ ระดับขตพืๅนทีไการศึกษา

266,400                    3 สนก. 77
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 งบอุดหนุน  รำยจำยอืไน      4.2.3  การบริหารจดัการ ประมินกลุมปງาหมายนักรียนทีไมีความสามารถ
ดຌานคณิตศาสตร์  ระดับการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 38 ศูนย ์โละ 79,200 บาท 
ดยความรวมมือองค์กรทัๅง฿นประทศละตางประทศ

3,009,600             3,4 สนก.      4.2.4  ถอดประสบการณ์การรียนรูຌส าหรับนักรียนทีมีความสามารถ 
ดຌานคณิตศาสตร์ ระดับการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน

1,400,000                  4 สนก.      4.2.5 สรุปละจดัท ารายงานผลการด านินงาน 95,440                      4 สนก.   4.3 การจดัการความรูຌละลกปลีไยนนวัตกรรมทีไสงสริมกระบวนการคิดวิคราะห์
คณิตศาสตร์

สนก.      4.3.1 คัดลือกนวัตกรรมรูปบบการสอนทีไนຌนดຌานกระบวนการคิดวิคราะห์ 319,000                    3,4 สนก.      4.3.2 สงสริมละพฒันานวัตกรรมรูปบบการสอน 855,080                    3,4 สนก.      4.3.3 พฒันาตอยอดนวัตกรรมการรียนรูຌคณิตศาสตร์ทีไนຌนดຌานกระบวนการคิด
วิคราะห์

423,600                    4 สนก. 5.ครงกำรวจิยัละพัฒนำดใกละยำวชนสูควำมปน็นักคณติศำสตร์
ละนักวทิยำศำสตร์

พืไอสงสริมละพัฒนำอัจฉริยภำพ
คณติศำสตร์ละวทิยำศำสตร์ ส ำหรับ
นักรียนทีไมีควำมสำมำรถดຌำนคณติศำสตร์
ละวทิยำศำสตร์ ระดบัประถมศึกษำละ
ระดบัมัธยมศึกษำตอนตຌน ดยผำน
กระบวนกำรขงขันทำงวชิำกำร

10,690,100               9,851,500                 838,600               -                      -                      -                   สนก.    5.1 การพฒันาทักษะทีไจ าป็นละกระบวนการรียนรูຌสูการป็นลิศดຌานคณิตศาสตร์
ละวิทยาศาสตร์

สนก.        5.1.1 การพฒันาศักยภาพละทักษะทีไจ าป็น฿หຌนักรียน/ยาชนทีไมีความป็นลิศ
บนพืๅนฐานสมรรถนะของนักคณิตศาสตร์ ละนักวิทยาศาสตร์

999,000                    3 สนก.        5.1.2  การพฒันาศักยภาพนักรียน/ยาวชน฿นการรียนรูຌดຌานคณิตศาสตร์ 
ละวิทยาศาสตร์

1,750,000                  838,600                3 สนก.    5.2 การประกวดละขงขนักลุมสาระการรียนรูຌคณิตศาสตร์฿นงานศิลปหัตถกรรม
นักรียน ระดับชาติ

2 สนก.       5.2.1  การประชมุปฏิบัติการพจิารณาครงสรຌางนืๅอหาการประกวดละขงขนั
ทีไ฿ชຌ฿นงานศิลปหัตถกรรมนักรียน ระดับชาติ

950,000                    สนก.       5.2.2 การประชมุปฏิบัติการสรຌางบบทดสอบการขงขนัทีไ฿ชຌ฿นงาน
ศิลปหัตถกรรมนักรียน ระดับชาติ

890,000                    2 สนก.       5.2.3 การประชมุปฏิบัติการ  คัดลือกขຌอสอบ จดัฉบับบบทดสอบ
ละจดัท านวคิดฉลยค าตอบ

798,000                    2 สนก.       5.2.4 จดักจิกรรมการขงขนักลุมสาระการรียนรูຌคณิตศาสตร์
฿นงานศิลปหัตถกรรมนักรียนระดับชาติ

680,000                    2 สนก.       5.2.5 สรุปรายงานผลการขงขนั฿นงานศิลปหัตถกรรมฯ 184,000                    2 สนก. 78
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 งบอุดหนุน  รำยจำยอืไน   5.3 ตอยอดจดัคายพฒันาความสามารถนักรียนดຌานคณิตศาสตร์ละวิทยาศาสตร์
นຌนการฝຄกปฏิบัติn3 กลุม (คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา / คณิตศาสตร์ 
ระดับมัธยมศึกษา/ วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา) สนก.       5.3.1 การประชมุจดัท ารางหลักสูตรคายคณิตศาสตร์ละวิทยาศาสตร์ 652,000                    3 สนก.       5.3.2 พฒันาทีมวิทยากรคายคณิตศาสตร์ละวิทยาศาสตร์ (คณิตศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษา/คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา/วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา) 687,100                    3 สนก.       5.3.3 คายดใกละยาวชนสูความป็นนักคณิตศาสตร์ละนักวิทยาศาสตร์ 3 กลุม โ ละ1,000 คน รวม 3,000 คน 4 ภูมิภาค โ ละ 2 จดุ โ ละ 7 วัน (ชวงปຂดภาครียน) 1,650,000                  3,4 สนก.        5.3.4 สรุปรายงานละการประมินผลคายดใกละยาวชน ละพมิพ์อกสาร
ผยพร

611,400                    4 สนก.6. ครงกำรวจิยัละสรຌำงควำมขຌมขใงกำรจดักำรรียนรูຌ คณติศำสตร์วทิยำศำสตร์
ละทคนลย ีรวมกับมูลนิธิ สอวน. สสวท.ละมหำวทิยำลัย

พืไอสงสริมอลิมปຂกวชิำกำรละพัฒนำ
มำตรฐำนวทิยำศำสตร์ศึกษำ
฿นพระอุปถัมภ์สมดใจพระจຌำพีไนำงธอ
จຌำฟງำกัลยำณวิฒันำ กรมหลวงนรำธิวำส
รำชนครินทร์ (สอวน.) 
ซึไงมีสมดใจพระทพรัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำชกุมำรี 
ปน็องค์ประธำนมูลนิธิ 
จดักิจกรรมอบรมขຌมทำงวชิำกำร
ละตรียมควำมพรຌอมผูຌทนประทศเทย
เปขงขันวทิยำศำสตร์อลิมปຂก 
ระหวำงประทศ ระดบัมัธยมศึกษำตอนตຌน

9,864,100                8,268,100                 1,596,000            -                      -                     -                   สนก.
   6.1. จดัท าละพฒันานวัตกรรมรูปบบคายวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนตຌน (IJSO) รวมกบัมูลนิธิ สอวน./สสวท./มหาวิทยาลัย ฿นพระอปุถมัภ์
สมดใจพระจຌาพีไนางธอจຌาฟງากลัยาณิวัฒนาฯ

1,422,600                  1 สนก.   6.2 คายวิชาการละการตรียมความพรຌอมกอนดินทางเปขงขนัวิทยาศาสตร์
อลิมปຂก ระหวางประทศ(IJSO) รวมกบัมูลนิธิ สอวน./สสวท./มหาวิทยาลัย

1,567,200                  3-4 สนก.   6.3 จดัท าละพฒันานวัตกรรมรูปบบคายลกละอวกาศ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย(IESO) รวมกบัมูลนิธิ สอวน.฿นพระอปุถมัภ์สมดใจพระจຌาพีไนางธอ 
จຌาฟງากลัยาณิวัฒนาฯ

775,980                    3 สนก.   6.4 การพฒันานวัตกรรมละคัดลือกนวัตกรรมการรียนการสอนดຌานคณิตศาสตร์ 
ละวิทยาศาสตร์

1,596,000             4 สนก.   6.5 พฒันานวัตกรรมรูปบบการรียนการรียนการสอนคณิตศาสตร์ ละวิทยาศาสตร์
 ระดับประถมศึกษา

792,000                    4 สนก. 79
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 งบอุดหนุน  รำยจำยอืไน   6.6 พฒันานวัตกรรมสริมสรຌางความชืไอมัไนการจดัการรียนรูຌคณิตศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษา฿นรงรียนจฬุาภรณ์ราชวิทยาลัย

599,900                    3-4 สนก.   6.7 สริมสรຌางความขຌมขใงจดัการรียนรูຌคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
฿นกลุมรงรียนจฬุาภรณ์ราชวิทยาลัย

982,460                    3,4 สนก.   6.8 สริมสรຌางความขຌมขใงการจดัการรียนรูຌคณิตศาตร์ ระดับมัธยมศึกษา
ส าหรับรงรียนขยายอกาส

3,4 สนก.        6.8.1 ประชมุปฏิบัติการพฒันาหลักสูตรสาระการรียนรูຌคณิตศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาส าหรับรงรียนขยายอกาส

826,600                    3,4 สนก.        6.8.2 พฒันาสริมสรຌางความขຌมขใงการรียนรูຌคณิตศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาส าหรับรงรียนขยายอกาส

1,301,360                  3,4 สนก.7.ครงกำรวจิยัละพัฒนำนวตักรรมกำรจดักำรศึกษำดຌำนวทิยำศำสตร์
ละทคนลยสี ำหรับดใกละยำวชน

พืไอขับคลืไอนกำรวจิยัละพัฒนำ
นวตักรรมทำงกำรศึกษำสูกำรปฏิบตั ิ 
ดยศึกษำ วิครำะห์ รูปบบ
ละนวตักรรม฿นกำรจดักำรศึกษำ
ขัๅนพืๅนฐำนละสวงหำควำมรวมมือ
หรือทุน พืไอกำรพัฒนำรูปบบ
ละนวตักรรม฿นกำรจดักำรศึกษำ
ทีไสอดคลຌองกับหลักสูตรกำรศึกษำ
ขัๅนพืๅนฐำนละกำรวดัประมินผล
฿นศตวรรษทีไ 21  ลຌวน ำรอง 
พืไอ฿หຌสำมำรถน ำรูปบบ
ละนวตักรรม฿นกำรจดักำรศึกษำ
ขัๅนพืๅนฐำนเปสูกำรปฏิบตัิ
฿หຌค ำปรึกษำ นะน ำ ตดิตำม 
ละประมินผล กีไยวกับ
กำรน ำรูปบบละนวตักรรม
฿นกำรจดักำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน
เปปฏิบตัิ

5,019,700                5,019,700                 -                     -                      -                     -                   สนก.
   7.1 ครงการการวิจยัละพฒันารงรียนหงนวัตกรรมพืไอยกระดับคุณภาพ
การรียนรูຌอยางสรຌางสรรค์฿นยคุThailand 4.0 ดຌวยการสอนบบสรຌางสรรค์

-                          สนก.       7.1.1 การวิจยัละพฒันารงรียนหงนวัตกรรม (OBEC innovation school) 499,500                   499,500 สนก.       7.1.2 พฒันาศูนยส์รຌางสรรค์ (Creative Innovation Learning : CIL) 485,400                   485,400 สนก.   7.2 ครงการการจดัการรียนรูຌดຌานวิทยาศาสตร์ ทคนลย ีละนวัตกรรม
ทางการศึกษาพืไอสมรรถนะผูຌรียน฿นศตวรรษทีไ 21 -                          สนก.        7.2.1 การประกวดขงขนัหุนยนต์ สพฐ. ระดับชาติ ฿นงานศิลปหัตถกรรมนักรียน 899,200                   899,200 2 สนก.        7.2.2 การขงขนันักบินนຌอย สพฐ. ฿นงานศิลปหัตถกรรมนักรียน 459,800                   459,800 2 สนก.        7.2.3 การประกวดผลงานสิไงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ 604,600                   604,600 3 สนก. 80
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 งบอุดหนุน  รำยจำยอืไน        7.2.4 การประกวดผลงานภาพวาดจนิตนาการอนาคต 174,000                   174,000 1 สนก.        7.2.5 อนจดัสรรงบประมาณ฿หຌกบัรงรียนน าสนอรูปบบผลงาน หรือนวัตกรรม
การจดัการรียนรูຌดຌานวิทยาศาสตร์ ทคนลย ีละนวัตกรรมทางการศึกษา
พืไอสมรรถนะผูຌรียน฿นศตวรรษทีไ 21 (จะด านินงานจดัสรรหลังจากเดຌรับการคัดลือกละพจิารณาลຌว) 900,600                   900,600 2 สนก.        7.2.6 การจดัการขงขนัหุนยนต์ยวุชน สสท. – สพฐ. ชงิชมป์ประทศเทย 
ถຌวยพระราชทานสมดใจพระทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกมุารี ดยรวมกบั
สมาคมสงสริมทคนลย ี(เทย-ญีไปุຆน) 210,600                   210,600 3 สนก.        7.2.7 การขงขนัครืไองบินลใกกองทัพอากาศละนักบินนຌอย สพฐ. ดยรวมกบั
กรมชางอากาศ กองทัพอากาศ

240,000                   240,000 2 สนก.        7.2.8 จຌางหมาจຌาหนຌาทีไบริหารงานทัไวเปปฏิบัติงาน฿นครงการ 180,000                   180,000 1-4 สนก.        7.2.9 ครงการสงสริมศักยภาพผูຌเดຌรับรางวัลจากการขงขนั฿นระดับชาติ/
นานาชาติ

-                          1 สนก.               7.2.9.1 การจดัท าผนสงสริมละสนับสนุนผูຌเดຌรับรางวัลจากการขงขนั
฿นระดับชาติ /นานาชาติ

120,000                   120,000 1 สนก.              7.2.9.2 การพฒันาระบบฐานขຌอมูลผูຌเดຌรับรางวัลจากการขงขนั
฿นระดับชาติ /นานาชาติ

96,000                     96,000 2 สนก.             7.2.9.3 การจดัท านวทาง฿นการติดตามละประมินครงการฯ 150,000                   150,000 2 สนก.8. กำรขงขันหุนยนตน์ำนำชำต฿ินรำยกำร World RoboCup Junior 1,775,395 39. กำรขงขันหุนยนตน์ำนำชำต฿ินรำยกำร International Robotic Olympiad 837,090 410. กำรประกวดผลงำนสิไงประดษิฐ์นำนำชำต฿ินงำน International Exhibition for Young Inventors 1,661,400 411. กำรประกวดผลงำนสิไงประดษิฐ์นำนำชำต฿ินงำน Asian Young Inventors Exibition 889,950 3
ครงกำรพิไมประสิทธิผลกลยุทธ์ รุน ทีไ 5   3,914,520             3,914,520        ม.ตຌน รร.ปกติ สพฐ.
ครงกำรพัฒนำนยบำยกำรจัดกำรศึกษำตำมยุทธศำสตร์ของ สพฐ. 37,067,800           37,067,800           ม.ตຌน รร.ปกติ สพฐ.
งบประชุม อบรม สัมมนำ 16,048,400           16,048,400           ม.ตຌน รร.ปกติ สพฐ.
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ผนงำน พืๅนฐำนดຌำนกำรพัฒนำละสริมสรຌำงศักยภำพคน

ผลผลิตผูຌจบกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนปลำย 264,592,100         158,968,140          91,715,360       7,419,300          -                  6,489,300       ม.ปลำย รร.ปกติ  สมป. สวก. 
สนก. สนผ. 

สพฐ.
กิจกรรมหลัก กำรสงสริมศักยภำพ฿นกำรรียนระดับมัธยมศึกษำ 122,319,900         57,382,140           64,937,760       -                   -                  -                 1-4 ม.ปลำย รร.ปกติ สมป.1. พัฒนำกลยทุธ์องค์กรรงรียน จดัท ำคูทียบ฿นกำร฿หຌบริกำรหลักสูตรสถำนศึกษำ 
ทคนิคกระบวนกำรรียนกำรสอน สืไอสิไงอ ำนวยควำมสะดวกละทคนลย ี
 รองรับบริบทพืๅนทีไจงัหวดั

สมป.   1.1 จดัท าอกสารนวทางจดัท ากลยทุธ์องค์กรรองรับบริบทกลุมจงัหวัด (จดัท าคูทียบพืไอการพฒันา) 238,300                    -                      2 สมป.   1.2 นวทางการจดับริการหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการรียนรูຌ 
สืไอสิไงอ านวยความสะดวกละทคนลย ีพฒันาสูมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รงรียนมัธยมศึกษา (รวบรวม รียบรียง ละพมิพ์อกสารนวทาง) 326,600                    -                      2 สมป.   1.3 รงรียนประมินตนอง สพท.รับรอง สมป. ประมวลผลจดักลุมคุณภาพมาตรฐาน
การปฏิบัติงานรงรียนมัธยมศึกษา ละจดัท ากลยทุธ์การพฒันารองรับบริบทจงัหวัด

42 สพม. 2358 รงรียน 6,500,000             3 สมป.   1.4 ประชมุท าความขຌา฿จการ฿ชຌคูทียบพฒันาการ฿หຌบริการหลักสูตรสถานศึกษา
รองรับพืๅนทีไจงัหวัด การปรับทคนิคกระบวนการรียนรูຌ ละการจดัสืไอ
สิไงอ านวยความสะดวกทคนลยสีนับสนุนผนการรียนฉพาะทาง

สพท. ละครือขายจงัหวัด 142,000               3 สมป.   1.5 พฒันาการจดับริการทางการศึกษาดย฿ชຌคูทียบละกณฑ์มาตรฐาน
การปฏิบัติงานรงรียนมัธยมศึกษา (ซอม สริม สรຌาง) ตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานรงรียนมัธยมศึกษา ละจดัท าผนความตຌองการ
งบประมาณละทรัพยากรท าพฒันาคุณภาพรงรียน

42 สพม. 2358 รงรียน 15,500,000           4 สมป.2. ตดิตำม สดงละประชันผลงำน สรุปผลรำยงำนกำรศึกษำละพัฒนำ -                      สมป.   2.1 จดัท าอกสารนวทางพฒันากณฑ์คุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รงรียนมัธยมศึกษา ละจดัพมิพ์อกสารนวทาง

472,840                    4 สมป.   2.2 จดัท าครืไองมือจดักใบผลการด านินงานตามมาตรฐานตัวชีๅวัดการสงสริมศักยภาพ
฿นการรียนระดับมัธยมศึกษา 4.0 ละยกระดับคุณภาพการจดัการศึกษา
สูมาตรฐานคุณภาพ

308,400                    -                      1 สมป.   2.3 จดัท าระบบสารสนทศชงิคุณภาพ ประชมุคณะกรรมการสะทຌอนผล 
ละรายงานผลการด านินงาน

ระบบการจดักใบรวมรวมสารสนทศคุณภาพ
ละรายงานผล 1 ฉบับ

893,060               1 สมป.   2.4 สัมมนาขบัคลืไอนครงการระดับผูຌน าองค์กร ละหัวหนຌางาน ผูຌบริหารการศึกษา ผูຌบริหารรงรียน 42 สพม. 2,358 รงรียน
124,000               4 สมป.   2.5 คณะกรรมการติดตามระดับจงัหวัดรวบรวมรายงานผล กตปน. 42 กตปน. 2,500,000             4 สมป. 82
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 งบอุดหนุน  รำยจำยอืไน   2.6 สดงละประชนัผลงาน 42 สพม. 3,278,700             4 สมป.3. กำรศึกษำวจิยัรืไอง กำรพัฒนำรูปบบกำรปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผูຌรียนพืไอ฿หຌปน็คนด ีมีวนัิย

สมป.   3.1 ประชมุชีๅจงละออกบบหลักสูตรการฝຄกอบรมวิทยากรกนน า 792,000                    2 สมป.   3.2 ประชมุชงิปฏิบัติการฝຄกอบรมวิทยากรมขายกนน าของรงรียนครือขาย 
พืไอน าเปขยายผล

5,156,400                 2 สมป.   3.3 จดัสรรงบประมาณ฿หຌรงรียนมขาย พืไอฝຄกอบรมครูของรงรียนขนาดลใก รร.มขาย 131 รร. (ครู 1,572 คน) ละ รร.
ครือขาย 1,098 รร. (ครู 25,960 คน) 18,000,000           2 สมป.   3.4 น าสนอผลงานของรงรียนมขายละรงรียนครือขาย 6 ภูมิภาค 18,000,000           4 สมป.

ครงกำรพัฒนำนยบำยกำรจัดกำรศึกษำตำมยุทธศำสตร์ของ สพฐ. 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 ควำมปน็พลมือง
฿นกำรพัฒนำสูรงรียน฿นประชำคมอำซียน

142,272,200             101,586,000              26,777,600           7,419,300             -                      6,489,300           1-3 ม.ปลำย รร.ปกติ  สมป.,สวก.,
สนผ.,สนก.

กิจกรรมรอง สงสริมภำษำตำงประทศทีไสอง ควำมปน็พลมือง
฿นกำรพัฒนำสูรงรียน฿นประชำคมอำซียน

10,544,500               4,120,400                 2,988,000             -                      -                      3,436,100           1-4 ม.ปลำย รร.ปกติ สมป.
กิจกรรมรอง สงสริมภำษำตำงประทศทีไสอง ควำมปน็พลมือง฿นกำรพัฒนำ
สูรงรียนประชำคมอำชียน

สมป.1. ประชมุชงิปฏิบัติการพืไอชีๅจงการด านินงานรงรียน฿นครงการรุนทีไ 3 
จดัท านวทางรูปบบการบริหารจดัการปรกรมการจดัการรียนการสอน 3 ปรกรม ดยรงรียน฿นครงการรุนทีไ 1-2 ป็นพีไลีๅยง

47 รร ฿นครงการ ละ สพม. 35 ขต 344,880                    1 สมป.2. ประชมุพืไอรียบรียงหลักสูตรภาษาองักฤษส าหรับรงรียน฿นครงการ Education Hub คณะท างาน 30 คน 50,300                     1 สมป.3. กจิกรรมลกปลีไยนรียนรูຌทางวิชาการละตรียมการน าสนอครงงานวิทยาศาสตร์
ของนักรียน฿นครงการ Education Hub ณ รงรียนมัธยมศึกษา 
ละสถาบันวิทยาศาสตร์ ณ มืองสึคุบะ ประทศญีไปุຆน/งบรายจายอืไน

1 สมป.4. กจิกรรมพฒันาครือขายความรวมมือตาม MOU สมป.   4.1 ประชมุพืไอปฐมนิทศการด านินกจิกรรมความรวมมือลกปลีไยนทางวิชาการ (MOU) ระหวางครูออสตรลีย-เทย ณ ประทศเทย
ครูเทย฿นครงการละครูออสตรลีย 50 คน

96,660                      3-4 สมป.   4.2 ลกปลีไยนดຌานวิชาการ ภาษา ละวัฒนธรรม ตามบันทึกความรวมมือ
ระหวาง สพฐ. ละหนวยงานทางการศึกษาของรัฐบาลออสตรลีย

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

ครู รร. ฿นครงการ 20 คน 35,460                      3-4 สมป. 83



 ส ำนัก/สพฐ.
ด ำนินกำร

 จัดสรร฿หຌ
สพท./รงรียน

 สพท. สนอ
ครงกำร
ลกปງำ

ยทุธศำสตร์ทีไ 2 พัฒนำคุณภำพผูຌรียนละสงสริมกำรจัดกำรศึกษำพืไอสรຌำงขดีควำมสำมำรถ฿นกำรขงขนั

ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม ปງำหมำย  รวม

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จ ำนกตำมงบรำยจำย

เตรมำส หลงงิน  หนวยงำน
รับผิดชอบ

 งบด ำนินงำน

หนวย : บาท  

 งบอุดหนุน  รำยจำยอืไน        กิจกรรมทีไ 2 ฝຄกปฏิบัติลกปลีไยนดຌานวิชาการ ภาษา ละวัฒนธรรม 
กบัผูຌบริหารละครู฿นรงรียนมัธยมศึกษา ณ ประทศออสตรลีย / งบรายจายอืไน

2,920,685            3-4 สมป.5. จดัสรรงบประมาณ฿หຌรงรียน฿นครงการ 47 รร. 2,988,000             2 สมป.6. กจิกรรมคายวิชาการประจ าป 2561 ส าหรับ ผูຌบริหาร ครู นักรียน ละบุคลากร
฿นครงการ Education Hub (Academic Festival 2018) 47 รร. ฿นครงการ 700,000                    4 สมป.7. ประมินความพรຌอมละการด านินงานของรงรียน฿นครงการตามมาตรฐาน
ครงการ Education Hub 47 รร. ฿นครงการ 49,800                     3 สมป.
ครงกำรพิไมประสิทธิผลกลยุทธ์ รุน ทีไ 6   515,415               -                      -                  -                   -                  515,415            สพฐ.
ครงกำรพัฒนำนยบำยกำรจัดกำรศึกษำตำมยุทธศำสตร์ของ สพฐ. 2,843,300             2,843,300             ม.ปลำย รร.ปกติ สพฐ.
งบประชุม อบรม สัมมนำ -                      ม.ปลำย รร.ปกติ สพฐ.
กิจกรรมรอง สงสริมภำษำตำงประทศทีไสอง ควำมปน็พลมือง฿นกำรพัฒนำ
สูรงรียน฿นประชำคมอำซียน

68,038,800               54,628,000               10,357,600           -                      -                      3,053,200          ม.ปลำย รร.ปกติ สวก.
ครงกำร จดักำรศึกษำสูประชำคมอำซียน 2,693,600                 1,064,000                  -                      -                      -                      1,629,600            1-4  สวก.1. จดัท านวทางการจดักจิกรรมการรียนรูຌทีไสอดคลຌองกบั ASEANCurriculum Sourcebook ละผยพร฿นชองทางตาง โ

1. สรຌางความขຌมขใง฿หຌกขตพืๅนทีไ
การศึกษา฿นการสงสริมละสนับสนุน
฿หຌสถานศึกษาจดักจิกรรมการรียนรูຌ
ทีไสอดคลຌองกบั ASEANCurriculum Sourcebook (หลักสูตรกนกลาง
ของอาซียน) 1,000,000                  1-2  สวก.2. สงสริมสนับสนุนการสรຌางครือขายการจดักจิกรรมการรียนรูຌภาษาอาซียน

ละพหุวัฒนธรรม
2. สรຌางความขຌมขใง฿หຌกขตพืๅนทีไ
การศึกษา฿หຌกขตพืๅนทีไการศึกษา
฿นการสงสริมละสนับสนุน
การสรຌางครือขายการจดักจิกรรม
การรียนรูຌภาษาอาซียนละพหุวัฒนธรรม

 สวก.3. สงสริมการสรຌางครือขายความรวมมือระหวางขตพืๅนทีไการศึกษาละรงรียน 
ทัๅง฿นประทศละตางประทศ

 สพป. ละ สพม. จ านวน 225 ขต
มีความขຌมขใง฿นการตรียมคน
ขຌาสูประชาคมอาซียนพืไอสงสริม
การลกปลีไยนรียนรูຌ/ความรวมมือ
฿นการพฒันาคุณภาพการศึกษา
สูประชาคมอาซียน

 สวก.4. สงสริมละสนับสนุนการจดักจิกรรมการรียนรูຌทีไสอดคลຌองกบัASEAN  Curriculum Sourcebookละการรียนรูຌภาษาอาซียน
ละพหุวัฒนธรรม

 สวก.

84



 ส ำนัก/สพฐ.
ด ำนินกำร

 จัดสรร฿หຌ
สพท./รงรียน

 สพท. สนอ
ครงกำร
ลกปງำ

ยทุธศำสตร์ทีไ 2 พัฒนำคุณภำพผูຌรียนละสงสริมกำรจัดกำรศึกษำพืไอสรຌำงขดีควำมสำมำรถ฿นกำรขงขนั

ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม ปງำหมำย  รวม

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จ ำนกตำมงบรำยจำย

เตรมำส หลงงิน  หนวยงำน
รับผิดชอบ

 งบด ำนินงำน

หนวย : บาท  

 งบอุดหนุน  รำยจำยอืไน5. ก ากบัละติดตามการสงสริมละสนับสนุน การสรຌางครือขาย การจดักจิกรรม
การรียนรูຌทีไสอดคลຌองกบัASEAN Curriculum Sourcebook ละการรียนรูຌ
ภาษาอาซียนละพหุวัฒนธรรม

64,000                     4  สวก.6.ประชมุลกปลีไยนรียนรูຌ/สรຌางความรวมมือกีไยวกบัการพฒันาสูประชาคมอาซียน  
ณ ประทศกาหลี฿ตຌละสาธารณรัฐฟຂนลนด์

1,629,600            3-4  สวก.
ครงกำรกำรพัฒนำควำมรูຌควำมขຌำ฿จชิงศรษฐศำสตร์ (Economic Literacy) 
ละศรษฐกิจอำซียน฿นกำรจดักำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน กลุมสำระกำรรียนรูຌ
สังคมศึกษำ ศำสนำละวฒันธรรม

4,049,900                 3,607,000                  -                      -                      -                      442,900              1-4  สวก.1. การประชมุปฏิบัติการพฒันานวการจดักจิกรรมการรียนรูຌสาระศรษฐศาสตร์
ผานกจิกรรม (Active Learning) การรียนรูຌรืไองการงินนยคุศรษฐกจิดิจตัิล
ประทศเทย 4.0 ดยดຌวยกระบวนการ PAR - Classroom Based Study ({ฐานการด านินงาน สถานศึกษาทีไรวมป็นผูຌวิจยัละพฒันารูปบบ
การจดัการรียนรูຌ 200 หง ทัไวประทศ) สถานศึกษาทุกหงสามารถพฒันาผูຌรียน

฿หຌมีความรูຌความขຌา฿จชิงศรษฐศาสตร์ (Economic Literacy) ความรูຌทางการงิน (Financial Literacy) ผูຌประกอบการ (Entrepreneurship) ทาทันยุคศรษฐกจิ
ดิจตัิล ฿นยุคประทศเทย 4.0 792,200                     1-2  สวก.2. การประชมุปฏิบัติการพืไอสะทຌอนละประมินผลจากการทดลองการ฿ชຌ (Try Out Implementation Phase) การจดักจิกรรมการรียนรูຌสาระ

ศรษฐศาสตร์ผานกจิกรรม (Active Learning) 2 ครัๅง (ดือนม.ย ละ ส.ค.) 853,000                    3  สวก.3. การประชมุปฏิบัติการพฒันาชดุกจิกรรมการจดัการรียนรูຌรืไองการงิน Financial Literacy พืไอตรียมพรຌอมผูຌรียนสูการประมิน PISA 
ละสูการด ารงชวีิต฿นยคุศรษฐกจิดิจตัิล

406,000                    3  สวก.4. การประชมุปฏิบัติการพฒันาสืไอการจดัการรียนรูຌ "การงินตามนวทางหลักปรัชญา
ของศรษฐกจิพอพยีง" (Gaminification  Based - Board Game) (พฒันา  1 ครัๅง ม.ย. สรุปผลการทดลอง฿ชຌ 1 ครัๅง ก.ค. 61) 344,800                    4  สวก.5. การพฒันาวิทยากรกระบวนการการจดัการรียนการสอนความรูຌความขຌา฿จ
ชงิศรษฐศาสตร์ การรียนรูຌทางการงินละศรษฐกจิอาซียน

551,000                    3  สวก.6. (การจดัจຌาง) พฒันาสืไอการจดัการรียนรูຌศรษฐศาสตร์ การรียนรูຌรืไองการงิน
ละการป็นผูຌประกอบการ฿นยคุประทศเทย 4.0 (1.สืไอดิจตัิล 2.ระบบสารสนทศพืไอการผยพร) 660,000                     2-3  สวก.7. การศึกษาดูงานการจดักจิกรรมการรียนการสอนสังคมศึกษาดຌานความรูຌความขຌา฿จ
ชงิศรษฐศาสตร์พฒันาความรูຌรืไอง  ผูຌประกอบการชงิสรຌางสรรค์ละนวัตกรรมรุน฿หม
ละศรษฐกจิอาซียน

 สวก.8. จดัสรร฿หຌสพท. ละสถานศึกษาทีไรวมครงการพฒันาผูຌรียน฿หຌมีความรูຌความขຌา฿จ
ชงิศรษฐศาสตร์ (Economic Literacy) ความรูຌทางการงิน (Financial Literacy) 
ผูຌประกอบการ (Entrepreneurship) ทาทันยคุศรษฐกจิดิจตัิล ฿นยคุประทศเทย 4.0  สวก.
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ยทุธศำสตร์ทีไ 2 พัฒนำคุณภำพผูຌรียนละสงสริมกำรจัดกำรศึกษำพืไอสรຌำงขดีควำมสำมำรถ฿นกำรขงขนั
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งบประมำณ พ.ศ. 2561 จ ำนกตำมงบรำยจำย

เตรมำส หลงงิน  หนวยงำน
รับผิดชอบ

 งบด ำนินงำน

หนวย : บาท  

 งบอุดหนุน  รำยจำยอืไน9.ครงการศึกษาดูงานการจดักจิกรรมการรียนการสอนสังคมศึกษาดຌานความรูຌ
ความขຌา฿จชงิศรษฐศาสตร์ การรียนรูຌทางการงิน ละศรษฐกจิอาซียน 
ณ ประทศสิงคปร์

  -พืไอศึกษาดูงาน฿นรืไองการจดักจิกรรม
การรียนการสอนสังคมศึกษาดຌานความรูຌ
ความขຌา฿จชงิศรษฐศาสตร์ การป็น
ผูຌประกอบการ การรียนรูຌทางการงิน 
ละศรษฐกจิอาซียน

442,900             4  สวก.  -พืไอพฒันาบุคลากร ผูຌบริหาร 
นักวิชาการศึกษา ศึกษานิทศก฿์หຌมี
ประสบการณ์ความรูຌ฿นการด านินการ
จดักจิกรรมการรียนการสอนเดຌ

 สวก.
ครงกำร สงสริมกำรรียนกำรสอนภำษำตำงประทศทีไสอง 10,180,300                2,700,400                  6,957,200             -                      -                      522,700              1-4  สวก.
กิจกรรม กำรพัฒนำคุณภำพกำรจดักำรรียนกำรสอนภำษำ ตปท .ทีไสอง  สวก.1 จดัประชมุ/สัมมนาพืไอพฒันาการรียนการสอนดยอาศัยความรวมมือ
จากองค์กรจຌาของภาษา

 - พฒันาการรียนการสอนการจดักจิกรรม
การรียนรูຌภาษารวมกบัองค์กรจຌาของภาษา

800,000                     2-3  สวก. 2 พฒันาศักยภาพดຌานภาษาระดับสูงของครูสอนภาษา ตปท.ทีไสอง(ทุนรวมระหวาง สพฐ. ละองค์กรจຌาของภาษา) (+งบรายจายอืไน)  - พฒันาศักยภาพดຌานภาษาละการสอน
฿หຌครูตามมาตรฐานจຌาของภาษา

20,000                     2  สวก. 3 สรรหาครูจຌาของภาษาดยผานชองทางความรวมมือระหวางประทศ 
ละจดัการปฐมนิทศ

  - สรรหาครูจຌาของภาษาทีไมีคุณภาพ
มาชวยสอน฿นรงรียน

400,000                     2-3  สวก. 4 ประชมุพฒันา/ตรียมความพรຌอมกอนบรรจ฿ุหຌกผูຌรับทุนครงการทุนศึกษา
ดຌานการสอนภาษา ตปท.ทีไสองพืไอผลิตครู฿นสาขาทีไขาดคลน รุนทีไ 4   - พฒันาผูຌรับทุน฿หຌมีศักยภาพ

ละพรຌอมขຌาปฏิบัติหนຌาทีไสอง฿นรงรียน
530,000                     2-3  สวก. 5 ประชมุชงิปฏิบัติการจดัท าสาระการรียนรูຌละพฒันาสืไอภาษา ตปท.ทีไสอง   - พฒันาสาระการรียนรูຌภาษาอาซียน

฿หຌมีความป็นอกภาพละป็นมาตรฐาน
ดียวกนั

100,000                    3  สวก.6 จຌางหมาบริการ (3 คน)  - สนับสนุนการปฏิบัติงานครงการสงสริม
ภาษา ตปท.ทีไสอง

570,000                    1  สวก.
กิจกรรม กำรสรຌำงสริมควำมขຌมขใงทำงวชิำกำรละพัฒนำทักษะภำษำ  สวก.1 จดัวทีวิชาการ สดงความ สามารถทางภาษา ตปท.ทีไสอง ชงิบูรณาการ 
฿นระดับประทศ

 -นักรียนเดຌสดงทักษะละความสามารถ
ทางภาษา฿นวทีระดับประทศ

200,000                    5,510,000              2-3  สวก.2 มอบหมาย฿หຌศูนย์ครือขายฯ จดัคายภาษาระดับประทศ (คายภาษานานาชาติ 
ละคายภาษาบบขຌม ) ละกจิกรรมวิชาการอืไน โดยประสานความรวมมือ
จากองค์กรจຌาของภาษา

 -สรຌางอกาส฿หຌกผูຌรียนเดຌฝຄกฝน
ทักษะภาษา ดຌวยการน าเป฿ชຌ
฿นสถานการณ์จริง

 สวก.
กิจกรรม กำรสรຌำงสริมควำมพรຌอมละควำมขຌมขใง฿นกำรจดักำรรียนกำรสอน
ภำษำตำงประทศทีไสอง

 สวก.1 จดัท ากรอบนวทางการจดัท าผนปฏิบัติการพฒันาภาษา ตปท.ทีไสอง  - ผนปฏิบัติการสงสริมละพฒันาภาษา 
ตปท.ทีไ2 30,400                     1,447,200             1  สวก. 86



 ส ำนัก/สพฐ.
ด ำนินกำร

 จัดสรร฿หຌ
สพท./รงรียน

 สพท. สนอ
ครงกำร
ลกปງำ

ยทุธศำสตร์ทีไ 2 พัฒนำคุณภำพผูຌรียนละสงสริมกำรจัดกำรศึกษำพืไอสรຌำงขดีควำมสำมำรถ฿นกำรขงขนั

ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม ปງำหมำย  รวม

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จ ำนกตำมงบรำยจำย

เตรมำส หลงงิน  หนวยงำน
รับผิดชอบ

 งบด ำนินงำน

หนวย : บาท  

 งบอุดหนุน  รำยจำยอืไน2 จดักจิกรรมวิชาการ฿หຌกนักรียนดยศูนย์ครือขายฯ  - ศูนย์ครือขายฯ ป็น กนน า฿นการจดั
กจิกรรมวิชาการตามผน

 สวก.3 จรจาความรวมมือ฿นการพฒันาภาษา ตปท.ทีไสองจากองค์กรจຌาของภาษา  - สรຌางครือขายฯ ความรวมมือ
฿นการพฒันาภาษา

 สวก.
กิจกรรม กำรปลหนังสือละสืไอควำมรูຌจำกภูมิปญัญำสำกล  สวก.1 สรรหา ละปลหนังสือละสืไอความรูຌทีไป็นภูมิปัญญาสากลพืไอการ฿ชຌประยชน์
฿นการพฒันาการศึกษา  ละพืไอการผยพร

 - องค์ความรูຌจากภูมิปัญญาสากล
ทีไป็นประยชน์ตอการพฒันาการศึกษา

50,000                     1  สวก.
กจิกรรม การจรจาความรวมมือ฿นการพฒันาการรียนการสอนภาษาตางประทศทีไสอง
รวมกบัองค์กรประทศจຌาของภาษา ณ ประทศอนิดนีซีย มาลซีย วียดนาม มียนมา
 กมัพชูา

72,700                2-3  สวก.
กจิกรรม การพฒันาศักยภาพดຌานภาษาละการสอนระดับสูงของครูภาษา ตปท.ทีไสอง 
ตามมาตรฐานจຌาของภาษา ณ ประทศจຌาของภาษา (ทุนรวมระหวาง สพฐ. ละองค์กร
จຌาของภาษา ณ ประทศญีไปุຆน กาหลี

1. ความรวมมือจากองค์กรจຌาของภาษา
฿นการสงสริมพฒันาการรียนการสอน
ภาษา ตปท.ทีไสอง ทัๅง฿นดຌาน
การพฒันาครูพฒันากระบวนการ
จดัการรียนรูຌละการพฒันาสืไอ

450,000              3-4  สวก.2. ลกปลีไยนรียนรูຌการจดักจิกรรม
การรียนการสอนภาษาตางประทศ
ทีไสองทีไเดຌผลดี฿นชัๅนรียน

 สวก.3. ความสัมพนัธ์อนัดีระหวางหนวยงาน
ของทัๅงสองประทศ

 สวก.4. ครือขายสงสริมการรียนการสอนภาษา 
ตปท.ทีไสอง

 สวก.
ครงกำรตำมยทุธศำสตร์พัฒนำกำรรียนกำรสอนภำษำจนี 20,000,000               20,000,000               -                      -                      -                      -                    1-4   สวก.1. ครงการคายอบรมครูภาษาจนีรุนทีไ 2 ละรุนทีไ 3   -พฒันาศักยภาพดຌานภาษาละการสอน 

พืไอติมตใม฿นสวนทีไครูขาด(ขຌอมูลจากการประมินความรูຌ
ภาษาจนีของครู) 7,938,550                   2-3  สวก.2. การจดัประชมุระดมสมองละประชาพจิารณ์การพฒันาสาระการรียนรูຌ

ละการพฒันาบบรียนภาษาจนี
  - พืไอ฿หຌเดຌขຌอคิดหในละขຌอมูล
ทีไป็นประยชน์ตอการพฒันา
ละปรับปรุงสาระการรียนรูຌ
ละพฒันาบบรียน

1,122,200                  2  สวก.3. การจดัประชมุคณะกรรมการพฒันาสาระการรียนรูຌภาษาจนี  (ระดับประถมปลาย, 
มัธยมตຌน ละมัธยมปลาย)   -พืไอพฒันาสาระการรียนรูຌภาษาจนี

฿นทุกระดับชัๅน฿หຌสอดคลຌอง
ละมีความตอนืไอง

651,600                    2  สวก.
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 ส ำนัก/สพฐ.
ด ำนินกำร

 จัดสรร฿หຌ
สพท./รงรียน

 สพท. สนอ
ครงกำร
ลกปງำ

ยทุธศำสตร์ทีไ 2 พัฒนำคุณภำพผูຌรียนละสงสริมกำรจัดกำรศึกษำพืไอสรຌำงขดีควำมสำมำรถ฿นกำรขงขนั

ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม ปງำหมำย  รวม

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จ ำนกตำมงบรำยจำย

เตรมำส หลงงิน  หนวยงำน
รับผิดชอบ

 งบด ำนินงำน

หนวย : บาท  

 งบอุดหนุน  รำยจำยอืไน4. การประชมุคณะกรรมการพฒันาบบรียนภาษาจนี (ระดับประถมปลาย, มัธยมตຌน ละมัธยมปลาย)   -พืไอพฒันาบบรียนละสืไอตาง โ 
ทีไสอดคลຌองกบัสาระการรียนรูຌปรับ฿หม
ละบริบทของนักรียนเทย

1,210,500                  3  สวก.5. ประชมุสัมมนาทางวิชาการภาษาจนีขยายผลการวิจยัสูการปฏิบัติ   -พืไอ฿หຌผูຌกีไยวขຌองละมีสวนเดຌสวนสีย
ทุกฝຆายขຌาสภาพการรียนการสอน
ภาษาจนีทีไจะน าเปสูการพฒันาตอยอด
฿นทิศทางดียวกนั

947,000                     สวก.6. การวิจยัการสอนละการรียนภาษาจนีระดับชัๅนมัธยมศึกษาตอนตຌน (กใบขຌอมูลภาคสนาม)  การรียนการสอนภาษาจนี฿นชัๅนรียน
ระดับ ม.ตຌน

259,200                     สวก.7.การนิทศติดตามผลการอบรมครูรุนทีไ 1   -พืไอนิทศติดตามการจดัการรียนการสอน
ภาษาจนีของครูทีไอบรมรุนทีไ 1 259,200                     สวก.8. การจຌางบุคลากรของสถาบันภาษาจนี (฿ชຌงิน ศตวรรษทีไ 21)   -พืไอสนับสนุนการท างานของสถาบัน
ภาษาจนี฿หຌมีประสิทธิภาพ

 สวก.9. จดัพมิพร์ายงานการวิจยัการสอนละการรียนภาษาจนี   -พืไอผยพรผลการวิจยัการสอนละ
การรียนภาษาจนี (ผนภาษาจนี) 500,000                     สวก.10. ประชมุสัมมนาผูຌทนศูนย์ครือขายฯ ภาษาจนี   -พืไอ฿หຌศูนย์ครือขายฯรวมกนัจดัท า
นวทางการพฒันาการรียนการสอน
ภาษาจนีทีไปฏิบัติเดຌจริง

477,050                     สวก.11. จดักจิกรรมวิชาการพฒันาการรียนการสอนภาษาจนีดยศูนย์ครือขายฯ   - สนับสนุนงบประมาณ฿หຌศูนย์ครือขาย
จดักจิกรรมพฒันาการรียนการสอน
ภาษาจนีตามกจิกรรมพฒันาการรียน
การสอนภาษาจนีตามนวทางทีไก าหนด

4,208,400                   สวก.12. การสรรหาละสงมอบครูอาสาสมัครจนี฿หຌรงรียนสังกดั สพฐ.   -ชีๅจงท าความขຌา฿จ฿หຌกครูอาสาสมัครจนี
 ละสงมอบครูอาสาสมัครจนี฿หຌรงรียน

1,817,100                   สวก.  -พืไอสรุปผลการปฏิบัติงานของครู
อาสาสมัครจนีละสงครูอาสาสมัครจนี
กลับประทศ

 สวก.13.  จดัวทีวิชาการ ฿หຌนักรียน/ครูสดงความสามารถ/ การประกวด/ขงขนัภาษา
ทักษะภาษาจนี

  -พืไอ฿หຌนักรียนเดຌสดงความสามารถดຌาน
ภาษาจนี฿นชงิบูรณาการ฿นวทีระดับประทศ

609,200                     สวก.
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 ส ำนัก/สพฐ.
ด ำนินกำร

