
 

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 

 

 

 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 



หน่วย : ล้านบาท

 งบประมาณ  งบประมาณ
 ปี 2561  ปี 2562

รวม  สพฐ. และกองทุน 303,759.0530  286,220.8722   -17,538.1808 -5.77 

รวม รวม  สพฐ. 303,609.0530  286,130.8722   -17,478.1808 -5.76 

งบบุคลากร 221,770.1297  208,343.8323   -13,426.2974 -6.05 

งบด าเนินงาน 23,386.9337    19,055.6864    -4,331.2473 -18.52 

งบลงทุน 19,619.7714    18,527.0263    -1,092.7451 -5.97 

งบเงินอุดหนุน 38,468.3248    40,001.8631    1,533.5383 3.99

งบรายจ่ายอ่ืน 363.8934        202.4641        -161.4293 -44.36 

แผนงานพ้ืนฐานกองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาการศึกษาส าหรับคนพิการ (งบ
รายจ่ายอ่ืน)

150.0000        90.0000          -60.0000 -40.00 

1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ 223,150.0327  209,518.3560   -13,631.6767 -6.11 

งบบุคลากร 221,770.1297   208,343.8323    -13,426.2974 -6.05 

งบด าเนินงาน 1,379.9030       1,174.5237       -205.3793 -14.88 

2 แผนงานพ้ืนฐาน : สพฐ. + กองทุนคน
พิการ

34,171.0656    33,093.8391    -1,077.2265 -3.15 

แผนงานพ้ืนฐาน  : สพฐ. 34,021.0656     33,003.8391     -1,017.2265 -2.99 

งบด าเนินงาน 16,441.7306     13,661.3228     -2,780.4078 -16.91 

งบลงทุน 15,940.6580     17,211.9335     1,271.2755 7.98

งบเงินอุดหนุน 1,531.7545       2,055.2628       523.5083 34.18

งบรายจ่ายอ่ืน 106.9225         75.3200           -31.6025 -29.56 

แผนงานพ้ืนฐานกองทุนส่งเสริมและพัฒนา
การศึกษาส าหรับคนพิการ (งบรายจ่ายอ่ืน)

150.0000         90.0000           60.0000-         40.00-         

3 แผนงานบูรณาการ 46,437.9547    1,833.2758      44,604.6789-   96.05-        

งบด าเนินงาน 5,565.3001       1,413.9173       -4,151.3828 -74.59 

งบลงทุน 3,679.1134       224.4325          -3,454.6809 -93.90 

งบเงินอุดหนุน 36,936.5703     150.0000          -36,786.5703 -99.59 

งบรายจ่ายอ่ืน 256.9709         44.9260           -212.0449 -82.52 

4 แผนงานยุทธศาสตร์ -                41,775.4013    41,775.4013   

งบด าเนินงาน 2,805.9226       2,805.9226

งบลงทุน 1,090.6603       1,090.6603

งบเงินอุดหนุน 37,796.6003     37,796.6003

งบรายจ่ายอ่ืน 82.2181           82.2181

ข้ัน พ.ร.บ.

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ล าดับ งบรายจ่าย เพ่ิม/ลด ร้อยละ
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แผนงานบุคลากรภาครัฐ -               

197,708,641,000   5,247,488,100  5,387,703,200    1,174,523,700   1,174,523,700 

อัตราเดิม
อัตราเดิม เงิน พ.ส.ร. เงิน พ.ค.ศ. เงิน ส.ป.พ.  เงินค่าตอบแทน

รายเดือนส าหรับ
ข้าราชการ

 เงินเพ่ิมการ
ครองชีพ

ช่ัวคราวของ
ข้าราชการ

 เงินวิทยะฐานะ พ.ต.ก.  เงินประจ าต าแหน่ง  อัตราเดิม  เงิน พ.

ส.ร.
 เงิน พ.ค.

ศ.

เงิน ส.ป.พ.  ค่าตอบแทน
พนักงานราชการ

 ค่าเช่าบ้าน  ค่าตอบแทน
พิเศษราย

เดือนส าหรับ
ข้าราชการ

และลูกจ้างท่ี
ปฏิบัติงานใน
พ้ืนท่ีพิเศษ

ค่าตอบแทน
พิเศษราย

เดือนส าหรับ
พนักงาน
ราชการท่ี

ปฏิบัติงานใน
พ้ืนท่ีพิเศษ

เงินเดือนเต็มข้ัน จัดหารถ
ประจ า

ต าแหน่ง

วิทยากร
อิสลาม

ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาคุณภาพ

การศึกษาในพ้ืนท่ี
จังหวัดชายแดน

ภาคใต้

เงินสมทบ
กองทุน

ประกันสังคม
(พนักงาน
ราชการ)

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 223,150,032,700 228,810,869,900 209,518,356,000 166,510,436,000 104,247,100 55,230,000 380,400,000 13,227,660,000 1,095,100 17,416,138,800 7,848,000 5,586,000 5,228,488,300 4,101,800 90,000 14,808,000 5,387,703,200 597,988,200 98,802,000 120,912,000 31,857,600 2,246,400 - 219,348,000 103,369,500 

ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต

223,150,032,700 228,810,869,900 209,518,356,000 166,510,436,000 104,247,100 55,230,000 380,400,000 13,227,660,000 1,095,100 17,416,138,800 7,848,000 5,586,000 5,228,488,300 4,101,800 90,000 14,808,000 5,387,703,200 597,988,200 98,802,000 120,912,000 31,857,600 2,246,400 - 219,348,000 103,369,500 

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

223,150,032,700 228,810,869,900 209,518,356,000 166,510,436,000 104,247,100 55,230,000 380,400,000 13,227,660,000 1,095,100 17,416,138,800 7,848,000 5,586,000 5,228,488,300 4,101,800 90,000 14,808,000 5,387,703,200 597,988,200 98,802,000 120,912,000 31,857,600 2,246,400 - 219,348,000 103,369,500 

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจ า  1.2 ค่าตอบแทน
พนักงานราชการ

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 เงินเดือน  1.1.2 ค่าจ้างประจ า 2.2.1 ค่าตอบแทน 2.2.2 ค่าใช้สอย

เงินอ่ืนๆ ท่ีจ่ายควบกับเงินเดือน
งบประมาณ

ได้รับปี 2562 

พ.ร.บ.

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กระทรวงศึกษาธิการ /ส านักงานคณะกรรมการการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ได้รับปี 2561

ขอต้ัง
งบประมาณปี 

2562

1. งบบุคลากร 2. งบด าเนินงาน
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 ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุ  ค่าสาธารณูปโภค  รวมงบด าเนินงาน  ค่าครุภัณฑ์  ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

 รวมงบลงทุน  ค่าจ้าง
ท่ีปรึกษา

 ค่าใช้จ่ายไป
ต่างประเทศ

ช่ัวคราว

 กองทุนคนพิการ  รวมงบรายจ่ายอ่ืน 
สพฐ.

รวมท้ังส้ิน (รวมกองทุนคนพิการ)      34,953,648,500      33,093,839,100      6,556,349,200      4,819,674,600      1,001,393,300      1,283,905,700      13,661,322,800      2,308,919,300      14,903,014,200       17,211,933,500       2,055,262,800       4,126,000       71,194,000      90,000,000          165,320,000 

รวมท้ังส้ิน      34,803,648,500      33,003,839,100      6,556,349,200      4,819,674,600      1,001,393,300      1,283,905,700      13,661,322,800      2,308,919,300      14,903,014,200       17,211,933,500       2,055,262,800       4,126,000       71,194,000                  -              75,320,000 

แผนงานพ้ืนฐานด้านความม่ันคง           900,660,500          813,470,000         240,624,000         131,415,000          17,600,000                      -             389,639,000                      -            372,431,000           372,431,000           51,400,000                 -                    -                    -                          -   
(0437) โครงการ : พ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

          900,660,500          813,470,000         240,624,000         131,415,000          17,600,000                      -             389,639,000                      -            372,431,000           372,431,000           51,400,000                 -                    -                    -                          -   

<86186> กิจกรรมหลัก พ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

          900,660,500          813,470,000         240,624,000         131,415,000          17,600,000           389,639,000                      -            372,431,000           372,431,000           51,400,000                        -   

แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 33,878,896,500     32,190,369,100    6,315,725,200     4,688,259,600     983,793,300        1,283,905,700     13,271,683,800     2,308,919,300     14,530,583,200     16,839,502,500      2,003,862,800      4,126,000      71,194,000     -               75,320,000           
(03) ผลผลิตท่ี 1 ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา 367,528,900         413,542,100         2,150,400           118,084,700       102,695,000        -                   222,930,100         188,758,300       -                     188,758,300          -                     -              1,853,700       -               1,853,700             
<5162> กิจกรรมหลัก การจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา 215,643,200         276,767,900         -                    67,655,000         64,338,000         131,993,000         144,774,900       144,774,900          -                     
<97861> กิจกรรมย่อย โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีสูงและถ่ินทุรกันดาร 59,095,500           43,983,400          -                      43,983,400         43,983,400           -                     
<5163> กิจกรรมรอง การพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย 92,790,200           92,790,800          2,150,400           50,429,700         38,357,000         90,937,100           -                      1,853,700       1,853,700             

15,746,900          187,200             15,500,700         59,000               15,746,900           -                     

77,043,900          1,963,200           34,929,000         38,298,000         75,190,200           1,853,700       1,853,700             
(08) ผลผลิตท่ี 2 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 24,533,393,500     22,839,384,800    4,440,881,000     3,935,195,800     639,807,400        1,254,778,800     10,270,663,000     1,568,548,700     10,099,253,200     11,667,801,900      864,693,900         2,626,000      33,600,000     -               36,226,000           
<5164> กิจกรรมหลัก การจัดการศึกษาประถมศึกษาส าหรับโรงเรียนปกติ 4,549,608,640       4,289,854,100      892,796,000        1,793,713,200     162,439,400        339,566,400       3,188,515,000       724,281,700       724,281,700          377,057,400         -                     

<5272> กิจกรรมรอง การสนับสนุนการศึกษาภาคบังคับ 1,480,143,800       1,351,209,000      29,835,000         322,049,500       118,205,800        881,118,700       1,351,209,000       -                   -                      -                     
<6317> กิจกรรมรอง พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 58,858,800           44,092,800          2,476,400           36,669,900         2,320,500           41,466,800           2,626,000      2,626,000             

8,896,400            908,400             5,320,000           42,000               6,270,400             2,626,000      2,626,000             

5,486,400            71,400               4,915,000           500,000             5,486,400             

4,253,400            4,116,500           136,900             4,253,400             

6,044,500            880,400             4,899,700           264,400             6,044,500             

7,949,000            248,400             7,454,500           246,100             7,949,000             

11,463,100          367,800             9,964,200           1,131,100           11,463,100           
<52009> กิจกรรมรอง การบริหารจัดการในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยใช้พ้ืนท่ี
เป็นฐาน (Area-base)

156,247,800         139,020,400         19,138,000         119,862,400       20,000               -                   139,020,400         -                      -                     

18,000,000          18,000,000         18,000,000           

113,820,400         19,138,000         94,662,400         20,000               113,820,400         

7,200,000            7,200,000           7,200,000             
<50189> กิจกรรมรอง ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือเสริม
ศักยภาพการแข่งขันในประชาคมอาเซียน

141,545,000         119,677,300         2,072,400           115,459,900       2,145,000           119,677,300         -                      -                     

<36263> กิจกรรมรอง พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลส่งเสริมเครือข่าย
ความร่วมมือในการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

249,618,000         212,311,000         1,375,300           195,936,900       14,998,800         -                   212,311,000         -                   -                     -                      -                     -              -                -               -                     

<52034> กิจกรรมรอง พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย
ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

324,351,900         274,225,700         24,238,100         202,681,900       33,705,700         -                   260,625,700         -                   -                      -              13,600,000     13,600,000           

243,175,700         24,238,100         181,631,900       33,705,700         239,575,700         3,600,000       3,600,000             

31,050,000          21,050,000         21,050,000           10,000,000     10,000,000           
<39582> กิจกรรมรอง จัดหาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงเพ่ือการศึกษา

785,450,600         659,690,800         1,693,200           213,906,900       2,088,100           -                   217,688,200         442,002,600       -                     442,002,600          -                     -              -                -               -                     

12,945,600          1,284,000           11,509,500         152,100             12,945,600           

646,745,200         409,200             202,397,400       1,936,000           204,742,600         442,002,600       442,002,600          
<5165> กิจกรรมหลัก การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นส าหรับ
โรงเรียนปกติ

1,389,409,360       1,458,763,700      168,934,000        417,715,400       62,201,100         34,093,700         682,944,200         291,123,000       291,123,000          484,696,500         -                     

<61752> กิจกรรมรอง ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและพัฒนาอัตลักษณ์
ผู้เรียนท่ีหลากหลาย

53,611,300           103,859,700         1,835,400           93,747,000         4,277,300           99,859,700           -                      4,000,000       4,000,000             

22,508,900          49,800               21,208,300         44,400               21,302,500           1,206,400       1,206,400             

81,350,800          1,785,600           72,538,700         4,232,900           78,557,200           2,793,600       2,793,600             
<90691>กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีความหลากหลาย
เพ่ือเอ้ือต่อการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

158,200,000         135,952,000         636,000             6,264,000           129,052,000        135,952,000         -                      -                     

<52018> กิจกรรมรอง การวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 134,815,000         115,146,700         21,101,200         70,297,000         7,748,500           99,146,700           -                      -                     16,000,000     16,000,000           

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กระทรวงศึกษาธิการ /ส านักงานคณะกรรมการการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณท่ีได้รับ
ปี 2561

งบประมาณได้รับ
ปี 2562 พ.ร.บ.

 งบด าเนินงาน  งบลงทุน

 งบเงินอุดหนุน

 งบรายจ่ายอ่ืน
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 ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุ  ค่าสาธารณูปโภค  รวมงบด าเนินงาน  ค่าครุภัณฑ์  ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

 รวมงบลงทุน  ค่าจ้าง
ท่ีปรึกษา

 ค่าใช้จ่ายไป
ต่างประเทศ

ช่ัวคราว

 กองทุนคนพิการ  รวมงบรายจ่ายอ่ืน 
สพฐ.

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กระทรวงศึกษาธิการ /ส านักงานคณะกรรมการการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณท่ีได้รับ
ปี 2561

งบประมาณได้รับ
ปี 2562 พ.ร.บ.

 งบด าเนินงาน  งบลงทุน

 งบเงินอุดหนุน

 งบรายจ่ายอ่ืน

<51999> กิจกรรมรอง สนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาครู
อย่างมีประสิทธิภาพ

442,285,400         371,573,700         142,374,400        208,904,100       17,355,200         368,633,700         -                   -                     -                      2,940,000            -              -                -               -                     

42,604,000          6,790,000           32,274,000         3,540,000           42,604,000           

228,041,700         102,883,300        116,512,000       8,646,400           228,041,700         

100,928,000         32,701,100         60,118,100         5,168,800           97,988,000           2,940,000            
<52004> กิจกรรมรอง ครูคลังสมอง 730,026,000         602,563,500         602,563,500        602,563,500         -                      -                     
<52015> กิจกรรมหลัก ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคลได้รับสิทธิและโอกาส
ทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรมสอดคล้องตามบริบท

495,719,700         148,975,600         13,224,000         60,367,900         75,383,700         -                   148,975,600         -                   -                     -                      -                     -              -                -               -                     

1,800,000            1,800,000           1,800,000             

147,175,600         11,424,000         60,367,900         75,383,700         147,175,600         
<62408> กิจกรรมหลัก การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม 100,770,800         90,919,400          5,433,300           77,619,800         7,866,300           90,919,400           -                   -                      -                     -              -                -                     

4,932,100            1,094,400           3,797,700           40,000               4,932,100             

23,873,400          1,737,500           21,561,100         574,800             23,873,400           

62,113,900          2,601,400           52,261,000         7,251,500           62,113,900           
<85806> กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับโรงเรียนใน
โครงการตามพระราชด าริ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ และโรงเรียนในเขต
พ้ืนท่ีสูงและถ่ินทุรกันดาร

401,917,300         1,566,185,000      -                      111,141,400       1,455,043,600       1,566,185,000       -                     

<87195> กิจกรรมหลัก คืนครูให้นักเรียนส าหรับโรงเรียนปกติ 3,753,918,000       2,511,154,800      2,511,154,800     2,511,154,800       -                      -                     
<1056> กิจกรรมหลัก การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและ
ส่ิงก่อสร้างประกอบส าหรับโรงเรียนปกติ

8,033,879,800       8,141,171,800      -                      8,141,171,800       8,141,171,800       -                     

<97854> กิจกรรมย่อย โรงเรียนในพ้ืนท่ีสูงและถ่ินทุรกันดาร 572,276,300         503,037,800         -                      503,037,800         503,037,800          -                     
(09) ผลผลิตท่ี 3 ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย        3,872,743,600       4,155,996,200          35,997,100         309,798,600          70,183,200          19,506,800           435,485,700        301,030,200        3,389,870,000        3,690,900,200           23,121,000                 -          6,489,300                  -                6,489,300 
<5178> กิจกรรมหลัก การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายส าหรับ
โรงเรียนปกติ

       3,419,754,400       3,660,518,000 22019200 166055200 7805200          19,506,800           215,386,400          32,140,600        3,389,870,000        3,422,010,600           23,121,000                        -   

<50194> กิจกรรมหลัก การส่งเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา           310,717,000          348,119,700            3,507,900          59,612,200          16,110,000            79,230,100        268,889,600           268,889,600                        -   

<32857> กิจกรรมรอง ส่งเสริมภาษาต่างประเทศท่ีสอง ความเป็นพลเมืองใน
การพัฒนาสู่โรงเรียนในประชาคมอาเซียน

          142,272,200          147,358,500          10,470,000          84,131,200          46,268,000                      -             140,869,200                      -                          -                          -                         -                   -          6,489,300                  -                6,489,300 

          12,840,900               938,400            5,413,200              6,351,600        6,489,300                  -                6,489,300 

          60,436,000            5,594,400          50,218,000            4,623,600            60,436,000 

          48,778,000               180,000            7,140,000          41,458,000            48,778,000 

          25,303,600            3,757,200          21,360,000               186,400            25,303,600 
(10) ผลผลิตท่ี 4 เด็กพิการได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการพัฒนา
สมรรถภาพ

       2,835,867,900       2,941,531,200      1,680,127,100         219,587,100         146,359,100            9,620,100        2,055,693,400          87,727,800          452,502,000           540,229,800          345,608,000                 -                    -                    -                          -   

<11943> กิจกรรมหลัก สนับสนุนการศึกษาส าหรับเด็กออทิสติกและเด็ก
พิการในมูลนิธิคุณพุ่ม

           53,316,000           53,316,000                        -                          -             53,316,000                        -   

<87191> กิจกรรมหลัก คืนครูให้นักเรียน ส าหรับนักเรียนพิการ        1,838,289,600       1,516,589,000      1,516,589,000        1,516,589,000                        -                          -   
<1049> กิจกรรมหลัก การจัดการศึกษาเพ่ือนักเรียนพิการโดยโรงเรียน
ศึกษาพิเศษ

          170,425,800          133,990,500          71,377,600          12,840,900          20,554,300           104,772,800          29,217,700            29,217,700                        -   

<1051> กิจกรรมหลัก การพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการโดยศูนย์การศึกษา
พิเศษ

          295,294,800          287,011,200          41,022,600          67,942,200          17,624,200            9,620,100           136,209,100          58,510,100            58,510,100           92,292,000                        -   

<90631> กิจกรรมหลัก ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ

          631,850,600          498,122,500          51,137,900         138,804,000         108,180,600           298,122,500                      -                          -            200,000,000                  -                          -   

<1060> กิจกรรมหลัก การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและ
ส่ิงก่อสร้างประกอบส าหรับเด็กพิการ

          478,541,700          452,502,000                        -            452,502,000           452,502,000                        -   

(14) ผลผลิตท่ี 5 เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน           800,470,300          662,623,100         124,287,600          14,529,500          23,901,300                      -             162,718,400          52,130,700          447,774,000           499,904,700                       -                   -                    -                    -                          -   

<12231> กิจกรรมหลัก การจัดการศึกษาส าหรับเด็กด้อยโอกาสโดย
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์

          289,526,700          214,849,100         124,287,600          14,529,500          23,901,300           162,718,400          52,130,700            52,130,700                        -   

<1058> กิจกรรมหลัก การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและ
ส่ิงก่อสร้างประกอบส าหรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์

          510,943,600          447,774,000                        -            447,774,000           447,774,000                        -   

(15) ผลผลิตท่ี 6 เด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ        1,092,173,000       1,177,291,700          32,282,000          91,063,900               847,300                      -             124,193,200        110,723,600          141,184,000           251,907,600          770,439,900       1,500,000       29,251,000                  -              30,751,000 
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ปี 2562 พ.ร.บ.
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 งบรายจ่ายอ่ืน

<78573> กิจกรรมหลัก การพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

           62,306,900          132,478,400            1,880,000          64,878,100               364,300            67,122,400          60,000,000            60,000,000        5,356,000              5,356,000 

<50302> กิจกรรมหลัก พัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็น
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

          946,574,600          953,847,800          28,680,000          16,101,900               331,000            45,112,900          25,617,000            87,283,000           112,900,000          770,439,900       1,500,000       23,895,000            25,395,000 

<95949> กิจกรรมหลัก การพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์  
นาฏศิลป์ ดนตรีและกีฬา

           83,291,500           90,965,500            1,722,000          10,083,900               152,000            11,957,900          25,106,600            53,901,000            79,007,600                  -                          -   

(9055) กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาส าหรับคนพิการ           150,000,000           90,000,000                      -                        -                        -                        -                          -                        -                          -                          -                         -                   -                    -        90,000,000            90,000,000 
<12727> กิจกรรมหลัก การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาส าหรับคนพิการ           150,000,000           90,000,000                        -                          -        90,000,000            90,000,000 

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความย่ังยืน 41,775,401,300    899,803,800        1,508,267,900     397,850,900        -                   2,805,922,600       797,207,300       293,453,000         1,090,660,300       37,796,600,300    77,147,100    5,071,000       -               82,218,100           

โครงการขับเคล่ือนการพัฒนาการศึกษาท่ีย่ังยืน       3,562,307,500         888,785,600      1,110,848,000         394,866,500                      -          2,394,500,100        797,207,300          293,453,000        1,090,660,300                       -       77,147,100                  -                    -              77,147,100 

<96778> กิจกรรมหลัก การยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาไทย            46,717,800           25,563,700               348,000          24,065,700            1,150,000            25,563,700                        -                          -   

<86177> กิจกรรมหลัก ยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านศักยภาพการ
เรียนรู้เชิงกระบวนการสู่ความทัดเทียมนานาชาติ

          169,214,300           19,383,000            1,728,000          17,595,000                60,000            19,383,000                        -                          -   

<86188> กิจกรรมหลัก ขับเคล่ือนและสนับสนุนการลดเวลาเรียน
เพ่ิมเวลารู้

          894,240,200          319,095,000                84,000          21,006,000         298,005,000           319,095,000                        -                          -   

<86190> กิจกรรมหลัก ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน           884,000,000          884,000,000         884,000,000           884,000,000                        -                          -   

<32678> กิจกรรมหลัก สานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพ้ืนฐาน
และการพัฒนาผู้น า

          183,877,300          700,042,500               567,000         171,336,000            2,086,500           173,989,500        232,600,000          293,453,000           526,053,000                        -   

<86184> กิจกรรมหลัก การส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล        1,357,147,800          854,838,600               324,000         212,755,200                  5,000           213,084,200        564,607,300           564,607,300                       -       77,147,100            77,147,100 

<52010> กิจกรรมหลัก การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก        3,139,080,500          296,000,000         296,000,000           296,000,000                        -                          -   

<17>พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนท่ีต้ังในพ้ืนท่ีลักษณะพิเศษ 379,026,500         126,000 285,450,500 93,450,000 379,026,500         -                      -                     

 <18>พัฒนาการจัดการเรียนรู้ข้ันพ้ืนฐานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ

60,972,000          822,600 60,149,400 -                60,972,000           

 <6> กิจกรรมหลักค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร 23,386,200          786,000             22,490,200         110,000             23,386,200           -                      -                     

(0443) โครงการ : พัฒนาครูแกนน าภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค
         175,627,200            8,688,000         166,493,300               445,900                      -             175,627,200                      -                          -                          -                         -                   -                    -                    -                          -   

<96478> กิจกรรมหลัก พัฒนาครูแกนน าภาษาอังกฤษในระดับ
ภูมิภาค (Boot Camp)

          180,000,000          175,627,200            8,688,000         166,493,300               445,900           175,627,200                        -                          -   

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน      37,796,600,300                      -                        -                        -                        -                          -                        -                          -                          -        37,796,600,300                 -                    -                    -                          -   

<51993> กิจกรรมหลัก การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

     36,230,405,900      37,796,600,300                        -                          -        37,796,600,300                        -   

โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม          240,866,300            2,330,200         230,926,600            2,538,500                      -             235,795,300                      -                          -                          -          5,071,000              5,071,000 

<86179> กิจกรรมหลัก ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ

          399,408,000          154,696,900            2,030,400         150,164,000            2,502,500           154,696,900                        -                    -                          -   

<52039> กิจกรรมหลัก ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนเพ่ือเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และลักษณะท่ีพึงประสงค์

           86,169,400           86,169,400               299,800          80,762,600                36,000            81,098,400                        -          5,071,000              5,071,000 

          31,744,000               179,800          31,549,200                15,000            31,744,000                        -   

          54,425,400               120,000          49,213,400                21,000            49,354,400        5,071,000              5,071,000 
แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้           884,757,500          684,972,600            9,740,000         370,759,600          47,852,500              118,000           428,470,100                      -            104,392,500           104,392,500          150,000,000                 -                    -         2,110,000              2,110,000 
(0210) โครงการ : พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

          884,757,500          684,972,600            9,740,000         370,759,600          47,852,500              118,000           428,470,100                      -            104,392,500           104,392,500          150,000,000                 -                    -         2,110,000              2,110,000 

<51995> กิจกรรมหลัก พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

          884,757,500          684,972,600            9,740,000         370,759,600          47,852,500              118,000           428,470,100                      -            104,392,500           104,392,500          150,000,000                 -                    -         2,110,000              2,110,000 

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด           162,460,000          146,103,500                      -           146,103,500                      -                        -             146,103,500                      -                          -                          -                         -                   -                    -                    -                          -   

(0434) โครงการ : ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา           162,460,000          146,103,500                      -           146,103,500                      -                        -             146,103,500                      -                          -                          -                         -                   -                    -                    -                          -   
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ท่ีปรึกษา

 ค่าใช้จ่ายไป
ต่างประเทศ

ช่ัวคราว

 กองทุนคนพิการ  รวมงบรายจ่ายอ่ืน 
สพฐ.

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กระทรวงศึกษาธิการ /ส านักงานคณะกรรมการการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณท่ีได้รับ
ปี 2561

งบประมาณได้รับ
ปี 2562 พ.ร.บ.

 งบด าเนินงาน  งบลงทุน

 งบเงินอุดหนุน

 งบรายจ่ายอ่ืน

<57455> กิจกรรมหลัก ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา           162,460,000          146,103,500         146,103,500                      -             146,103,500                        -                         -                   -                    -                          -   

แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการ
มลพิษและส่ิงแวดล้อม

           20,000,000           37,713,000                      -            37,713,000                      -                        -              37,713,000                      -                          -                          -                         -                   -                    -                    -                          -   

โครงการ : สร้างจิตส านึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม

           20,000,000           37,713,000                      -            37,713,000                      -                        -              37,713,000                      -                          -                          -                         -                   -                    -                    -                          -   

<27> กิจกรรมหลัก  การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการจัดการ
มลพิษและส่ิงแวดล้อม

           20,000,000           37,713,000                      -            37,713,000                      -              37,713,000                        -                         -                          -   

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ           159,571,200          146,077,300               108,000         142,033,000            3,936,300                      -             146,077,300                      -                          -                          -                         -                   -                    -                    -                          -   

(0435) โครงการ : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา

          159,571,200          146,077,300               108,000         142,033,000            3,936,300           146,077,300                        -                         -                          -   

  <24> กิจกรรมหลัก พัฒนานวัตกรรมเพ่ือสร้างกลไกการป้องกันการทุจริต
ให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ

           12,322,200           27,533,300                      -            25,551,000            1,982,300            27,533,300 

  <25> กิจกรรมหลักเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและส านักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา

          136,024,000           47,540,100                72,000          46,792,800               675,300            47,540,100 

  <26> กิจกรรมหลัก เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรู้ใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

           11,225,000           71,003,900                36,000          69,689,200            1,278,700            71,003,900 

แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มี
คุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง

     45,186,865,000          818,409,400            4,698,000         619,047,500          31,807,900                      -             655,553,400        120,040,000                        -             120,040,000                       -       42,816,000                  -                    -              42,816,000 

แนวทางการดาเนินงานท่ี 1 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 
เพ่ือสร้างคุณลักษณะและทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21

 โครงการ : พัฒนา
หลักสูตร กระบวนการ
เรียนการสอน การวัด
และประเมินผล

           617,040,100               4,614,000           602,079,200                 530,900                        -               607,224,100                        -                            -                             -                            -           9,816,000                    -                     -                   9,816,000 

 โครงการ : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล

         617,040,100            4,614,000         602,079,200               530,900                      -             607,224,100                      -                          -                          -                         -         9,816,000                  -                    -                9,816,000 

 <10> กิจกรรมหลัก การขับเคล่ือนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา          194,975,200               204,000         194,756,200                15,000           194,975,200                        -                          -   
<86176> กิจกรรมหลัก การพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ            70,872,200           35,204,600               180,000          34,988,700                35,900            35,204,600                        -                          -   
 <86182> กิจกรรมหลักการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาให้
มีมาตรฐานเทียบเท่านานาชาติ

          270,996,800          181,409,000 2,644,200 178,679,800 85,000           181,409,000                        -                          -   

 <12> กิจกรรมหลัก การพัฒนาระบบการทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน
ของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT)

          69,495,000 84,000 69,396,000 15,000            69,495,000                        -                          -   

<13> กิจกรรมหลัก การพัฒนาระบบการทดสอบความสามารถในการอ่าน
ของผู้เรียนระดับชาติ

          42,464,300                21,600          42,427,700                15,000            42,464,300                        -                          -   

 <11> กิจกรรมหลัก  การพัฒนาศักยภาพการวัดและประเมินคุณภาพ
ผู้เรียนตามแนวทางการทดสอบระดับชาติ (O-NET และ NT) และนานาชาติ

          27,776,500 513,000 27,243,500 20,000            27,776,500                        -                          -   

 <14> กิจกรรมหลัก การยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพ่ือเตรียมความพร้อมใน
การประเมิน PISA 2021

          31,075,000 60,000 21,189,000 10,000            21,259,000                        -         9,816,000              9,816,000 

 <86181> กิจกรรมหลัก การพัฒนามาตรฐานระบบการประเมินมาตรฐาน
และการประกันคุณภาพการศึกษา

           33,874,900           12,799,700               907,200          11,557,500               335,000            12,799,700                        -                          -   

 <15>กิจกรรมหลัก การส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา

          21,840,800 21,840,800            21,840,800                        -                          -   

แนวทางการดาเนินงานท่ี 2 ผลิตและพัฒนากาลังคนท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ

         168,369,300                84,000          16,968,300          31,277,000                      -              48,329,300        120,040,000                        -             120,040,000                          -                     -                      -                     -                            -   

โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า          168,369,300                84,000          16,968,300          31,277,000                      -              48,329,300        120,040,000                        -             120,040,000                       -                   -                    -                    -                          -   
<86178> กิจกรรมหลักการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า           199,347,100          168,369,300                84,000          16,968,300          31,277,000                      -              48,329,300        120,040,000           120,040,000                        -   
แนวทางการดาเนินงานท่ี 4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา           33,000,000                      -                        -                        -                        -                          -                        -                          -                          -                         -       33,000,000                  -                    -              33,000,000 

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา           33,000,000                      -                        -                        -                        -                          -                        -                          -                          -                         -       33,000,000                  -                    -              33,000,000 
<28> การบูรณาการข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษาและ
สร้างหลักประกันโอกาสการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

           68,500,000           33,000,000 -                                             -   -                                             -                         -   33,000,000            33,000,000 
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 แผนงานพ้ืนฐาน หน่วย : บาท

 ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุ  ค่าสาธารณูปโภค  รวมงบด าเนินงาน  ค่าครุภัณฑ์  ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

 รวมงบลงทุน  ค่าจ้าง
ท่ีปรึกษา

 ค่าใช้จ่ายไป
ต่างประเทศ

ช่ัวคราว

 กองทุนคนพิการ  รวมงบรายจ่ายอ่ืน 
สพฐ.

รวมท้ังส้ิน (รวมกองทุนคนพิการ)     34,953,648,500       33,093,839,100    6,556,349,200      4,819,674,600      1,001,393,300    1,283,905,700   13,661,322,800    2,308,919,300   14,903,014,200    17,211,933,500      2,055,262,800      4,126,000      71,194,000     90,000,000          165,320,000 

รวมท้ังส้ิน     34,803,648,500       33,003,839,100    6,556,349,200      4,819,674,600      1,001,393,300    1,283,905,700   13,661,322,800    2,308,919,300   14,903,014,200    17,211,933,500      2,055,262,800      4,126,000      71,194,000                 -             75,320,000 

แผนงานพ้ืนฐานด้านความม่ันคง         900,660,500           813,470,000      240,624,000        131,415,000          17,600,000                   -         389,639,000                   -         372,431,000        372,431,000          51,400,000                -                    -                   -                         -   

(0437) โครงการ : พ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

        900,660,500           813,470,000      240,624,000        131,415,000          17,600,000                   -         389,639,000                   -         372,431,000        372,431,000          51,400,000                -                    -                   -                         -   

<86186> กิจกรรมหลัก พ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

 สพก. จชต.         900,660,500           813,470,000      240,624,000        131,415,000          17,600,000       389,639,000                   -         372,431,000        372,431,000          51,400,000                       -   

แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 33,878,896,500    32,190,369,100     6,315,725,200   4,688,259,600     983,793,300       1,283,905,700  13,271,683,800  2,308,919,300  14,530,583,200 16,839,502,500   2,003,862,800     4,126,000     71,194,000     -              75,320,000          

(03) ผลผลิตท่ี 1 ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา 367,528,900        413,542,100         2,150,400        118,084,700       102,695,000       -                 222,930,100      188,758,300     -                 188,758,300       -                   -              1,853,700       -              1,853,700            

<5162> กิจกรรมหลัก การจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา  สนผ. 215,643,200        276,767,900         -                 67,655,000         64,338,000         131,993,000      144,774,900     144,774,900       -                     

<97861> กิจกรรมย่อย โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีสูงและถ่ินทุรกันดาร สนผ. 59,095,500         43,983,400           -                  43,983,400      43,983,400        -                     

<5163> กิจกรรมรอง การพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย สวก. ศพว. 92,790,200         92,790,800           2,150,400        50,429,700         38,357,000         90,937,100        -                  1,853,700       1,853,700            

สวก. 15,746,900           187,200           15,500,700         59,000              15,746,900        -                     

 ศพว. 77,043,900           1,963,200        34,929,000         38,298,000         75,190,200        1,853,700       1,853,700            

(08) ผลผลิตท่ี 2 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 24,533,393,500    22,839,384,800     4,440,881,000   3,935,195,800     639,807,400       1,254,778,800  10,270,663,000  1,568,548,700  10,099,253,200 11,667,801,900   864,693,900       2,626,000     33,600,000     -              36,226,000          

<5164> กิจกรรมหลัก การจัดการศึกษาประถมศึกษาส าหรับโรงเรียนปกติ สนผ. 4,549,608,640     4,289,854,100       892,796,000     1,793,713,200     162,439,400       339,566,400     3,188,515,000    724,281,700     724,281,700       377,057,400       -                     

<5272> กิจกรรมรอง การสนับสนุนการศึกษาภาคบังคับ สนผ. 1,480,143,800     1,351,209,000       29,835,000       322,049,500       118,205,800       881,118,700     1,351,209,000    -                 -                  -                     

<6317> กิจกรรมรอง พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  สนผ. สตผ.

 ตสน. สอ. 

สคส. กพร.

58,858,800         44,092,800           2,476,400        36,669,900         2,320,500          41,466,800        2,626,000     2,626,000            

 สตผ. 8,896,400             908,400           5,320,000          42,000              6,270,400          2,626,000     2,626,000            

 สคส. 5,486,400             71,400            4,915,000          500,000             5,486,400          

 ตสน. 4,253,400             4,116,500          136,900             4,253,400          

 กพร. 6,044,500             880,400           4,899,700          264,400             6,044,500          

 สอ. 7,949,000             248,400           7,454,500          246,100             7,949,000          

 สนผ. 11,463,100           367,800           9,964,200          1,131,100          11,463,100        

<52009> กิจกรรมรอง การบริหารจัดการในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยใช้พ้ืนท่ี
เป็นฐาน (Area-base)

 สนผ. สพร.
 สอ.

156,247,800        139,020,400         19,138,000       119,862,400       20,000              -                 139,020,400      -                  -                     

สอ. 18,000,000           18,000,000         18,000,000        
สนผ. 113,820,400         19,138,000       94,662,400         20,000              113,820,400      
สพร. 7,200,000             7,200,000          7,200,000          

<50189> กิจกรรมรอง ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือเสริม
ศักยภาพการแข่งขันในประชาคมอาเซียน

สวก. 141,545,000        119,677,300         2,072,400        115,459,900       2,145,000          119,677,300      -                  -                     

<36263> กิจกรรมรอง พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลส่งเสริมเครือข่าย
ความร่วมมือในการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

สวก. 249,618,000        212,311,000         1,375,300        195,936,900       14,998,800         -                 212,311,000      -                 -                 -                  -                   -              -               -              -                     

<52034> กิจกรรมรอง พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย
ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

สวก. สนผ. 324,351,900        274,225,700         24,238,100       202,681,900       33,705,700         -                 260,625,700      -                 -                  -              13,600,000     13,600,000          

สวก. 243,175,700         24,238,100       181,631,900       33,705,700         239,575,700      3,600,000       3,600,000            

สนผ. 31,050,000           21,050,000         21,050,000        10,000,000     10,000,000          

<39582> กิจกรรมรอง จัดหาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงเพ่ือการศึกษา

สทร. สนผ. 785,450,600        659,690,800         1,693,200        213,906,900       2,088,100          -                 217,688,200      442,002,600     -                 442,002,600       -                   -              -               -              -                     

สนผ. 12,945,600           1,284,000        11,509,500         152,100             12,945,600        
สทร. 646,745,200         409,200           202,397,400       1,936,000          204,742,600      442,002,600     442,002,600       

<5165> กิจกรรมหลัก การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นส าหรับ
โรงเรียนปกติ

สนผ. 1,389,409,360     1,458,763,700       168,934,000     417,715,400       62,201,100         34,093,700      682,944,200      291,123,000     291,123,000       484,696,500       -                     

<61752> กิจกรรมรอง ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและพัฒนาอัตลักษณ์
ผู้เรียนท่ีหลากหลาย

สวก. ศพว. 53,611,300         103,859,700         1,835,400        93,747,000         4,277,300          99,859,700        -                  4,000,000       4,000,000            

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กระทรวงศึกษาธิการ /ส านักงานคณะกรรมการการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณท่ีได้รับ
ปี 2561

งบประมาณได้รับ
ปี 2562 พ.ร.บ.

 งบด าเนินงาน  งบลงทุน

 งบเงินอุดหนุน

 งบรายจ่ายอ่ืน
 ส านักท่ี

รับผิดชอบ

31



 แผนงานพ้ืนฐาน หน่วย : บาท

 ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุ  ค่าสาธารณูปโภค  รวมงบด าเนินงาน  ค่าครุภัณฑ์  ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

 รวมงบลงทุน  ค่าจ้าง
ท่ีปรึกษา

 ค่าใช้จ่ายไป
ต่างประเทศ

ช่ัวคราว

 กองทุนคนพิการ  รวมงบรายจ่ายอ่ืน 
สพฐ.

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กระทรวงศึกษาธิการ /ส านักงานคณะกรรมการการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณท่ีได้รับ
ปี 2561

งบประมาณได้รับ
ปี 2562 พ.ร.บ.

 งบด าเนินงาน  งบลงทุน

 งบเงินอุดหนุน

 งบรายจ่ายอ่ืน
 ส านักท่ี

รับผิดชอบ

สวก. 22,508,900           49,800            21,208,300         44,400              21,302,500        1,206,400       1,206,400            

ศพว. 81,350,800           1,785,600        72,538,700         4,232,900          78,557,200        2,793,600       2,793,600            

<90691>กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีความหลากหลาย
เพ่ือเอ้ือต่อการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

สวก. 158,200,000        135,952,000         636,000           6,264,000          129,052,000       135,952,000      -                  -                     

<52018> กิจกรรมรอง การวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สนก. 134,815,000        115,146,700         21,101,200       70,297,000         7,748,500          99,146,700        -                  -                   16,000,000     16,000,000          

<51999> กิจกรรมรอง สนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาครู
อย่างมีประสิทธิภาพ

 ศนฐ. สพร.
 สพค.

442,285,400        371,573,700         142,374,400     208,904,100       17,355,200         368,633,700      -                 -                 -                  2,940,000          -              -               -              -                     

ศนฐ. 42,604,000           6,790,000        32,274,000         3,540,000          42,604,000        
สพร. 228,041,700         102,883,300     116,512,000       8,646,400          228,041,700      
สพค. 100,928,000         32,701,100       60,118,100         5,168,800          97,988,000        2,940,000          

<52004> กิจกรรมรอง ครูคลังสมอง สนผ. 730,026,000        602,563,500         602,563,500     602,563,500      -                  -                     

<52015> กิจกรรมหลัก ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคลได้รับสิทธิและโอกาส
ทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรมสอดคล้องตามบริบท

สนผ. สอ. 495,719,700        148,975,600         13,224,000       60,367,900         75,383,700         -                 148,975,600      -                 -                 -                  -                   -              -               -              -                     

สอ. 1,800,000             1,800,000        1,800,000          
สนผ. 147,175,600         11,424,000       60,367,900         75,383,700         147,175,600      

<62408> กิจกรรมหลัก การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม  สอ. สวก. 

ฉก.ชน.
100,770,800        90,919,400           5,433,300        77,619,800         7,866,300          90,919,400        -                 -                  -                   -              -               -                     

สอ. 4,932,100             1,094,400        3,797,700          40,000              4,932,100          
สวก. 23,873,400           1,737,500        21,561,100         574,800             23,873,400        

ฉก.ชน. 62,113,900           2,601,400        52,261,000         7,251,500          62,113,900        

<85806> กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับโรงเรียนใน
โครงการตามพระราชด าริ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ และโรงเรียนในเขต
พ้ืนท่ีสูงและถ่ินทุรกันดาร

สนผ. 401,917,300        1,566,185,000       -                  111,141,400     1,455,043,600   1,566,185,000    -                     

<87195> กิจกรรมหลัก คืนครูให้นักเรียนส าหรับโรงเรียนปกติ สนผ. 3,753,918,000     2,511,154,800       2,511,154,800   2,511,154,800    -                  -                     

<1056> กิจกรรมหลัก การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและ
ส่ิงก่อสร้างประกอบส าหรับโรงเรียนปกติ

สนผ. 8,033,879,800     8,141,171,800       -                  8,141,171,800   8,141,171,800    -                     

<97854> กิจกรรมย่อย โรงเรียนในพ้ืนท่ีสูงและถ่ินทุรกันดาร สนผ. 572,276,300        503,037,800         -                  503,037,800     503,037,800       -                     

(09) ผลผลิตท่ี 3 ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย       3,872,743,600        4,155,996,200        35,997,100        309,798,600          70,183,200        19,506,800       435,485,700      301,030,200    3,389,870,000     3,690,900,200          23,121,000                -          6,489,300                 -               6,489,300 

<5178> กิจกรรมหลัก การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายส าหรับ
โรงเรียนปกติ

สนผ.       3,419,754,400        3,660,518,000 22019200 166055200 7805200        19,506,800       215,386,400        32,140,600    3,389,870,000     3,422,010,600          23,121,000                       -   

<50194> กิจกรรมหลัก การส่งเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา สมป.         310,717,000           348,119,700         3,507,900          59,612,200          16,110,000         79,230,100      268,889,600        268,889,600                       -   

<32857> กิจกรรมรอง ส่งเสริมภาษาต่างประเทศท่ีสอง ความเป็นพลเมืองใน
การพัฒนาสู่โรงเรียนในประชาคมอาเซียน

 สมป. สวก.

 สนผ. สนก.
        142,272,200           147,358,500        10,470,000          84,131,200          46,268,000                   -         140,869,200                   -                      -                       -                       -                  -          6,489,300                 -               6,489,300 

สมป.            12,840,900            938,400           5,413,200           6,351,600        6,489,300                 -               6,489,300 

สวก.            60,436,000         5,594,400          50,218,000            4,623,600         60,436,000 

สนผ.            48,778,000            180,000           7,140,000          41,458,000         48,778,000 

สนก.            25,303,600         3,757,200          21,360,000              186,400         25,303,600 

(10) ผลผลิตท่ี 4 เด็กพิการได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการพัฒนา
สมรรถภาพ

      2,835,867,900        2,941,531,200    1,680,127,100        219,587,100        146,359,100         9,620,100     2,055,693,400        87,727,800       452,502,000        540,229,800        345,608,000                -                    -                   -                         -   

<11943> กิจกรรมหลัก สนับสนุนการศึกษาส าหรับเด็กออทิสติกและเด็ก
พิการในมูลนิธิคุณพุ่ม

สศศ.           53,316,000            53,316,000                     -                       -            53,316,000                       -   

<87191> กิจกรรมหลัก คืนครูให้นักเรียน ส าหรับนักเรียนพิการ สศศ.       1,838,289,600        1,516,589,000    1,516,589,000     1,516,589,000                     -                         -   

<1049> กิจกรรมหลัก การจัดการศึกษาเพ่ือนักเรียนพิการโดยโรงเรียน
ศึกษาพิเศษ

สศศ.         170,425,800           133,990,500        71,377,600          12,840,900          20,554,300       104,772,800        29,217,700         29,217,700                       -   

<1051> กิจกรรมหลัก การพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการโดยศูนย์การศึกษา
พิเศษ

สศศ.         295,294,800           287,011,200        41,022,600          67,942,200          17,624,200         9,620,100       136,209,100        58,510,100         58,510,100          92,292,000                       -   

<90631> กิจกรรมหลัก ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ

สศศ.         631,850,600           498,122,500        51,137,900        138,804,000        108,180,600       298,122,500                   -                       -          200,000,000                  -                         -   

<1060> กิจกรรมหลัก การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและ
ส่ิงก่อสร้างประกอบส าหรับเด็กพิการ

สศศ.         478,541,700           452,502,000                     -         452,502,000        452,502,000                       -   
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 แผนงานพ้ืนฐาน หน่วย : บาท

 ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุ  ค่าสาธารณูปโภค  รวมงบด าเนินงาน  ค่าครุภัณฑ์  ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

 รวมงบลงทุน  ค่าจ้าง
ท่ีปรึกษา

 ค่าใช้จ่ายไป
ต่างประเทศ

ช่ัวคราว

 กองทุนคนพิการ  รวมงบรายจ่ายอ่ืน 
สพฐ.

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กระทรวงศึกษาธิการ /ส านักงานคณะกรรมการการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณท่ีได้รับ
ปี 2561

งบประมาณได้รับ
ปี 2562 พ.ร.บ.

 งบด าเนินงาน  งบลงทุน

 งบเงินอุดหนุน

 งบรายจ่ายอ่ืน
 ส านักท่ี

รับผิดชอบ

(14) ผลผลิตท่ี 5 เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน         800,470,300           662,623,100      124,287,600          14,529,500          23,901,300                   -         162,718,400        52,130,700       447,774,000        499,904,700                     -                  -                    -                   -                         -   

<12231> กิจกรรมหลัก การจัดการศึกษาส าหรับเด็กด้อยโอกาสโดย
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์

สศศ.         289,526,700           214,849,100      124,287,600          14,529,500          23,901,300       162,718,400        52,130,700         52,130,700                       -   

<1058> กิจกรรมหลัก การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและ
ส่ิงก่อสร้างประกอบส าหรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์

สศศ.         510,943,600           447,774,000                     -         447,774,000        447,774,000                       -   

(15) ผลผลิตท่ี 6 เด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ       1,092,173,000        1,177,291,700        32,282,000          91,063,900              847,300                   -         124,193,200      110,723,600       141,184,000        251,907,600        770,439,900      1,500,000      29,251,000                 -             30,751,000 

<78573> กิจกรรมหลัก การพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

สวก.           62,306,900           132,478,400         1,880,000          64,878,100              364,300         67,122,400        60,000,000         60,000,000        5,356,000             5,356,000 

<50302> กิจกรรมหลัก พัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็น
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

ศพว.         946,574,600           953,847,800        28,680,000          16,101,900              331,000         45,112,900        25,617,000        87,283,000        112,900,000        770,439,900      1,500,000      23,895,000           25,395,000 

<95949> กิจกรรมหลัก การพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์  
นาฏศิลป์ ดนตรีและกีฬา

สวก.           83,291,500            90,965,500         1,722,000          10,083,900              152,000         11,957,900        25,106,600        53,901,000         79,007,600                  -                         -   

(9055) กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาส าหรับคนพิการ         150,000,000            90,000,000                   -                       -                       -                     -                       -                     -                      -                       -                       -                  -                    -       90,000,000           90,000,000 

<12727> กิจกรรมหลัก การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาส าหรับคนพิการ กองทุน         150,000,000            90,000,000                     -                       -       90,000,000           90,000,000 
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แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความย่ังยืน
หน่วย : บาท

 ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุ  รวมงบด าเนินงาน  ค่าครุภัณฑ์  ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

 รวมงบลงทุน  ค่าจ้าง
ท่ีปรึกษา

 ค่าใช้จ่ายไป
ต่างประเทศ

ช่ัวคราว

 รวมงบรายจ่ายอ่ืน 
สพฐ.

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความย่ังยืน 41,775,401,300 899,803,800    1,508,267,900  397,850,900  2,805,922,600    797,207,300     293,453,000       1,090,660,300   37,796,600,300  77,147,100    5,071,000        82,218,100          

โครงการขับเคล่ือนการพัฒนาการศึกษาท่ีย่ังยืน    3,562,307,500     888,785,600    1,110,848,000    394,866,500     2,394,500,100      797,207,300        293,453,000    1,090,660,300                     -       77,147,100                   -             77,147,100 

<96778> กิจกรรมหลัก การยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาไทย สวก.        46,717,800        25,563,700          348,000        24,065,700       1,150,000         25,563,700                   -                        -   

<86177> กิจกรรมหลัก ยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านศักยภาพการ
เรียนรู้เชิงกระบวนการสู่ความทัดเทียมนานาชาติ

สวก.       169,214,300        19,383,000        1,728,000        17,595,000           60,000         19,383,000                   -                        -   

<86188> กิจกรรมหลัก ขับเคล่ือนและสนับสนุนการลดเวลาเรียน
เพ่ิมเวลารู้

สวก.       894,240,200      319,095,000            84,000        21,006,000    298,005,000       319,095,000                   -                        -   

<86190> กิจกรรมหลัก ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน สพร.       884,000,000      884,000,000     884,000,000       884,000,000                   -                        -   

<32678> กิจกรรมหลัก สานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพ้ืนฐาน
และการพัฒนาผู้น า

สนก.       183,877,300      700,042,500          567,000      171,336,000       2,086,500       173,989,500      232,600,000        293,453,000      526,053,000                      -   

<86184> กิจกรรมหลัก การส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล ศพก.    1,357,147,800      854,838,600          324,000      212,755,200            5,000       213,084,200      564,607,300      564,607,300                     -       77,147,100           77,147,100 

<52010> กิจกรรมหลัก การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สนผ.    3,139,080,500      296,000,000      296,000,000       296,000,000                   -                        -   

<17>พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนท่ีต้ังในพ้ืนท่ีลักษณะพิเศษ สนผ. 379,026,500     126,000 285,450,500 93,450,000 379,026,500      -                 -                    

 <18>พัฒนาการจัดการเรียนรู้ข้ันพ้ืนฐานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ

 สวก. 60,972,000       822,600 60,149,400 -            60,972,000        

 <6> กิจกรรมหลักค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร สนก. 23,386,200       786,000         22,490,200      110,000        23,386,200        -                 -                    

(0443) โครงการ : พัฒนาครูแกนน าภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค
     175,627,200        8,688,000      166,493,300         445,900       175,627,200                   -                       -                     -                       -                  -                     -                        -   

<96478> กิจกรรมหลัก พัฒนาครูแกนน าภาษาอังกฤษในระดับ
ภูมิภาค (Boot Camp)

ศนฐ.       180,000,000      175,627,200        8,688,000      166,493,300         445,900       175,627,200                   -                        -   

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  37,796,600,300                  -                     -                   -                      -                     -                       -                     -     37,796,600,300                -                     -                        -   

<51993> กิจกรรมหลัก การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

สนผ.   36,230,405,900  37,796,600,300                    -                     -     37,796,600,300                      -   

โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม      240,866,300        2,330,200      230,926,600       2,538,500       235,795,300                   -                       -                     -           5,071,000            5,071,000 

<86179> กิจกรรมหลัก ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ

สนก.       399,408,000      154,696,900        2,030,400      150,164,000       2,502,500       154,696,900                   -                     -                        -   

<52039> กิจกรรมหลัก ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนเพ่ือเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และลักษณะท่ีพึงประสงค์

สกก. สนก.        86,169,400        86,169,400          299,800        80,762,600           36,000         81,098,400                   -           5,071,000            5,071,000 

สนก.        31,744,000          179,800        31,549,200           15,000         31,744,000                      -   

สกก.        54,425,400          120,000        49,213,400           21,000         49,354,400         5,071,000            5,071,000 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กระทรวงศึกษาธิการ /ส านักงานคณะกรรมการการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณท่ีได้รับ
ปี 2561

งบประมาณได้รับ
ปี 2562 พ.ร.บ.

 งบด าเนินงาน  งบลงทุน

 งบเงินอุดหนุน

 งบรายจ่ายอ่ืน

 ส านักท่ีรับผิดชอบ
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แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง หน่วย : บาท

 ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุ  รวมงบ
ด าเนินงาน

 ค่าครุภัณฑ์  ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

 รวมงบลงทุน  ค่าจ้าง
ท่ีปรึกษา

 รวมงบรายจ่าย
อ่ืน สพฐ.

แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง

  45,186,865,000      818,409,400  4,698,000   619,047,500   31,807,900    655,553,400  120,040,000              -    120,040,000          -     42,816,000      42,816,000 

แนวทางการดาเนินงานท่ี 1 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 
เพ่ือสร้างคุณลักษณะและทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21

 โครงการ : พัฒนา
หลักสูตร กระบวนการ
เรียนการสอน การวัด
และประเมินผล

        617,040,100     4,614,000       602,079,200          530,900       607,224,100                   -                    -                     -              -         9,816,000           9,816,000 

 โครงการ : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัด
และประเมินผล

     617,040,100  4,614,000   602,079,200       530,900    607,224,100               -                -                 -            -      9,816,000        9,816,000 

 <10> กิจกรรมหลัก การขับเคล่ือนการจัดการเรียนรู้สะเต็ม
ศึกษา

สวก.      194,975,200    204,000   194,756,200         15,000    194,975,200               -                    -   

<86176> กิจกรรมหลัก การพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ สวก.         70,872,200       35,204,600    180,000     34,988,700         35,900     35,204,600               -                    -   

 <86182> กิจกรรมหลักการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพ
การศึกษาให้มีมาตรฐานเทียบเท่านานาชาติ

สทศ.        270,996,800      181,409,000 2,644,200 178,679,800 85,000    181,409,000               -                    -   

 <12> กิจกรรมหลัก การพัฒนาระบบการทดสอบ
ความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: 

NT)

สทศ.       69,495,000 84,000 69,396,000 15,000     69,495,000               -                    -   

<13> กิจกรรมหลัก การพัฒนาระบบการทดสอบความสามารถ
ในการอ่านของผู้เรียนระดับชาติ

สทศ.       42,464,300      21,600     42,427,700         15,000     42,464,300               -                    -   

 <11> กิจกรรมหลัก  การพัฒนาศักยภาพการวัดและประเมิน
คุณภาพผู้เรียนตามแนวทางการทดสอบระดับชาติ (O-NET และ
 NT) และนานาชาติ

สทศ.       27,776,500 513,000 27,243,500 20,000     27,776,500               -                    -   

 <14> กิจกรรมหลัก การยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการประเมิน PISA 2021

สทศ.       31,075,000 60,000 21,189,000 10,000     21,259,000               -      9,816,000        9,816,000 

 <86181> กิจกรรมหลัก การพัฒนามาตรฐานระบบการ
ประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา

สทศ.         33,874,900       12,799,700    907,200     11,557,500       335,000     12,799,700               -                    -   

 <15>กิจกรรมหลัก การส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา

สทศ.       21,840,800 21,840,800     21,840,800               -                    -   

แนวทางการดาเนินงานท่ี 2 ผลิตและพัฒนากาลังคนท่ี
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

     168,369,300      84,000     16,968,300   31,277,000     48,329,300  120,040,000              -    120,040,000            -                    -                        -   

โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า      168,369,300      84,000     16,968,300   31,277,000     48,329,300  120,040,000              -    120,040,000          -                 -                    -   

<86178> กิจกรรมหลักการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า สมป.        199,347,100      168,369,300      84,000     16,968,300   31,277,000     48,329,300  120,040,000  120,040,000                  -   

 งบเงิน
อุดหนุน

 งบรายจ่ายอ่ืน

 ส านักท่ีรับผิดชอบ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กระทรวงศึกษาธิการ /ส านักงานคณะกรรมการการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  งบประมาณท่ีได้รับ
ปี 2561

 งบประมาณได้รับ
ปี 2562 พ.ร.บ.

 งบด าเนินงาน  งบลงทุน
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แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง หน่วย : บาท

 ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุ  รวมงบ
ด าเนินงาน

 ค่าครุภัณฑ์  ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

 รวมงบลงทุน  ค่าจ้าง
ท่ีปรึกษา

 รวมงบรายจ่าย
อ่ืน สพฐ.

 งบเงิน
อุดหนุน

 งบรายจ่ายอ่ืน

 ส านักท่ีรับผิดชอบ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กระทรวงศึกษาธิการ /ส านักงานคณะกรรมการการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  งบประมาณท่ีได้รับ
ปี 2561

 งบประมาณได้รับ
ปี 2562 พ.ร.บ.

 งบด าเนินงาน  งบลงทุน

แนวทางการดาเนินงานท่ี 4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ
การศึกษา

      33,000,000            -                   -                 -                   -                 -                -                 -            -     33,000,000      33,000,000 

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา       33,000,000            -                   -                 -                   -                 -                -                 -            -     33,000,000      33,000,000 

<28> การบูรณาการข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัด
การศึกษาและสร้างหลักประกันโอกาสการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

สนผ.         68,500,000       33,000,000 -                                -   -                            -            -   33,000,000      33,000,000 
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แผนงานบูรณาการ
หน่วย : บาท

 ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุ  ค่า
สาธารณูปโภค

 รวมงบ
ด าเนินงาน

 ค่า
ครุภัณฑ์

 ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

 รวมงบลงทุน  ค่าจ้าง
ท่ีปรึกษา

 ค่าใช้จ่ายไป
ต่างประเทศ

ช่ัวคราว

 รวมงบ
รายจ่ายอ่ืน 

สพฐ.

รวมท้ังส้ิน  46,774,264,300           1,014,866,400      9,848,000    696,609,100      51,788,800         118,000    758,363,900           -         104,392,500   104,392,500   150,000,000          -          2,110,000      2,110,000 

แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้

      884,757,500              684,972,600      9,740,000    370,759,600      47,852,500         118,000    428,470,100           -         104,392,500   104,392,500   150,000,000          -          2,110,000      2,110,000 

(0210) โครงการ : พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

      884,757,500              684,972,600      9,740,000    370,759,600      47,852,500         118,000    428,470,100           -         104,392,500   104,392,500   150,000,000          -          2,110,000      2,110,000 

<51995> กิจกรรมหลัก พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาใน
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

สพก. จชต.       884,757,500              684,972,600      9,740,000    370,759,600      47,852,500         118,000    428,470,100           -         104,392,500   104,392,500   150,000,000          -          2,110,000      2,110,000 

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยา
เสพติด

      162,460,000              146,103,500                 -      146,103,500                  -                   -      146,103,500           -                        -                   -                   -            -                     -                   -   

(0434) โครงการ : ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา

      162,460,000              146,103,500                 -      146,103,500                  -                   -      146,103,500           -                        -                   -                   -            -                     -                   -   

<57455> กิจกรรมหลัก ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา

ฉก. ชน.       162,460,000              146,103,500    146,103,500                  -      146,103,500                 -                   -            -                     -                   -   

แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการ
จัดการมลพิษและส่ิงแวดล้อม

        20,000,000               37,713,000                 -        37,713,000                  -                   -        37,713,000           -                        -                   -                   -            -                     -                   -   

โครงการ : สร้างจิตส านึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคท่ี
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

        20,000,000               37,713,000                 -        37,713,000                  -                   -        37,713,000           -                        -                   -                   -            -                     -                   -   

<27> กิจกรรมหลัก  การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
และการจัดการมลพิษและส่ิงแวดล้อม

สนก.         20,000,000               37,713,000                 -        37,713,000                  -        37,713,000                 -                   -                   -   

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ       159,571,200              146,077,300        108,000    142,033,000       3,936,300                 -      146,077,300           -                        -                   -                   -            -                     -                   -   

(0435) โครงการ : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรร
มาภิบาลในสถานศึกษา

      159,571,200              146,077,300        108,000    142,033,000       3,936,300    146,077,300                 -                   -                   -   

  <24> กิจกรรมหลัก พัฒนานวัตกรรมเพ่ือสร้างกลไกการ
ป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ

สนก.         12,322,200               27,533,300                 -        25,551,000       1,982,300      27,533,300 

  <25> กิจกรรมหลักเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
และส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

สนก.       136,024,000               47,540,100          72,000      46,792,800          675,300      47,540,100 

  <26> กิจกรรมหลัก เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความ
ตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

สนก.         11,225,000               71,003,900          36,000      69,689,200       1,278,700      71,003,900 

 งบเงินอุดหนุน  งบรายจ่ายอ่ืน

 ส านักท่ีรับผิดชอบ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กระทรวงศึกษาธิการ /ส านักงานคณะกรรมการการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  งบประมาณท่ีได้รับ
ปี 2561

 งบประมาณได้รับ
ปี 2562 พ.ร.บ.

 งบด าเนินงาน  งบลงทุน
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 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ความม่ันคง

 สพฐ.  สพท./รร. รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
รวมท้ังส้ิน      1,179,289,900     79,413,600  1,099,876,300        1,179,289,900     456,598,600     271,497,800     263,858,200     187,335,300 

แผนงานพ้ืนฐานด้านความม่ันคง         389,639,000      2,677,000     386,962,000           389,639,000     109,912,500       89,451,000     110,589,500       79,686,000 

โครงการพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้         389,639,000      2,677,000     386,962,000           389,639,000     109,912,500       89,451,000     110,589,500       79,686,000 

กิจกรรมหลัก พ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

 สพก. 

จชต.

        389,639,000      2,677,000     386,962,000           389,639,000     109,912,500       89,451,000     110,589,500       79,686,000 

1. การรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา  สพก. 

จชต.

1,085 คน  ร้อยละ 100 ของโรงเรียนและ สพท. 
กลุ่มเป้าหมายได้รับการรักษาความปลอดภัย
อย่างมีประสิทธิภาพ

107,415,000        -               107,415,000 107,415,000         29,295,000 29,295,000 29,295,000 19,530,000

2. โรงเรียนโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัด
ชายแดนใต้

 สพก. 

จชต.

12 แห่ง  จ านวนท่ีเพ่ิมข้ึนของนักเรียนท่ีเข้าศึกษาต่อใน
แผนการเรียนกีฬาของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย

80,323,000         -               80,323,000 80,323,000           29,811,500 10,350,000 29,811,500 10,350,000

3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

 สพก. 

จชต.

สพท. 12 แห่ง  ร้อยละ 100 ของผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนฐานจังหวัด
ชายแดนใต้

199,224,000        -               199,224,000 199,224,000         49,806,000 49,806,000 49,806,000 49,806,000

4. ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้

 สพก. 

จชต.

สพท. 13 แห่ง  ร้อยละ 100 ของ สพท.กลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับ
การติดตามประเมินผล

2,677,000           2,677,000      -                 2,677,000             1,000,000 -                  1,677,000 -                  

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความย่ังยืน 69,000,000         17,638,000   51,362,000     69,000,000           25,625,000      26,775,000      4,388,000        12,212,000      

โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม 69,000,000         17,638,000   51,362,000     69,000,000           25,625,000      26,775,000      4,388,000        12,212,000      

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์และค่านิยมของชาติ

สนก.           64,000,000     13,050,000      50,950,000            64,000,000       25,225,000       24,375,000         3,000,000       11,400,000 

โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  สนก. 64,000,000         13,050,000   50,950,000     64,000,000           25,225,000      24,375,000      3,000,000        11,400,000      

1. โครงการสร้างคนดี ให้บ้านเมือง  นร. 85,250 คน  จ านวนนักเรียนท่ีได้รับการพัฒนาในแต่ละ
กิจกรรม

25,225,000         150,000         25,075,000      25,225,000           25,225,000      -                 -                 -                 

2. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม ให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา"โรงเรียนคุณธรรม"

 ครู 14,000 คน 
(สพท. 25 แห่ง)

 จ านวนผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาในแต่ละกิจกรรม

18,025,000         3,400,000      14,625,000      18,025,000           -                 13,125,000      -                 4,900,000        

3. โครงการสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  รร. 225 แห่ง
ศึกษานิเทศก์ 
225 คน
นร. 4,500 คน

 จ านวนโรงเรียนท่ีได้รับการพัฒนาในแต่ละ
กิจกรรม

17,750,000         6,500,000      11,250,000      17,750,000           -                 11,250,000      -                 6,500,000        

4. โครงการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  นร. 100 คน  จ านวนนักเรียนท่ีได้รับการพัฒนาในแต่ละ
กิจกรรม

500,000              500,000         500,000               -                 -                 500,000          -                 

5. โครงการพัฒนานวัตกรรมสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก  นร. 300 คน  จ านวนนักเรียนท่ีได้รับการพัฒนาในแต่ละ
กิจกรรม

2,500,000           2,500,000      2,500,000             -                 -                 2,500,000        -                 

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม
 จริยธรรม และลักษณะท่ีพึงประสงค์

สนก.            5,000,000      4,588,000           412,000              5,000,000           400,000         2,400,000         1,388,000           812,000 

1. โครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรม เฉลิมพระเกียรติ (วิถี
พุทธ)

สนก.            2,500,000      2,088,000           412,000              2,500,000                    -           2,100,000           188,000           212,000 

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส านักท่ี
รับผิดชอบ  ค่าเป้าหมาย  ตัวช้ีวัด  งบด าเนินงาน

รวมท้ังส้ิน
แผนการใช้จ่ายงบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส
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 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ความม่ันคง

 สพฐ.  สพท./รร. รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส านักท่ี
รับผิดชอบ  ค่าเป้าหมาย  ตัวช้ีวัด  งบด าเนินงาน

รวมท้ังส้ิน
แผนการใช้จ่ายงบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส

   1.1 จัดอบรม Coach (ครู และพระ/ผู้น าศาสนา) โครงงาน
คุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ

ครูและพระ/
ผู้น าศาสนา
ใน 225 เขต
พ้ืนท่ีการศึกษา 
เขตละ 2 รูป/
คน (450 คน)

 ครูและพระ/ผู้น าศาสนา 
ท่ีได้รับการอบรม Coach โครงงานคุณธรรม 
ได้ผลการแลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์เขต
พ้ืนท่ีการศึกษาละ 1 ผลงาน

              100,000           100,000                 100,000                    -                      -             100,000                    -   

   1.2 พัฒนาโครงงานคุณธรรม ในพ้ืนท่ีจริง  1. โครงงาน
คุณธรรม 40 
โครงงาน 

 1. จ านวนผู้เรียนร้อยละ 85 จากจ านวน
เป้าหมาย ได้เรียนรู้หลักการพัฒนาโครงงาน
คุณธรรม 
 

              100,000           100,000                 100,000                    -             100,000                    -                      -   

 2. คณะพระ
วิทยากร และ
ผู้รับผิดชอบจาก
สพท.จ านวน 
20 สายๆ ละ 3
 รูป/คน (60 
รูป/คน)

 2. จ านวนครูท่ีปรึกษาโครงงานคุณธรรมร้อย
ละ 85 จากจ านวนเป้าหมาย ได้เรียนรู้บทบาท
ของครูท่ีปรึกษาและหลักการพัฒนาโครงงาน
คุณธรรม

   1.3 จัดประกวดโครงงานคุณธรรมภาคอิสานร่วมกับ กองทัพ
ภาค 2 มูลนิธิเปรม

 ผู้เรียนท่ีพัฒนา
โครงงาน
คุณธรรมทุก
เขตพ้ืนท่ี
การศึกษาใน
ภาคอิสาน ท่ีส่ง
โครงงาน
คุณธรรมเข้า
ประกวดใน
ระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ท้ังท่ี
ได้รับการ
คัดเลือกและท่ี
ไม่ได้รับการ
คัดเลือก

 จ านวนผู้เรียนร้อยละ 85 จากจ านวนเป้าหมาย
 ได้เรียนรู้หลักการพัฒนาโครงงานคุณธรรม 
พร้อมท้ังได้รับการแลกเปล่ียนเรียนรู้โครงงาน
คุณธรรมระหว่างกัน

              212,000           212,000                 212,000                    -                      -             212,000 
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 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ความม่ันคง

 สพฐ.  สพท./รร. รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส านักท่ี
รับผิดชอบ  ค่าเป้าหมาย  ตัวช้ีวัด  งบด าเนินงาน

รวมท้ังส้ิน
แผนการใช้จ่ายงบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส

   1.4 จัดค่ายพัฒนาโครงงานคุณธรรม ระดับประเทศ  กลุ่มผู้เรียน
และครูท่ีปรึกษา
โครงงาน
คุณธรรม 40 
โครงงานท่ีผ่าน
การพิจารณา
คัดเลือกให้มา
เข้าค่าย
ระดับประเทศ

1. ครู ผู้เรียนเจ้าของโครงงานคุณธรรมร้อยละ 
90 จากจ านวนเป้าหมาย เข้าร่วมกิจกรรมค่าย
ระดับประเทศ 
 

           2,000,000       2,000,000              2,000,000                    -           2,000,000                    -                      -   

2. มีโครงงานคุณธรรมซ่ึงมีคุณภาพ ได้รับ
คัดเลือกให้ได้รับพระราชทานโล่ รัชกาลท่ี 9, 
รัชกาลท่ี 10 และ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี ตามจ านวน/ประเภท
รางวัลท่ีก าหนด

5. บันทึกความส าเร็จโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ  1. ครู ผู้เรียน
เจ้าของ
โครงงาน
คุณธรรม 40 
โครงงาน
2. โรงเรียน
สังกัด สพฐ.ทุก
โรงเรียน
3. ผู้เข้าชม  
social media 
ท่ีน าบันทึก
ความส าเร็จ
โครงงาน
คุณธรรมเฉลิม
พระเกียรติลง
เผยแพร่

 โรงเรียนสังกัด สพฐ.ทุกโรงเรียนได้รับหนังสือ
บันทึกความส าเร็จโครงงานคุณธรรมทุก
โรงเรียน เพ่ือให้ครู ผู้เรียน รวมท้ังบุคลากรใน
โรงเรียน รับรู้ผลงานการท าคุณงามความดี ของ
 ครู และผู้เรียน สังกัด สพฐ.  
และเป็นแรงกระตุ้นในการท าความดี

88,000 88,000                  88,000             88,000 

2. โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม น าสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สนก.            2,500,000      2,500,000                   -                2,500,000           400,000           300,000         1,200,000           600,000 

2.1 การวิจัยพัฒนารูปแบบศูนย์แกนน าขยายเครือข่ายโครงการ
นักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม น าสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
       

 ศูนย์แกนน าฯ 
จ านวน 20 ศูนย์

 จ านวนโรงเรียนท่ีศูนย์ฯ ขยายผล 1,100,000           1,100,000      1,100,000             200,000          300,000          -                 600,000          

2.2 การส่งเสริมให้ครู/นักเรียนเป็นวิทยากรแกนน าขยายผล
โครงการนักธุรกิจน้อยฯ และพัฒนาหลักสูตรปรับเปล่ียน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของ
สังคมและนโยบายของประเทศ

 ศูนย์แกนน าฯ 
 จ านวน 49 

ศูนย์

 จ านวนโรงเรียนท่ีศูนย์ฯ ขยายผล 800,000              800,000         800,000               200,000          -                 600,000          -                 
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 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ความม่ันคง

 สพฐ.  สพท./รร. รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส านักท่ี
รับผิดชอบ  ค่าเป้าหมาย  ตัวช้ีวัด  งบด าเนินงาน

รวมท้ังส้ิน
แผนการใช้จ่ายงบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส

2.3 กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพความคิดสร้างสรรค์นักเรียนสู่
การเป็นผู้ประกอบการท่ีมีคุณธรรม เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
สามารถท างานร่วมกับครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ (START UP 
รุ่นเยาว์)

 ศูนย์แกนน าฯ 
จ านวน 49 ศูนย์

 จ านวนโรงเรียนท่ีศูนย์ฯ ขยายผล 600,000              600,000         600,000               -                 -                 600,000          -                 

แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้         428,470,100      6,003,800     422,466,300           428,470,100     250,603,300       59,577,800       59,635,000       58,654,000 

โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้         428,470,100      6,003,800     422,466,300           428,470,100     250,603,300       59,577,800       59,635,000       58,654,000 

กิจกรรมหลัก พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

 สพก. 

จชต.

        428,470,100      6,003,800     422,466,300           428,470,100     250,603,300       59,577,800       59,635,000       58,654,000 

1. พัฒนารูปแบบเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
ชายแดนภาคใต้

 สพก. 

จชต.

 สพท. 13 แห่ง  ร้อยละ 100 ของ สพท. กลุ่มเป้าหมายท่ี
ด าเนินการติดตามเยียวยาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

650,000              -               650,000          650,000               650,000          -                 -                 -                 

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมองค์กรเครือข่ายการจัดการศึกษาใน
พ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้

 สพก. 

จชต.

 สพท. 13 แห่ง  ร้อยละ 100 ของ สพท. ท่ีจัดกิจกรรมเสริม
การมีส่วนร่วมขององค์กรเครือข่ายการจัด
การศึกษา

1,730,000           1,730,000      -                 1,730,000             1,730,000        -                 -                 -                 

3. ส่งเสริมการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนของรัฐในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

 สพก. 

จชต.

 สพท. 13 แห่ง  ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ท่ีจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนา
อย่างเป็นรูปธรรม

6,250,000           -               6,250,000        6,250,000             6,250,000        -                 -                 -                 

4. ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และภาษาต่างประเทศ ให้กับนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

 สพก. 

จชต.

 สพท. 13 แห่ง  จ านวนโรงเรียนท่ีจัดกิจกรรมส่งเสริมโอกาส
ทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และภาษาต่างประเทศ

1,500,000           -               1,500,000        1,500,000             1,500,000        -                 -                 -                 

5. ส่งเสริมคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
ระดับอ าเภอให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
จังหวัดชายแดนภาคใต้

 สพก. 

จชต.