 จัดสรร฿หຌ
สพท./รงรียน

 สพท. สนอ
ครงกำร
ลกปງำ

ยทุธศำสตร์ทีไ 2 พัฒนำคุณภำพผูຌรียนละสงสริมกำรจัดกำรศึกษำพืไอสรຌำงขดีควำมสำมำรถ฿นกำรขงขนั

ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม ปງำหมำย  รวม

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จ ำนกตำมงบรำยจำย

เตรมำส หลงงิน  หนวยงำน
รับผิดชอบ

 งบด ำนินงำน

หนวย : บาท  

 งบอุดหนุน  รำยจำยอืไน

ครงกำร หຌองรียนกีฬำ 3,400,400                 - 3,400,400 - - -  1-3   สวก. 1. คาขຌารวมกจิกรรมสริมสรຌางประสบการณ์ดຌานกฬีา  สวก.
 รุน 1 (2/59) 876,900               1  สวก.
 รุน 2 (1/60) 799,500               2  สวก.
 รุน 3 (2/60) 691,200               2  สวก.
 รุน 4 (1/2561) (รร ละ 60 คน 9 รร) 1,032,800             3  สวก.
ครงกำรพิไมประสิทธิผลกลยุทธ์ รุน ทีไ 7   458,000               -                      -                  -                   -                  458,000           ม.ปลำย รร.ปกติ สพฐ.
ครงกำรพัฒนำนยบำยกำรจัดกำรศึกษำตำมยุทธศำสตร์ของ สพฐ. 25,152,600           25,152,600            1-4 ม.ปลำย รร.ปกติ สพฐ.
งบประชุม อบรม สัมมนำ 2,104,000            2,104,000              1-4 ม.ปลำย รร.ปกติ สพฐ.
กิจกรรมรอง สงสริมภำษำตำงประทศทีไสอง ควำมปน็พลมือง฿นกำรพัฒนำสู
รงรียน฿นประชำคมอำซียน

 - กำรรวมพัฒนำหลักสูตรบบบรูณำกำร
กำรจดักำรกำรรียนกำรสอนทีไสงสริม
สนับสนุนสูสำยอำชีพละสอดคลຌองกับ
บริบทพืๅนทีไ฿นขตพัฒนำศรษฐกิจพิศษ

34,275,000               24,843,000               9,432,000             -                      -                      -                    1-4 ม.ปลำย รร.ปกติ สนผ.
กิจกรรมทีไ 1 กำรขับคลืไอนกำรจดักำรศึกษำบบบรูณำกำร฿นขตพัฒนำศรษฐกิจ
พิศษ

สนผ.1.1 การประชมุปฏิบัติการคณะกรรมการจดัท าอกสารรายงานผลการด านินงาน "มิติการศึกษา ดินหนຌาประทศเทย ครัๅงทีไ 1 ระหวางวันทีไ 30 ต.ค.-5 พ.ย. 60 697,120                   253,800               1 สนผ.1.2 การประชมุปฏิบัติการคณะกรรมการจดัท าอกสารรายงานผลการด านินงาน "มิติการศึกษา ดินหนຌาประทศเทย ครัๅงทีไ 2 ระหวางวันทีไ 20 - 22 พ.ย. 60 125,436                   73,200                 1 สนผ.1.3 การประชมุปฏิบัติการจดัท าบรรณาธิการกจิละปรับปรุงรายละอยีดกณฑ์คุณภาพ
การจดัการศึกษาบบบูรณาการ ร.ร. ประชาคมอาซียนศึกษา฿นขตศรษฐกจิ พิศษ 
จดัท าป็นคูมือรูปลมฉบับสมบูรณ์ ระหวางวันทีไ 6 - 12 พ.ย. 60 236,756                   50,000                 1 สนผ.1. 4 การประชมุปฏิบัติการจดัท าผนยทุธศาสตร์การพฒันาการจดัการศึกษา
ละการสรຌางวใบเซด์ ร.ร.ประชาคมอาซียนศึกษา฿นขตพฒันาศรษฐกจิพิศษ 
ระหวางวันทีไ 20 - 25 สิงหาคม 2560 927,689                   1 สนผ.1. 5 การประชมุปฏิบัติการตรียมความพรຌอมการประชมุสัมมนา "มิติการศึกษา พฒันา
พืๅนทีไพิศษ ดินหนຌาประทศเทย มัไนคง มัไงคัไง ยัไงยนื" ระหวางวันทีไ 3-5 กนัยายน 2560 1,040,928                 1 สนผ.
 กิจกรรมทีไ 2 กำรผลิตละพัฒนำก ำลังคนทีไสอดคลຌองกับกำรพัฒนำประทศ สนผ.2.1 จดัพมิพต์ຌนฉบับกณฑ์คุณภาพการจดัการศึกษาบบบูรณาการ 
ร.ร. ประชาคมอาซียนศึกษา฿นขตศรษฐกจิ จ านวน 2,000 ลม โ ละ 200 บาท

400,000                   2 สนผ.2.2 ประชมุชงิปฏิบัติการคณะท างานจดัท าสาระความรูຌพืๅนฐาน 2 ระดับ 
จ านวน 30 คนจ านวน 5 วัน (ระดับประถม/มัธยมศึกษา) จ านวน 3 ครัๅง

795,600                   2 สนผ. 89
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ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม ปງำหมำย  รวม

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จ ำนกตำมงบรำยจำย
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รับผิดชอบ

 งบด ำนินงำน

หนวย : บาท  

 งบอุดหนุน  รำยจำยอืไน2.3 จดัพมิพต์ຌนฉบับสาระความรูຌพืๅนฐาน ระดับประถมศึกษาของ 
ร.ร. ประชาคมอาซียนศึกษา฿นขตศรษฐกจิ จ านวน 2,500 ลม โ ละ 200 บาท

500,000                   2 สนผ.2.4 ประชมุปฏิบัติการคณะท างานจดัท ากรอบการวิจยัการจดัการศึกษาบบบูรณาการ
฿นขตพฒันาศรษฐกจิพิศษระดับสพฐ./สพท./สถานศึกษา จ านวน 30 คน 
จ านวน 5 วัน

265,200                   2 สนผ.2.5 จดัสรรงบประมาณพืไอการด านินการขบัคลืไอนการจดัการศึกษา
บบบูรณาการ฿นขตพฒันาศรษฐกจิพิศษทีไเดຌด านินการตอยอดบบยัไงยนื
ละกຌาวสู งานการวิจยั฿นชงิลึกระดับ สพทม./รงรียน

1,415,000             2 สนผ.2.6 จดัพมิพต์ຌนฉบับกรอบหลักสูตรบบบูรณาการของ ร.ร. ประชาคมอาซียนศึกษา
฿นขตศรษฐกจิ จ านวน 2,500 ลม โ ละ 200 บาท

500,000                   2 สนผ.2.7 ประชมุปฎิบัติการชีๅจงละสรຌางความขຌา฿จ 5 รืไองจ านวน 250 คน / 2 วัน 1,140,200                 3 สนผ.2.7.1 สรຌางความขຌา฿จกรอบหลักสูตรของ ร.ร.ประชาคมอาซียนศึกษา
฿นขตพฒันาศรษฐกจิพิศษ

สนผ.2.7.2 สรຌางความขຌา฿จกณฑ์คุณภาพการจดัการศึกษาฯ ร.ร.ประชาคมอาซียนศึกษา
฿นขตพฒันาศรษฐกจิพิศษ

สนผ.2.7.3 นวปฏิบัติกรอบการวิจยัการจดัการศึกษา฿นขตพฒันาศรษฐกจิพิศษ สนผ.2.7.4 สรຌางความขຌา฿จสาระความรูຌพืๅนฐานการจดัการศึกษา฿นขตพฒันาศรษฐกจิพิศษ 
ระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา

สนผ.2.7.5 สรຌางความขຌา฿จระบบวใบเซด์ของรงรียนประชาคมอาซียนศึกษา
฿นขตพฒันาศรษฐกจิพิศษระดับ สพท./ร.ร. สนผ.
กิจกรรมทีไ 3 พัฒนำระบบฐำนขຌอมูลละสำรสนทศพืไอกำรบริกำรจดักำรศึกษำ
฿นขตพัฒนำศรษฐกิจพิศษบริกำรกำรจดักำรศึกษำ฿นขตพัฒนำศรษฐกิจพิศษ

สนผ.3.1 จดัสรรท าวຍปเซด์ฐานขຌอมูล฿นการพฒันารงรียนประชาคมอาซียนศึกษา
฿นขตพฒันาศรษฐกจิพิศษทัๅง สพท. 23 ขต โ ละ 10,000 บาท สถานศึกษา 
จ านวน 47 รงรียนโ ละ 30,000 บาท

1,640,000             3 สนผ.
กิจกรรมทีไ 4 กำรบริหำรจดักำร฿นกำรจดักำรศึกษำ฿นขตพัฒนำศรษฐกิจพิศษละ
วจิยัตดิตำมรำยงำนผล

สนผ.4.1 จดัสรรการด านินครงการสูการปฏิบัติอยางยัไงยนือยางป็นรูปธรรม 
จ านวน 17 รงรียน จ านวน 8 ขต

6,000,000             2-3 สนผ.4.2 การติดตามกใบขຌอมูลงานวิจยัละผลการด านินงานละรายงานสรุปผลการวิจยั
ติดตามระดับ สพฐ./สพท./รงรียน

768,071                   4 สนผ.
ครงกำรพัฒนำนยบำยกำรจัดกำรศึกษำตำมยุทธศำสตร์ของ สพฐ. 11,219,200           11,219,200           ม.ปลำย รร.ปกติ สพฐ.
งบประชุม อบรม สัมมนำ 6,226,800             6,226,800             ม.ปลำย รร.ปกติ สพฐ. 90
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กิจกรรมรอง สงสริมภำษำตำงประทศทีไสอง ควำมปน็พลมือง฿นกำรพัฒนำ
สูรงรียน฿นประชำคมอำซียน

พืไอสรຌำงควำมตระหนักรูຌกีไยวกับอำซียน
฿หຌกับนักรียน ครู ผูຌบริหำร ละ
ศึกษำนิทศก์ ฿หຌกิดควำมตระหนักรูຌถึง
คุณคำของควำมหลำกหลำยทำงวฒันธรรม
ประพณ ีควำมตระหนักกีไยวกับประดใน
ดຌำนสิทธิมนุษยชน สิไงวดลຌอม ศรษฐกิจ 
สังคม กำร฿ชຌภำษำพืไอกำรสืไอสำร ละ
นอกจำกนีๅยงัสงสริม฿หຌนักรียนมีทักษะ
กำรคิดวิครำะห์ คิดสังครำะห์ระดบัสูง ทีไ
ครอบคลุมกับกำรพิไมสมรรถนะละทักษะ
ทีไจ ำปน็฿นศตวรรษทีไ 21 29,413,900               17,994,600               4,000,000             7,419,300             -                      -                    2-3 ม.ปลำย รร.ปกติ สนก.

1. การพฒันาผูຌน านักรียนสูการป็นพลมืองลกอยางยัไงยนื 6,000,000                 2,250,000                  3,750,000              2 สนก.1.1 การพฒันารูปบบการจดัการรียนการสอนทีไนຌนการสรຌางทักษะการป็นผูຌน านักรียน
฿นการป็นพลมืองอาซียน

1,500,000                  2,000,000              3 สนก.1.2 กจิกรรมการพฒันายวุทูตความดี ยวุอาซียนพืไอการรียนรูຌตลอดชวีิตอยางยัไงยนื (Young Ambassador Asean for lifelong learning to Sustainable) 750,000 1,750,000              สนก.2. การพฒันารูปบบการสรຌางสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษา ละรูปบบ฿นการพฒันา
กจิกรรมตຌสาระวาทีภาษาองักฤษ ละภาษาเทย พืไอสรຌางทักษะส าหรับการป็น
พลมืองอาซียนสูการป็นพลมืองลกอยางยัไงยนื

9,669,300                 2,000,000                  4,000,000             3,669,300              สนก.2.1 การวิจยัละพฒันาพืไอสรຌางรูปบบการสรຌางสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษากีไยวกบั
การป็นพลมืองอาซียน สูการป็นพลมืองลกอยางยัไงยนื

1,000,000                  -                      1,169,300              2 สนก.2.2 การพฒันารูปบบกจิกรรมตຌสาระวาทีภาษาองักฤษ ละภาษาเทย กีไยวกบัการ
ด ารงความตอนืไองของอาซียนละการป็นพลมืองลก

1,000,000                  4,000,000             2,500,000              3 สนก.
ครงกำรพัฒนำนยบำยกำรจัดกำรศึกษำตำมยุทธศำสตร์ของ สพฐ. 10,446,100           10,446,100           ม.ปลำย รร.ปกติ สพฐ.
งบประชุม อบรม สัมมนำ 3,298,500             3,298,500             ม.ปลำย รร.ปกติ สพฐ.
ผลผลิตทีไ 6 ดใกผูຌมีควำมสำมำรถพิศษเดຌรับกำรพัฒนำศักยภำพ

ผลผลิต : ดใกผูຌมีควำมสำมำรถพิศษเดຌรับกำรพัฒนำศักยภำพ 920,941,200         55,997,100           61,775,000       -                   769,079,900      34,089,200     ผูຌมีความสามารถ
พิศษเดຌรับการ
พฒันา

 สวก. ศ.พว.
กิจกรรมหลัก  กำรพัฒนำผูຌมีควำมสำมำรถพิศษดຌำนวิทยำศำสตร์ละ
คณิตศำสตร์

52,306,900           46,950,900           -                  -                   -                  5,356,000        1-4 ผูຌมีความสามารถ
พิศษเดຌรับการ
พฒันา

สวก.
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ครงกำรหຌองรียนพิศษวทิยำศำสตร์  ดຌำน สอวน. พัฒนำดใกผูຌมีควำมสำมำรถพิศษ฿หຌมี
มำตรฐำนสำกล฿นระดบันำนำชำติ

5,634,100                 5,634,100                 -                      -                      -                      -                    สวก. 1. การพฒันาการขงขนัฟຂสิกส์สัประยทุธ์รงรียนหຌองรียนพิศษวิทยาศาสตร์ 9 
ครือขาย (รอบ 33 ทีม) 2,634,100                  2-3  สวก.2 การประชมุละสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ ส าหรับดใกผูຌมีความสามารถพิศษ 
ป็นจຌาภาพรวมกบั สวทช.   (อน฿หຌ สวทช.) 2,500,000                 2  สวก. 3. การประชมุชงิปฏิบัติก าหนดกณฑ์การการพฒันาการขงขนัฟຂสิกส์สัประยทุธ์
รงรียนหຌองรียนพิศษวิทยาศาสตร์ 9 ครือขาย (รอบ 8 ทีม) 500,000                    3  สวก.-                           สวก.
ครงกำรทีไ 1 ครงกำรหຌองรียนพิศษวทิยำศำสตร์  พัฒนำดใกผูຌมีควำมสำมำรถพิศษ฿หຌมี

มำตรฐำนสำกล฿นระดบันำนำชำติ
13,070,600                13,070,600               -                      -                      -                      -                    สวก.1.การอบรมชงิปฏิบัติการพฒันาศักยภาพนักรียนรงรียนตຌนบบหຌองรียนพิศษ

วิทยาศาสตร์   220 ร.ร. 1,000,000                  1-2  สวก.2. การประชมุชงิวิชาการน าสนอผลงานวิชาการละครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ละคอมพวิตอร์ ระดับครือขาย 9 ครือขายละระดับชาติ  

1,000,000                  1-2  สวก. 3. การพฒันาการขงขนัฟຂสิกส์สัประยทุธ์รงรียนหຌองรียนพิศษวิทยาศาสตร์ 9 
ครือขาย ละป็นจຌาภาพจดัการขงขนัการขงขนัฟຂสิกส์สัประยทุธ์ ชงิชนะลิศ

1,000,000                 2  สวก.4. การประชมุละสัมมนาชงิปฏิบัติการน าสนอผลการด านินงานครงการรงรียน
หຌองรียนพิศษวิทยาศาสตร์ 220 รง 1,000,000                 2  สวก. 5. การประชมุชงิปฏิบัติการการพฒันาการขงขนัฟຂสิกส์สัประยทุธ์รงรียนหຌองรียน
พิศษวิทยาศาสตร์ 9 ครือขาย ละจดัการขงขนัการขงขนัฟຂสิกส์สัประยทุธ์ ชงิชนะลิศ
 ระดับประทศ ( IYPT THAILAND 2018 ) 1,000,000                 2  สวก.6. ประชมุชงิปฏิบัติการพฒันาศักยภาพครู฿นการป็นทีไปรึกษาครงงานดาราศาสตร์
พืไอการวิจยัขัๅนตຌนละขัๅนกลาง

1,000,000                 3  สวก.7. ประชมุชงิปฏิบัติการจดัท าขຌอสอบคัดลือกนักรียนขຌาศึกษาของรงรียนตຌนบบ
หຌองรียนพิศษวิทยาศาสตร์  220 ร.ร. 1,000,000                 3  สวก.8. ประชมุคณะกรรมการครงการหຌองรียนพิศษวิทยาศาสตร์ 500,000                    1  สวก.9. ฝຄกอบรมชงิปฏิบัติการพืไอพฒันาทักษะกระบวนการคิดชงิวิทยาศาสตร์ส าหรับ
นักรียนผูຌมีความสามารถพิศษ

410,600                    2  สวก.10. ฝຄกอบรมชงิปฏิบัติการพืไอพฒันาทักษะการขงขนัครงงานละน าสนอครงงาน
ป็นภาษาองักฤษส าหรับนักรียนผูຌมีความสามารถพิศษ

500,000                    2  สวก.11. ฝຄกอบรมพืไอพฒันาการจดัการรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์พิไมติม 500,000                    3  สวก.12. จຌางจຌาหนຌาทีไปฏิบัติงานครงการ 2 คน 12 ดือน 360,000                    1  สวก. 92
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 งบอุดหนุน  รำยจำยอืไน13. ครงการพฒันาศัยกภาพครูผูຌมีความสามารถพิศษ (Thailand 4.0)13 500,000                    2  สวก.14. ฝຄกอบรมการพฒันาการจดัการรียนการสอนวิทยาศาสตร์ป็นภาษาองักฤษพืไอ
รองรับการขຌาสูประชาคมอาซียนส าหรับผูຌความสามารถพิศษ

1,000,000                  2-3  สวก.15.ฝຄกอบรมชงิปฏิบัติการวัดววผูຌมีความสามารถพิศษ 300,000                     2-3  สวก.16.ประชมุชงิปฏิบัติการคัดลือกครูละนักรียนขຌารวมครงการจดัสงครูละนักรียน
พืไอขຌารวมศึกษาดูงานทีไซิร์น

1,000,000                 3  สวก.17. ครุภัณฑ์หຌองปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ฟຂสิกส์ คมี ชวีวิทยา) ละหຌองปฏิบัติการ
คณิตศาสตร์ขัๅนสูง

 สวก.18. ครงการสงสริมะพฒันาอจัฉริยภาพดຌานวิทยาศาสตร์ละคณิตศาสตร์ 9 ครือยขาย 500,000                     2-3  สวก.19.อบรมชงิปฏิบัติการพฒันาศักยภาพคณะพฒันาหลักสูตรครงงานวิทยาศาสตร์ 
ทคนลย ีวิศวกรรม ละคณิตศาสตร์

500,000                    3  สวก.
ครงกำรทีไ 2  ศูนย์รงรียนขยำยผล สอวน. พัฒนำดใกผูຌมีควำมสำมำรถพิศษ฿หຌมี

มำตรฐำนสำกล฿นระดบันำนำชำติ
8,865,900                 8,865,900                 -                      -                      -                      -                    สวก.1. ประชมุปฏิบัติการประมินผลหลักสูตร สอวน.คาย 1 วิชาคมี ฟຂสิกส์ ชวีวิทยา ละ

คณิตศาสตร์ ลกละอวกาศ ละภูมิศาสตร์
1,300,000                  1-2  สวก.2. พฒันาครูสอนหลักสูตร สอวน.วิชาคมี ฟຂสิกส์ ชวีวิทยา คณิตศาสตร์ ลกละอวกาศ 

ละภูมิศาสตร์
1,200,000                  2-3  สวก.3.คาย 1 สอวน. วิชาคมี ฟຂสิกส์ ชวีวิทยา คณิตศาสตร์ ลกละอวกาศ ละภูมิศาสตร์ 4,365,900                  3-4  สวก.4.ประชมุปฏิบัติการพฒันาบุคลากร ครงการศูนย์รงรียนขยายผล 2,000,000                 4  สวก.

ครงกำรทีไ 3 กำรนิทศตดิตำมละรำยงำนผลกำรปฎิบตังิำน พัฒนำดใกผูຌมีควำมสำมำรถพิศษ฿หຌมี
มำตรฐำนสำกล฿นระดบันำนำชำติ

600,000                    600,000                    -                      -                      -                      -                    สวก.1. ประชมุคณะกรรมการด านินงานการนิทศติดตามครงการ
ละจดัท าขຌอมูลจากการนิทศ

200,000                     3-4  สวก.2. นิทศติดตามละรายงานผล รงรียนหຌองรียนพิศษวิทยาศาสตร์ 220 หง ครงการ
รงรียนศูนยข์ยายผล สอวน. 200,000                     3-4  สวก.3. ประชมุคณะกรรมการด านินงานการนิทศติดตามครงการละจดัท าขຌอมูลจากการ
นิทศ

200,000                     3-4  สวก.
ครงกำรทีไ 4 กำรพัฒนำศักยภำพบคุลำกรทำงกำรศึกษำสูกระบวนทัศน์สำกล
฿นกำรจดักำรรียนรูຌส ำหรับผูຌมีควำมสำมำรถพิศษ (งบรำยจำยอืไน) พัฒนำดใกผูຌมีควำมสำมำรถพิศษ฿หຌมี

มำตรฐำนสำกล฿นระดบันำนำชำติ
4,552,600                 -                          -                     -                      -                     4,552,600           สวก.1. ครงการ การขຌารวมการขงขนั Internationa Youth Physicist Tournament (IYPT 2018) 504,000             3  สวก.2.ครงการขຌารวมการขงครงงานอลิมปຂกวิชาการ [International Environment & Subtainability Project Olympiad (Inesp)] ณ ประทศสหรัฐอมริกา

790,800              3-4  สวก. 93
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ด ำนินกำร

 จัดสรร฿หຌ
สพท./รงรียน

 สพท. สนอ
ครงกำร
ลกปງำ

ยทุธศำสตร์ทีไ 2 พัฒนำคุณภำพผูຌรียนละสงสริมกำรจัดกำรศึกษำพืไอสรຌำงขดีควำมสำมำรถ฿นกำรขงขนั

ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม ปງำหมำย  รวม

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จ ำนกตำมงบรำยจำย

เตรมำส หลงงิน  หนวยงำน
รับผิดชอบ

 งบด ำนินงำน

หนวย : บาท  

 งบอุดหนุน  รำยจำยอืไน3.ครงการขงขนัอลิมปຂกวิชาการ สาขาภูมิศาสตร์ ณ ประทศคนนาดา 847,000             3  สวก.4. การฝຄกอบรมละสัมนาพืไอพฒันาผูຌบริหาร฿นการจดัการรียนรูຌส าหรับนักรียนผูຌมี
ความสามารถพิศษ Gifted and Talented Education) ณ มหาวิทยาลัย Curtin University ประทศออสตรลีย

900,000              3-4  สวก.5. ครงการจดัสงครูละนักรียนพืไอขຌารวมศึกษาดูงานทีไซิร์น  ณ สมาพนัธรัฐสวิส 
ครงการตามพระราชด าริ สมดใจพระทพ ฯ ละตามบันทึกขຌอตกลงความรวมมือ (MOU) กบั CERN ณ สมาพนัธรัฐสวิส

745,000             3  สวก.6.ครงการขงขนัอลิมปຂกวิชาการ สาขาคมี ณ ประทศสาธารณรัฐชใก 352,000              3-4  สวก.7 .ครงการขຌารวมขงขนัอลิมปຂกวิชาการ สาขาวิชา ฟຂสิกส์ คมี ชวีวิทยา คณิตศาสตร์ 
ภูมิศาสตร์ ณ ทวีปยุรป

413,800             4  สวก.
ครงกำรพิไมประสิทธิผลกลยุทธ์ รุน ทีไ 8 803,400               803,400          1-4 ผูຌมีความสามารถ

พิศษเดຌรับการ
พฒันา

 สพฐ.
ครงกำรพัฒนำนยบำยกำรจัดกำรศึกษำตำมยุทธศำสตร์ของ สพฐ. 18,780,300           18,780,300            1-4 ผูຌมีความสามารถ

พิศษเดຌรับการ
พฒันา

สพฐ.
งบประชุม อบรม สัมมนำ -                        ผูຌมีความสามารถ

พิศษเดຌรับการ
พฒันา

กิจกรรมหลัก พัฒนำรงรียนจุฬำภรณ์รำชวิทยำลัย฿หຌปน็รงรียน
วิทยำศำสตร์ภมูิภำค

856,676,400         3,783,300             55,080,000       -                   769,079,900      28,733,200      1-4 ผูຌมีควำมสำมำรถ
พิศษเดຌรับกำร
พัฒนำ

ศ.พว.1. ครงกำรพัฒนำศักยภำพรงรียนจฬุำภรณรำชวทิยำลัย (รงรียนวทิยำศำสตร์
ภูมิภำค) รงรียนจฬุำภรณรำชวทิยำลัย 12 หงทัไว

ประทศ
751,562,500             620,000                   7,200,000             -                      728,060,000         15,682,500             1.1 การจดัการศึกษาส าหรับนักรียนผูຌมีความสามารถพิศษดຌานคณิตศาสตร์ละ

วิทยาศาสตร์
725,760,000          1,3 ศ.พว.   1.2 การสรรหาละคัดลือกนักรียนผูຌมีความสามารถพิศษดຌานคณิตศาสตร์ละ

วิทยาศาสตร์
2,300,000             1 ศ.พว.   1.3 การประชาสัมพนัธ์ละการสอบคัดลือกนักรียนรงรียนจฬุาภรณราชวิทยาลัย 3,600,000             1 ศ.พว.   1.4 การจดัซืๅอต ารา วารสารทางวิชาการพืไอการศึกษาคຌนควຌา 3,600,000             1 ศ.พว.   1.5 การสังคราะห์ขຌอมูลรายงานผลการจดัการศึกษารงรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 20,000                     4 ศ.พว.   1.6 การประมินผลการพฒันารงรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 600,000                    4 ศ.พว.   1.7 กจิกรรมการสงผูຌบริหาร ครู นักรียน ละบุคลากร ศ.พว. ขຌารวมกจิกรรม

ลกปลีไยนทางวิชาการกบัรงรียนละมหาวิทยาลัย฿นระดับนานาชาติ
12,546,000         1-4 ศ.พว. 94
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 งบอุดหนุน  รำยจำยอืไน   1.8 กจิกรรมลกปลีไยนทางวิชาการละการฝຄกอบรมรวมกบัหนวยงานทางวิทยาศาตร์
 สถาบันวิจยั ละสถาบันการศึกษา฿นระดับนานาชาติ

3,136,500           1-4 ศ.พว.2. ครงกำรพัฒนำศักยภำพครูรงรียนจฬุำภรณรำชวทิยำลัย ครูรงรียนจฬุำภรณรำชวทิยำลัย 12 หงทัไวประทศ จ ำนวน 720 คน
50,550,100               -                          28,060,000           -                      22,490,100           -                   ศ.พว.

2.3 การสงผูຌบริหารครูบุคลากรละคณะกรรมการสถานศึกษาขຌารวมการประชมุอบรม
สัมมนา

1,780,000             1-4 ศ.พว.2.4 การสอนสริมนอกวลารียนละกจิกรรมสริมวิชาการ 3,600,000             1-4 ศ.พว.2.5 คาจຌางจຌาหนຌาทีไประจ าหอพกันักรียน 22,680,000           1-4 ศ.พว.
ศ.พว.1-4   2.1  การพฒันาครูละบุคลากรรงรียนจฬุาภรณราชวิทยาลัย          1) การอบรมภาษาองักฤษพืไอการสืไอสารส าหรับผูຌบริหารละครูรงรียน

จฬุาภรณราชวิทยาลัยรวมกบั   University of Otago ประทศนิวซีลนด์          2) การอบรมครูสาระตางโรวมกบัรงรียนมหิดลวิทยานุสรณ์            3)การอบรมสริมศักยภาพครูสาระการรียนรูຌวิทยาศาสตร์
ละคณิตศาสตร์฿นการจดัการรียนการสอนป็นภาษาองักฤษ          4) การพฒันาครูละบุคลากรดຌานวิชาการละการวิจยัรวมกบั
 มหาวิทยาลัยพีไลีๅยง          5) การตรียมความพรຌอมละคา฿ชຌจาย฿นการทดสอบทักษะ
ความรูຌความสามารถ฿นการ฿ชຌภาษาองักฤษของผูຌบริหาร ครูละบุคลากร          6) การพฒันาศูนยก์ารรียนรูຌทางดຌานวิศวกรรมศาสตร์ขัๅนพืๅนฐาน
ละ STEM Education          7) การพฒันาศักยภาพผูຌบริหารรงรียนจฬุาภรณราชวิทยาลัย
฿นการบริหารจดัการรงรียนวิทยาศาสตร์          8) การพฒันาศักยภาพครูคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนตຌน          9) การพฒันาครูพืไอตรียมความพรຌอม฿นการทดสอบทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ         10) การพฒันาศักยภาพครู฿นการจดัการรียนการสอน฿นรายวิชา
 ดาราศาสตร์        11) การพฒันาศัยภาพ฿นการจดัการรียนการสอนของครูกลุมสาระ
การรียนรูຌตางโ

22,490,100           
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เตรมำส หลงงิน  หนวยงำน
รับผิดชอบ

 งบด ำนินงำน

หนวย : บาท  

 งบอุดหนุน  รำยจำยอืไน3. ครงกำรพัฒนำคุณภำพนักรียนรงรียนจฬุำภรณรำชวทิยำลัยสูมำตรฐำนสำกล นักรียนรงรียนจฬุำภรณรำชวทิยำลัย 12
 หงทัไวประทศจ ำนวน 8,640 คน

37,392,175               -                          11,920,000           -                      18,529,800           6,942,375          ศ.พว.   3.1 การพฒันานักรียนสูมาตรฐานสากล         1) การตรียมความพรຌอมของรงรียนจຌาภาพส าหรับการจดัประชมุวิชาการ Thailand-Japan Student Science Fair 2018          2) การทดสอบวัดระดับทักษะความสามารถดຌานภาษาองักฤษส าหรับนักรียน         3) การพฒันาศักยภาพนักรียนดຌานภาษาองักฤษละภาษาตางประทศอืไนโ         4) การพฒันานักรียนดຌานวิชาการละการท าครงงานรวมกบัมหาวิทยาลัยพีไลีๅยง         5) การจดักจิกรรมลกปลีไยนรียนรูຌทางวิชาการพธิีการละการรับรองรวมกบั
รงรียนวิทยาศาสตร์ละหนวยงานทางวิทยาศาสตร์฿นระดับนานาชาติ         6) การตรียมความพรຌอมของรงรียนจຌาภาพส าหรับการจดัประชมุวิชาการ Thailand-Japan Student ICT Fair 2019 ละ Thailand-Japan Student Science Fair 2020 18,529,800           1-4 ศ.พว.
   3.2 การสนับสนุนจຌาภาพจดักจิกรรมการขงขนัฟຂสิกส์สัปยทุธ์ของนักรียนกลุม
รงรียนจฬุาภรณราชวิทยาลัย

500,000               2 ศ.พว.   3.3 การจดัประชมุวิชาการน าสนอผลงานวิชาการละครงงานวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ละคอมพวิตอร์ระดับครือขายภาย฿นประทศของนักรียนกลุมรงรียน
จฬุาภรณราชวิทยาลัย (Student Symposium) 800,000               2 ศ.พว.   3.4 กจิกรรมสงสริมจติวิญญาณความป็นนักวิทยาศาสตร์ละการศึกษาหลงรียนรูຌ
กบัหนวยงานดຌานวิทยาศาสตร์

4,800,000             1-4 ศ.พว.   3.5 การประชมุวิชาการ Thailand-Japan Student Science Fair (TJ-SSF 2018) 5,820,000             1-4 ศ.พว.   3.6 กจิกรรมการสงนักรียนขຌารวมการน าสนอครงงานละการประกวดขงขนั฿น
ระดับนานาชาติ

6,942,375           1-4 ศ.พว.4. ครงกำรพัฒนำรงรียน฿นขตพืๅนทีไบริกำรของรงรียนจฬุำภรณรำชวทิยำลัย รงรียน฿นขตพืๅนทีไบริกำรของรงรียน
จฬุำภรณรำชวทิยำลัย 12 หงทัไวประทศ

6,000,000                -                          6,000,000             -                      -                      -                   ศ.พว. -  การพฒันาครูละนักรียนดຌานวิชาการรงรียน฿นขตพืๅนทีไบริการ 6,000,000             1-4 ศ.พว.5. ครงกำรพัฒนำศักยภำพศูนยพั์ฒนำรงรียนวทิยำศำสตร์
ละกลุมรงรียนวทิยำศำสตร์

บคุลำกรศูนยพั์ฒนำรงรียนวทิยำศำสตร์
ละกลุมรงรียนวทิยำศำสตร์ภูมิภำค

5,213,345                1,290,000.00             1,900,000.00         -                      -                      2,023,345          ศ.พว.   5.1 การจຌางทีไปรึกษาครงการพฒันารงรียนจฬุาภรณราชวิทยาลัย฿หຌป็นรงรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค

1,500,000           1-4 ศ.พว.   5.2 การจดัจຌางนักวิชาการปฏิบัติงานศูนยพ์ฒันารงรียนวิทยาศาสตร์ 577,500.00                1-4 ศ.พว.   5.3 การจดัจຌางจຌาหนຌาทีไปฏิบัติงานศูนยพ์ฒันารงรียนวิทยาศาสตร์ 495,000.00                1-4 ศ.พว.   5.4 การจຌางครูปฏิบัติหนຌาทีไทดทนขຌาราชการชวยราชการของศูนยพ์ฒันารงรียน
วิทยาศาสตร์

200,000.00                1-4 ศ.พว.   5.5 การรับรอง พธิีการลงนามความรวมมือทางวิชาการ ละการปฐมนิทศตรียม
ความพรຌอม฿นการขຌารวมครงการลกปลีไยน฿นตางประทศ

7,500.00                   1-4 ศ.พว. 96
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ด ำนินกำร

 จัดสรร฿หຌ
สพท./รงรียน
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ครงกำร
ลกปງำ
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ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม ปງำหมำย  รวม

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จ ำนกตำมงบรำยจำย

เตรมำส หลงงิน  หนวยงำน
รับผิดชอบ

 งบด ำนินงำน

หนวย : บาท  

 งบอุดหนุน  รำยจำยอืไน   5.6 การพฒันาประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรศูนยพ์ฒันารงรียนวิทยาศาสตร์ (Organization Management) 10,000.00                 1-4 ศ.พว.   5.7 กจิกรรมสงบุคลากร ศ.พว. ขຌารวมการประชมุวิชาการดຌานการพฒันานักรียน
ผูຌมีความสามารถพิศษ฿นระดับนานาชาติ

523,345             1-4 ศ.พว.   5.8 การพฒันาศักยภาพ฿นการบริหารจดัการกลุมรงรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 1,900,000             1-4 ศ.พว.
ครงกำรพิไมประสิทธิผลกลยุทธ์ รุน ทีไ 9 4,084,980            -                      -                  -                   -                  4,084,980        1-4 ผูຌมีความสามารถ

พิศษเดຌรับการ
พฒันา

 สพฐ.
ครงกำรพัฒนำนยบำยกำรจัดกำรศึกษำตำมยุทธศำสตร์ของ สพฐ. 1,273,300             1,273,300             ผูຌมีความสามารถ

พิศษเดຌรับการ
พฒันา

สพฐ.
งบประชุม อบรม สัมมนำ 600,000               600,000               ผูຌมีความสามารถ

พิศษเดຌรับการ
พฒันา

สพฐ.
กิจกรรมหลัก  กำรพัฒนำผูຌมีควำมสำมำรถพิศษดຌำนทศันศิลป ์นำฏศิลป ์
ดนตรีละกีฬำ

11,957,900           5,262,900             6,695,000         -                   -                  -                 1-4 ผูຌมีความสามารถ
พิศษเดຌรับการ
พฒันา

สวก.
ดຌำนดนตรี -                                               3,251,800                 451,800                   2,800,000            -                      -                     -                    1-4 ผูຌมีความสามารถ

พิศษเดຌรับการ
พฒันา

สวก.
ประชมุคณะกรรมการครงการพฒันานักรียนผูຌมีความสามารถพิศษดຌานทัศนศิลป์ 
ดຌานดนตรีละดຌานนาฏศิลป์

ประชมุจดัท าผน
ปฏิบัติการพฒันาทักษะนักรียนผูຌมี
ความสามารถพิศษดຌานทัศนศิลป์ ดຌานดนตรี
ละดຌานนาฏศิลป์

20,000  1-2 สวก.
ครงการประชมุสัมมนาชงิปฏิบัติการพืไอ฿หຌความรูຌละประชาสัมพนัธ์ครงการ (Roadshow) กนักรียนผูຌมีความสามารถพิศษดຌานทัศนศิลป์ ดนตรี ละนาฏศิลป์

จดัการประชมุสัมมนาชงิปฏิบัติ
การพืไอ฿หຌความรูຌละประชาสัมพนัธ์
ครงการ (Roadshow) กนักรียนผูຌมี
ความสามารถพิศษดຌานทัศนศิลป์ ดนตรี 
ละนาฏศิลป์ 
฿น 4 ภูมิภาค

800,000 1 สวก.
ประชมุสัมมนาชงิปฏิบัติการพืไอคัดลือกผลงานนักรียนจากฟງมสะสมงาน (Portfolio) 
ดຌานทัศนศิลป์ ดຌานดนตรี ละดຌานนาฏศิลป์ รุนทีไ 4 1. ตงตัๅงคณะกรรมการคัดลือกผลงาน

นักรียน2. ชญิชวนนักรียนทีไสน฿จสง฿บสมัครพรຌอม
ฟງมสะสมผลงาน3. จดัการประชมุคณะกรรมการคัดลือก
ผลงานนักรียน4. ประกาศผลการคัดลือก

20,000  2-3 สวก.
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 งบอุดหนุน  รำยจำยอืไน

ประชมุสัมมนาชงิปฏิบัติการพืไอคัดลือกผลงานนักรียนดยการทดสอบการสดง (Audition) ดຌานทัศนศิลป์ ดຌานดนตรี ละดຌานนาฏศิลป์ รุนทีไ 4 1. ตงตัๅงคณะกรรมการคัดลือกผลงาน
นักรียน2. จຌง฿หຌนักรียนทีไผานการคัดลือกจาก
ฟງมสะสมผลงานขຌารับการคัดลือกดยการ
ทดสอบการสดง3. จดัการประชมุคณะกรรมการคัดลือก
นักรียนจากการทดสอบการสดง4. ประกาศผลการคัดลือก

50,000  2-3 สวก.
ประชมุสัมมนาชงิปฏิบัติการพืไอพฒันาทักษะนักรียนดຌานทัศนศิลป์ ดຌานดนตรี ละ
ดຌานนาฏศิลป์ ดยการอนจดัสรร฿หຌกบัศูนยพ์ฒันาผูຌมีความสามารถพิศษ

1. อนจดัสรรงบประมาณ฿หຌศูนยพ์ฒันาผูຌมี
ความสามารถพิศษพืไอจดัการ
ประชมุสัมมนาชงิปฏิบัติการพืไอพฒันา
ทักษะนักรียนดຌานทัศนศิลป์ ดຌานดนตรี 
ละดຌานนาฏศิลป์2. จຌง฿หຌนักรียนทีไเดຌรับการคัดลือกขຌา
รวมกจิกรรมพฒันาทักษะตามวัน วลา ทีไ
ก าหนด

2,000,000 2 สวก.
ประกวดดนตรีสากลชงิรางวัลถຌวยพระราชทานสมดใจพระทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกมุารี ครัๅงทีไ 3 1. ขอพระราชทานถຌวยรางวัล2. จຌางหมาอกชนมืออาชพีจดัการประกวด3. จดัการประกวด4. บิกจายงบประมาณพืไอป็นงินรางวัลก

ผูຌชนะการประกวด

300,000 3 สวก.
ติดตามการด านินครงการ
พฒันานักรียนผูຌมีความสามารถพิศษดຌานทัศนศิลป์ ดຌานดนตรี ละดຌานนาฏศิลป์

คณะกรรมการด านินงานของ สพฐ.จ านวน 3
 คน ออกติดตามผลการจดักจิกรรม

61,800    3-4 สวก.
หຌองรียนกีฬำ 3,923,000                 28,000                     3,895,000             -                      -                      -                   1 ผูຌมีความสามารถ

พิศษเดຌรับการ
พฒันา

สวก.1. อนจดัสรร คาอาหารละชดุกฬีา 1 รวมมือสงสริม สนับสนุน ฿หຌยาวชนทีไมี
ความป็นลิศดຌานกฬีา2 พฒันารางกาย฿หຌสามารถขงขนักบั
นักกฬีาตางประทศดย฿ชຌวิทยาศาสตร์การ
กฬีา จากศักยภาพละความพรຌอมของ
สถาบันการพลศึกษา

3,895,000             1 สวก.2 .นิทศ ก ากบัติดตาม 28,000                     1 สวก.
ครงกำรพัฒนำนยบำยกำรจัดกำรศึกษำตำมยุทธศำสตร์ของ สพฐ. 4,783,100            4,783,100              1-4 ผูຌมีความสามารถ

พิศษเดຌรับการ
พฒันา

สพฐ.
งบประชุม อบรม สัมมนำ -                      สพฐ.
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 งบอุดหนุน  รำยจำยอืไน

ผนบรูณำกำรวิจัยละนวัตกรรม 24,301,000           5,844,500             -                  11,250,000        7,206,500         -                
ครงกำรวิจัยพืไอสรຌำง/สะสมองค์ควำมรูຌทีไมีศักยภำพ 1,206,500             -                      -                  -                   1,206,500         -                บรูณำกำรวจิยั สนก.สพฐ.
กิจกรรมหลัก วิจัยระดับกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน 1,206,500             -                      -                  -                   1,206,500         -                 2-4 บรูณำกำรวจิยั สนก.
สนับสนุนทุนวิจยั฿หຌครูบุคลากรทางการศึกษาผานระบบบริหารจดัการวิจยัหงชาติ (NRMS) จ านวน 8 ทุน

สนก.1. การพฒันาการจดัการรียนรูຌวิชาคณิตสาสตร์ รืไองการปลงทางลขาคณิต ดย฿ชຌการ
สอนบบปຂดตัวปรกรม GeoGebra สพฐ.มีงานวิจยัของครูละบุคลากรทางการ

ศึกษาทีไมีมาตรฐานคุณภาพ 8 รืไอง
136,500                2,3,4 สนก.2. การพฒันาชดุกจิกรรมลดวลารียนพิไมวลารูຌ รืไอง รียนรูຌภูมิปัญญาการท าเมຌกวาด

จิ็วจากปราชญช์าวบຌาน ส าหรับนักรียนชัๅนมัธยมศึกษาปทีไ 1 รงรียนตางอยพฒันศึกษา
อ าภอตางอย จงัหวัดสกลนคร

33,470                 2,3,4 สนก.3. การพฒันารูปบบการจดัการรียนรูຌบบสืบสาะหาความรูຌวิชาวิทยาศาสตร์พืไอ
สงสริมสมรรถนะตามหลักสูตรกนกลาง การศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ดຌานการ฿ชຌทคนลยี
สารสนทศอยางสรຌางสรรค์ของนักรียนชัๅนมัธยมศึกษาตอนปลาย รงรียนสตรีศรีนาน

32,500                 2,3,4 สนก.4. การพฒันาคุณลักษณะครู฿นศตวรรษทีไ 21 ดย฿ชຌการสอบบบสรຌางสรรค์ป็นฐาน 65,500                 2,3,4 สนก.5. ศึกษาความหลากหลายทางพนัธุกรรมของพชื 82,550                 2,3,4 สนก.6. การพฒันารูปบบการจดัการรียนรูຌบบครงงานวิทยาศาสตร์ 
รืไองพชืสมุนเพรอาซียน

130,000                2,3,4 สนก.7. ผลการจดักจิกรรมการรียนรูຌ วิชาชวีวิทยารืไองความหลากหลายทางชวีภาพละภูมิ
ปัญญาดຌานการ฿ชຌประยชน์จากสมุนเพรละผักพืๅนบຌาน อ าภอหลมกา จงัหวัดพชรบูรณ์

111,080                2,3,4 สนก.8. การพฒันาชดุกจิกรรมการรียนรูຌบบรวมมือละ฿ชຌปัญญาป็นฐานละขຌอสอบ
มาตรฐานตามนว PISA ระบบออนเลน์ พืไอสงสริม ทักษะหงศตวรรษทีไ 21 กลุมสาระ
การรียนรูຌสังคมศึกษา ศาสนา ละวัฒนธรรม ระดับชัๅนมัธยมศึกษาตอนปลาย

614,900                2,3,4 สนก.