 สพท. 13 แห่ง  ร้อยละ 100 ของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับ
การส่งเสริมให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับอัต
ลักษณ์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้

8,725,000           -               8,725,000        8,725,000             8,725,000        -                 -                 -                 

6. ส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

 สพก. 

จชต.

 สพท. 13 แห่ง  จ านวนของครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มเป้าหมายได้รับการเสริมสร้างให้เหมาะสม
กับภารกิจ

1,968,000           1,968,000        1,968,000             1,968,000        -                 -                 -                 

7. พัฒนาส่ือและเทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ี
สอดคล้องกับวิถีชีวิต อัตลักษณ์และวัฒนธรรมของพ้ืนท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

 สพก. 

จชต.

 สพท. 13 แห่ง  ร้อยละ 90 ของโรงเรียนท่ีสามารถพัฒนาส่ือ
และเทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ี
สอดคล้องกับวิถีชีวิตอัตลักษณ์และวัฒนธรรม
ของพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างมี
คุณภาพ

12,392,000         -               12,392,000      12,392,000           12,392,000      -                 -                 -                 

8. มหกรรมวิชาการชายแดนใต้  สพก. 

จชต.

 สพท. 13 แห่ง  ร้อยละ 100 ของ สพท.กลุ่มเป้าหมายท่ีจัด
มหกรรมวิชาการชายแดนใต้ได้และกิจกรรม
เหมาะสมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้

11,400,000         -               11,400,000      11,400,000           11,400,000      -                 -                 -                 

9. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

 สพก. 

จชต.

 สพท. 13 แห่ง  ร้อยละ 100 ของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายท่ี
สามารถจัดการเรียนการสอนภาษาไทย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

34,099,000         34,099,000      34,099,000           34,099,000      -                 -                 -                 

10. โรงเรียนภาษาอาเซียนชายแดนภาคใต้  สพก. 

จชต.

 สพท. 13 เขต  ร้อยละ 100 ของโรงเรียนท่ีได้รับการสนับสนุน
ให้จัดการศึกษาเอรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน

14,100,000         -               14,100,000      14,100,000           14,100,000      -                 -                 -                 

11. เสริมสร้างความเข้มแข็งโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

 สพก. 

จชต.

 สพท. 13 แห่ง  ร้อยละ 100 ของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายท่ี
ได้รับการพัฒนาตามกระบวนการ

40,484,000         -               40,484,000      40,484,000           40,484,000      -                 -                 -                 
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 สพฐ.  สพท./รร. รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส านักท่ี
รับผิดชอบ  ค่าเป้าหมาย  ตัวช้ีวัด  งบด าเนินงาน

รวมท้ังส้ิน
แผนการใช้จ่ายงบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส

12. ส่งเสริมประสบการณ์อาชีพของนักเรียนในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้

 สพก. 

จชต.

 สพท. 13 แห่ง  ร้อยละ 100 ของ สพท.จัดกิจกรรมส่งเสริม
ประสบการณ์อาชีพให้กับนักเรียนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ได้สอดคล้องกับบริบทของ
โรงเรียนและความต้องการของนักเรียน

6,000,000           -               6,000,000        6,000,000             6,000,000        -                 -                 -                 

13. ส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้

 สพก. 

จชต.

 สพท. 13 แห่ง  ร้อยละ 100 ของโรงเรียนท่ีมีความสัมพันธ์อัน
ดีกับชุมชนและได้รับการยอมรับเข้าร่วม
กิจกรรมและสนับสนุนการด าเนินงานของ
โรงเรียน

14,330,000         -               14,330,000      14,330,000           14,330,000      -                 -                 -                 

14.  การพัฒนาเครือข่ายวิทยุส่ือสาร  สพก. 

จชต.

 สพท. 13 แห่ง  ร้อยละ 90 ของสพท.กลุ่มการพัฒนาเครือข่าย
วิทยุส่ือสารภาคใต้และะสามารถ ใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

1,413,500           -               1,413,500        1,413,500             1,413,500        -                 -                 -                 

15. งานชุมนุมลูกเสือชายแดนภาคใต้  สพก. 

จชต.

 สพท. 13 แห่ง  ร้อยละ 100 ของ สพท.กลุ่มเป้าหมายท่ีจัด
งานชุมนุมลูกเสือชายแดนภาคใต้ได้สอดคล้อง
กับแนวทางของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ

5,800,000           -               5,800,000        5,800,000             5,800,000        -                 -                 -                 

16. การแข่งขันกีฬานักเรียนชายแดนภาคใต้  สพก. 

จชต.

 สพท. 13 แห่ง  ร้อยละ 100 ของ สพท.กลุ่มเป้าหมายท่ี
จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนชายแดนภาคใต้

5,900,000           -               5,900,000        5,900,000             5,900,000        -                 -                 -                 

17. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ระบบสองภาษา (ไทย–มลายู
ถ่ิน)

 สพก. 

จชต.

 สพท. 13 แห่ง  ร้อยละ 100 ของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายท่ี
สามารถจัดการเรียนรู้ระบบสองภาษา 
(ไทย-มลายู) ได้อย่างเหมาะสม

5,004,000           -               5,004,000        5,004,000             5,004,000        -                 -                 -                 

18. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียน
ของรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้

 สพก. 

จชต.

 350 โรงเรียน  ร้อยละ 100 ของโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการ
สอนอิสลามศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

236,559,000        -               236,559,000     236,559,000         59,635,000      58,635,000      59,635,000      58,654,000      

19. สนับสนุนโรงเรียนคู่ขนานศูนย์การศึกษาอิสลามประจ า
มัสยิด (ตาดีกา)

 สพก. 

จชต.

 สพท. 11 แห่ง  ร้อยละ 100 ของโรงเรียนคู่ขนานศูนย์
การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา)
ท่ีสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1,500,000           -               1,500,000        1,500,000             1,500,000        -                 -                 -                 

20. พัฒนาเด็กและเยาวชนในสังคมพหุวัฒนธรรมสู่ประชาคม
อาเซียน

 สพก. 

จชต.

 สพท. 13 แห่ง  ร้อยละ 100 ของโรงเรียนด าเนินการพัฒนา
เด็กแในสังคมพหุวัฒนธรรมสู่ประชาคมอาเซียน

10,424,000         -               10,424,000      10,424,000           10,424,000      -                 -                 -                 

21. เสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนเพ่ือศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา 
(รินน้ าใจสู่น้องชาวใต้)

 สพก. 

จชต.

 สพท. 13 แห่ง  ร้อยละ 100 ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายท่ีเข้า
ร่วมโครงการ

3,025,000           -               3,025,000        3,025,000             3,025,000        -                 -                 -                 

22. เสริมสร้างโอกาสทางการเรียนของนักเรียนให้เรียนใน
โรงเรียนท่ีมีช่ือเสียง (โรงเรียนอุปถัมภ์)

 สพก. 

จชต.

 5 จังหวัด จชต.  ร้อยละ 80 ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับ
โอกาสให้เข้าเรียนในโรงเรียนท่ีมีช่ือเสียง 
(โรงเรียนอุปถัมภ์)

200,000              -               200,000          200,000               -                 200,000          -                 -                 

23. ทุนการศึกษาภูมิทายาท  สพก. 

จชต.

 5 จังหวัด จชต.  ร้อยละ 100 ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับ
ทุนการศึกษาภูมิทายาท

742,800              -               742,800          742,800               -                 742,800          -                 -                 

24. โรงเรียนศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา

 สศศ.  ยะลา 1 แห่ง  การด าเนินการก่อสร้างเป็นไปตามงวดงานท่ี
ก าหนด

4,273,800           4,273,800      -                 4,273,800             4,273,800        -                 -                 -                 

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 146,103,500        30,211,500   115,892,000   146,103,500         69,957,800      3,000,000        73,145,700      -                 

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 146,103,500        30,211,500   115,892,000   146,103,500         69,957,800      3,000,000        73,145,700      -                 

กิจกรรมหลัก ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 146,103,500        30,211,500   115,892,000   146,103,500         69,957,800      3,000,000        73,145,700      -                 

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  ฉก.ชน.  ร้อยละ 100 นักเรียนสังกัด สพฐ. ได้รับการสร้าง
ภูมิคุ้มกัน เฝ้าระวัง และป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

146,103,500        30,211,500    115,892,000    146,103,500         69,957,800      3,000,000        73,145,700      -                 

1. ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 77,964,500          1,844,500      76,120,000      77,964,500           46,568,000      -                 31,396,500      -                 
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 สพฐ.  สพท./รร. รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส านักท่ี
รับผิดชอบ  ค่าเป้าหมาย  ตัวช้ีวัด  งบด าเนินงาน

รวมท้ังส้ิน
แผนการใช้จ่ายงบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส

    1.1 การฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 76,120,000          -               76,120,000      76,120,000           46,568,000      -                 29,552,000      

         - โรงเรียนขยายโอกาส (ม.1-3)  7,060 รร. ๆ 
ละ 8-10 คน

56,480,000          56,480,000      56,480,000           36,984,000      -                 19,496,000      

         - โรงเรียนมัธยมศึกษา  2,356 รร. ๆ 
ละ 8-10 คน

18,848,000          18,848,000      18,848,000           8,792,000        -                 10,056,000      

         - โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ และศูนย์การศึกษาพิเศษ
 สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

 สศศ.  99 รร. ละ 
8-10 คน

792,000              792,000          792,000               792,000          -                 -                 

    1.2 อบรมผู้ก ากับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 6 ภูมิภาค (ครู/
เจ้าหน้าท่ี สพท.)

 สกก.  ครู/เจ้าหน้าท่ี 
สพท. 720 คน

1,844,500           1,844,500      1,844,500             -                 -                 1,844,500        

2. ค่ายทักษะชีวิตรวมพลังเด็กและเยาวชนปรับเปล่ียน
พฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเฝ้าระวัง

18,640,000          18,640,000      18,640,000           10,080,000      -                 8,560,000        

    2.1 คัดกรองนักเรียนกลุ่มแกนน าเฝ้าระวัง ส านักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาละ 100 คน

 สพท. 225 
แห่ง/รร.

18,000,000          18,000,000      18,000,000           10,080,000      -                 7,920,000        

    2.2 คัดกรองนักเรียนกลุ่มแกนน าเฝ้าระวัง ศูนย์การศึกษาละ
 100 คน

 สศศ.  ศูนย์การศึกษา
พิเศษ 8 ศูนย์/

โรงเรียน

640,000              640,000          640,000               -                 -                 640,000          

3. การขับเคล่ือนงานอ านวยการ บริหารจัดการและช้ีแจงนโยบาย  สพท. 225 แห่ง 2,250,000           2,250,000        2,250,000             -                 -                 2,250,000        

4. การขับเคล่ือนการป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษา  สพท. 225 แห่ง 2,250,000           2,250,000        2,250,000             -                 -                 2,250,000        

5. การขับเคล่ือนงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

16,775,000          13,775,000    3,000,000        16,775,000           5,000,000        -                 11,775,000      

    5.1 ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานโครงการ TO BE 
NUMBER ONE และศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่นในสถานศึกษา ภายใต้
ความร่วมมือระหว่างกรมสุภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส านักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา

 สพท. 225 
แห่ง/โรงเรียน

11,775,000          11,775,000     11,775,000           5,000,000        -                 6,775,000        

    5.2 สนับสนุนสถานศึกษา นักเรียน ครูเข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรม เช่น TO BE NUMBER ONE DANCERCISE 
THAILAND CHAMPIONSHIP ม.ค.-ก.พ.62 เยาวชนต้นแบบ
เก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL เม.ย.-พ.ค.62 
มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ก.ค.-ส.ค.62

4,000,000           1,000,000      3,000,000        4,000,000             -                 -                 4,000,000        

    5.3 พัฒนานักเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษา (YC : Youth Counselor)  สวก. สพท. 225 แห่ง
 260 ศูนย์แนะ
แนว

1,000,000           1,000,000      1,000,000             -                 -                 1,000,000        

6. คัดกรอง เฝ้าระวัง ติดตามช่วยเหลือ 22,332,000          10,000,000    12,332,000      22,332,000           8,309,800        3,000,000        11,022,200      -                 

    6.1 อบรมพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา (พสน.) สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

 สศศ. 1,900,000           1,900,000      1,900,000             -                 -                 1,900,000        
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 สพฐ.  สพท./รร. รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส านักท่ี
รับผิดชอบ  ค่าเป้าหมาย  ตัวช้ีวัด  งบด าเนินงาน

รวมท้ังส้ิน
แผนการใช้จ่ายงบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส

    6.2 ติดตามการด าเนินงานการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

2,725,000           1,600,000      1,125,000        2,725,000             450,000          -                 2,275,000        

          6.2.1 ประชุมสรุปผลการด าเนินงานการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด คร้ังท่ี 1/2562

สตผ. 1,200,000           1,200,000      1,200,000             300,000          -                 900,000          

          6.2.2 ลงพ้ืนท่ีติดตามการด าเนินงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
          6.2.3 ลงพ้ืนท่ีติดตามการด าเนินงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ

 สศศ. 100,000              100,000         100,000               -                 -                 100,000          

          6.2.4 ติดตามการด าเนินงานการสอนของครูท่ีผ่านการ
อบรมการใช้ส่ือัฒนาทักษะทางสมอง (Executive Function : 
EF)

 ศนฐ./ฉก.

ชน.
300,000              300,000         300,000               150,000          -                 150,000          

          6.2.5 ศึกษานิเทศก์ลงพ้ืนท่ีติดตามการด าเนินงานการ
สอนของครูท่ีผ่านการอบรมการใช้ส่ือัฒนาทักษะทางสมอง 
(Executive Function : EF)

 สพท. 225 
แห่ง/รร.

1,125,000                         1,125,000        1,125,000             -                 -                 1,125,000        

    6.3 สังเคราะห์ผลการด าเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และสร้าง
ภูมิคุ้มกัน

1,000,000           1,000,000      1,000,000             500,000          -                 500,000          

    6.4 ปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 
    6.5 เสริมสร้างศักยภาพผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา และผู้ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษาในการด าเนินงานป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด

3,500,000           2,500,000      1,000,000        3,500,000             -                 -                 3,500,000        

    6.6 เสริมสร้างศักยภาพผู้จัดค่ายทักษะชีวิต และการพัฒนา 3,000,000           3,000,000      3,000,000             -                 3,000,000        -                 

    6.7 การขับเคล่ือนเฝ้าระวัง ป้องกัน และสร้างภูมิกัน 
(เฉพาะพ้ืนท่ี)

10,207,000          10,207,000      10,207,000           7,359,800        -                 2,847,200        

7. E-Learning การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา

1,000,000           1,000,000      1,000,000             -                 -                 1,000,000        

8. จัดพิม์คู่มือการปฏิบัติงานพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (ฉบับพกพา)

 สพท. 225 
แห่ง/รร.

42,000                42,000          42,000                 -                 -                 42,000            

9. จัดพิมพ์บันทึกเย่ียมบ้านนักเรียน 2,400,000           2,400,000      2,400,000             -                 -                 2,400,000        

10. จัดพิมพ์ถอดบทเรียนเร่ืองเล่าระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน

  สพท. 225 
แห่ง

850,000              850,000         850,000               -                 -                 850,000          

11. ขับเคล่ือนแผนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดใน
พ้ืนท่ีแพร่ระบาดจังหวัดชายแดนภาคใต้ และภาคเหนือ

 สพท. 225 
แห่ง/รร.

1,600,000           300,000         1,300,000        1,600,000             -                 -                 1,600,000        

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 146,077,300        22,883,300   123,194,000   146,077,300         500,000          92,694,000      16,100,000      36,783,300      

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา         146,077,300     22,883,300     123,194,000           146,077,300           500,000       92,694,000       16,100,000       36,783,300 

กิจกรรมหลัก พัฒนานวัตกรรมเพ่ือสร้างกลไกการป้องกันการ
ทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ

สนก.  ค่าคะแนนเฉล่ียการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงาน (ITA) ปี 2562 ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 87

          27,533,300      7,233,300      20,300,000            27,533,300           500,000         5,000,000           500,000       21,533,300 
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 สพฐ.  สพท./รร. รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส านักท่ี
รับผิดชอบ  ค่าเป้าหมาย  ตัวช้ีวัด  งบด าเนินงาน

รวมท้ังส้ิน
แผนการใช้จ่ายงบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส

1. โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา
ออนไลน์ (Integrity &  Transparency Assessment 

Online : ITA Online)

สนก.           27,533,300      7,233,300      20,300,000            27,533,300 500,000          5,000,000        500,000          21,533,300      

   1.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าเคร่ืองมือและคู่มือการ
ประเมิน ITA Online ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 คณะท างาน 
40 คน

500,000              500,000         500,000               500,000          -                 -                 -                 

   1.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency 
Assessment Online: ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
 2562

 ผู้แทนจาก 
สพท. 225 

เขตๆ ละ 2 คน
 รวม 450 คน

5,000,000           5,000,000      5,000,000             -                 5,000,000        -                 -                 

   1.3 การขับเคล่ือน กระตุ้น และให้ค าปรึกษาในการเตรียม
ความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาออนไลน์ (Integrity
 and Transparency Assessment Online: ITA Online) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  สพท. 225 
แห่ง

500,000              500,000         500,000               -                 -                 500,000          -                 

   1.4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาออนไลน์ (Integrity and 
Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562

  สพท. 225 
แห่ง

4,500,000           4,500,000        4,500,000             -                 -                 -                 4,500,000        

   1.5 การประชุมเชิงปฏิบัติการประมวลผลและสรุปผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาออนไลน์ (Integrity and 
Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562

 คณะท างาน 
50 คน

430,000              430,000         430,000               -                 -                 -                 430,000          

   1.6 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency 
Assessment Online: ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

 รร. 30,717 
แห่ง

15,000,000         15,000,000      15,000,000           -                 -                 -                 15,000,000      

   1.7 การประชุมเชิงปฏิบัติการประมวลผลและสรุปผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
สถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency 
Assessment Online : ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562

 คณะท างาน 
50 คน

800,000              800,000          800,000               -                 -                 -                 800,000          

   1.8 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment 

 หนังสือ
รายงานผล 
1,000 เล่ม

803,300              803,300         803,300               -                 -                 -                 803,300          

กิจกรรมหลัก เสริมสร้างธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและ
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

สนก.  - ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้ามามีส่วน
ร่วมในการผลักดันให้เกิดสังคมท่ีไม่ทนต่อการ
ทุจริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
-ร้อยละของหน่วยงานมีการจัดท ามาตรการ
ตามแผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี แล้ว
เสร็จ ร้อยละ 100

          47,540,100      5,250,000      42,290,100            47,540,100                    -         40,990,100         5,150,000         1,400,000 
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 สพฐ.  สพท./รร. รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส านักท่ี
รับผิดชอบ  ค่าเป้าหมาย  ตัวช้ีวัด  งบด าเนินงาน

รวมท้ังส้ิน
แผนการใช้จ่ายงบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส

1. โรงเรียน สพฐ. ใสสะอาดปราศจากคอร์รัปชัน สนก. 42,190,100         3,100,000     39,090,100     42,190,100           -                 40,990,100      1,200,000        -                 

   1.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดท าแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 ผู้แทนจาก 
สพท. 225 

เขต ๆ ละ 1 คน
 รวม 225 คน

1,900,000           1,900,000      1,900,000             -                 1,900,000        -                 -                 

   1.2 โอนจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการด าเนินกิจกรรม
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริต ตามโครงการ สพฐ. ใส
สะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน

  สพท. 225 
แห่ง

39,090,100         39,090,100      39,090,100           -                 39,090,100      -                 -                 

   1.3 การสังเคราะห์งานวิจัยต้านภัยคอร์รัปชัน (1,000 เร่ือง 
1,000 วิจัย โครงการโรงเรียนสุจริต)

 รร. 225 แห่ง 1,200,000           1,200,000      1,200,000             -                 -                 1,200,000        -                 

2. การประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทาน 
ด้านความโปร่งใส

5,350,000           2,150,000     3,200,000       5,350,000             -                 -                 3,950,000        1,400,000        

   2.1 การประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทาน
ด้านความโปร่งใส ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

 1.' โรงเรียน
สุจริตต้นแบบ 
225 โรงเรียน
2. เครือข่าย
โรงเรียน สุจริต
ร้อยละ 10 
(3,210 โรงเรียน)

2,250,000           2,250,000        2,250,000             -                 -                 2,250,000        -                 

   2.2 การประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทาน
ด้านความโปร่งใส ระดับเขตตรวจราชการ

โรงเรียนท่ีสมัคร
เข้ารับการ
ประเมิน

950,000              950,000          950,000               -                 -                 950,000          -                 

   2.3 การประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทาน
ด้านความโปร่งใส ระดับประเทศ

โรงเรียนท่ีสมัคร
เข้ารับการ
ประเมิน

750,000              750,000         750,000               -                 -                 750,000          -                 

   2.4 พิธีมอบรางวัลโรงเรียนสุจริตพระราชทาน 
ด้านความโปร่งใส โรงเรียนท่ีผ่าน

การประเมิน

900,000              900,000         900,000               -                 -                 -                 900,000          

   2.5 สรุปผลการด าเนินงานและการถอดบทเรียนโรงเรียน
สุจริตพระราชทาน โรงเรียนท่ีผ่าน

การประเมิน

500,000              500,000         500,000               -                 -                 -                 500,000          

กิจกรรมหลัก เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความ
ตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

 สนก.  ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมสร้าง
ความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต มีจิตส านึก
สาธารณะ และสามารถแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
ร้อยละ 80

          71,003,900     10,400,000      60,603,900            71,003,900                    -         46,703,900       10,450,000       13,850,000 

โครงการพัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วน
ร่วมในการต่อต้านการทุจริต ป.ป.ช.สพฐ.น้อย

สนก. 71,003,900         10,400,000   60,603,900     71,003,900           -                 46,703,900      10,450,000      13,850,000      

46



 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ความม่ันคง

 สพฐ.  สพท./รร. รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส านักท่ี
รับผิดชอบ  ค่าเป้าหมาย  ตัวช้ีวัด  งบด าเนินงาน

รวมท้ังส้ิน
แผนการใช้จ่ายงบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส

   1.1 การอบรมผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตระดับ
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือช้ีแจงแนวทางการด าเนิน
โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 ผู้แทนจาก 
สพท. 225 

เขต ๆ ละ 1 คน
 รวม 225 คน

1,900,000           1,900,000      1,900,000             -                 1,900,000        -                 -                 

   1.2 พัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมใน
การต่อต้านการทุจริต ป.ป.ช. สพฐ.น้อย และ ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน

 รร. 30,112 
แห่ง

11,255,800         11,255,800      11,255,800           -                 11,255,800      -                 -                 

   1.3 การถอดบทเรียนและพัฒนานวัตกรรมค่ายเยาวชน “คน
ดีของแผ่นดิน” (ภายใต้ช่ือ เยาวชนไทยหัวใจ STRONG)

 รร. 30,112 
แห่ง

5,202,100           5,202,100        5,202,100             -                 5,202,100        -                 -                 

   1.4 กิจกรรมบริษัทสร้างการดี  รร. 30,112 
แห่ง

15,296,000         15,296,000      15,296,000           -                 15,296,000      -                 -                 

   1.5 กิจกรรมสร้างจิตส านึกพลเมือง (Project Citizen)  รร. 30,112 
แห่ง

4,500,000           4,500,000        4,500,000             -                 4,500,000        -                 -                 

   1.6 กิจกรรมผลิตส่ือภาพยนตร์ส้ัน รณรงค์สร้างสังคม
ท่ีไม่ทนต่อการทุจริต

 รร. 30,112 
แห่ง

2,250,000           2,250,000        2,250,000             -                 -                 2,250,000        -                 

   1.7 การขับเคล่ือนการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
(Anti – Corruption Education) ระดับการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน

 รร. 30,112 
แห่ง

9,600,000           9,600,000        9,600,000             -                 3,000,000        3,300,000        3,300,000        

   1.8 กิจกรรมนิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินงานของโครงการ
โรงเรียนสุจริตของโรงเรียนในสังกัด สพท.

 รร. 30,112 
แห่ง

2,250,000           2,250,000        2,250,000             -                 750,000          750,000          750,000          

   1.9 การก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานของโครงการ
โรงเรียนสุจริต (โดย สพฐ. ร่วมกับส านักงาน ป.ป.ช. และส านัก
งบประมาณ

 รร. 30,112 
แห่ง

750,000              750,000          750,000               -                 300,000          150,000          300,000          

   1.10 กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและการมี
ส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ สถาบันพระปกเกล้า 
(หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลส าหรับผู้บริหาร (สพฐ.) 
โรงเรียนสุจริต

 ผู้เข้ารับการ
อบรม 80 คน

4,000,000           4,000,000      4,000,000             -                 -                 4,000,000        -                 

   1.11 กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและการมี
ส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ สถาบันจิตวิทยาความ
ม่ันคง (หลักสูตรจิตวิทยาความม่ันคง ส าหรับผู้บริหาร
สถานศึกษา (สจว.สพฐ.))

 ผู้เข้ารับการ
อบรม 80 คน

4,500,000           4,500,000      4,500,000             -                 4,500,000        -                 -                 

   1.12 กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ผลการด าเนินงานโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
(โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับภูมิภาค

 โรงเรียน 
30,112 แห่ง

7,500,000           7,500,000        7,500,000             -                 -                 -                 7,500,000        

   1.13 กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ผลการด าเนินงานโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
(โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับประเทศ

 โรงเรียนท่ีผ่าน
การคัดเลือก

2,000,000           2,000,000        2,000,000             -                 -                 -                 2,000,000        
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 สพฐ.  สพท./รร. รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
รวมท้ังส้ิน           359,714,000   229,082,400     130,631,600           359,714,000       66,066,980     131,118,360     117,558,060       44,970,600 

แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 66,909,500           40,088,400   26,821,100     66,909,500           15,148,190      19,852,710      9,538,690        22,369,910      

ผลผลิตท่ี 2 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 65,829,500           39,008,400   26,821,100     65,829,500           14,068,190      19,852,710      9,538,690        22,369,910      

กิจกรรมหลัก การจัดการศึกษาประถมศึกษาส าหรับโรงเรียน
ปกติ

3,628,400             3,628,400     -                3,628,400             483,450          937,450          224,950          1,982,550        

โครงการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  สนผ. 3,628,400             3,628,400     -                3,628,400             483,450          937,450          224,950          1,982,550        

1. โครงการแลกเปล่ียนนักเรียนระดับมัธยมศึกษากับ จ.เฮียวโกะ
 ญ่ีปุ่น

 สนผ.  25 คน 715,600               715,600        715,600               229,500          -                 -                 486,100          

2. โครงการแลกเปล่ียนผู้บริหารกับจังหวัดเฮียวโกะ  สนผ.  15 คน 605,600               605,600        605,600               -                 -                 -                 605,600          

3. โครงการแลกเปล่ียนนักเรียนครูกับรัฐวิสคอนซิน 
สหรัฐอเมริกา

 สนผ.  45 คน 278,100               278,100        278,100               -                 278,100          -                 -                 

4. โครงการแลกเปล่ียนระหว่าง สพฐ. และโทรอนโต แคนาดา  สนผ.  25 คน 188,100               188,100        188,100               -                 -                 -                 188,100          

5. โครงการแลกเปล่ียนระหว่าง สพฐ. YFU สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี

 สนผ.  30 คน 228,600               228,600        228,600               -                 228,600          -                 -                 

6. โครงการแลกเปล่ียนครูในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก  สนผ.  15 คน 394,200               394,200        394,200               -                 -                 194,200          200,000          

7. โครงการปฐมนิเทศคาโกชิมะ ประเทศญ่ีปุ่น  สนผ.  35 คน 223,200               223,200        223,200               223,200          -                 -                 -                 

8. ความร่วมมือกับอาสาสมัครอเมริกัน  สนผ.  60 คน 872,000               872,000        872,000               -                 400,000          -                 472,000          

9. โครงการต่างประทเศดูงานด้านการศึกษาในประเทศไทย  สนผ.  40 คน 123,000               123,000        123,000               30,750            30,750            30,750            30,750            

กิจกรรมหลัก การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นส าหรับ
โรงเรียนปกติ

 สนก., 

ศพว.

62,201,100           35,380,000   26,821,100     62,201,100           13,584,740      18,915,260      9,313,740        20,387,360      

 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล : การพัฒนา
ความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขัน
ทางวิชาการ ระดับนานาชาติ

 สนก. 12,000,000           11,220,000   780,000         12,000,000           1,456,500        7,043,500        90,000            3,410,000        

1. ประชุมพัฒนาระบบกระบวนการจัดกิจกรรมการแข่งขันทาง
วิชาการและพัฒนาโปรแกรมออนไลน์การรับสมัครนักเรียนเข้า
ร่วมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ. 
2562

 สนก.  225 สพท.  จ านวนนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ 1,267,000             487,000        780,000         1,267,000             1,267,000        -                 -                 -                 

 2. จัดจ้างพิมพ์เอกสารแนวทางและประชาสัมพันธ์กิจกรรม
พัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการ
แข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2562

 สนก.  1,000 เล่ม  จ านวนนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ 99,500                 99,500         99,500                 99,500            -                 -                 -                 

 3. จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาคุณภาพการ
เรียนรู้สู่สากล

 สนก.   2 ราย 360,000               360,000        360,000               90,000            90,000            90,000            90,000            

 ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส านักท่ี
รับผิดชอบ  ค่าเป้าหมาย  ตัวช้ีวัด  งบด าเนินงาน

รวมท้ังส้ิน
แผนการใช้จ่ายงบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส
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 สพฐ.  สพท./รร. รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส านักท่ี

รับผิดชอบ  ค่าเป้าหมาย  ตัวช้ีวัด  งบด าเนินงาน
รวมท้ังส้ิน

แผนการใช้จ่ายงบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส

 4. จัดจ้างพิมพ์แบบทดสอบท่ีใช้ในการแข่งขันทางวิชาการ 
ระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2562 รอบสอง ระดับประเทศ 
(38 ศูนย์สอบ) คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา / คณิตศาสตร์ 
ระดับมัธยมศึกษา / วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

 สนก.  3 วิชา  ผลการแข่งขัน 450,000               450,000        450,000               -                 450,000          -                 -                 

 5. ติดตามการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการ
ผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 รอบสอง ระดับประเทศ (38 ศูนย์สอบ)

 สนก.  19 สพป. 
และ 19 สพม.

225,000               225,000        225,000               -                 225,000          -                 -                 

6. ประชุมตรวจข้อสอบ บันทึกคะแนน ประมวลผลการแข่งขัน
และวิเคราะห์ผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 
ประจ าปี พศ. 2562 รอบสอง ระดับประเทศ (38 ศูนย์สอบ)

 สนก.  3 วิชา 999,000               999,000        999,000               -                 999,000          -                 -                 

 7. ค่ายอบรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับ
ประถมศึกษา / คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา / วิทยาศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษา และต่อยอดพัฒนาคัดเลือกตัวแทนนักเรียน
ไทยไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2562

 สนก.  นร. ระดับ
ประถมฯ นร. 
ระดับมัธยม

3,825,000             3,825,000     3,825,000             -                 3,825,000        -                 -                 

8. ค่ายอบรมเพ่ิมพูนประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษา / คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา / 
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และเตรียมความพร้อม
ตัวแทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 
ประจ าปี พ.ศ. 2562

 สนก.  นร. ระดับ
ประถมฯ นร. 
ระดับมัธยม

2,980,000             2,980,000     2,980,000             -                 -                 -                 2,980,000        

 9. อบรมเข้มเตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนเดินทางไปแข่งขัน
คณิตศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษา : Hanoi Open 
Mathematics Competition  (HOMC 2019)

 สนก.   นร. ระดับ 
ม.ต้น

220,000               220,000        220,000               220,000          

 10. ประชุมปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมรูปแบบค่ายทางวิชาการ
 และต่อยอดคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการ
 ระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2562

 สนก. 1,234,500             1,234,500     1,234,500             1,234,500        

 11. จัดจ้างพิมพ์เอกสาร "ภาพความส าเร็จ...ศักยภาพนักเรียน
ไทย การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ. 
2561"

 สนก. 340,000               340,000        340,000               340,000          

 โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนด้านคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ

 สนก. 21,000,000           8,550,000     12,450,000     21,000,000           10,309,740      7,190,260        608,740          2,891,260        

1. อบรมเข้มทางวิชาการและเตรียมความพร้อมผู้แทนประเทศ
ไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ระหว่างประเทศ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น คร้ังท่ี 15

 สนก.  1. พัฒนา
เน้ือหาสาระ
คณิตศาสตร์สู่
ความเป็นเลิศ

  -  ครูมีนวัตกรรมด้านเทคนิคการจัดการเรียน
การสอนด้านคณิต วิทย์

126,740               126,740        126,740               126,740          -                 -                 -                 
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 สพฐ.  สพท./รร. รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส านักท่ี

รับผิดชอบ  ค่าเป้าหมาย  ตัวช้ีวัด  งบด าเนินงาน
รวมท้ังส้ิน

แผนการใช้จ่ายงบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส

2. ประชุมปฏิบัติการพิจารณากรอบเน้ือหาหลักสูตรและสร้าง
แบบทดสอบการแข่งขัน ตรวจทานและจัดฉบับแบบทดสอบ 
ฉบับสมบุรณ์ และจัดท าเฉลยแนวคิดแบบทดสอบการแข่งขัน
ทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2562(รอบแรก 
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา)

 สนก.  2. ครูผู้สอน
ได้รับการ
พัฒนาเทคนิค
วิธีการสอน
คณิตศาสตร์

  - นร. ได้รับการประเมินความสามารถด้าน
คณิต วิทย์ ระดับนานาชาติ

993,000               993,000        993,000               993,000          -                 -                 -                 

3. สนับสนุน สพป./สพม. พัฒนาต่อยอดกิจกรรมพัฒนา
ความสามารถผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ รอบ
แรก ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

 สนก. 6,750,000             6,750,000       6,750,000             6,750,000        -                 -                 -                 

4. ประชุมปฏิบัติการพิจารณากรอบเน้ือหาหลักสูตรและสร้าง
แบบทดสอบการแข่งขัน ตรวจทานและจัดฉบับแบบทดสอบ
ฉบับสมบุรณ์ และจัดท าเฉลยแนวคิดแบบทดสอบการแข่งขัน
ทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2562 (รอบสอง 
ระดับประเทศ)

 สนก. 999,000               999,000        999,000               -                 999,000          -                 -                 

5. สนับสนุน สพป./สพม. พัฒนาต่อยอดกิจกรรมพัฒนา
ความสามารถผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ รอบ
สอง ระดับประเทศ

 สนก. 3,800,000             3,800,000       3,800,000             -                 3,800,000        -                 -                 

6. สนับสนุนงบประมาณ 38 ศูนย์ เพ่ือการค้นหา และพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู้นวัตกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์

 สนก. 1,140,000             1,140,000       1,140,000             1,140,000        -                 -                 -                 

7. สนับสนุนงบประมาณพัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายการ
เรียนรู้นวัตกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สู่ความ
เป็นเลิศร่วมกับ 38 ศูนย์สอบ

 สนก. 760,000               760,000         760,000               760,000          -                 -                 -                 

8. การวิจัยพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ

 สนก. 608,740               608,740        608,740               -                 -                 608,740          -                 

9. ประชุมพิจารณาคัดเลือกนวัตกรรมรูปแบบการเรียนการสอน
ท่ีเน้นด้านกระบวนการคิดวิเคราะห์

 สนก. 391,260               391,260        391,260               -                 -                 -                 391,260          

10. พัฒนานวัตกรรมเทคนิค และรูปแบบการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ส าหรับครูผู้สอนและนักเรียน
ระดับประถมศึกษาท่ีเน้นด้านกระบวนการคิดวิเคราะห์ส าหรับ
โรงเรียนแกนน าเครือข่ายนวัตกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์

 สนก. 2,391,260             2,391,260     2,391,260             2,391,260        -                 -                 

11. จ้างเหมาบริการด้านวิชาการ พัฒนาการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศในโครงการพัฒนาคุณภาพการ
เรียนรู้สู่สากล

 สนก. 360,000               360,000        360,000               360,000          -                 

12. จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าทีปฏิบัติงานในโครงการพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้สู่สากล

 สนก. 180,000               180,000        180,000               180,000          -                 -                 -                 

13. อบรมวิทยากรแกนน าเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้
คณิตศาสตร์และแก้โจทย์ปัญหาครูผู้สอนคณิตศาสตร์โรงเรียนใน
เครือข่ายนวัตกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์

 สนก. 2,032,500             2,032,500     2,032,500             -                 -                 -                 2,032,500        
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 สพฐ.  สพท./รร. รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส านักท่ี

รับผิดชอบ  ค่าเป้าหมาย  ตัวช้ีวัด  งบด าเนินงาน
รวมท้ังส้ิน

แผนการใช้จ่ายงบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส

14. สรุป ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานโครงการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล

 สนก. 467,500               467,500        467,500               -                 -                 -                 467,500          

 โครงการวิจัยและพัฒนาเด็กและเยาวชนสู่ความเป็นนัก
คณิตศาสตร์ และนักวิทยาศาสตร์

 สนก.  จ านวนนักเรียนท่ีมีความเป็นเลิศได้รับการ
พัฒนาศักยภาพและทักษะท่ีจ าเป็น บนพ้ืนฐาน
สมรรถนะของนักคณิตศาสตร์และ
นักวิทยาศาสตร์

3,000,000             3,000,000     -                3,000,000             523,500          1,476,500        1,000,000        -                 

 1. การพัฒนาศักยภาพและทักษะท่ีจ าเป็นให้นักเรียน/เยาวชน
ท่ีมี ความเป็นเลิศบนพ้ืนฐานสมรรถนะของนักเรียนคณิตศาสตร์
และ นักวิทยาศาสตร์

 สนก. 466,000               466,000        466,000                466,000          -                 -                 -                 

 2. ต่อยอดจัดค่ายพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์เน้นการฝึกปฏิบัติ จ านวน 3 กลุ่ม (คณิตศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษา /คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา / 
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา)

 สนก. 615,500               615,500        615,500                -                 615,500          -                 -                 

 3. ประชุมจัดท าร่างหลักสูตรค่ายพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์จ านวน 3 กลุ่ม (คณิตศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษา /คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา / 
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา)

 สนก. 436,000               436,000        436,000                -                 436,000          -                 -                 

 4. พัฒนาทีมวิทยาการค่ายพัฒนาศักยภาพผู้เรียนคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์จ านวน 3 กลุ่ม (คณิตศาสตร์ ระดับ
ประถมศึกษา /คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา / วิทยาศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษา)

 สนก. 425,000               425,000        425,000                -                 425,000          -                 -                 

 5. ค่ายเด็กและเยาวชนสู่ความเป็นนักคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 3 กลุ่ม (คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา /
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา / วิทยาศาสตร์ ระดับ
ประถมศึกษา)  4 ภูมิภาค ๆ ละ 2 จุด ๆ ละ 3 วัน (ช่วงปิด
เทอม)

 สนก.   - ร่างขอบเขตเน้ือหาเก่ียวกับสมรรถนะหลัก
ของนักคณิตศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์

1,000,000             1,000,000      1,000,000              -                 -                 1,000,000        -                 

 6. ติดตามการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับภาค

 สนก. 57500 57,500          57,500                  57,500            

 โครงการการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21

 สนก. 6,000,000             6,000,000     -                6,000,000             845,000          2,155,000        2,955,000        45,000            

 1. พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ (Digital Learning 
Platform)ด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ /IoT /ด้านวิทยาศาสตร์
อากาศยาน

 สนก.  3 ชุดการ
เรียนรู้

 จ านวนชุดการเรียนรู้ 800,000               800,000        800,000               800,000          -                 -                 -                 

 2. เทคโนโลยี Internet of Things เพ่ือต่อยอดนวัตกรรมใน
โรงเรียน (IoT@SCHOOL)

 สนก.  77 รร.  จ านวน รร. 1,100,000             1,100,000     1,100,000             -                 1,100,000        -                 

3. ค่ายพัฒนานักคิด ประดิษฐ์หุ่นยนต์ สร้างเสริมกลไกแห่งการ
เรียนรู้ (Robot Learning)

 สนก.  100 คน  จ านวนนักเรียน 1,320,000             1,320,000     1,320,000             -                 -                 1,320,000        -                 

4. การพัฒนาศักยภาพความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ส่ิงประดิษฐ์ (ทางวิทยาศาสตร์) (Innovation Design for 
Invention)

 สนก.  100 ผลงาน  จ านวนผลงาน 1,590,000             1,590,000     1,590,000             -                 -                 1,590,000        -                 
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 สพฐ.  สพท./รร. รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส านักท่ี

รับผิดชอบ  ค่าเป้าหมาย  ตัวช้ีวัด  งบด าเนินงาน
รวมท้ังส้ิน

แผนการใช้จ่ายงบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส

5. ค่ายการบิน  (Avitation Camp)  สนก.  นักเรียน 1,010,000             1,010,000     1,010,000             -                 1,010,000        -                 

 6. จัดจ้างเจ้าหน้าท่ีประจ าโครงการ  สนก.  1 คน  จ านวนคน 180,000               180,000        180,000               45,000            45,000            45,000            45,000            

 โครงการส่งเสริมและสนับสนับผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน
ในระดับชาติ /นานาชาติ (ตามมติ ครม.)