99



 ส ำนัก/สพฐ.
ด ำนินกำร

 จัดสรร฿หຌ
สพท./รงรียน

 สพท. สนอ
ครงกำร
ลกปງำ

ยทุธศำสตร์ทีไ 2 พัฒนำคุณภำพผูຌรียนละสงสริมกำรจัดกำรศึกษำพืไอสรຌำงขดีควำมสำมำรถ฿นกำรขงขนั

ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม ปງำหมำย  รวม

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จ ำนกตำมงบรำยจำย
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 งบอุดหนุน  รำยจำยอืไน

ครงกำรพัฒนำครงสรຌำงพืๅนฐำนทำงวิจัยบคุลำกรทำงวิจัย 
ละระบบมำตรฐำนกำรวิจัย ทัๅง฿นชิงปริมำณละคุณภำพ

23,094,500           5,844,500             -                  11,250,000        6,000,000         -                    2-4 บูรณาการวิจยั สนก.
กิจกรรมหลัก พัฒนำครงสรຌำงพืๅนฐำนทำงวิจัยบคุลำกร
ละระบบมำตรฐำนกำรวิจัย

พืไอสรຌำงองค์ควำมรูຌ ละพิไมบคุลำกร
ทำงกำรวจิยั ดยสนับสนุนทุนพืไอกำรท ำ
วจิยั  จดัสรรงบประมำณสงสริม฿หຌ
ส ำนักงำนขตพืๅนทีไกำรศึกษำละครือขำย
รงรียนจดัพัฒนำกำรศึกษำดย฿ชຌวจิยัปน็
ฐำน รวมทัๅงน ำผลกำรวจิยัทีไส ำรใจลຌวมำ
จดัระบบสำรสนทศงำนวจิยัพืไอ฿หຌ
บคุลำกรมีกำรลกปลีไยนรียนรูຌงำนวจิยั
ละบงบนักระบวนกำรพัฒนำละ
กຌปญัหำกำรศึกษำของดใกเทย

23,094,500           5,844,500             -                  11,250,000        6,000,000         -                    2-4 บูรณาการวิจยั สนก.
1. การวิจยัละสงสริมการวิจยัพืไอพฒันาการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน       1.1 วิจยัละบริหารงานวิจยั

1,760,100                 สนก.     1.2 สนับสนุนทุนวิจยัตามทิศทางขบัคลืไอนนยบาย สพฐ.  จ านวน 30 ทุน ทุนวิจยั 30 รืไอง 6,000,000             2,3,4 สนก.2. สรຌางครือขายนักวิจยั฿นขตพืๅนทีไดยสงขຌอสนอวิจยัลกปງา 543,060                    11,250,000            2,3,4 สนก.3. การน าผลการวิจยัเป฿ชຌประยชน์ตามนวนยบาย สพฐ. 1,311,540                 2,3,4 สนก.
ครงกำรพัฒนำนยบำยกำรจัดกำรศึกษำตำมยุทธศำสตร์ของ สพฐ. 2,229,800             2,229,800             บูรณาการวิจยั สพฐ.
งบประชุม อบรม สัมมนำ -                      สพฐ.
ผนงำนบรูณำกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
ละกำรรียนรูຌตลอดชีวิต

1,559,971,800       808,502,220          265,076,900      486,392,680      -                  -                
ครงกำรพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรรียนกำรสอน
กำรวัดละประมินผล

1,489,099,600       790,992,220          265,076,900      433,030,480      -                  -                
กิจกรรมหลัก กำรยกระดับคุณภำพกำรรียนรูຌภำษำเทย 46,717,800           11,717,800           -                  35,000,000        -                  -                 1-4 บูรณาการยกระดับ  สวก. สมป. 

สทศ. สพฐ.
ครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรรียนกำรสอนภำษำเทย฿หຌนักรียนอำนออกขียนเดຌ 
อำนคลองขียนคลอง

42,030,700               7,030,700                 -                     35,000,000           -                     -                    1-4 บูรณาการยกระดับ สวก.1. จดัท าครืไองมือประมินการอานการขยีน 1. พืไอสงสริมสนับสนุน฿หຌนักรียนอานออก สวก.  1.1 ประชมุพฒันาครืไองมือวัดละประมินผลความสามารถ฿นการอานละการขยีน ขยีนเดຌ อานคลอง ขยีนคลอง ละ สวก.
ของนักรียนชัๅนประถมศึกษาปทีไ 1 - 6 ละการรูຌรืไองการอาน (Reading Literacy) การรูຌรืไองการอานตามชวงวัย สวก.
ตามนวทางการประมินผลของนักรียนนานาชาติ PISA ของนักรียนชัๅนมัธยมศึกษาปทีไ 1 - 2. พืไอสงสริมสนับสนุน฿หຌ สพป. / สพม. สวก.  1.2 จดัท าหนังสือนวทางการพฒันาการรูຌรืไองการอาน (Reading Literacy) ละ DVD จดัระบบบริหารการศึกษาทีไดี การจดัการ 1,500,000 1 สวก.  1.3 จดัท าบบฝຄกพฒันาความขຌา฿จ฿นการอาน ละ DVD ความรูຌ พฒันาสืไอนวัตกรรมละองค์ความรูຌ 2,100,000  1-2 สวก.2. พฒันาวิธีการซอมสริมนักรียนทีไมีปัญหาละพฒันาตอยอดนักรียนทีไมีผลการประมิน ภาษาเทยทีไเดຌผลพืไอการพฒันาครู สวก.
ระดับพอ฿ชຌขึๅนเป  ดยการขยายผลอยางกวຌางขวาง สวก. 100
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 งบอุดหนุน  รำยจำยอืไน  2.1 จดัประชมุปฏิบัติการพฒันาการจดัการรียนรูຌพืไอพฒันาความสามารถ 3.พืไอสงสริมละพฒันารูปบบวิธีสอน 1,095,700  2-3 สวก.
฿นการรูຌรืไองการอาน(Reading Literacy) ภาษาเทยพืไอการอานออกขยีนเดຌ สวก.  2.2  จดัคายพฒันาการอานการขยีน พืไอพฒันานักรียนทีไมีผลการประมินการอาน อานคลองขยีนคลองละสืไอสารเดຌ 2,000,000 3 สวก.
การขยีนระดับปรับปรุง พืไอป็นนวทางการด านินงานขยายผล สวก.  2.3  จดัท าคูมือการพฒันาจดัคายกຌปัญหาอานเมออกขยีนเมเดຌของนักรียน ฿หຌทุกขตพืๅนทีไการศึกษา 235,000  3-4 สวก.
ทีไมีผลการประมิน฿นระดับปรับปรุง สวก.3. พฒันาระบบการรายงานผลทาง e-MES สวก.4. สรุปละรายงานผลการด านินงาน สวก. 4.1 จดัท าหนังสือ ภาษาเทย ภาษาชาติ พืไอพฒันาการอานการขยีน 100,000 1 สวก.
 คิดวิคราะห์ละรูຌรืไองการอาน(Reading Literacy) สวก.5. จดัสรรงบประมาณ฿หຌส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา 11,250,000             1-2 สวก.6. จดัสรรงบลกปງา 23,750,000             1-2 สวก.
ครงกำรพัฒนำนยบำยกำรจัดกำรศึกษำตำมยุทธศำสตร์ของ สพฐ. 4,687,100            4,687,100              1-4 บูรณาการยกระดับ สพฐ.
งบประชุม อบรม สัมมนำ -                      
กิจกรรมหลัก ยกระดับคุณภำพผูຌรียนดຌำนศักยภำพกำรรียนรูຌ
ชิงกระะบวนกำรสูควำมทดัทยีมนำนำชำติ

169,214,300           98,382,300             62,180,000         8,652,000           -                    -                   1-3 บูรณาการยกระดับ สวก., สพฐ.
ครงกำรพัฒนำกระบวนกำรจดักำรรียนรูຌดຌำนวทิยำศำสตร์  (สะตใมศึกษำ) 93,111,500                33,431,500                59,680,000            -                      -                      -                     1-4 สวก.1. ครงการฝຄกอบรมปฏิบัติการ การจดัการรียนรูຌสะตใมศึกษา (STEM Education) -                      -                      -                    สวก.1.1 ครงการฝຄกอบรมปฏิบัติการหลักสูตร STEM Education บบ face to face  
ครูวิทย ์คณิต ละทคนลย ีรงรียน฿นขตพืๅนทีไการศึกษา

พืไอพฒันาความรูຌ ทักษะ฿นการจดัการรียนรูຌ
 สะตใมศึกษาบบ face to face 19,040,000             1-2 สวก.1.2 ครงการประชมุปฏิบัติการพืไอการพฒันาละยกระดับศักยภาพการจดัการรียนรูຌ

ของครูผูຌสอนรงรียนครงการขบัคลืไอนการจดัการรียนรูຌสะตใมศึกษา (STEM Education) ป 2561รวมกบัรงรียนศูนยฝ์ຄกอบรมละ฿หຌค าปรึกษา
หลักสูตรฝຄกอบรม STEM Education ประจ าจงัหวัด

พืไอพฒันาความรูຌ ทักษะ฿นการจดัการรียนรูຌ
 สะตใมศึกษา ผานระบบทางเกล

7,800,000              1-2 สวก.2.ครงการสนับสนุน พฒันาหนังสือรียน สืไอ วัสดุ อปุกรณ์ สะตใมศึกษาดีดน (STEM Education) สวก.2.1   คาจຌางพมิพห์นังสือกจิกรรมการจดัการรียนรูຌสะตใมศึกษา (STEM Education) พืไอจดัพมิพ ์หนังสือรียนสะตใมศึกษาจดัสง
฿หຌกบัรงรียนขบัคลืไอน

11,381,500  2-3 สวก.2.2 ครงการจดัสรรงบประมาณพืไอการจดัซืๅอสืไอวัสดุอปุกรณ์฿นการจดัการรียนรูຌสะตใม
ศึกษา (STEM Education) พืไอจดัซืๅอสืไอวัสดุอปุกรณ์฿นการจดัการ

รียนรูຌสะตใมศึกษา
12,500,000             1-2 สวก.2.3 ครงการประกวดจดัท าสืไอตຌนบบการจดัการรียนรูຌสะตใมศึกษาดีดน (STEM Education) พืไอจดัพฒันาสืไอตຌนบบการจดัการรียนรูຌสะ

ตใมศึกษาดีดน (STEM Education) 3,000,000                  2-4 สวก.
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 งบอุดหนุน  รำยจำยอืไน2.4 ครงการประกวดนวัตกรรมการจดัการรียนรูຌสะตใมศึกษา (STEM Education) 
ขัๅนพืๅนฐานตຌนบบดีดน  ระดับประถมศึกษา ม.ตຌน ละ ม.ปลาย ของรงรียน฿นสังกดั
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน

พืไอพฒันานวัตกรรมการจดัการรียนรูຌสะ
ตใมศึกษา (STEM Education) ขัๅนพืๅนฐาน
ตຌนบบดีดน  ระดับประถมศึกษา ม.ตຌน 
ละ ม.ปลาย ของรงรียน฿นสังกดัส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน

1,000,000                  2-3 สวก.3.ครงการคัดลือกครูดีดนสะตใมศึกษา (STEM Education) 
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน

สวก.3.1  การจดัประชมุการคัดลือกครูดีดนสะตใมศึกษา STEM Education 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน

พืไอสงสริมการคัดลือกครูดีดนสะตใมศึกษา STEM Education ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน

250,000                     1-2 สวก.3.2 จดัสรรงบประมาณ฿หຌขตพืๅนทีไการศึกษา225 ขต พืไอด านินการครงการคัดลือก
ครูดีดนสะตใมศึกษา STEM Educationของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัๅนพืๅนฐานระดับขตพืๅนทีไ

พืไอสนับสนุนการคัดลือกครูดีดนสะตใม
ศึกษา STEM Educationของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐานระดับ
ขตพืๅนทีไ

1,190,000              1-2 สวก.4. การวิจยั นิทศ ประมินผล ก ากบัติดตามการด านินงานครงการขบัคลืไอนการจดัการ
รียนรูຌสะตใมศึกษา (STEM Education) ระดับจงัหวัด 77 จงัหวัด ละระดับขต 225 ขต

พืไอการศึกษาวิจยั นิทศ ประมินผล ก ากบั
ติดตามการด านินงานครงการขบัคลืไอน
การจดัการรียนรูຌสะตใมศึกษา

1,000,000                  3-4 สวก.4.1 จดัสรรงบประมาณ฿หຌขตพืๅนทีไการนิทศ ประมินผล ก ากบัติดตามการด านินงาน
ครงการขบัคลืไอนการจดัการรียนรูຌสะตใมศึกษา (STEM Education) ระดับจงัหวัด 77 จงัหวัด ละระดับขต 225 ขต

พืไอการสนับสนุนการนิทศ ประมินผล 
ก ากบัติดตามการด านินงานครงการ
ขบัคลืไอนการจดัการรียนรูຌสะตใมศึกษา (STEM Education) 1,350,000              1-2 สวก.4.2  การจดัประชมุปฏิบัติการการวางผนละก าหนดกอบการวิจยั นิทศ ประมินผล 

ก ากบัติดตามการด านินงานครงการขบัคลืไอนการจดัการรียนรูຌสะตใมศึกษา (STEM Education) ระดับจงัหวัด 77 จงัหวัด ละระดับขต 225 ขต

พืไอการการวางผนละก าหนดกอบการวิจยั
 นิทศ ประมินผล ก ากบัติดตามการ
ด านินงานครงการขบัคลืไอนการจดัการ
รียนรูຌสะตใมศึกษา (STEM Education) 5,000,000                  2-3 สวก.4.2 จดัจຌางการศึกษาวิจยัรูปบบการประมินผลการจดัการรียนรูຌสะตใมศึกษา (STEM Education) พืไอการพฒันารูปบบการประมินผลการ
จดัการรียนรูຌสะตใมศึกษา (STEM Education) 1,800,000                  2-4 สวก.4.3 ครงการอบรมปฏิบัติการพฒันาศักยภาพครู Smart Trainer Team 

ดຌานสะตใมศึกษา (STEM Education)  บบ face to face ฿นรงรียนกลุมปງาหมาย
การพฒันาศักยภาพครู ดຌานสะตใมศึกษา (STEM Education) ตามหลักสูตรศักยภาพ
ครู Smart Trainer Team 10,000,000                 2-4 สวก.4.4 สนับสนุนงบประมาณศูนยส์ะตใมภาค฿นการขบัคลืไอนการจดัการรียนรูຌสะตใมศึกษา (STEM Education) พืไอการสนับสนุนศูนยส์ะตใมภาค฿นการ
ขบัคลืไอนการจดัการรียนรูຌสะตใมศึกษา (STEM Education) 17,800,000             1-2 สวก. 102
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ครงกำรยกระดบัผลสัมฤทธิ์ทำงกำรรียนวทิยำศำสตร์ขัๅนพืๅนฐำน 9,204,000                6,704,000                 2,500,000             -                      -                      -                   สวก.1. ครงการพฒันาบบวัดประมินผล ทักษะ การคิดวิคราะห์ ละความคิดสรຌางสรรค์
ทางวิทยาศาสตร์ขัๅนพืๅนฐานระดับประถมศึกษา ละมัธยมศึกษาตอนตຌน

พืไอการพฒันาบบวัดประมินผล ทักษะ 
การคิดวิคราะห์ ละความคิดสรຌางสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร์ขัๅนพืๅนฐานระดับประถมศึกษา 
ละมัธยมศึกษาตอนตຌน

500,000                      1-2 สวก.2.ครงการพฒันานักรียนดຌานวิทยาศาสตร์ สวก.2.1 การขงขนัความสามารถดຌานวิทยาศาสตร์ สวก.     2.1.1 การออกบบทดสอบขงขนัอจัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ พืไอการออกบบทดสอบขงขนัอจัฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์

300,000                    2 สวก.     2.1.2  การขงขนัความสามารถดຌานวิทยาศาสตร์ (ครงงานวิทยาศาสตร์ ละการสดงทางวิทยาศาสตร์ร์ทุกชวงชัๅน) พืไอจดัการขงขนัความสามารถดຌาน
วิทยาศาสตร์ (ครงงานวิทยาศาสตร์ 
ละการสดงทางวิทยาศาสตร์ ทุกชวงชัๅน

450,000                    3 สวก.     2.1.3 การขงขนัอจัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ พืไอจดัการขงขนัอจัฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ ทุกชวงชัๅน

450,000                    3 สวก.3. การบริหารจดัการครงการดຌานวิทยาศาสตร์ สวก. 3.1 จดัจຌางผูຌสนับสนุนละพฒันาครงการ(สวนกลาง) สวก.          3.1.1 คาจຌางหมาจຌาหนຌาทีไบริหารจดัการครงการ 3 คน พืไอจຌางหมาจຌาหนຌาทีไบริหารจดัการ
ครงการ 3 คน

540,000                     2-3 สวก.          3.1.2 จดัจຌางการจดัคายวิทยาศาสตร์ Thai science camp ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายรวมกบัสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ รวมกบัสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ

พืไอจຌางจดัคายวิทยาศาสตร์ Thai science camp ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรวมกบั
สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ รวมกบัสมาคม
วิทยาศาสตร์ฯ

1,000,000                  1 สวก.4.  ครงการประชมุวิชาการระดับชาติ การยกระดับคุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตร์
ขัๅนพืๅนฐาน ป 2561 : National Conference Upgrading the Quality of Science Education : Basic Education 2018

พืไอการจดัประชมุวิชาการระดับชาติ 
การยกระดับคุณภาพการศึกษา
วิทยาศาสตร์ขัๅนพืๅนฐาน

1,699,000                  2,500,000              1-2 สวก.5.การจดัจຌางทีไปรึกษาด านินการศึกษาวิจยัการพฒันารูปบบศูนยบ์ริการ สืไอวัสดุ
อปุกรณ์การรียนรูຌวิทยาศาสตร์ระดับจงัหวัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัๅนพืๅนฐาน

1,500,000                   2-4 สวก.6.ครงการประกวดผลงานวิจยัละนวัตกรรมดีดนดຌานวิทยาศาสตร์ขัๅนพืๅนฐาน 265,000                    3 สวก.
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ครงกำรพัฒนำกำรจดักำรรียนรูຌทัๅงระบบสูกำรยกระดบัผลสัมฤทธิ์ทำงกำรรียนละ
กำรตรียมผูຌรียน฿หຌสอดคลຌองกับศตวรรษทีไ 21 43,829,100                35,177,100                -                      8,652,000              -                      -                    1-4 บูรณาการยกระดับ สวก.
กจิกรรมทีไ 1 พฒันา ผยพร ละสงสริมการน าทคนิค/วิธีการจดัการรียนรูຌ  ฿หຌผูຌรียนทุกคนมีทักษะการรียนรูຌ 3,426,100                  1-2 สวก.
สืไอนวัตกรรม  ทีไสอดคลຌองกบัทักษะหงศตวรรษทีไ 21ดຌานทักษะการรียนรูຌละ  ละนวัตกรรมตามศักยภาพละพฒันาการ สวก.
นวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) เป฿ชຌ฿นระดับหຌองรียน ทีไหมาะสมตามชวงวัย สวก.
กจิกรรมทีไ 2 จดัการประกวด/ขงขนั/จดัคาย/ลกปลีไยนรียนรูຌพืไอพฒันาทักษะ 2,700,000                  1-2 สวก.
หงศตวรรษทีไ 21 ดຌานทักษะการรียนรูຌละนวัตกรรม (Learning and Innovation สวก. Skills)  ส าหรับครูละนักรียน สวก.
กจิกรรมทีไ 3 สรุปละรายงานผลการด านินงานพฒันาละขยายผล 800,000                     2-3 สวก.
ครงกำร สงสริมศักยภำพคณติศำสตร์พืไอยกระดบัผลสัมฤทธิ์ทำงกำรรียน ผูຌรียนทุกคนมีความสามารถดຌานการ 15,743,800                2-4 สวก.
ครงกำรรงรัดพัฒนำคุณภำพผูຌรียนสูกำรยกระดบัผลสัมฤทธิ์ คิดค านวณ(Numeracy)การคิดขัๅนสูง 1,927,200                 8,652,000              1-4 สวก.
ทำงกำรรียนคณติศำสตร์ ทางคณิตศาสตร์ละการกຌปัญหา สวก.
กจิกรรมทีไ 1 พฒันาทคนิคการคิดลขรใวบบอนิดีย(วทคณิต) ระดับประถมศึกษา ทางคณิตศาสตร์ 600,000                     1-2 สวก.
ละขยายผล฿หຌครอบคลุม฿นทุกขตพืๅนทีไ ละผยพร สวก.
กจิกรรมทีไ 2 คัดลือกผลงานส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาละสถานศึกษาทีไ 500,000                    3 สวก.
ประสบผลส ารใจ กลุมสาระการรียนรูຌ คณิตศาสตร์ (กจิกรรมตอนืไอง) สวก.
กจิกรรมทีไ 3 จดัการขงขนัวทคณิต ละงานศิลปหัตถกรรมนักรียนระดับชาติ 815,200                     1-2 สวก.
กจิกรรมทีไ 4 สรุปละรายงานผลการพฒันาคุณภาพผูຌรียนสูการยกระดับผลสัมฤทธิ่ 12,000                     3 สวก.
ทางการรียนคณิตศาสตร์ สวก.
ครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรรียนกำรสอนภำษำเทย 6,180,000  1-4 สวก.1. สงสริมติมความขຌมขใง พฒันาทักษะภาษาเทยกครูละนักรียน 1.พืไอรงรัด฿หຌ สพป. ละ สพม. ทุกขต สวก.  1.1 จดัครงการ/กจิกรรมสงสริมละพฒันาทักษะภาษาเทย฿หຌกครูละนักรียน฿นงาน ยกระดับพืๅนฐานของผูຌรียนระดับชาติ (NT) สวก.
 ศิลปหัตถกรรมนักรียนละครงการรักษ์ภาษาเทย นืไอง฿นวันภาษาเทยหงชาติ  ป 2561ดຌานภาษา ละการทดสอบทางการศึกษา สวก.

ระดับชาติ(O-NET) วิชาภาษาเทย฿หຌ พิไมขึๅน สวก.
รຌอยละ 3 จากฐานดิม สวก.2.พืไอสงสริมสนับสนุน฿หຌสพป. / สพม. สวก. 1.2 จดัประชมุตรียมการจดักจิกรรมดຌานวิชาการ ฿นการประชมุการพฒันาดใก จดัระบบบริหารการศึกษาทีไดี การจดัการความรูຌ 667,000  1-2 สวก.

ละยาวชน฿นถิไนทุรกนัดาร ตามพระราชด าริสมดใจพระทพรัตนราชสุดาฯ พฒันาสืไอนวัตกรรมละองค์ความรูຌภาษาเทย สวก.
สยามบรมราชกมุารี ประจ าปการศึกษา 2560 ทีไเดຌผลพืไอการพฒันาครูดยการขยายผล สวก.

อยางกวຌางขวาง สวก.
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 งบอุดหนุน  รำยจำยอืไน   1.3 จดัจຌางบันทึกภาพการประชมุตรียมการจดักจิกรรมดຌานวิชาการ ฿นการประชมุ 3.พืไอสงสริมละพฒันา 59,920 1 สวก.
การพฒันาดใกละยาวชน฿นถิไนทุรกนัดาร ตามพระราชด าริสมดใจพระทพรัตนราชสุดาฯ รูปบบวิธีสอนภาษาเทย สวก.
สยามบรมราชกมุารี ประจ าปการศึกษา 2560 พืไอการอานออกขยีนเดຌ สวก.

อานคลองขยีนคลองละ สวก.
สืไอสารเดຌ พืไอป็นนวทาง สวก.
การด านินงานขยายผล฿หຌ สวก.   1.4 ประชมุพืไอสริมสรຌางการอานออกสียง ร,ล ละค าควบกลๅ า฿หຌถกูตຌอง ทุกขตพืๅนทีไการศึกษา 8,850 2 สวก.   1.5 จຌางหมาบริการจຌาหนຌาทีไปฏิบัติงาน฿นสถาบันภาษาเทย 720,000 1 สวก.   1.6 จดัจຌางบันทึกภาพวีดิทัศน์รงรียนทีไ฿ชຌสืไอ 60 พรรษา 72,760  1-2 สวก.

ฉลิมพระกยีรติสมดใจพระทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี สวก.
ส าหรับการรียนการสอนกลุมสาระการรียนรูຌภาษาเทย สวก.2. ศึกษาวิจยัละพฒันาการจดัการรียนการสอนภาษาเทยละสืไอดย฿ชຌภาษาถิไน สวก.  2.1 จดัท าหนังสือ พฒันาการอานการขยีนภาษาเทยส าหรับผูຌรียนทีไ฿ชຌภาษาถิไน 1,123,470   1-3 สวก.3. วิจยัวิธีการสอนละพฒันาการจดัการรียนการสอนภาษาเทย สวก.4. พฒันาสืไอการรียนรูຌภาษาเทยทัๅงหนังสือรียน หนังสืออานพิไมติม ละหนังสือสริม สวก.  4.1 จดัท าหนังสือ ทพรัตน์มณีกานท์ 3,528,000 สวก.5. สนับสนุนละพฒันาครือขายการพฒันาคุณภาพการรียนการสอนภาษาเทย สวก.
ครงกำรตำมยทุธศำสตร์พัฒนำกำรรียนกำรสอนภำษำจนี 1,400,000 1 สวก.
 คาจຌางผูຌชีไยวชาญภาษาจนี 1,400,000 สวก.
ครงกำร หຌองรียนดนตรี 3,000,000                 1 สวก.
คาจຌางครูหຌองรียนดนตรี 3,000,000                 สวก.
ครงกำรพัฒนำนยบำยกำรจัดกำรศึกษำตำมยุทธศำสตร์ของ สพฐ. 23,069,700           23,069,700            1-4 บูรณาการยกระดับ สพฐ.
งบประชุม อบรม สัมมนำ -                      สพฐ.
กิจกรรมหลัก กำรจัดกำรศึกษำพืไอกำรมีงำนท ำ 107,930,500         39,201,720           32,883,300       35,845,480        -                  -                 1-4 บรูณำกำร

ยกระดบั
สมป. สพฐ.1. รวมมือสนับสนุนขຌอมูลสำรสนทศ ละควำมตຌองดຌำนอำชีพ วำงปງำหมำยชีวติพืไอ

กำรมีงำนท ำ฿นกลุมจงัหวดั ละจงัหวดั
สมป.    1.1 จดัท าอกสารนวทางความรวมมือของรงงานจงัหวัด กศจ. สพท. ศูนย์นะนว 

สนับสนุนขຌอมูลสารสนทศลักษณะอาชพี ละความตຌองการสาขาวิชาชพี฿นกลุมจงัหวัด 
ละจดัท าอกสารนวทางพฒันาการวางปງาหมายชวีิตสูการศึกษาตอพืไอการประกอบ
อาชพี

อกสารนวทางความรวมมือ 1 ชดุ อกสาร
นวทางการพฒันาฯ 1 ชดุ

319,000                    1 สมป.    1.2  ท าความรวมมือระหวางจดัหางาน กศจ. ศูนย์นะนว ครือขาย รงรียน จดัท า
คลังลักษณะอาชพี ละความตຌองการสาขาวิชาชพี฿นจงัหวัด จดัระบบสนับสนุนขຌอมูล 
ละพฒันาครูนะนว ครูทีไปรึกษา จดักจิกรรมคຌนหาอาชพี฿นฝัน ละจดัท า Career Path นักรียน จดัขຌาผนการรียน

42 สพม. ละ 78 ศูนย์นะนวจงัหวัด
ประจ าขตพืๅนทีไการศึกษา ครูนะนว 2,358 รงรียน

10,000,000           1 สมป. 105
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 งบอุดหนุน  รำยจำยอืไน   1.3 ท าความรวมมือระหวางศูนย์นะนวจงัหวัดประจ าขตพืๅนทีไ ครูนะนว ละครู
ทีไปรึกษาวัดบุคลิกภาพความถนัดนักรียน ละนຌนบทบาทการ฿หຌค าปรึกษาสຌนทาง
อาชพี/การรียน

78 ศูนย์นะนว ครูนะนว 2,358 
รงรียน นักรียนระดับ ม.3 จ านวน 578,000 คน ระดับ ม.ปลาย 985,956 คน

10,000,000           2 สมป. 2. พัฒนำผนกำรรียนรองรับปງำหมำยชีวติ฿นสำขำวชิำชีพของกลุมจงัหวดั ละ
จงัหวดั

สมป.    2.1 จดัท าอกสารนวทางความรวมมือกบัหนวยงานอาชวีศึกษา อดุมศึกษา สถาน
ประกอบการ ธุรกจิSMEs จดัท าผนการรียนรายวิชาทีไชืไอมยงปງาหมายชวีิตงาน ละ
จดันักรียนขຌาผนการรียน/รายวิชาพิไมติม

501,100                    1 สมป.    2.2 พฒันาการขบัคลืไอนการจดัการศึกษาพืไอการมีงานท า฿นจงัหวัด 1,920,420                 99,480                 1 สมป. - ความรวมมือของภาคธุระกจิละอกชน มาสรຌางกลเกการจดัการรียนการสอนสูอาชพี สมป.    2.3 ท าความรวมมือระหวาง สพม. ครือขายศูนยก์ารรียน พฒันาละจดัท าผนการ
รียนปງาหมายชวีิตพืไอการมีงานท ารองรับพืๅนทีไจงัหวัด อ าภอ ปการศึกษา 2561 สมป. - สนับสนุนกลเกการขบัคลืไอนการจดัการศึกษาพืไอการมีงานท าระดับการศึกษาขัๅน
พืๅนฐาน รูปบบตามปງาหมายกลุมอาชพี

สมป. (1) รูปบบหนวยฐานสมรรถนะอาชพีระยะสัๅน฿น ม.ตຌน สาขาวิชาชพี ตาม 5 ประภทวิชาชพี 4,269,800              1 สมป. (2) รูปบบทวิศึกษา/ทวิภาคี ฿น ม.ปลายสายอาชพี 9 ประภทวิชาชพีของ สอศ. 13,000,000            1 สมป. (3) รูปบบตรียมกลุมความถนัดสาขาวิชา฿น ม.ปลายสายวิชาการ /รูปบบผนการรียน
ฉพาะทางดຌานอาชพี กฬีา สุนทรียภาพ

9 กลุมความถนัดทางสาขาวิชาขของ 
อดุมศึกษา

4,476,200              1 สมป. (4) รูปบบผูຌประกอบการท าธุรกจิพอพยีง/นักธุรกจินຌอย SMEs ฿นกจิกรรมพฒันา
ผูຌรียน/ครงงาน

ธุรกจิชมุชน SMEs ฿น 77 จงัหวัด 14,000,000            1 สมป.    2.4 ความรวมมือ สพม./ครือขายรงรียนพฒันาผูຌรับผิดชอบหลักสูตรรงรียน 78 ครือขายสงสริมประสิทธิภาพฯ 
ทุกอ าภอโ 787 คน สพม. 42 ขต 42 คน

2,441,200             1 สมป. 3. พัฒนำหนวยฐำนสมรรถนะจำกครูตวับบควำมส ำรใจ฿นตละสำขำอำชีพ น ำเป
ปรับ฿ชຌกับบริบทของทຌองถิไน

สมป.    3.1 จดัท านวทางการพฒันาการจดัท าหนวยรียนรูຌฐานสมรรถนะความรูຌสาขาวิชาชพี
 ทีไป็นปງาหมายการรียนของนักรียนทีไสอดคลຌองปງาหมายชวีิต ดยวิทยากรพีไลีๅยง
ตัวทนจงัหวัด

1 ชดุ อกสารนวทางการพฒันาฯ (ปฏิบัติการ 2 ครัๅง จดัพมิพ์อกสารนวทาง) 1,182,100                 1 สมป.    3.2 คณะกรรมการพจิารณาผน/ปງาหมาย/จดัสรรงบประมาณสนับสนุนการพฒันา
ของครือขายรงรียน ละสนับสนุนครุภัณฑ์ สิไงอ านวยความสะดวกกรงรียนตาม
ผนการพฒันา

ค าขอสนับสนุน 78 ครือขายฯ 562,500                     1-3 สมป.    3.3 สัมมนาชงิปฏิบัติการตัวบบความส ารใจ฿นกลุมจงัหวัด พืไอตอยอดละขยายผล
การจดัท าหนวยฐานสมรรถนะดຌานอาชพี

ครูตัวบบความส ารใจ ละผูຌชีไยวชาญ
ฉพาะทาง นอกรงรียน 2,800 คน จดั
฿หຌกบั สพท. 2,742,600             3 สมป. 
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 งบอุดหนุน  รำยจำยอืไน4. ตดิตำม สดงละประชันผลงำน รูปบบผลิตภัณฑ์ สินคຌำ ละบริกำร 
ชิงนวตักรรมสรุปผลรำยงำนกำรศึกษำละพัฒนำ

สมป.    4.1 จดัท ากณฑ์ละมาตรฐานคุณภาพการจดัการศึกษาพืไอการมีงานท า฿นศตวรรษทีไ 21 ละนวทางการประมินตนอง รับรองผลการประมินดยคณะกรรมการระดับ สพท.
 พืไอน าสดง ละประชนัผลงานระดับจงัหวัด คัดลือกตัวทน ฿นระดับ สพฐ. ละจดัท า
กณฑ์สนับสนุนงบประมาณการติดตาม สดงละประชนัผลงานระดับจงัหวัด

บบประมินละกณฑ์คุณภาพผล
ด านินงานตามมาตรฐานการจดัการศึกษา
พืไอการมีงานท า 1 ชดุ

484,800                    2 สมป.    4.2 สดงละประชนัผลงานรูปบบผลิตภัณฑ์ สินคຌา ละบริการ ชงินวัตกรรม ละ
น าสนอครงรางการพฒันานวัตกรรมการศึกษาพืไอการมีงานท า ระดับ สพฐ. 1 วทีสวนกลางรองรับ 78 ครือขาย 727,400                    4 สมป.    4.3 คัดลือกผลงานชงินวัตกรรม ดยรงรียนประมินตนอง ละคณะกรรมการจาก 
สพม. รับรองผลการประมิน ละจดัสดงละประชนัผลงาน ระดับจงัหวัด คัดลือก
ผลงานชงินวัตกรรมสงประชนัระดับ สพฐ. ละประกวดครงรางครงงานการพฒันา

77 จงัหวัด 7,699,500             4 สมป. 
ครงกำรพัฒนำนยบำยกำรจัดกำรศึกษำตำมยุทธศำสตร์ของ สพฐ. 3,496,400             3,496,400             บรูณำกำร

ยกระดบั
สพฐ.

งบประชุม อบรม สัมมนำ 30,008,000           30,008,000           บรูณำกำร
ยกระดบั

สพฐ.
กิจกรรมหลัก ขับคลืไอนละสนับสนุนกำรลดวลำรียนพิไมวลำรูຌ 894,240,200         540,707,200         -                  353,533,000      -                  -                 1-4 บูรณาการยกระดับ  สวก.,สกบ.  

 สพฐ.
ครงกำรขับคลืไอนนยบำยลดวลำรียน พิไมวลำรูຌ : Active Learning 219,566,000              18,424,400                -                      201,141,600           -                      -                    สวก. 1. พฒันา Core Smart Trainer  1. ผูຌรียนรียนรูຌอยางมีความสุข 3,400,000                  1-2 สวก.    - ส ารวจจ านวน ศน.ทีไป็น Smart Trainer จดัท าฐานขຌอมูล  2. ผูຌรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรฯ สวก.    - อบรม ศน.฿หม  ละมีทักษะทีไจ าป็นตอการด านินชวีิต สวก. 2. ถอดบทรียน/ลกปลีไยนรียนรูຌการจดักจิกรรม Active Learning  3. สถานศึกษาจดักจิกรรมการรียนรูຌ 2,824,400                 3 สวก.
 ของรงรียนทีไประสบผลส ารใจ  บบ Active Learning สวก. 3. คัดลือกละยกยองครูผูຌสรຌางพลังการรียนรูຌ (Active Teacher Award) 3,200,000                  2-3 สวก. 4. วิจยันวัตกรรมละการมีสวนรวม 3,300,000                  3-4 สวก.     - พฒันาคลังมนูกจิกรรมของหนวยงานภายนอก สวก.     - จดัสวนา/ลกปลีไยนรียนรูຌหนวยงานภายนอก สวก.     - พฒันาระบบ Feedback สวก.     - ขยายผลการศึกษาวิจยันวัตกรรม สวก. 5. พฒันาวใบเซต์ 500,000                     2-4 สวก. 6. ประชาสัมพนัธ์ 2,200,000                  1-4 สวก. 7. ติดตาม ละสรุปผล 3,000,000                  3-4 สวก. 8. สนับสนุนการด านินงานของขตพืๅนทีไการศึกษา 201,141,600           สวก.    - คัดลือกหนวยการรียนรูຌของครู สง สพฐ. สวก.    - นิทศ ก ากบั ติดตาม รงรียน สวก.    - พฒันาวใบเซต์/ประชาสัมพนัธ์ สวก. 107
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ครงกำรตำมยทุธศำสตร์พัฒนำกำรรียนกำรสอนภำษำจนี 10,000,000                10,000,000               -                      -                      -                      -                    2-3 สวก.(ครงกำรตำมนยบำยของ ศธ.) สวก.1. ครงการคายอบรมครูภาษาจนี รุนทีไ 2 ละรุนทีไ 3  -พฒันาศักยภาพดຌานภาษาละการสอน 10,000,000                สวก.
พืไอติมตใม฿นสวนทีไครูขาด สวก.(ขຌอมูลจากการประมินความรูຌภาษาจีนของครู) สวก.

สวก.
ครงกำรจดัสรรงบลกปງำ ตำมนยบำยลดวลำรียน พิไมวลำรูຌ : Active Learning 152,391,400              -                          -                     152,391,400         -                     -                    1-2 สวก.  - ครงกำร สงสริมกำรรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ 17,541,500            สวก. - ครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรจดักำรรียนกำรสอนสังคมศึกษำ ศำสนำ ละวฒันธรรม 8,200,000              สวก. - ครงกำร กำรขับคลืไอนหลักปรัชญำของศรษฐกิจพอพียงสูสถำนศึกษำ 13,414,500            สวก. - ครงกำร พัฒนำระบบกำรวดัละประมินผลกำรรียนรูຌพืไอยกระดบัคุณภำพ
กำรศึกษำ

9,385,000              สวก. - ครงกำร สงสริมนิสัยรักกำรอำน 11,250,000            สวก. -  ครงกำร สงสริมนิสัยรักกำรอำน ละ ครงกำร สงสริมละพัฒนำหลงรียนรูຌ
฿หຌมีควำมหลำกหลำยพืไออืๅอตอกำรศึกษำละกำรรียนรูຌอยำงมีคุณภำพ

74,250,000            สวก. - ครงกำร พัฒนำควำมขຌมขใงกำรด ำนินงำนนะนว฿นสถำนศึกษำ สวก.   (นะนวอำชีพ) 300,000                สวก. - ครงกำร จดักำรศึกษำสูประชำคมอำซียน 12,650,000            สวก. - ครงกำรกำรพัฒนำควำมรูຌควำมขຌำ฿จชิงศรษฐศำสตร์(Economic Literacy) 
ละศรษฐกิจอำซียน฿นกำรจดักำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน

5,400,400              สวก.
ครงกำร จดัท ำสืไอสมดใจพระทพรัตนรำชสุดำฯ  สงสริมการจดัท าสืไอสมดใจพระทพ

รัตนราชสุดาฯ
500,000,000              500,000,000               2-3 สกบ.

ครงกำรพัฒนำนยบำยกำรจัดกำรศึกษำตำมยุทธศำสตร์ของ สพฐ. 12,282,800             12,282,800              1-4 บูรณาการยกระดับ สพฐ.
งบประชุม อบรม สัมมนำ บูรณาการยกระดับ สพฐ.
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 ส ำนัก/สพฐ.
ด ำนินกำร

 จัดสรร฿หຌ
สพท./รงรียน

 สพท. สนอ
ครงกำร
ลกปງำ

ยทุธศำสตร์ทีไ 2 พัฒนำคุณภำพผูຌรียนละสงสริมกำรจัดกำรศึกษำพืไอสรຌำงขดีควำมสำมำรถ฿นกำรขงขนั

ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม ปງำหมำย  รวม

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จ ำนกตำมงบรำยจำย

เตรมำส หลงงิน  หนวยงำน
รับผิดชอบ

 งบด ำนินงำน

หนวย : บาท  

 งบอุดหนุน  รำยจำยอืไน

 กิจกรรมหลัก กำรพัฒนำระบบกำรประมินคุณภำพกำรศึกษำ฿หຌมีมำตรฐำน
ทยีบทำนำนำชำติ

270,996,800         100,983,200          170,013,600      -                   -                  -                บูรณาการยกระดับ สทศ., สพฐ.1. การทดสอบความสามารถพืๅนฐานของผูຌรียนระดับชาติ (National Test : NT) ทดสอบความสามารถพืๅนฐานดຌานภาษา 
ดຌานค านวณ ละดຌานหตุผลของนักรียนชัๅน
 ป.3 ฿นสถานศึกษาทุกสังกดัทัไวประทศ

26,340,300                23,342,800            1-4 สทศ.2. การพฒันาศักยภาพวิทยากรกนน าของส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา฿นการยกระดับ
คุณภาพผูຌรียน฿นการทดสอบระดับชาติ

พฒันาความรูຌความสามารถ
ละทักษะของวิทยากรกนน าละบุคลากร
฿นระดับสถานศึกษา฿นการยกระดับคุณภาพ
ผูຌรียน฿นการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

22,500,000           3 สทศ. 3. การพฒันาคลังครืไองมือมาตรฐานพืไอการบริการ (ระดับชัๅนประถมศึกษาละ
มัธยมศึกษาตอนตຌน) พืไอสรຌางละพฒันาขຌอสอบมาตรฐาน 

ระดับชัๅนประถมศึกษาละมัธยมศึกษา
ตอนตຌน

15,567,040                 1-4 สทศ.4. การประมินการอานออกละประมินคุณภาพผูຌรียนดຌวยขຌอสอบมาตรฐานกลางตาม
หลักสูตรกนกลางการศึกษา  ขัๅนพืๅนฐาน พทุธศักราช 2551 ปการศึกษา 2560 15,032,960               124,170,800          1-4 สทศ.    4.1 ความสามารถดຌานการอาน ของนักรียนชัๅนประถมศึกษาปทีไ 1 ประมินความสามารถ฿นการอานออกสียง 

ละอานรูຌรืไอง ของนักรียนชัๅน ป.1 ฿น
สถานศึกษาทุกสังกดัทัไวประทศ

11,618,220                สทศ.    4.2 การประมินคุณภาพผูຌรียนดຌวยขຌอสอบมาตรฐานกลางตามหลักสูตรกนกลาง
การศึกษาขัๅนพืๅนฐาน พทุธศักราช 2551 ปการศึกษา 2560 ชัๅน ป.2 ป.4-6 ม.1-3) 1. พืไอตรวจสอบคุณภาพการจดัการศึกษา

ขัๅนพืๅนฐาน ละรายงานความกຌาวหนຌา
ของนักรียน พืไอ฿หຌกดิการพฒันา
อยางตอนืไอง ฿นการพิไมประสิทธิภาพ
สถานศึกษา ละ฿ชຌป็นขຌอมูลสงสริม 
สนับสนุน ละพฒันาการประกนัคุณภาพ
ภาย฿นระดับการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ตรวจสอบ
คุณภาพของนักรียน
ชัๅนประถมศึกษาปทีไ 2 , 4-6 ละ 
ชัๅนมัธยมศึกษาปทีไ 1-3 3,414,740                 124,170,800          สทศ.
2. พืไอ฿หຌขตพืๅนทีไการศึกษา ละ
สถานศึกษามีขຌอมูลผลการประมินฯ ของ
นักรียน ส าหรับ฿ชຌปรับปรุงกระบวนการ
จดัการรียนการสอนของครู พรຌอมทัๅง
ปรับปรุงผูຌรียนป็นรายบุคคลอยางตอนืไอง
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 ส ำนัก/สพฐ.
ด ำนินกำร

 จัดสรร฿หຌ
สพท./รงรียน

 สพท. สนอ
ครงกำร
ลกปງำ

ยทุธศำสตร์ทีไ 2 พัฒนำคุณภำพผูຌรียนละสงสริมกำรจัดกำรศึกษำพืไอสรຌำงขดีควำมสำมำรถ฿นกำรขงขนั

ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม ปງำหมำย  รวม

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จ ำนกตำมงบรำยจำย

เตรมำส หลงงิน  หนวยงำน
รับผิดชอบ

 งบด ำนินงำน

หนวย : บาท  

 งบอุดหนุน  รำยจำยอืไน

ครงกำรพัฒนำนยบำยกำรจัดกำรศึกษำตำมยุทธศำสตร์ของ สพฐ. 37,960,100           37,960,100            1-4 บูรณาการยกระดับ สพฐ.
งบประชุม อบรม สัมมนำ 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.
ครงกำรพัฒนำกำรจดัประสบกำรณก์ำรรียนกำรสอนปฐมวยั 10,609,500               -                     53,362,200           -                     -                    1-4 สวก.1. กิจกรรมกำรพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวยั  รຌอยละของรงรียนน าหลักสูตรฯสูการ

ปฏิบัติเดຌถกูวิชาการ
5,284,700                 -                      30,325,000           สวก.1.1 การประชมุปฎิบัติการจดัท าองค์ความรูຌอกสารประกอบหลักสูตรฯ 1,788,900                 19,105,000            สวก.1.2  การจดัพมิพ์อกสารประกอบหลักสูตรฯ (คูมือหลักสูตร 0-3 ป ละ 3-6 ป) 1,489,000                 11,220,000            สวก.1.3 การประชมุทางเกลการน าหลักสูตรฯสูการปฏิบัติ 2,006,800                 สวก.1.4 การประชาสัมพนัธ์หลักสูตรฯ 300,000                    สวก. 2.กิจกรรมกำรพัฒนำพอม ผูຌปกครองดใกปฐมวยั 2,553,800                 -                      10,674,000           สวก. 2.1 การประชมุปฎิบัติจดัท าชดุพฒันาพอม ผูຌปกครองดใกปฐมวัย 1,203,800                 10,674,000            สวก. 2.2 การจดัพมิพ์อกสารองค์ความรูຌส าหรับพอมผูຌปกครอง 1,350,000                 สวก. 3.กำรนิทศตดิตำมกำรจดักำรศึกษำปฐมวยัละกำรประมินผล 2,370,000                 12,363,200           สวก.3.1 การประชมุปฎิบัติการจดัท าครืไองมือการประมินพฒันาการดใกปฐมวัย 314,000                    12,363,200            สวก.3.2 จดัพมิพ์ครืไองมือการประมินพฒันาการนักรียน 1,936,000                 สวก.3.3 นิทศติดตามจากสวนกลาง 120,000                    สวก. 4.กำรสงสริมกำรวจิยันวตักรรมกำรจดักำรศึกษำปฐมวยั 401,000                   -                      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 ส�งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา           



 ส ำนัก/สพฐ.
ด ำนินกำร

 จดัสรร฿หຌ
สพท./รงรียน

 สพท. สนอครงกำร
ลกป้ำ  งบอุดหนุน

รวมงบประมำณ ยทุธศำสตร์ทีไ 3 5,990,229,400          399,418,600          5,574,010,800          -                      16,800,000    -            
ผนงำนพืๅนฐำนดຌำนกำรพัฒนำละสรมิสรຌำงศักยภำพคน

ผลผลิตทีไ 2 ผูຌจบกำรศึกษำภำคบงัคับ
กิจกรรมหลัก กำรจัดกำรศึกษำมธัยมศึกษำตอนตຌน
ส ำหรบัรงรยีนปกติ
กิจกรรมรอง สนับสนุนสรมิสรຌำงควำมขຌมขใง฿นกำรพัฒนำครู
อยำงมปีระสิทธิภำพ

442,285,400                   384,460,000                 41,025,400                     -                             16,800,000         -                 1 - 4 ภำคบังคับ/
ม.ตຌน

 สพร. สพค. ศนฐ. 
สพฐ.1. กำรบรหิำรอัตรำก ำลังขຌำรำชกำรครูละบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

฿นสถำนศึกษำ ฿นส ำนักงำนขตพืๅนทีไกำรศึกษำ ขຌำรำชกำรพลรอืน
สำมัญ฿นสวนกลำง ลูกจຌำงประจ ำ พนักงำนรำชกำร ละ
ลูกจຌำงชัไวครำวรำยดือน

-                                
สพร.    1.1 การจดัท าขຌอมูลอตัราก าลัง (ขຌอมูล 10 ม.ิย.) บคุลากร สพท. 225 ขต ละ สศศ. 1,704,640                       1,704,640                      สพร.    1.2 วิคราะห์ละวางผนอตัราก าลังของขຌาราชการพลรือนสามัญ฿นสวนกลาง บคุลากรทุกส านัก฿น สพฐ. รวม 75 คน 629,200                         629,200                        
สพร.    1.3 การก าหนดต าหนงประภทวิชาการ ระดับชีไยวชาญ (นิติกร, นักวิคราะหน์ยบายละผน) คณะท างาน จ านวน 21 คน 69,960                           69,960                          
สพร.    1.4 วิคราะหห์ลักกณฑ์การก าหนดต าหนงประภทบริหารระดับตຌน (ผูຌชวยลขาธิการ กพฐ.) คณะท างาน จ านวน 28 คน 283,248                         283,248                        
สพร.    1.5 วิคราะห์ละก าหนดกรอบอตัราก าลังต าหนงบคุลากรทางการศึกษาอีไน

ตามมาตรา 38 ค.(1) ละ 38 ค.(2) คณะท างาน จ านวน 105 คน 833,760                         833,760                        
สพร.    1.6 การจดัท าผนความตຌองการขຌาราชการครู฿นสถานศึกษาสังกดั สพฐ. (ขຌอมูลมาตรฐานวิชาอก) ประธาน cluster ละ สพท. 225 ขต 2,642,480                       2,642,480                      
สพร.2. กำรสรรหำละบรรจุตงตัๅงบุคลำกรสังกัด สพฐ. -                                สพร.     2.1 การสอบขงขันพืไอบรรจุละตงตัๅงบคุคลขຌารับราชการปน็ขຌาราชการ

ครูละบคุลากรทางการศึกษา
ผูຌสมัคร จ านวน 195,000 คน 9,669,350                       176,174                        9,493,176                         

สพร.     2.2 การสอบขงขันพืไอบรรจุละตงตัๅงบคุคลขຌารับราชการปน็ขຌาราชการ
พลรือนสามัญ สังกดั สพฐ. ผูຌสมัครทีไมีผลสอบภาค ก. จ านวน 9,000 คน

1,311,937                       1,311,937                      
สพร.     2.3 การสอบขงขันพืไอบรรจุละตงตัๅงบคุคลขຌารับราชการ

ปน็ขຌาราชการครูละบคุลากรทางการศึกษาอืไนตามมาตรา 38 ค.(2) 
ของ สพท. ผูຌสมัครทีไมีคุณสมบติัปน็เปตาม

มาตรฐานต าหนงก าหนด 
จ านวน 70,000 คน

3,334,900                       3,334,900                      
สพร.    2.4 การคัดลือกบคุคลพืไอบรรจุละการคัดลือกบคุคลพืไอบรรจุ

ละบคุลากรทางการศึกษา ต าหนงครูผูຌชวย กรณีทีไมีความจ าปน็หรือมีหตุพิศษ
ผูຌสมัคร จ านวน 30,000 คน 3,852,566                       187,190                        3,665,376                         

สพร.

ผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561
ยุทธศำสตรท์ีไ 3 สงสรมิสนับสนุนกำรพัฒนำครูละบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม ป้ำหมำย  รวม

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จ ำนกตำมงบรำยจำย

เตรมำส หลงงนิ  หนวยงำน
รบัผิดชอบ

 งบด ำนินงำน
 รำยจำยอืไน

หนวย : บาท  
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 ส ำนัก/สพฐ.
ด ำนินกำร

 จดัสรร฿หຌ
สพท./รงรียน

 สพท. สนอครงกำร
ลกป้ำ  งบอุดหนุน

ยุทธศำสตรท์ีไ 3 สงสรมิสนับสนุนกำรพัฒนำครูละบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม ป้ำหมำย  รวม

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จ ำนกตำมงบรำยจำย

เตรมำส หลงงนิ  หนวยงำน
รบัผิดชอบ

 งบด ำนินงำน
 รำยจำยอืไน

หนวย : บาท      2.5 การคัดลือกบคุคลพืไอบรรจุละตงตัๅงปน็ขຌาราชการครู
ละบคุลากรทางการศึกษา ต าหนงบคุลากรทางการศึกษาอืไน
ตามมาตรา 38 ค. (2) ต าหนงประภททัไวเป ระดับปฏบิติังาน

พนักงานราชการ ลูกจຌางประจ าหรือ
ลูกจຌางชัไวคราวจากงินงบประมาณ
หรืองินรายเดຌของหนวยงานการศึกษา 
ซึไงปฏบิติัหนຌาทีไลักษณะงานของ
ต าหนง
บคุลากรทางการศึกษาอืไนตาม 
ม.38 ค.(2) ตามสัญญาจຌางรวมกนั
มาลຌวเมนຌอยกวา 4 ปี

4,312,277                       4,312,277                      
สพร.    2.6 การคัดลือกขຌาราชการพืไอตงตัๅง฿หຌด ารงต าหนงขຌาราชการพลรือน

สามัญ ฿น สพฐ. (สวนกลาง) ขຌาราชการพลรือนสามัญ฿น สพฐ. (สวนกลาง) ละบคุลากร
ทางการศึกษาอืไนตาม ม.38 ค.(2) 
ทีไมาชวยราชการ฿น สพฐ.(สวนกลาง) 48,600                           48,600                          

สพร.    2.7 การคัดลือกบคุคลพืไอบรรจุละตงตัๅง฿หຌด ารงต าหนงศึกษานิทศก ์
สังกดั สพฐ. ผูຌสมัคร จ านวน 2,000 คน 2,654,270                       1,573,190                      1,081,080                         

สพร.    2.8 การสอบคัดลือกขຌาราชการพืไอบรรจุละตงตัๅง฿หຌด ารงต าหนง ผอ.สพท. (ภาค ก. สอบขຌอขียน) จ านวนผูຌมีคุณสมบติั จ านวน 900 คน 274,750                         274,750                        
สพร.    2.9 การคัดลือกขຌาราชการพืไอบรรจุละตงตัๅง฿หຌด ารงต าหนง ผอ.สพท. (ภาค ข. ประมินศักยภาพ) จ านวนผูຌมีคุณสมบติั จ านวน 900 คน 531,650                         531,650                        
สพร.    2.10 การสอบคัดลือกขຌาราชการพืไอบรรจุละตงตัๅง฿หຌด ารงต าหนง 

รอง ผอ.สพท. จ านวนผูຌมีคุณสมบติั จ านวน 1,900 คน 1,194,800                       1,194,800                      
สพร.    2.11 การคัดลือกบคุคลพืไอบรรจุละตงตัๅง฿หຌด ารงต าหนง รอง ผอ.

สถานศึกษา ละ ผอ.สถานศึกษา สังกดั สพฐ. ขຌาราชการครูละบคุลากรทางการ
ศึกษา สังกดั สพฐ. จ านวน 30,000 คน

8,201,540                       1,426,340                      6,775,200                         
สพร.    2.12 การประมินสัมฤทธิผลการปฏบิติังาน฿นหนຌาทีไของ ผอ.สพท. (หลังการบรรจุละตงตัๅง) ผูຌเดຌรับการบรรจุละตงตัๅง฿หຌด ารง

ต าหนง ผอ.สพท. 2,532,280                       2,532,280                      
สพร.    2.13 การสรรหาละพัฒนาผูຌบริหารสถานศึกษานว฿หม สังกดั สพฐ. (ระยะทีไ 3) ขຌาราชการครูละบคุลากรทางการ

ศึกษา กอนตงตัๅง฿หຌด ารงต าหนง
ผูຌบริหารสถานศึกษา

3,197,520                       3,197,520                      
สพร.3. กำรประมินวิทยฐำนะของขຌำรำชกำรครูละบุคลำกรทำงกำรศึกษำ -                                สพร.    3.1 การประมินผลงานทางวิชาการขຌาราชการครูละบคุลากรทางการศึกษา

พืไอ฿หຌมีละลืไอนปน็วิทยฐานะช านาญการพิศษ ละวิทยฐานะชีไยวชาญ
ขຌาราชการครูละบคุลากรทางการ
ศึกษา จ านวน 15,000 คน

20,010,568                     20,010,568                       
สพร.    3.2 การศึกษาวิคราะหส์ภาพปจัจบุนั/ปญัหาอปุสรรค การบกิจายงิน

วิทยฐานะละคาตอบทนรายดือน
บคุลากร สพท. 225 ขต ละ สศศ. 
จ านวน 452 คน

3,371,200                       3,371,200                      
สพร.    3.3 สงสริมละพัฒนาบคุลากรผูຌปฏบิติังานตามหลักกณฑ์ละวิธีการทีไ ก.ค.ศ.

 ก าหนด
บคุลากร สพท. 225 ขต ละ สศศ. 
จ านวน 226 คน

1,486,400                       1,486,400                      
สพร.
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 ส ำนัก/สพฐ.
ด ำนินกำร

 จดัสรร฿หຌ
สพท./รงรียน

 สพท. สนอครงกำร
ลกป้ำ  งบอุดหนุน

ยุทธศำสตรท์ีไ 3 สงสรมิสนับสนุนกำรพัฒนำครูละบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม ป้ำหมำย  รวม

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จ ำนกตำมงบรำยจำย

เตรมำส หลงงนิ  หนวยงำน
รบัผิดชอบ

 งบด ำนินงำน
 รำยจำยอืไน

หนวย : บาท  4. กำรประมินบุคคลละผลงำนพืไอลืไอนละตงตัๅง฿หຌด ำรงต ำหนง
ขຌำรำชกำรพลรอืนสำมัญต ำหนงประภทวิชำกำร ตัๅงตระดับ
ช ำนำญกำรพิศษลงมำ

ขຌำรำชกำรพลรอืนสำมัญ฿น สพฐ. (สวนกลำง) ละนิติกร สพฐ. (สวนกลำง) ละ฿นสังกัด สพท. 
จ ำนวน 250 คน

1,793,304                       1,793,304                      
สพร.5. กำรสรมิสรຌำงครผููຌชวยสูกำรป็นครมูืออำชพี -                                สพร.    5.1 ก าหนดกรอบการพัฒนาละจดัท าคูมือ พืไอสรຌางสริมสมรรถนะครูผูຌชวย ครูผูຌชวย จ านวน 12,000 คน 3,542,600                       3,542,600                      สพร.    5.2 พัฒนาคณะกรรมการประมินการตรียมความพรຌอมละพัฒนาอยางขຌม

ส าหรับครูผูຌชวย สังกดั สพฐ. ผูຌบริหารสถานศึกษาละครูพีไลีๅยง 
จ านวน 24,000 คน

2,357,000                       2,357,000                      
สพร.6. กำรจัดท ำคูมือปฏบิัติงำนตำมนวทำงกำรบรหิำรงำนบุคคลของ สพฐ. สพท. 225 ขต  ละ สศศ. 1,984,000                       1,984,000                      สพร.7. พัฒนำครรูปูบบครบวงจรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ

ขัๅนพืๅนฐำน
ครู 2,385,000                       2,385,000                      

สพค.8. พัฒนำครูละบุคลำกรทำงกำรศึกษำดยยดึถือภำรกิจละพืๅนทีไปฏบิัติงำน
ป็นฐำน ดຌวยระบบ TEPE Online ครูละบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 971,680                         971,680                        

สพค.9. กำรจัดกำรรยีนรูຌบบ Active Learning พืไอยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
รงรยีน฿นพืๅนทีไจังหวัดชำยดนดยยดึหลัก "ศำสตรพ์ระรำชำ" 
ภำค฿ตຌ (จชต.) สูคุณภำพเทยลนด์ 4.0 คณะกรรมกำรด ำนินงำนละ

ทีมนิทศจิตอำสำ
8,259,720                       8,259,720                      

สพค.10. ยกยองชดิชูกียรติครูละบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 700,000                         700,000                        สพค.    10.1 ครงการตามรอยกยีรติยศครูผูຌมีอดุมการณ์ละจติวิญญาณครู -                                    10.2 ครงการครูจຌาฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ -                                    10.3 ครงการครูดี฿นดวง฿จ -                                11. ครงกำรพัฒนำครปูระจ ำกำร (คำลงทะบียนพัฒนำคร)ู 16,800,000                     16,800,000          12. ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำละตำมนยบำย สพฐ. กระทรวงศึกษำธกิำร 7,174,900                       7,174,900                      ศนฐ.13. ้ ห ิ คค อ ิ ิ ค อ  . 825,000                         825,000                        ศนฐ.14. พฒ ค  อ ิ ค (Boot Camp) 14,695,200                     14,695,200                    ศนฐ.
ครงกำรพัฒนำนยบำยกำรจัดกำรศึกษำตำมยทุธศำสตรข์อง สพฐ. 77,890,400                     77,890,400                  สพฐ.
งบประชมุ อบรม สัมมนำ 230,758,700                   230,758,700                 สพฐ.
กิจกรรมรอง ครคูลังสมอง 730,026,000                   -                             730,026,000                    -                             -                   -                 1 - 4 ภำคบังคับ/

ม.ตຌน
สนผ. สวก.1. ครงการครูคลังสมอง (การจຌางบคุลากรดຌานวิทยาศาสตร์ละคณิตศาสตร์ 

จ านวน 3,684 อตัรา ฿นรงรียนประถมศึกษา รงรียนขยายอกาสทางการศึกษา 
รงรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางละลใกทีไประสบปญัหาการขาดคลนครู
วิทยาศาสตร์ละคณิตศาสตร์)                    696,276,000                       696,276,000

สวก.2. คาตอบทนส าหรับวิทยากร฿หຌความรูຌกรงรียน฿น สพท. จ านวน 225 ขต สพท. 225 ขต                      33,750,000                        33,750,000 สนผ.
กิจกรรมหลัก คืนคร฿ูหຌนักรยีนส ำหรบัรงรยีนปกติ 3,753,918,000                 -                             3,753,918,000                 -                             -                   -                 1 - 4 ภำคบังคับ/

ม.ตຌน
สนผ.1. จຌาหนຌาทีไธุรการรงรียน 14,363 อตัรา 2,714,607,000                 2,714,607,000                   สนผ.2. นักการภารรง 8,676 อตัรา 983,858,400                   983,858,400                      สนผ.3. ครูดูลนักรียนประจ าพักนอน 164 อตัรา 18,597,600                     18,597,600                       สนผ.4. จຌาหนຌาทีไประจ าหຌองวิทยาศาสตร์ (Lab boy) 195 อตัรา 36,855,000                     36,855,000                       สนผ. 113



 ส ำนัก/สพฐ.
ด ำนินกำร

 จดัสรร฿หຌ
สพท./รงรียน

 สพท. สนอครงกำร
ลกป้ำ  งบอุดหนุน

ยุทธศำสตรท์ีไ 3 สงสรมิสนับสนุนกำรพัฒนำครูละบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม ป้ำหมำย  รวม

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จ ำนกตำมงบรำยจำย

เตรมำส หลงงนิ  หนวยงำน
รบัผิดชอบ

 งบด ำนินงำน
 รำยจำยอืไน

หนวย : บาท  

ผนงำนบรูณำกำรยกระดบัคุณภำพกำรศึกษำละ
กำรรยีนรูຌตลอดชวีิต
ครงกำรพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรรยีนกำรสอน 
กำรวัดละประมนิผล
กิจกรรมหลัก ครผููຌทรงคุณคำหงผนดนิ 884,000,000                   -                             884,000,000                    -                             -                   -                 1 - 4 พัฒนำ

หลักสูตร/ครู
ผูຌทรงคุณคำ

สพร.
ครูผูຌทรงคุณคาหงผนดิน ครูกษียณอายุราชการ 

จ านวน 5,200 คน
884,000,000                   884,000,000                      

สพร.
ครงกำรพัฒนำครูกนน ำภำษำอังกฤษ฿นระดบัภมูภิำค
กิจกรรมหลัก พัฒนำครูกนน ำภำษำอังกฤษ฿นระดบัภมูภิำค (Boot Camp) 180,000,000                   14,958,600                  165,041,400                    -                             -                   -                 1 - 4 พัฒนำครูกน

น ำ
ภำษำอังกฤษ/boot camp ศนฐ.1. อบรมครูภาษาองักฤษพืไอพัฒนาทักษะการจดัการรียนการสอนภาษาองักฤษ 

ตามนวทาง Communicative Approach 1. ศูนย์อบรมครูภาษาองักฤษ฿นระดับ
ภมูิภาค จ านวน 18 ศูนย์

165,041,400                   165,041,400                      
ศนฐ.2. อบรม Refreshing Course ของ MT2 พืไอพัฒนาทักษะการปน็วิทยากรกนน า MT2 ทีไปน็วิทยากร ฿นศูนย์อบรมครู

ภาษาองักฤษ฿นระดับภมูิภาค
885,000                         885,000                        

ศนฐ.3. ประชุมปฏบิติัการจดัท าหลักสูตรพัฒนาศึกษานิทศก ์ดຌานการนิทศ 
ติดตามครูผูຌสอนภาษาองักฤษทีไผานการพัฒนาทักษะการจดัการรียน
การสอนภาษาองักฤษ ตามนวทาง Communicative Approach 
จากศูนย์อบรมครูภาษาองักฤษ ระดับภมูิภาค (Boot Camp) ศึกษานิทศกท์ีไผานการอบรม

จาก Cemeo 690,000                         690,000                        
ศนฐ.4. อบรม Supervisors Training ศึกษานิทศก฿์นสังกดัส านักงานขต

พืๅนทีไการศึกษา ขตพืๅนทีไละ 1 คน 
รวม 225 คน

3,675,000                       3,675,000                      
ศนฐ.5. นิทศ ติดตามการด านินงานของศูนย์อบรมครูภาษาองักฤษ 

ระดับภมูิภาค (Boot Camp) 4,366,000                       4,366,000                      
ศนฐ.6. ประชุม ผอ.กลุมนิทศฯ ละศึกษานิทศกผู์ຌประสานงานระดับขตพืๅนทีไ 

พืไอขับคลืไอนการด านินงานของศูนย์อบรมครูภาษาองักฤษ ระดับภมูิภาค (Boot Camp) 430,000                         430,000                        
ศนฐ.7. ประชุมสัมมนาประธานศูนย์ละผูຌจดัการศูนย์ฯ พืไอขับคลืไอนการด านินงาน

ของศูนย์อบรมครูภาษาองักฤษ ระดับภมูิภาค (Boot Camp) 3,217,600                       3,217,600                      
ศนฐ.8. ประชุมปฏบิติัการสรุปผลการด านินงานครงการพัฒนาครูกนน าภาษาองักฤษ

 ระดับภมูิภาค (Boot Camp) 1,695,000                       1,695,000                      
ศนฐ.
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      ยุทธศาสตร7ที่ 4 ขยายโอกาสการเข9าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู9อย�างมีคุณภาพ          



 ส ำนัก/สพฐ.
ด ำนินกำร

 จัดสรร฿หຌ
สพท./รงรยีน

 สพท. สนอ
ครงกำร
ลกปำ้

รวมงบประมำณ ยุทธศำสตร์ทีไ 4 (รวมกองทุน) 48,005,786,000   1,984,663,880      8,496,880,720    -             37,126,555,500   397,685,900   
ผนงำนพืๅนฐำนดຌำนกำรพัฒนำละสรมิสรຌำงศักยภำพคน 10,335,785,500   1,768,044,100      7,729,466,800    -             688,274,600        150,000,000   
ผลผลิตผูຌจบกำรศึกษำกอนประถมศึกษำ สนผ.
กิจกรรมหลัก กำรจัดกำรศึกษำกอนประถมศึกษำ 131,993,600        4,918,800           127,074,800       สนผ.

รวมรำยจำยประจ ำ 131,993,600        4,918,800           127,074,800       สนผ.1. คำตอบทนพิศษส ำหรบัพนักงำนรำชกำรทีไสอนนักรยีนพิกำร฿นรงรยีน
รยีนรวม

900,000             900,000            สนผ.2. คำบีๅยลีๅยง ทีไพักละพำหนะ 38,334,800         38,334,800        สนผ.3. วัสดฝุຄกทกัษะนักรยีนกอนประถมศึกษำ 92,758,800         4,918,800           87,840,000        สนผ.
ผลผลิตผูຌจบกำรศึกษำภำคบงัคับ 7,417,571,800     1,757,751,300      5,127,149,900    -             532,670,600        -                สนผ.
กิจกรรมหลัก กำรจัดกำรศึกษำประถมศึกษำส ำหรบัรงรยีนปกติ 5,539,975,500     1,308,422,800      4,024,896,900    -             206,655,800        -                 สทร./สนผ./

สพฐ.
รวมรำยจำยประจ ำ 3,833,980,300     97,059,800          3,530,264,700    -             206,655,800        -                สนผ.1. คำตอบทนผูຌปฏบิตังิำน฿หຌรำชกำร -                    -                   -                    สนผ. - คำตอบทนวิทยำกรสอนศำสนำอิสลำม 38,480,000         38,480,000        -                    สนผ. - คำจຌำงหมำบรกิำรนักกำรภำรรง 351,944,000        351,944,000       -                    สนผ.2. คำบีๅยประชมุกรรมกำรสถำนศึกษำ 469,944,000        469,944,000       -                    สนผ.3. งนิตอบทนพิศษรำยดอืนส ำหรบัผูຌปฏบิตังิำน฿นขตพืๅนทีไพิศษจังหวัด

ชำยดนภำค฿ตຌงนิ สปพ. ส ำหรบัอัตรำจຌำง฿นพืๅนทีไจังหวัดชำยดนภำค฿ตຌ(คร)ู 3,012,000           3,012,000          -                    สนผ.4. คำตอบทนพิศษส ำหรบัพนักงำนรำชกำรทีไสอนนักรยีนกำรศึกษำพิศษ 780,000             780,000            -                    สนผ.5. คำซอมซมสิไงกอสรຌำง 62,135,300         62,135,300        -                    สนผ.6. คำชำทรพัย์สิน 28,646,600         28,646,600        -                    สนผ.7. คำจຌำงหมำบรกิำร -                    -                   -                    สนผ.   -  คำขนยຌำยครอบครวั 3,267,800           3,267,800           -                    สนผ.   - คำจຌำงหมำรถรบัสงพัสดภุณัฑ์ 616,000             616,000              -                    สนผ.8. คำซอมรถจักรยำนนักรยีนทีไรฐัจัด฿หຌ 17,957,000         17,957,000        -                    สนผ.9. คำจຌำงหมำบคุลำกรชวยปฏบิตังิำน -                    -                   -                    สนผ. - คำจຌำงหมำนักกำรภำรรง 478,170,000        478,170,000       -                    สนผ. - คำจຌำงครรูำยดอืนกຌปญัหำรงรยีนทีไขำดคลนครขูัๅนวิกฤตจ ำนวน 6,544 
อัตรำ

1,133,748,000     1,133,748,000    -                    สนผ.10. คำปรบัปรงุซอมซมระบบเฟฟ้ำ ประปำ 563,840,800        563,840,800       -                    สนผ.

ผนปฏบิัตกิำรประจ ำปงบประมำณ พ.ศ. 2561
ยุทธศำสตร์ทีไ 4 ขยำยอกำสกำรขຌำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำละกำรรียนรูຌอยำงมีคุณภำพ

ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม ปำ้หมำย  รวม

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จ ำนกตำมงบรำยจำย

เตรมำส หลงงนิ  หนวยงำน
รบัผิดชอบ

หนวย : บาท  

 งบด ำนินงำน

 งบอุดหนุน  รำยจำยอืไน
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 ส ำนัก/สพฐ.
ด ำนินกำร

 จัดสรร฿หຌ
สพท./รงรยีน

 สพท. สนอ
ครงกำร
ลกปำ้

ยุทธศำสตร์ทีไ 4 ขยำยอกำสกำรขຌำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำละกำรรียนรูຌอยำงมีคุณภำพ

ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม ปำ้หมำย  รวม

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จ ำนกตำมงบรำยจำย

เตรมำส หลงงนิ  หนวยงำน
รบัผิดชอบ

หนวย : บาท  

 งบด ำนินงำน

 งบอุดหนุน  รำยจำยอืไน11. วัสดกุำรเฟฟ้ำละวิทยุ 28,288,000         28,288,000        -                    สนผ.12. คำวัสดหุนังสือ วำรสำร ละต ำรำ 56,576,000         56,576,000          -                   -                    สนผ.13. คำวัสดกีุฬำ 42,432,000         42,432,000        -                    สนผ.14. วัสดทุ ำวำรสำรกีฬำ 7,920,600           7,920,600          -                    สนผ.15. คำบรกิำรทรศัพท์ 294,781,600        26,600,000          268,181,600       -                    สนผ.16. คำเฟฟ้ำ 44,784,800         10,000,000          34,784,800        -                    สนผ.17. งนิอุดหนุนมลูนิธิกำรศึกษำทำงเกลผำนดำวทยีม 198,255,800        -                   198,255,800        สนผ.18. งนิอุดหนุนกำรศึกษำฉลิมพระกียรตพิระบำทสมดใจพระจຌำอยูหวัพระ
ชนมพ์รรษำ 84 พรรษำ

8,400,000           -                   8,400,000           สนผ.
กิจกรรมรอง กำรสนับสนุนกำรศึกษำภำคบงัคับ 1,480,143,800     985,511,600        494,632,200       -             -                    -                 สนผ.

รวมรำยจำยประจ ำ 1,480,143,800     985,511,600        494,632,200       -             -                    -                สนผ.1. งนิตอบทนกำรปฏบิตังิำนนอกวลำรำชกำร 9,400,000           9,000,000           400,000            สนผ.2. คำตอบทนผูຌปฏบิตังิำน฿หຌรำชกำร -                    -                   สนผ. - คำตอบทนสมนำคุณกรรมกำรสอบสวนวินัยขຌำรำชกำร 3,500,000           3,500,000          สนผ. - คำตอบทน฿นกำรประชมุคณะกรรมกำร กศจ.ละอ.กศจ. 4,320,000           4,320,000           -                   สนผ. - คำตอบทนกำรตรวจกำรจຌำงละคุมงำนกอสรຌำง 10,980,000         10,980,000        สนผ.3. คำบีๅยประชมุผูຌทรงคุณวุฒิ กพฐ. 1,635,000           1,635,000           -                   สนผ.4. คำบีๅยลีๅยง ทีไพักละพำหนะ 61,669,200         23,419,200          38,250,000        สนผ.5. คำซอมซมยำนพำหนะละขนสง 26,005,200         3,505,200           22,500,000        สนผ.6. คำซอมซมครภุณัฑ์ 27,060,000         2,000,000           25,060,000        สนผ.7. คำซอมซมสิไงกอสรຌำง 29,660,000         29,660,000        สนผ.8. คำชำทรพัย์สิน 1,100,800           1,100,800          สนผ.9. คำจຌำงหมำบรกิำร -                    -                   สนผ. - จຌำงหมำพนักงำนพิมพ์ดดีทดทนต ำหนงจຌำพนักงำนพิมพ์ดดีทีไถูกยุบ 25,571,700         25,571,700        สนผ. - คำตอบทนจຌำงพนักงำนขบัรถยนต์ 26,507,250         26,507,250        สนผ. - คำตอบทนจຌำงพนักงำนภำรรงส ำนักงำน 1,767,150           1,767,150          สนผ. - คำตอบทนจຌำงบคุลำกรปฏบิตังิำน 52,321,500         52,321,500        สนผ. - คำตอบทนจຌำงพนักงำนท ำควำมสะอำด 23,908,500         23,908,500        สนผ. - คำตอบทนจຌำงบคุลำกรปฏบิตังิำน฿นรงรยีนครงกำรพระรำชด ำริ 34,095,600         34,095,600        สนผ.10. คำรบัรองละพิธีกำร 122,400             122,400              -                   สนผ.11. คำภำษีละคำธรรมนียมศำล 4,030,000           4,030,000           -                   สนผ.12. คำ฿ชຌจำย฿นกำรบ ำรงุรกัษำครืไองปรบัอำกำศ 13,750,000         9,000,000           4,750,000          สนผ. 116



 ส ำนัก/สพฐ.
ด ำนินกำร

 จัดสรร฿หຌ
สพท./รงรยีน

 สพท. สนอ
ครงกำร
ลกปำ้

ยุทธศำสตร์ทีไ 4 ขยำยอกำสกำรขຌำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำละกำรรียนรูຌอยำงมีคุณภำพ

ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม ปำ้หมำย  รวม

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จ ำนกตำมงบรำยจำย

เตรมำส หลงงนิ  หนวยงำน
รบัผิดชอบ

หนวย : บาท  

 งบด ำนินงำน

 งบอุดหนุน  รำยจำยอืไน13. คำ฿ชຌจำย฿นกำรสอบบรรจุครู 59,780,000         59,780,000          -                   สนผ.14. คำจຌำงหมำรถยนต ์(ตูຌ) 15 คัน 4,590,000           4,590,000           -                   สนผ.15. วัสดสุ ำนักงำน 71,545,000         15,295,000          56,250,000        สนผ.16. วัสดุชืๅอพลิงละหลอลืไน 77,500,000         32,500,000          45,000,000        สนผ.17. วัสดยุำนพำหนะละขนสง 15,325,800         1,825,800           13,500,000        สนผ.18. วัสดสุิไงพิมพ์ 12,880,000         12,880,000          -                   สนผ.19. คำเฟฟ้ำ 41,280,100         41,280,100        สนผ.20. คำนๅ ำประปำ 12,629,600         12,629,600        สนผ.21. คำทรศัพท์ 22,200,000         22,200,000        สนผ.22. คำเปรษณยี์ ทรลข 3,400,000           3,400,000          สนผ.23. คำบรกิำรสืไอสำรทรคมนำคม 801,609,000        801,609,000        -                   สนผ.
กิจกรรมรอง จัดหำระบบคอมพิวตอร์ละครอืขำยอินทอร์นใตควำมรใวสูง
พืไอกำรศึกษำ

225,851,400        225,851,400        -                   -             -                    -                1-4 ภำคบังคับ/
ประถม

 สทร./สนผ./
สพฐ.1. ครงกำรบ ำรงุรกัษำระบบคอมพิวตอร์ละอุปกรณ์ บ ารุงรักษา ซอมซม กຌเข ระบบ

คอมพวิตอร์ของส านักงานสวนกลาง
 สพท.  ละรงรียน฿หຌสามารถ฿ชຌ
งานเดຌอยางปกติ

182,893,900        182,893,900         1-4 สทร.2. ครงกำรจຌำงหมำบคุลำกรจຌำหนຌำทีไธุรกำร จ านวน 4 คน 627,000             627,000               1-4 สทร.3. กำรพัฒนำทคนิคกำรจัดกิจกรรมกำรรยีนกำรสอนคร฿ูนยุค 4.0 ครู฿นรงรียนทีไขຌารวมครงการ I-Classroom ฿น 4 กลุมสาระ
การรียนรูຌ

1,195,800           1,195,800             2-3 สทร.4. ครงกำรสงสรมิกำรรูຌดจิิทลัพืไอพิไมทกัษะกำรรยีนรูຌ฿นศตวรรษทีไ 21 ครูสังกัด สพฐ. 2,321,600           2,321,600             2-3 สทร.5. ครงกำรสงสรมิกำรผลิตละพัฒนำสืไออิลใกทรอนิกส์ 8 กลุมสำระ
กำรรยีนรูຌ

ครูผูຌสอนละบคุลากรทางการศึกษา 3,000,000           3,000,000             2-3 สทร.6. ครงกำรพัฒนำบคุลำกรดຌำนกำร฿ชຌครืไองมอืสรຌำงสืไอกำรรยีนรูຌ
ดຌวยตนอง฿นรปูบบอปพลิคชนัส ำหรบันักรยีน฿นศตวรรษทีไ 21 ครู ศึกษานิทศก์ ละบคุลากร

ทางการศึกษาทีไกีไยวขຌอง สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัๅนพืๅนฐาน จ านวน 110 คน (จาก 50 ขตพืๅนทีไการศึกษา) 3,544,400           3,544,400             2-4 สทร.7. ครงกำรพัฒนำทคนลยีกำรสืไอสำรพืไอกำรศึกษำ 3,000,000           3,000,000           2-4 สทร.   7.1 กิจกรรมพฒันาหลงการรียนรูຌละสืไอสถานีทรทัศน์การศึกษา

ขัๅนพืๅนฐาน
นักรียน/ครู/รงรียน/ขตพืๅนทีไ 915,200               915,200               117



 ส ำนัก/สพฐ.
ด ำนินกำร

 จัดสรร฿หຌ
สพท./รงรยีน

 สพท. สนอ
ครงกำร
ลกปำ้

ยุทธศำสตร์ทีไ 4 ขยำยอกำสกำรขຌำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำละกำรรียนรูຌอยำงมีคุณภำพ

ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม ปำ้หมำย  รวม

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จ ำนกตำมงบรำยจำย

เตรมำส หลงงนิ  หนวยงำน
รบัผิดชอบ

หนวย : บาท  

 งบด ำนินงำน

 งบอุดหนุน  รำยจำยอืไน   7.2 กิจกรรมพฒันาทคนลยีการประชุมทางเกลพืไอการบริหารละ
การจัดการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน

นักรียน/ครู/รงรียน/ขตพืๅนทีไ 1,383,200            1,383,200                7.3 กิจกรรมครงการพิไมประสิทธภิาพการ฿ชຌพลังงาน฿นหนวยงานภาครัฐ นักรียน/ครู/รงรียน/ขตพืๅนทีไ 701,600               701,600               8. ครงกำรพัฒนำระบบ Smart OBEC พฒันาระบบงาน ฿ชຌ฿นหนวยงาน
สังกัด สพฐ. ทัๅงสวนกลางละ
สวนภมูิภาค

569,100             569,100               2-4 สทร.9. ครงกำรพัฒนำวใบมำสตอรส์ ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขัๅนพืๅนฐำน

วใบมาสตอร์ละผูຌดูลระบบ 225 ขต
682,100             682,100               2-3 สทร.10. ครงกำรปรบัปรงุรำยละอียดขຌอมลู (Metadata) ของนืๅอหำอิลใกทรอนิกส์ Content ของ สพฐ. ฿หຌบริการ

นักรียนละครูทัไวประทศ
3,000,000           3,000,000             2-4 สทร.11. ครงกำรพิไมกลยุทธ์กำร฿ชຌ Social Media พืไอมุงนຌนกำรน ำทคนลยีเป

ปรบั฿ชຌกับกำรรยีนกำรสอน฿หຌสอดคลຌองกับลก฿นยุค 4.0 กลยุทธก์าร฿ชຌสืไอ Social Media 
฿หຌกับครู/นักรียน

678,400             678,400               2-4 สทร.12. ครงกำรทีไ 4 นิทศ ตดิตำม ประมนิ IPAD รงรียนทีไ ขຌารวมครงการ 50 
รงรียน มีรูปบบจัดการรียนการ
สอนผานระบบครือขายอินทอร์นใต
ตามหลักสูตรสพฐ. I-Classroom ทีไ
ตกตางกันตามบริบทของรงรียน

592,800             592,800               3-4 สทร.13. ครงกำรตรวจสอบกำร฿ชຌงำน฿นกำรจຌำงดูลบ ำรงุรกัษำระบบคอมพิวตอร ์
ละอินทอร์นใตของส ำนักงำนขตพืๅนทีไกำรศึกษำละรงรยีน

ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาละ
รงรียน

250,000             250,000               2-4 สทร.14. ครงกำรพัฒนำศักยภำพบคุลำกรส ำนักทคนลยีพืไอกำรรยีนกำรสอน จ านวน 60 คน 400,000             400,000               2-4 สทร.15. งบประมำณบรหิำรครงกำร 1,063,700           1,063,700             2-4 สทร.16. กิจกรรมทีไ 1 จัดจຌำง Maintenance 1,844,200           1,844,200           2-4 สนผ.    1) ครืไองมขายละอุปกรณ์ครือขาย จຌางอกชนดูลรักษาครืไองมขาย 1,594,200            1,594,200                 2) หຌองควบคุมครือขายละระบบทีไกีไยวขຌอง จຌางอกชนดูลรักษาระบบรักษา
หຌองคอมพวิตอร์ ชัๅน 8 
อาคาร สพฐ. 5 250,000               250,000               17. กิจกรรมทีไ 2 ชำพืๅนทีไวำงครืไองมขำย ชำครืไอง server ชาพืๅนทีไทีไมีความปลอดภยัส าหรับ
วางครืไอง server 2,536,900           2,536,900             2-4 สนผ.18. กิจกรรมทีไ 4 พัฒนำบคุลำกรกนน ำดຌำนระบบสำรสนทศพืไอกำรศึกษำ 

ระดบัขตพืๅนทีไกำรศึกษำ
อบรมวทิยากรกนน า 100 คน 721,000             721,000               2-4 สนผ. 118
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 งบอุดหนุน  รำยจำยอืไน19. กิจกรรมทีไ 5 ประชมุพืไอวิครำะหก์ำรชืไอมฐำนขຌอมลูประชำกร ประชุมพืไอวิคราะหก์ารชืไอมยง
ฐานขຌอมูลประชากร 50 คน

417,500             417,500               2-4 สนผ.20. กิจกรรมทีไ 6 พัฒนำบคุลำกรดสวนกลำงดຌำนกำรวิครำะหข์ຌอมลูดຌวย BI พฒันาบคุลากร฿หຌมีความรูຌดຌาน BI 
จ านวน 15 คน

233,100             233,100               2-4 สนผ.
ครงกำรพัฒนำนยบำยกำรจัดกำรศึกษำตำมยุทธศำสตรข์อง สพฐ. 13,528,100         13,528,100           สพฐ.
งบประชมุ อบรม สัมมนำ 2,751,800           2,751,800             สพฐ.
กิจกรรมหลัก กำรจัดกำรศึกษำมธัยมศึกษำตอนตຌนส ำหรบัรงรยีนปกติ 1,281,105,800     239,714,600        715,376,400      -            326,014,800       -                 สวก./

สนผ./สพฐ.
รวมรำยจำยประจ ำ 1,122,905,800     81,514,600         715,376,400      -            326,014,800       -                 สนผ.1. งนิตอบทนกำรปฏบิตังิำนนอกวลำรำชกำร 14,408,000         14,408,000         -                   -                     สนผ.2. คำตอบทนผูຌปฏบิตังิำน฿หຌรำชกำร -                    -                   -                     สนผ. - คำตอบทนวิทยำกรสอนอิสลำมศึกษำ 37,440,000         37,440,000        -                     สนผ. - คำตอบทนวิทยำกรสอนวิชำชพีทຌองถิไน 203,018,500       203,018,500      -                     สนผ. - คำตอบทน฿นกำรด ำนินกำรขงขนักีฬำ 7,700,000           7,700,000           -                   -                     สนผ. - คำตอบทน฿นกำรด ำนินกำรขงขนักีฬำ 10,676,000         10,676,000         -                   -                     สนผ.3. คำบีๅยลีๅยง ทีไพักละพำหนะ 45,193,800         8,593,800           36,600,000        -                     สนผ.4. คำชำทรพัย์สิน 76,171,300         76,171,300        -                     สนผ.5. คำจຌำงหมำบรกิำร - คำตอบทนจຌำงครรูำยดอืนกຌปญัหำรงรยีนทีไขำด

คลนครขูัๅนวิกฤตจ ำนวน 1,636 อัตรำ 283,437,000       283,437,000      -                     สนผ.6. คำซอมรถจักรยำนนักรยีนทีไรฐัจัด฿หຌ 13,849,600         13,849,600        -                     สนผ.7. คำ฿ชຌสอยอืไนโ(คำบ ำรงุศูนย์กีฬำ) 5,760,000           5,760,000          -                     สนผ.8. คำวัสดหุนังสือ วำรสำร ต ำรำ 38,012,000         1,412,000           36,600,000        -                     สนผ.9. วัสดกุำรกษตร 400,000             400,000              -                   -                     สนผ.10. คำวัสดกีุฬำ 26,011,100         26,011,100         -                   -                     สนผ.11. คำวัสด฿ุนกำรจัดท ำวำรสำรกีฬำ 720,000             720,000              -                   -                     สนผ.12. คำเฟฟ้ำ 34,093,700         11,593,700         22,500,000        -                     สนผ.13. งนิอุดหนุนคำอำหำรนักรยีน ร.ร.ประชำมงคล จ.กำญจนบรุี 4,125,600           -                   4,125,600            สนผ.14. งนิอุดหนุนคำอำหำรนักรยีนรงรยีนฉลิมพระกียรต ิจังหวัดนำน 1,908,000           -                   1,908,000            สนผ.15. งนิอุดหนุนคำอำหำรกลำงวันนักรยีนมธัยมศึกษำ ฿นรงรยีนครงกำร
ตำมพระรำชด ำรสัสมดใจพระทพรตันรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 38,072,000         -                   38,072,000          สนผ.16. งนิอุดหนุนทนุกำรศึกษำตอปรญิญำตรสี ำหรบัครตูำมครงกำรพระรำชด ำหริ 500,000             -                   500,000              สนผ.17. งนิอุดหนุนมลูนิธิกำรศึกษำทำงเกลผำนดำวทยีม 281,409,200       -                   281,409,200        สนผ. 119
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กิจกรรมรอง สงสรมิละพัฒนำหลงรยีนรูຌ฿หຌมคีวำมหลำกหลำย
พืไออืๅอตอกำรศึกษำละกำรรยีนรูຌอยำงมคุีณภำพ

158,200,000       158,200,000        -                   -            -                    -                1-4 ภำคบังคับ/
ม.ตຌน

 สวก./สพฐ.
ครงกำรสงสรมิละพัฒนำหลงรยีนรูຌ฿หຌมคีวำมหลำกหลำย
พืไออืๅอตอกำรศึกษำละกำรรยีนรูຌอยำงมคุีณภำพ

 พฒันาหຌองสมุดรงรียน฿หຌปน็
หลงรียนรูຌพืไอสงสริมนิสัย
รักการอาน

6,430,000           6,430,000           -                   -            -                    -                 1-4  สวก.1. ยกระดบัคุณภำพหลงรยีนรูຌ 2,250,000           2,250,000           -                   -            -                    -                 สวก.     1.1 การพฒันาหลงรียนรูຌ฿นสถานศึกษา -                     สวก.     1.2 จัดประชุมชิงปฏบิติัการจัดท ากรอบนวทางการปฏบิติังานละคูมือ
การสงสริมนิสัยรักการอานละการพฒันาหลงรียนรูຌ

300,000             300,000               2  สวก.     1.3 จัดพมิพ์อกสารการปฏบิติังานสงสริมนิสัยรักการอานละการพฒันา
หลงรียนรูຌ

300,000             300,000               3
 สวก.    1.4 กิจกรรมครงการขงขันตอบค าถามจากสารานุกรมเทยฯ ป 2561 200,000             200,000               3  สวก.    1.5 พฒันาหຌองสมุดละพพิธิภณัฑ์บบรียนเทยละหຌองสมุดดิจิทัล 250,000             250,000               2  สวก.    1.6 คัดลือกบคุลากรลผลงานการด านินงานทีไสงสริมกิจกรรมรักการอาน

ละพฒันาหลงรียนรูຌเดຌอยางประสบผลส ารใจ ประจ าป พ.ศ. 2561 1,200,000           1,200,000             2
 สวก.2. พัฒนำนวัตกรรมกำรอำนพืไอกำรรยีนรูຌอยำงมคุีณภำพ 3,480,000           3,480,000           -                   -            -                    -                 สวก.    2.1 จัดท าสืไอความรูຌสงสริมละพฒันาหลงการรียนรูຌ฿นรงรียน 3,480,000            3,480,000              2-3  สวก.3. นิทศ ก ำกับ ละตดิตำมกำรด ำนินงำนครงกำร 700,000             700,000              -                   -            -                    -                 สวก.    3.1 วจิัยผลการสงสริมนิสัยรักการอานละพฒันาหลงรียนรูຌ (สนก. ด านินการ) 500,000               500,000                3-4  สวก.    3.2 นิทศ ก ากับ ละติดตามการด านินงานครงการ฿นขตพืๅนทีไ ละสรุปผล

รายงาน (สตผ. ด านินการ) 200,000               200,000               4
 สวก.
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ครงกำรหຌองรยีนพิศษวิทยำศำสตร ์  (สอวน. 85 ลบ.)  พฒันาดใกผูຌมีความสามารถพิศษ฿หຌ
มีมาตรฐานสากล฿นระดับนานาชาติ 80,000,000           80,000,000            1-4 บงัคับ/

ประถม  สวก.1.การด านินงานตามผนปฏบิติัการของครงการหຌองรียนพิศษวทิยาศาสตร์ 
ทคนลยีละสิไงวดลຌอม ทัๅง 9 ครือขาย (อน 9 ครือขาย) 10,050,000            2-32. การประชุมจัดทางวชิาการสดงผลงาน คาย 1 สอวน. ครบรอบสิๅนพระชนม์
สมดใจพระพีไนาง 10 ป 2,000,000              1-2 3. การพฒันาการขงขันฟຂสิกส์สัประยุทธ์รงรียนหຌองรียนพิศษวทิยาศาสตร์ 9 
ครือขาย (รอบ 33 ทีม)4. การประชุมละสัมมนาทางวชิาการระดับนานาชาติ ส าหรับดใกผูຌมีความสา
มารภพิศษ ปน็จຌาภาพรวมกับ สวทช.   (อน฿หຌ สวทช.) 5. การประชุมชิงปฏบิติัก าหนดกณฑ์การการพฒันาการขงขันฟຂสิกส์สัประยุทธ์
รงรียนหຌองรียนพิศษวทิยาศาสตร์ 9 ครือขาย (รอบ 8 ทีม)6. พฒันาครูสอนหลักสูตร คาย 1 สอวน. ชีววทิยา 2,000,000             37.พฒันาครูสอนหลักสูตร คาย 1  สอวน. สาขาคมี 2,000,000             38. พฒันาครูสอนหลักสูตร คาย 1 สอวน. สาขาคอมพวิตอร์ 2,000,000             39. พฒันาครูสอนหลักสูตร คาย 1  สอวน. สาชาฟຂสิกส์ 2,000,000             310. พฒันาครูสอนหลักสูตร คาย 1  สอวน. สาชาคณิตศาสตร์ 2,000,000             311. ฝຄกอบรมชิงปฏบิติัการพืไอพฒันาทักษะครูวทิยากรศูนย์ครือขายขยายผลองค์
ความรูຌตามพระราชด าริสมดใจพระทพ ฯ 1,000,000              2-3 12. การขงขันการขงขันฟຂสิกส์สัประยุทธ ์ชิงถຌวยสมดใจพระทพ ฯ) ชิงชนะลิศ 
ระดับประทศ ( IYPT THAILAND 2018 ) 2,500,000              2-313. ครงการพฒันาศัยกภาพนักรียนภมูิศาสตร์อลิมปຂก คาย 2 ละคาย 3 2,000,000              2-314. การจัดจຌางท าคาย 1 สอวน. สาขา ฟຂสืกส์ คมี ชีววทิยา คอมพวิตอร์ 
คณิตศาสตร์ ภมูิศาสตร์ ลกดาราศาสตร์ละอวกาศ ทัๅง 102 ศูนย์ 45,900,000           415. การประชุมทางวชิาการ ระดับนานาชาติ ส าหรับดใกผูຌมีความสามารถพิศษ 1,500,000             416.การขงขันอลิมปຂกวชิาการสาขา ลก ดาราศาสตร์ ละอวกาศ (IESO) 
ทิดพระกียรติ ร.9 3,000,000             317.การขงขันครงงานปน็ภาษาอังกฤษของดใกผูຌมีความสามารถพิศษ ทัๅง  9 
ครือขาย 1,500,000              2-318.อบรมชิงปฏบิติัการพฒันาศักยภาพการจัดการรียนการสอนดย฿ชຌทักษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 350,000                3-4 121



 ส ำนัก/สพฐ.
ด ำนินกำร

 จัดสรร฿หຌ
สพท./รงรยีน

 สพท. สนอ
ครงกำร
ลกปำ้

ยุทธศำสตร์ทีไ 4 ขยำยอกำสกำรขຌำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำละกำรรียนรูຌอยำงมีคุณภำพ

ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม ปำ้หมำย  รวม

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จ ำนกตำมงบรำยจำย

เตรมำส หลงงนิ  หนวยงำน
รบัผิดชอบ

หนวย : บาท  

 งบด ำนินงำน

 งบอุดหนุน  รำยจำยอืไน19. นิทศติดตามละรายงานผล รงรียนหຌองรียนพิศษวทิยาศาสตร์ 220 หง 
ครงการรงรียนศูนย์ขยายผล สอวน. 200,000               4
ครงกำร หຌองรยีนกีฬำ  ( 94 ลบ.) 8,490,000            8,490,000              1-4 บงัคับ/

ประถม  สวก. 1. คาปรับปรุงปรกรมก ากับติดตามผลการด านินงาน
 1 .รวมมือสงสริม สนับสนุน ฿หຌ
ยาวชนทีไมีความปน็ลิศดຌานกีฬา 500,000               1 2. ประชุมปฏบิติัการ (วางผน คัดลือก ซักซຌอม ประมิน พฒันาปรกรม) ตาม

ขຌอสัไงการ รมช

 2  พฒันารางกาย฿หຌสามารถขงขัน
กับนักกีฬาตางประทศดย฿ชຌ
วทิยาศาสตร์การกีฬา จากศักยภาพ
ละความพรຌอมของสถาบนัการพล
ศึกษา 2,500,000              2-3 3. ประชาสัมพนัธ ์(ผนพบั ปสตอร์ VTR หนังสือ TV) 2,000,000             3 4. นิทศ ติดตาม ละตรวจยีไยม 1,500,000              3-4 5. ประมินผลครงการ 500,000               4 6. การขຌารวมการขงขันยาวชนชิงชมปป์ระทศเทย ซลคทูนา ละถຌวย ข 700,000                2-3 7. พฒันาครูฝຄกสอนกีฬา 360,000               1 8 กิจกรรมสานสัมพนัธ ์(จຌาภาพ 400000 ผูຌรวม 4 รงรงรียนละ 100000) 430,000               2

ครงกำรพัฒนำนยบำยกำรจัดกำรศึกษำตำมยุทธศำสตรข์อง สพฐ. 63,280,000         63,280,000            สพฐ.
งบประชมุ อบรม สัมมนำ -                     สพฐ.
กิจกรรมหลัก สงสรมิ สนับสนุน฿หຌบคุคลเดຌรบัสิทธิละอกำสทำงกำรศึกษำ
ขัๅนพืๅนฐำนอยำงทัไวถึงละปຓนธรรมสอดคลຌองตำมบรบิท

495,719,700        126,169,200        369,550,500       -             -                    -                1-4 ภำคบังคับ/
สิทธิละ
อกำส

 สอ./ศปร./
สนผ./สพฐ.1. ครงกำรสงสรมิ฿หຌนักรยีนท ำงำนหำรำยเดຌ฿นชวงปຂดภำครยีนฤดรูຌอน   

คำตอบทนกำรปฏบิตังิำนของนักรยีนสวนกลำง
พืไอ฿หຌนักรียน฿ชຌวลาวาง฿หຌกิด
ประยชน์เดຌรับประสบการณ์ ชวย
บงบาภาระของผูຌปกครอง

1,200,000           1,200,000             1-4 สอ.
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 ส ำนัก/สพฐ.
ด ำนินกำร

 จัดสรร฿หຌ
สพท./รงรยีน

 สพท. สนอ
ครงกำร
ลกปำ้

หนวย : บาท  

 งบด ำนินงำน

 งบอุดหนุน  รำยจำยอืไน

ยุทธศำสตร์ทีไ 4 ขยำยอกำสกำรขຌำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำละกำรรียนรูຌอยำงมีคุณภำพ

ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม ปำ้หมำย  รวม

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จ ำนกตำมงบรำยจำย

เตรมำส หลงงนิ  หนวยงำน
รบัผิดชอบ2. ครงกำรขบัคลืไอนศูนย์ประสำนงำนครงกำรอันนืไองมำจำกพระรำชด ำริ 1,800,000 1,800,000 0 0 0 0 1-4 ศปร.2.1 การจัดท าผนปฏบิติัการขับคลืไอนภารกิจงานของศูนย์พระราชด าริ 1,300,000 1,300,0002.2 การติดตาม ประมินผล ละรายงานผลการด านินงานขับคลืไอนภารกิจงาน

ของศูนย์พระราชด าริ
500,000 500,000

ครงกำรยอยกำรสนับสนุนกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน พืไอพัฒนำกำรศึกษำ
ละกระจำยอกำสทำงกำรศึกษำ฿หຌทัไวถึง

19,351,150         14,601,150          4,750,000          -             -                    -                สนผ.  1. ตัๅงคณะกรรมการพจิารณาค าของบประมาณของ สพฐ. ละจัดท าผนปฏบิติั
ราชการประจ าป พ.ศ.2562 1,700,000            1,700,000             1  2. คาพมิพ์บบอาคารกอสรຌางส าหรับรายการงบลงทุนตาม พ.ร.บ. ป 2562 3,500,000            3,500,000             2  3. จัดพมิพ์ผนปฏบิติัการประจ าป พ.ศ. 2561 100,000               100,000               2  4. จัดสรรงบประมาณ฿หຌส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาฯ จัดท าผนปฏบิติัราชการ
ประจ าป พ.ศ. 2562 ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาฯ 

ทุกหงมีการจัดท าผนปฏบิติัราชการ
ประจ าป พ.ศ. 2562 ดยปຂดอกาส
฿หຌทุกภาคสวนขຌามามีสวนรวม฿นการ
จัดท าผนฯ ฿หຌสอดคลຌองกับบริบท
ของตละพืๅนทีไ

4,750,000            4,750,000           3-45. คารักษาระบบสารสนทศพืไอการบริหาร สพฐ. (ระบบ฿ชຌจายงบประมาณ) 2,500,000            2,500,000             26. จัดท าผนปฏบิติัราชการ 4 ป (พ.ศ.2561-2564) 1,300,000            1,300,000             27. จัดพมิพ์ผนปฏบิติัราชการ 4 ป 87,350                87,350                 2   8. จัดพมิพ์อกสารประกอบการชีๅจงตอกรรมาธกิารฯละอนุกรรมาธกิารฯ 
งบประมาณประจ าป พ.ศ. 2562 150,000               150,000               3-4  9. จัดท าสรุปผลการขับคลืไอนผนประจ าป พ.ศ. 2561 ละนวทางการ
บริหารงาน฿นป พ.ศ. 2562 3,263,800            3,263,800             410. คารักษาระบบฐานขຌอมูลการบริหารงบประมาณละผนงาน 2,000,000            2,000,000             2
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 ส ำนัก/สพฐ.
ด ำนินกำร

 จัดสรร฿หຌ
สพท./รงรยีน

 สพท. สนอ
ครงกำร
ลกปำ้

ยุทธศำสตร์ทีไ 4 ขยำยอกำสกำรขຌำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำละกำรรียนรูຌอยำงมีคุณภำพ

ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม ปำ้หมำย  รวม

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จ ำนกตำมงบรำยจำย

เตรมำส หลงงนิ  หนวยงำน
รบัผิดชอบ

หนวย : บาท  

 งบด ำนินงำน

 งบอุดหนุน  รำยจำยอืไน

ครงกำรยอยพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ฿นขตพืๅนทีไสูงละถิไนทรุกันดำร ชำยดน
ชำยฝัດงทะลละกำะกง

315,800,500        1,000,000           314,800,500       -             -                    -                สนผ.1. ครงกำรพัฒนำกำรศึกษำรงรยีน฿นพืๅนทีไครงกำรดอยตงุ (พืๅนทีไทรงงำน) อันนืไองมำจำกพระรำชด ำร ิระยะทีไ 2 
มุงสูคุณภำพผูຌรยีนสูศตวรรทีไ 21ฯ

สพป.ชียงราย ขต 3
รงรียน฿นครงการพฒันาการศึกษา
รงรียน฿นพืๅนทีไครงการดอยตุง (พืๅนทีไทรงงาน) อันนืไองมาจาก
พระราชด าริ ระยะทีไ 2 มุงสูคุณภาพ
ผูຌรียนสูศตวรรทีไ 21 จ านวน 8 รง 4,218,900           -                    4,218,900          -             -                    -                สนผ.1.1 พฒันากระบวนการจัดการรียนรูຌภาษาเทยส าหรับดใกทีไเม฿ชຌภาษาปน็ภาษา

ม฿นพืๅนทีไครงการพฒันาดอยตุง (พืๅนทีไทรงงาน) อันนืไองมาจากพระราชด าริตาม
นวทางการจัดการรียนรูຌบบมอนตสซอรีไ

1,800,000            1,800,000           21.2 พฒันาผูຌรียนดຌวยกระบวนการการจัดการรียนรูຌ Project Base Leaming (PBL) ดย฿ชຌหຌองรียนธรรมชาติบนดอยตุง
1,000,000            1,000,000           21.3 พฒันาหลักสูตรละการจัดการรียนการสอนทีไมุงนຌนทักษะอาชีพ

฿นระดับมัธยมศึกษา
1,418,900            1,418,900           22. ครงกำรกำรสงสรมิ กำรพัฒนำ กำรจัดกำรศึกษำรงรยีนพืๅนทีไสูง

฿นถิไนทรุกันดำร
สพท. จ านวน 50 ขต
สพป. จ านวน 41 ขต
สพม. จ านวน 9 ขต
รงรียนพืๅนทีไสูง฿นถิไนทุรกันดาร 
จ านวน 1,190 รง 35,562,200         1,000,000           34,562,200        -             -                    -                สนผ.2.1 พฒันาตอยอดระบบสารสนทศพืไอการบริหารผนละยุทธศาสตร์ 484,000               484,000              22.2 พิไมประสิทธภิาพการจัดการศึกษารงรียนพืๅนทีไสูง฿นถิไนทุรกันดาร 300,000               300,000              22.3 พฒันาหอพกันักรียนส าหรับรงรียน฿นขตพืๅนทีไสูงละถิไนทุรกันดาร 190,000               190,000              22.4 สรຌางความขຌมขใงละพฒันาครือขายผูຌบริหารรงรียนพืๅนทีไสูง

฿นถิไนทุรกันดาร พืๅนทีไชายดน ละพืๅนทีไกาะ
300,000               300,000              22.5 พฒันาคุณภาพการศึกษารงรียนพืๅนทีไสูง฿นถิไนทุรกันดาร จ านวน 1,190 

รงรียน
32,088,200          32,088,200         22.6 สงสริม สนับสนุนละพฒันาการด านินงานครงการการสงสริม 

การพฒันา การจัดการศึกษารงรียนพืๅนทีไสูง฿นถิไนทุรกันดาร ระดับ
ขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษา จ านวน 50 ขต

1,200,000            1,200,000           2 124



 ส ำนัก/สพฐ.
ด ำนินกำร

 จัดสรร฿หຌ
สพท./รงรยีน

 สพท. สนอ
ครงกำร
ลกปำ้

ยุทธศำสตร์ทีไ 4 ขยำยอกำสกำรขຌำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำละกำรรียนรูຌอยำงมีคุณภำพ

ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม ปำ้หมำย  รวม

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จ ำนกตำมงบรำยจำย

เตรมำส หลงงนิ  หนวยงำน
รบัผิดชอบ

หนวย : บาท  

 งบด ำนินงำน

 งบอุดหนุน  รำยจำยอืไน2.7 การบริหารจัดการการศึกษารงรียนพืๅนทีไสูง฿นถิไนทุรกันดาร 1,000,000            1,000,000             1 - 43. ครงกำรกำรสงสรมิกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำรงรยีนพืๅนทีไกำะ 
จ ำนวน 124 รงรยีน

สพท. จ านวน 18 ขต
สพป. จ านวน 13 ขต
สพม. จ านวน 5 ขต
รงรียนพืๅนทีไกาะ จ านวน 124 รง 4,218,900           -                    4,218,900          -             -                    -                สนผ.   3.1 การบ ารุงรักษาละซอมซม ระบบครือขาย LAN ครือขาย INTERNET 

ละอุปกรณ์อินตอร์นใต฿หຌมีความพรຌอม฿ชຌงานรงรียนพืๅนทีไกาะ
450,000               450,000              23.2 การรักษเ์ทย รักษถ์ิไน อนุรักษสิ์ไงวดลຌอม รงรียนพืๅนทีไกาะ 1,848,900            1,848,900           23.3 พฒันาระบบบริหารจัดการศึกษาของรงรียนพืๅนทีไกาะ฿หຌมีประสิทธภิาพ 260,000               260,000              2   3.4 พฒันาคุณภาพการศึกษา สริมสรຌางทักษะชีวติ ทักษะอาชีพ ละ

การมีงานท าตามหลักปรัชญา ของศรษฐกิจพอพยีง รงรียนพืๅนทีไกาะ
1,460,000            1,460,000           23.5 สริมสรຌางสัมพธัภาพทีไดี฿นการอยูรวมกันของคน฿นชุมชนพืๅนทีไกาะ 200,000               200,000              24. กำรสงสรมิกำรจัดกำรศึกษำพัฒนำรงรยีนทีไจัดทีไพักนอนประจ ำ

฿หຌกับนักรยีน฿นรงรยีนพืๅนทีไสูง฿นถิไนทรุกันดำร
รงรียนทีไจัดทีไพกันอนประจ า฿หຌกับ
นักรียน฿นพืๅนทีไยากล าบาก 
จ านวน 677 รง 271,800,500        -                    271,800,500       -             -                    -                สนผ.  ***คาอาหารนักรียนพกันอนประจ า ส าหรับรงรียนทีไจัดทีไพกันอนประจ า

฿หຌกับนักรียน฿นพืๅนทีไยากล าบาก ดยจัด฿หຌพิไมติมจากทีไเดຌรับงินอุดหนุนส าหรับ
นักรียนพกันอนจัดสรร฿หຌทากับนักรียนพกันอนประจ าของรงรียนศึกษา
สงคราะห ์(ภาครียนทีไ 1= 150 วนั, ภาครียนทีไ 2 = 165 วนั) 271,800,500         271,800,500        1 - 4
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 งบอุดหนุน  รำยจำยอืไน

ครงกำรสงสรมิสิทธิละอกำสทำงกำรศึกษำ 9,000,000           9,000,000           -                   -             -                    -                สนผ.1. จัดท านยบายละนวปฏบิติักีไยวกับการรับนักรียน สังกัด สพฐ.    
ปการศึกษา 2561 115,000               115,000               2. สัมมนาผูຌอ านวยการส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาละผูຌอ านวยการกลุมนยบาย
ละผน ทัไวประทศ

1,609,800            1,609,800             3. จัดท านยบาย สพฐ. พ.ศ.2561-2564 160,764               160,764               4. สัมมนาการรับนักรียน ปการศึกษา 2560 425,000               425,000               5. จัดสรรงบประมาณสงสริมละพฒันาการรับนักรียน ปการศึกษา 2561 จ านวน 225 ขต
4,050,000            4,050,000             6. การประชาสัมพนัธก์ารรับนักรียน ปการศึกษา 2561                     6.1 ประชุมปฏบิติัการตรียมการประชาสัมพนัธก์ารรับนักรียน 

          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

1,402,436            1,402,436             
7. ติดตามการรับนักรียน วนัรับสมัคร สอบคัดลือก ละจับฉลาก            7.1 ติดตามละยีไยมชมกระบวนการ฿นวนัรับสมัคร 
          ก าหนดลงพืๅนทีไ 4 ภมูิภาค (ก.พ.-ม.ย.)                             7.2 ลงพืๅนทีไติดตาม฿นวนัสอบคัดลือกละจับฉลาก
          ฿นสวนกลาง 4 คณะ (ก.พ.-ม.ย.) 337,000               337,000               8. จัดท ารายงานผลการด านินงานการรับนักรียน สังกัด สพฐ. ปการศึกษา 2561   8.1 ประชุมปฏบิติัการจัดท ารางรายงานผลการด านินงาน
      การรับนักรียน         8.2 ประชุมปฏบิติัการจัดท ารายงานผลการด านินงานการรับนักรียน 8.3 จัดพมิพร์ายงานผลการด านินงานการรับนักรียน ปการศึกษา 2561 300,000               300,000               9. จัดพมิพน์ยบายละนวปฏบิติัการรับนักรียน ปการศึกษา 2560 600,000               600,000               126
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ด ำนินกำร

 จัดสรร฿หຌ
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งบประมำณ พ.ศ. 2561 จ ำนกตำมงบรำยจำย
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 งบอุดหนุน  รำยจำยอืไน

ครงกำรยอยยกระดบัคุณภำพรงรยีน฿นครงกำรตำมพระรำชด ำริ สงสริม สนับสนุนรงรียน฿น
ครงการตามพระราชด าริ จ านวน 665 รงรียน ฿หຌเดຌรับการพฒันา
ตามบริบทของกลุมละสภาพภมูิ
ประทศของรงรียนอยางหมาะสม

54,279,550         4,279,550           50,000,000        -             -                    -                สนผ.1. พัฒนำรงรยีน฿นครงกำรพัฒนำดใกละยำวชน฿นถิไนทรุกันดำร (กพด.) 
ตำมพระรำชด ำรสิมดใจพระทพรตันรำชสุดำฯ

16,600,000         -                    16,600,000        -             -                    -                สนผ.1.1 ประชุมสัมมนาผูຌบริหารรงรียนพืไอพิไมศักยภาพ฿นการบริหารจัดการ
ละพฒันางานครงการตามพระราชด าริ ตามผน กพด. 400 คน 3 วนั 993,300               993,300              1.2 ครงการรักษป์ຆานาน พืไอด านินการตามพระราชด าริสมดใจพระทพ
รัตนราชสุดาฯ

300,000               300,000              2. กำรด ำนินงำนครงกำรฉลิมพระกียรติละสงสรมิกำรรยีนรูຌ
ครงกำรตำมพระรำชด ำริ

-                     สนผ.2.1 สนับสนุนการจัดกิจกรรมการรียนรูຌตามนวพระราชด าริตามครงการ
พระราชด าริ

-                     2.1.1 จัดนิทรรศการฉลิมพระกียรติ 89 พรรษา 444 รร. 6,939,600            6,939,600           2.2.2 ลกปลีไยนรียนรูຌนักรียน/ครูผูຌสอนพืไอพฒันาตามนวพระราชด าริ 972,000               972,000              2.2.3 สนับสนุนการท าครงงานพฒันาตามนวพระราชด าริ 2,500,000            2,500,000           3. สนับสนุนกำรจัดกำรรยีนรูຌรงรยีน฿นครงกำรอนุรกัษ์พันธุกรรมพืช
อันนืไองมำจำกพระรำชด ำรฯิ

-                     สนผ.3.1 สนับสนุนรงรียนสมาชิกฯจัดกิจกรรมตามองค์ประกอบ 4,071,100            4,071,100           3.2 พิไมศักยภาพรงรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์พืไอ฿หຌกิดการรียนรูຌ
ทีไยัไงยืน

824,000               824,000              4. ครงกำรพัฒนำละรณรงค์กำร฿ชຌหญຌำฝกอันนืไองมำจำก
พระรำชด ำริ:สงสรมิกำรรยีนรูຌรืไองหญຌำฝก฿นสถำนศึกษำ

5,400,000           -                    5,400,000          -             -                    -                สนผ.4.1 จัดท านวทางการจัดการรียนรูຌการพฒันาละรณรงค์การ฿ชຌหญຌาฝก
฿นรงรียน

400,000               400,000              4.2 สนับสนุนการศึกษา ทดลอง การจัดท าครงงานการพฒันา 5,000,000            5,000,000           
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งบประมำณ พ.ศ. 2561 จ ำนกตำมงบรำยจำย
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หนวย : บาท  

 งบด ำนินงำน

 งบอุดหนุน  รำยจำยอืไน5. จัดคำ฿ชຌจำย฿นกำรด ำนินงำนตรยีมกำรรบัสดใจฯ 32,279,550         4,279,550           28,000,000        -             -                    -                สนผ.5.1 คา฿ชຌจายส าหรับผูຌบริหารละจຌาหนຌาทีไสวนกลางดินทางเปตรวจพืๅนทีไ
ละรับสดใจฯ 5 คน 3 วนั 30 จังหวดั (ดยฉลีไย 20 ครัๅง) 4,279,550            4,279,550             5.2 จัดสรรคา฿ชຌจาย฿นการตรียมการรับสดใจฯ฿หຌรงรียน฿นครงการพระราชด าริ
ละฉลิมพระกียรติของทุกพระองค์

28,000,000          28,000,000         
ครงกำรพัฒนำนยบำยกำรจัดกำรศึกษำตำมยุทธศำสตรข์อง สพฐ. 86,420,200         86,420,200           สพฐ.
งบประชมุ อบรม สัมมนำ 7,868,300           7,868,300             สพฐ.
กิจกรรมหลัก กำรชวยหลือกลุมปำ้หมำยทำงสังคม 100,770,800        83,444,700          17,326,100        -             -                    -                ภำคบังคับ/

ป้ำหมำย
ทำงสังคม

ฉก.ชน./
สอ./สวก./

สพฐ.
ครงกำรดูลชวยหลือละคุຌมครองนักรยีน นักรียนเดຌรับการพฒันาตใมตาม

ศักยภาพ฿นระบบการดูลชวยหลือ
นักรียน

39,945,800         24,998,300          14,947,500        -             -                    -                1-4 ฉก.ชน. 1. กำรดูลชวยหลือละคุຌมครองดใกนักรยีน 1. การพฒันาระบบการดูล
ชวยหลือนักรียน 225 ขต2. สถานศึกษารงรัดละด านินการ
ยีไยมบຌานละทีไพกันักรียนพืไอหา
นวทางการชวยหลือนักรียนอยาง
รอบดຌาน

22,379,840         13,642,220          8,737,620          -             -                    -                 1-4 ฉก.ชน.     1.1 รายการทรทัศน์วาเรตีๅชิงสารคดี "พระคุณทีไสาม" 4,708,800            4,708,800                  1.2 ติดตาม ประมิน วจิัยการปฏบิติังานของ ฉก.ชน.สพฐ. -                          1.3 ครงการคืนความสุขสูลูก สพฐ. 1,326,400            1,326,400                         - กิจกรรมรณรงค์การยีไยมบຌานนักรียน -                          1.4 สนับสนุนการด านินงานการดูลชวยหลือ ละคุຌมครองดใกนักรียน 5,214,535            489,535               4,725,000                1.5 ศูนย์ฝງาระวงัติดตามขาวสารของ สพฐ. 1,046,400            1,046,400                  1.6 ประชุมก าหนดนวทางการด านินงานศูนย์ฉพาะกิจคุຌมครองละ
ชวยหลือดใกนักรียนของส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา

-                         1.7 การพฒันาละยกระดับการดูลชวยหลือละคุຌมครองดใกนักรียน 4,012,620            4,012,620                1.8 ครงการสรุปขຌม 209,280               209,280               
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ด ำนินกำร

 จัดสรร฿หຌ
สพท./รงรยีน
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หนวย : บาท  

 งบด ำนินงำน

 งบอุดหนุน  รำยจำยอืไน     1.9 จัดพมิพ์อกสาร/สืไอการดูลชวยหลือละคุຌมครองดใกนักรียน 3,461,805            3,461,805                       - บนัทึกการยีไยมบຌานนักรียน -                              - คูมือการคุຌมครองนักรียน -                              - การจัดท าสืไอพืไอการกຌปญัหาการตัๅงครรภ฿์นวยัรุนละพฤติกรรม
เมพงึประสงค์

-                              - จัดท าสืไอระบบการดูลชวยหลือนักรียน พืไอพฒันาศักยภาพครู (E – leaning) -                         1.10 จຌางหมาบริการสนับสนุนการปฏบิติังานศูนย์ฉพาะกิจคุຌมครองละ
ชวยหลือดใกนักรียน

2,400,000            2,400,000             2. ระบบกำรดูลชวยหลือดใกนักรยีน คัดลือกส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
 ละสถานศึกษาพืไอขຌารับการ
ประกวดละรับรางวลัระบบการดูล
ชวยหลือนักรียน

2,651,000           2,651,000           -                   -             -                    -                 1-4 ฉก.ชน.    2.1 คัดลือกส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา/สถานศึกษาพืไอ฿หຌ สพฐ. พจิารณา
พืไอรับรางวลัระบบการดูลชวยหลือนักรียน ระดับขตตรวจราชการ

285,000               285,000                   2.2 ติดตามชิงประจักษส์ านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา/สถานศึกษาพืไอรับรางวลั
ระบบการดูลชวยหลือนักรียน (การน าสนอการด านินงานระบบการดูล
ชวยหลือนักรียน) 1,532,800            1,532,800                 2.3 ประชุมตัดสินส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาร/สถานศึกษาพืไอรับรางวลั
ระบบการดูลชวยหลือนักรียน

333,200               333,200                   2.4 ประชุมถอดบทรียนระบบการดูลชวยหลือนักรียน ละรับรางวลั 500,000               500,000               3. นักจิตวิทยำรงรยีนประจ ำขตพืๅนทีไ นักจิตวทิยารงรียนประจ าขตพืๅนทีไ
การศึกษาน ารอง 26 ขต

5,954,200           338,200              5,616,000          -             -                    -                1 ฉก.ชน.    3.1 งินดือนนักจิตวทิยารงรียนประจ าขตพืๅนทีไการศึกษา น ารอง 26 ขต 5,616,000            5,616,000               3.2 สรุปผลการด านินงานนักจิตวทิยารงรียนประจ าขตพืๅนทีไการศึกษา 
น ารอง 26 ขต

338,200               338,200               

129



 ส ำนัก/สพฐ.
ด ำนินกำร
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 งบอุดหนุน  รำยจำยอืไน4. กำรสรຌำงภมูคุิຌมกันทำงสังคม 1,900,000           1,900,000           -                   -             -                    -                 1-4 ฉก.ชน.    4.1 พัฒนำทกัษะชวีิตปฐมวัย 800,000             800,000              -                   -             -                    -                         - ประชุมปฏบิติัการพฒันาทักษะชีวติปฐมวยั 300,000               300,000                        - ประชุม Conference 225 ขตพืๅนทีไการศึกษา -                              - ศึกษาจาะลึกการพฒันาทักษะชีวติปฐมวยั 6 ภาค 300,000               300,000                        - จัดจຌางวจิัยการพฒันาทักษะชีวติปฐมวยั 200,000               200,000                   4.2 กำรพัฒนำครตูຌนบบกำรจัดกำรรยีนรูຌบรูณำกำรทกัษะชวีิต 1,100,000           1,100,000           -                   -             -                    -                          - ประชุมปฏบิติัการจัดท ากณฑ์การคัดลือกครูตຌนบบการจัดการรียนรูຌ
บรูณาการทักษะชีวติ

300,000               300,000                         - ประชุมปฏบิติัการคัดลือครูตຌนบบการจัดการรียนรูຌ
บรูณาการทักษะชีวติ

300,000               300,000                         - ประชุมปฏบิติัการพฒันาครูตຌนบบการจัดการรียนรูຌ
บรูณาการทักษะชีวติ ละมอบรางวลั

500,000               500,000               5. กำรพัฒนำละสงสรมิควำมประพฤตนัิกรยีน 5,685,480           5,685,480           -                   -             -                    -                 1-4 ฉก.ชน.    5.1 ประชมุสัมมนำกำรขบัคลืไอนกำรสงสรมิควำมประพฤตนัิกรยีน 500,000               500,000                   5.2 กำรพัฒนำละสงสรมิควำมประพฤตนัิกรยีน 2,694,380           2,694,380           -                   -             -                    -                        5.2.1 รณรงค์การฝງาระวงัละสงสริมความประพฤตินักรียน 261,000               261,000                       5.2.2 ออกตรวจติดตามพฒันาละสงสริมความประพฤตินักรียน 1,462,500            1,462,500                     5.2.3 อบรมพิไมพนักงานจຌาหนຌาทีไสงสริมความประพฤตินักรียนละ
นักศึกษา

500,000               500,000                       5.2.4  ชิดชูกียรติพนักงานจຌาหนຌาทีไสงสริมความประพฤตินักรียน
ละนักศึกษาทีไปฏบิติังานดีดน

104,640               104,640                       5.2.5  ขับคลืไอน ติดตามการด านินงานพฒันาละสงสริม
ความประพฤตินักรียน

366,240               366,240                   5.3 ครงกำรอบรมยุวชนต ำรวจ สพฐ. 1,943,600           1,943,600           -                   -             -                    -                ฉก.ชน.        5.3.1 การอบรมยุวชนต ารวจ สพฐ. 4 ภมูิภาค 800,000               800,000                       5.3.2 ฝຄกอบรมวทิยากรคายยุวชนต ารวจ สพฐ. 843,600               843,600                       5.3.3 ติดตามการด านินงานครงการอบรมยุวชนต ารวจ สพฐ. 300,000               300,000                   5.4 ครงกำรมำตรกำรกรงุทพฯ ปลอดภยั 547,500             547,500               
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ด ำนินกำร

 จัดสรร฿หຌ
สพท./รงรยีน

 สพท. สนอ
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ลกปำ้

ยุทธศำสตร์ทีไ 4 ขยำยอกำสกำรขຌำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำละกำรรียนรูຌอยำงมีคุณภำพ

ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม ปำ้หมำย  รวม

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จ ำนกตำมงบรำยจำย

เตรมำส หลงงนิ  หนวยงำน
รบัผิดชอบ

หนวย : บาท  

 งบด ำนินงำน

 งบอุดหนุน  รำยจำยอืไน6. กำรคุຌมครองละพิทกัษ์สิทธิดใก สถานศึกษา มีความปลอดภยั เดຌก 
ภยัพบิติัทางธรรมชาติ/สาธารณภยั 
อุบติัหตุ ละภยับคุคล รวมทัๅงจัดท า
ผนการปງองกันละซักซຌอมภาค
รียนละ 1 ครัๅง

1,375,280           781,400               593,880               1-4 ฉก.ชน.    6.1 การรายงานผลการปฏบิติังานคุຌมครองประจ าดือนรูปบบ Online    6.2 อบรมจຌาหนຌาทีไปฏบิติังานคุຌมครองละชวยหลือดใกนักรียนของส านักงาน
ขตพืๅนทีไการศึกษา          - จัดท าหลักสูตรการอบรมจຌาหนຌาทีไปฏบิติังานคุຌมครองของส านักงาน
ขตพืๅนทีไการศึกษา    6.3 ครงการพฒันาครือขายรงรียนคุຌมครองดใก          6.3.1 การพฒันาครือขายรงรียนคุຌมครองดใก          6.3.2 สัมมนาลกปลีไยนรียนรูຌการด านินงานรงรียนคุຌมครองดใก          6.3.3 การติดตามละประมินผลการด านินงานรงรียนคุຌมครองดใก    6.4 วจิัยถอดบทรียนการด านินงานของผูຌปฏบิติังานดຌานการคุຌมครองดใกนักรียน    6.5 วจิัยละพฒันาหลักสูตรการฝຄกอบรมจຌาหนຌาทีไปฏบิติังานคุຌมครอง
ละชวยหลือดใกนักรียน    6.6 การพฒันาครือขายคนท างานดຌานดใก ประจ าป 2561
ครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพละดูลควำมปลอดภยัของนักรยีน
ละรงรยีน

2,959,100           2,959,100           -                   -             -                    -                2-4 สอ.
   กิจกรรมพฒันาการจัดระบบความปลอดภยั฿นสถานศึกษา  ขตพืๅนทีไละสถานศึกษามีความรูຌ

ความขຌา฿จรຌอยละ 90 1,553,100           1,553,100             -                   -             -                    -                สอ.
   กิจกรรมการสริมสรຌางศักยภาพบคุลากรละ฿หຌความรูຌกนักรียนดຌานการ
ปງองกันละบรรทาสาธารณภยั

 บคุลากรทางการศึกษา 400 คน 
จาก 4 ภมูิภาค มีความรูຌ ความขຌา฿จ
ดຌานการปງองกันละบรรทา
สาธารณภยั

1,406,000           1,406,000             -                   -             -                    -                สอ.
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ด ำนินกำร

 จัดสรร฿หຌ
สพท./รงรยีน
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ลกปำ้

ยุทธศำสตร์ทีไ 4 ขยำยอกำสกำรขຌำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำละกำรรียนรูຌอยำงมีคุณภำพ

ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม ปำ้หมำย  รวม

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จ ำนกตำมงบรำยจำย

เตรมำส หลงงนิ  หนวยงำน
รบัผิดชอบ

หนวย : บาท  

 งบด ำนินงำน

 งบอุดหนุน  รำยจำยอืไน

ครงกำรพัฒนำควำมขຌมขใงกำรด ำนินงำนนะนว฿นสถำนศึกษำ 13,645,100         11,266,500         2,378,600          -            -                    -                 1-4  สวก. - ครงกำรหຌองรยีนอำชพี 3,697,600           1,719,000           1,978,600          -            -                    -                1-3  สวก.1.จัดสรรงบประมาณ฿หຌรงรียน฿นครงการหຌองรียนอาชีพ฿นพืๅนทีไครงการ
มืองตຌนบบสามหลีไยมมัไนคง มัไงคัไง ยัไงยืน ละขตพฒันาศรษฐกิจพิศษ
ภาคหนือ รุนทีไ 1 +รุน 22.จัดประชุมปฏบิติัการปรับปรุงหลักสูตร/คูมือการจัดการรียนการสอนหຌองรียน
อาชีพ

363,000               363,000  2-33. สนับสนุนงบประมาณพืไอการฝຄกประสบการณ์อาชีพ฿นชวงปຂดทอม
ภาคฤดูรຌอน

903,000               903,000  1-24. จัดประชุมปฏบิติัการจัดท าหลักสูตรคายนักรียน฿นครงการหຌองรียนอาชีพ 587,000               587,000 35. จัดกิจกรรมคายนักรียน฿นครงการหຌองรียนอาชีพ 1,075,600            1,075,600  1-26. จัดวทีลกปลีไยนรียนรูຌผลการด านินงานสถานศึกษาครงการ
หຌองรียนอาชีพ

769,000               769,000 - ครงกำรนะนวอำชพี 2,578,500           2,178,500           400,000            -             -                    -                1-4  สวก.
กิจกรรมทีไ 1 กำรสรຌำงสรมิประสบกำรณอ์ำชพี ส ำหรบันักรยีนชัๅน ม.3 1. พืไอ฿หຌส านักงานขตพืๅนทีไ

การศึกษา ละสถานศึกษาสามารถ
ด านินงานนะนวอาชีพ ดย
พฒันาผูຌรียนบรรลุปງาหมาย
การศึกษาพืไอการมีงานท าอยางมี
ประสิทธภิาพ

1,253,400            1,253,400             -                    -              -                     -                  สวก.    1.1 จัดจຌางท าปรกรมสืบคຌนสถานประกอบการพืไอการสรຌางสริม
ประสบการณ์อาชีพดຌวย GPS 2. พืไอ฿หຌนักรียนมีความตระหนักรูຌ

฿นอาชีพ
60,000                60,000                  2-3    1.2 ประชุมปฏบิติัการถอดบทรียน฿นการสรຌางสริมประสบการณ์อาชีพ 3.  พืไอ฿หຌนักรียนสามารถก าหนด

ปງาหมาย฿นการศึกษาตอหรือ
ประกอบอาชีพเดຌหมาะสม
สอดคลຌองกับความตຌองการ ความ
สน฿จ ละความถนัดส ารวจอาชีพ 
ละตรียมตัวสูอาชีพ

300,400               300,400                3    1.3 ประชุมสัมมนาครือขาย฿นการสรຌางสริมประสบการณ์อาชีพ 843,000               843,000                2-3    1.4 นิทศการสรຌางสริมประสบการณ์อาชีพ (บรูณาการรวมกับ ศนฐ.) -                         1.5 ติดตามการสรຌางสริมประสบการณ์อาชีพ (บรูณาการรวมกับ สตผ.) 50,000                50,000                  3-4
กิจกรรมทีไ 2 กำรพัฒนำวใบเซตท์ำงกำรนะนวส ำหรบันักรยีน ของ สพฐ. 951,500             551,500              400,000            -             -                    -                1-3  สวก.

พืไอสงสริม สนับสนุน ฿หຌนักรียน
ชัๅนมัธยมศึกษาตอนปลายทีไมีความ
ถนัดละสน฿จ จะรียนตอสายอาชีพ
เดຌรับการพฒันาดยนຌนการฝຄก
ทักษะประสบการณ์ตรียมตัวขຌาสู
อาชีพจบลຌวมีงานท าทันที ปງาหมาย
รงรียน฿นครงการหຌองรียนอาชีพ 6 รง ปຂดหຌองรียนอาชีพสาขาศิลป์ -อาชีพ มีนักรียน 2 รุน รวมจ านวน 721 คน
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ด ำนินกำร
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ยุทธศำสตร์ทีไ 4 ขยำยอกำสกำรขຌำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำละกำรรียนรูຌอยำงมีคุณภำพ

ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม ปำ้หมำย  รวม

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จ ำนกตำมงบรำยจำย

เตรมำส หลงงนิ  หนวยงำน
รบัผิดชอบ

หนวย : บาท  

 งบด ำนินงำน

 งบอุดหนุน  รำยจำยอืไน    2.1 จัดสรร งปม. ฿หຌคณะท างานพฒันาวใบเซต์ 400,000               400,000               1-2    2.2 ประชุมปรับปรุงครงสรຌางละนืๅอหา฿นวใบเซต์ 481,500               481,500                2-3    2.3 จัดท ากียรติบตัรยกยองชมชย/งินรางวลั/ของขวญัส าหรับผูຌขຌารวม
กิจกรรม

5,000                  5,000                   3    2.4 ชาพืๅนทีไบริการวใบเซต์ละจดทะบยีนดมนนม 25,000                25,000                  1-2    2.5 ชาสัญญาณอินตอร์นใต 40,000                40,000                  1-2
กิจกรรมทีไ 3 สຌนทำงกำรศึกษำพืไอกำรมงีำนท ำ 373,600             373,600              -                   -             -                    -                2  สวก.    3.1 ประชุมปฏบิติัการจัดท านวทางการพฒันาทักษะอาชีพละทักษะการ
ท างานส าหรับนักรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตຌน

373,600               373,600               2    3.2 สงสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม/ครงการ/รายวชิาพืไอพฒันาทักษะอาชีพฯ -                    2
กิจกรรมทีไ 4 กำรจัดวทีลกปลีไยนรยีนรูຌ (PLC) กำรด ำนินงำนนะนวอำชพี
฿นสถำนศึกษำ (บรูณำกำรรวมกับ สมป.) -                    1-4  สวก.
ครงกำรขบัคลืไอนพืไอพัฒนำควำมขຌมขใงกำรด ำนินงำนนะนว฿น
สถำนศึกษำ

ขับคลืไอนพืไอพฒันาความขຌมขใง
การด านินงานนะนว
฿นสถานศึกษาตามนยบาย
กระทรวงศึกษาธกิาร

7,369,000            7,369,000              1-4
ครงกำรพัฒนำนยบำยกำรจัดกำรศึกษำตำมยุทธศำสตรข์อง สพฐ. 37,699,800         37,699,800            สพฐ.
งบประชมุ อบรม สัมมนำ 6,521,000           6,521,000              สพฐ.
ผลผลิตผูຌจบกำรศึกษำมธัยมศึกษำตอนปลำย 212,893,200        4,440,000           198,457,200       -             9,996,000           สนผ.
กิจกรรมหลัก กำรจัดกำรศึกษำมธัยมศึกษำตอนปลำยส ำหรบัรงรยีนปกติ 212,893,200        4,440,000           198,457,200       -             9,996,000           สนผ.

รวมรำยจำยประจ ำ 212,893,200        4,440,000           198,457,200       -             9,996,000           สนผ.1. งนิตอบทนกำรปฏบิตังิำนนอกวลำรำชกำร -                    -                     สนผ. - คำลวงวลำดูลนักรยีนประจ ำ 10,615,600         10,615,600         -                     สนผ. - คำลวงวลำกำรบรหิำรส ำนักงำนขตพืๅนทีไกำรศึกษำมธัยมศึกษำตอนปลำย 2,187,600           2,187,600           -                     สนผ.2. คำตอบทนวิทยำกร/ครผููຌสอนอิสลำมศึกษำ -                    -                    -                     สนผ. - คำตอบทนวิทยำกรสอนอิสลำมศึกษำ 9,216,000           9,216,000           -                     สนผ.3. คำบีๅยลีๅยง ทีไพัก ละพำหนะ 21,240,000         4,440,000             16,800,000         -                     สนผ.4. คำซอมซมสิไงกอสรຌำง 62,560,100         62,560,100         -                     สนผ.5. คำซอมซมครภุณัฑ์ 35,400,000         35,400,000         -                     สนผ.6. คำปรบัปรงุซอมซมระบบเฟฟ้ำ ประปำ 30,000,000         30,000,000         -                     สนผ.7. คำจຌำงหมำบรกิำร - คำจຌำงหมำบรกิำร (นักกำรฯ รปภ. มบຌำน ละอัตรำ
จຌำงทีไขำดตำมกณฑ์) 4,365,900           4,365,900           -                     สนผ.8. คำวัสดสุ ำหรบัครอืขำยกำรนิทศระดบัมธัยมศึกษำ  42 ขต 3,773,200           3,773,200           -                     สนผ. 133
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 งบอุดหนุน  รำยจำยอืไน9. คำวัสดุชืๅอพลิงละหลอลืไน 4,032,000           4,032,000           -                     สนผ.10. คำเฟฟ้ำ - คำสำธำรณปูภคส ำนักงำนขตพืๅนทีไกำรศึกษำมธัยมศึกษำ 10,080,000         10,080,000         -                     สนผ.11. คำนๅ ำประปำ 858,800             858,800              -                     สนผ.12. คำบรกิำรสืไอสำรละทรคมนำคม 6,048,000           6,048,000           -                     สนผ.13. คำบรกิำรทรศัพท์ 2,520,000           2,520,000           -                     สนผ.14. งนิอุดหนุนคำอำหำรนักรยีนประจ ำ 9,996,000           -                    9,996,000            สนผ.
ผลผลิตทีไ 4 ดใกพิกำรเดຌรบักำรกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำนละกำรพัฒนำสมรรถภำพ 2,242,228,700     934,000              2,095,686,700    -             145,608,000        -                1-2  ดใกพิกำร สศศ./สพฐ.
กิจกรรมหลัก สนับสนุนกำรศึกษำส ำหรบัดใกออทสิตกิละดใกพิกำร
฿นมลูนิธิคุณพุม

จ านวนทุนสนับสนุนการศึกษาส าหรับ
ดใกออทิสติกละดใกพกิาร฿นมูลนิธิ
คุณพุม 5,000 ทุน

53,316,000         53,316,000          1 สศศ.
กิจกรรมหลัก คืนคร฿ูหຌนักรยีน ส ำหรบันักรยีนพิกำร จ านวนบคุลากรสนับสนุนการจัด

การรียนการสอน 16,098 คน
1,838,289,600     1,838,289,600     1-2 สศศ.