 สนก. 1,000,000             1,000,000     -                1,000,000             -                 600,000          400,000          -                 

1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการคนเก่ง (Talent 
Management System : TMS)

 สนก.  1 ระบบ  จ านวนระบบ 600,000               600,000        600,000               -                 600,000          -                 -                 

2. การสัมมนาเส้นทางคนเก่งสู่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ (กลุ่มอาชีพ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร)

 สนก.  200 คน  จ านวน คน 400,000               400,000        400,000               -                 -                 400,000          -                 

โครงการการจัดการศึกษาเพ่ือการการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
(Education for Sustainable Development)

 ศพว. 19,201,100           5,610,000     13,591,100     19,201,100           450,000          450,000          4,260,000        14,041,100      

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาหน่วยการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน และมอนเทสซอริ

 ศพว. ครูและ
ศึกษานิเทศก์

 1 ร้อยละของโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ
810,000

810,000        810,000               -                 -                 810,000          -                 

อบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรหลักโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนา
คุณภาพาหัวข้อสะเต็มศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน

 ศพว. 366 คน  2 ร้อยละของครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์ท่ีได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ 3,000,000

3,000,000     3,000,000             -                 -                 3,000,000        -                 

อบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลโรงเรียนในโครงการ  ศพว. 1,830 รร. 9,000,000 9,000,000       9,000,000             -                 -                 -                 9,000,000        

การประชุมเชิงวิชาการและการอบมรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรม
การจัดการเรียนรู้มอนเทสซอริ

 ศพว. 400 คน
4,591,100

4,591,100       4,591,100             -                 -                 -                 4,591,100        

จ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ  ศพว. 10 คน 1,800,000 1,800,000     1,800,000             450,000          450,000          450,000          450,000          

ผลผลิตท่ี 6 เด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ

             1,080,000      1,080,000                   -                1,080,000         1,080,000                    -                      -                      -   

กิจกรรมหลัก การพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

สวก.              1,080,000      1,080,000                   -                1,080,000         1,080,000                    -                      -                      -   

สนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการ พัฒนาผู้มีความสามารถ
พิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  โดยจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานใน สวก.

 สวก. 1,080,000             1,080,000     -                1,080,000             1,080,000        -                 -                 -                 

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความย่ังยืน 45,000,000           6,200,000     38,800,000     45,000,000           20,796,000      20,454,000      -                 3,750,000        

โครงการขับเคล่ือนการพัฒนาการศึกษาท่ีย่ังยืน            45,000,000      6,200,000      38,800,000            45,000,000       20,796,000       20,454,000                    -           3,750,000 

 กิจกรรมหลัก พัฒนาการจัดการเรียนรู้ข้ันพ้ืนฐานในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

 สมป., 

สวก.

45,000,000           6,200,000     38,800,000     45,000,000           20,796,000      20,454,000      -                 3,750,000        

โครงการพัฒนาสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือรองรับเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก ด้านภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และการประกอบอาชีพ 10 อุตสาหกรรม

 สมป.  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรของสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษา ในเขตระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) มีความรู้ ความ
เข้าใจเก่ียวกับการพัฒนาสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
เพ่ือรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

30,000,000           -              30,000,000     30,000,000           11,546,000      18,454,000      -                 -                 

1. จัดท าเคร่ืองมือวัดและประเมินผลผู้เรียน รุ่น 1  สมป. 422,000               422,000         422,000               422,000          -                 -                 -                 

2. จัดท าเคร่ืองมือติดตามเพ่ือการศึกษาวิจัยการด าเนินงาน
โครงการ รุ่น 1

 สมป. 356,000               356,000         356,000               356,000          -                 -                 -                 
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 สพฐ.  สพท./รร. รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส านักท่ี

รับผิดชอบ  ค่าเป้าหมาย  ตัวช้ีวัด  งบด าเนินงาน
รวมท้ังส้ิน

แผนการใช้จ่ายงบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส

3. จัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาด้านภาษา 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ 10 อาชีพอุตสาหกรรม รุ่น 1 
(โรงเรียนละ 150,000 บาท)

 สมป.  47 รร. 7,050,000             7,050,000       7,050,000             7,050,000        -                 -                 -                 

4. สรุปผล การศึกษาวิจัยและพัฒนาการด าเนินงานโครงการ 
รุ่น 1

 สมป. 918,000               918,000         918,000               918,000          -                 

5. สร้างความรู้ความเข้าใจเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือ
รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ด้านภาษา วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และการประกอบอาชีพ 10 อุตสาหกรรม แก่
ผู้บริหาร ครู และผู้ปกครองนักเรียน รุ่น 2

 สมป. 1,724,000             1,724,000       1,724,000             1,724,000        -                 

6. จัดท าแผนกยุทธ์เพ่ือขับเคล่ือนพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือรองรับ
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ด้านภาษา วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และการประกอบอาชีพ 10 อุตสาหกรรม ของ
สถานศึกษา รุ่น 2

 สมป. 1,076,000             1,076,000       1,076,000             1,076,000        -                 

7. ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและแนวทางการพัฒนา
สถานศึกษาตามโครงการพัฒนาสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือ
รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ด้านภาษา 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการประกอบอาชีพ 10 
อุตสาหกรรม  ของสถานศึกษา รุ่น 2

 สมป. 1,148,000             1,148,000       1,148,000             -                 1,148,000        

8. การจัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษา เพ่ือพัฒนา ต่อยอด 
ขยายผลแก่ครูของสถานศึกษา รุ่น 2 (โรงเรียนละ 100,000 
บาท)

 สมป.  32 รร. 3,200,000             3,200,000       3,200,000             -                 3,200,000        

9. ฝึกปฏิบัติการบริหารจัดการระบบดิจิตอล และเทคโนโลยีให้
เป็น เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือรองรับเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก ด้านภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และการประกอบอาชีพ 10 อุตสาหกรรมเพ่ือใช้ในการปรับปรุง
และพัฒนาทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร
จัดการ ของสถานศึกษา รุ่น 2

 สมป. 1,106,000             1,106,000       1,106,000             -                 1,106,000        

10. พัฒนาวิทยากรแกนน าและแม่ข่ายเพ่ือขยายผลใน
สถานศึกษาแก่ครูทุกคน รุ่น 2

 สมป. 10,260,000           10,260,000     10,260,000           -                 10,260,000      

11.จัดท าเคร่ืองมือวัดและประเมินผลผู้เรียน รุ่น 2  สมป. 422,000               422,000         422,000               -                 422,000          

12. จัดท าเคร่ืองมือติดตามเพ่ือการศึกษาวิจัยการด าเนินงาน
โครงการ รุ่น 2

 สมป. 362,000               362,000         362,000               -                 362,000          

13. สรุปผล การศึกษาวิจัยและพัฒนาการด าเนินงานโครงการ 
รุ่น 2

 สมป. 918,000               918,000         918,000               -                 918,000          -                 -                 

14. วิจัยและพัฒนาการด าเนินงานโครงการ  สมป. 1,038,000             1,038,000       1,038,000             -                 1,038,000        -                 -                 

 โครงการ การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ

 สวก.  23 สพท./47
 รร.

 ร้อยละของโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษได้รับการพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษา
 และจัดการศึกษาแบบบูรณาการได้อย่างมี
คุณภาพและย่ังยืน

15,000,000           6,200,000     8,800,000       15,000,000           9,250,000        2,000,000        -                 3,750,000        
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 สพฐ.  สพท./รร. รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส านักท่ี

รับผิดชอบ  ค่าเป้าหมาย  ตัวช้ีวัด  งบด าเนินงาน
รวมท้ังส้ิน

แผนการใช้จ่ายงบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส

1. พัฒนาส่ือความรู้การด าเนินการโรงเรียนในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ

 สวก. -                      -              -                      -                 -                 -                 -                 

   1.1 จัดท าคู่มือแนวทางการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

 สวก. -                      -              -                      -                 -                 

        -ประชุมปฏิบัติการจัดท าคู่มือแนวทางการจัดการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

 สวก.  35 คน 300,000               300,000        300,000               300,000           -                 -                 

        - ประชุมบรรณาธิการกิจคู่มือแนวทางการจัดการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

 สวก.  15 คน 150,000               150,000        150,000               150,000           -                 -                 

        - จัดพิมพ์ต้นฉบับ 2,500 เล่มๆ ละ 200 บาท  สวก. 500,000               500,000        500,000               500,000          -                 

  1.2 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการด าเนินงานโรงเรียน
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

 สวก. -                      -              -                      -                 -                 -                 

       - พัฒนาเว็บไซต์โครงการโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ

 สวก. 300,000               300,000        300,000               -                 300,000          -                 

2. ประชุมปฏิบัติการพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
 โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10 จังหวัด 4  ภูมิภาค

 สวก. 1,200,000             1,200,000     1,200,000             1,200,000        -                 

3. ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานโรงเรียนในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ

 สวก. 200,000               200,000        200,000               -                 200,000          

4. ประชุมสรุปผลการด าเนินการขับเคล่ือนคุณภาพการจัด
การศึกษาศึกษาโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

 สวก. 1,200,000             1,200,000     1,200,000             -                 1,200,000        

5. เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้และน าเสนอผลงานโรงเรียนในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

 สวก. 2,350,000             2,350,000     2,350,000             -                 2,350,000        

จัดสรรให้เขตพ้ืนท่ีการศึกษา  สวก. -                      -              -                      -                 -                 

1. จัดให้โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา จ านวน 47 โรง ๆ ละ 175,000 บาท

 สวก.  47 รร. 8,225,000             -              8,225,000       8,225,000             8,225,000         -                 -                 

2. จัดสรรให้เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
เสนอแนะ และให้ความช่วยเหลือการพัฒนากระบวนการจัด
การศึกษา 23 เขตพ้ืนท่ีๆ ละ 25,000 บาท

 สวก.  23 สพท. 575,000               -              575,000         575,000               575,000           -                 -                 

แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง

247,804,500         182,794,000  65,010,500     247,804,500         30,122,790      90,811,650      108,019,370    18,850,690      

โครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัด
และประเมินผล           199,475,200   162,900,200      36,575,000           199,475,200       27,417,690       57,175,200     101,277,920       13,604,390 

กิจกรรมหลักการขับเคล่ือนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา  สนก.

,ศพว.

,สวก.

          194,975,200   162,900,200      32,075,000           194,975,200       27,417,690       57,175,200       96,777,920       13,604,390 

สอวน. สนก.              2,500,000      2,500,000                   -                2,500,000           417,690                    -             877,920         1,204,390 

1. พัฒนานวัตกรรมรูปแบบค่ายวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น (IJSO) ร่วมกับมูลนิธิ สอวน.ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระ
พ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยณิวัฒนา สสวท. และ มหาวิทยาลัย

 สนก.  รูปแบบและ
แนวทางการ
จัดค่ายวิทย์

   - เพ่ิมขีดความสามารถนักเรียนในการ
แข่งขันสู่เวทีโลก

247,830               247,830        247,830               247,830          -                 -                 -                 
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 สพฐ.  สพท./รร. รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส านักท่ี

รับผิดชอบ  ค่าเป้าหมาย  ตัวช้ีวัด  งบด าเนินงาน
รวมท้ังส้ิน

แผนการใช้จ่ายงบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส

2. ค่ายอบรมเข้มทางวิชาการและการเตรียมความพร้อมก่อน
เดินทางไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ  ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น(IJSO 2018) ร่วมกับมูลนิธิ สอวน./สสวท./
มหาวิทยาลัย

 สนก. นร. ม.ต้น ท่ี
ได้รับการ
คัดเลือกเป็น
ตัวแทนไป
แข่งขัน

  - ยกระดับคุณภาพนักเรียนในด้าน
วิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ

877,920               877,920        877,920               -                 -                 877,920          -                 

3. พัฒนานวัตกรรมรูปแบบค่ายโลกและอวกาศ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (IESO) ร่วมกับมูลนิธิ สอวน.ในพระ
อุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ

 สนก.  รูปแบบและ
แนวทางการ
จัดค่ายโลก
และอวกาศ

 - มีนวัตกรรม การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษา

169,860               169,860        169,860               169,860          -                 -                 -                 

4. พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้นักเรียนคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาจากการแข่งขันทางวิชาการ 
ระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2562

 สนก.  นร. ระดับ
ประถมศึกษา

  - นร.ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 513,670               513,670        513,670               -                 -                 -                 513,670          

5. พัฒนานวัตกรรมสร้างความเช่ือม่ันการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ส าหรับโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา

 สนก.  ครูผู้สอน
คณิตศาสตร์
และ
วิทยาศาสตร์

 - มีนวัตกรรม การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 690,720               690,720        690,720               -                 -                 -                 690,720          

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ศพว.              3,000,000      3,000,000                   -                3,000,000                    -           3,000,000                    -                      -   

อบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรหลักโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนา
คุณภาพการศึกษาหัวข้อสะเต็มศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ีย้ังยืน

 ศพว.  183 เขต  ร้อยละของเขตฯท่ีร่วมโครงการ 3,000,000             3,000,000     3,000,000             -                 3,000,000        -                 -                 

โครงการขับเคล่ือนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM 

Education)

สวก.            60,475,200     49,800,200      10,675,000            60,475,200         6,000,000       41,175,200       11,900,000         1,400,000 

1. พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา  สวก. 4,500 รร. คุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนใน
สถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย 4,500 โรงเรียน ของ
 สพฐ.มีค่าเพ่ิมสูงข้ึน 
ครู ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษาได้รับ
การฝึกอบรมให้มีความรู้ความความเข้าใจและ
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามนโยบาย
สะเต็มศึกษา (STEM education) ได้อย่างมี
คุณภาพ

-                      -                      -                 -                 -                 -                 

2. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา  สวก. 4,500 รร.  ผู้บริหาร ครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
คอมพิวเตอร์ในโรงเรียนสังกัด สพฐ.ท่ัวประเทศ
 จ านวน 4,500 โรงเรียน มีศักยภาพในการ
จัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education)
 สูงข้ึน 
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ 
กระบวนการคิด การแก้ปัญหา และ
ความสามารถด้านการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ 
(Scientific Inquiry) ตามนโยบายสะเต็มศึกษา
 (STEM education) 

2,800,000             2,800,000      2,800,000             -                 2,800,000        -                 -                 
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 สพฐ.  สพท./รร. รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส านักท่ี

รับผิดชอบ  ค่าเป้าหมาย  ตัวช้ีวัด  งบด าเนินงาน
รวมท้ังส้ิน

แผนการใช้จ่ายงบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส

3. พัฒนาส่ือการเรียนรู้และส่ือออนไลน์เก่ียวกับสะเต็มศึกษา  สวก.   การพัฒนานวัตกรรม ส่ือการเรียนรู้ กิจกรรม
ท่ีด้านการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM 
Education) ของ สพฐ.เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง 
นวัตกรรม ส่ือการเรียนรู้กิจกรรมสะเต็มศึกษา 
(STEM education) ในระดับช้ันประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา

-                      -                      -                 -                 -                 -                 

4. โครงการอบรมทางไกลสะเต็มศึกษาร่วมกับสถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จ านวน 5 รุ่น ดังน้ี

 สวก. -                      -                      -                 -                 -                 -                 

      รุ่นท่ี 1 ครูพ่ีเล้ียง  สวก. 2,000,000             2,000,000 2,000,000             -                 2,000,000        -                 -                 

      รุ่นท่ี 2 ระดับประถมศึกษาตอนต้น  สวก. 2,000,000             2,000,000 2,000,000             -                 2,000,000        -                 -                 

      รุ่นท่ี 3 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย  สวก. 2,000,000             2,000,000 2,000,000             -                 2,000,000        -                 -                 

      รุ่นท่ี 4 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  สวก. 2,000,000             2,000,000 2,000,000             -                 2,000,000        -                 -                 

      รุ่นท่ี 5 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  สวก. 2,000,000             2,000,000 2,000,000             -                 2,000,000        -                 -                 

5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสะเต็มศึกษา “ต้นกล้า:
 Smart Trainer Team”  4 ภูมิภาค

 สวก. 3,325,000             3,325,000      3,325,000             -                 3,325,000        -                 -                 

6. พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการด าเนินงานและ
ขับเคล่ือนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา

 สวก. 2,250,000             2,250,000      2,250,000             -                 -                 2,250,000        -                 

7. สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมสะ
เต็มศึกษา ศูนย์ละ 25,000 บาท เพ่ือรองรับการเป็นศูนย์แม่
ข่ายอบรมทางไกลสะเต็มศึกษา

 สวก. 6,525,000             6,525,000        6,525,000             -                 6,525,000        -                 -                 

8. ถอดบทเรียนและเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้การจัดการเรียนรู้สะ
เต็มศึกษา

 สวก. 2,000,000             2,000,000      2,000,000             -                 -                 2,000,000        -                 

9. สนันสนุนโรงเรียนศูนย์ภาคสะเต็มศึกษาจัดงานSTEM 
Festival 4 ภูมิภาค

 สวก. 1,600,000             1,600,000        1,600,000             -                 -                 1,600,000        -                 

10. จัดสรรให้ส านักงานเขตพ้ืนท่ีก ากับติดตาม โครงการ
ขับเคล่ือนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา

 สวก. 1,125,000             1,125,000        1,125,000             -                 1,125,000        -                 -                 

11. คัดเลือกผลงานวิจัยในช้ันเรียนเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้สะ
เต็มศึกษาเพ่ือคัดเลือกไประดับนานาชาติ

 สวก. 500,000               500,000         500,000               -                 -                 500,000          -                 

12. จัดจ้างการวิจัยโครงการต้นแบบสะเต็มศึกษา “ต้นกล้า: 
Smart Trainer Team”

 สวก. 1,800,000             1,800,000      1,800,000             1,800,000        -                 -                 -                 

13. คัดเลือกครูดีเด่นสะเต็มศึกษา ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

 สวก. 975,200               675,200         300,000          975,200               -                 975,200          -                 -                 

14. พัฒนาเคร่ืองมือประเมินผล ทักษะ การคิดวิเคราะห์ และ
ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ข้ันพ้ืนฐานระดับ
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น

 สวก. 800,000               800,000         800,000               -                 -                 800,000          -                 

15. จัดจ้างการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ

 สวก. 1,000,000             1,000,000      1,000,000             1,000,000        -                 -                 -                 

16. แลกเปล่ียนเรียนรู้และน าเสนอผลงานโรงเรียน  สวก. 800,000               800,000         800,000               -                 -                 -                 800,000          
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 สพฐ.  สพท./รร. รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส านักท่ี

รับผิดชอบ  ค่าเป้าหมาย  ตัวช้ีวัด  งบด าเนินงาน
รวมท้ังส้ิน

แผนการใช้จ่ายงบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส

17. การเขียนบทความวิจัยเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้สะเต็ม
ศึกษา

 สวก. 700,000               700,000         700,000               -                 -                 700,000          -                 

18. พัฒนาหลักสูตรส่ือการสอนโปรแกรมม่ิงในโรงเรียน (การ
เขียน coding)

 สวก. 700,000               700,000 700,000               700,000          -                 -                 -                 

19. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาการค านวณ 
(การเขียน coding)

 สวก. 600,000               600,000         600,000               -                 600,000          -                 -                 

20. พัฒนาส่ือการเรียนรู้เก่ียวกับการเขียนโปรแกรม วิทยาการ
ค านวณ

 สวก. 700,000               700,000         700,000               -                 700,000          -                 -                 

21. อบรมเชิงปฏิบัติการส่ือการสอนโปรแกรมม่ิงในโรงเรียน 
(coding at school) ร่วมกับ สวทช. แบ่งการอบรมเป็น 5 รุ่น 
5 ภูมิภาค

 สวก. -                      -                      -                 -                 -                 -                 

      รุ่นท่ี 1 ภาคเหนือ  สวก. 2,800,000             2,800,000 2,800,000             -                 2,800,000        -                 -                 

      รุ่นท่ี 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)  สวก. 2,800,000             2,800,000 2,800,000             -                 2,800,000        -                 -                 

      รุ่นท่ี 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)  สวก. 2,800,000             2,800,000 2,800,000             -                 2,800,000        -                 -                 

      รุ่นท่ี 4 ภาคใต้  สวก. 2,800,000             2,800,000 2,800,000             -                 2,800,000        -                 -                 

      รุ่นท่ี 5 ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก  สวก. 2,800,000             2,800,000 2,800,000             -                 2,800,000        -                 -                 

22. พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการด าเนินงานและ
ขับเคล่ือนโครงการส่ือการสอนโปรแกรมม่ิงในโรงเรียน

 สวก. 2,250,000             2,250,000      2,250,000             -                 -                 2,250,000        -                 

23. ถอดบทเรียนและเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้การจัดการเรียนรู้
ด้วยส่ือการสอนโปรแกรมม่ิง

 สวก. 1,800,000             1,800,000      1,800,000             -                 -                 1,800,000        -                 

24. จัดท าค่ายยุวชน KidBright  สวก. 2,500,000             2,500,000      2,500,000             2,500,000        -                 -                 -                 

25. จัดสรรให้ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ก ากับ ติดตาม 
โครงการส่ือการสอนโปรแกรมม่ิงในโรงเรียน

 สวก. 1,125,000             1,125,000        1,125,000             -                 1,125,000        -                 -                 

26. แลกเปล่ียนเรียนรู้และน าเสนอผลงานโรงเรียน  สวก. 600,000               600,000         600,000               -                 -                 600,000          

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
 และส่ิงแวดล้อม

 สวก. 220 รร. นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทุกคนได้รับการ
พัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานสากล รวมท้ัง
ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์
เพ่ิมข้ึน

40,000,000           21,000,000   19,000,000     40,000,000           20,500,000      7,000,000        9,500,000        3,000,000        

1. การอบรมชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักเรียนโรงเรียน
ต้นแบบห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

 สวก.  220 รร. -                      -                      -                 -                 -                 -                 

2. การประชุมเชิงวิชาการน าเสนอผลงานวิชาการและโครงงาน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ระดับเครือข่าย 9 
เครือข่ายและระดับชาติ  

 สวก. 1,000,000             1,000,000      1,000,000             -                 -                 1,000,000        -                 

 3. การพัฒนาการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์โรงเรียนห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ 9 เครือข่าย และเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ชิงชนะเลิศ

 สวก. 2,000,000             2,000,000      2,000,000             -                 2,000,000        -                 -                 

4. การประชุมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการน าเสนอผลการ
ด าเนินงานโครงการโรงเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

 สวก.  220 รร. -                      -                      -                 -                 -                 -                 
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 สพฐ.  สพท./รร. รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส านักท่ี

รับผิดชอบ  ค่าเป้าหมาย  ตัวช้ีวัด  งบด าเนินงาน
รวมท้ังส้ิน

แผนการใช้จ่ายงบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส

 5. การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการแข่งขันฟิสิกส์
สัประยุทธ์โรงเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 9 เครือข่าย 
และจัดการแข่งขันการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ชิงชนะเลิศ 
ระดับประเทศ ( IYPT THAILAND 2018 )

 สวก. 2,000,000             2,000,000      2,000,000             -                 -                 2,000,000        -                 

6. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์

 สวก.  220 รร. 2,000,000             2,000,000      2,000,000             1,000,000        1,000,000        -                 -                 

7. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้า
ศึกษาของโรงเรียนต้นแบบห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

 สวก.  220 รร. 800,000               800,000        800,000               -                 800,000          -                 -                 

8. ประชุมคณะกรรมการโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  สวก.  220 รร. 500,000               500,000        500,000               -                 500,000          -                 -                 

9. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการคิดเชิง
วิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษ

 สวก. 1,000,000             1,000,000      1,000,000             -                 1,000,000        -                 

10. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะการแข่งขัน
โครงงานและน าเสนอโครงงานเป็นภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียน
ผู้มีความสามารถพิเศษ

 สวก. 700,000               700,000        700,000               -                 700,000          -                 -                 

11. ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์เพ่ิมเติม

 สวก. 1,000,000             1,000,000      1,000,000             -                 -                 1,000,000        -                 

12. ออกข้อสอบห้องเรียนพิเศษวิทยาศษสตร์  สวก. 1,000,000             1,000,000      1,000,000             -                 1,000,000        -                 -                 

13. ฝึกอบรมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
เป็นภาษาอังกฤษเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนส าหรับ
ผู้ความสามารถพิเศษ

 สวก. 500,000               500,000        500,000               -                 500,000          -                 -                 

14. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวัดแววผู้มีความสามารถพิเศษ  สวก. 1,000,000             1,000,000      1,000,000             -                 -                 -                 1,000,000        

15. ประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกครูและนักเรียนเข้าร่วม
โครงการจัดส่งครูและนักเรียนเพ่ือเข้าร่วมศึกษาดูงานท่ีเซิร์น

 สวก. 1,000,000             1,000,000      1,000,000             500,000          500,000          -                 -                 

16. โอนจัดสรรให้แก่ 9 เครือข่ายเพ่ิอด าเนินกิจกรรมของ
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

 สวก.  220 รร. 19,000,000           19,000,000      19,000,000           19,000,000      -                 -                 -                 

17. โครงการส่งเสริมะพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์

 สวก.  9 เครือข่าย 2,000,000             2,000,000      2,000,000             -                 -                 2,000,000        -                 

18. โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบการจัเการเรียนรู้ส าหรับผู้มี
ความสามารถพิเศษ

 สวก. 1,000,000             1,000,000      1,000,000             -                 -                 -                 1,000,000        

19. การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโครงงานเป็น
ภาษาอังกฤษส าหรับการแข่งขันระดับนานาชาติ

 สวก. 1,000,000             1,000,000      1,000,000             -                 -                 1,000,000        -                 

20. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะพัฒนาหลักสูตร
โครงงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์

 สวก. 1,000,000             1,000,000      1,000,000             -                 -                 -                 1,000,000        

21. การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์เพ่ือ
การท่ีเป็นท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม 
และคณิตศาสตร์

 สวก. 1,000,000             1,000,000      1,000,000             -                 -                 1,000,000        -                 

 การนิเทศติดตามและรายงานผลการปฎิบัติงาน  สวก. -                      -                      -                 -                 -                 -                 
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 สพฐ.  สพท./รร. รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส านักท่ี

รับผิดชอบ  ค่าเป้าหมาย  ตัวช้ีวัด  งบด าเนินงาน
รวมท้ังส้ิน

แผนการใช้จ่ายงบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส

1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานการนิเทศติดตามโครงการ
และจัดท าข้อมูลจากการนิเทศ

 สวก. 300,000               300,000        300,000               -                 -                 300,000          -                 

2. นิเทศ ติดตาม และรายงานผล โครงงานวิทยาศาสตร์เป็น
ภาษาอังกฤษ

 สวก. 200,000               200,000        200,000               -                 -                 200,000          -                 

โครงการขับเคล่ือนสมรรถนะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยี สู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน

สวก.              9,000,000      6,600,000        2,400,000 9,000,000             -                         2,500,000         3,000,000         3,500,000 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “SMT (Science Mathematic 
and Technology) Competency for Sustainable 
development”

 สวก. งานวิจัยไม่
น้อยกว่า 100 
งานวิจัย

จ านวนและคุณภาพงานวิจัยท่ีเข้าร่วมการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ

2,500,000             2,500,000     2,500,000             -                 -                 -                 2,500,000        

การจัดท าหน่วยการเรียนรู้ต้นแบบท่ีมุ่งพัฒนาสมรรถนะด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา

 สวก. ระดับช้ันละ 3
 หน่วยการ
เรียนรู้ รวม 
18 หน่วยการ
เรียนรู้ และ
คู่มือจัดท า
หน่วยการ
เรียนรู้ตาม
บริบทของ
โรงเรียน 
จ านวน 1 เล่ม

จ านวนหน่วยการเรียนรู้ต้นแบบท่ีมุ่งพัฒนา
สมรรถนะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 
และคู่มือจัดท าหน่วยการเรียนรู้ตามบริบทของ
โรงเรียน และการน าไปใช้

2,500,000             1,500,000     1,000,000       2,500,000             -                 1,500,000        1,000,000        -                 

การส่งเสริมสมรรถนะด้านการอยู่ร่วมกันในสังคมโลก เพ่ือ
ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืน ระดับประถมศึกษา

 สวก. กิจกรรม
ตัวอย่าง 
จ านวน 6 
กิจกรรม และ
คู่มือการ
ออกแบบ
กิจกรรมตาม
บริบทของ
โรงเรียน 
จ านวน 1 เล่ม

จ านวนกิจกรรมตัวอย่างส่งเสริมสมรรถนะด้าน
การอยู่ร่วมกันในสังคมโลก เพ่ือตอบสนองต่อ
เป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืน ระดับ
ประถมศึกษา  และคู่มือการออกแบบกิจกรรม
ตามบริบทของโรงเรียน และการน าไปใช้

2,000,000             1,500,000     500,000         2,000,000             -                 -                 1,500,000        500,000          

ส่งเสริมขีดความสามารถในการวิจัยโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานใน
การพัฒนาองค์ความรู้สู่สากล

 สวก. งานวิจัย ไม่
น้อยกว่า 200 
งานวิจัย  และ
รายงานการ
สังเคราะห์
งานวิจัย
จ านวน 1 เล่ม

จ านวนและคุณภาพงานวิจัยเข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมขีดความสามารถในการวิจัยโดยใช้
ห้องเรียนเป็นฐานในการพัฒนาองค์ความรู้สู่
สากล ไม่น้อยกว่า 200 งานวิจัย  และรายงาน
การสังเคราะห์งานวิจัยจ านวน 1 เล่ม

2,000,000             1,100,000     900,000         2,000,000             -                 1,000,000        500,000          500,000          

โครงการศูนย์โรงเรียนโอลิมปิกวิชาการ สวก.            80,000,000     80,000,000                   -              80,000,000           500,000         3,500,000       71,500,000         4,500,000 

1. อบรมครูวิชาภูมิศาสตร์โอลิมปิก  สวก.  ครูผ่านหลักสูตร 100 คน 500,000 500,000 500,000
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 สพฐ.  สพท./รร. รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส านักท่ี

รับผิดชอบ  ค่าเป้าหมาย  ตัวช้ีวัด  งบด าเนินงาน
รวมท้ังส้ิน

แผนการใช้จ่ายงบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส

2. อบรมครูวิชาภูมิศาสตร์โอลิมปิกหลักสูตรเพ่ิมพูนและการ
จัดการภาคสนาม

 สวก.  ครูผ่านหลักสูตร 100 คน 2,000,000 2,000,000

3. อบรมครูวิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิก  สวก.  ครูผ่านหลักสูตร 100 คน 1,500,000 1,500,000

4. อบรมครูวิชาเคมี ค่าย 1 สอวน.  สวก.  ครูผ่านหลักสูตร 100 คน 2,000,000 2,000,000         2,000,000 

5. อบรมครูวิชาฟิสิกส์ ค่าย 1 สอวน.  สวก.  ครูผ่านหลักสูตร 180 คน 1,500,000 1,500,000         1,500,000 

6. อบรมครูวิชาชีววิทยา ค่าย 1 สอวน.  สวก.  ครูผ่านหลักสูตร 180 คน 1,500,000 1,500,000         1,500,000 

7. อบรมครูวิชาคณิตศาสตร์ ค่าย 1 สอวน.  สวก.  ครูผ่านหลักสูตร 100 คน 2,000,000 2,000,000         2,000,000 

8. อบรมครูวิชาคอมพิวเตอร์ ค่าย 1 สอวน.  สวก.  ครูผ่านหลักสูตร 180 คน 1,500,000 1,500,000         1,500,000 

9. คัดเลือกผู้แทนนักเรียน โอลิมปิกภูมิศาสตร์ระดับชาติ  สวก.  ครูผ่านหลักสูตร 180 คน 600,000 600,000           600,000 

10. อบรมผู้แทนนักเรียน โอลิมปิกภูมิศาสตร์ ค่าย 2  สวก.   ครูผ่านหลักสูตร    45 คน 1,500,000 1,500,000         1,500,000 

11. จัดจ้าง มูลนิธิ สอวน. ด าเนินกิจกรรมค่าย 1 สอวน. จ านวน
 128 ศูนย์

 สวก.  กิจกรรมค่าย 1    สอวน. 128 ศูนย์ 57,600,000 57,600,000       57,600,000 

12. อบรมนักเรียนผู้แทนโอลิมปิกวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 
ค่าย 2

 สวก.  นักเรียนผ่านหลักสูตร  180 คน 500,000 500,000           500,000 

13. การอบรมครูผู้สอนจัดท าข้อสอบเคมีระดับนานาชาติ 
Australian Chemistry Quiz

 สวก.  นักเรียนผ่านหลักสูตร 300 คน 2,000,000 2,000,000         2,000,000 

14. อบรมนักเรียนผู้แทนโอลิมปิกวิทยาศาสตร์โลกแลtอวกาศ 
ค่าย 3

 สวก.  นักเรียนผ่านหลักสูตร 45 คน 300,000 300,000           300,000 

15. อบรมผู้แทนนักเรียน โอลิมปิกภูมิศาสตร์ ค่าย 3  สวก.  นักเรียนผ่านหลักสูตร 10 คน 500,000 500,000           500,000 

16. การน าเสนอผลงานโครงการศูนย์โรงเรียนโอลิมปิกวิชาการ 
ค่าย 1 สอวน. เพ่ือ "เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้า
ฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 30 ปี 
โอลิมปิกวิชาการประเทศไทย"โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน

 สวก.  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯของ 128 ศูนย์ 4,000,000 4,000,000         4,000,000 

17. การประชุมจัดท าแผนและช้ีแจงการใช้งบประมาณของ ศูนย์
โรงเรียนโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 สอวน.

 สวก.  ความรู้ความเข้าใจโครงการของท้ัง 128 ศูนย์ 500,000 500,000           500,000 

กิจกรรมหลักการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ  ศพว.              4,500,000                 -          4,500,000              4,500,000                    -                      -           4,500,000                    -   

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  ศพว. 4,500,000             -              4,500,000       4,500,000                                -                      -           4,500,000                    -   

จัดสรรให้ สพป. อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย

 ศพว.  9,000 รร.  ร้อยละของโรงเรียนท่ีร่วมโครงการ 4,500,000             4,500,000       4,500,000             -                 -                 4,500,000        -                 

โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า            48,329,300     19,893,800      28,435,500            48,329,300         2,705,100       33,636,450         6,741,450         5,246,300 

 กิจกรรมหลักการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า 48,329,300           19,893,800   28,435,500     48,329,300           2,705,100        33,636,450      6,741,450        5,246,300        

1. โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงเรียนมัธยมศึกษา เพ่ือรองรับ
ประเทศไทย 4.0

 สมป.  2,358 

โรงเรียน
42,708,000           16,012,500   26,695,500     42,708,000           2,573,800        29,236,050      5,651,850        5,246,300        

1.1 การพัฒนาและปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียนด้วยกระบวนการจัดการเรียนการสอน แบบบูรณาการ
เพ่ือพัฒนาสู่ผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21

 สมป. 9,230,300             1,558,700     7,671,600       9,230,300             411,500          8,452,800        -                 366,000          
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 สพฐ.  สพท./รร. รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส านักท่ี

รับผิดชอบ  ค่าเป้าหมาย  ตัวช้ีวัด  งบด าเนินงาน
รวมท้ังส้ิน

แผนการใช้จ่ายงบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส

 1.1.1 จัดท าแผนขับเคล่ือนการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพตาม
คุณลักษณะของผู้เรียนด้วยกระบวนการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการเพ่ือพัฒนาสู่ผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21

 สมป. 411,500               411,500        411,500               411,500          -                 -                 -                 

1.1.2 พัฒนานักเรียนตามเป้าหมายช้ีวัดด้านผู้เรียนโรงเรียน
มาตรฐานสากลตามแนวทางการจัดการเรียนการสอน(จัดสรร
งบประมาณเพ่ือให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลิตช้ินงานและน าเสนอ
ระดับโรงเรียนและเครือข่ายจังหวัด)

 สมป. 4,671,600             4,671,600       4,671,600             -                 4,671,600        -                 -                 

1.1.3 สรุปผลการด าเนินการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
คุณลักษณะผู้เรียนในการรองรับการพัฒนาโรงเรียนสู่ประเทศ
ไทย 4.0 และการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพ่ือ
พัฒนาสู่ผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21

 สมป. 732,000               732,000        732,000               -                 366,000          -                 366,000          

1.1.4 สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนา
และปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนด้วย
กระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพ่ือพัฒนาสู่ผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21

 สมป. 3,000,000             3,000,000       3,000,000             -                 3,000,000        -                 -                 

1.1.5 จัดท าแนวทางและเกณฑ์การคัดเลือก โรงเรียนต้นแบบ
การพัฒนาและปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ด้วยกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพ่ือพัฒนา
สู่ผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21

 สมป. 415,200               415,200        415,200               -                 415,200          -                 -                 

1.2 พัฒนา และสนับสนุน การยกระดับคุณภาพการบริหารจัด
การศึกษาสู่ประเทศไทย 4.0

 สมป. 12,596,400           830400 11,766,000     12,596,400           -                 11,766,000      830,400          -                 

1.2.1 การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพในการบริหารจัดการตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงเรียนมัธยมศึกษา สู่ผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21

 สมป. 3,966,000             3,966,000       3,966,000             -                 3,966,000        -                 -                 

1.2.2 พัฒนาวิทยากรแกนน า เพ่ือเป็นพ่ีเล้ียง ให้ค าปรึกษา และ
ช่วยเหลือโรงเรียนในการด าเนินการพัฒนาและปลูกฝัง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนด้วยกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการเพ่ือพัฒนาสู่ผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21

 สมป. 830,400               830,400        830,400               -                 -                  830,400          -                 

1.2.3 สนับสนุนงบประมาณด าเนินการขับเคล่ือนและยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษารองรับการพัฒนาโรงเรียนสู่ประเทศ
ไทย 4.0 ตามบริบทและความพร้อมของกลุ่มโรงเรียนแต่ละ
เครือข่ายฯ  สหวิทยาเขต

 สมป. 7,800,000             7,800,000       7,800,000             -                 7,800,000        -                 -                 

1.3 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุน การจัดการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาระดับสากล เพ่ือรองรับประเทศไทย 4.0

 สมป. 10,007,300           6,149,400     3,857,900       10,007,300           1,264,100        4,505,350        1,321,450        2,916,400        

61



 สพฐ.  สพท./รร. รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส านักท่ี

รับผิดชอบ  ค่าเป้าหมาย  ตัวช้ีวัด  งบด าเนินงาน
รวมท้ังส้ิน

แผนการใช้จ่ายงบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส

1.3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพฯ สหวิทยาเขต วางแผนการขับเคล่ือนการ
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษารองรับการพัฒนาโรงเรียนสู่
ประเทศไทย 4.0

 สมป. 1,264,100             1,264,100     1,264,100             1,264,100        -                  -                 -                 

1.3.2 ประชุมเชิงปฎิบัติการขับเคล่ือนการด าเนินงานของ
คณะกรรมการท่ีควบคุมมาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงเรียน
มัธยมศึกษา พ.ศ.  2552 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560)เพ่ือรองรับการ
พัฒนาประเทศไทย 4.0

 สมป. 800,000               800,000        800,000               -                 800,000          -                 -                 

1.3.3 ทบทวน วางแผนและขับเคล่ือนการด าเนินงานฯ จัดท า
แผน 2 ระดับ  (1.ส่วนกลางเป็นทีม coaching  ระดับ 
OBECQA 2. เขตพ้ืนท่ีเป็นทีม coaching ระดับ ScQA)

 สมป. 267,500               267,500        267,500               -                 267,500          -                 -                 

1.3.4 สร้างความพร้อมของโรงเรียนมัธยมศึกษาเพ่ือเข้ารับการ
ประเมิน ScQA  และสร้างความเข้มแข็งของทีม ทีมพ่ีเล้ียง ใน
การประเมินระดับ ScQA

 สมป. 659,800               659,800        659,800               -                 659,800          -                 -                 

1.3.5 พัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนน า (Roving Team)  และ
สร้างความเข็มแข็งในการบริหารจัดด้วยระบบคุณภาพของ
คณะกรรมการในการออก coaching และประเมินระดับ 
OBECQA และสร้างความเข็มแข็งในการบริหารจัดด้วยระบบ
คุณภาพของคณะกรรมการในการออก coaching และประเมิน
ระดับ OBECQA

 สมป. 562,600               562,600        562,600               -                 562,600          -                 -                 

1.3.6 สนับสนุนในการถอดบทเรียนการจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับภูมิภาค
และระดับจังหวัด

 สมป. 2,293,300             2,293,300       2,293,300             -                 1,146,650        1,146,650        -                 

1.3.7 คณะกรรมการกลางด าเนินการสร้างความเข็มแข็งแก่
โรงเรียนท่ีขอรับการประเมิน OBECQA ปี 2561 - 2562เพ่ือ
คัดเลือกเข้ารับการประเมิน TQA จากสถาบันเพ่ิมผลผลิต
แห่งชาติ

 สมป. 1,068,800             1,068,800     1,068,800             -                 1,068,800        -                 -                 

1.3.8  ประชุมเชิงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาโรงเรียนท่ีผ่านการ
ประเมิน OBECQA สรุปและจัดท ารายงานการพัฒนาเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล

 สมป. 174,800               174,800        174,800               -                 -                  174,800          -                 

1.3.9 ด าเนินการขับเคล่ือนและสร้างความเข็มแข็งการจัด
การศึกษาเพ่ือรองรับการพัฒนาโรงเรียนสู่ประเทศไทย 4.0 และ
การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพ่ือพัฒนาสู่ผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21

 สมป. 1,351,800             1,351,800     1,351,800             -                 -                  -                 1,351,800        

1.3.10 จัดเวทีแข่งขันแสดงผลงานผู้เรียนและแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ของโรงเรียนสู่ศตวรรษท่ี 21 เทียบเคียงระดับ 
สากล

 สมป. 1,564,600             1,564,600       1,564,600             -                 -                  -                 1,564,600        

1.4 พัฒนาการจัดท าเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน
มัธยมศึกษาและระบบข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพ
มัธยมศึกษา เชิงยุทธศาสตร์

 สมป. 10,874,000           7,474,000     3,400,000       10,874,000           898,200          4,511,900        3,500,000        1,963,900        
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 สพฐ.  สพท./รร. รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส านักท่ี

รับผิดชอบ  ค่าเป้าหมาย  ตัวช้ีวัด  งบด าเนินงาน
รวมท้ังส้ิน

แผนการใช้จ่ายงบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส

1.4.1 พิมพ์เอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียน 
มัธยมศึกษา 2552 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) เพ่ือรองรับการ
พัฒนาประเทศไทย 4.0

 สมป. 1,500,000             1,500,000     1,500,000             -                 -                 -                 1,500,000        

1.4.2 วิเคราะห์ ทบทวน การใช้มาตรฐานการปฏิบัติงาน
โรงเรียนมัธยมศึกษา 2552 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560)  เพ่ือรองรับ
การพัฒนาประเทศไทย 4.0

 สมป. 463,900               463,900        463,900               -                 463,900          -                 -                 

1.4.3  สร้างความรู้ความเข้าใจ แนวทางการบริหารจัดการด้วย
ระบบคุณภาพ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพตาม สพฐ. (OBECQA) 
เพ่ือรองรับการพัฒนาโรงเรียนสู่ประเทศไทย 4.0กลุ่มโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดเล็ก

 สมป. 2,700,000             2,700,000     2,700,000             -                 -                 2,700,000        -                 

1.4.4  สังเคราะห์ความต้องการระบบสารสนเทศด้านคุณภาพ
โรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีแสดงระดับคุณภาพโรงเรียนและลักษณะ
โรงเรียนตามนโยบายโครงการพิเศษ จ านวน 2 คร้ังและจัดเช่า
พ้ืนท่ีในการเก็บข้อมูล (Sever)

 สมป. 898,200               898,200        898,200               898,200          -                 -                 -                 

1.4.5  การวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูล/จัดระดับ
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา
 ฉบับปรับปรุง 2560

 สมป. 648,000               648,000        648,000               -                 648,000          -                 -                 

1.4.6 สรุปและจัดท ารายงานผลการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ด้านคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษา จ านวน 2 คร้ัง

 สมป. 800,000               800,000        800,000               -                 -                 800,000          -                 

1.4.7 บรรณาธิการกิจรายงานผลการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ด้านคุณภาพมัธยมศึกษา

 สมป. 463,900               463,900        463,900               -                 -                 -                 463,900          

1.4.8 สนับสนุนการด าเนินการตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2552 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560)เพ่ือ
รองรับการพัฒนาประเทศไทย 4.0

 สมป. 3,400,000             3,400,000       3,400,000             -                 3,400,000        -                 -                 

2. โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาใน
ภูมิภาค (Education Hub)

 สมป. 5,621,300             3,881,300     1,740,000       5,621,300             131,300          4,400,400        1,089,600        -                 

2.1 การบริหารจัดการ  สมป. โรงเรียนในโครงการ มีแผนปฏิบัติการในการ
ขับเคล่ือนโครงการ รวมท้ังมีส่ือประชาสัมพันธ์
จุดเด่นของโครงการ ด้านหลักสูตรสถานศึกษา 
ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ และด้านส่ิง
อ านวยความสะดวกและระบบเทคโนโลยี

3,235,700             1,495,700     1,740,000       3,235,700             131,300          3,104,400        -                 -                 

2.1.1 ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ Education Hub  สมป. 131,300                131,300         131,300                131,300          -                  -                 -                 

2.1.2 รายงานผลการด าเนินงานและจัดท าแผนปฏิบัติการ
โรงเรียนในโครงการ Education Hub

 สมป.  47 โรงเรียน
40 สพม.

548,000                548,000         548,000                -                 548,000           -                 -                 

2.1.3 ด าเนินการจัดท าแบบประเมินตนเองและช้ีแจงข้ันตอน
การด าเนินการ

 สมป.  47 โรงเรียน
40 สพม.

594,200                594,200         594,200                -                 594,200           -                 -                 
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 สพฐ.  สพท./รร. รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส านักท่ี

รับผิดชอบ  ค่าเป้าหมาย  ตัวช้ีวัด  งบด าเนินงาน
รวมท้ังส้ิน

แผนการใช้จ่ายงบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส

2.1.4 สนับสนุนงบประมาณในการบริหารจัดการโครงการ
สนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรียนในโครงการ เพ่ือน าไปใช้ใน
การบริหารจัดการด้านการเรียน
การสอน การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาหลักสูตร 
และบุคลากรในโครงการฯ

 สมป.  47 โรงเรียน
40 สพม.

1,740,000              1,740,000        1,740,000              -                 1,740,000         -                 -                 

2.1.5 การประชาสัมพันธ์โรงเรียนในโครงการ  สมป.  47 โรงเรียน
40 สพม.

100,000                100,000         100,000                -                 100,000           -                 -                 

2.1.6 ตรวจเย่ียมการด าเนินงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
โรงเรียนในโครงการ Education Hub

 สมป.  47 โรงเรียน 122,200                122,200         122,200                -                 122,200           -                 -                 

2.2 หลักสูตร  สมป. 615,600               615,600        -                615,600               -                 615,600          -                 -                 

2.2.1 พัฒนาหลักสูตรของโครงการ จ านวน 3 หลักสูตร ให้
เทียบเคียงนานาชาติ

 สมป.  47 โรงเรียน
40 สพม.

โรงเรียนในโครงการ มีมาตรฐานคุณภาพตาม
เกณฑ์คุณภาพของหลักสูตรสถานศึกษา
เทียบเคียงนานาชาติ

615,600                615,600         615,600                -                 615,600           -                 -                 

2.3 การพัฒนาบุคลากร  สมป. 815,400               815,400         -                 815,400                -                  567,400           248,000           -                  

2.3.1 การพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และครูหัวหน้าโครงการ 
Education Hub

 สมป.  20 คน 248,000                248,000         248,000                -                 -                  248,000           -                  

2.3.2 การพัฒนาศักยภาพครูให้สามารถสอนวิชาต่างๆ โดยใช้
ภาษาอังกฤษ

 สมป.  15 คน 567,400                567,400         567,400                -                 567,400           -                 -                 

2.4 เครือข่ายความร่วมมือ  สมป. 385,200               385,200         -                 385,200                -                  -                  385,200           -                  

2.4.1 กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและ
การแลกเปล่ียนผู้บริหาร ครู และบุคลากร ทางด้านภาษา และ
วัฒนธรรม ตามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ไทย-ออสเตรเลีย

 สมป.  16 คน โรงเรียนในโครงการด าเนินกิจกรรมความ
ร่วมมือ ฯ แลกเปล่ียนครูและนักเรียน

260,400                260,400         260,400                -                 -                  260,400           -                  

2.4.2 กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือแลกเปล่ียนทาง
วิชาการ ระหว่างไทย-ออสเตรเลีย ด้านพัฒนาครูผู้สอน โดย
กระบวนการ STEM

 สมป.  15 คน 124,800                124,800         124,800                -                 -                  124,800           -                  

2.5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  สมป. 569,400               569,400         -                 569,400                -                  113,000           456,400           -                  

2.5.1 การจัดกิจกรรมค่ายวิชาการประจ าปี พ.ศ. 2562 
(Academic Festival 2019)

 สมป.  47 โรงเรียน
40 สพม.

ผู้เรียนทุกคนผ่านกระบวนการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ทางวิชาการ การเข้าค่ายทางวิชาการใน
หรือต่างประเทศ หรือการน าเสนอผลงาน
วิทยาศาสตร์ของนักเรียน

456,400                456,400         456,400                -                 -                  456,400           -                  

2.5.2 กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวิชาการและการน าเสนอ
โครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ณ เมืองวิทยาศาสตร์ 
ประเทศญ่ีปุ่น

 สมป.  15 คน 113,000                113,000         113,000                -                 113,000           -                  -                  

ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาทุก
ด้านๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงาน
โรงเรียนมัธยมศึกษาและเทียบเคียงนานาชาติ
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 สพฐ.  สพท./รร. รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
รวมท้ังส้ิน        1,922,136,950     394,327,850      1,527,809,100        1,922,136,950     407,743,180     698,328,670     453,650,700     362,414,400 

แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 334,961,600         131,157,200    203,804,400       334,961,600         79,393,830      56,798,070      145,959,800    52,809,900      

ผลผลิตท่ี 1 ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา 41,982,800           13,122,000      28,860,800         41,982,800           -                8,454,000        18,860,800      14,668,000      

กิจกรรมหลัก การจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา 41,982,800           13,122,000      28,860,800         41,982,800           -                8,454,000        18,860,800      14,668,000      

โครงการ“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” 
ปีงบประมาณ 2562

 ศพว. 41,982,800           13,122,000      28,860,800         41,982,800           -                8,454,000        18,860,800      14,668,000      

พัฒนาวิทยากรแกนน าโครงการ "บ้านนักวิทยาสาสตร์น้อย
ประเทศไทย" (LNและLT) เพ่ือเป็นวิทยากรพ่ีเล้ียง

 ศพว.
ครูและ ศน. 
183 สพป.

 1. ร้อยละของโรงเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการ ท่ีได้รับตราพระราชทาน

4,756,000             4,756,000        4,756,000             -                4,756,000        -                -                

พัฒนาสร้างความเข็มแข็งวิทยากรหลัก สพฐ. และอบรมทดแทน
ผู้เกษียณอายุราชการ

 ศพว. ครูและ ศน. 
183 สพป.

 2. ร้อยละของศึกษานิเทศก์ 
(LN) และครูวิทยากรเครือข่าย 
(LT) ผ่านการอบรมเชิง
ปฏิบัติการและสามารถขยายผล
ให้กับโรงเรียนในโครงการได้

3,698,000             3,698,000        3,698,000             -                3,698,000        -                -                

จัดสรรให้ สพป.สร้างความเข้มแข็งและขยายโรงเรียนบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย

 ศพว. 183 สพป. / 
2,000 รร.

18,860,800           18,860,800         18,860,800           -                -                18,860,800      -                

นิเทศติดตามโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการฯ  ศพว. 10 สพท. 268,000               268,000          268,000               -                -                -                268,000          

การรับตราพระราชทานสัญลักษณ์บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย และการน าเสนอผลงานทางวิชาการ

 ศพว. 183 สพป. / 
5,000 รร.

14,400,000           4,400,000        10,000,000         14,400,000           -                -                -                14,400,000      

ผลผลิตท่ี 2 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 236,736,700         113,195,200    123,541,500       236,736,700         51,085,550      36,030,350      124,636,500    24,984,300      

กิจกรรมหลัก การจัดการศึกษาประถมศึกษาส าหรับโรงเรียน
ปกติ

190,618,600         67,677,100      122,941,500       190,618,600         39,021,950      17,039,750      113,577,400    20,979,500      

โครงการ พัฒนาและส่งเสริมการใช้หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และปฏิรูปการเรียนการสอน
พระพุทธศาสนา

 สวก. 27,000,000           27,000,000      -                   27,000,000           3,436,000        3,277,000        4,777,000        15,510,000      

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการฯ  สวก.   (ร่าง) หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฉบับใหม่

240,000               240,000          240,000               24,000            72,000            72,000            72,000            

ประชุมสร้างกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฉบับ
ใหม่

 สวก. 200,000               200,000          200,000               20,000            60,000            60,000            60,000            

ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนา  สวก.  แนวทางการจัดการเรียนการ
สอนพระพุทธศาสนาใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

252,000               252,000          252,000               152,000          25,000            25,000            50,000            

ประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนการสอน
พระพุทธศาสนา

 สวก. 660,000               660,000          660,000               240,000          120,000          120,000          180,000          

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส านักท่ี
รับผิดชอบ  ค่าเป้าหมาย  ตัวช้ีวัด  งบด าเนินงาน

รวมท้ังส้ิน
แผนการใช้จ่ายงบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส
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 สพฐ.  สพท./รร. รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส านักท่ี

รับผิดชอบ  ค่าเป้าหมาย  ตัวช้ีวัด  งบด าเนินงาน
รวมท้ังส้ิน

แผนการใช้จ่ายงบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส

ประชุมจัดท า (ร่าง) แนวทางการจัดการเรียนการสอน
พระพุทธศาสนาในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

 สวก. 9,000,000             9,000,000        9,000,000             3,000,000        3,000,000        3,000,000        -                

ประชุมบรรณาธิการแนวทางการจัดการเรียนการสอน
พระพุทธศาสนาในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

 สวก. 3,000,000             3,000,000        3,000,000             1,500,000        1,500,000        

ประชุมสร้างความตระหนักในการจัดการเรียนการสอน
พระพุทธศาสนาในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

 สวก. 13,648,000           13,648,000      13,648,000           13,648,000      

การพัฒนาสุขภาวะในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สวก.  แนวด าเนินงานพัฒนาสุขภาวะ
ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

577,100               577,100          -                   577,100               -                40,000            40,000            497,100          

ประชุมหารือกรอบการด าเนินงานพัฒนาสุขภาวะในสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน

 สวก. 60,000                 60,000            60,000                 -                40,000            20,000            -                

ประชุมวางแผนการด าเนินงานพัฒนาสุขภาวะในสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน

 สวก. 40,000                 40,000            40,000                 -                -                20,000            20,000            

ประชุมจัดท า (ร่าง) แนวการด าเนินงานพัฒนาสุขภาวะใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

 สวก. 477,100               477,100          477,100               -                -                -                477,100          

โครงการพัฒนาส่ือการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สวก. 7,900,000             7,900,000        -                   7,900,000             754,750          2,245,250        1,365,000        3,535,000        

1. พัฒนาหนังสือเรียน ฉบับกระทรวงศึกษาธิการ ตามหลักสูตร
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 ช้ัน ป.2 ป.5 และ ม.2

 สวก.  3 รายการ  ร้อยละของ นร. และ
สถานศึกษามีหนังสือเรียนท่ีมี
คุณภาพส าหรับเลือกใช้ในการ
เรียนรู้อย่างหลากหลาย

120,000               120,000            120,000               60,000            60,000            -                -                

2. ตรวจประเมินคุณภาพส่ือการเรียนรู้ของเอกชน  สวก.  <200 

รายการ
 ร้อยละของส่ือการเรียนรู้ของ
เอกชนท่ีผ่านการตรวจประเมิน
คุณภาพ ตามเกณฑ์คุณภาพส่ือ
การเรียนรู้ของเอกชน

4,330,000             4,330,000         4,330,000             644,750          2,115,250        1,110,000        460,000          

3. จัดท าหนังสืออ่านเพ่ิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม

 สวก.  1 รายการ  ระดับความส าเร็จของการ
จัดท าหนังสืออ่านเพ่ิมเติม

3,300,000             3,300,000         3,300,000             -                -                235,000          3,065,000        

4. ปรับปรุงเน้ือหาเพศวิถีศึกษาในหนังสือเรียนสุขศึกษาและพล
ศึกษา ฉบับกระทรวงศึกษาธิการ

 สวก.  12 รายการ 120,000               120,000            120,000               50,000            70,000            -                -                

5. พัฒนาเกณฑ์การจัดระดับคุณภาพส่ือการเรียนรู้/เกณฑ์
คุณภาพส่ือการเรียนรู้ (กลุ่มสาระฯ ศิลปะ และกลุ่มสาระฯ 
สังคมศึกษาฯ สาระเศรษฐศาสตร์)

 สวก.  <=1 รายการ  ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาเกณฑ์การจัดระดับ
คุณภาพส่ือการเรียนรู้

30,000                 30,000             30,000                 -                -                20,000            10,000            

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา  สวก.  สถานศึกษา
ทุกแห่ง

 หลักสูตรอิสลามศึกษามี
มาตรฐานและเป็นเอกภาพของ
การจัดการเรียนการสอนอิสลาม

ศึกษาในประเทศไทย

2,100,000             2,100,000        -                   2,100,000             -                1,015,000        745,000          340,000          

1. การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา  สวก. 1,160,000             1,160,000         1,160,000               -                350,000          550,000          260,000          

2. การพัฒนาส่ือการเรียนรู้อิสลามศึกษา  สวก. 760,000               760,000            760,000                 -                565,000          195,000          -                

3. การพัฒนาองค์ความรู้และจัดระบบสารสนเทศด้านอิสลาม
ศึกษา

 สวก. 180,000               180,000            180,000                 -                100,000          -                80,000            
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 สพฐ.  สพท./รร. รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส านักท่ี

รับผิดชอบ  ค่าเป้าหมาย  ตัวช้ีวัด  งบด าเนินงาน
รวมท้ังส้ิน

แผนการใช้จ่ายงบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส

สนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการของส านักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา  โดยจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพ่ือ
ปฏิบัติงานใน สวก.

 สวก. 3,510,000             3,510,000        -                   3,510,000             3,510,000        -                -                -                

ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ (English for All)

 สวก. 3,400,000             -                3,400,000           3,400,000             3,400,000        -                -                -                

1. การพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษาและการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ( 
SAR ) แนวใหม่

 สทศ. 3,000,000             3,000,000        -                   3,000,000             350,000          2,550,000        100,000          -                

ส่ือสารสร้างความรู้ความเข้าใจมาตรฐานการศึกษาและแนว
ทางการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ตาม
กฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ตาม
รูปแบบและนโยบายของ รมว. แก่ สพท. และหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

 สทศ.  225 สพท. 
9 หน่วยงาน

 ร้อยละ 95 ของกลุ่มเป้าหมายท่ี
เข้ารับการสัมมนา มีผลการ
ประเมินผ่านตามเกณฑ์การ
สัมมนา

3,000,000             3,000,000        -                   3,000,000             350,000          2,550,000        100,000          -                

    1.1 ประชุมปฏิบัติการบรรณาธิการกิจหลักสูตรการส่ือสาร
สร้างความรู้ความเข้าใจมาตรฐานการศึกษาและแนวทางการ
จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ตามกฏ
กระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ตาม
รูปแบบและนโยบายของ รมว.

 สทศ. 350,000               350,000          350,000               350,000          -                -                

    1.2 จัดพิมพ์เอกสารหลักสูตรการส่ือสารและสร้างความ
เข้าใจมาตรฐานการศึกษาและแนวทางฯ

 สทศ. 215,000               215,000          215,000               -                215,000          -                

    1.3 ส่ือสารสร้างความรู้ความเข้าใจมาตรฐานการศึกษาและ
แนวทางการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ตามกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ตาม
รูปแบบและนโยบายของ รมว. แก่ สพท.และหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

 สทศ. 2,285,000             2,285,000        2,285,000             -                2,285,000        -                

    1.4 จ้างบันทึกวีดีทัศน์  สทศ. 50,000                 50,000            50,000                 -                50,000            -                

    1.5 จัดพิมพ์รายงานสรุปผลการส่ือสารและสร้างความเข้าใจ
เก่ียวกับมาตรฐานการศึกษา และการจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง

 สทศ. 100,000               100,000          100,000               -                -                100,000          

2. การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัล
พระราชทานระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

 สทศ. 20,000,000           8,695,000        11,305,000         20,000,000           8,494,700        2,500,000        8,837,300        168,000          

2.1 จัดสรรโอนเงินงบประมาณส าหรับการด าเนินงานคัดเลือก
นักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน

 สทศ. 10,526,700           1,721,700        8,805,000           10,526,700           8,494,700        -                2,032,000        -                

      2.1.1 ระดับจังหวัด และระดับกลุ่มจังหวัด  สทศ.  61 จังหวัด
12 กลุ่มจังหวัด

จ านวนนักเรียน ระดับ
ประถมศึกษา มัธยม ศึกษา
ตอนต้น และมัธยมศึกษาตอน
ปลายท่ีผ่านการคัดเลือก เพ่ือเข้า
รับรางวัลพระราชทาน

6,773,000               6,773,000            6,773,000             6,773,000        -                -                -                

      2.1.2 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  สทศ. 225 สพท. 2,032,000               2,032,000            2,032,000             -                -                2,032,000        -                
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 สพฐ.  สพท./รร. รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส านักท่ี

รับผิดชอบ  ค่าเป้าหมาย  ตัวช้ีวัด  งบด าเนินงาน
รวมท้ังส้ิน

แผนการใช้จ่ายงบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส

      2.1.3 การด าเนินการในส่วนกลาง  สทศ. สพฐ. 1,721,700               1,721,700         1,721,700             1,721,700        -                -                -                

2.2 เสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมินแก่คณะกรรมการ
ประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

 สทศ. 225 สพท.  จ านวนคณะกรรมการประเมิน
นักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับ
รางวัลพระราชทาน ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีได้รับ
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ สามารถ
น าความรู้  และทักษะไปใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

6,805,300               6,805,300        6,805,300             -                -                6,805,300        -                

2.3 วิจัยและพัฒนาการด าเนินงานโครงการคัดเลือกนักเรียน
และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน

 สทศ. 50 สพท.  จ านวนนักเรียนและสถานศึกษา
 เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ท่ีได้รับการพัฒนา

2,668,000 168,000          2,500,000           2,668,000             -                2,500,000        -                168,000          

3. การพัฒนาและเสริมสร้างระบบและกลไกการบริหาร
จัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกัน
คุณภาพการศึกษา

 สทศ. 112,131,500         3,895,000        108,236,500       112,131,500         16,076,500      412,500          94,713,100      929,400          

   3.1 ติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตาม
กฎกระทรวงฯ โดยหน่วยงาน ต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับ
ดูแลสถานศึกษา

 สทศ.  สถานศึกษา
สังกัด สพป. 

ทุกแห่ง

16,076,500             16,076,500         16,076,500           16,076,500      -                -                -                

   3.2 เพ่ิมขีดความสามารถการส่งเสริมและพัฒนาระบบและ
กลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือ
การประกันคุณภาพแนวใหม่

 สทศ. 2,036,200               2,036,200         -                     2,036,200               -                  412,500            1,623,700         -                  

      3.2.1 ถอดบทเรียนและสังเคราะห์องค์ความรู้ระบบและ
กลไกการบริหารจัดการของสถานศึกษาท่ีได้รับการประเมิน
คุณภาพภายนอก จาก สมศ.รุ่นท่ี 1 และ รุ่น 2

 สทศ. 1,452,800               1,452,800         -                     1,452,800               -                  412,500            1,040,300         -                  

           1) ประชุมปฏิบัติการเพ่ือเตรียมความพร้อมการลงพ้ืนท่ี
เพ่ือถอดบทเรียนและสังเคราะห์องค์ความรู้ระบบและกลไกการ
บริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
รุ่น 1 และรุ่น 2 ท่ีมีบริบทเฉพาะและมีข้อจ ากัดหลากหลาย

 สทศ.  ทีมท่ีปรึกษา 
IQA และ

นักวิชาการ
สพฐ. จ านวน 

45 คน

412,500                           412,500 412,500               412,500          -                

           2) ลงพ้ืนท่ีถอดบทเรียนและสังเคราะห์องค์ความรู้
ระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษากลุ่มเร่งรัดคุณภาพท่ีได้รับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรุ่นท่ี 1 และ รุ่น 2

 สทศ.  55 คน/20 รร. 1,040,300               1,040,300        1,040,300             -                1,040,300        
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 สพฐ.  สพท./รร. รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส านักท่ี

รับผิดชอบ  ค่าเป้าหมาย  ตัวช้ีวัด  งบด าเนินงาน
รวมท้ังส้ิน

แผนการใช้จ่ายงบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส

       3.2.2 จัดท าแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาระบบและ
กลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
สถานศึกษากลุ่มเร่งรัดคุณภาพเพ่ือการประกันคุณภาพตาม
กฎกระทรวง ฯ

 สทศ.  60 คน 583,400                 583,400          583,400               -                583,400          

   3.3 ส่งเสริมสนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของ โรงเรียนประชารัฐรุ่นท่ี 1 และ รุ่นท่ี 2 ตาม
ข้อเสนอแนะของคณะผู้ประเมิน

 สทศ.  4,608 รร. 92,160,000             92,160,000         92,160,000           -                -                92,160,000      -                

    3.4 ลงพ้ืนท่ีของทีมท่ีปรึกษา IQA  ประจ าภูมิภาค เพ่ือ
แนะน าช่วยเหลือการติดต้ังระบบการบริหารจัดการคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาตามบริบทของสถานศึกษา

 สทศ.  60 คน 1,858,800               1,858,800        1,858,800             -                -                929,400          929,400          

4. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการประเมินคุณภาพผู้เรียน
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนท่ีและ
สถานศึกษาให้มีมาตรฐานเทียบเท่านานาชาติ

 สทศ. 5,000,000             5,000,000        -                   5,000,000             -                5,000,000        -                -                

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแกนน าเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษาในการสร้างข้อสอบแบบอัตนัยตามข้อส่ังการ
นายกรัฐมนตรี

 สทศ.  350 คน  จ านวนครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาแกนน า ท่ีได้รับการพัฒนา
ศักยภาพฯ

5,000,000             5,000,000        5,000,000             -                5,000,000        -                -                

5. จ้างเหมาพนักงาน  สทศ. 6,000,000             6,000,000        -                   6,000,000             3,000,000        -                3,000,000        -                

     จ้างเหมาพนักงานจ้างเหมาบริการ 6,000,000             6,000,000        6,000,000             3,000,000        -                3,000,000        -                

กิจกรรมหลัก การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นส าหรับ
โรงเรียนปกติ

 สพค., 

สพร., 
ศนฐ.

46,118,100           45,518,100      600,000             46,118,100           12,063,600      18,990,600      11,059,100      4,004,800        

1. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือ
ภารกิจและพ้ืนท่ีปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online

 สพค.  จ านวนครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาให้มี
ความรู้ ทักษะตามศักยภาพ 
สามารถจัดการเรียนรู้ โดยใช้ส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

5,416,200             4,816,200        600,000             5,416,200             3,320,000        300,000          1,796,200        -                

     1.1 อบรมปฏิบัติการบริหารจัดการและดูแลระบบการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบ TEPE 

Online

 สพค. -                -                   -                     -                -                -                -                

1) ส ารวจความต้องการในการพัฒนา  สพค. -                     -                -                -                -                

2) ขออนุมัติเพ่ือด าเนินการพัฒนา  สพค. -                     -                -                -                -                

3) แจ้ง สพท. เข้ารับการพัฒนา และโอนงบประมาณ  สพค. 600,000             600,000               600,000          -                -                -                

4) ด าเนินการอบรมปฏิบัติการบริหารจัดการและดูแลระบบการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบ TEPE Online

 สพค.  460 คน 3,196,200        3,196,200             1,100,000        300,000          1,796,200        -                

     1.2 จ้างเหมาพนักงานปฏิบัติงาน สพค.  สพค.  8 คน 1,620,000        1,620,000             1,620,000        -                -                -                
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 สพฐ.  สพท./รร. รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส านักท่ี

รับผิดชอบ  ค่าเป้าหมาย  ตัวช้ีวัด  งบด าเนินงาน
รวมท้ังส้ิน

แผนการใช้จ่ายงบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส

2. โครงการอบรมกระบวนการ PLC เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน

 สพค.  ครูและผู้บริหาร ร้อยละ 80 
สามารถน ากระบวนการ 
Professional Learning 
Community: PLC 
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพไปสู่
การพัฒนาผู้เรียน

5,176,800             5,176,800        -                   5,176,800             -                2,400,000        2,400,000        376,800          

   2.1 สพฐ. คัดเลือกโรงเรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (O – NET) ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา
 2560 น้อยกว่าเกณฑ์ระดับประเทศ ท้ัง 5 กลุ่มสาระ และ 4 
กลุ่มสาระ รวมท้ังส้ินจ านวน 400 โรงเรียน ในทุกภูมิภาค โดย
ให้แต่ละโรงเรียน ส่งผู้บริหารจ านวน 1 คน และข้าราชการครู 4
 คน รวมโรงเรียนละ 5 คน  รวมจ านวนท้ังส้ิน 2,000 คน

 สพค.  2,000 คน -                -                   -                     -                -                -                -                

   2.2 สพฐ. ด าเนินการอบรม โดยแบ่งออกเป็น 4 จุด จุดละ 
100 โรงเรียน

 สพค.  2,000 คน 4,800,000        4,800,000             -                2,400,000        2,400,000        -                

   2.3 โรงเรียนด าเนินการกระบวนการ PLC ในสถานศึกษา 
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

 สพค. -                     -                -                -                -                

   2.4 สพฐ. แต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือออกติดตาม ให้
ค าแนะน าการด าเนินการ กระบวนการ PLC ในสถานศึกษา

 สพค. 270,000          270,000               -                -                -                270,000          

   2.5 สรุปผลการติดตามการขับเคล่ือน กระบวนการ PLC สู่
สถานศึกษา ในภาพรวมของประเทศ

 สพค. 106,800          106,800               -                -                -                106,800          

3. โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด

 สพค.  240 คน  ร้อยละ 80 ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
พัฒนาให้มีความรู้ ทักษะ เจต
คติท่ีดีคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพท่ีเหมาะสม
เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้เกิด
ประสิทธิภาพ

2,871,460             2,871,460        2,871,460             -                2,871,460        -                -                

   พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ัง
ให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
(40 คน) /รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
(200 คน)

 สพค. -                     -                -                -                

   3.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเตรียมการพัฒนา
 เพ่ือท าความเข้าใจหลักเกณฑ์ วิธีการและหลักสูตรการพัฒนา 
ออกแบบจัดการเรียนรู้ ก าหนดแนวทางการฝึกปฏิบัติงาน หรือ
เสริมประสบการณ์ จัดท าเกณฑ์การวัดและประเมินผล จัดท าส่ือ
และเอกสารประกอบการพัฒนา

 สพค. 300,000          300,000          

   3.2 จัดอบรมเพ่ือพัฒนาตามหลักสูตรท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด  สพค. 2,571,460        2,571,460        
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 สพฐ.  สพท./รร. รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส านักท่ี

รับผิดชอบ  ค่าเป้าหมาย  ตัวช้ีวัด  งบด าเนินงาน
รวมท้ังส้ิน

แผนการใช้จ่ายงบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส

4. โครงการพัฒนาครูด้วยหลักสูตร “ผู้น าในตัวฉัน”  สพค.  290 คน  ร้อยละ 100 ของผู้บริหารและ
ครูในสถานศึกษา พัฒนาตนเอง 
ให้เป็นผู้ท่ีประสบความส าเร็จใน
บทบาทหน้าท่ีของครู

2,542,440             2,542,440        -                   2,542,440             -                2,542,440        -                -                

   4.1  เสนอ สพฐ. เพ่ือขออนุมัติให้ด าเนินโครงการ  สพค.