กิจกรรมหลัก กำรจัดกำรศึกษำพืไอนักรยีนพิกำรดยรงรยีนศึกษำพิศษ จ านวนนักรียน฿นรงรียนศึกษา
พิศษ 15,957 คน

115,815,400        115,815,400        1-2 สศศ.
กิจกรรมหลัก กำรพัฒนำสมรรถภำพดใกพิกำรดยศูนย์กำรศึกษำพิศษ จ านวนดใกพกิาร฿นศูนย์การศึกษา

พิศษ จ านวน 29,000 คน
234,807,700        934,000               141,581,700        92,292,000          1-2 สศศ.

ผลผลิตทีไ 5 ดใกดຌอยอกำสเดຌรบักำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน 181,098,200        -                    181,098,200       -             -                    1-2  ดใกดຌอย
อกำส

สศศ.
กิจกรรมหลัก กำรจัดกำรศึกษำส ำหรบัดใกดຌอยอกำสดยรงรยีนศึกษำ
สงครำะห์

จ านวนนักรียน฿นรงรียนศึกษา
สงคราะห/์ราชประชานุคราะห ์41,141 คน

181,098,200        181,098,200        สศศ.
กองทนุสงสรมิละพัฒนำกำรศึกษำส ำหรบัคนพิกำร 150,000,000        -                    -                   -             -                    150,000,000 1 - 4 -          กองทุน
กิจกรรมหลัก กำรสงสรมิละพัฒนำกำรศึกษำส ำหรบัคนพิกำร 150,000,000        150,000,000   
มำตรกำรทีไ 1 : พิไมอกำส฿หຌคนพิกำรเดຌรบับรกิำรทำงกำรศึกษำ ดใกพกิาร 2,070 คน 16,750,000 16,750,000 1 - 4 กองทุน
มำตรกำรทีไ 2 : พัฒนำหลักสูตรกระบวนกำรจัดกำรรยีนรูຌ 
กำรวัดละประมนิผล฿หຌหมำะสมส ำหรบัคนพิกำร

ครูละบคุลากร 1,435 คน 14,071,000 14,071,000 1 - 4 กองทุน

มำตรกำรทีไ 3 : พัฒนำคุณภำพคร ูละบคุลำกรทีไกีไยวขຌองกับ
กำรจัดกำรศึกษำส ำหรบัคนพิกำร

1. ดใกพกิาร 27,369 คน2. ผูຌปกครอง 1,060 คน3. ครูละบคุลากร 9,831 คน

83,425,011 83,425,011 1 - 4 กองทุน

มำตรกำรทีไ 4 : พัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำละหลงรยีนรูຌส ำหรบัคนพิกำร 1. ดใกพกิาร 1,500 คน2. ผูຌปกครอง 600 คน3. ครูละบคุลากร 971 คน

10,622,262         10,622,262      1 - 4 กองทุน 134
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มำตรกำรทีไ 5 : สงสรมิกำรมสีวนรวม฿นกำรจัดกำรศึกษำส ำหรบัคนพิกำร 1. ดใกพกิาร 488 คน2. ผูຌปกครอง 1,036 คน3. ครูละบคุลากร 690 คน

13,634,698 13,634,698 1 - 4 กองทุน

มำตรกำรทีไ 6 : พัฒนำระบบกำรบรหิำรละกลเก฿นกำรจัดกำรศึกษำ
ส ำหรบัคนพิกำร

1. ดใกพกิาร 160 คน2. ครูละบคุลากร 1,960 คน
1,847,769 1,847,769 1 - 4 กองทุน

มำตรกำรทีไ 7 : ระดมทรพัยำกรจำกทกุภำคสวนพืไอกำรศึกษำ
ส ำหรบัคนพิกำร

9,649,260 9,649,260 1 - 4 กองทุน

ผนงำนบรูณำกำรยกระดบัคุณภำพกำรศึกษำละกำรรยีนรูຌตลอดชวีิต 37,670,000,500   216,619,780        767,413,920       -             36,438,280,900   247,685,900   
ครงกำรพัฒนำสืไอละทคนลยีสำรสนทศพืไอกำรศึกษำ 605,107,000        19,846,100          406,075,000       -             -                    179,185,900   2-3  พัฒนำสืไอ/

ทำงเกล
ศพก./สพฐ.

กิจกรรมหลัก กำรสงสรมิกำรจัดกำรศึกษำทำงเกล 605,107,000        19,846,100          406,075,000       -             -                    179,185,900   ศพก.1. ประชุมชีๅจงท าความขຌา฿จผูຌอ านวยการรงรียน ครู ละศึกษานิทศก์บรรจุ฿หม
 รืไอง DLTV ผูຌอ านวยการรงรียน ครูละ

ศึกษานิทศก์บรรจุ฿หม ป 2561 1,137,200           1,137,200             22. จัดสรรงบประมาณการซอมบ ารุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวทียมละทรทัศน์ของ
รงรียนขนาดลใก

รงรียน฿นครงการ DLTV 370,075,000        370,075,000        23. จัดสรรงบประมาณส าหรับรงรียนทีไจัดการรียนการสอนทางเกลผานดาวทียม
ทีไมีปญัหาเฟฟງา

รงรียนสังกัด สพฐ. ทีไมีปญัหาเฟฟງา 36,000,000         36,000,000         24. การจัดท า Content for www.dlit.ac.th จ านวน 3,000 ตอน 179,185,900        179,185,900    2-3
ครงกำรพัฒนำนยบำยกำรจัดกำรศึกษำตำมยุทธศำสตรข์อง สพฐ. 758,100             758,100               สพฐ.
งบประชมุ อบรม สัมมนำ 17,950,800         17,950,800           สพฐ.
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ครงกำรขยำยอกำสกำรขຌำถึงบรกิำรทำงกำรศึกษำละกำรรยีนรูຌ
ตลอดชวีิตอยำงทัไวถึงละมคุีณภำพ

37,064,893,500 196,773,680 361,338,920 0 36,438,280,900 68,500,000 สศศ./สอ./
สนผ./สพฐ.

กิจกรรมหลัก กำรสนับสนุนคำ฿ชຌจำย฿นกำรจัดกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน สนับสนุนคำ฿ชຌจำย฿หຌกับนักรยีน
฿นสังกัด สพฐ. ทกุคน ตัๅงตระดบั
อนุบำลจนจบกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน

36,230,405,900   36,230,405,900    สนผ.1) คำหนังสือรยีน 2,619,856,300 2,619,856,3002) คำอุปกรณก์ำรรยีน 2,680,030,100 2,680,030,1003) คำครืไองบบนักรยีน 2,754,409,000 2,754,409,0004) คำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผูຌรยีน 4,522,824,000 4,522,824,0005) คำจัดกำรรยีนกำรสอน 23,653,286,500 23,653,286,500
กิจกรรมหลัก ยกระดบัคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำส ำหรบัดใกทีไมคีวำมตຌองกำร
จ ำปຓนพิศษ

614,366,600        196,773,680        217,592,920       -             200,000,000        -                1-4 ขยำย
อกำส/
ยกระดับ
คุณภำพ

 สศศ.1. ครงกำรสงสรมิละพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำส ำหรบัผูຌรยีนทีไมคีวำมตຌองกำร
จ ำปຓนพิศษ

469,628,360        52,035,440          217,592,920       -             200,000,000        -                สศศ.1.1 คำตอบทนส ำหรบัผูຌปฏบิตังิำน฿หຌรำชกำร 52,521,000         -                    52,521,000        -             -                    -                สศศ.
กิจกรรมทีไ 1 ส าหรับหຌองรียนคูขนานออทิสติก จ านวน 113 อัตรา 21,453,000          21,453,000         
กิจกรรมทีไ 2 ส าหรับดใกจใบปຆวยรืๅอรัง฿นรงพยาบาล จ านวน 110 อัตรา 20,862,000          20,862,000         
กิจกรรมทีไ 3 ส าหรับจัดการรียนการสอนบบวอลดอร์ฟ จ านวน 54 อัตรา 10,206,000          10,206,000         1.2 พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรรยีนกำรสอน กำรวัดละกำรประมนิผล 3,432,300           126,660              3,305,640          -             -                    -                สศศ.1.2.1 ครงการ พฒันาระบบประกันคุณภาพละมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา (3 ประภทสถานศึกษา) ชงิปรมิำณ1. ผูຌบริหารสถานศึกษา 176 คน2. หวัหนຌางานประกันคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษา 176 คน3. ผูຌทรงคุณวฒิุ 50 คน

3,432,300            126,660               3,305,640           
ชงิคุณภำพ1. สถานศึกษาทุกหงมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา2. ผูຌรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา1.3 กำรผลิตละพัฒนำครู 50,560,920         13,933,100          36,627,820        -             -                    -                สศศ. 136
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 งบอุดหนุน  รำยจำยอืไน1.3.1 ครงการพฒันาคุณภาพชีวติบคุลากรพิไมประสิทธภิาพ฿นการปฏบิติังาน
ดຌานการบริการดຌวย฿จละสรຌางความปรองดองคน฿นองค์กรอยางมีความสุข "ชีวติบกิบาน การท างานปน็สุข" ขຌาราชการละบคุลากร฿น สศศ. 

ทุกคน เดຌรับการพฒันา ปรับทัศนคติ
ลดความขัดยຌง

1,314,600            1,314,600             1.3.2 ครงการพฒันาระบบครือขายประสิทธภิาพการจัดการศึกษาส าหรับ
คนพกิารละผูຌดຌอยอกาส

ครือขายเดຌรวมพฒันาสถานศึกษาสู
มาตรฐานปน็ครืไองมือส าคัญ฿นการ
ระดมสรรพก าลัง฿นการด านินการ
สูความส ารใจ

10,022,880          10,022,880         1.3.3 ครงการ บริหารคุณภาพกลุมสถานศึกษา 8 กลุม฿นสังกัดส านักบริหารงาน
การศึกษาพิศษ

ชงิปรมิำณ สถานศึกษา 8 กลุม
ชงิคุณภำพ รຌอยละของกลุม
สถานศึกษา มีการด านินการตาม
กิจกรรมทีไก าหนด

5,258,400            5,258,400           1.3.4 ครงการ ประชุมชิงปฏบิติัการพืไอพฒันาศักยภาพการบริหารงาน
สถานศึกษาของผูຌบริหารสถานศึกษาสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิศษ

ผูຌบริหารสถานศึกษา 176 คน 3,286,500            1,636,500             1,650,000           1.3.5 ครงการพฒันาการจัดการรียนการสอนตามนวทางวอลดอร์ฟ ชงิปรมิำณ 1. ครู฿นรงรียนทีไสอนผูຌบกพรอง
ทางการเดຌยิน 21 รง ละรงรียน
พระต าหนักสวนกุหลาบ รวม 104 คน2. ครู฿นรงรียนทีไสอนผูຌบกพรอง
ทางสติปญัญา 17 รงรวม 100 คน

2,813,460            2,813,460           
ชงิคุณภำพ ครูจัดการรียนการสอน
ตามนวทางวอลดอร์ฟทีไหมาะสม
สอดคลຌองกับวธิกีารรียนรูຌของ
นักรียนตละกลุม1.3.6 ครงการพฒันาบคุลากรรงรียนฉพาะความพกิาร สังกัดส านักบริหารงาน

การศึกษาพิศษ
ชงิปรมิำณ 1. ครู฿น ร.ร. ศึกษาสงคราะห ์13 
รง รวม 66 คน2. รงรียนฉพาะความพกิาร 33 รง
  รวม ครู 80 คน

1,413,480            1,413,480             
ชงิคุณภำพ ครูสอนนักรียนทีไมี
ความบกพรองทางการเดຌยินมีลาม
ภาษามือ฿นการสืไอสารขัๅนพืๅนฐาน

137



 ส ำนัก/สพฐ.
ด ำนินกำร

 จัดสรร฿หຌ
สพท./รงรยีน

 สพท. สนอ
ครงกำร
ลกปำ้

ยุทธศำสตร์ทีไ 4 ขยำยอกำสกำรขຌำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำละกำรรียนรูຌอยำงมีคุณภำพ

ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม ปำ้หมำย  รวม

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จ ำนกตำมงบรำยจำย

เตรมำส หลงงนิ  หนวยงำน
รบัผิดชอบ

หนวย : บาท  

 งบด ำนินงำน

 งบอุดหนุน  รำยจำยอืไน1.3.7 ครงการ อบรมครูผูຌชวยพืไอตรียมความพรຌอมละพฒันาอยางขຌม
กอนตงตัๅง฿หຌด ารงต าหนงครูตามหลักกณฑ์ทีไ ก.ค.ศ. ก าหนด

ชงิปรมิำณ ครูผูຌชวยบรรจุ฿หม 500
 คน

2,366,280            2,366,280             
ชงิคุณภำพ ครูผูຌชวยมีความรูຌ ทักษะ
จตคติทีไดี มีคุณธรรม จริยธรรม ละ
จรรยาบรรณวชิาชีพทีไหมาะสมปรับ
ทัศนคติ฿นการปฏบิติัหนຌาทีไราชการ
฿หຌกิดประสิทธภิาพ ประสิทธผิล1.3.8 ครงการ พฒันาการจัดท าผลงานทางวชิาการของขຌาราชการครู

ละบคุลากรทางการศึกษาพืไอความกຌาวหนຌาทางวชิาชีพ สังกัด
ส านักบริหารงานการศึกษาพิศษ

ขຌาราชการครูละบคุลากรทางการ
ศึกษาทีไสงผลงานทางวชิาการ

705,300               705,300               1.3.9 ครงการ การพฒันาประสิทธภิาพการสืบสวน / สอบสวน ละพจิารณา
ส านวนการรຌองรียนละการด านินการทางวนิัย

นิติกรละบคุลากรผูຌปฏบิติัหนຌาทีไ฿น
สืบสวน/สอบสวน มีความรูຌ ทักษะ
ดຌานการบริหารสมรรถนะดຌานการ
บริหาร จตคติทีไดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวชิาชีพทีไ
หมาะสม

657,300               657,300               1.3.10 ครงการอบรมการจัดการความรูຌดຌานระบบบริหารการงินการคลัง
ภาครัฐ

1. รอง ผอ.ดຌานการงิน 176 คน2. ผูຌปฏบิติังานดຌานการงิน 176 คน
2,191,980            1,480,740             711,240              1.3.11 ครงการพฒันาการรียนการสอนภาษาอังกฤษ฿นรูปบบ English Bilingual Education (EBE) (2รุน) ครูผูຌสอนวชิาวทิยาศาสตร์ ระดับ

มัธยมศึกษาตຌน จ านวน 51 คน
2,182,800            2,182,800             1.3.12 ครงการ พฒันาครูละบคุลากรทางการศึกษาพืไอยกระดับคุณภาพ

การศึกษาตามศักยภาพของตละบคุคล
1,803,660            1,221,000             582,660              1.3.13 .ครงการยกระดับการสอนภาษาอังกฤษระดับชัๅนประถมศึกษา฿นรงรียน

การศึกษาสงคราะห ์(พิไมกลุมปງาหมายรงรียนศึกษาพิศษ) ครูผูຌสอนวชิาภาษาอังกฤษระดับชัๅน
ประถมศึกษา฿นรงรียนศึกษา
สงคราะห์ละฉพาะความพกิาร 
รวม 99 คน

6,441,540            6,441,540           1.3.14 ครงการสริมสรຌางคุณธรรม จริยธรรม ละธรรมาภบิาล฿นสถานศึกษา 
สรຌางสรรค์ดใกดีสูสังคม

นักรียนทุกคน฿นรงรียนศึกษา
สงคราะห์ละฉพาะความพกิาร

10,102,740          955,100               9,147,640           
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 ส ำนัก/สพฐ.
ด ำนินกำร

 จัดสรร฿หຌ
สพท./รงรยีน

 สพท. สนอ
ครงกำร
ลกปำ้

ยุทธศำสตร์ทีไ 4 ขยำยอกำสกำรขຌำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำละกำรรียนรูຌอยำงมีคุณภำพ

ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม ปำ้หมำย  รวม

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จ ำนกตำมงบรำยจำย

เตรมำส หลงงนิ  หนวยงำน
รบัผิดชอบ

หนวย : บาท  

 งบด ำนินงำน

 งบอุดหนุน  รำยจำยอืไน1.4 ผลิต ละพัฒนำก ำลังคน รวมทัๅงงำนวิจัยทีไสอดคลຌองกับ
ควำมตຌองกำรของกำรพัฒนำประทศ

2,049,000           2,049,000           -                   -             -                    -                สศศ.1.4.1 ครงการ วิคราะหค์า฿ชຌจายตอหวัทีไหมาะสม฿นการจัดการศึกษาส าหรับ
นักรียนพกิารตละประภทความพกิารละระดับการศึกษา
฿นสังกัด สศศ. รงรียนฉพาะความพกิาร 48 รง 2,049,000            2,049,000             1.5 กำรขຌำถึงอกำสทำงกำรศึกษำละกำรรยีนรูຌอยำงตอนืไองตลอดชวีิต 122,286,240        14,530,520          107,755,720       -             -                    -                -          สศศ.1.5.1 ครงการ พฒันาคุณภาพการจัดการศึกษารียนรวม ชงิปรมิำณ นักรียนทีไมี

ความตຌองการจ าปน็พิศษทาง
การศึกษาจ านวน 390,247 คน 
฿นรงรียนทีไจัดการรียนรวม  22,625  รง 77,717,640          7,264,790             70,452,850         
ชงิคุณภำพ ครู ผูຌปกครอง  องค์กร
สวนทຌองถิไน ส านักงานขตพืๅนทีไ
การศึกษาประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ละศูนย์การศึกษาพิศษ ปน็
ครือขายการพฒันานักรียนพกิาร1.5.2 ครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของศูนย์กำรศึกษำพิศษ 21,398,640         6,445,230           14,953,410        -             -                    -                -       -          -            - ศูนย์การรียนฉพาะความพกิาร 1 อ าภอ 1 ศูนย์  - การปรับบຌานปน็หຌองรียน ปลีไยนพอมปน็ครู  - การพฒันาคุณภาพศูนย์การศึกษาพิศษ สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิศษ   - การพฒันาหนวยบริการของศูนย์การศึกษาพิศษ

ชงิปรมิำณ 1. มีศูนย์การศึกษาพิศษ 77 หง 
฿หຌบริการดใกพกิารรกกิดหรือรก
พบความพกิาร อายุรกกิด-15 ป 2. มีหนวยบริการของศูนย์การศึกษา
พิศษ ฿น 77 จังหวดั จ านวน 400 
หนวย ฿หຌบริการดใกพกิารทีไหนวย
บริการ จ านวน 4,915 คน 
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 ส ำนัก/สพฐ.
ด ำนินกำร

 จัดสรร฿หຌ
สพท./รงรยีน

 สพท. สนอ
ครงกำร
ลกปำ้

ยุทธศำสตร์ทีไ 4 ขยำยอกำสกำรขຌำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำละกำรรียนรูຌอยำงมีคุณภำพ

ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม ปำ้หมำย  รวม

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จ ำนกตำมงบรำยจำย

เตรมำส หลงงนิ  หนวยงำน
รบัผิดชอบ

หนวย : บาท  

 งบด ำนินงำน

 งบอุดหนุน  รำยจำยอืไน  - ศูนย์การรียนส าหรับดใกจใบปຆวยรืๅอรัง฿นรงพยาบาล 2. ดใกพกิารรุนรงละดใกพกิารรับ
บริการทีไบຌานเดຌรับบริการพฒันาละ
ตรียมความพรຌอมตามความตຌองการ
จ าปน็พิศษทีไระบเุวຌผนการจัด
การศึกษาฉพาะบคุคลอยางทาทียม
หมาะสมละมีคุณภาพ จ านวน 10,460 คน ละครอบครัวดใกพกิาร
รุนรงเดຌรับบริการความรูຌ฿นการดูล
ดใก จ านวน 10,460 ครอบครัว3. มีศูนย์การรียนฉพาะความพกิาร
 บริการดใกพกิาร ฿น 9 จังหวดั 
จ านวน 41 หง4. มีศูนย์การรียนส าหรับดใก
จใบปຆวยรืๅอรัง฿นรงพยาบาล จ านวน 45 จังหวดั 53 ศูนย์การรียน  
฿หຌบริการดใกจใบปຆวยรืๅอรัง฿น
รงพยาบาล จ านวน 1,253 คน5. ดใกพกิารทีไมารับบริการทีไศูนย์
การศึกษาพิศษ จ านวน 8,257 คน 
เดຌรับบริการตรียมความพรຌอมละ
พฒันาศักยภาพปน็รายบคุคล

ชงิคุณภำพ1. ดใกพกิารอายุรกกิด - 15  ป 
เดຌรับบริการชวยหลือระยะรกริไม 
ตรียมพรຌอมกอนขຌารียน 
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 ส ำนัก/สพฐ.
ด ำนินกำร

 จัดสรร฿หຌ
สพท./รงรยีน

 สพท. สนอ
ครงกำร
ลกปำ้

ยุทธศำสตร์ทีไ 4 ขยำยอกำสกำรขຌำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำละกำรรียนรูຌอยำงมีคุณภำพ

ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม ปำ้หมำย  รวม

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จ ำนกตำมงบรำยจำย

เตรมำส หลงงนิ  หนวยงำน
รบัผิดชอบ

หนวย : บาท  

 งบด ำนินงำน

 งบอุดหนุน  รำยจำยอืไน2. มีหนวยบริการของศูนย์การศึกษา
พิศษ จ านวน 400 หนวย 
มีความพรຌอม฿นการ฿หຌบริการ
ดใกพกิาร สามารถด านินงาน
จัดการรียนการสอน฿หຌก
ดใกพกิารเดຌตใมศักยภาพ 
สงผล฿หຌดใกพกิารเดຌการพฒันา
อยางตอนืไอง3. ดใกจใบปຆวยรืๅอรัง฿นรงพยาบาล 
มีอกาสเดຌรับการศึกษาอยางทัไวถึง
ละตอนืไอง สามารถกลับขຌารับ
การศึกษาตอ฿นระบบเดຌหลังจาก
ออกจากรงพยาบาล อัตราการตก
ซๅ าชัๅน การออกกลางคัน ของดใก
จใบปຆวยรืๅอรังนຌอยลง15.3 ครงการอันนืไองมาจากพระราชด าริ ละการขับคลืไอนหลักปรัชญาของ

ศรษฐกิจพอพยีงสูสถานศึกษาดຌวย ศาสตร์พระราชา ศาสตร์หงคุณคา
คูการพฒันาทีไยัไงยืน

10,623,900          820,500               9,803,400            -พฒันาละพิไมประสิทธภิาพการ฿ชຌพลังงานทีไปน็มิตรกับสิไงวดลຌอม(ผงซลาซลล์) - พฒันาหลงรียนรูຌ฿นรงรียน฿หຌปน็ศูนย์การรียนรูຌ - พฒันาสถานศึกษาพอพยีงปน็ตຌนบบการรียนรูຌ ชงิคุณภำพ1. รຌอยละ 80 ของผูຌบริหาร ครู ละ
บคุลากรทางการศึกษา สามารถ
ขับคลืไอนหลักปรัชญาของศรษฐกิจ
พอพยีง ทัๅง 4 มิติ 4 ดຌาน ดຌาน
ศรษฐกิจ ดຌานสังคม ดຌานสิไงวดลຌอม
 ละดຌานวฒันธรรม ขຌาสูสถานศึกษา

ชงิปรมิำณ1. รงรียนการศึกษาพิศษ จ านวน 48 รง2.  รงรียนการศึกษาสงคราะห ์
จ านวน 51 รง 
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 ส ำนัก/สพฐ.
ด ำนินกำร

 จัดสรร฿หຌ
สพท./รงรยีน

 สพท. สนอ
ครงกำร
ลกปำ้

ยุทธศำสตร์ทีไ 4 ขยำยอกำสกำรขຌำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำละกำรรียนรูຌอยำงมีคุณภำพ

ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม ปำ้หมำย  รวม

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จ ำนกตำมงบรำยจำย

เตรมำส หลงงนิ  หนวยงำน
รบัผิดชอบ

หนวย : บาท  

 งบด ำนินงำน

 งบอุดหนุน  รำยจำยอืไน2. รຌอยละ 80 ของสถานศึกษา
สามารถน าหลักปรัชญาของ
ศรษฐกิจพอพยีงขຌาสูสถานศึกษา 
จนพฒันาพืไอรองรับการประมิน
สถานศึกษาพอพยีงปน็สถานศึกษา
พอพยีงตຌนบบ ละสถานศึกษา
พอพยีงตຌนบบพฒันาปน็ศูนย์การ
รียนรูຌตามหลักปรัชญาของ
ศรษฐกิจพอพยีง3. รຌอยละ 80 ของสถานศึกษาเดຌรับ
การสงสริมสนับสนุนการด านินงาน
สวนพฤกษศาสตร์รงรียน฿หຌกิดปน็
รูปธรรม ดยน าศาสตร์พระราชา 
ศรษฐกิจพอพยีง ปน็หลักคิด1.5.4 ครงการพฒันาความปน็ลิศดຌานการจัดการรียนรูຌวทิยาศาสตร์ละ

คณิตศาสตร์ดຌวยทคนิค STEM (พิไมปງาหมายศึกษาพิศษ) ชงิปรมิำณ 1. ครูละนักรียน฿นรงรียน
การศึกษาสงคราะห ์จ านวน 51 
รงรียน ละรงรียนฉพาะ
ความพกิาร จ านวน 23 รงรียน (รงรียนสตศึกษาละ
รงรียนศรีสังวาลย์)   4,489,380           4,489,380           2. มีศูนย์การรียนรูຌวทิยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ละ STEM จ านวน 4 ศูนย์
ชงิคุณภำพ1. ครูรຌอยละ 70 มีความรูຌ 
ความขຌา฿นการรียนการสอนดຌวย
ทคนิค STEM
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 ส ำนัก/สพฐ.
ด ำนินกำร

 จัดสรร฿หຌ
สพท./รงรยีน

 สพท. สนอ
ครงกำร
ลกปำ้

ยุทธศำสตร์ทีไ 4 ขยำยอกำสกำรขຌำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำละกำรรียนรูຌอยำงมีคุณภำพ

ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม ปำ้หมำย  รวม

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จ ำนกตำมงบรำยจำย

เตรมำส หลงงนิ  หนวยงำน
รบัผิดชอบ

หนวย : บาท  

 งบด ำนินงำน

 งบอุดหนุน  รำยจำยอืไน2. นักรียนทีไขຌารวมกิจกรรม 
รຌอยละ 70 สามารถประยุกต์฿ชຌ
ทคนิค STEM ฿นการสรຌาง
นวตักรรมจากการรียนรูຌ
วทิยาศาสตร์ละคณิตศาสตร์ ละ
นักรียนสามารถพฒันาการรียนรูຌ
ของตนองเดຌ1.5.6 ครงการสนับสนุนละสงสริมดใกการละดใกดຌอยอกาส฿หຌมี

ความปน็ลิศดຌานกีฬา ดนตรี ละศิลปะ
ชงิปรมิำณ นักรียน฿นรงรียน
การศึกษาสงคราะห ์ละรงรียน
ฉพาะความพกิาร จ านวน  99  รงรียน

8,056,680           8,056,680           
ชงิคุณภำพ1. มีศูนย์บมพาะรຌอยละ 21  
พืไอสงสริมความสามารถดຌานกีฬา 
ดนตรี  ละศิลปะ  ตามความถนัด
ละความพรຌอมของตละรงรียน2. รຌอยละ 80 นักรียนทีไขຌารวม
กิจกรรมทุกคนเดຌรับการสงสริมความ
ลิศดຌานกีฬา ดนตรี ละศิลปะ 
ลຌวตกรณีตามความถนัดของตละ
บคุคลซึไงปน็การสงสริมศักยภาพ
ของผูຌรียน3. รຌอยละ 80 นักรียนพกิารละดຌอย
อกาสสดงความสามารถละความ
ถนัดของตนอง ฿นการน าสนอ
ผลงานทางดຌานกีฬา ดนตรี  ละ
ศิลปะ  ทีไปน็ Best Practice ฿น
ระดับภมูิภาคละระดับชาติ1.6 สงสรมิละพัฒนำระบบทคนลยีดจิิตลั พืไอกำรศึกษำ 203,017,940        3,017,940           -                   -             200,000,000        -                -          สศศ.1.6.1 ครงการขับคลืไอนระบบการ฿หຌบริการทคนลยีสิไงอ านวยความสะดวก 

สืไอ บริการ ละความชวยหลืออืไน฿ดทางการศึกษาส าหรับคนพกิาร
202,146,020        2,146,020           -                   -             200,000,000        -                 -       -          -           
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 ส ำนัก/สพฐ.
ด ำนินกำร

 จัดสรร฿หຌ
สพท./รงรยีน

 สพท. สนอ
ครงกำร
ลกปำ้

ยุทธศำสตร์ทีไ 4 ขยำยอกำสกำรขຌำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำละกำรรียนรูຌอยำงมีคุณภำพ

ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม ปำ้หมำย  รวม

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จ ำนกตำมงบรำยจำย

เตรมำส หลงงนิ  หนวยงำน
รบัผิดชอบ

หนวย : บาท  

 งบด ำนินงำน

 งบอุดหนุน  รำยจำยอืไน1. กิจกรรมสนับสนุนงบงินอุดหนุน สืไอ ทคนลยีสิไงอ านวยความสะดวกส าหรับ
คนพกิาร บญัชี ข. ค. เปยังศูนย์การศึกษาพิศษ 77 หง

นักรียนพกิาร ฿นสถานศึกษาทีไสังกัด
 สพฐ. รวม 100,000 คน

200,000,000         200,000,000         2.  กิจกรรม ฝຄกอบรมพืไอพฒันาทักษะ฿นการ฿หຌความชวยหลือกีไยวกับทคนิค
ตางโ ฿นการ฿ชຌอุปกรณ์ทคนลยีสิไงอ านวยความสะดวกดຌานการศึกษากผูຌพกิาร
ตละบคุคล หรือครอบครัวผูຌพกิารหรือหนวยงานทีไกีไยวขຌองกับผูຌพกิาร รวมเปถึง
ผูຌชีไยวชาญดຌานตางโ

ครู ละบคุลากรทางการศึกษา สังกัด
 สศศ. 750,000               750,000               3. กิจกรรมการบ ารุง - รักษาทคนลยีสิไงอ านวยความสะดวก ละสืไอ

ทางการศึกษาส าหรับคนพกิารบ ารุงรักษาละปรับซอมอุปกรณ์ทคนลยี
สิไงอ านวยความสะดวกทางการศึกษาส าหรับคนพกิาร (บญัชี ก.) 667,560               667,560               4. กิจกรรมวจิัยละพฒันานวตักรรมสืไอการรียนการสอนส าหรับนักรียนพกิาร 728,460               728,460               1.6.2 ครงการการผลิตฐานขຌอมูลละการฝຄกอบรมผานระบบออนเลน์พืไอสงสริม
ความรูຌ฿หຌกับครูการศึกษาพิศษ (ระยะทีไ ๓) สศศ. มีระบบการจัดกใบละการ

รียก฿ชຌขຌอมูลละอกสารทีไปน็
ประยชน์ตอการศึกษาพิศษ

871,920               871,920               1.7 พัฒนำระบบบรกิำรจัดกำรละสงสรมิ ฿หຌทกุภำคสวนมสีวนรวม
฿นกำรจัดกำรศึกษำ

24,578,580         15,965,580          8,613,000          -             -                    -                -       -          สศศ.1.7.1 ครงการส ารวจละจัดท าฐานขຌอมูลอาคารรียน อาคารประกอบละ
สิไงกอสรຌาง  พืไอปน็ฐานขຌอมูล฿หຌกับส านักบริหารงานการศึกษาพิศษ

สถานศึกษาสังกัด สศศ. มีผังบริวณ (Master Plan) จ านวน 10 หง
622,800               622,800               1.7.2 ครงการประชาสัมพนัธก์ารจัดการศึกษาพิศษละการศึกษาสงคราะห ์

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิศษ
ชงิปรมิำณ1. สถานศึกษาสังกัดส านัก
บริหารงานการศึกษาพิศษ จ านวน 176 หง

1,774,740            1,774,740             2. ผูຌปกครอง นักรียน ครู บคุลากร
ของส านักบริหารงานการศึกษา
พิศษ ทัๅงสวนกลางละสวน
ภมูิภาคครือขายภาครัฐละ
อกชน ตลอดจนสาธารณชน
ทัไวเป จ านวน 200,000 คน1.7.3 ครงการการพฒันาระบบการควบคุมภาย฿นละการบริหารความสีไยง ชงิปรมิำณ1. สถานศึกษา฿นสังกัดทัๅง 176 หง2. บคุลากรทีไปฏบิติังาน฿นสถานศึกษา

1,180,500           1,180,500             
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 ส ำนัก/สพฐ.
ด ำนินกำร

 จัดสรร฿หຌ
สพท./รงรยีน

 สพท. สนอ
ครงกำร
ลกปำ้

ยุทธศำสตร์ทีไ 4 ขยำยอกำสกำรขຌำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำละกำรรียนรูຌอยำงมีคุณภำพ

ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม ปำ้หมำย  รวม

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จ ำนกตำมงบรำยจำย

เตรมำส หลงงนิ  หนวยงำน
รบัผิดชอบ

หนวย : บาท  

 งบด ำนินงำน

 งบอุดหนุน  รำยจำยอืไน

ชงิคุณภำพ
สถานศึกษา฿นสังกัดส านักบริหารงาน
การศึกษาพิศษ จ านวน 176 หง 
สามารถน าระบบการควบคุมภาย฿น
ละการบริหารความสีไยงเปประยุกต์
฿ชຌพืไอปງองกันละลดความผิดพลาด
ความสียหาย การรัไวเหล1.7.4 ครงการประชุมปฏบิติัการจัดท าผนปฏบิติัการประจ าปละ

ผลการด านินงาน ของส านักบริหารงานการศึกษาพิศษ
ชงิปรมิำณ ผูຌอ านวยการกลุมทุกลุม
ละจຌาหนຌาทีไ฿นสวนกลาง จ านวน 60 คน

1,521,960            1,521,960             
ชงิคุณภำพ 1. ส านักบริหารงานการศึกษาพิศษ 
มีผนปฏบิติัการประจ าปของ
หนวยงาน ละรายงานผลการ
ด านินงาน2. ส านักบริหารงานการศึกษาพิศษ 
มีกรอบการด านินงาน ฿นการจัด
การศึกษาส าหรับคนพกิาร
ละผูຌดຌอยอกาส1.7.5 ครงการประชุมชิงปฏบิติัการจัดท าผนพฒันาการจัดตัๅงงบประมาณ 

ป 2563 ชงิปรมิำณ ผูຌบริหาร 176 คน 
ครูฝຆายผน 176 คน
ชงิคุณภำพ อกสารรายละอียดค า
ขอตัๅงงบประมาณงบลงทุน (สิไงกอสรຌาง ครุภณัฑ์ คาปรับปรุง) 
ฯลฯ

1,782,840            902,840               880,000              1.7.6 สงสริม สนับสนุนภาคีครือขายการจัดการศึกษาส าหรับคนพกิาร 
ระดับจังหวดั

ศูนย์การศึกษาพิศษทุกหง 
จัดประชุมคณะอนุกรรมการสงสริม
การจัดการศึกษาส าหรับคนพกิาร
ระดับจังหวดั จ านวน 3 ครัๅง/ป

3,542,880            3,542,880           1.7.7 ครงการพฒันาระบบบริหารจัดการพืไอการปฏบิติัราชการทีไมีประสิทธภิาพ(พิไมประสิทธภิาพการบริหารจัดการองค์กรละบคุลากร) ชงิปรมิำณ บคุลากรส านัก
บริหารงานการศึกษาพิศษ 150 คน

1,656,780            1,656,780             145



 ส ำนัก/สพฐ.
ด ำนินกำร

 จัดสรร฿หຌ
สพท./รงรยีน

 สพท. สนอ
ครงกำร
ลกปำ้

ยุทธศำสตร์ทีไ 4 ขยำยอกำสกำรขຌำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำละกำรรียนรูຌอยำงมีคุณภำพ

ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม ปำ้หมำย  รวม

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จ ำนกตำมงบรำยจำย

เตรมำส หลงงนิ  หนวยงำน
รบัผิดชอบ

หนวย : บาท  

 งบด ำนินงำน

 งบอุดหนุน  รำยจำยอืไน

ชงิคุณภำพ รຌอยละ 100 
ของบคุลากรมีตัวชีๅวดัการปฏบิติั
ราชการตามภารกิจของตนอง1.7.8 ครงการ ความรวมมือระหวางส านักบริหารงานการศึกษาพิศษ

กับองค์การรัฐมนตรีศึกษาหงอชียตะวนัออกฉียง฿ตຌดຌานการศึกษาพิศษ (SEAMEO-SEN) พืไอพฒันาบคุลากรทางการศึกษาพิศษ฿นประทศสมาชิก

ชงิปรมิำณ ครูละบคุลากรทางการ
ศึกษา฿นสถานศึกษาสังกัด สศศ. 176 หง

111,780               111,780               
ชงิคุณภำพ 1. รຌอยละของครูละบคุลากร
ทางการศึกษาทีไเดຌมีอกาส
ลกปลีไยนรียนรูຌรวมกับครูละ
บคุลากรทางการศึกษานภมูิภาค
อาซียนสามารถน าความรูຌมา฿ชຌ฿น
การปฏบิติังานเดຌ2. การจัดบริการทางการศึกษาพิศษ
เดຌรับการพฒันาทัๅงทางดຌานคุณภาพ
การศึกษา ละพฒันารูปบบการจัด
การศึกษาทีหมาะสมตามความ
ตຌองการจ าปน็ของนักรียน
ละบริบทของพืๅนทีไ1.7.9 ครงการ การบริหารจัดการลดความลีไยงจากภยัพบิติั฿นสถานศึกษา

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิศษ ระยะทีไ 2
ชงิปรมิำณ สถานศึกษาสังกัดส านัก
บริหารงานการศึกษาพิศษ จ านวน 176 หง

2,707,860            250,260               2,457,600           
ชงิคุณภำพ รຌอยละของสถานศึกษา
สังกัด สศศ. มีนวการบริหารจัดการ
ลดความสีไยงจากภยัพบิติัทีไมี
ประสิทธภิาพ1.7.10 ครงการการประชุมวชิาการระดับชาติดຌานการศึกษาส าหรับนักรียน

ทีไมีความตຌองการจ าปน็พิศษ ครัๅงทีไ 7 ชงิปริมำณ 1. ผูຌบริหาร ครู จากสถานศึกษา
ส าหรับคนพิการสังกดั สพฐ. 1,020,180            1,020,180             2. ผูຌทนองค์กรจากหนวยงานภาครัฐ
ทีได านินการกยีวกบัคนพิการ

146



 ส ำนัก/สพฐ.
ด ำนินกำร

 จัดสรร฿หຌ
สพท./รงรยีน

 สพท. สนอ
ครงกำร
ลกปำ้

ยุทธศำสตร์ทีไ 4 ขยำยอกำสกำรขຌำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำละกำรรียนรูຌอยำงมีคุณภำพ

ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม ปำ้หมำย  รวม

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จ ำนกตำมงบรำยจำย

เตรมำส หลงงนิ  หนวยงำน
รบัผิดชอบ

หนวย : บาท  

 งบด ำนินงำน

 งบอุดหนุน  รำยจำยอืไน3. ผูຌทนจากหนวยงาน
กระทรวงศึกษาธิการทีไมีปรกรม
ศึกษาพิศษ4. ผูຌทนจากประทศสมาชิกอาซียน
ละประทศอืไนโ
ชงิคุณภำพ1. ผูຌขຌารวมประชุมมีอกาส
ลกปลีไยนรียนรูຌ สดงความคิดหใน
ประสบการณ์ดຌานวิชาการ พืไอ
ยกระดับการจดัการศึกษาพิศษเทยสู
ระดับสากล2. มกีารจดัการความรูຌละการ
ประสานความรวมมอืดຌานการศึกษา
พิศษอยางป็นระบบ1.7.11 ครงการปรับปรุงละพฒันาสารสนทศของสถานศึกษาสังกัดส านัก

บริหารงานการศึกษาพิศษ
ชงิปรมิำณ1. รงรียนศึกษาสงคราะห ์ 51 รง2. รงรียนฉพาะความพกิาร 48 รง3. ศูนย์การศึกษาพิศษ 77 หง4. สพป. / สพม. / รงรียนปกติ
ทัไวเปทีไจัดการรียนรวม 225 ขต

2,502,120            1,287,200             1,214,920           
ชงิคุณภำพ ชืไอมตอระบบ
ฐานขຌอมูลสารสนทศดຌานการศึกษา
พิศษละดຌอยอกาสกับส านัก
ทะบยีนราษฎร์ ผานส านักนยบาย
ละผนการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน สพฐ. 
พืไอ฿หຌกิดระบบการตรวจสอบขຌอมูล
รายบคุคลละสงตอดูลชวยหลือ
ดใกอยางมีประสิทธภิาพ1.7.12 ครงการวจิัยละพฒันาประสิทธภิาพการบริหารจัดการศึกษาส าหรับคน

พกิารชิงยุทธศาสตร์บบบรูณาการ
ชงิปรมิำณ1. มีบบผนชีวติคนพกิาร (Individual Identity for Life) 2,229,840            2,229,840             
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 ส ำนัก/สพฐ.
ด ำนินกำร

 จัดสรร฿หຌ
สพท./รงรยีน

 สพท. สนอ
ครงกำร
ลกปำ้

ยุทธศำสตร์ทีไ 4 ขยำยอกำสกำรขຌำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำละกำรรียนรูຌอยำงมีคุณภำพ

ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม ปำ้หมำย  รวม

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จ ำนกตำมงบรำยจำย

เตรมำส หลงงนิ  หนวยงำน
รบัผิดชอบ

หนวย : บาท  

 งบด ำนินงำน

 งบอุดหนุน  รำยจำยอืไน2. มีรูปบบสถานศึกษาหงความสุข (Happiness School)3.  มีระบบจากผนจัดการศึกษา
ส าหรับคนพกิารชิงยุทธศาสตร์บบ
บรูณาการทีไยึดสถานศึกษา

ชงิคุณภำพ1. หนวยงานทีไรับผิดชอบปน็องค์กร
สมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO) สามารถ
จัดการเดຌอยางตใมประสิทธภิาพ2. ผูຌรียน (คนพกิาร) มีปງาหมาย
การฟน้ฟู-พฒันาอยางปน็ระบบ 
ตอนืไอง ตลอดชีวติตามบบผน
ชีวติละวถิีพอพยีง3. สังคม ดยประชาชนผูຌพกิารมี
ศักยภาพพึไงพาตนองสามารถด ารง
ตนเดຌอยางมีศักด์ิศรีความปน็มนุษย์ 
ละปน็ทุนมนุษย์ (Human Resources)ทีไมีคุณคาตอการปลีไยน
ผานประทศปน็สังคมหงความ
มัไนคง มัไงคัไง ยัไงยืนปจัจัยสู Thailand 4.01.7.13 ครงการอบรมตาม พ.ร.บ.การจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพสัดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 ฿หຌกับผูຌบริหารสถานศึกษา (176 หง) 1. ผูຌปฏบิติัหนຌาทีไ ผอ.สถานศึกษา 176 คน2. ผูຌปฏบิติัหนຌาทีไ รอง ผอ.
สถานศึกษา ดຌานผนงาน ละ
งบประมาณ 176 คน

1,906,200            1,388,600             517,600              1.7.14  ครงการอบรมชิงปฏบิติัการจัดท าผนพฒันาการศึกษาละผนกลยุทธ์
ของสถานศึกษา

ชงิปรมิำณ รองผูຌอ านวยการ
สถานศึกษา หรือ จຌาหนຌาทีไผนงาน
 ละ จຌาหนຌาทีไ฿นสวนกลาง จ านวน 180 คน

2,018,100            2,018,100             
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 ส ำนัก/สพฐ.
ด ำนินกำร

 จัดสรร฿หຌ
สพท./รงรยีน

 สพท. สนอ
ครงกำร
ลกปำ้

ยุทธศำสตร์ทีไ 4 ขยำยอกำสกำรขຌำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำละกำรรียนรูຌอยำงมีคุณภำพ

ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม ปำ้หมำย  รวม

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จ ำนกตำมงบรำยจำย

เตรมำส หลงงนิ  หนวยงำน
รบัผิดชอบ

หนวย : บาท  

 งบด ำนินงำน

 งบอุดหนุน  รำยจำยอืไน

ชงิคุณภำพ รຌอยละ 80 ของ
ผูຌขຌารับการอบรมมีความรูຌ
ความขຌา฿จกีไยวกับผน
ชิงกลยุทธ ์การติดตาม 
การตรวจสอบความกຌาวหนຌา 
ปญัหาอุปสรรค ตลอดจน
ความส ารใจของการบริหาร
จัดผนอยางชัดจน สามารถ
จ าผนกลยุทธเ์ปสูการปฏบิติัเดຌ1.8 กำรพัฒนำวิชำชพีพืไอกำรมงีำนท ำส ำหรบัดใกพิกำรละดใกดຌอยอกำส 11,182,380         2,412,640           8,769,740          สศศ.