   4.2 ประชุมคณะท างานเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน ในการ
ติดตาม ก ากับ และประเมินผล

 สพค. 542,440          542,440          

   4.3 แจ้งเขตพ้ืนท่ี/กลุ่มเป้าหมายลงทะเบียนเข้ารับการอบรม  สพค.

   4.4 โอนค่าลงทะเบียน/ค่าเดินทาง/ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ให้กับเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา

 สพค. 2,000,000        2,000,000        

   4.5 ติดตามผลการด าเนินโครงการในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย  สพค.

5. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรท่ีส านักงาน ก.พ. ก าหนด และ
หน่วยงานภายนอกเป็นผู้จัด

 สพค.  51 คน  ผู้บริหารระดับสูง ได้รับการ
พัฒนาให้เป็นผู้น าท่ีมีวิสัยทัศน์
เป็นผู้น าการเปล่ียนแปลง มี
สมรรถนะ ด้านการบริหาร มี
คุณสมบัติท่ีจะเล่ือนและแต่งต้ัง
ให้ด ารงต าแหน่งในระดับสูงข้ึน

1,800,000             1,800,000        -                   1,800,000             1,646,000        154,000          -                -                

(เสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ส านักงาน ก.พ. รุ่น
ท่ี 11 (25 คน)/(หลักสูตรประกาศนียบัตรช้ันสูงการบริหารงาน
ภาครัฐและกฎหมายมหาชนสถาบันพระปกเกล้า  รุ่นท่ี 18 (4 
คน)/หลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส. 
ศธ.) ส านักงาน ก.พ. รุ่นท่ี 9 (22 คน))

 สพค. -                -                -                -                

   5.1 สพฐ. แจ้ง สพท. ผู้ท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดส่งใบสมัคร
มายัง สพฐ. ตามวัน เวลาท่ีก าหนด

 สพค.

   5.2 สพฐ. ส่งรายช่ือพร้อมใบสมัครให้หน่วยงานท่ีจัดอบรม
พิจารณาคัดเลือก

 สพค.

   5.3 หน่วยงานท่ีจัดอบรมประกาศรายช่ือ  สพค.

   5.4 โอนงบประมาณส าหรับการฝึกอบรมให้กับหน่วยงานท่ีจัด  สพค. 1,800,000        1,646,000        154,000          

   5.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ  สพค.

6. โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ  สพค.  277 คน  ครูท่ีได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติ ประจ าปีเป็นแบบอย่างท่ี
ดี ในการประพฤติปฏิบัติตน

1,500,000             1,500,000        1,500,000             997,000          503,000          -                -                

71



 สพฐ.  สพท./รร. รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส านักท่ี

รับผิดชอบ  ค่าเป้าหมาย  ตัวช้ีวัด  งบด าเนินงาน
รวมท้ังส้ิน

แผนการใช้จ่ายงบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส

(โครงการตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู 
(47 คน)/ โครงการ “ครูดีในดวงใจ” คร้ังท่ี 16 พ.ศ. 2562 (220
 คน)/โครงการครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (10 
คน))

 สพค. -                     -                -                -                -                

   6.1 สพฐ. แจ้งหน่วยงานต่างๆ ด าเนินการคัดเลือกฯ ตาม
หลักเกณฑ์และแนวทางท่ีก าหนด

 สพค.

   6.2 จังหวัด โดย สพป. เขต 1 หน่วยงานต่างๆ ด าเนินการ
สรรหาและคัดเลือก

 สพค.

   6.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติกล่ันกรองและจัดท าข้อมูลของผู้เสนอ
เข้ารับรางวัล

 สพค.

   6.4 คณะกรรมการตามค าส่ัง ศธ. ประชุมคัดเลือกฯ ผู้เสนอ
เข้ารับรางวัลให้เหลือภาคละ 3 - 5 คน

 สพค. 260,000          

   6.5 ติดตามสภาพจริงของผู้ท่ีผ่านคัดเลือกรอบแรก ภาคละ 3
 - 5 คน

 สพค.

   6.6 คณะกรรมการตามค าส่ัง ศธ. ประชุมคัดเลือกฯ ผู้เสนอ
เข้ารับรางวัลให้เหลือภาคละ 1 คน

 สพค.

   6.7 จัดท าประกาศผลการคัดเลือกฯ ลงนามโดย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 สพค.

   6.8 จัดจ้างท าเสมาทองค า โล่รางวัล และเกียรติบัตร และ
จัดพิมพ์หนังสือ

 สพค. 976,300          726,300          250,000          

   6.9 จัดสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้และพิธีมอบรางวัล  สพค. 263,700          10,700            253,000          

1. โครงการบริหารอัตราก าลังบุคลากร สังกัด สพฐ.  สพร. 2,820,000             2,820,000        -                   2,820,000             700,000          1,520,000        600,000          -                

     1.1 การจัดท าแผนอัตราก าลังครูในสถานศึกษา จัดท าข้อมูล
อัตราก าลังข้าราชการครูในสถานศึกษา (ข้อมูล 10 มิ.ย.)

 สพร.  225 สพท. 
และ สศศ.

ร้อยละความส าเร็จในการจัดท า
ข้อมูลอัตราก าลังครูใน
สถานศึกษาในภาพรวมของ 
สพฐ. ส่งผลดีต่อการบริหาร
จัดการด้านอัตราก าลังประเภท
การจัดสรรอัตราก าลัง
ข้าราชการครูได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตรงตามความ
ต้องการของหน่วยผู้ใช้ รวมถึง
เป็นการพัฒนาก าลังคนให้
สอดคล้องกับความต้องการและ
รองรับการพัฒนาประเทศ

600,000          600,000               -                -                600,000          -                

     1.2 การจัดท าแผนความต้องการครูการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สพร.  225 สพท. 
และ สศศ.

ร้อยละความส าเร็จในการจัดท า
ข้อมูลแผนความต้องการครู

600,000          600,000               -                600,000          -                -                
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 สพฐ.  สพท./รร. รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส านักท่ี

รับผิดชอบ  ค่าเป้าหมาย  ตัวช้ีวัด  งบด าเนินงาน
รวมท้ังส้ิน

แผนการใช้จ่ายงบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส

     1.3 การพัฒนาแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใน สพท.

 สพร.  225 สพท. ร้อยละความส าเร็จในการจัดท า
จัดท าและพัฒนาแผนอัตราก าลัง
ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในส านักงาน

500,000          500,000               -                500,000          -                -                

     1.4 การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงกรอบอัตราก าลัง
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2)

 สพร.  225 สพท. ร้อยละความส าเร็จในการ
วิเคราะห์ ตรวจสอบความ
เหมาะสมของกรอบอัตราก าลัง 
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) ท่ี 
ก.ค.ศ. ก าหนดเป็นกรอบ
อัตราก าลังช่ัวคราวในส านักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา

420,000          420,000               -                420,000          -                -                

     1.5 การจัดท าแผนอัตราก าลังและปรับปรุงต าแหน่ง
ข้าราชการพลเรือนสามัญในส่วนกลาง

 สพร.  เจ้าหน้าท่ี
อัตราก าลัง
ประจ า
หน่วยงานใน
ส่วนกลาง

ร้อยละความส าเร็จในการ
วิเคราะห์อัตราก าลังข้าราชการ
พลเรือนสามัญในส่วนกลาง และ
มีแผนอัตราก าลัง เพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร

700,000          700,000               700,000          -                -                -                

2. โครงการสรรหาและบุรรจุแต่งต้ังบุคลากร สังกัด สพฐ.  สพร. 2,621,000             2,621,000        -                   2,621,000             -                700,000          1,921,000        -                

     2.1 การคัดเลือก/สอบคัดเลือก/สอบแข่งขันเพ่ือแต่งต้ัง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ

 สพร. ส านัก/หน่วยงานทุกระดับใน
ส่วนกลาง ได้บุคคลมาบรรจุและ
แต่งต้ังตรงตามจ านวนต าแหน่งท่ี
ว่าง

360,000          360,000               -                -                360,000          -                

     2.2 การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ (ส่วนกลาง)  สพร.  1,000 คน จ านวนผู้ได้รับการจ้างครบตาม
จ านวนต าแหน่งว่างของแต่ละ
กลุ่มงานท่ีประกาศรับสมัคร

700,000          700,000               -                700,000          -                -                

     2.3 พัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล 
ด้านการวางแผน สรรหา และบรรจุแต่งต้ัง

 สพร.  225 สพท. 
และ สศศ.

1. ระดับความส าเร็จของการ
จัดท าหลักสูตร และเอกสาร
ประกอบการอบรม
2. ร้อยละของกิจกรรมโครงการ
ท่ีด าเนินการแล้วเสร็จได้ตาม
กรอบระยะเวลาท่ีก าหนด

1,561,000        1,561,000             -                -                1,561,000        -                

3. โครงการประเมินบุคคลและผลงานเพ่ือเล่ือนต าแหน่ง  สพร. 1,000,000             1,000,000        -                   1,000,000             200,000          300,000          300,000          200,000          
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 สพฐ.  สพท./รร. รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส านักท่ี

รับผิดชอบ  ค่าเป้าหมาย  ตัวช้ีวัด  งบด าเนินงาน
รวมท้ังส้ิน

แผนการใช้จ่ายงบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส

     3.1 การประเมินบุคคลและผลงานเพ่ือเล่ือนและแต่งต้ังให้
ด ารงต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ต าแหน่งประเภท
วิชาการ ต้ังแต่ระดับช านาญการพิเศษลงมา

 สพร. 250 คน 1. จ านวนข้าราชการ สพฐ. ท่ี
ผ่านการประเมินบุคคลและ
ผลงาน ได้รับการเล่ือน(แต่งต้ัง) 
ให้ด ารงต าแหน่ง/ระดับท่ีสูงข้ึน 
2. จ านวนข้าราชการผู้ด ารง
ต าแหน่งนิติกรในสังกัด สพฐ. 
(ส่วนกลาง)และในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ต่าง ๆ ท่ีผ่านการคัดเลือกและ
เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงิน พ.ต.ก.

1,000,000        1,000,000             200,000          300,000          300,000          200,000          

4. โครงการประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

 สพร. 369,400               369,400          -                   369,400               -                269,400          100,000          -                

     4.1 การจัดท าคู่มือแนวทางเสริมสร้างการปฏิบัติงานการ
เบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกต าแหน่ง ในระบบเบิกจ่ายตรง

 สพร. ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีได้รับการ
ประเมินวิทยฐานะให้มีหรือเล่ือน
เป็นวิทยฐานะท่ีสูงข้ึน ได้รับการ
เบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและ
ค่าตอบแทนรายเดือน ทุก
ต าแหน่ง เพ่ือให้เป็นปัจจุบัน

269,400          269,400               -                269,400          -                -                

     4.2 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ
การบริหารงานบุคคลด้านการประเมินวิทยฐานะและด้านการ
เบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือน ทุกต าแหน่ง

 สพร.  480 คน ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการประเมิน
วิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด และ
การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและ
ค่าตอบแทนรายเดือน ทุก
ต าแหน่งเพ่ือให้เป็นปัจจุบัน

100,000          100,000               -                -                100,000          -                

5. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากร สังกัด 
สพฐ.

 สพร. 10,590,000           10,590,000      -                   10,590,000           1,763,500        4,823,300        1,553,200        2,450,000        

     5.1 การเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ  สพร.  12,000 คน ร้อยละ 80 ของครูผู้ช่วยมี
ความรู้และแนวปฏิบัติในการ
ปฏิบัติงานมีทักษะและวิธีการใน
การมีส่ือการเรียนการสอนท่ีได้
แนวคิดจากการอบรมมา
ประยุกต์ใช้กับนักเรียนในความ
ดูแลของผู้ผ่านการอบรม

990,000          990,000               -                990,000          -                -                
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 สพฐ.  สพท./รร. รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส านักท่ี

รับผิดชอบ  ค่าเป้าหมาย  ตัวช้ีวัด  งบด าเนินงาน
รวมท้ังส้ิน

แผนการใช้จ่ายงบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส

     5.2 การขับเคล่ือนศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา (ฉก.คศ.) สังกัด สพฐ.

 สพร. ร้อยละ 80 สามารถลดความ
รุนแรง ควาตึงเครียด ความวิตก
กังวล อันจะน าไปสู่การร้องเรียน
กล่าวโทษ การร้องทุกข์ และการ
ลดจ านวนความซ้ าซ้อนในการ
ร้องเรียนร้องทุกข์การกล่าวโทษ
สร้างความขัดแย้ง

1,100,000        1,100,000             650,000          150,000          250,000          50,000            

     5.3 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารงานบุคคล
ระหว่างส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

 สพร.  เจ้าหน้าท่ีใน 
สพฐ. และ 
สพท.

บุคลากร สพฐ. มีคุณภาพชีวิตท่ี
ดีข้ึน และมีความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ

900,000          900,000               -                300,000          600,000          -                

     5.4 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการบูรณาการขับเคล่ือน
การศึกษาและพัฒนาศักยภาพการบริหารงานบุคคล

 สพร.  226 คน ร้อยละ 80 ของ ผู้อ านวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะ ทักษะ ความรู้
 ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 
และเกิดองค์ความรู้ใหม่ในการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ตลอดจน
สามารถน าความรู้ไปควบคุม 
ก ากับ ติดตาม การปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าท่ี กลุ่มบริหารงาน
บุคคลในสังกัดให้ปฏิบัติงาน
เป็นไปตามนโยบาย ระเบียบ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

2,400,000        2,400,000             -                -                -                2,400,000        

     5.5 การประกาศเกียรติคุณหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นท่ี
ประสพผลส าเร็จเป็นท่ีประจักษ์ เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. 
(OBEC AWARDS) คร้ังท่ี 8 ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2561

 สพร.  ระดับชาติ 
1,500 คน 
ระดับภูมิภาค
 5,000 คน

ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
คุณภาพตามเป้าหมายการ
ปฏิรูปการศึกษา

2,700,000        2,700,000             1,000,000        1,700,000        -                -                

     5.6 การพัฒนาทักษะและศักยภาพการปฏิบัติงานส าหรับ
บุคลากร สพฐ. ส่วนกลาง

 สพร.  120 คน 1. ระดับความส าเร็จของการ
จัดท าหลักสูตร และเอกสาร
ประกอบการอบรม
2. ร้อยละของกิจกรรมโครงการ
ท่ีด าเนินการแล้วเสร็จได้ตาม
กรอบระยะเวลาท่ีก าหนด

500,000          500,000               -                500,000          -                -                
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 สพฐ.  สพท./รร. รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส านักท่ี

รับผิดชอบ  ค่าเป้าหมาย  ตัวช้ีวัด  งบด าเนินงาน
รวมท้ังส้ิน

แผนการใช้จ่ายงบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส

     5.7 พัฒนาศักยภาพเชิงวิชาการเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง
และสร้างความต่อเน่ืองในการปฏิบัติราชการส่วนกลาง

 สพร.   100  คน 1. ระดับความส าเร็จของการ
วิเคราะห์ความต้องการพัฒนา 
การจัดท าหลักสูตรและคู่มือ
ประกอบการอบรมตามโครงการ 
2. ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

400,000          400,000               13,500            383,300          3,200             -                

     5.8 พัฒนาระบบเครือข่าย ฐานข้อมูลข้าราชการพลเรือน
สามัญ (DPIS) ส่วนกลาง และข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร

 สพร.  บุคลากร 
สพฐ. 
(ส่วนกลาง)

1. มีความรู้ความเข้าใจเน้ือหา
2. น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริง

500,000          500,000               100,000          400,000          -                -                

     5.9 เสริมสร้างประสิทธิภาพและองความรู้ในการเล่ือน
เงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทน "ประชุมคณะท างานจัดท า
แนวปฏิบัติในการเล่ือนเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน ของ
ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจ า /พนักงาน
ราชการ

 สพร. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานเล่ือน
เงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา/เล่ือนข้ัน
ค่าจ้างลูกจ้างประจ า/เล่ือน
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ มี
ความเข้าใจหลักเกณฑ์และ
วิธีการท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังมีแนว
ปฏิบัติในการด าเนินงานทุก
ต าแหน่ง มีความเช่ือม่ันในการ
ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง เท่ียงตรง
 ครบถ้วนตรงตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
และลดปัญหาข้อร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์/ร้องขอความเป็นธรรม/
ฟ้องศาลปกครองเก่ียวกับการ
เล่ือนเงินเดือน/ค่าจ้าง/
ค่าตอบแทน

400,000          400,000               -                400,000          -                -                

     5.10 การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเสนอขอ
พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และผู้ท าคุณประโยชน์แก่
ประเทศ ศาสนาและประชาชน

 สพร. 225 สพท. 
และ สศศ.

ร้อยละของความรู้ความเข้าใจท่ี
ถูกต้องเก่ียวกับระเบียบ 
หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติใน
การเสนอขอพระราชทานเคร่ือง
ราชฯ ให้แก่ข้าราชการ
ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ 
และผู้ท าคุณประโยชน์ฯ

700,000          700,000               -                -                700,000          -                

1 โครงการพัฒนาการนิเทศ ศนฐ. 5,840,200             5,840,200        5,840,200             924,400          2,607,000        2,102,800        206,000          
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 สพฐ.  สพท./รร. รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส านักท่ี

รับผิดชอบ  ค่าเป้าหมาย  ตัวช้ีวัด  งบด าเนินงาน
รวมท้ังส้ิน

แผนการใช้จ่ายงบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส

 กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารโรงเรียน 
(ฝ่ายวิชาการ) การนิเทศ การพัฒนาหลักสูตร และการจัดการ
เรียนการสอน (ศาสตร์พระราชา Active Learning STEM 

Education Professional Learning Community : PLC)

 และกลุ่มโรงเรียนท่ีมีวัตถุประสงค์พิเศษ (ร.ร.โครงการ
พระราชด าริ/เฉลิมพระเกียรติ) ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
การศึกษา และนโยบาย สพฐ.

 ศนฐ.  225 สพท.  หลักสูตรการพัฒนา
ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน

4,175,800             4,175,800        4,175,800             615,000          2,296,000        1,058,800        206,000          

1.1 การประชุมปฏิบัติการจัดท าหลักสูตร การพัฒนา
ศึกษานิเทศก์และผู้บริหารโรงเรียน เร่ืองการนิเทศ การใช้
หลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายการศึกษา และนโยบาย สพฐ.

 ศนฐ. 615,000                 615,000            615,000               615,000          -                -                -                

1.2 พัฒนาศึกษานิเทศก์ และผู้บริหาร เร่ืองการนิเทศ การใช้
หลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายการศึกษา และนโยบาย สพฐ. (แยกภูมิภาค)

 ศนฐ. 2,006,200               2,006,200         2,006,200             -                2,006,200        -                -                

1.3 สร้างเคร่ืองมือ การนิเทศ ติดตามฯ วางแผน ส่งเสริม 
สนับสนุน และพัฒนาการนิเทศแบบบูรณาการเพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษา และตามนโยบาย สพฐ.

 ศนฐ. 289,800                 289,800            289,800               -                289,800          -                -                

1.4 การนิเทศ ก ากับ ติดตาม ร่วมกับ เขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ศนฐ. 1,058,800               1,058,800         1,058,800             -                -                1,058,800        -                

1.5 สังเคราะห์ และสรุปผลการพัฒนาศึกษานิเทศก์ และ
ผู้บริหาร เร่ืองการนิเทศ การใช้หลักสูตร และการจัดการเรียน
การสอนให้สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษา และนโยบาย สพฐ.

 ศนฐ. 206,000                 206,000            206,000               -                -                -                206,000          

  กิจกรรมท่ี 2 การนิเทศบูรณาการเพ่ือขับเคล่ือนคุณภาพ
การศึกษาตามนโยบายของสพฐ

 ศนฐ.  225 สพท. 

และ สศศ.

 เคร่ืองมือการนิเทศ 1,409,400             1,409,400        1,409,400             54,400            311,000          1,044,000        -                

2.1 ประชุมประสานความร่วมมือการขับเคล่ือนคุณภาพ
การศึกษา ทุกส านักใน สพฐ.

 ศนฐ.                   18,000 18,000             18,000                   18,000             -                  -                  -                  

2.2 ศึกษาข้อมูลสภาพบริบทการท างานของกลุ่มนิเทศการศึกษา
 ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (กลุ่มตัวอย่าง 4 ภูมิภาค)

 ศนฐ.                   36,400 36,400             36,400                   36,400             -                  -                  -                  

2.3 สร้างเคร่ืองมือการนิเทศบูรณาการทุกส านักใน สพฐ.  ศนฐ.                  200,000 200,000            200,000                 -                  200,000            -                  -                  

2.4 ทดลองใช้เคร่ืองมือการนิเทศฯ  ศนฐ.                   43,000 43,000             43,000                   -                  43,000             -                  -                  

2.5 ปรับปรุง และจัดท าเอกสารเคร่ืองมือการนิเทศบูรณาการ
ทุกส านักใน สพฐ.

 ศนฐ.                   68,000 68,000             68,000                   -                  68,000             -                  -                  

2.6 ประชุม ช้ีแจง ศึกษานิเทศก์ทุกเขตพ้ืนท่ี เร่ืองการนิเทศ
บูรณาการฯ ( Conference )

 ศนฐ. -                  -                       -                  -                  -                  -                  

2.7 การนิเทศร่วมระหว่างศึกษานิเทศก์ส่วนกลางกับ
ศึกษานิเทศก์เขตพ้ืนท่ี

 ศนฐ.                  704,000 704,000            704,000                 -                  -                  704,000            -                  

2.8 การจัดท าข้อมูลสรุปผลการนิเทศบูรณาการฯ  ศนฐ.                  160,000 160,000            160,000                 -                  -                  160,000            -                  

2.9 รายงานผลการนิเทศบูรณาการฯ และประชาสัมพันธ์  ศนฐ.                   60,000 60,000             60,000                   -                  -                  60,000             -                  
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 สพฐ.  สพท./รร. รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส านักท่ี

รับผิดชอบ  ค่าเป้าหมาย  ตัวช้ีวัด  งบด าเนินงาน
รวมท้ังส้ิน

แผนการใช้จ่ายงบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส

2.10 สังเคราะห์รูปแบบการปฏิบัติท่ีดีจากผลการนิเทศบูรณา
การฯ

 ศนฐ.                  120,000 120,000            120,000                 -                  -                  120,000            -                  

กิจกรรมท่ี 3 การพัฒนาการนิเทศเพ่ือประกันคุณภาพ
การศึกษา

 ศนฐ.  225 สพท. 

และ สศศ.

 แนวทางการนิเทศเพ่ือประกัน
คุณภาพ

               255,000 255,000          255,000               255,000          -                -                -                

3.1 จัดท าแนวทางการนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
ระบบนิเทศภายในโรงเรียน

 ศนฐ.                  255,000 255,000            255,000                 255,000            -                  -                  -                  

3.2 ประชุม ช้ีแจง ศึกษานิเทศก์ทุกเขตพ้ืนท่ี เร่ืองแนวทางการ
นิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและระบบนิเทศภายใน
โรงเรียน ( Conference )

 ศนฐ.                         -   -                  -                       -                  -                  -                  -                  

3.3 การนิเทศร่วมระหว่างศึกษานิเทศส่วนกลางกับศึกษานิเทศก์
เขตพ้ืนท่ี (ใช้งบประมาณการนิเทศร่วมกิจกรรมอ่ืน)

 ศนฐ.                         -   -                  -                       -                  -                  -                  -                  

3.4 การจัดท าข้อมูลสรุปผล (บูรณาการร่วมกิจกรรมสรุปผลอ่ืน)  ศนฐ.                         -   -                  -                       -                  -                  -                  -                  

2. โครงการ บริหารระบบการนิเทศ  ศนฐ. 3,570,600             3,570,600        3,570,600             2,512,700        -                285,900          772,000          

   1. ประชุมปฎิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2562  
ศนฐ.

 ศนฐ.  1 คร้ัง  แผนปฏิบัติการ 1 เล่ม 215,200                 215,200            215,200                 215,200            -                  -                  -                  

   2. จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานโครงการของ 
ศนฐ.

 ศนฐ.  5 งาน  จ้างเหมาบริการ 5 คน 900,000                 900,000            900,000                 900,000            -                  -                  -                  

   3. ประชุมสัมมนาผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา (ประสานแผน/วางแผนปฏิบัติการ
นิเทศ) 1 คร้ัง

 ศนฐ.  1 คร้ัง  ผอ.กลุ่มนิเทศฯ
225 เขต

1,397,500               1,397,500         1,397,500               1,397,500         -                  -                  -                  

   4. จัดกิจกรรมยกย่อง เชิดชูผลงานด้านการนิเทศการศึกษา 
ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ

 ศนฐ.  2 คร้ัง  ศึกษานิเทศก์
225 เขต

                 737,000 737,000            737,000                 -                  -                  122,000            615,000            

    5. จัดท าเอกสารสรุปผลการนิเทศ/รายงานประจ าปี และ
เผยแพร่ผลงานศึกษานิเทศก์

 ศนฐ.  2 คร้ัง  เอกสาร 1 เล่ม 320,900                 320,900            320,900                 -                  -                  163,900            157,000            

ผลผลิตท่ี 3 ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย              2,040,000         2,040,000                      -                2,040,000         2,040,000                   -                     -                     -   

กิจกรรมหลัก การส่งเสริมศักยภาพในการเรียนระดับ
มัธยมศึกษา

 สวก.              2,040,000         2,040,000                      -                2,040,000         2,040,000                   -                     -                     -   

สนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการ ส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศท่ีสอง และโครงการตามยุทธศาสตร์
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน โดยจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานใน สวก.

 สวก. 2,040,000             2,040,000        -                   2,040,000             2,040,000        -                -                -                

ผลผลิตท่ี 6 เด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ

           54,202,100         2,800,000          51,402,100            54,202,100       26,268,280       12,313,720         2,462,500       13,157,600 

กิจกรรมหลัก พัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็น
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

ศพว.            43,202,100         2,800,000          40,402,100            43,202,100       20,719,500         6,862,500         2,462,500       13,157,600 

โครงการพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  ศพว. 43,202,100           2,800,000        40,402,100         43,202,100           20,719,500      6,862,500        2,462,500        13,157,600      
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 สพฐ.  สพท./รร. รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส านักท่ี

รับผิดชอบ  ค่าเป้าหมาย  ตัวช้ีวัด  งบด าเนินงาน
รวมท้ังส้ิน

แผนการใช้จ่ายงบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส

1.โครงการจัดจ้างครูหอพักปฏิบัติหน้าท่ีในโรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย

 ศพว. 120 คน  1. ค่าเปอร์เซ็นไทล์ของระดับ
คะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 
(O-NET) ในรายวิชาวิทยาศาสตร์
 คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ต้ังแต่ระดับ 90.00 ข้ึนไป

22,680,000         22,680,000           11,340,000      -                -                11,340,000      

2. โครงการสนับสนุนค่าตอบแทนครู ผู้เช่ียวชาญและบุคลากร
ส าหรับการสอนเสริมหรือกิจกรรมพิเศษทางวิชาการ

 ศพว. 720 คน  2. ค่าเปอร์เซ็นไทล์ของระดับ
คะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 
(O-NET) ในรายวิชาวิทยาศาสตร์
 คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ต้ังแต่ระดับ 80.00 ข้ึนไป

3,600,000           3,600,000             -                3,600,000        -                -                

3. โครงการประชุมวิชาการ Thailand-Japan Students ICT 
Fair 2019

 ศพว. 700 คน  3. จ านวนรายวิชาท่ีจัดการ
เรียนการสอนในลักษณะ Active
 Teaching & Learning ในการ
จัดการเรียนการสอนร้อยละ 70 
ข้ึนไป

3,500,000           3,500,000             3,500,000        -                -                -                

4. โครงการประชุมวิชาการ Thailand-Japan Students 
Science Fair 2020

 ศพว. 1,000 คน  4. จ านวนโครงงาน
วิทยาศาสตร์ท่ีได้รับการคัดเลือก
ในน าเสนอในระดับนานาชาติ 
ต้ังแต่ 20 โครงงานข้ึนไป

1,000,000           1,000,000             1,000,000        -                -                -                

5. โครงการแข่งขันฟิสิกส์สัปยุทธ์กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬา
ภรณราชวิทยาลัย

 ศพว. นร. 12 รร.  5. ผลการผ่านคัดเลือกเข้าค่าย
มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ
และพัฒนามาตรฐาน
วิทยาศาสตร์ศึกษาในพระ
อุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) 
ต้ังแต่ 5 คนข้ึนไป

500,000             500,000               -                -                500,000          -                

6. โครงการน าเสนอผลงานทางวิชาการของนักเรียนกลุ่ม
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย PCSHS Students 
Symposium

 ศพว. นร. 12 รร. 800,000             800,000               -                -                800,000          -                

7. โครงการพัฒนาศักยภาพการท าโครงงานสู่นวัตกรรมและการ
จดสิทธิบัตร

 ศพว. ครู 12 รร. 300,000             300,000               -                300,000          -                -                
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 สพฐ.  สพท./รร. รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส านักท่ี

รับผิดชอบ  ค่าเป้าหมาย  ตัวช้ีวัด  งบด าเนินงาน
รวมท้ังส้ิน

แผนการใช้จ่ายงบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส

8. โครงการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการบริหาร
โครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค

 ศพว. 50 คน 600,000          600,000               150,000          150,000          150,000          150,000          

9. โครงการสังเคราะห์ข้อมูลและจัดท ารายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานประกอบการเข้าเฝ้าฯ

 ศพว. 30 คน 300,000          300,000               -                -                -                300,000          

10. โครงการประเมินศักยภาพและพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย

 ศพว. 15 คน 500,000          500,000               -                250,000          -                250,000          

11. โครงการจัดจ้างนักวิชาการปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาโรงเรียน
วิทยาศาสตร์

 ศพว. 3 คน 630,000          630,000               630,000          -                -                -                

12. โครงการจัดจ้างเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาโรงเรียน
วิทยาศาสตร์

 ศพว. 4 คน 720,000          720,000               720,000          -                -                -                

13. โครงการสนับสนุนความร่วมมือของศูนย์พัฒนาโรงเรียน
วิทยาศาสตร์กับโรงเรียนท่ัวไป

 ศพว. 3 คน 567,000             567,000               567,000          -                -                -                

14. โครงการการรับรอง พิธีการและการปฐมนิเทศก่อนการ
เดินทางไปต่างประเทศ

 ศพว. 200 คน 50,000            50,000                 12,500            12,500            12,500            12,500            

15. โครงการการจัดท าเอกสารรายงานและส่ิงพิมพ์ทางวิชาการ
ของกลุ่มโรงเรียวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราขวิทยาลัย												

 ศพว. 2 คร้ังต่อปี 300,000             300,000               -                150,000          -                150,000          

16. โครงการพัฒนาโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการของโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

 ศพว. 12 รร. 2,400,000           2,400,000             -                2,400,000        -                -                

17. โครงการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการกลุ่มโรงเรียน
วิทยาศาสตร์

 ศพว. 12 รร. 2,955,100           2,955,100             1,000,000        -                1,000,000        955,100          

18. โครงการสนับสนุนการเข้าร่วมการประชุมสัมมนากับ
หน่วยงานภายนอก

 ศพว. 12 รร. 1,800,000           1,800,000             1,800,000        -                -                -                

กิจกรรมหลัก การพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์
  นาฏศิลป์ ดนตรีและกีฬา

สวก.            11,000,000                   -            11,000,000            11,000,000         5,548,780         5,451,220                   -                     -   

โครงการห้องเรียนกีฬา  สวก.  9 รร.  โรงเรียนโครงการ 9 แห่ง 11,000,000           -                11,000,000         11,000,000           5,548,780        5,451,220        -                -                

จัดสรรค่าอาหารนักเรียน  สวก. -                       -                  -                  -                  -                  

ภาคเรียนท่ี 2/2561 จ านวน 1,121 คนๆ ละ 120 บาทต่อวัน 
37 วัน

 สวก. 4,977,240               4,977,240            4,977,240               4,977,240         -                  -                  -                  

ภาคเรียนท่ี 1/2562 จ านวน 1,121 คนๆ ละ 120 บาทต่อวัน 
37 วัน

 สวก. 4,879,680               4,879,680            4,879,680               -                  4,879,680         -                  -                  

ค่าสนับสนุนการแข่งขันกีฬา  สวก. 1,143,080               1,143,080            1,143,080               571,540            571,540            -                  -                  

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความย่ังยืน 1,179,426,450       83,037,350      1,096,389,100     1,179,426,450       215,658,050    404,828,100    267,717,500    291,222,800    

โครงการขับเคล่ือนการพัฒนาการศึกษาท่ีย่ังยืน        1,033,600,000       73,710,900         959,889,100        1,033,600,000     190,644,600     340,911,900     213,520,700     288,522,800 

กิจกรรมหลัก การยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาไทย สวก.            18,000,000       18,000,000                      -              18,000,000         2,970,000         9,010,000         3,735,000         2,285,000 

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยให้
นักเรียนอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง

สวก.  225 สพท.  ผลการทดสอบความสามารถ
ของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ด้าน
ภาษา และการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ (O-NET) 
วิชาภาษาไทย เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 
จากฐานเดิม

           10,000,000       10,000,000                      -              10,000,000                   -           5,000,000         2,800,000         2,200,000 
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 สพฐ.  สพท./รร. รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
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แผนการใช้จ่ายงบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส

การพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทยท่ีเป็นความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก

 สวก.  นักเรียนอ่านออกเขียนได้ อ่าน
คล่องเขียนคล่อง และใช้
ภาษาไทยในการส่ือสารได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

200,000                 200,000            200,000               -                -                -                -                

   1) ติดตามโครงการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอน
ภาษาไทย สพฐ. และ ตชด.

 สวก. 3,000,000               3,000,000         3,000,000             -                -                -                200,000          

   2) พัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทยส าหรับโรงเรียนในสังกัด
 สพฐ., ตชด. และหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

 สวก. 3,000,000               3,000,000         3,000,000             -                1,500,000        1,500,000        -                

   3) โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดารตาม
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(กพด.)

 สวก. -                     -                3,000,000        -                -                

       สวก. 2,500,000               2,500,000         2,500,000             -                -                -                -                

  4) โครงการรักษ์ภาษาไทย เน่ืองในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 
2561

 สวก. -                     -                500,000          2,000,000        

      - แข่งขันทักษะภาษาไทยครูและนักเรียน  สวก. -                     -                -                -                

      - คัดเลือกศึกษานิเทศก์และโรงเรียนท่ีประสบผลส าเร็จใน
การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย

 สวก. 1,300,000               1,300,000         1,300,000             -                -                -                

   5) จัดท าส่ือเผยแพร่เก่ียวกับการพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาไทย

 สวก. 500,000          800,000          -                

โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สวก.              8,000,000         8,000,000                      -                8,000,000         2,970,000         4,010,000           935,000             85,000 

1. ประกวดหนังสือดีเด่น  สวก.  ร้อยละของนักเรียนอ่านหนังสือ
ตามเกณฑ์ท่ี สพฐ.ก าหนด
(จ านวนนักเรียนอ่านหนังสือ 12 
เล่มต่อปี หรือ 60 นาทีต่อวัน)

2,100,000             2,100,000         2,100,000             -                1,300,000        800,000          -                

2. พิธีเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ  สวก.  ร้อยละของโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมายมีแหล่งเรียนรู้
ตามท่ีสนับสนุนการเข้ารับการ
บริการทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง
 มีคุณภาพและเสมอภาค 
(จ านวนเครือข่ายห้องสมุด
โรงเรียนท่ีได้รับพัฒนาคุณภาพ
ห้องสมุดมีชีวิต)

60,000                 60,000             60,000                 -                60,000            -                -                

3. การพัฒนาชุดข้อสอบเพ่ือการแข่งขันตอบค าถามสารานุกรม
ไทยฯ ร่วมกับสโมสรไลออนส์ ปี 2562

 สวก. จ านวนส่ือส่ิงพิมพ์ท่ีมีคุณภาพ
ช่วยในการเสริมสร้างพฤติกรรม
การอ่านและการเรียนรู้

150,000               150,000            150,000               50,000            100,000          -                -                

4. จัดท าวารสารวิชาการ  สวก. 500,000               500,000            500,000               380,000          50,000            35,000            35,000            

5. จัดท าเอกสารแนวทางการด าเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
และพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน

 สวก. 100,000               100,000            100,000               50,000            -                -                50,000            
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 สพฐ.  สพท./รร. รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส านักท่ี

รับผิดชอบ  ค่าเป้าหมาย  ตัวช้ีวัด  งบด าเนินงาน
รวมท้ังส้ิน

แผนการใช้จ่ายงบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส

6. จัดบรรณาธิการผลงานนักเรียนท่ีได้รับรางวัลชนะเลิศการ
แข่งขันหนังสือเล่มเล็กจากงานศิลปหัตถกรรม ปี 2561

 สวก. 590,000               590,000            590,000               590,000          -                -                -                

7. จัดท าส่ือชุดส่งเสริมการอ่านและการเขียน  สวก. 1,000,000             1,000,000         1,000,000             100,000          900,000          -                -                

8. จัดท าข้อมูลหนังสือหายาก (Rare Book) ท่ีมีคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ให้เป็นอิเล็กทรอนิกส์

 สวก. 1,500,000             1,500,000         1,500,000             -                1,500,000        -                -                

9. จัดท าฐานข้อมูลองค์ความรู้และระบบสารสนเทศโครงการรัก
การอ่านและการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต

 สวก. 200,000               200,000            200,000               -                100,000          100,000          -                

10. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมการใช้หนังสือพระราช
นิพนธ์ฯ

 สวก. 1,800,000             1,800,000         1,800,000             1,800,000        -                -                -                

กิจกรรมหลัก ยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านศักยภาพการเรียนรู้
เชิงกระบวนการสู่ความทัดเทียมนานาชาติ

สวก.              9,000,000         9,000,000                      -                9,000,000         2,965,000         3,520,000           470,000         2,045,000 

โครงการ เร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ (เวทคณิต)

สวก.  ร้อยละ 70 ของผู้เรียนในระดับ
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
สังกัด สพฐ.ทุกโรงเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิการเรียนคณิตศาสตร์
สูงข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 3

5,000,000             5,000,000        -                                5,000,000         2,585,000         1,545,000           460,000           410,000 

     1. จัดท าแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

 สวก.  225 สพท. 2,000,000             2,000,000        2,000,000             2,000,000        -                -                -                

     2. จัดท าข้อสอบเวทคณิต งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา
 2561

 สวก.  สพฐ. 385,000               385,000          385,000               385,000          -                -                -                

     3. การประเมินผลงานเชิงประจักษ์ ผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ศึกษานิเทศก์และสถานศึกษาท่ีส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลส าเร็จ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 สวก.  สพฐ. 700,000               700,000          700,000               -                -                330,000          370,000          

     4. พัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์

 สวก.  สพฐ. 300,000               300,000          300,000               100,000          200,000          -                -                

     5. พัฒนาคู่มือเวทคณิต ระดับประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษาตอนต้น

 สวก.  สพฐ. 100,000               100,000          100,000               100,000          -                -                -                

     6. อบรมเผยแพร่เวทคณิต  สวก.  225 สพท. 1,245,000             1,245,000        1,245,000             -                1,245,000        

     7. จัดท าเป็นส่ือเผยแพร่ เช่น DLIT DLTV TEPE online  สวก.  สพฐ. 200,000               200,000          200,000               -                100,000          100,000          

     8. จัดท าฐานข้อมูลการใช้เวทคณิต  สวก.  สพฐ. 70,000                 70,000            70,000                 -                -                30,000            40,000            

โครงการ พัฒนาการจัดการเรียนรู้ท้ังระบบสู่การยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียน ให้สอดคล้อง
กับศตวรรษท่ี21 (DLTV)

สวก. ร้อยละ 80  ร้อยละของผู้เรียนในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน

             4,000,000         4,000,000                      -                4,000,000           380,000         1,975,000             10,000         1,635,000 
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 สพฐ.  สพท./รร. รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส านักท่ี

รับผิดชอบ  ค่าเป้าหมาย  ตัวช้ีวัด  งบด าเนินงาน
รวมท้ังส้ิน

แผนการใช้จ่ายงบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส

     1. การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

 สวก.  225 สพท. 530,000               530,000          530,000               380,000          150,000          -                -                

     2. จัดท าฐานข้อมูลและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ การ
จัดการเรียนรู้ทักษะศตวรรษท่ี 21

 สวก.  สพฐ. 50,000                 50,000            50,000                 -                20,000            10,000            20,000            

     3. พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ตัวช้ีวัดใหม่ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 – ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1  
(จ านวน 3 คร้ัง) ภาคเรียนท่ี 2 (จ านวน 3 คร้ัง)

 สวก.  6 คร้ัง 3,420,000             3,420,000        3,420,000             -                1,805,000        -                1,615,000        

กิจกรรมหลัก ขับเคล่ือนและสนับสนุนการลดเวลาเรียนเพ่ิม
เวลารู้

สวก.           151,600,000       46,710,900         104,889,100           151,600,000       13,621,600       71,749,900       38,403,700       27,824,800 

1. โครงการขับเคล่ือนนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ สวก.            32,300,000         7,100,000          25,200,000            32,300,000         2,311,200       13,734,600       15,000,000         1,254,200 

  1.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการนิเทศ Active Learning 
เพ่ือความย่ังยืนในยุคประเทศไทย 4.0

 ศนฐ. ศน. 225 เขต 1. ร้อยละศึกษานิเทศก์ มี
ความรู้ความเข้าใจในการนิเทศ
เพ่ือสร้างความย่ังยืนในยุค
ประเทศไทย 4.0

1,400,000               1,400,000         1,400,000             587,000          313,000          500,000          -                

       1.1.1 จัดท าแนวทางและเคร่ืองมือนิเทศ Active 
Learning เพ่ือความย่ังยืนในยุคประเทศไทย 4.0

 ศนฐ. 2. ร้อยละศึกษานิเทศก์ มี
เคร่ืองมือ แผนนิเทศและ
ด าเนินการนิเทศเพ่ือสร้างความ
ย่ังยืนในยุคประเทศไทย 4.0

-                       -                -                -                -                

       1.1.2 สร้างความเข้มแข็งให้ศึกษานิเทศก์เพ่ือการนิเทศ 
Active Learning ความย่ังยืนในยุคประเทศไทย 4.0 จ านวน 4 
ภูมิภาค

 ศนฐ.  3. สพท.และโรงเรียนมี Best 
practice ผลด าเนินงานตาม
นโยบายลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 
ผ่านกระบวนการ Active 
Learning

-                       -                -                -                -                

       1.1.3 นิเทศช่วยเหลือเป็นพ่ีเล้ียง (Coaching)  ศนฐ. 4. ร้อยละนักเรียนมีทักษะการ
เรียนรู้ตามท่ีหลักสูตรก าหนด มี
ทักษะการเรียนรู้ศตวรรษท่ี 21 
มีทักษะการคิดข้ันสูง มี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ มี
ทักษะชีวิตและการท างาน และ
มีความสามารถในการแข่งขัน
นานาชาติ

-                       -                -                -                -                

  1.2 ถอดบทเรียน/แลกเปล่ียนเรียนรู้การจัดกิจกรรม Active 
Learning ของโรงเรียนท่ีประสบผลส าเร็จ

 สวก. 20 รร. 1,000,000               1,000,000         1,000,000             -                673,000          327,000          -                

       1.2.1 ก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียน   
       1.2.2 คัดเลือก Best Practice
       1.2.3 สรุปถอดบทเรียน

 สวก. -                       -                -                -                -                
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 สพฐ.  สพท./รร. รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส านักท่ี

รับผิดชอบ  ค่าเป้าหมาย  ตัวช้ีวัด  งบด าเนินงาน
รวมท้ังส้ิน

แผนการใช้จ่ายงบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส

  1.3 วิจัยนวัตกรรมและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายองค์กร
และหน่วยงานภายนอก

 สนก. งานวิจัย  งานวิจัยนวัตกรรมและการมี
ส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
องค์กรและหน่วยงานภายนอก

1,000,000               1,000,000         1,000,000             -                400,000          600,000          -                

     1.3.1 วิจัยพัฒนานวัตกรรมและการมีส่วนร่วมของ  ภาคี
เครือข่ายองค์กรและหน่วยงานภายนอก

 สนก. -                       -                -                -                -                

     1.3.2 การพัฒนาต่อยอดนิทรรศนวัตกรรม Active Learning  สนก. -                       -                -                -                -                

  1.4 โครงการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ การขับเคล่ือนนโยบาย
 ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ : Active Learning ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562

 สอ. 90  ร้อยละของผู้มีส่วนเก่ียวข้องท้ัง
ส่ือมวลชน /สาธารณชนมี
ทัศนคติท่ีดี มีความเช่ือม่ัน มี
ส่วนร่วมในการสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามนโยบายลดเวลา
เรียน เพ่ิมเวลารู้อย่างถูกต้อง 
รวดเร็ว และท่ัวถึง

1,000,000             800,000          200,000             1,000,000             -                -                500,000          500,000          

      1.4.1 น าส่ือมวลชนไปรับทราบข้อมูลจริง/เชิงลึกจากพ้ืนท่ี
หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องเร่ืองความส าเร็จการด าเนินงานตาม
นโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ : Active Learning จ านวน 1 
คร้ัง

 สอ. -                       -                -                -                -                

      1.4.2 จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนท่ีมีความสามารถ 
จ านวน 4 โรงเรียน ในอัตราโรงเรียนละ 50,000 บาท เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายผลิตสปอตโทรทัศน์

 สอ. -                       -                -                -                -                

      1.4.3 จัดท าและเผยแพร่ส่ือประชาสัมพันธ์เพ่ือการ
ขับเคล่ือนนโยบาย ในรูปแบบต่างๆ เช่น ข่าวจาก สกู๊ปข่าว สาร
คดี Infographic สัมภาษณ์ เผยแพร่ในช่องทางท่ีหลากหลาย 
เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย ฯลฯ

 สอ. -                       -                -                -                -                

      1.4.4 จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านการ
ประชาสัมพันธ์ เพ่ือสรุปและรายงานผลการด าเนินงานการ
ประชาสัมพันธ์

 สอ. -                       -                -                -                -                

  1.5 ก ากับ ติดตาม และสรุปผล (สตผ.)  สตผ.    500,000                 500,000            500,000               5,000             240,800          -                254,200          

      1.5.1 ติดตามเชิงประจักษ์เพ่ือศึกษาข้อมูลการด าเนิน
โครงการลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ :Active Learning 
กลุ่มเป้าหมายท่ีมีผลการด านเนินเป็นแบบอย่าง

 สตผ. 214 สพท. 
และ รร. ใน
สังกัด ท่ีเข้า
ร่วมโครงการฯ

 1. ร้อยละของของส านักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาด าเนินการ
ขับเคล่ือนนโยบายฯลดเวลาเรียน
เพ่ิมเวลารู้ :Active  Learning   
   
2. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีเข้า
ร่วมโครงการฯ จัดการเรียนรู้ 
Active Learning ตามนโยบาย
ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 
(แนวทางท่ี สพฐ. ก าหนด)

-                       -                -                -                -                
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 สพฐ.  สพท./รร. รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส านักท่ี

รับผิดชอบ  ค่าเป้าหมาย  ตัวช้ีวัด  งบด าเนินงาน
รวมท้ังส้ิน

แผนการใช้จ่ายงบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส

      1.5.2 ติดตามการขับเคล่ือนนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลา
รู้ : Active Learning สู่คุณภาพไทยแลนด์ 4.0 โดยยึดหลัก 
“ศาสตร์พระราชา” : พ้ืนท่ีชายแดนใต้

 สตผ. 11 สพท. และ
 รร. ในสังกัด 
ท่ีเข้าร่วม
โครงการฯ

 1. ร้อยละของของส านักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาด าเนินการ
ขับเคล่ือนนโยบายฯลดเวลาเรียน
เพ่ิมเวลารู้ :Active  Learning  
สู่คุณภาพไทยแลนด์ 4.0 โดยยึด
หลัก “ศาสตร์พระราชา”         
         
2. โรงเรียนต้นแบบ จ านวน 11 
รร.

-                       -                -                -                -                

  1.6 สนับสนุนการด าเนินงานและวัสดุการศึกษาเพ่ือส่งเสริม
กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ของเขตพ้ืนท่ีและสถานศึกษา

 สวก. 225 สพท. 25,000,000             25,000,000           25,000,000           -                12,000,000      13,000,000      -                

   1.7 สรุปผลการด าเนินงานโครงการ และจัดท ารางวัลมอบ
สถานศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน

 สวก. สพฐ.  รายงานผลการด าเนินงาน
โครงการ

500,000                 500,000            500,000               -                -                -                500,000          

  1.8 การประชุมเชิงปฏิบัติการ : คู่มืออบรมเชิงปฏิบัติการ การ
ช่วยชีวิตทางน้ า (LIFE SAVING)

 สวก. สพฐ.  ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจและสามารถ
ปฏิบัติการช่วยชีวิตได้ถูกต้อง

1,900,000               1,900,000         1,900,000             1,719,200        107,800          73,000            -                

    1.8.1 จัดพิมพ์เอกสาร “คู่มืออบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การ
ช่วยชีวิตทางน้ า (LIFE SAVING)

 สวก. -                       -                -                -                -                

     1.8.2 สร้างเกณฑ์การประเมินผู้ผ่านการอบรมและวาง
แผนการอบรมเชิงปฏิบัติการ

 สวก. -                       -                -                -                -                

    1.8.3 อบรมพัฒนาครู 5 ภูมิภาค  สวก. -                       -                -                -                -                

    1.8.4 จัดท าคลิปวิดีโอเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  สวก. -                       -                -                -                -                

    1.8.5 ติดตามผลการพัฒนาครู  สวก. -                       -                -                -                -                

2. โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

 สวก. 12,700,000           5,300,000        7,400,000           12,700,000           250,000          7,250,000        4,150,000        1,050,000        

2.1 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
(การจัดการศึกษาในระบบ การศึกษาทางเลือก การศึกษา
รูปแบบอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง : พิมพ์เอกสาร แนวปฏิบัติการวัดและ
ประเมินผลฯ การเทียบโอนผลการเรียน คู่มือนายทะเบียน 
เอกสารหลักฐานทางการศึกษา)

 สวก. 225 สพท. 
และ
สถานศึกษา

 ร้อยละของสถานศึกษาปฏิบัติ
งานวัดและประเมินผล เอกสาร
หลักฐานทางการศึกษาได้
ถูกต้องตามระเบียบ/แนวปฏิบัติ

2,650,000               2,650,000         2,650,000             250,000          750,000          1,650,000        -                

   2.1.1 บรรณาธิการกิจแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ตามหลักสูตร/การเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่การศึกษาใน
ระบบ/คู่มือนายทะเบียน

 สวก. -                       -                -                -                -                

   2.1.2 จัดพิมพ์ต้นฉบับเอกสาร จ านวน 3 ฉบับ  สวก. -                       -                -                -                -                

   2.1.3 ก ากับ ติดตาม และสรุปผล  สวก. -                       -                -                -                -                
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 สพฐ.  สพท./รร. รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส านักท่ี

รับผิดชอบ  ค่าเป้าหมาย  ตัวช้ีวัด  งบด าเนินงาน
รวมท้ังส้ิน

แผนการใช้จ่ายงบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส

2.2 เสริมสร้างความเข้มแข็งบุคลากรหลักด้านการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร และเอกสารหลักฐานทาง
การศึกษา โดยใช้ IT

 สวก. 225 สพท. 
และ
สถานศึกษา

 ร้อยละของบุคลากรเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาท่ีรับผิดชอบงานการ
วัดและประเมินผลสามารถน าสู่
การปฏิบัติได้ถูกต้อง

800,000                 800,000            800,000               -                -                800,000          -                

   2.2.1 พัฒนาบุคลากรงานวัดและประเมินผลการศึกษาของ
เขตพ้ืนท่ีและสถานศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในแนว
ปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การเทียบโอนผลการ
เรียนการจัดการศึกษาในระบบ และการจัดการศึกษาทางเลือก 
และปฏิบัติได้ถูกต้อง

 สวก. -                       -                -                -                -                

2.3 ศึกษาและพัฒนารูปแบบ/เทคนิคการวัดและประเมินผลท่ี
ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน

 สวก. เขตพ้ืนท่ี 
สถานศึกษา 
กลุ่มเป้าหมาย

 งานวิจัยเก่ียวกับรูปแบบ/
เทคนิคการวัดและประเมินผลท่ี
ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้
ของผู้เรียน

1,200,000               1,200,000         1,200,000             -                -                800,000          400,000          

    2.3.1 ศึกษาและก าหนดกรอบงานวิจัย  สวก. -                       -                -                -                -                

    2.3.2 สร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ  สวก. -                       -                -                -                -                

    2.3.3 ลงพ้ืนท่ีเก็บข้อมูล  สวก. -                       -                -                -                -                

    2.3.4 วิเคราะห์ข้อมูล  สวก. -                       -                -                -                -                

    2.3.5 เขียนรายงาน  สวก. -                       -                -                -                -                

2.4 สนับสนุนการด าเนินงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

 สวก. 225 สพท.  จ านวนรายงานผลการ
ด าเนินงานการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา

6,500,000               6,500,000            6,500,000             -                6,500,000        -                -                

2.5 ส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ าเพ็ญ
ประโยชน์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีท่ี
เรียน) ส่วนกลาง และเขตพ้ืนท่ี

 สวก.  จ านวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 6 เข้าศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีด้วยระบบโควตา
พิเศษด้านคุณธรรม

1,550,000               650,000            900,000               1,550,000             -                -                900,000          650,000          

    2.5.1 สนับสนุนการด าเนินงานโครงการเด็กดีมีท่ีเรียนของ
เขตพ้ืนท่ีมัธยมศึกษา

 สวก. สพม. 42 เขต  ผลการด าเนินงานโครงการเด็ก
ดีมีท่ีเรียนของเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา

-                       -                -                -                -                

    2.5.2 แลกเปล่ียนเรียนรู้เครือข่ายเขตพ้ืนท่ีและ
สถาบันอุดมศึกษาท่ีร่วมโครงการ

 สวก.  สพม. 42 เขต
 และ
มหาวิทยาลัย
ท่ีร่วมโครงการ

                       -   -                -                -                -                

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (English for

 All)

สวก.    380  รร.  จ านวนนักเรียนท่ีเข้ารับการ
พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ

36,600,000           4,700,000        31,900,000                    36,600,000         1,910,000       14,690,000         2,600,000       17,400,000 

     1. ประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลและการใช้คู่มือโรงเรียนใน
โครงการเด็กไทยพูดอังกฤษได้ English for All

 สวก. 1,540,000             1,540,000                     1,540,000                   -           1,540,000                   -                     -   
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 สพฐ.  สพท./รร. รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส านักท่ี

รับผิดชอบ  ค่าเป้าหมาย  ตัวช้ีวัด  งบด าเนินงาน
รวมท้ังส้ิน

แผนการใช้จ่ายงบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส

     2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมกรรมการและ
โรงเรียนท่ีแสดงความจ านงขอรับการประเมินเพ่ือเข้าร่วม
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษ EP/MEP

 สวก. 960,000               960,000                         960,000           960,000                   -                     -                     -   

     3. การประเมินความพร้อมโรงเรียนท่ีแสดงความจ านง
ขอรับการประเมินเพ่ือเข้าร่วมโครงการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ EP/MEP

 สวก. 950,000               950,000                         950,000           950,000                   -                     -                     -   

     4. การนิเทศ ก ากับ ติดตาม โรงเรียนในโครงการ English 
for All

 สวก.  4 รร. 200,000               200,000                         200,000                   -             200,000                   -                     -   

     5. การนิเทศ ก ากับ ติดตาม โรงเรียนในโครงการ English  สวก. 24 รร. 800,000               800,000                         800,000                   -                     -                     -             800,000 

     6. โอนจัดสรรงบประมาณมหกรรมวิชาการ EP/MEP Open
 house 4 ภูมิภาค งานประจ า

 สวก. 16,350,000           16,350,000                    16,350,000                   -                     -                     -         16,350,000 

     7. โอนจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนเป็นค่าจ้าง
ชาวต่างชาติตามโครงการ English for All และค่าวัสดุอุปกรณ์
ในการเรียน

 สวก.  20 รร. 7,000,000             7,000,000                        7,000,000                   -           7,000,000                   -                     -   

     8. โอนจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนเป็นค่าจ้าง
ชาวต่างชาติตามโครงการ English for All

 สวก.  4 รร. 3,350,000             3,350,000                        3,350,000                   -           3,350,000                   -                     -   

     9. โอนจัดสรรงบประมาณเป็นค่าจ้างครูต่างชาติโรงเรียนใน
มูลนิธิสมเด็จย่าในจังหวัดเชียงราย

 สวก.  13 รร. 5,200,000             5,200,000                        5,200,000                   -           2,600,000         2,600,000                   -   

     10. นิเทศ ก ากับ ติดตาม โรงเรียนในมูลนิธิสมเด็จย่าใน
จังหวัดเชียงราย

 สวก.  13 รร. 250,000               250,000                         250,000                   -                     -                     -             250,000 

โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ตามรอยพระจริยวัตร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สวก.            20,000,000         1,620,000          18,380,000            20,000,000                   -         20,000,000                   -                     -   

1. จัดซ้ือหนังสือพระราชนิพนธ์ฯ  สวก.  ร้อยละของนักเรียนอ่านหนังสือ
ตามเกณฑ์ท่ี สพฐ.ก าหนด 
(จ านวนนักเรียนอ่านหนังสือ 12 
เล่มต่อปี หรือ 60 นาทีต่อวัน)

1,620,000             1,620,000         1,620,000             -                1,620,000        -                -                

2. จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนซ้ือหนังสือพระราชนิพนธ์ฯ  สวก.  ร้อยละของ
โรงเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
มีแหล่งเรียนรู้
ตามท่ี
สนับสนุนการ
เข้ารับบริการ
ทางการศึกษา
อย่างท่ัวถึง มี
คุณภาพและ
เสมอภาค

 จ านวนเครือข่ายห้องสมุด
โรงเรียนท่ีได้รับพัฒนาคุณภาพ
ห้องสมุดมีชีวิต จ านวนส่ือ
ส่ิงพิมพ์ท่ีมีคุณภาพช่วยในการ
เสริมสร้างพฤติกรรมการอ่าน
และการเรียนรู้

18,380,000           18,380,000           18,380,000           -                18,380,000      -                -                
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 สพฐ.  สพท./รร. รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส านักท่ี

รับผิดชอบ  ค่าเป้าหมาย  ตัวช้ีวัด  งบด าเนินงาน
รวมท้ังส้ิน

แผนการใช้จ่ายงบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส

โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน สวก.  โรงเรียนท่ี
เป็นศูนย์
เครือข่าย
พัฒนาการ
เรียนการ
สอน
ภาษาจีนของ
 สพฐ.

 ระดับความส าเร็จในการ
พัฒนาและยกระดับคุณภาพการ
เรียนการสอนภาษาจีนใน
โรงเรียนสังกัด สพฐ.

           15,000,000       11,580,000            3,420,000            15,000,000           693,400         6,806,600         3,593,400         3,906,600 

     1. ค่ายอบรมครูภาษาจีน รุ่น 4 และรุ่น 5  สวก. 9,280,600             9,280,600        -                   9,280,600                               -   5,500,000        -                3,780,600        

     2. การพัฒนาสาระการเรียนรู้ภาษาจีน  สวก. 15,200                 15,200            -                   15,200                             15,200 -                -                -                

     3. การพัฒนาแบบเรียนและส่ือการสอนภาษาจีน  สวก. 371,200               371,200          -                   371,200                         371,200 -                -                -                

     4. การน าร่องทดลองใช้แบบเรียนภาษาจีน  สวก. 426,000               426,000          -                   426,000                         100,000 200,000          -                126,000          

     5. ประชุมศูนย์เครือข่ายฯ  สวก. 122,000               122,000          -                   122,000                         122,000 -                -                -                

     6. ปัจฉิมนิเทศครูอาสาสมัครจีน  สวก. 550,000               550,000          -                   550,000                                 -   550,000          -                -                

     7. ปฐมนิเทศครูอาสาสมัครจีน  สวก. 560,000               560,000          -                   560,000                                 -   -                560,000          -                

     8. การนิเทศ/ติดตามการสอนภาษาจีนของครูภาษาจีน  สวก. 255,000               255,000          -                   255,000                           85,000 85,000            85,000            -                

     9. การจัดสรรโอนเงินสนับสนุนศูนย์เครือข่ายฯ  สวก. 3,420,000             -                3,420,000           3,420,000                               -   471,600          2,948,400        -                

โครงการ ห้องเรียนดนตรี              6,000,000         2,000,000            4,000,000              6,000,000         1,450,000           775,700         3,724,300             50,000 

1 โอนจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าจ้างครูและจัดกิจกรรม
พัฒนาทักษะนักเรียนโครงการห้องเรียนดนตรี

 สวก.  15 รร.  จ านวนนักเรียนโครงการ
ห้องเรียนดนตรี

              4,000,000 4,000,000            4,000,000             1,350,000        -                2,650,000        -                

2 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือการบริหารจัดการโครงการ
ห้องเรียนดนตรี

 สวก. 100 คน 675,700                 675,700            675,700               -                675,700          -                -                

3 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะนักเรียนใน
โครงการห้องเรียนดนตรี

 สวก. 170 คน 974,300                 974,300            974,300               -                -                974,300          -                

4 ติดตามการด าเนินโครงการห้องเรียนดนตรี 4 ภาค  สวก. 15 คน 350,000                 350,000            350,000               100,000          100,000          100,000          50,000            

โครงการการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา

สวก.  ร้อยละของส านักงานเขตพ้ืนท่ี 
สถานศึกษา มีการน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การจัดการเรียนรู้และการ
บริหารองค์กร

           10,000,000         5,600,000            4,400,000            10,000,000         4,286,000           714,000         3,894,000         1,106,000 

1. การประชุมปฏิบัติการพิจารณาคัดกรองรายงานการประเมิน
สถานศึกษาพอเพียง (ปีละ 2 รอบ เดือน พ.ค.และ พ.ย.)

 สวก. 2 คร้ัง 260,000                 260,000            260,000                 
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 สพฐ.  สพท./รร. รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส านักท่ี

รับผิดชอบ  ค่าเป้าหมาย  ตัวช้ีวัด  งบด าเนินงาน
รวมท้ังส้ิน

แผนการใช้จ่ายงบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส

2. การประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะการบริหาร
โครงการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษาแก่ผู้รับผิดชอบระดับส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
(โครงการในความร่วมมือกับ ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือ
ประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ (ส านักงาน 
กปร.) ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และกอ.รมน.) (4
 คร้ัง/ ภูมิภาค)

 สวก. 225 สพท. 500,000                 500,000            500,000                 

3. การวิจัยและพัฒนาแนวการจัดการเรียนรู้ท่ีมุ่งสร้างผู้เรียนให้
เกิดกระบวนการคิดข้ันสูงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 (Sufficiency Thinking) แบบบูรณาการข้ามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ โดยใช้กระบวนการ Participatory Action Reasearch

 สวก. สพฐ.

(ข้ันท่ี 1) การประชุมปฏิบัติการพัฒนารูปแบบและแนวการ
จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ท่ีสร้างเสริมกระบวนการ
คิดข้ันสูงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency 
Thinking)

 สวก. สพฐ. 300,000                 300,000            300,000                 

(ข้ันท่ี 2) (จัดสรรงบประมาณให้เขตพ้ืนท่ีกลุ่มวิจัย) การทดลอง
การใช้แนวการจัดการเรียนรู้ฯ

 สวก. สพฐ.

(ข้ันท่ี 3) การลงพ้ืนท่ีเพ่ือติดตามผลการทดลองการใช้แนวการ
จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ท่ีสร้างเสริมกระบวนการ
คิดข้ันสูงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency 
Thinking)

 สวก.  สพฐ. 180,000                 180,000            180,000                 

(ข้ันท่ี 4) การประชุมปฏิบัติการเพ่ือสะท้อนและประเมินผลจาก
การทดลองการใช้ (Try Out Implementation Phase) การน า
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีสร้างเสริมกระบวนการคิดข้ันสูง 
Sufficiency Thinking

 สวก.  สพฐ. 424,000                 424,000            424,000                 

4. การวิจัยและพัฒนาแนวทางการบริหารสถานศึกษาลักษณะ 
Whole School Approach ตามศาสตร์พระราชา (สนอง
ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อท่ี 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ี
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม) : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านเกาะอาดัง 
สพป. สตูล

 สวก.  สพป. สตูล 496,000                 496,000            496,000                 

5. การประชุมปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการท างาน 
Coaching-Roving Team (โครงการในความร่วมมือกับ 
ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ (ส านักงาน กปร.) ส านักงานทรัพย์สิน
ส่วนพระมหากษัตริย์ และกอ.รมน.) (4 คร้ัง/ ภูมิภาค)

 สวก.  เครือข่าย
ศึกษานิเทศก์
และครู 4 
ภูมิภาค

500,000                 500,000            500,000                 
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 สพฐ.  สพท./รร. รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส านักท่ี

รับผิดชอบ  ค่าเป้าหมาย  ตัวช้ีวัด  งบด าเนินงาน
รวมท้ังส้ิน

แผนการใช้จ่ายงบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส

6. การจัดท าส่ือ web content & media (วีดิทัศน์ 
infographic) เพ่ือเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์เชิงรุก

 สวก.  สพฐ. 500,000                 500,000            500,000                 

7. การจัดพิมพ์และเผยแพร่เอกสารงานวิจัย (กิจกรรมข้อ 3 และ
 4) เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เชิงรุกผลการด าเนินงานของ
 สพฐ.

 สวก.  สพฐ. 500,000                 500,000            500,000                 

8. การพัฒนาระบบสนเทศ/เวปไซต์ PLC-สพฐ เพ่ือเป็นชุมชน
การเรียนรู้ออนไลน์ การพัฒนาความรู้ความเข้าใจเชิง
เศรษฐศาสตร์ (Economic Literacy) และเศรษฐกิจอาเซียนใน
การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ประเทศไทย 
4.0 (ร่วมกัน)

 สวก.  สพฐ. 340,000                 340,000            340,000                 

9. โครงการวิจัยและพัฒนาแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมุ่ง
สร้างผู้เรียนให้มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการในยุคเศรษฐกิจ
ดิจิทัล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้
กระบวนการ Participatory Action Reasearch ภายใต้ความ
ร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ (International Institute for 
Trade and Development - ITD)

 สวก.  สพฐ. 1,600,000               1,600,000         1,600,000               

10. จัดสรรแก่ สพท.โครงการวิจัยและพัฒนาแนวการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมุ่งสร้างผู้เรียนให้มีทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้กระบวนการ Participatory Action 
Reasearch

 สวก.  24 สพท. 
โครงการวิจัย

2,400,000               2,400,000            2,400,000               

11. จัดสรรแก่ สพท.และสถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการการวิจัย
และพัฒนาแนวการจัดการเรียนรู้ท่ีมุ่งสร้างผู้เรียนให้เกิด
กระบวนการคิดข้ันสูงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(Sufficiency Thinking) แบบบูรณาการข้ามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ โดยใช้กระบวนการ Participatory Action Reasearch

 สวก.  48 รร. (12 
สพท.)

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

โครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย 
ตามแนวพระราชด าริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช รัชกาลท่ี ๙ “การเสริมสร้างทักษะการคิด
วิเคราะห์ผ่านกิจกรรม (Active Learning) การเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ชาติไทย”

สวก.  ร้อยละของส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามีการพัฒนาความรู้
ความเข้าใจในการจัดการเรียน
การสอนประวัติศาสตร์ชาติไทย
ท่ีปลูกฝังความรักชาติ ส่งเสริม
การคิดวิเคราะห์ตามแนว
ทางการจัดกิจกรรม Active 
Learning ให้แก่ครูผู้สอนสาระ
การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในสังกัด

             9,000,000         5,000,000            4,000,000              9,000,000           500,000         4,000,000         3,530,000           970,000 
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 สพฐ.  สพท./รร. รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส านักท่ี

รับผิดชอบ  ค่าเป้าหมาย  ตัวช้ีวัด  งบด าเนินงาน
รวมท้ังส้ิน

แผนการใช้จ่ายงบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส

1. การพัฒนาหลักสูตรและแนวการจัดการเรียนรู้เร่ืองสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ตามข้อเสนอคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ

 สวก. สพฐ. 800,000                 800,000            800,000                 200,000            200,000            400,000            -                  

2. การพัฒนาแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
ทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรมไทย เพ่ือปลูกฝังความรัก
และภาคภูมิใจในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ไทย 
(โครงการภายใต้ MOU ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและ
กระทรวงวัฒนธรรม)

 สวก. สพฐ. -                       -                  -                  -                  -                  

   2.1 การประชุมปฏิบัติการพัฒนารูปแบบและแนวการจัดการ
เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรมไทย

 สวก. สพฐ. 600,000                 600,000            600,000                 300,000            -                  300,000            -                  

   2.2 การลงพ้ืนท่ีเพ่ือทดลอง ติดตาม และปรับปรุงภายหลัง
การทดลองการใช้แนวการจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรมไทย

 สวก. สพฐ. 300,000                 300,000            300,000                 -                  150,000            150,000            -                  

   2.3 การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้จากฐานข้อมูล
แหล่งเรียนรู้เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรมไทย ใน
รูปแบบเวปไซต์ Web content/ Media/ Infographic

 สวก. สพฐ. 500,000                 500,000            500,000                 -                  500,000            -                  -                  

3. การวิจัยและพัฒนาแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ท้องถ่ินท่ีเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ผ่าน
กิจกรรมรูปแบบ Active Learning โครงการในความร่วมมือกับ
มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และ กอ.รมน.

 สวก. สพฐ. 850,000                 850,000            850,000                 -                  425,000            -                  425,000            

4. การพัฒนาเครือข่าย Coaching-Roving Team ครูผู้จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยแบบ Active 
Learning โครงการในความร่วมมือกับมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า
มหาจักรี

 สวก. สพฐ.                  650,000            650,000 650,000                 -                  325,000            180,000            145,000            

5. การจัดท าส่ือ web content & media (วีดิทัศน์ 
infographic) เพ่ือเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์เชิงรุก

 สวก. สพฐ.                  500,000            500,000 500,000                 -                  -                  500,000            -                  

6. การจัดท าฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ 
ศิลปะ วัฒนธรรมไทย เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ชาติไทย

 สวก. สพฐ.                  400,000            400,000 400,000                 -                  400,000            -                  -                  

7. การจัดพิมพ์แนวการจัดการเรียนรู้ “การเสริมสร้างทักษะการ
คิดวิเคราะห์ผ่านกิจกรรมรูปแบบ Active Learning การเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ชาติไทย : บ้านฉัน แผ่นดินไทย"การพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม (ร่วมกัน)

 สวก. สพฐ.                  400,000            400,000 400,000                 -                  -                  -                  400,000            

8. การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม (ร่วมกัน)

 สวก. สพฐ. 2,000,000               2,000,000            2,000,000               -                  -                  2,000,000         -                  
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 สพฐ.  สพท./รร. รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส านักท่ี

รับผิดชอบ  ค่าเป้าหมาย  ตัวช้ีวัด  งบด าเนินงาน
รวมท้ังส้ิน

แผนการใช้จ่ายงบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส

9. โครงการวิจัยและพัฒนาแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ท้องถ่ินท่ีเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ผ่าน
กิจกรรมรูปแบบ Active Learning ( สพท. และสถานศึกษา
โครงการวิจัย)

 สวก. 60 รร. (12 
สพท.)

2,000,000               2,000,000            2,000,000               -                  2,000,000         -                  -                  

โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศท่ีสอง สวก.  โรงเรียนท่ี
เป็นศูนย์
เครือข่าย
พัฒนาการ
เรียนการสอน
ภาษาต่างประเ
ทศท่ีสองของ 
สพฐ.

 ร้อยละ 80 ของนักเรียนท่ีเรียน
ภาษาต่างประเทศท่ีสองอย่าง
ต่อเน่ืองสามารถใช้ภาษาในการ
ส่ือสารระดับพ้ืนฐานได้

             8,000,000         1,955,900            6,044,100              8,000,000           221,000         3,779,000         1,912,000         2,088,000 

1. สนับสนุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนภาษา 
ตปท.ท่ีสอง ผ่านศูนย์เครือข่ายฯ (จัดสรรโอนเงินให้ศูนย์
เครือข่ายฯ)

 สวก. 2,844,100             -                2,844,100           2,844,100             -                2,556,100        288,000          -                

2. ประชุมสัมมนาพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศท่ี
สอง (ร่วมกับองค์กรเจ้าของภาษา-ภาษาญ่ีปุ่น เกาหลี ฝร่ังเศส 
และเยอรมัน)

 สวก. 1,257,100             1,257,100        -                   1,257,100             197,000          940,100          80,000            40,000            

3. ประชุมปฐมนิเทศครูชาวเกาหลี  สวก. 320,000               320,000          -                   320,000               -                -                320,000          -                

4. ประชุมพัฒนาสาระการเรียนรู้ภาษารัสเซีย  สวก. 105,400               105,400          -                   105,400               -                105,400          -                -                

5. ประชุมพัฒนาสาระการเรียนรู้ภาษาอาเซียน  สวก. 105,400               105,400          -                   105,400               -                105,400          -                -                

6. จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศท่ีสอง (ค่าย
ภาษาญ่ีปุ่น เกาหลี ฝร่ังเศส เยอรมัน รัสเซียแบบเข้ม
ระดับประเทศ-จัดสรรโอนเงินให้ศูนย์เครือข่ายฯ จัด)

 สวก. 3,200,000             -                3,200,000           3,200,000             -                -                1,200,000        2,000,000        

7. ประชุมรายงานผลและเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานของครูทุน 
สพฐ.

 สวก. 168,000               168,000          -                   168,000               24,000            72,000            24,000            48,000            

งานศิลปหัตถกรรม รวมทุกสาระ สวก.              2,000,000         1,855,000              145,000              2,000,000         2,000,000                   -                     -                     -   

1. ช้ีแจงข้อมุลและรายละเอียดเก่ียวกับการจัดการแข่งขัน การ
คัดสรรคณะกรรมการและเกณฑ์การตัดสิน แก่ผู้เก่ียวข้องในแต่
ละภาค

 สวก.  4 ภูมิภาค การเข่งขัน 4 ภูมิภาค                477,040            332,040                145,000                477,040           477,040 

2. ติดตามเข้าร่วมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

 สวก.              1,522,960          1,522,960              1,522,960         1,522,960 

กิจกรรมหลัก ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน สพร.           855,000,000                   -           855,000,000           855,000,000     171,088,000     256,632,000     170,912,000     256,368,000 

     โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน  สพร.  ครู
เกษียณอายุ
ราชการ 
จ านวน 5,032
 คน

1. ผลสัมฤทธ์ิผลของผู้เรียนเป็น
รายวิชา 
2. ความพึงพอใจของผู้มีส่วน
เก่ียวข้อง เช่น ผู้ปกครอง – 
นักเรียน ฯลฯ   

855,000,000         855,000,000       855,000,000         171,088,000    256,632,000    170,912,000    256,368,000    
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 สพฐ.  สพท./รร. รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส านักท่ี

รับผิดชอบ  ค่าเป้าหมาย  ตัวช้ีวัด  งบด าเนินงาน
รวมท้ังส้ิน

แผนการใช้จ่ายงบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส

โครงการพัฒนาครูแกนน าภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค           118,026,450         5,526,450         112,500,000           118,026,450           326,450       61,000,000       54,000,000         2,700,000 

กิจกรรมหลัก พัฒนาครูแกนน าภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค 
(Boot Camp)

สวก.           118,026,450         5,526,450         112,500,000           118,026,450           326,450       61,000,000       54,000,000         2,700,000 

โครงการจัดต้ังศูนย์มินิบูทแคมป์  สวก.  ศูนย์มินิบูท
แคมป์

118,026,450         5,526,450        112,500,000       118,026,450         326,450          61,000,000      54,000,000      2,700,000        

     1. ประชุมคณะท างาน วางแผนโครงสร้างระบบการบริหาร
และแผนการด าเนินงานของศูนย์ (Mini Boot Camp)

 สวก. 326,450          326,450               326,450          -                -                -                

     2. ประชุมผู้บริหารสร้างความเข้าใจ คณะท างานนงานของ
ศูนย์ (Mini Boot Camp)

 สวก. 1,000,000        1,000,000             -                1,000,000        -                -                

     3. โอนจัดสรรงบประมาณเป็นค่าบริหารจัดการศูนย์ (Mini 
Boot Camp)

 สวก. 112,500,000       112,500,000         -                60,000,000      52,500,000      -                

     4. ติดตามการด าเนินงานของศูนย์ (Mini Boot Camp)  สวก. 2,700,000        2,700,000             -                -                -                2,700,000        

     5. แลกเปล่ียนเรียนรู้ฯ ศูนย์ (Mini Boot Camp)  สวก. 1,500,000        1,500,000             -                -                1,500,000        -                

โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม            27,800,000         3,800,000          24,000,000            27,800,000       24,687,000         2,916,200           196,800                   -   

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม
 จริยธรรม และลักษณะท่ีพึงประสงค์

สกก.            27,800,000         3,800,000          24,000,000            27,800,000       24,687,000         2,916,200           196,800                   -   

โครงการ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน สกก. นร.ในสังกัด 
สพฐ.