 ครงกำรยุวชนคนกลຌำคืนถิไน1.8.1 จัดสรรงบประมาณ฿หຌสถานศึกษาพืไอพฒันาอาชีพกษตรกรรม
฿นสถานศึกษา1.8.2 จัดสรรงบประมาณ฿หຌสถานศึกษาพืไอ฿หຌนักรียนฝຄกงาน฿นสถานประกอบการ1.8.3 ประชุมชิงปฏบิติัการพืไอจัดท าครืไองมือติดตามผลการด านินงาน1.8.4 การติดตามผลการด านินงาน฿น 4 ภมูิภาค1.8.5 ประชุมชิงปฏบิติัการพืไอสรุปผลการด านินงาน 2. นักรียนดຌอยอกาส

ชัๅน ป. 1 - ม. 6 (กิจกรรมทีไ 2-3)
ชงิคุณภำพ รຌอยละ 100 นักรียน
เดຌรับการพฒันา  มีความรูຌ 
ความขຌา฿จ มีทักษะละจตคติ
ทีไดีตอการประกอบอาชีพ          2. ครงกำรพัฒนำนยบำยกำรจัดกำรศึกษำตำมยุทธศำสตรข์อง สพฐ. 

ส ำนักบรหิำรงำนกำรศึกษำพิศษ
144,738,240        144,738,240         

กิจกรรมหลัก ทนุกำรศึกษำฉลิมรำชกุมำรี 7,875,000           -                    -                   -             7,875,000           -                1-4 ขยำยอกำส/
ทุน

สอ.
ครงการทุนการศึกษาฉลิมราชกุมารี ระยะทีไ 2 นักรียน 420 คน 7,875,000 7,875,000 สอ.
กิจกรรมหลัก พฒันาระบบสารสนทศพืไอบรูณาการขຌอมูลละสรຌางหลักประกัน
อกาสการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 68,500,000 68,500,000 สนผ.
คาจຌางทีไปรึกษาครงการพฒันาระบบสารสนทศพืไอบรูณาการขຌอมูลละสรຌาง
หลักประกันอกาสการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 15 ป 29,000,000 29,000,000 สนผ.

ชงิปรมิำณ 1. นักรียนพกิารชัๅน ป. 1 - ม. 6(กิจกรรมทีไ 1)
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 ส ำนัก/สพฐ.
ด ำนินกำร

 จัดสรร฿หຌ
สพท./รงรยีน

 สพท. สนอ
ครงกำร
ลกปำ้

ยุทธศำสตร์ทีไ 4 ขยำยอกำสกำรขຌำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำละกำรรียนรูຌอยำงมีคุณภำพ

ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม ปำ้หมำย  รวม

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จ ำนกตำมงบรำยจำย

เตรมำส หลงงนิ  หนวยงำน
รบัผิดชอบ

หนวย : บาท  

 งบด ำนินงำน

 งบอุดหนุน  รำยจำยอืไน

คาจຌางทีไปรึกษาครงการพฒันาระบบสารสนทศพืไอบรูณาการขຌอมูลละสรຌาง
หลักประกันอกาสการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 15 ป ปน็คาตรวจสอบความถูกตຌองของ
ขຌอมูล ละคา฿ชຌจาย฿นการประชาสัมพนัธ ์การสืไอสาร สรຌางความรูຌ ความขຌา฿จ฿น
การสรຌางลักประกันอกาสทางการศึกษา 39,500,000 39,500,000 สนผ.
กิจกรรมหลัก การยกระดับคุณภาพสถานศึกษาทีไตຌองการความชวยหลือละพฒันา
ปน็พิศษอยางรงดวน 143,746,000 143,746,000 สวก.
คาซอมซมระบบเฟฟງา ประปา อินตอร์นใต 143,746,000 143,746,000 สวก.
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 ส ำนัก/สพฐ.
ด ำนินกำร

 จดัสรร฿หຌ
สพท./รงรยีน

 สพท. สนอ
ครงกำร
ลกปำ้

 งบอุดหนุน

รวมงบประมำณ ยทุธศำสตร์ที่ 5 20,000,000       15,090,000       4,000,000        910,000           -           -        
ผนงำนบูรณำกำรบรหิำรจัดกำรขยะละสิ่งวดลຌอม
ครงกำรสรຌำงจิตส ำนึกดຌำนกำรบรหิำรจัดกำรขยะ น  ำสีย พลังงำนละ
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
กิจกรรมหลัก สรຌำงจิตส ำนึกดຌำนกำรบรหิำรจัดกำรขยะ น  ำสีย พลังงำน
ละควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ

พ่ือสรຌำงจิตส ำนึกดຌำนกำรจัดกำรขยะ ตำมหลักกำร
ของ Zero Waste  ดยสงสรมิ฿หຌรงรยีน฿นสังกัด 
ด ำนินกำร฿หຌควำมรูຌดຌำนกำรคัดยกขยะ มีควำมมุงหมำย
ส ำคัญ฿นกำรจัดกำรศึกษำพ่ือพัฒนำชีวิตผูຌรยีนดย
องค์รวมทั งทำงดຌำนกำรจัดกำรขยะ ดยชื่อมยง
หลักคุณธรรม จรยิธรรม คำนิยมดຌำนปัญญำ ควำมคิด 
ดຌำนวินัย ดຌำนกำรจัดกำรขยะสูชุมชน ละมีกำร
ประชำสัมพันธ์ละคัดลือกรงรยีนบบอยำง
ดຌำนกำรลดขยะ กำรคัดยกขยะ กำร฿ชຌประยชน์จำกขยะ

12,000,000        7,090,000          4,000,000          910,000            -            -          1-4 บูรณำกำร
ขยะละ
สิ่งวดลຌอม

สนก.
การสรຌางจิตส านึกดຌานการบริหารจัดการขยะ฿นสถานศึกษาสูชุมชน -                    สนก.1. การจัดท าครืไองมือ ผนปฏิบัติการละรดมป฿นการสรຌางจิตส านึก
การบริหารจัดการขยะละอนุรักษ์สิไงวดลຌอม

150,000             150,000 สนก.2. ประชุมปฏิบัติจัดท ารูปบบขอบขายนืๅอหาบทรียนการน าขยะ
มา฿ชຌประยชน์฿นรูปบบพลังงาน ละผลิตภัณฑ์ทีไป็นมิตรสิไงวดลຌอม
พืไอถายทอดทาง DLTV. 600,000             600,000 สนก.3. จัดจຌางน าสนอBest practice รงรียนปลอดขยะพืไอน านวทาง
ขยายผลสูการปฎิบัติสูผูຌปกครองละชุมชนทัไวประทศ

1,200,000           1,200,000 สนก.4. คัดลือกรงรียนปลอดขยะสูขุมชนพืไอขยายผลบทรียนทางสืไอ/online/ 300,000             300,000 สนก.5. ประชุมปฏิบัติจัดท าคูมือพืไอจัดท าระบบQR CODE ละสงตอ
฿หຌรงรียนรียนรูຌ

200,000             200,000 สนก.6. สงสริม สนับสนุนการ฿ชຌทคนลยีพืไอด านินการจัดท าClip หรือ
ภาพยนตร์สัๅนดຌานนวตักรรมรงรียนปลอดขยะละการน าขยะ
มา฿ชຌประยชน์฿นรูปบบทีไหลากหลาย

200,000             200,000 สนก.7. จัดท าbenchmark ยกระดับคุณภาพของรงรียนมาตรฐาน
สิไงวดลຌอมศึกษาพืไอการพัฒนาทีไยัไงยืนละคัดลือกมอบรางวลั
฿หຌกบัรงรียนผานมาตรฐาน

80,000               80,000 สนก.

ผนปฏบิตักิำรประจ ำปงีบประมำณ พ .ศ.2561
ยทุธศำสตรท์ี ่5 จดักำรศึกษำพ่ือสรมิสรຌำงคุณภำพชวีติที่ปน็มติรกับสิง่วดลຌอม

ผนงำน/ผลผลติ /ครงกำร/กิจกรรม ป้ำหมำย  รวม

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จ ำนกตำมงบรำยจำย

เตรมำส หลงงิน  หนวยงำน
รับผิดชอบ

 งบด ำนินงำน
 รำยจำย

อ่ืน

หนวย : บาท  
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 ส ำนัก/สพฐ.
ด ำนินกำร

 จดัสรร฿หຌ
สพท./รงรยีน

 สพท. สนอ
ครงกำร
ลกปำ้

 งบอุดหนุน

ยทุธศำสตรท์ี ่5 จดักำรศึกษำพ่ือสรมิสรຌำงคุณภำพชวีติที่ปน็มติรกับสิง่วดลຌอม

ผนงำน/ผลผลติ /ครงกำร/กิจกรรม ป้ำหมำย  รวม

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จ ำนกตำมงบรำยจำย

เตรมำส หลงงิน  หนวยงำน
รับผิดชอบ

 งบด ำนินงำน
 รำยจำย

อ่ืน

หนวย : บาท  8. ตอยอดขยายผลพัฒนาศูนย์  การรียนรูຌลด฿ชຌพลังงานการจัดการขยะ
ละอนุรักษ์สิไงวดลຌอม฿นสถานศึกษาพืไอขยายผลความรูຌดຌานการ
จัดการขยะ ลด฿ชຌพลังงานละการอนุรักษ์สิไงวดลຌอมสูการปฏิบัติ
฿นสถานศึกษาละชุมชน

4,910,000                                  - 4,000,000           910,000             สนก.9. จัดสรรงบประมาณรงรียน฿นภาคตะวนัออกฉียงหนือ ภาค฿ตຌ ละ
ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาทีไตัๅงศูนย์การรียนรูຌลด฿ชຌพลังงาน การจัดขยะละ
อนุรักษ์สิไงวดลຌอม

100,000             100,000 สนก.10. คายครูพลังงานละคายผูຌน านักรียนสูการปฏิบัติ฿นชุมชนยกระดับ
รงรียนสีขียวทัไวประทศป็นตຌนบบรงรียนขยะน ามา฿ชຌประยชน์
฿นรูปบบพลังงานละอนุรักษ์สิไงวดลຌอม

3,000,000           3,000,000 สนก. 11. สงสริมกจิกรรมตลาดนัดรีเซคิลละ การสรຌางจิตส านึกดຌานการผลิต 
บริภคละบริการสินคຌาละผลิตภัณฑ์ทีไป็นมิตรกบัสิไงวดลຌอมสู
ตຌนทุนชีวติของนักรียน

200,000             200,000 สนก.12. สงสริม สนับสนุนการน าตัวอยางผนการรียนรูຌบูรณาการการจัดการ
ขยะ฿นสาระการรียนรูຌทีไกีไยวขຌอง

150,000             150,000 สนก.13. คัดลือกงานวจิัยR2Rดຌานการจัดการขยะละอนุรักษ์สิไงวดลຌอม
พืไอรับรางวลัระดับประทศ(ครงการตอนืไองระยะปิดครงการ) 150,000             150,000 สนก.14. จัดสรรงบประมาณพืไอพัฒนาครงการรงรียนปลอดขยะ฿นสถานศึกษา 300,000             300,000 สนก.15. สงสริมพัฒนาการ Coachingรงรียนครือขายรงรียนปลอดขยะ 100,000             100,000 สนก.16. จัดจຌางจຌาหนຌาทีไจຌางหมาบริการสิไงวดลຌอมจ านวน12 ดือน 2 คน 360,000             360,000 สนก.
ครงกำรพัฒนำนยบำยกำรจัดกำรศึกษำตำมยทุธศำสตรข์อง สพฐ. 8,000,000           8,000,000           สพฐ.
งบประชุม อบรม พัฒนำ สพฐ.
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      ยุทธศาสตร7ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส�งเสริมให9ทุกภาคส�วน มีส�วนร�วมในการจัดการศึกษา  



 ส ำนัก/สพฐ.
ด ำนินกำร

 จดัสรร฿หຌ
สพท./รงรียน

 สพท. สนอ
ครงกำร
ลกปำ้

 งบอุดหนุน

รวมงบประมำณ ยทุธศำสตร์ทีไ 6 1,272,891,400           395,844,500    476,036,200     50,431,800   341,082,900  9,496,000   
ผนงำนพืๅนฐำนดຌำนกำรพัฒนำละสริมสรຌำงศักยภำพคน

ผลผลิตทีไ 2 ผูຌจบกำรศึกษำภำคบงัคับ

กิจกรรมหลัก กำรจัดกำรศึกษำประถมศึกษำส ำหรับรงรียนปกติ

กิจกรรมรอง พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 58,858,800                       46,029,800           3,333,000              -                  -                    9,496,000       ภำค
บังคับ/
ประถม

 สนผ. กพร. สตผ. 
ตสน. สอ. สคส. สพฐ.1. ครงกำรทุนพระรำชทำน 2,568,200                        2,568,200            -                      -                  -                    -                1-4 สอ.   1.1 ขบวนการลงพืๅนทีไชิงประจักษ์ตรวจทาน คัดลือก คัดสรร นกัรียนทนุ 

ม.ท.ศ. (รุน 10) นกัรียนทนุฯ 176 คน ทีไมีคุณสมบติั
ตรงตามวตัถุประสงค์ของครงการฯ

123,200                           123,200                2-3 สอ.   1.2 การปฐมนิทศ ตรียมน านกัรียนทนุ ม.ท.ศ. (รุน 10) ขຌาฝ้า
รับพระราชทานทนุฯ

นกัรียนทนุฯ 176 คน 
น.ร.ทนุฯ ดีดน จ านวน 10 คน 
ครูดีดน จ านวน 8 คน

716,400                           716,400                3-4 สอ.   1.3 การประชุมชิงปฏบิติัการพัฒนาครือขาย นะนวการศึกษาตอ
ระดับอุดมศึกษา นกัรียนทนุการศึกษาฉลิมราชกุมารี ระยะทีไ 2 นกัรียนทนุฯ 210 คน 1,063,920                        1,063,920              2-3 สอ.   1.4 การติดตามผลการด านนิงานการบริหารจัดการทนุการศึกษาภาคอกชน น.ร.ทนุฯ ภาคอกชน จ านวน 200 คน

81,960                             81,960                  1-4 สอ.   1.5 การจัดสรรงินคัดลือก คัดสรร นกัรียนทนุการศึกษา 
สมดใจพระบรมอรสาธริาชฯ สยามบรมราชกุมาร (ของขตพืๅนทีไฯ) (จัดสรร฿หຌ สพม. ทกุขตพืๅนทีไการศึกษา) นกัรียนทนุฯ 176 คน 482,280                           482,280                2-3 สอ.   1.6 การติดตาม ยีไยมนกัรียนทนุพระราชทาน สมดใจพระบรมอรสาธริาชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร

น.ร.ทนุฯ ทีไประสบปญัหา 150 - 200 คน
100,440                           100,440                1-4 สอ.2. ครงกำรระบบกำรควบคุมภำย฿นพืไอพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 1,038,000                        1,038,000            -                      -                  -                    -                สอ.   2.1 ประชุมจัดท ารายงานการติดตามประมินผลของ สพฐ. ละ สพท. บคุลากร฿นสังกัดสวนกลาง สพท. ละสถานศึกษา 123,000                           123,000                1-2 สอ.   2.2 ประชุมชิงปฏบิติัการสริมสรຌางความรูຌความขຌา฿จกีไยวกับระบบ

การควบคุมภาย฿น
บคุลากร฿นสังกัดสวนกลาง สพท. 
ละสถานศึกษา

606,720                           606,720                2 สอ.   2.3 การติดตามผลการด านนิงานของ สพท. บคุลากร฿นสังกัดสวนกลาง สพท. 
ละสถานศึกษา

61,920                             61,920                  3 สอ.   2.4 สรุปผลการด านนิงานระบบการควบคุมภาย฿น บคุลากร฿นสังกัดสวนกลาง สพท. 
ละสถานศึกษา

246,360                           246,360                3-4 สอ.

หนวย : บาท  
ผนปฏบิตักิำรประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2561

ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม ปำ้หมำย  รวม

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จ ำนกตำมงบรำยจำย

เตรมำส หลงงิน  หนวยงำน
รับผิดชอบ

 งบด ำนินงำน

ยทุธศำสตร์ทีไ 6 พัฒนำระบบบริหำรจดักำรละสงสริม฿หຌทกุภำคสวนมสีวนรวม฿นกำรจดักำรศึกษำ

 รำยจำยอืไน
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 ส ำนัก/สพฐ.
ด ำนินกำร

 จดัสรร฿หຌ
สพท./รงรียน

 สพท. สนอ
ครงกำร
ลกปำ้

 งบอุดหนุน

หนวย : บาท  

ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม ปำ้หมำย  รวม

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จ ำนกตำมงบรำยจำย

เตรมำส หลงงิน  หนวยงำน
รับผิดชอบ

 งบด ำนินงำน

ยทุธศำสตร์ทีไ 6 พัฒนำระบบบริหำรจดักำรละสงสริม฿หຌทกุภำคสวนมสีวนรวม฿นกำรจดักำรศึกษำ

 รำยจำยอืไน3. ครงกำรธ ำรงค์หลักอกลักษณ์ของชำติ บคุลากรทกุระดับ฿นสังกัดเดຌขຌารวม
ประกอบกิจกรรมจ านวน 2,000 คน 
รวมกิจกรรมทีไกีไยวนืไองกับ
พระราชพิธ ี รัฐพิธ ี นืไอง฿นวนัของ
ชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
ละประพณีตาง โ ทางพระพุทธศาสนา

1,353,000                        1,353,000            1-4 สอ.4. ครงกำรติดตำมละประมนิผลกำรจัดกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำนทัๅงระบบ 2,865,200                        2,802,200            63,000                  -                  -                    -                สตผ.  4.1 ระบบละการพัฒนาระบบการติดตามละประมินผลการจัดการศึกษา
ขัๅนพืๅนฐาน ทางระบบอิลใกทรอนกิส์

สตผ.    4.1.1 การพัฒนาระบบการติดตามละประมินผลการจัดการศึกษา
ขัๅนพืๅนฐานทางระบบอิลใกทรอนกิส์ (e-MES) 200,800                           137,800                63,000                   สตผ. - วิคราะห์ละปรับปรุงระบบจากฐานปงบประมาณ 2560 ปน็ระบบของ
เตรมาสทีไ 1 ปงบประมาณ 2561 ละขຌอมูลตัวชีๅวดัตามยุทธศาสตร์ผนปฏบิติั
การ

1 สตผ. - ตรวจสอบละทดสอบระบบบนัทกึขຌอมูลตัวชีๅวดัขຌอมูลพืๅนฐาน 
การน าขຌาขຌอมูลรายงานสารสนทศ ณ ส านกังานขตพืๅนทีไการศึกษา

1 สตผ. - ประชุมพัฒนาบคุลากรดຌานระบบการติดตามละประมินผล฿หຌกบคุลากร
฿นส านกังานขตพืๅนทีไการศึกษา ขตตรวจราชการกระทรวงศึกษาธกิาร 
ละสวนกลาง฿น สพฐ. 2 สตผ. - จัดพิมพ์อกสารสรุปรายงานผลฯ 4 สตผ.    4.1.2 การติดตามละประมินผลทางระบบอิลใกทรอนกิส์ละชิงประจักษ์ สตผ.      4.1.2.1 การติดตาม ประมินผลละรายงานการจัดการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 
ของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน

644,850                           644,850                สตผ. - ประชุมปฏบิติัการจัดท าครืไองมือ ละคูมือ฿นการติดตามละประมินผล 1 สตผ. - ทดลองครืไองมือบบติดตามละประมินผลการด านนิงาน (Tryout) 2 สตผ. - ปรับครืไองมือการติดตามละประมินผล 2 สตผ. - ประชุมสรຌางความขຌา฿จบคุลากร สพท. 225 ขต 3 สตผ. - ประชุมตรียมความพรຌอมของคณะกรรมการติดตามฯ ของ สพฐ. 3 สตผ. - ติดตามละประมินผลการด านนิงานชิงประจักษ์ (ภาคสนาม) 225 ขต 4 สตผ. - จัดประชุมวิคราะห ์สังคราะห ์ละสรุปผลการติดตามละประมินผลฯ 4 สตผ. - จัดพิมพ์อกสารสรุปรายงานผลฯ 4 สตผ.
 - พืไอ฿หຌ สพฐ. ด านนิการติดตาม 
ประมินผล ละรายงานการจัด
การศึกษาขัๅนพืๅนฐานอยางมี
ประสิทธภิาพ - พืไอ฿หຌ สพฐ. มีขຌอมูลสารสนทศ
การจัดการศึกษาขัๅนพืๅนฐานทีไชัดจน 
ถูกตຌอง รวดรใว สามารถ฿ชຌปน็
นวทาง฿นการวางผนการ
ด านนิงานจัดการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน
ตอเป

 - พืไอก ากับติดตามละประมินผลความกຌาวหนຌา
฿นการด านนิการศึกษาวิคราะห ์ละสรุปขຌอมูล
สารสนทศ ปน็ชิงปริมาณละชิงคุณภาพของ 
สพท. - พืไอปรียบทยีบการด านนิการ
฿นการวางผนสูการปฏบิติั ละ
ปรียบทยีบผลสัมฤทธิ์ทีไกิดขึๅน
฿นตละปอยางชัดจน
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 ส ำนัก/สพฐ.
ด ำนินกำร

 จดัสรร฿หຌ
สพท./รงรียน

 สพท. สนอ
ครงกำร
ลกปำ้

 งบอุดหนุน

หนวย : บาท  

ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม ปำ้หมำย  รวม

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จ ำนกตำมงบรำยจำย

เตรมำส หลงงิน  หนวยงำน
รับผิดชอบ

 งบด ำนินงำน

ยทุธศำสตร์ทีไ 6 พัฒนำระบบบริหำรจดักำรละสงสริม฿หຌทกุภำคสวนมสีวนรวม฿นกำรจดักำรศึกษำ

 รำยจำยอืไน     4.1.2.2 การติดตามละประมินผลการบริหารละจัดการศึกษา ของ
ส านกังานขตพืๅนทีไการศึกษาตามมาตรฐานส านกังานขตพืๅนทีไการศึกษา 
พ.ศ. 2561 622,150                           622,150                สตผ. - ประชุมปฏบิติัการจัดท าครืไองมือ ละคูมือการติดตามละประมินผล
ประมินผลการบริหารละจัดการศึกษาขัๅนพืๅนฐานตามมาตรฐาน
ส านกังานขตพืๅนทีไการศึกษา      - ยกรางครืไองมือ     - พิจารณาครืไองมือ     - ปรับกຌครืไองมือ

1-2 สตผ. - ทดลองครืไองมือบบติดตามละประมินผลการด านนิงาน (Tryout) 
ละปรับครืไองมือฯ

2 สตผ. - ประชุมสรຌางความขຌา฿จขตพืๅนทีไการศึกษา 225 ขต 3 สตผ. - ประชุมซักซຌอมความขຌา฿จละตรียมความพรຌอมของ 
คณะกรรมการติดตามของ สพฐ. 3 สตผ. - ติดตามละประมินผลการด านนิงานชิงประจักษ์ (ภาคสนาม) 225 ขต 3-4 สตผ. - สรุปวิคราะหข์ຌอมูล ประชุมจัดท ารายงานผลการติดตามฯ 
ละจัดพิมพ์รายงานผล

4 สตผ.     4.1.2.3 การติดตามละประมินผลการบริหารละจัดการของ
องค์คณะบคุคล฿นส านกังานขตพืๅนทีไการศึกษา พืไอปน็
ครือขายการพัฒนาประสิทธภิาพการบริหาร

                           250,900                 250,900 สตผ. - ประชุมชิงปฏบิติัการจัดท ามาตรฐานการบริหารจัดการของ
องค์คณะบคุคล฿นส านกังานขตพืๅนทีไการศึกษา

1 สตผ. - ติดตามผลการบริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐานการบริหารจัดการของ
องค์คณะบคุคล฿นส านกังานขตพืๅนทีไการศึกษา ประจ าปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 (Try out ครืไองมือติดตามละประมินผล 4 ภมูิภาค) 2 สตผ.  4.2 การประมวลผลละการรายงานผลการติดตามประมินผลการด านนิงาน
ครงการ/กิจกรรม ตามผนปฏบิติัการ ประจ าป พ.ศ. 2561 ของ สพฐ. ละ
จัดท ารายงานประจ าป พ.ศ. 2561 ของ สพฐ.                            167,400                 167,400 สตผ. - ติดตามละประมินผลการด านนิงานครงการ/กิจกรรมฯ 
จากส านกัตาง โ ละรายงานผลการด านนิงาน เตรมาสทีไ 1 - 4 1-4 สตผ. - กใบรวบรวมขຌอมูลผลการด านนิงานทีไดดดนตามผนปฏบิติัการประจ าป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ สพฐ. จากตละส านกัเตรมาสทีไ 1 - 4 1-4 สตผ. - ประชุมปฏบิติัการจัดท ารายงานประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ สพฐ. 3 สตผ. - ตรวจสอบ ทบทวนนืๅอหาละขຌอมูลผลการด านนิงาน ละรูปลมของ
รางรายงานผลการด านนิงานประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561 4 สตผ. - จัดพิมพ์รายงานผลการด านนิงานประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ของ สพฐ. จ านวน 2,000 ลม

4 สตผ.
 - พืไอติดตามผลการด านนิงานครงการ/
กิจกรรม ตามผนปฏบิติัการประจ าปงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 ของ สพฐ. (หนวยงาน฿นสวนกลาง) 
฿นเตรมาสทีไ 1-4 ละรายงานผลการด านนิงาน
ตอผูຌบริหารระดับสูงละหนวยงานทีไกีไยวขຌอง - พืไอสรุปผลการด านนิงานละจัดท ารายงาน
ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ สพฐ. - พืไอผยพรประชาสัมพันธผ์ลการด านนิงาน
ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ สพฐ.
 - พืไอจัดท ามาตรฐานการบริหารจัดการขององค์
คณะบคุคล฿นส านกังานขตพืๅนทีไการศึกษาทีไมี
ประสิทธภิาพ - พืไอติดตามละประมินผลการบริหารจัดการ
ขององค์คณะบคุคล฿นส านกังานขตพืๅนทีไ
การศึกษา ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561
 - พืไอติดตามการด านนิงาน฿นการบริหารละ
จัดการศึกษาของส านกังานขตพืๅนทีไการศึกษา 
ตามมาตรฐานส านกังานขตพืๅนทีไการศึกษา 
ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561

155



 ส ำนัก/สพฐ.
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สพท./รงรียน
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งบประมำณ พ.ศ. 2561 จ ำนกตำมงบรำยจำย
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รับผิดชอบ
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ยทุธศำสตร์ทีไ 6 พัฒนำระบบบริหำรจดักำรละสงสริม฿หຌทกุภำคสวนมสีวนรวม฿นกำรจดักำรศึกษำ

 รำยจำยอืไน  4.3 การพัฒนาละติดตามประมินผลงานนยบายละงานทีไเดຌรับมอบหมาย สตผ.    4.3.1 ประชุมชิงปฏบิติัการ฿นการจัดท ากรอบนวทางละครืไองมือ
฿นการติดตามผลการด านนิงานการขับคลืไอนนยบายกระทรวงศึกษาธกิาร
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561                            454,800                 454,800 สตผ. - จัดประชุมชิงปฏบิติัการ฿นการจัดท ากรอบละครืไองมือ฿นการติดตาม
การขับคลืไอนตามนยบายของกระทรวงศึกษาธกิาร 13 นยบาย

1 สตผ. - จัดพิมพ์อกสารคูมือการติดตามการขับคลืไอนนยบายของ
กระทรวงศึกษาธกิาร 13 นยบาย

1 สตผ. - จัดประชุมชิงปฏบิติัการสรุปผลการติดตามการขับคลืไอนตามนยบาย
ของกระทรวงศึกษาธกิาร

4 สตผ. - จัดพิมพ์อกสารรายงานสรุปผลการติดตามการขับคลืไอนตามนยบาย
ของกระทรวงศึกษาธกิาร 13 นยบาย

4 สตผ.    4.3.2 การติดตามรงรียนทีไจัดการศึกษาดยการมีสวนรวม : รงรียน
เทยรัฐวทิยา

                           233,100                 233,100 สตผ. - ประชุมคณะกรรมการประสานงานมูลนธิเิทยรัฐ ละ สพฐ. 1,3 สตผ. - จัดสัมมนาผูຌบริหารรงรียนเทยรัฐวทิยา 101 หงทัไวประทศ 
ละรงรียนครือขาย

1-2 สตผ. - ติดตามผลการบริหารจัดการศึกษาของรงรียนเทยรัฐวทิยา 111 หง
ทัไวประทศ

3-4 สตผ. - ติดตามละประมินผลการจัดกิจกรรมภาพหงความส ารใจของ
รงรียนเทยรัฐวทิยา 4 ภาค

3-4 สตผ. - ติดตามละประมินผลการจัดอบรมครูรงรียนเทยรัฐวทิยา 4 ภาค 3-4 สตผ.    4.3.3 การติดตามละรายงานนกัรียนทนุการศึกษาพระราชทาน
สมดใจพระบรมอรสาธริาชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ละติดตาม
การด านนิการพระราชทานความชวยหลือสถานศึกษา

                           190,100                 190,100 สตผ. - รวบรวมขຌอมูลละวิคราะหผ์ลการรียน 1 สตผ. - ลงพืๅนทีไติดตามนกัรียนทนุพระราชทานฯ 2 สตผ. - ขຌาฝ้าฯ รับพระราชทานทนุ 4 สตผ. - สรุปรายงาน สพฐ. ละ สศช. 2,4 สตผ.
 - พืไอพัฒนาศักยภาพ฿นการบริหารการศึกษา
฿หຌกับผูຌบริหารรงรียนเทยรัฐวทิยา อยางมี
ประสิทธภิาพ - พืไอพัฒนารงรียนเทยรัฐวทิยา฿หຌปน็
รงรียนทีไมีมาตรฐาน฿นการพัฒนาสถานศึกษาทีไ
นຌนสถานศึกษานຌนรงรียนปน็ฐาน (School based managenment) ละสรຌางครือขาย
การท างานรวมกัน - พืไอสงสริม สนบัสนนุ ละพัฒนาการจัดการ
รียนรูຌของรงรียนเทยรัฐวทิยา ฿หຌมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน - พืไอติดตามผลการบริหารจัดการศึกษาของ
รงรียนเทยรัฐวทิยา 111 หงทัไวประทศ

 - พืไอจัดท ากรอบนวทาง ละครืไองมือ฿นการ
ติดตามการขับคลืไอนนยบาย
กระทรวงศึกษาธกิาร 13 นยบาย ละ 4 
ประดในส าคัญ - พืไอปน็นวทาง฿นการจัดท าสรุปรายงานผล
การติดตามผลการด านนิงานการขับคลืไอน
นยบายกระทรวงศึกษาธกิารของ สพท. 225 ขต
 ฿นภาพรวมพืไอน าเป฿ชຌ฿นการด านนิงานการ
ปรับปรุงละพัฒนาคุณภาพการศึกษา฿นปถัดเป - พืไอจัดท าขຌอสนอชิงนยบายนวทางการ
ด านนิการจากผลการขับคลืไอนนยบายของ 
สพท.ทีไประสบความส ารใจ รวมทัๅงปญัหา
การศึกษาอุปสรรคประกอบการตัดสิน฿จ฿นการ
ก าหนดนยบาย

 - พืไอ฿หຌส านกังานขตพืๅนทีไการศึกษา ละ
สถานศึกษาตระหนกัละหในความส าคัญของ
ทนุการศึกษาพระราชทาน - พืไอศึกษาสภาพปญัหานวทางละการ฿หຌ
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รับผิดชอบ
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ยทุธศำสตร์ทีไ 6 พัฒนำระบบบริหำรจดักำรละสงสริม฿หຌทกุภำคสวนมสีวนรวม฿นกำรจดักำรศึกษำ

 รำยจำยอืไน  4.4 การวจิัยละพัฒนารูปบบกระบวนการติดตามละประมินผลนยบาย
ละครงการของหนวยงานระดับพืๅนทีไ ละหนวยงาน฿นสวนกลางของ สพฐ.                            101,100                 101,100 สตผ. - ศึกษานวคิด ก าหนดกรอบการพัฒนารูปบบกระบวนการติดตามละ
ประมินผล ละสรຌางครืไองมือจากสภาพพืๅนฐาน นวคิด ทฤษฎ ี
ละอกสารทีไกีไยวขຌองกับการติดตามละประมินผล

1 สตผ. - กใบรวบรวมขຌอมูลดຌวยการสนทนากลุม 1 สตผ. - ประชุมปฏบิติัการสรุปละปรับปรุงรูปบบกระบวนการติดตาม
ละประมินผลนยบายครงการของหนวยงานระดับพืๅนทีไ
ละหนวยงาน฿นสวนกลางของ สพฐ. ละจัดท ารายงานการวจิัย

2 สตผ.5. ครงกำรสริมสรຌำง พัฒนำสมรรถนะ฿นกำรบริหำรจัดกำรดຌำนกำรงิน 
กำรคลัง ระดับผูຌบริหำรละผูຌปฏบิัติงำน

5,200,000                        5,200,000            -                      -                  -                    -                สคส.  5.1 ประชุมชิงปฏบิติัการกีไยวกับการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ ส าหรับ สพป./สพม. จ านวน 225 ขต ละจຌาหนຌาทีไสวนกลาง

จຌาหนຌาทีไผูຌปฏบิติังานดຌานพัสดุของ 
สพป. ละสพม. ละจຌาหนຌาทีไ
สวนกลาง

                        1,977,500               1,977,500 2 - 3 สคส.  5.2 ประชุมชิงปฏบิติัการกีไยวกับการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ ส าหรับรงรียนทีไปน็หนวยบกิละจຌาหนຌาทีไสวนกลาง

จຌาหนຌาทีไผูຌปฏบิติังานดຌานพัสดุ
ของรงรียนทีไปน็หนวยบกิ
ละจຌาหนຌาทีไสวนกลาง

                        1,977,500               1,977,500 2 - 3 สคส.  5.3 สริมสรຌางความขຌมขใง฿นดຌานการจายงิน การรับละน าสงงิน
ผานระบบอิลใกทรอนกิส์ ส าหรับ สพป./สพม. จ านวน 225 ขต 
รงรียนทีไปน็หนวยบกิ จ านวน 157 หง ละจຌาหนຌาทีไสวนกลาง

จຌาหนຌาทีไผูຌปฏบิติังานดຌานการ
จายงิน การรับละน าสงงิน
ผานระบบอิลใกทรอนกิส์
ของ สพท. ละรงรียน
ทีไปน็หนวยบกิ
ละจຌาหนຌาทีไสวนกลาง

                        1,245,000               1,245,000 2 - 3 สคส.6. ครงกำรยอยพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรชงิกลยุทธ์กำรศึกษำ
ขัๅนพืๅนฐำนดຌำนกำรวำงผนละกำรบริหำรงบประมำณ

1,303,800                        1,303,800            -                      -                  -                    -                สนผ.  - การจัดท าผนปฏบิติัการประจ าป พ.ศ. 2562 ของหนวยงาน มีผนปฏบิติัการประจ าป 
พ.ศ. 2562 ส าหรับ฿ชຌปน็นวทาง
การด านนิงานของหนวยงาน

1,303,800                        1,303,800              4 สนผ.7. ครงกำรยอยกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรงบลงทุน 2,582,900                        2,582,900            -                      -                  -                    -                สนผ.  7.1 จัดตัๅงงบประมาณคาครุภณัฑ์ทีไดินละสิไงกอสรຌางปงบประมาณ 2562 
ละชีๅจงการจัดจຌางละการคุมงานกอสรຌาง฿นรงรียน ปงบประมาณ 2561 2,300,000                        2,300,000              1 สนผ.  7.2 ลงพืๅนทีไตรวจสอบขຌอมูลรงรียนรายการคาทีไดินละสิไงกอสรຌาง (งบผูกพัน) 282,900                           282,900                1 สนผ.

พืไอพัฒนารูปบบกระบวนการติดตามละ
ประมินผลนยบายครงการของหนวยงานระดับ
พืๅนทีไละหนวยงาน฿นสวนกลางของ สพฐ.
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 ส ำนัก/สพฐ.
ด ำนินกำร

 จดัสรร฿หຌ
สพท./รงรียน

 สพท. สนอ
ครงกำร
ลกปำ้

 งบอุดหนุน

หนวย : บาท  

ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม ปำ้หมำย  รวม

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จ ำนกตำมงบรำยจำย

เตรมำส หลงงิน  หนวยงำน
รับผิดชอบ

 งบด ำนินงำน

ยทุธศำสตร์ทีไ 6 พัฒนำระบบบริหำรจดักำรละสงสริม฿หຌทกุภำคสวนมสีวนรวม฿นกำรจดักำรศึกษำ

 รำยจำยอืไน8. ครงกำรสนับสนุนคำ฿ชຌจำย฿นกำรจัดกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน 1,673,200                        1,673,200            -                      -                  -                    -                สนผ.  8.1 จัดท าลมนวทางการด านนิงานการสนบัสนนุคา฿ชຌจาย฿นการ
จัดการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 825,000                           825,000                1 สนผ.  8.2 จัดท าลมนวทางการด านนิงานคาอาหารนกัรียนประจ าพักนอน 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 195,000                           195,000                1 สนผ.  8.3 ประชุมจัดท าลมนวทางการด านนิงานการสนบัสนนุคา฿ชຌจาย
฿นการจัดการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 353,200                           353,200                1 สนผ.  8.4 ติดตามผลการด านนิงานครงการสนบัสนนุคา฿ชຌจาย฿นการ
จัดการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 4 ภมูิภาค

300,000                           300,000                1 สนผ.9. ครงกำรจัดท ำบัญชกีำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน (NEA : National Education Account) ระยะทีไ 3 4,360,000                        250,000               2,250,000              -                  -                    1,860,000       สนผ.  9.1 จัดสรรงบประมาณ฿หຌส านกังานขตพืๅนทีไการศึกษาด านนิการ
จัดประชุมชีๅจงการกใบขຌอมูลการจัดท าบญัชีการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน

2,250,000                        2,250,000               1 สนผ.  9.2 ประขุมพืไอพัฒนาระบบละสรุปผล การกใบขຌอมูลการจัดท าบญัชี
การศึกษาขัๅนพืๅนฐาน

250,000                           250,000                1 สนผ.  9.3 คาจຌางทีไปรึกษาพัฒนาระบบการจัดกใบขຌอมูลการ฿ชຌจาย
ดຌานการศึกษาของสถานศึกษา

1,860,000                        1,860,000        2 สนผ.10. ครงกำรประมนิประสิทธิภำพสถำนศึกษำ฿นกำรจัดกำรศึกษำ
ขัๅนพืๅนฐำน (DEA) 848,500                           848,500               -                      -                  -                    -                สนผ.  10.1 ประชุมจัดท าครงการประมินประสิทธภิาพสถานศึกษา฿นการจัด
การศึกษาขัๅนพืๅนฐาน

250,000                           250,000                สนผ.  10.2 ด านนิการจัดกใบขຌอมูลส านกังานขตพืๅนทีไการศึกษาน ารอง 348,500                           348,500                สนผ.  10.3 ประชุมวิคราะห์ละสรุปผลขຌอมูลการประมินประสิทธภิาพ
สถานศึกษา฿นการจัดการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน

250,000                           250,000                สนผ.11. ครงกำรพัฒนำระบบหลักประกันอกำสทำงกำรศึกษำระยะทีไ 3 4,318,000                        4,318,000       2 สนผ.12. ครงกำรปฏริูปกำรรียนรูຌพืไอสรຌำงควำมพรຌอม฿นกำร
ประกอบอำชพีกยำวชน

3,318,000                        3,318,000       2 สนผ.13. กำรพิไมประสิทธิภำพกำรตรวจสอบภำย฿น                         5,289,200             4,269,200               1,020,000                    -                        -                    -    1-4  ตสน.  13.1 อบรมชิงปฏบิติัการดຌานการตรวจสอบภาย฿นส าหรับผูຌตรวจสอบภาย฿น
 ส านกังานขตพืๅนทีไการศึกษา

ผูຌตรวจสอบภาย฿น สพฐ. ละผูຌตรวจสอบภาย฿น
 สพท. เดຌรับการอบรมดຌานการตรวจสอบภาย฿น 
ละสามารถน าความรูຌทีไเดຌจากการอบรมละ
จากคูมือ/นวทางการตรวจสอบเป฿ชຌ฿นการ
ปฏบิติังานเดຌอยางมีคุณภาพ

                        3,429,200               3,429,200  ตสน.
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ยทุธศำสตร์ทีไ 6 พัฒนำระบบบริหำรจดักำรละสงสริม฿หຌทกุภำคสวนมสีวนรวม฿นกำรจดักำรศึกษำ

 รำยจำยอืไน  13.2 สรຌางความขຌมขใง฿หຌครือขายผูຌตรวจสอบภาย฿นส านกังานขตพืๅนทีไ
การศึกษา จ านวน 19 ครือขาย รวม 225 ขต

 ครือขายผูຌตรวจสอบภาย฿น เดຌรับ
การพัฒนา฿หຌมีความขຌมขใงมากยิไงขึๅน

                        1,020,000                1,020,000  ตสน.  13.3 ติดตาม ตรวจสอบการปฏบิติังานดຌานการงินการบญัชีของส านกังาน
ขตพืๅนทีไการศึกษา ละหนวยงาน฿นสังกัด จ านวน 13 หง

 สพท. ละหนวยงาน฿นสังกัดเดຌรับการ
ตรวจสอบการปฏบิติังานดຌานการงินการบญัชี
ละเดຌรับค าปรึกษา

                           840,000                 840,000  ตสน.14. พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน
ตำมหลักกณฑ์กำรบริหำรกิจกำรบຌำนมอืงทีไดี

3,312,000                        3,312,000            -                      -                  -                    -                กพร.  14.1 ประมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพ
฿นการปฏบิติัราชการ (มาตรา 44) ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สพฐ./สพท./สถานศึกษา 1,100,000                        1,100,000              กพร.  14.2 พัฒนาประสิทธภิาพของระบบรายงานผลตัวชีๅวดัละระบบสนบัสนนุ
การบริหารจัดการของสวนราชการ

สพฐ./สพท./สถานศึกษา 622,000                           622,000                กพร.  14.3 พัฒนาองค์การตามกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สพฐ./สพท./สถานศึกษา 280,000                           280,000                กพร.  14.4 วิคราะห ์ทบทวน ละปรับปรุง ภารกิจของส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สพฐ. 350,000                           350,000                กพร.  14.5 การปรับปรุงประสิทธภิาพของการบริหารจัดการภาครัฐของ
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน

สพฐ./สพท./สถานศึกษา 300,000                           300,000                กพร.  14.6 การด านนิการตามครงการพระราชบญัญัติการอ านวยความสะดวก
฿นการขออนญุาตของทางราชการฯ

สพฐ./สพท./สถานศึกษา 280,000                           280,000                กพร.  14.7 สงสริม สนบัสนนุ พัฒนาระบบราชการของ สพฐ. 
ละพัฒนาศักยภาพของบคุลากร฿นสังกัด฿หຌมีขีดสมรรถนะสูง

สพฐ./สพท. 380,000                           380,000                กพร.
ครงกำรพัฒนำนยบำยกำรจัดกำรศึกษำตำมยทุธศำสตร์ของ สพฐ . 13,363,000                       13,363,000            -                        -                   -                     -                 สพฐ.
งบประชมุ อบรม สัมมนำ 5,465,800                        5,465,800              -                        -                   -                     -                 สพฐ.
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ยทุธศำสตร์ทีไ 6 พัฒนำระบบบริหำรจดักำรละสงสริม฿หຌทกุภำคสวนมสีวนรวม฿นกำรจดักำรศึกษำ

 รำยจำยอืไน

กิจกรรมรอง กำรบริหำรจัดกำร฿นขตพืๅนทีไกำรศึกษำดย฿ชຌพืๅนทีไ
ปน็ฐำน (Area-base) 156,247,800                     26,997,800           129,250,000          -                  -                    -                ภำค

บังคับ/
ประถม

 สนผ., สอ., สพร., 
สพฐ.1. ครงกำรประชำสัมพันธ์กำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน 1.  พืไอผยพรชีๅจงขำวสำรขຌอทใจจริงละ

ควำมถูกตຌองดຌำนกำรพัฒนำกำรศึกษำขัๅน
พืๅนฐำนผำนสืไอประชำสัมพันธ์  2. พืไอท ำ฿หຌกิดควำมขຌำ฿จละควำมรวมมอื
ดຌำนกำรพัฒนำศึกษำขัๅนพืๅนฐำน จำกบุคลำกร
ภำย฿นละประชำชนภำยนอก 3. พืไอสรຌำงละพัฒนำครู นักรียน ละ
บุคลำกร ฿หຌสำมำรถผลิตละผยพรสืไอ
ประชำสัมพันธ์อยำงสรຌำงสรรค์

9,720,000                        9,720,000            -                      -                  -                    -                1-4 สอ.   1.1 ผลิตละผยพรขาวสาร นยบายละผลการด านนิงานของ สพฐ. 
฿นหนงัสือพิมพ์รายวนั คอลัมนป์ระจ า จ านวน 2 คอลัมน/์ฉบบั

480,000                           480,000                สอ.    1.2 ผลิตละผยพรขาวสาร ประดในทีไตຌองการสรຌางการรับรูຌดยรงดวน 
฿นหนงัสือพิมพ์รายวนัคอลัมนพ์ิศษ จ านวน 1 คอลัมน/์ฉบบั

240,000                           240,000                สอ.    1.3 ผลิตละผยพรสกูຍปขาว ความยาว 3-5 นาท ีผยพร
ทางสถานีทรทศัน ์จ านวน 8 ตอน

  960,000                           960,000                สอ.    1.4 จัดรายการทรทศัน ์สียงหงอนาคต ความยาว 25-30 นาท ี
ทางสถานีทรทศัน์

      1,000,000                        1,000,000              สอ.    1.5 รวมจัดรายการ บายนีๅมีค าตอบ ความยาว  25-30 นาท ีสถานีทรทศัน์
มดิร์นเนนท์วีี

1,000,000                        1,000,000              สอ.    1.6 ผลิตละผยพรสกูຍปขาว ความยาว 5-7 นาท ีผยพรทางสถานวีทิยุ 
จ านวน 8 ตอน

160,000                           160,000                สอ.    1.7 จัดรายการสัมภาษณ์ผูຌบริหาร/ผูຌกีไยวขຌอง ทางสถานวีทิยุ 
ความยาว 7-10 นาท ีจ านวน 5 ครัๅง

100,000                           100,000                สอ.   1.8 พฒันาวใปเซต์กลางดຌานการประชาสัมพนัธ์วใปเซต์ obecnews/สพฐ.นิวส์                  150,000                           150,000                สอ.    1.9 ผลิตละผยพรขาวสาร ชน รูปภาพ VDO Infographic Banner 
ประชาสัมพันธ฿์นวใปเซต์ หรือ อปพลิคชัไนทีไเดຌรับความนยิม ชน Google Line      730,000                           730,000                สอ.   1.10 จัดสืไอมวลชนสัญจรท าขาวกิจกรรม 600,000                           600,000                สอ.   1.11 ประชาสัมพันธข์ຌอความ฿นรูปบบ SMS ผานทรศัพท์คลืไอนทีไ 200,000                           200,000                สอ. 160
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ยทุธศำสตร์ทีไ 6 พัฒนำระบบบริหำรจดักำรละสงสริม฿หຌทกุภำคสวนมสีวนรวม฿นกำรจดักำรศึกษำ

 รำยจำยอืไน    1.12 จัดอบรมชิงปฏบิติัการการผลิตสืไอภาพยนตร์สัๅนละ
จัดการประกวดภาพยนตร์สัๅน

3,100,000                        3,100,000              สอ.    1.13 คา฿ชຌจาย฿นการบริหารจัดการภาย฿น 1,000,000                        1,000,000              สอ.2. กำรกระจำยอ ำนำจบบ CLUSTER" พืไอพิไมประสิทธิผลกำรบริหำร
กำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน

 ประธำน Cluster จ ำนวน 20 คน 12,478,700                       2,478,700            10,000,000            สพร.  2.1 ประชุมพืไอก าหนดนวทางการด านนิงาน ละคณะท างาน Cluster สพร.  2.2 ประชุมชีๅจงละมอบนยบาย จ านวน 100 คน สพร.  2.3 ประชุมปฏบิติังานตามนยบายละก าหนดวลา สพร.  2.4 ก าหนดตัวชีๅวดั ก ากับ ติดตามละประมินผล สพร.  2.5 สรุปละรายงานผลการด านนิงาน สพร.3. จัดสรรงบประมำณพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระดับขตพืๅนทีไกำรศึกษำฯ 119,250,000                     119,250,000          สนผ.
ครงกำรพัฒนำนยบำยกำรจัดกำรศึกษำตำมยทุธศำสตร์ของ สพฐ . 14,799,100                       14,799,100            -                        -                   -                     -                 สพฐ.
งบประชมุ อบรม สัมมนำ -                                 -                       -                        -                   -                     -                 สพฐ.
ครงกำร : พัฒนำคุณภำพรงรียนสูมำตรฐำน
กิจกรรมหลัก รงรียน฿นฝันสูมำตรฐำนสำกล พืไอสรຌางอกาส ละสานฝัน฿หຌดใก

ละยาวชน ตามนวทางปฏรูิป
การศึกษาทีไนຌนการปฏรูิป การรียนรูຌ 
ซึไงถือวาผูຌรียนส าคัญทีไสุด ละ
การประยุกต์฿ชຌทคนลยี ดยสรຌาง
รงรียน฿นฝัน ฿หຌกระจายอยู฿นระดับ
ทຌองถิไนทัไวประทศ พืไอ฿หຌนกัรียน
เดຌมีอกาสรียน฿นรงรียน ทีไมี
คุณภาพเดຌมาตรฐานทยีบคียง
กับรงรียนชัๅนน าละอยู฿กลຌบຌาน 
ซึไงยังผล฿หຌผูຌรียนปน็รงงานทีไมี
คุณภาพ มีอกาสประกอบอาชีพ
ทีไดีมีรายเดຌละมีคุณภาพชีวติ
ทีไดีตอเป

52,798,500                       28,665,300           -                      24,133,200        -                    -                พัฒนำ
คุณภำพ/
รงรียน
฿นฝัน

สนก., สพฐ.
 1. กำรพัฒนำคุณภำพละมำตรฐำนรงรียนสูควำมยัไงยืน 
ละสูระบบคุณภำพระดับสำกล

22,678,000                       -                     -                      22,678,000        -                    -                2-3  สนก.   1.1 การประชุมรางกรอบการพัฒนาฯ 1,100,000                        1,100,000          2-3  สนก. 161



 ส ำนัก/สพฐ.
ด ำนินกำร

 จดัสรร฿หຌ
สพท./รงรียน

 สพท. สนอ
ครงกำร
ลกปำ้

 งบอุดหนุน

หนวย : บาท  

ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม ปำ้หมำย  รวม

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จ ำนกตำมงบรำยจำย

เตรมำส หลงงิน  หนวยงำน
รับผิดชอบ

 งบด ำนินงำน

ยทุธศำสตร์ทีไ 6 พัฒนำระบบบริหำรจดักำรละสงสริม฿หຌทกุภำคสวนมสีวนรวม฿นกำรจดักำรศึกษำ

 รำยจำยอืไน   1.2 การประชุมชีๅจงผูຌรับผิดชอบ 225 ขต ดยการประชุมผาน Conference -                                 2-3  สนก.   1.3 การจัดสรรงบประมาณพืไอการพัฒนาคุณภาพละมาตรฐานรงรียน
สูความยัไงยืน

21,578,000                       21,578,000         2-3  สนก. 2. กำรผยพร "ระบบบริหำรรงรียน฿นฝัน" สูกำรปฏบิัติ 1,146,100                        690,900               -                      455,200            -                    -                2-3  สนก.   2.1 การยกรางคูมือการบริหารจัดการรงรียนบบรงรียน฿นฝัน 546,100                           90,900                  455,200             2-3  สนก.   2.2 จัดพิมพ์คูมือการบริหารจัดการรงรียนบบรงรียน฿นฝัน 600,000                           600,000                2-3  สนก. 3. ปัจฉมิบทของครงกำรรงรียน฿นฝัน 2,500,000                        1,500,000            -                      1,000,000         -                    -                2-3  สนก.   3.1 การประชุมกรอบการด านนิงานปจัฉิมบทของครงการรงรียน฿นฝัน 500,000                           500,000                2-3  สนก.  3.2 งานปจัฉิมบทของครงการรงรียน฿นฝัน 1,500,000                        500,000                1,000,000          3 - 4  สนก.  3.3 จัดพิมพ์อกสารงานปจัฉิมบทของครงการ 500,000                           500,000                3 - 4  สนก.4. จัดจຌำงพนักงำนประจ ำครงกำร 306,000                           306,000                1 - 4  สนก.
ครงกำรพัฒนำนยบำยกำรจัดกำรศึกษำตำมยทุธศำสตร์ของ สพฐ . 17,753,400                       17,753,400           สพฐ.
งบประชมุ อบรม สัมมนำ 8,415,000                        8,415,000            สพฐ.
ผนงำนบรูณำกำรยกระดบัคุณภำพกำรศึกษำละกำรรียนรูຌ
ตลอดชวีิต
ครงกำรพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรรียนกำรสอน 
กำรวัดละประมนิผล

กิจกรรมหลัก ยกระดบัคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำสูมำตรฐำนสำกล 70,300,600                       31,447,400           38,853,200            -                  -                    -                พัฒนำ
หลักสูตร/
ยกระดับ

กำร
จัด

กำรศึกษำ

สมป., สพฐ.1. ตรียมศักยภำพรงรียนรองรับกำรประมนิมำตรฐำน SCQA 12,290,800                       9,290,800            3,000,000              -                  -                    -                สมป.  1.1 พัฒนาศักยภาพความพรຌอมการขับคลืไอนการด านนิการตามปา้หมาย
ละตัวชีๅวดัพืไอพัฒนาละยกระดับคุณภาพรงรียนตามมาตรฐาน SCQA 787 รงรียน 780,600                           780,600                1 สมป.  1.2 พัฒนาศักยภาพวทิยากรกนน ารงรียนมาตรฐานสากล 200 คน 1,069,600                        1,069,600              1 สมป. 162



 ส ำนัก/สพฐ.
ด ำนินกำร

 จดัสรร฿หຌ
สพท./รงรียน

 สพท. สนอ
ครงกำร
ลกปำ้

 งบอุดหนุน

หนวย : บาท  

ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม ปำ้หมำย  รวม

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จ ำนกตำมงบรำยจำย

เตรมำส หลงงิน  หนวยงำน
รับผิดชอบ

 งบด ำนินงำน

ยทุธศำสตร์ทีไ 6 พัฒนำระบบบริหำรจดักำรละสงสริม฿หຌทกุภำคสวนมสีวนรวม฿นกำรจดักำรศึกษำ

 รำยจำยอืไน  1.3 สรຌางความขຌมขใงวทิยากรพีไลีๅยง฿นการออกติดตามตรวจยีไยม
รงรียนมาตรฐานสากล

250 คน 934,200                           934,200                1 สมป.  1.4 พัฒนาผูຌบริหารรงรียนทีไจะขຌารับการประมินรงรียนมาตรฐานสากล
ละพัฒนาตามกณฑ์ SCQA 787 รงรียน 1,106,400                        1,106,400              1 สมป.  1.5 สรุปผลละจัดท ารายงานการพัฒนาพืไอยกระดับคุณภาพรงรียน
สูมาตรฐานสากล

1 ฉบบั 900,000                           900,000                1 สมป.  1.6 จัดคายพัฒนาศักยภาพนกัรียน฿นรงรียนรับการคัดลือกการพัฒนา
ตามมาตรฐาน SCQA 3,000,000                        3,000,000               2 สมป.  1.7 จัดวทศัีกยภาพผูຌรียนน าสนอผลงานละชิๅนงานของ
รงรียนมาตรฐานสากล

4,500,000                        4,500,000              4 สมป.2. พัฒนำติดตำม ตรวจยีไยม ละประมนิกำรบริหำรจัดกำรดຌวยระบบ
คุณภำพตำมกณฑ์ OBECCQA ละ TQA 25,743,200                       1,200,000            24,543,200            -                  -                    -                สมป.  2.1 สนบัสนนุงบประมาณการขับคลืไอนสงสริมศักยภาพรงรียน
มาตรฐานสากล฿นการประมินมาตรฐาน OBECQA สูคุณภาพ
ระดับ TQA ละติดตาม ตรวจยีไยม 5 ภมูิภาค

544 รงรียน 6,500,000                        6,500,000               1 สมป.  2.2 พัฒนาวทิยากรกนน าตามนวทางกณฑ์ OBECQA ติดตาม 
ตรวจยีไยม ประมินผลการพัฒนารงรียน SCQA ขຌาประมิน OBECQA 250 คน 1,200,000                        1,200,000              2 สมป.  2.3 สงสริมศักยภาพรงรียนมาตรฐานสากล฿นการประมินมาตรฐาน OBECQA สูคุณภาพระดับ TQA 63 รงรียน 650,000                           650,000                  3 - 4 สมป.  2.4 พัฒนาการบรูณาการ 8 กลุมสาระดຌวยรายวชิา IS ฿น 5 ภมูิภาค 1507 รงรียน 17,393,200                       17,393,200             3 สมป.3. พัฒนำครือขำยสงสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรมธัยมศึกษำจังหวัด 13,225,400                       1,915,400            11,310,000            -                  -                    -                สมป.  3.1 พัฒนาการขับคลืไอนการพัฒนาครือขายฯสูมาตรฐานสากล 78 จังหวดั 78 จังหวดั 42 สพม. 1,000,000                        1,000,000              1 สมป.  3.2 จัดสรรงบประมาณการขับคลืไอนครือขายฯ 78 ครือขาย 11,310,000                       11,310,000             1 สมป.  3.3 ติดตามความกຌาวหนຌา฿นการด านนิงานการพัฒนาการจัดการศึกษา
ของครือขาย

78 ครือขาย 300,000                           300,000                 1 - 2 สมป.  3.4 สรุปผล ละจัดท ารายงานการพัฒนาครือขายฯ 1 ฉบบั 365,400                           365,400                 1 - 2 สมป.  3.5 ยกระดับคุณภาพการจัดการรียนการสอนสูมาตรฐานสากล 
ดยกระบวนการครือขายฯ

2,358 รงรียน 250,000                           250,000                 1 - 2 สมป.
ครงกำรพัฒนำนยบำยกำรจัดกำรศึกษำตำมยุทธศำสตร์ของ สพฐ . 3,804,000                        3,804,000            สพฐ.
งบประชมุ อบรม สัมมนำ 15,237,200                       15,237,200           สพฐ.
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 ส ำนัก/สพฐ.
ด ำนินกำร

 จดัสรร฿หຌ
สพท./รงรียน

 สพท. สนอ
ครงกำร
ลกปำ้

 งบอุดหนุน

หนวย : บาท  

ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม ปำ้หมำย  รวม

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จ ำนกตำมงบรำยจำย

เตรมำส หลงงิน  หนวยงำน
รับผิดชอบ

 งบด ำนินงำน

ยทุธศำสตร์ทีไ 6 พัฒนำระบบบริหำรจดักำรละสงสริม฿หຌทกุภำคสวนมสีวนรวม฿นกำรจดักำรศึกษำ

 รำยจำยอืไน

กิจกรรมหลัก สำนพลังประชำรัฐดຌำนกำรศึกษำพืๅนฐำนละ
กำรพัฒนำผูຌน ำ

พืไอผสานความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐ 
 ภาคอกชน ละภาคประชาสังคมพืไอพัฒนา
ประทศอยางยัไงยืน ดยกระทรวงศึกษาธกิาร฿น
ฐานะผูຌรับผิดชอบการจัดการศึกษาของประทศ 
เดຌรวมจัดท าบนัทกึขຌอตกลง สานพลังประชารัฐ
ดຌานการศึกษาพืๅนฐานละการพัฒนาผูຌน า 
ระหวางภาครัฐ 3 หนวยงาน ภาคอกชน 19 
บริษัท ละภาคประชาสังคม 4 คน พืไอรวม
ขับคลืไอนละยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
ประทศเทย

183,877,300                     157,578,700         -                      26,298,600        -                    -                พัฒนำ
หลักสูตร/
สำนพลัง
ประชำรัฐ

สนก., สพฐ.
1. กำรสริมสรຌำงศักยภำพนักรียน ครูผูຌสอน  ผูຌบริหำรสถำนศึกษำ ละ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำตำมกลยุทธ์กำรพัฒนำของครงกำรรงรียนประชำ
รัฐ

30,298,600                                   4,000,000                         -           26,298,600                      -                    -   2-3 สนก.  1.1 การพัฒนากรอบละนวทางการด านนิงานครงการรงรียนประชารัฐ 2,000,000                        2,000,000              2-3  1.2 การพัฒนารงรียนตามผนพัฒนาของรงรียนประชารัฐ (งบลกปา้) 28,298,600                       2,000,000              26,298,600         2-32. กำรพัฒนำระบบขຌอมลูสำรสนทศพืไอกำรศึกษำละกำรบริหำรจัดกำร
ของรงรียน

3,000,000                        3,000,000            -                      -                  -                    -                2-3  2.1 การพัฒนาคลังนวตักรรมพืไอการรียนรูຌ 1,500,000                        1,500,000              2-3  2.2 การพัฒนาระบบสารสนทศพืไอการบริหารจัดการครงการ
รงรียนประชารัฐ

1,500,000                        1,500,000              2-33. กำรพัฒนำระบบสนับสนุนละภำคีครือขำยกำรมสีวนรวมกับภำครัฐ 
ภำคอกชนละภำคประชำสังคม

4,000,000                        4,000,000            -                      -                  -                    -                2-3  3.1 การพัฒนากรอบละนวทางการด านนิงานรวมกับภาครัฐ ภาคอกชน 
ละภาคประชาสังคม

2,000,000                        2,000,000              2-3  3.2 การพัฒนานวตักรรมการจัดการศึกษาพืไอสริมสรຌางชุมชนขຌมขใง
อยางยัไงยืน "รงรียนสานพลังพืไอสังคม Social Impact School" 2,000,000                        2,000,000              2-3
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 ส ำนัก/สพฐ.
ด ำนินกำร

 จดัสรร฿หຌ
สพท./รงรียน

 สพท. สนอ
ครงกำร
ลกปำ้

 งบอุดหนุน

หนวย : บาท  

ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม ปำ้หมำย  รวม

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จ ำนกตำมงบรำยจำย

เตรมำส หลงงิน  หนวยงำน
รับผิดชอบ

 งบด ำนินงำน

ยทุธศำสตร์ทีไ 6 พัฒนำระบบบริหำรจดักำรละสงสริม฿หຌทกุภำคสวนมสีวนรวม฿นกำรจดักำรศึกษำ

 รำยจำยอืไน4. กำรพัฒนำระบบสนับสนุนครงสรຌำงพืๅนฐำนของรงรียนประชำรัฐ 
พืไอยกระดับคุณภำพของรงรียนทีไอืๅอตอกำรจัดกำรรียนรูຌ
ละมำตรฐำนรงรียนประชำรัฐ

2,330,000                        2,330,000            -                      -                  -                    -                2-3  4.1 การพัฒนาภมูิทศันท์ีไอืๅอตอการจัดการรียนรูຌ  (eco system) 1,000,000                        1,000,000              2-3  4.2 การพัฒนานวทางการด านนิการตามมาตรฐานรงรียนประชารัฐ 1,000,000                        1,000,000              2-3  4.3 การจัดพนกังานประจ าครงการ 330,000                           330,000                2-3-4
ครงกำรพัฒนำนยบำยกำรจัดกำรศึกษำตำมยทุธศำสตร์ของ สพฐ . 26,419,000                       26,419,000            สพฐ.
งบประชมุ อบรม สัมมนำ 117,829,700                     117,829,700           สพฐ.
กิจกรรมหลัก กำรพัฒนำระบบกำรประมนิมำตรฐำนละ
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ

33,874,900                       33,874,900           -                      -                  -                    -                พัฒนำ
หลักสูตร/
ประกัน
คุณภำพ

สทศ., สพฐ.1. การจัดท าคูมือนวทางพัฒนาการด านนิงานการประกันคุณภาพภาย฿นตาม
มาตรฐานการศึกษา

1. พืไอจัดท าคูมือนวทางพัฒนาการด านนิงาน
การประกันคุณภาพภาย฿นตามมาตรฐาน
การศึกษา฿หຌกสถานศึกษาละหนวยงานทีไ
กีไยวขຌองทกุสังกัด ทีไผูຌประมินละสถานศึกษา
สามารถน าเป฿ชຌปน็นวทาง฿นการด านนิการ
พืไอการประกันคุณภาพภาย฿นของสถานศึกษา

438,000                           438,000                -                        -                    สทศ.2. การสืไอสารละสรຌางความขຌา฿จกีไยวกับระบบการประมินคุณภาพนว฿หม
ละการพัฒนาศักยภาพดຌานการประมินคุณภาพการศึกษา฿หຌกับสถานศึกษา
ละหนวยงานตຌนสังกัด

2.พืไอสืไอสารละสรຌางความขຌา฿จกีไยวกับระบบ
การประมินคุณภาพนว฿หมละพัฒนา
ศักยภาพดຌานการประมิน฿หຌกับบคุลากรจาก
หนวยงานตຌนสังกัดทีไมีสถานศึกษาจัดการศึกษา
ระดับการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน

7,680,000                        7,680,000              สทศ.
ครงกำรพัฒนำนยบำยกำรจัดกำรศึกษำตำมยทุธศำสตร์ของ สพฐ . 5,411,900                        5,411,900              สพฐ.
งบประชมุ อบรม สัมมนำ 20,345,000                       20,345,000            สพฐ.
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 ส ำนัก/สพฐ.
ด ำนินกำร

 จดัสรร฿หຌ
สพท./รงรียน

 สพท. สนอ
ครงกำร
ลกปำ้

 งบอุดหนุน

หนวย : บาท  

ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม ปำ้หมำย  รวม

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จ ำนกตำมงบรำยจำย

เตรมำส หลงงิน  หนวยงำน
รับผิดชอบ

 งบด ำนินงำน

ยทุธศำสตร์ทีไ 6 พัฒนำระบบบริหำรจดักำรละสงสริม฿หຌทกุภำคสวนมสีวนรวม฿นกำรจดักำรศึกษำ

 รำยจำยอืไน

กิจกรรมหลัก กำรบริหำรจัดกำรรงรียนขนำดลใก 710,508,100                     64,825,200           304,600,000          -                  341,082,900        -                พัฒนำ
หลักสูตร/
รงรียน
ขนำดลใก

สนผ., สกบ., สพฐ. 1. กำรจัดท ำอกสำรสืไอ 60 พรรษำละผนกำรจัดประสบกำรณ์
ระดับปฐมวัย

16,250,000                       9,450,000            6,800,000              -                  -                    -                สกบ.  1.1 อกสารฉบบัปรับปรุงสืไอ 60 พรรษาละผนการจัดประสบการณ์
ระดับปฐมวยั ผนปฐมวยั 6 รายการ สืไอ 60 พรรษา 350 รายการ 2,800,000                        2,800,000              สกบ.  1.2 พัฒนาบคุลากร฿นการ฿ชຌสืไอ 60 พรรษา ละผนการจัดประสบการณ์
ระดับปฐมวยั 6,500,000                        6,500,000              สกบ.  1.3 นิทศติดตามการ฿ชຌสืไอ 60 พรรษา ละผนการจัดประสบการณ์
ระดับปฐมวยั (สพฐ.) 150,000                           150,000                สกบ.  1.4 จัดสรรงิน฿หຌขตพืๅนทีไการศึกษา฿นการจัดท าสืไอ 60 พรรษา ละ
ผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวยั 8 ขตพืๅนทีไการศึกษา 8 สพป. 6,000,000                        6,000,000               สกบ.  1.5 จัดสรรงิน฿หຌศึกษานิทศก์฿นการนิทศติดตามการ฿ชຌสืไอ 60 พรรษา
ละผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวยั฿นชัๅนรียน 20 สพป. 800,000                           800,000                 สกบ.2. กำรจัดกำรรียนกำรสอนมอนทสซอริ 9,500,000                        7,200,000            2,300,000              -                  -                    -                สกบ.  2.1 จัดสรรงิน฿หຌ ครู ศึกษานิทศน ์ทีไอบรมกับสมาคมมอนทสซอริ    20 คน 700,000                           700,000                 สกบ.  2.2 จัดสรรงิน฿หຌขตพืๅนทีไละสถานศึกษาทีไปน็ฐาน฿นการอบรม 
มอนทสซอริ 10 หง 10 หง 2,800,000                        1,200,000              1,600,000               สกบ.  2.3 จัดสรรงินคาสืไอ฿นสถานศึกษาทีไผานการอบรมมอนทสซอริ  600 รงรียน

600 รง 6,000,000                        6,000,000              สกบ.3. กำรจัดพิมพ์อกสำร 24,778,300                       24,778,300           -                      -                  -                    -                สกบ.  3.1 พิมพ์สืไอ 60 พรรษา ละผนจัดประสบการณ์ระดับปฐมวยั 1,458  ชุด 24,778,300                       24,778,300            สกบ.4. คำพำหนะรับ-สงนักรียน ดินทำงมำรียนทีไรงรียนหลัก
ของกำรมำรียนรวมจัดสรรตำมระยะทำง

250,000,000                     250,000,000          1,3 สนผ.5. กำรบริหำรจัดกำรรถรับ-สงนักรียน 45,500,000                       -                     45,500,000            -                  -                    -                สนผ.   5.1 รถปຂคอัพ 243 คันโ 150,000 บาท 36,450,000                       36,450,000             สนผ.   5.2 รถตูຌ 45 คัน โ ละ 150,000 บาท 6,750,000                        6,750,000               สนผ.   5.3 รถบริจาค พืไอรับ-สงนกัรียน 23 คันโ ละ 100,000 บาท 2,300,000                        2,300,000               สนผ.
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 ส ำนัก/สพฐ.
ด ำนินกำร

 จดัสรร฿หຌ
สพท./รงรียน

 สพท. สนอ
ครงกำร
ลกปำ้

 งบอุดหนุน

หนวย : บาท  

ผนงำน/ผลผลิต /ครงกำร/กิจกรรม ปำ้หมำย  รวม

งบประมำณ พ.ศ. 2561 จ ำนกตำมงบรำยจำย

เตรมำส หลงงิน  หนวยงำน
รับผิดชอบ

 งบด ำนินงำน

ยทุธศำสตร์ทีไ 6 พัฒนำระบบบริหำรจดักำรละสงสริม฿หຌทกุภำคสวนมสีวนรวม฿นกำรจดักำรศึกษำ

 รำยจำยอืไน6. กำรขบัคลืไอนนยบำยสูกำรปฏบิัติ 3,000,000                        3,000,000            -                      -                  -                    -                สนผ.   6.1 การจัดท านยบาย สพฐ. ป 2562 พรຌอมจัดพิมพ์หนงัสือ 1,000,000                        1,000,000              สนผ.   6.2 การประชุมสัมนาผูຌอ านวยการขตพืๅนทีไการศึกษาทัไวประทศ 2,000,000                        2,000,000              สนผ.7. กำรรำยงำนกำรพัฒนำรงรียนขนำดลใก ปีงบประมำณ 2561 700,000                           700,000               สนผ.8. กำรติดตำมกำรด ำนินงำนครงกำรกำรบริหำรจัดกำรรงรียน
ขนำดลใกละกำรติดตำมกำรด ำนินงำนจำกหนวยงำนภำยนอก

800,000                           800,000               สนผ.9. ขบัคลืไอนครงกำรรงรียนประชำรัฐ (ดี฿กลຌบຌำน) 341,082,900                     341,082,900        สนก.
ครงกำรพัฒนำนยบำยกำรจัดกำรศึกษำตำมยทุธศำสตร์ของ สพฐ . 18,896,900                       18,896,900            สพฐ.
งบประชมุ อบรม สัมมนำ -                                 สพฐ.
ครงกำรขยำยอกำสกำรขຌำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำละกำร
รียนรูຌตลอดชวีิตอยำงทัไวถึงละมคุีณภำพ

กิจกรรมหลัก ขบัคลืไอนกำรกຌปญัหำดใกทีไอยูนอกระบบกำรศึกษำ
฿หຌกลับขຌำสูระบบกำรศึกษำ

6,425,400 6,425,400 -                      -                  -                    -                3-4 ขยำย
อกำส/

นอกระบบ

สนผ

ครงกำรขบันยบำยกำรกຌปัญหำดใกอยูนอกระบบกำรศึกษำละ
ดใกออกกลำงคัน฿หຌกลับขຌำสูระบบกำรศึกษำ

พืไอ฿หຌประชากรวยัรียนทกุคนเดຌรับ
การศึกษาอยางทาทยีมทัไวถึงละ
ตรงตามศักยภาพจนจบหลักสูตร
การศึกษาขัๅนพืๅนฐาน

6,425,400                        6,425,400            -                      -                  -                    -                สนผ.1. ประชุมปฏบิติัการคณะท างานพัฒนาปรกรมสตูลมดลละปรกรม
การกใบขຌอมูลรายบคุลล DMC  พัฒนาปรกรมการจัดกใบขຌอมูลดใกทีไอยูนอก

ระบบการศึกษาละดใกทีไออกกลางคันอยาง
ละอียดปน็รายบคุคลดย฿ชຌฐานขຌอมูลกลาง 
ละขຌอมูลจากทะบยีนราษฎร์ของ
กระทรวงมหาดเทย

500,000                           500,000                32. ประชุมชิงปฏบิติัการคณะกรรมการการขับคลืไอนนยบายการกຌปญัหา
ดใกทีไอยูนอกระบบการศึกษาละดใกออกกลางคัน฿หຌกลับขຌาสูระบบ
การศึกษา 4 ภมูิภาค

พืไอ฿หຌจຌาหนຌาทีไทีไรับผิดชอบของส านกังานขต
พืๅนทีไการศึกษาทกุขตละหนวยงานทีไจัด
การศึกษา จัดกใบขຌอมูลดใกทีไอยูนอกระบบ
การศึกษาละดใกออกกลางคัน ดย฿ชຌปรกรม
การจัดกใบขຌอมูลรายบคุคล DMC เดຌอยางทัไวถึง
ละครอบคลุมทกุพืๅนทีไ

2,540,000                        2,540,000              43. ประขุมชิงปฏบิติัการคณะกรรมการติดตามพืไอสรุปผลการติดตามละ
ประมินผลการด านนิการขับคลืไอนนยบายการกຌปญัหาดใกทีไอยูนอกระบบ
การศึกษาละดใกออกกลางคัน฿หຌกลับขຌาสูระบบการศึกษา 4 ภมูิภาค

พืไอลดอัตราการออกลางคัน
ของนกัรียนทีไอยู฿นระบบการศึกษา

815,300                           815,300                4
ครงกำรพัฒนำนยบำยกำรจัดกำรศึกษำตำมยทุธศำสตรข์อง สพฐ. 2,570,100 2,570,100 สพฐ
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      ส�วนท่ี 4 การบริหารแผนสู�การปฏิบัติ            



ส่วนทีไ 4 
4.1การบริหารผนสู่การปฏิบัติ  ผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ป็นครืไองมือละกรอบทิศทางส าคัญ     
฿นการปฏิบัติงานพืไอสงมอบผลผลิตการ฿หຌบริการการศึกษาทีไชืไอมยงสอดคลຌองกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
ผนการศึกษาหงชาติ  พ.ศ. 2560 – 2579  นยบายรัฐบาล นยบายละยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ  
ละส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน พืไอการน านยบาย  จุดนຌนยุทธศาสตร์เปสูการปฏิบัติ 
บริหารจัดการละพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดຌวยความทุมท มุงมัไน บนพืๅนฐานของความส ารใจ  บรรลุ
วัตถุประสงค์ละป้าหมายทีไก าหนด  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน จึงก าหนดนวทางทีไส าคัญ
฿นการน าผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพละ 
กิดประสิทธิผลสูงสุด ดังนีๅ   1. สรຌางครือขายความรวมมือกับหนวยงานทุกระดับ พืไอป็นกลเกส าคัญ ฿นการด านินการ
ปลงนยบาย ยุทธศาสตร์ ภาย฿ตຌผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เปสูการปฏิบัติอยางป็น
รูปธรรม ดยก าหนดผนงาน/ผลผลิต/ครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ทีไจะน าเปสูผลสัมฤทธิ์ของป้าประสงค์
ทีไชัดจน     2. ผูຌบริหารระดับสูงละผูຌบริหารหนวยงานทุกระดับตຌอง฿หຌความส าคัญ฿นการ฿ชຌผนปฏิบั ติ
การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พืไอป็นกรอบ฿นการบริหารการด านินงานละการ฿ชຌงบประมาณ 
ของหนวยงาน   3. ชีๅจง สรຌางความรูຌละความขຌา฿จ฿นสาระส าคัญของผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561  ฿หຌบุคลากร฿นหนวยปฏิบัติ เดຌรับทราบละมีความรูຌความขຌา฿จ฿นนืๅอหาของผนอยางถูกตຌองชัดจน
พืไอการมีสวนรวมละสนับสนุน฿หຌการด านินงานตามผน ป็นเปอยางมีประสิทธิภาพ   4. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน สนับสนุนทรัพยากรอยางพียงพอ ละ
หมาะสมกับระยะวลา฿นการปฏิบัติงานตามผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงาน
ขตพืๅนทีไการศึกษาละสถานศึกษา   5.  ติดตามละประมินผลการด านินงานตามผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ซึไงป็นกิจกรรมละครืไองมือทีไส าคัญส าหรับผูຌบริหารหนวยงานละผูຌรับผิดชอบครงการ/กิจกรรม ควรมี 
การก าหนดทิศทาง ดังนีๅ    5.1 หนวยงานทีไท าหนຌาทีไติดตามละประมินผลก าหนดนวทางการด านินงานลักษณะ 
ติดตามป้าหมายตามตัวชีๅวัดทีไก าหนดมากกวาติดตามกระบวนการ ดยบูรณาการการติดตามอยางป็นระบบ   5.2 ทุกหนวยงาน฿หຌความส าคัญกับการติดตามความกຌาวหนຌา฿นตละยุทธศาสตร์ปฏิรูป 
การศึกษา การประมินผลส ารใจละผลกระทบของการด านินงานอยางจริงจังละตอนืไอง      5.3 ทุกหนวยงาน฿นสังกัด พิจารณา฿ชຌตัวชีๅวัดความส ารใจตามผนปฏิบัติการประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ละน าคาป้าหมายตามตัวชีๅวัด  
มาก าหนดป็นกณฑ์ทีไส าคัญ฿นการประมินผล       5.4 หนวยงานทีไท าหนຌาทีไติดตามละประมินผลก าหนดนวทางการด านินงานลักษณะ 
ติดตามป้าหมายตามตัวชีๅวัดทีไก าหนดมากกวาติดตามกระบวนการทีไเมป็นภาระกับหนวยงานระดับส านักงาน 
ขตพืๅนทีไการศึกษาละสถานศึกษา 



   5.5 พัฒนาระบบการรายงานผลการปฏิบัติราชการ ละผลการบิกจายงบประมาณ                   
ป็นรายเตรมาสอยางตอนืไอง พืไอรับทราบปัญหาอุปสรรค ส าหรับการทบทวน ก าหนดมาตรการพืไอปรับปรุง 
กระบวนการปฏิบัติงานละกຌเขปัญหาอยางทันตอสถานการณ์ มีระบบวิคราะห์ประสิทธิภาพ฿นการ฿ชຌจาย
งบประมาณละจัดท าผนพัฒนาพิไมประสิทธิภาพ รวมทัๅงมีระบบการก ากับดูล฿หຌปรง฿ส ละรงรัด 
การบิกจายงบประมาณทีไมีประสิทธิภาพป็นเปตามป้าหมายทีไก าหนด  
นวทางการขับคลืไอนผน 
กรอบการบริหารงบประมาณปีงบประมาณ 2561 ชืไอมยงดังนีๅ  
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ทัง้นีแ้ผนงาน/โครงการ/กิจกรรมต้องตอบโจทย์เพื่อการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพรายบุคคล 

4.2 งืไอนไขละป้าหมายความส ารใจ          ผูຌบริหารการศึกษาทุกระดับตຌอง฿หຌความส าคัญ฿นการบริหารจัดการดยมุงหวังผลส ารใจ 
ของภารกิจงาน ละการท างานบบมีสวนรวม สอดคลຌองละชืไอมยงระหวางภาคสวนตางโ ดังผนภาพ 
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การปฏิบัติงานตามผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตຌองยึดหลักธรรมาภิบาล  
ยึดถือการปฏิบัติงานตามปฏิทินปฏิบัติงานอยางครงครัด การบริหาร จัดการงบประมาณ฿หຌ ป็นเป 
อยางมีประสิทธิภาพ ซึไงการบริหารงบประมาณตຌองค านึงถึงความคุຌมคา คุຌมทุน ประหยัดละกิดประยชน์
สูงสุดตอผูຌรียน มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม ประมินผลทีไมีประสิทธิภาพ พืไอ฿หຌการขับคลืไอนยุทธศาสตร์ 
สู การปฏิบัติ ป็นรูปธรรมดยติดตามความกຌาวหนຌ า ป็นรายเตรมาส  มืไ อสิๅ นสุดการปฏิบัติ ง าน 
฿นตละหຌวงวลาลຌว องค์กรจะตຌองมีรายงานการบริหารจัดการศึกษาทุกปีงบประมาณ พืไอทราบปัญหา
อุปสรรคทีไกิดขึๅน พืไอน ามาปรับปรุงกຌเขละพัฒนาตอเป 
ปฏิทินการบริหารผนสู่การปฏิบัติ  
 ทัๅงนีๅการขับคลืไอนการด านินงานละการบริหารจัดการงบประมาณตามผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฿หຌค านึงถึงความคุຌมคา คุຌมทุน ประหยัด ละบังกิดประยชน์ตอบุคลากรละ
ผูຌรียนสูงสุด ชืไอมยงสอดคลຌองกับนยบายรัฐบาล นยบายกระทรวงศึกษาธิการ นยบายส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน จุดนຌนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา ละบูรณาการการด านินงาน 
฿หຌสอดคลຌองกับทิศทางนยบายละยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน  
ดยตຌองด านินงาน฿หຌป็นเปตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ละถูกตຌอง
ตรงตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณ ละระบียบวิธีการบริหารงบประมาณ การงิน การคลัง 

............................................. 
ระยะวลา นวปฏิบัติ 

กันยายน 2560 สพฐ. จຌงนยบาย ทิศทาง การด านินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ตุลาคม-ธันวาคม 2560 สพฐ. จัดท าผนปฏิบัติการตามกรอบวงงินงบประมาณปีงบประมาณ   

พ.ศ. 2561 
มกราคม 2561 - สพฐ. จัดสรรงบประมาณ฿หຌ สพท. ทุกงบรายจาย 

 พืไอบริหารจัดการละพัฒนาคุณภาพการศึกษา   รายงานผลการด านินงานปีงบประมาณปี พ.ศ. 2561 ตามทีไ กพร. ก าหนด
ละรายงานผลการ฿ชຌจายงบประมาณตามทีไส านักงบประมาณก าหนด 

15 มกราคม 2561 รายงานผลการด านินงานรอบ 3 ดือน (ตุลาคม 2560 – ธันวาคม 2560) 
15 มษายน 2561 รายงานผลการด านินงานรอบ 6 ดือน (ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) 
15 กรกฎาคม 2561 รายงานผลการด านินงานรอบ 9 ดือน (ตุลาคม 2560 – มิถุนายน 2561) 
15 ตุลาคม 2561 รายงานผลการด านินงานรอบ 12 ดือน (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) 
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ก 
คณ ท ำงำน 

จดท ำแผนปฏบตกำรปร จ ำปีงบปร มำณ พ.ศ. 2561  
ท่ปรกษำ 
นายบุญรักษ์  ยอดพชร ลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 
นายณรงค์  ผຌวพลสง รองลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน  
คณ ท ำงำน 
1.   วาทีไ ร.ต.ธนุ  วงษ์จินดา ผูຌอ านวยการส านักนยบายละผนการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน    ประธานคณะท างาน   2.   นายสุรศักดิ์  อินศรีเกร ผูຌอ านวยการส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา     รองประธานคณะท างาน   3. นายกิตติ  สุทธิจิตเพศาล ผูຌชีไยวชาญดຌานประมินผลการจัดการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน                คณะท างาน   4.   นางสาวลิลิน  ทรงผาสุก ผูຌอ านวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร     คณะท างาน 
5. นายมณฑล  เตรรัตนสิงหกุล ขຌาราชการบ านาญ                                                         คณะท างาน  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 
6. นางสุดาพร  ปานกลิไน ขຌาราชการบ านาญ                                                         คณะท างาน  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 
7. นางทียมจันทร์  สุขศิริ ผูຌอ านวยการกลุมนยบายละผน       คณะท างาน   ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต 1 
8. นายประกอบ  ทองด า ผูຌอ านวยการกลุมนยบายละผน       คณะท างาน   ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาพัทลุง ขต 1 
9. นายพงกะพรรณ  ตะกลมทอง ผูຌอ านวยการกลุมนยบายละผน       คณะท างาน   ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย ขต 1  
10. นายสมจิต  สมอ ผูຌอ านวยการกลุมนยบายละผน       คณะท างาน   ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาชียงราย ขต 1  11. นางอุเรวรรณ  สิทธิฤทธิ์ ผูຌอ านวยการกลุมนยบายละผน       คณะท างาน   ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาตรัง ขต 1  
12. นางสาวกຌว฿จ  จิจริญ ผูຌอ านวยการกลุมนยบายละผน       คณะท างาน    ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม  
13. นางวิลาวัลย์  ทองยຌม ผูຌอ านวยการกลุมนยบายละผน       คณะท างาน    ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี ขต 1  
14. นายพิพัฒน์ พใชรพรมศร ผูຌอ านวยการกลุมนยบายละผน       คณะท างาน   ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษา ขต 1  
15. นางพรพิมล  ชินภักดี ผูຌอ านวยการกลุมนยบายละผน       คณะท างาน    ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษา ขต 20  
16. นางสาวกัลยา  ชูชต ิ ผูຌอ านวยการกลุมงบประมาณ 1       คณะท างาน    ส านักนยบายละผนการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน  
17. นางสาวสุกัญญา  วองปรัชญา ผูຌอ านวยการกลุมงบประมาณ 2       คณะท างาน    ส านักนยบายละผนการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน    
                                                                                                                /18. นายสุรินทร์..     



ข  
18. นายสุรินทร์  สวางอารมณ์ ผูຌอ านวยการกลุมงบประมาณ 3    คณะท างาน    ส านักนยบายละผนการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน  
19. นางสาวสริมสุข  ธรรมกิจเพรจน์ ผูຌอ านวยการกลุมสารสนทศ      คณะท างาน    ส านักนยบายละผนการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน  20. นางรัชนี  สินสืบผล ผูຌอ านวยการกลุมวิทศสัมพันธ์     คณะท างาน   ส านักนยบายละผนการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 21. นางพใญศรี  วิลาวรรณ ผูຌอ านวยการกลุมวิจัยละพัฒนานยบาย   คณะท างาน   ส านักนยบายละผนการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 22. นางนงค์นุช  อวาทชัยพงศ์ ผูຌอ านวยการกลุมสงสริมการจัดการศึกษา   คณะท างาน   ส านักนยบายละผนการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 
23. นางสาวยาวลักษณ์ ตะบูนพงษ์ นักวิคราะห์นยบายละผนช านาญการ   คณะท างาน      ส านักนยบายละผนการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 
24. นางสาวศรณ์วรัชท์ ทองกา นักวิชาการงินละบัญชีช านาญการ    คณะท างาน    ส านักการคลังละสินทรัพย์ 
25. นางบญจวรรณ  ดวง฿จ นักวิคราะห์นยบายละผนช านาญการ   คณะท างาน     ส านักนยบายละผนการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 
26. นางสาวเพรินทร์  สุขก าปัง นักวิคราะห์นยบายละผนช านาญการ   คณะท างาน    ส านักนยบายละผนการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 
27. นางสาววิสา  ค าบุตร นักวิคราะห์นยบายละผนปฏิบัติการ   คณะท างาน   ส านักนยบายละผนการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 
28. นางวรรณา  จิตกระส จຌาพนักงานสถิติช านาญงาน     คณะท างาน    ส านักนยบายละผนการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 
29. นางสาวจิตติมา  อยูยຌมศรี ผูຌอ านวยการกลุมผนละครงการ          ลขานุการคณะท างาน    ส านักนยบายละผนการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน          
30. นางสุชาดา  คลຌายทอง นักวิคราะห์นยบายละผนช านาญการ          ผูຌชวยลขานุการ   ส านักนยบายละผนการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน                      คณะท างาน 
31. นางสาวกรวิภา  สุขศรีสังข์ นักวิคราะห์นยบายละผนช านาญการ           ผูຌชวยลขานุการ   ส านักนยบายละผนการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน                      คณะท างาน 
32. นางสาวจงมณี  บรรยง นักวิคราะห์นยบายละผนช านาญการ       ผูຌชวยลขานุการ   ส านักนยบายละผนการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน                      คณะท างาน 
33. นางวิภารัตน์  พันจิตร์       นักวิคราะห์นยบายละผนช านาญการ       ผูຌชวยลขานุการ   ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษา            คณะท างาน   อุดรธานี ขต 1 ชวยราชการ 
34. นายณัฐกร  ชูพชร นักวิคราะห์นยบายละผนปฏิบัติการ     ผูຌชวยลขานุการ   ส านักนยบายละผนการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน                       คณะท างาน 
35. นายยุทธพงศ์  สีด า            นักวิคราะห์นยบายละผนปฏิบัติการ     ผูຌชวยลขานุการ   ส านักนยบายละผนการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน                       คณะท างาน 
                                                                                                                      /36. นางสาววลีย์พัชญ์...  



ค  
36. นางสาววลีย์พัชญ์  บุญฉลียว   นักวิคราะห์นยบายละผนปฏิบัติการ     ผูຌชวยลขานุการ   ส านักนยบายละผนการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน                       คณะท างาน 
37. นางสาวพรรณี อภิสิทธิรัตนากร จຌาพนักงานธุรการช านาญงาน               ผูຌชวยลขานุการ   ส านักนยบายละผนการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน                       คณะท างาน 
38. นางสาวกฤตยา  ตองติน พนักงานธุรการ ส 4         ผูຌชวยลขานุการ   ส านักนยบายละผนการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน                       คณะท างาน   



                                 
กลุ่มผนละครงการ 

ส านักนยบายละผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ทร. 0 2288 5848   ทรสาร. 0 2288 5847 http://plan.bopp-obec.info/home/ 
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