24,500,000           500,000          24,000,000         24,500,000           24,500,000      -                -                -                

1. จัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังท่ี 68 ปีการศึกษา 2561 ให้กับ
เจ้าภาพหลักส่ีภูมิภาค ดังน้ี 1.สพป. บุรีรัมย์ เขต 1  2. สพป. 
พะเยา เขต 1 3. สพป. นครปฐม เขต 1 4. สพป. ตรัง เขต 1

สกก. สามารถน า
ความรู้ท่ีได้รับ
ไปประกอบ
อาชีพใน
อนาคต

1. นักเรียนประมาณ 300,000 
คน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคน ได้ร่วมกิจกรรม ใน
ระดับสถานศึกษาระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาระดับภาค ระดับชาติ

24,000,000             24,000,000           24,000,000             24,000,000       

2. จัดประชุมเตรียมงาน สกก. 2. ส านักงานเขตพ้ืนท่ี 225 เขต
และส านักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ จัดเวทีการแข่งขันกิจกรรม

500,000                 500,000           500,000                 500,000            

สกก. เชิงคุณภาพ
สกก. 1. นักเรียนได้เรียนรู้บูรณาการ

กิจกรรม เข้าใจกระบวนการ
ท างานน าไปปรับใช้กับ
ชีวิตประจ าวัน มีทักษะชีวิตท่ีดี

สกก. 2. นักเรียนสามารถผลิตผลงาน
จ าหน่าย มีรายได้เสริมระหว่าง
ศึกษาเล่าเรียน

สกก. 3. นักเรียนมีเวทีในการน าเสนอ
ผลงาน และแสดงออก
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 สพฐ.  สพท./รร. รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส านักท่ี

รับผิดชอบ  ค่าเป้าหมาย  ตัวช้ีวัด  งบด าเนินงาน
รวมท้ังส้ิน

แผนการใช้จ่ายงบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส

โครงการ สภานักเรียน สกก. นักเรียน /ครู
 จาก สพม.

เชิงปริมาณ 2,800,000             2,800,000        -                   2,800,000             -                2,800,000        -                -                

อบรมสัมมนาสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจ าปี 2562 สกก. ทุกจังหวัด 1. ร้อยละ 100 ของนักเรียน ครู
ท่ีเข้าอบรมสัมมนาเข้าใจ
กระบวนการท างานของสภา
นักเรียน

2,800,000              2,800,000         2,800,000              2,800,000         

สกก. 2.ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถี
ประชาธิปไตย สามัคคี ผ่าน
กิจกรรมสภานักเรียน

สกก. 3.ร้อยละ 100 ของนักเรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและ
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 
ประการผ่านกิจกรรมสภานักเรียน

สกก. เชิงคุณภาพ
สกก. นักเรียนได้ใช้ชีวิตในสังคม

ประชาธิปไตยในโรงเรียนท่ีเป็น
รูปแบบและมีสาระ มีการ
เสริมสร้างการรวมกลุ่มของ
นักเรียนมีการต้ังชุมนุม ชมรม 
เพ่ือประสานการท างานและ
ด าเนินงานในเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง  
กับบทบาทหน้าท่ีและขอบเขต
ของนักเรียน ให้เกิดวิถี
ประชาธิปไตยในโรงเรียนและ
สังคม

โครงการโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน สกก. รร.ต้นแบบ 
163 รร.

รร.ต้นแบบ 163 รร. มีเว็ปไซด์
ท่ีเหมาะสม เกิดความคล่องตัว
ในการท างาน

500,000               500,000          -                   500,000               187,000          116,200          196,800          -                

1. ประชุมคณะท างาน จัดท าเว็บไซต์ตลาดสหกรณ์โรงเรียน
ออนไลน์

สกก. 187,000               187,000          187,000                 187,000          

2. ด าเนินการทดสอบเว็บไซต์ตลาดสหกรณ์โรงเรียนออนไลน์ สกก. 116,200               116,200          116,200               116,200          

3. ประชุมผู้รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์ตลาดสหกรณ์โรงเรียน
ออนไลน์

สกก. 196,800                 196,800           196,800                 196,800          

4. ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ตลาดสหกรณ์โรงเรียนออนไลน์ สกก. ทุก รร. ทุกโรงเรียนเข้าถึงการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์
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 สพฐ.  สพท./รร. รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส านักท่ี

รับผิดชอบ  ค่าเป้าหมาย  ตัวช้ีวัด  งบด าเนินงาน
รวมท้ังส้ิน

แผนการใช้จ่ายงบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส

แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง

407,748,900         180,133,300    227,615,600       407,748,900         112,691,300    236,702,500    39,973,400      18,381,700      

โครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัด
และประเมินผล           407,748,900     180,133,300         227,615,600           407,748,900     112,691,300     236,702,500       39,973,400       18,381,700 

กิจกรรมหลักการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ สวก.            30,704,600         3,704,600          27,000,000            30,704,600           336,000       16,811,400       12,958,500           598,700 

โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย สวก. 30,704,600           3,704,600        27,000,000         30,704,600                     336,000       16,811,400       12,958,500           598,700 

1. กิจกรรมการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

 สวก.  ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ของศึกษานิเทศก์
ปฐมวัย ผู้บริหารโรงเรียนและ
ครูผู้สอนระดับปฐมวัย ได้รับ
การพัฒนา

-                     -                  -                                       -   

   1.1  การประชุมปฏิบัติการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

 สวก. 486,000               486,000            486,000                                 -             162,000 324,000          -                

   1.2 จัดพิมพ์เอกสารการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัย
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

 สวก. 840,000               840,000            840,000                                 -                     -   840,000          -                

   1.3  การประชุมปฎิบัติการสัมมนาการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธักราช 2560

 สวก. 757,200               757,200            757,200                                 -             329,400 427,800          -                

   1.4 จัดสรรให้ สพป.(183 เขต)ต่อยอดการสัมมนาการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธัก
ราช 2560

 สวก. 10,800,000           10,800,000           10,800,000                             -           8,100,000 2,700,000        -                

2. กิจกรรมการพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย  สวก.  ร้อยละ 80 ร้อยละผู้ปกครองได้รับการอบรม
เร่ืองความส าคัญของการเล่น
ตามหลักการพัฒนาสมอง

-                     -                  -                     -                -                

   2.1 การประชุมปฎิบัติจัดท าชุดพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็ก
ปฐมวัย

 สวก. 268,000               268,000            268,000               -                -                268,000          

   2.2 จัดสรรให้เขตอบรมพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองปฐมวัยเพ่ือ
การอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวัย

 สวก. 8,100,000             8,100,000            8,100,000             -                -                  8,100,000        

3. การนิเทศติดตามการจัดการศึกษาปฐมวัยและการ
ประเมินผล

 สวก.  ร้อยละ 100  ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างของ
นักเรียนท่ีจบหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยได้รับการประเมิน
พัฒนาการตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย

-                     -                  -                     

   3.1 การประชุมปฎิบัติการบรรณาธิการเคร่ืองมือการประเมิน
พัฒนาการเด็กปฐมวัย

 สวก. 336,000               336,000            336,000               336,000          -                -                

   3.2 จัดพิมพ์เอกสารรายงานการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย  สวก. 300,000               300,000            300,000               -                -                300,000          

   3.3 จัดสรรให้เขตประเมินพัฒนาการนักเรียนท่ีจบหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย

 สวก. 8,100,000             8,100,000            8,100,000             -                8,100,000        -                

   3.4 นิเทศติดตามจากส่วนกลาง  สวก. 120,000               120,000            120,000               -                120,000          -                
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 สพฐ.  สพท./รร. รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส านักท่ี

รับผิดชอบ  ค่าเป้าหมาย  ตัวช้ีวัด  งบด าเนินงาน
รวมท้ังส้ิน

แผนการใช้จ่ายงบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส

4. การส่งเสริมการวิจัยนวัตกรรมการจัดการศึกษาปฐมวัย  สวก.  ได้ต้นแบบ
เอกสารท่ี
พร้อมจัดพิมพ์
เผยแพร่

 ระดับความเสร็จของการจัดท า
เอกสาร

-                     -                  -                     

   4.1 ประชุมปฏิบัติการส่งเสริมการวิจัยจากส่วนกลาง  สวก. 597,400               597,400            597,400               -                -                298700 298,700          

กิจกรรมหลัก การพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา
ให้มีมาตรฐานเทียบเท่านานาชาติ

สทศ.           181,409,000       41,034,000         140,375,000           181,409,000         8,532,500     145,932,500       16,952,600         9,991,400 

การพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐาน
เทียบเท่านานาชาติ

สทศ. 181,409,000         41,034,000      140,375,000       181,409,000         8,532,500        145,932,500    16,952,600      9,991,400        

1. พัฒนาข้อสอบการอ่าน ป.1 ปีการศึกษา 2562  สทศ. เครืองมือ
ความสามารถ
ด้านการอ่าน 
 ช้ัน ป.1 ไม่
น้อยกว่า 3 
ฉบับ (อ่าน
ออกเสียง/
อ่านรู้เร่ือง)

 เครืองมือความสามารถด้าน
การอ่าน  ช้ัน ป.1 จ านวน 3 
ฉบับ (อ่านออกเสียง/อ่านรู้เร่ือง)

884,300               884,300            884,300               152,500          187,000          357,800          187,000          

2. พัฒนาข้อสอบวัดความสามารถด้านภาษา ค านวณและ
เหตุผล ช้ัน ป.3 ปีการศึกษา 2561  *จัดฉบับแบบทดสอบ

 สทศ. เครืองมือวัด
ความสามารถ
ด้านภาษา 
ค านวณและ
เหตุผล ช้ันป.3
 จ านวน 3 
ฉบับ

 เครืองมือวัดความสามารถด้าน
ภาษา ค านวณและเหตุผล ช้ันป.
3 จ านวน 3 ฉบับ

457,500               457,500            457,500               457,500          -                -                -                

3. พัฒนาข้อสอบมาตรฐานเพ่ือเข้าคลังข้อสอบมาตรฐาน 
(SBIS) และให้บริการ ปีการศึกษา 2562

 สทศ.  เคร่ืองมือมาตรฐานตาม
หลักสูตรฯในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
 ช้ัน ป.2 ป.4-6 และ ม.1-3 
กลุ่มสาระละไม่น้อยกว่า 3 ฉบับ

14,054,100           14,054,100        14,054,100           3,202,500        1,991,000        3,792,600        5,068,000        

4. ระบบคลังข้อสอบมาตรฐาน  สทศ.  จ านวน
ข้อสอบลงคลัง
 20,000 ข้อ

 ข้อสอบลงคลังได้ร้อยละ 70 2,518,000             2,518,000         2,518,000             920,000          200,000          200,000          1,198,000        

5. พัฒนาข้อสอบวัดสมรรถนท่ีจ าเป็นตามนโยบาย ช้ัน ป.3 
ปีการศึกษา 2562

 สทศ.  เคร่ืองมือวัดสมรรถนะด้าน
ภาษาและด้านคณิตศาสตร์ ด้าน
ละไม่น้อยกว่า 3 ฉบับ

3,120,100             3,120,100         3,120,100             -                679,500          1,122,200        1,318,400        
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 สพฐ.  สพท./รร. รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส านักท่ี

รับผิดชอบ  ค่าเป้าหมาย  ตัวช้ีวัด  งบด าเนินงาน
รวมท้ังส้ิน

แผนการใช้จ่ายงบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส

6.  บริหารการจัดสอบข้อสอบมาตรฐานใช้ในการสอบ
ปลายปีการศึกษา

 สทศ.  225 สพท.  225 สพท. 140,375,000         140,375,000         140,375,000         140,375,000    

7. พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและกฏ
กระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561

 สทศ. 20,000,000           20,000,000        -                     20,000,000           3,800,000        2,500,000        11,480,000      2,220,000        

7.1 จัดแปลมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป็น
ภาษาอังกฤษ เผยแพร่และจัดพิมพ์เอกสารแนวทางการ
ประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ

 สทศ.  รายการละ 
45,000 เล่ม
ส าหรับ
หน่วยงานต้น
สังกัด และ
สถานศึกษา
ระดับ
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานทุกแห่ง

 เอกสารมาตรฐานการศึกษา
ฉบับภาษาอังกฤษท่ีเป็น
มาตรฐาน ส าหรับใช้เป็นแนวทาง
ในการเทียบเคียงและอ้างอิง แก่
สถานศึกษาและหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

3,800,000               3,800,000         3,800,000             3,800,000        -                -                -                

7.2 พัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตาม
รูปแบบแนวทางการประเมินใหม่และกฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ให้แก่บุคลากร
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัดอ่ืน เพ่ือ
เป็นวิทยากรแกนน าขยายผลทางไกลให้แก่ผู้บริหาร
สถานศึกษาทุกสังกัด
(บรรณาธิการกิจหลักสูตร พิมพ์คู่มือแนวทางการขยายผล
 บันทึกวีดีทัศน์ ขยายผลทางไกล )

 สทศ.  บุคลากรเขต
พ้ืนท่ี
การศึกษา 
(รอง ผอ. 
และ
ศึกษานิเทศก์)
 600 คน 
ผู้บริหาร
สถานศึกษา 
2,500 คน

 ร้อยละ 95 ของกลุ่มเป้าหมายท่ี
เข้ารับการพัฒนา มีผลการ
ประเมินพัฒนาการตามหลักสูตร
สูงข้ึน

14,380,000             14,380,000        14,380,000           -                2,500,000        11,080,000      800,000          

7.3 แลกเปล่ียนเรียนรู้จากประสบการณ์การประเมินและ
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ีรุ่นแรก (ติดตาม
ลงพ้ืนท่ี บันทึกวีดีทัศน์ จัดเวทีเสวนา )

 สทศ.  บุคลากรท่ี
ร่วมเป็นผู้
ประเมิน
คุณภาพ
ภายนอก 
และ
สถานศึกษาท่ี
ได้รับการ

เอกสารสรุปปัญหา อุปสรรค 
และข้อเสนอเชิงนโยบายแนว
ทางการประเมินคุณภาพ
การศึกษา จากประสบการณ์
การประเมินคุณภาพภายนอก
รอบส่ีรุ่นแรก

1,820,000               1,820,000         1,820,000               -                -                  400,000            1,420,000         

กิจกรรมหลัก การพัฒนาระบบการทดสอบความสามารถ
พ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)

สทศ.            69,495,000       69,495,000                       -              69,495,000       46,014,000       23,481,000                   -                     -   

การพัฒนาระบบการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (National Test : NT)

สทศ. 680,000 คน  จ านวนนักเรียนช้ัน ป.3 ทุก
สังกัด ท่ีเข้าร่วมทดสอบฯ

69,495,000           69,495,000      -                   69,495,000           46,014,000      23,481,000      -                -                

1. การบริหารจัดการ  สทศ. 66,495,000           66,495,000        66,495,000           43,014,000      23,481,000      -                -                

2. วิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผลการทดสอบความสามารถ
พ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ

 สทศ. 3,000,000             3,000,000         3,000,000             3,000,000        -                -                -                
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 สพฐ.  สพท./รร. รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส านักท่ี

รับผิดชอบ  ค่าเป้าหมาย  ตัวช้ีวัด  งบด าเนินงาน
รวมท้ังส้ิน

แผนการใช้จ่ายงบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส

กิจกรรมหลัก การพัฒนาระบบการทดสอบความสามารถใน
การอ่านของผู้เรียนระดับชาติ

สทศ.            42,464,300       19,973,700          22,490,600            42,464,300       22,163,300       20,301,000                   -                     -   

การพัฒนาระบบการทดสอบความสามารถในการอ่านของ
ผู้เรียนระดับชาติ

สทศ.  720,000 คน  จ านวนนักเรียนช้ัน ป.1 ทุก
สังกัด ท่ีเข้าร่วมทดสอบฯ

42,464,300           19,973,700      22,490,600         42,464,300           22,163,300      20,301,000      -                -                

1.การบริหารจัดการ  สทศ. 40,464,300           17,973,700        22,490,600           40,464,300           20,163,300      20,301,000      -                -                

2. วิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผลการทดสอบความสามารถ
พ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ

 สทศ. 2,000,000             2,000,000         2,000,000             2,000,000        -                -                -                

กิจกรรมหลัก การพัฒนาศักยภาพการวัดและประเมิน
คุณภาพผู้เรียนตามแนวทางการทดสอบระดับชาติ (O-NET 

และ NT) และนานาชาติ

สทศ.            27,776,500          5,576,500            22,200,000            27,776,500       24,156,500           700,000           800,000         2,120,000 

การพัฒนาศักยภาพการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียนตาม
แนวทางการทดสอบระดับชาติ (O-NET และ NT ) และ
นานาชาติ

สทศ. 27,776,500           5,576,500        22,200,000         27,776,500           24,156,500      700,000          800,000          2,120,000        

1. พัฒนาศักยภาพเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาใน
การสร้างข้อสอบอัตนัยหรือเขียนตอบ ในการวัดและ
ประเมินผลในช้ันเรียนตามข้อส่ังการของนายกรัฐมนตรี

 สทศ.  22,500 คน  จ านวนครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีได้รับการพัฒนา
ศักยภาพฯ

22,756,500           556,500            22,200,000           22,756,500           22,756,500      -                -                -                

2. สอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาไทย ส าหรับ
ชาวต่างประเทศ

 สทศ.  250 คน  จ านวนชาวต่างประเทศท่ีเข้า
ร่วมทดสอบฯ

2,400,000             2,400,000         2,400,000             1,400,000        -                800,000          200,000          

3. ส่งเสริม สนับสนุนและการติดตามการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET)

 สทศ. 2,620,000             2,620,000         2,620,000             -                700,000          -                1,920,000        

กิจกรรมหลักการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการประเมิน PISA 2021

สทศ.            21,259,000       20,759,000              500,000            21,259,000         6,450,000         6,100,000         3,500,000         5,209,000 

การยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
ประเมิน PISA 2021

สทศ. 21,259,000           20,759,000      500,000             21,259,000           6,450,000        6,100,000        3,500,000        5,209,000        

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือการสัมมนานานาชาติ ด้าน
นโยบายการศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 สทศ.  ประเทศ
สมาชิก
OECD

(เป็นเจ้าภาพ
ร่วมกับสสวท.)

 จ านวนในคลังข้อสอบวัด
สมรรถนะส าคัญ ด้านการรู้เร่ือง
การอ่าน การรู้เร่ืองคณิตศาสตร์ 
และการรู้เร่ืองวิทยาศาสตร์ 
PISA-style ตามกรอบการ
ประเมิน PISA 2021 มากกว่า 
300 สถานการณ์

700,000                 700,000            700,000                 700,000            -                  -                  -                  

2. พัฒนาคลังข้อสอบวัดสมรรถนะส าคัญ ด้านการรู้เร่ืองการ
อ่าน การรู้เร่ืองคณิตศาสตร์ และการรู้เร่ืองวิทยาศาสตร์ 
PISA-style ตามกรอบการประเมิน PISA 2021

 สทศ.  สพท 225 เขต
จ านวน 2 คร้ัง 

 เอกสารทางวิชาการบทเรียน
จาก PISA 2018 สู่การเตรียม
ความพร้อมรับการประเมิน PISA
 2021

8,000,000               8,000,000         8,000,000               3,750,000         3,000,000         500,000            750,000            
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 สพฐ.  สพท./รร. รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส านักท่ี

รับผิดชอบ  ค่าเป้าหมาย  ตัวช้ีวัด  งบด าเนินงาน
รวมท้ังส้ิน

แผนการใช้จ่ายงบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส

3. ถอดบทเรียนกระบวนการเตรียมความพร้อมเชิงบูรณา
การกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ โครงการประเมินผลนักเรียน
ร่วมกับนานาชาติ (PISA 2018)

 สทศ.  1.ครูผู้สอน
จากโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
การสอบ PISA
 2018 จ านวน
 200 
2.บุคลากรจาก
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องกับ
การสอบ PISA
 จ านวน 10 
คน
จ านวน 2 คร้ัง 

 จ านวนบุคลการทางการศึกษาท่ี
ได้รับการพัฒนาสมรรถนะการ
สอบด้วยคอมพิวเตอร์ด้วยระบบ
การสอบแบบ online

3,000,000               3,000,000         3,000,000               1,500,000         500,000            1,000,000         -                  

4. พัฒนาสมรรถนะการสอบด้วยคอมพิวเตอร์ด้วยระบบการ
สอบแบบ online เพ่ือเตรียมความพร้อมรับการประเมิน 
PISA 2021 ระดับสถานศึกษาแกนน า

 สทศ. สพท 225 เขต
โรงเรียน 550 
โรง-
หน่วยงานอ่ืน
ท่ีเก่ียวข้อง

ส่ือเสริมสมรรถนะการรู้เร่ืองการ
อ่านบูรณาการผ่านสถานการณ์
ในแบบวัดสมรรถนะการรู้เร่ือง
วิทยาศาสตร์ และการรู้เร่ือง
วิทยาศาสตร์ รูปแบบPISA-Style
 เพ่ือยกระดับขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน

3,700,000               3,700,000         3,700,000               -                  -                  500,000            3,200,000         

5. ส่ือสารสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการน าองค์ความรู้
เก่ียวกับ PISA ไปใช้เพ่ือการพัฒนาระดับสถานศึกษาและ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน
 PISA 2021

 สทศ. สพท. 225 
เขตบุคลากร
หน่วยงานอ่ืน
จ านวน 10 คน

สพท. 225 เขต บุคลากร
หน่วยงานอ่ืน จ านวน 10 คน

2,759,000               2,759,000         2,759,000               -                  -                  1,500,000         1,259,000         

6. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษา
และการเทียบวุฒิการศึกษาระดับการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน

 สทศ. 3,100,000               2,600,000         500,000               3,100,000               500,000            2,600,000         -                  -                  

6.1 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการ
วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาส าหรับ
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาท่ีเป็น
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะและมีความต้องการพิเศษ: ระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก “พ้ืนท่ี EEC” 3 จังหวัด (ชลบุรี
 ฉะเชิงเทรา และระยอง) โรงเรียนในโครงการ 
Education Hub และโรงเรียนจากหน่วยงานต่างสังกัด

 สทศ. 31 สพท./180
 คน

 ร้อยละของส านักงานเขตพ้ืนท่ี
และสถานศึกษามีข้อมูล
สารสนเทศด้านการจบ
การศึกษาอย่างเป็นระบบ

1,300,000               1,300,000         1,300,000             -                  1,300,000         -                  -                  

6.2 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการ
วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาส าหรับ
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาท่ีเป็น
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะและมีความต้องการพิเศษ: 5 
จังหวัดชายแดนภาคใต้

 สทศ.  สพป. 13 
เขต/สพม. 2 
เขต/จ านวน 

200 คน

 ร้อยละของส านักงานเขตพ้ืนท่ี
และสถานศึกษามีข้อมูล
สารสนเทศด้านการจบ
การศึกษาอย่างเป็นระบบ

1,300,000               1,300,000         1,300,000             -                  1,300,000         -                  -                  
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 สพฐ.  สพท./รร. รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส านักท่ี

รับผิดชอบ  ค่าเป้าหมาย  ตัวช้ีวัด  งบด าเนินงาน
รวมท้ังส้ิน

แผนการใช้จ่ายงบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส

6.3 บรรณาธิการกิจคู่มือการบริการการเทียบวุฒิ
การศึกษาในระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

 สทศ.  ครู/
นักวิชาการ

ศึกษา/
ศึกษานิเทศก์/
ผู้เช่ียวชาญ/
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน 30 คน

ได้คู่มือการบริการการเทียบวุฒิ
การศึกษาในระบบระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ฉบับ
ปรับปรุง)

500,000 500,000 500,000 500,000            -                  -                  -                  

กิจกรรมหลัก การพัฒนามาตรฐานระบบการประเมิน
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา

สทศ.            12,799,700       12,799,700                      -              12,799,700                   -           7,500,000         5,299,700                   -   

การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษา พ .ศ. 

2561 เพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี

สทศ. 12,799,700           12,799,700      -                   12,799,700           -                7,500,000        5,299,700        

- ส่ือสารสร้างความเข้าใจเก่ียวกับระบบการประเมินคุณภาพ
การศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2561 เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับสถานศึกษาท่ีพร้อม
รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ีรุ่นท่ี 2 จ านวน 5,500
 แห่งทุกสังกัด ด้วยระบบทางไกล 
(พัฒนาหลักสูตร เตรียมความพร้อมสถานศึกษา จัดท า
เอกสารประกอบการสัมมนา และอบรมทางไกล สัมมนา
บุคลากรแกนน า บันทึกวิดีทัศน์ และขยายผลทางไกล)

 สทศ.  สถานศึกษา
สังกัด สพฐ. 
5,000 แห่ง
สังกัดอ่ืน 500
 แห่ง

 ร้อยละ 95 ของกลุ่มเป้าหมายท่ี
เข้ารับการสัมมนา มีผลการ
ประเมินพัฒนาการตามหลักสูตร
สูงข้ึน

12,799,700           12,799,700      12,799,700           - 7,500,000        5,299,700        -                

กิจกรรมหลัก การส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา

สทศ.            21,840,800         6,790,800          15,050,000            21,840,800         5,039,000       15,876,600           462,600           462,600 

การส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา

สทศ. 21,840,800           6,790,800        15,050,000         21,840,800           5,039,000        15,876,600      462,600          462,600          

บูรณาการความร่วมมือเพ่ือพัฒนาระบบและกลไกการบริหาร
จัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพ
แนวใหม่

 สทศ. -                     -                -                -                -                

1. เพ่ิมขีดความสามารถและศักยภาพการบริหารจัดการ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของบุคลากรหลักด้านการ
ประกันคุณภาพร่วมกับสถาบันท่ีมีความเช่ียวชาญ

 สทศ. 60 คน  ร้อยละของบุคลากรหลักด้าน
การประกันคุณภาพได้รับการ
เพ่ิมขีดความสามารถและ
ศักยภาพการบริหารจัดการ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของบุคลากรหลักด้านการ
ประกันคุณภาพ

2,389,200 2,389,200         2,389,200             1,997,800        391,400          -                -                
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 สพฐ.  สพท./รร. รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส านักท่ี

รับผิดชอบ  ค่าเป้าหมาย  ตัวช้ีวัด  งบด าเนินงาน
รวมท้ังส้ิน

แผนการใช้จ่ายงบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส

2. ประสานแผนการบูรณาการความร่วมมือและการติดต้ัง
ระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับเครือข่าย
สถานศึกษา

 สทศ.  1. 45 สพท.  
2.รอง 
ผอ.สพท ศน.
ประกัน และ
ผู้แทน
เครือข่าย
สถานศึกษา 
สพท.ละ 3 คน
 รวมจ านวน 
135 คน 
3.ท่ีปรึกษา 
IQA จ านวน 

 ร้อยละของแผนปฏิบัติการท่ี
เกิดจากการประสานแผน
ระหว่างผู้แทนภายในส านักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและเครือข่าย
ถานศึกษาท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
เพ่ือเรียนรู้ร่วมกันพัฒนาระบบ
และกลไกการบริหารจัดการ
คุณภาพท่ีกับผู้แทนหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

1,894,000 1,894,000         1,894,000             -                1,894,000        -                -                

3. สนับสนุนการติดต้ังระบบการบริหารจัดการคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันภายในสถานศึกษา ระดับ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและเครือข่ายสถานศึกษา

 สทศ.  1) 45 สพท. 
2) เครือข่าย
สถานศึกษาท่ี
มีการบูรณา
การความ
ร่วมมือท่ี
เข้มแข็งอย่าง
ต่อเน่ืองและ
มีบริบทเป็น
การเฉพาะ 
(เช่น ท่ีต้ังอยู่
บนท่ีสูง /บน
เกาะมี
นักเรียนหลาย
ชาติพันธ์ เป็น
ต้น) จ านวน 
220 เครือข่าย

 ร้อยละของส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาและเครือข่าย
สถานศึกษาท่ีได้รับการ
สนับสนุนการติดต้ังระบบการ
บริหารจัดการคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาเพ่ือการ
ประกันภายในสถานศึกษา

11,450,000 11,450,000           11,450,000           450,000          11,000,000      -                -                

4. ลงพ้ืนท่ีของทีมท่ีปรึกษา IQA เพ่ือให้ค าปรึกษา แนะน า
ช่วยเหลือ และก ากับ ติดตาม

 สทศ.  1) ส านักงาน
เขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 45 
เขตพ้ืนท่ี
การศึกษา
2) เครือข่าย
สถานศึกษา 
จ านวน 220 
เครือข่าย

 จ านวนคร้ังของการลงพ้ืนท่ีของ
ทีมท่ีปรึกษา IQA เพ่ือให้

ค าปรึกษา แนะน าช่วยเหลือ 
และก ากับ ติดตามการบูรณา

การความร่วมมือระดับส านักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและระดับ

เครือข่ายสถานศึกษา

925,200 925,200            925,200               -                -                462,600          462,600          

101



 สพฐ.  สพท./รร. รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส านักท่ี

รับผิดชอบ  ค่าเป้าหมาย  ตัวช้ีวัด  งบด าเนินงาน
รวมท้ังส้ิน

แผนการใช้จ่ายงบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส

5. เวทียกย่องเชิดชูเกียรติและแลกเปล่ียนเรียนรู้ ต้นแบบ
สถานศึกษาด้านระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพ รางวัล IQA
 AWARD ประจ าปี 2561 ในงานมหกรรมวิชาการฯ ระดับ
ภูมิภาค ( 4 ภาค )

 สทศ.  1) ต้นแบบ
สถานศึกษา 
รางวัล IQA 
AWARD 
ประจ าปี 
2561 จ านวน
 339แห่ง
2) 
สถานศึกษา
สังกัด
หน่วยงาน
ต่างๆ ท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม

 ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ต้นแบบ
สถานศึกษาด้านระบบและกลไก
การบริหารจัดการคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาเพ่ือการ
ประกันคุณภาพ รางวัล IQA 
AWARD ประจ าปี 2561 ในงาน
มหกรรมวิชาการ ฯ ระดับ
ภูมิภาคท่ีมีความพึงพอใจระดับ
ดีอย่างน้อยร้อยละ 80 ข้ึนไป

5,182,400 1,582,400         3,600,000            5,182,400             2,591,200        2,591,200        -                -                
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 สพฐ.  สพท./รร. รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวมท้ังส้ิน     2,963,648,500   379,090,300    2,584,558,200    2,963,648,500    1,398,879,500   246,174,650    1,266,905,850     51,688,500 

แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 2,576,508,700       369,151,100     2,205,688,400     2,576,508,600      1,241,109,200     228,079,350    1,063,151,650     44,168,500      

ผลผลิตท่ี 2 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 358,096,900         253,331,700     103,096,000        358,096,800        228,436,800        62,335,350      50,707,850          16,616,900      

กิจกรรมหลัก การจัดการศึกษาประถมศึกษาส าหรับโรงเรียน
ปกติ

 สอ./ 

สนผ. /

สทร.

186,009,300         169,340,100     15,000,000          186,009,200        165,005,400        12,202,700      7,617,700           1,183,500        

1. โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน  สอ.  นักเรียนทุน
พระราชทาน 
ม.ท.ศ. รุ่น 9 
169 คน

 ร้อยละ 100 ของนักเรียนทุนฯ ได้รับการ
พัฒนาตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

4,760,600             4,760,600        -                     4,760,600            2,762,800           -                 1,997,800           -                 

     1.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายแนะแนว
การศึกษาต่อแก่นักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี

-                     -                     -                 -                     -                 

     1.2 ขบวนการลงพ้ืนท่ีเชิงประจักษ์ ตรวจทานการคัดเลือก
คัดสรรนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.และติดตามนักเรียนท่ี
ได้รับทุน

-                     -                     -                 -                     -                 

     1.3 การประชุมเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนทุน
พระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นท่ี 9 เพ่ือเข้ารับการฝึกและพัฒนา
ศักยภาพ คร้ังท่ี 2 ประจ าปี 2561

2,762,800             2,762,800        2,762,800            2,762,800           -                 -                     -                 

     1.4 ปฐมนิเทศ รับฟังค าช้ีแจง และเตรียมน านักเรียนเข้า
เผ้ารับพระราชทานทุนฯ

-                     -                     -                 -                     -                 

     1.5 การติดตาม เย่ียมนักเรียนทุนการศึกษาโครงการ
ทุนการศึกษา ม.ท.ศ. และติดตามนักเรียนท่ีได้รับทุน

-                     -                     -                 -                     -                 

    1.6 กิจกรรมติดตามผลการด าเนินงานการบริหารจัดการ
ทุนการศึกษาภาคเอกชน

-                     -                     -                 -                     -                 

    1.7 การติดตาม เย่ียมนักเรียนทุนพระราชทาน นักเรียน 
นักศึกษา ท่ีมีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยใน
พ้ืนท่ีภาคใต้

-                     -                     -                 -                     -                 

    1.8 การประชุมเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนทุน
พระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นท่ี 9 เพ่ือเข้ารับการฝึกและพัฒนา
ศักยภาพ คร้ังท่ี 1 ประจ าปี 2562

1,997,800             1,997,800        1,997,800            -                     -                 1,997,800           -                 

2. โครงการหารายได้ระหว่างเรียน  สอ.  นร. ในสังกัด 
สพฐ. 205 คน

 ร้อยละ 100 ของนักเรียนท่ีเข้าร่วม สามารถ
ปฏิบัติงานได้จริง

1,000,000             1,000,000        1,000,000            -                     -                 1,000,000           -                 

 - จ้างนักเรียนไปท างานในหน่วยงานราชการท่ีร่วมโครงการ 1,000,000             1,000,000        1,000,000            -                     -                 1,000,000           -                 

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส านักท่ี
รับผิดชอบ  ค่าเป้าหมาย  ตัวช้ีวัด  งบด าเนินงาน

รวมท้ังส้ิน
แผนการใช้จ่ายงบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 สพฐ.  สพท./รร. รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส านักท่ี

รับผิดชอบ  ค่าเป้าหมาย  ตัวช้ีวัด  งบด าเนินงาน
รวมท้ังส้ิน

แผนการใช้จ่ายงบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส

3. โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการศึกษา

 สทร. 157,998,700         156,329,500     -                     157,998,600        151,936,200        3,902,700        1,246,200           913,600          

    3.1 การบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขครุภัณฑ์ด้าน ICT  ร้อยละ 90 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 118,714,700         118,714,700     118,714,700        118,714,700        -                 -                     -                 

       3.1.1 การบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายภายใน สพฐ. ส่วนกลาง

1 ระบบ 25,339,200 25,339,200 25,339,200 25,339,200

       3.1.2 การบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ
คอมพิวเตอร์พร้อม Software และอุปกรณ์ Storage

1 ระบบ 72,770,000 72,770,000 72,770,000 72,770,000

      3.1.3 การบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ
คอมพิวเตอร์พร้อมระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล

1 ระบบ 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000

      3.1.4 การบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ e-Mail 1 ระบบ 408,000 408,000 408,000 408,000

      3.1.5 การบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขศูนย์คอมพิวเตอร์ 
(Data Center) ราชด าเนิน

1 ระบบ 497,500 497,500 497,500 497,500

      3.1.6 การบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขศูนย์คอมพิวเตอร์ 
(Data Center) เอกมัย

1 ระบบ 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000

      3.1.7 การบ ารุงรักษาซ่อมแซมระบบคลังส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 2 ระบบ 9,500,000 9,500,000 9,500,000 9,500,000

    3.2 โครงการพัฒนาระบบประชุมทางไกลและผลิตรายการ
เพ่ือการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน

 ร้อยละ 90 ระบบประชุมทางไกลท่ีมี
ประสิทธิภาพ
 สามารถให้บริการกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา

15,614,200           15,614,200      15,614,100          13,551,400          687,600          687,600              687,600          

      3.2.1 จ้างเหมาบริการผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีการ
ประชุมทางไกลและผลิตรายการของ สพฐ.

1 คน 360,000                360,000           360,000               360,000              

     3.2.2 จ้างเหมาบริการเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
ส านักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน ในส่วนของงานประชุม
ทางไกลและถ่ายท ารายการ

9 คน 1,620,000             1,620,000         1,620,000            1,620,000            

      3.2.3 การเช่าพ้ืนท่ีส าหรับวางเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่
ข่ายงานถ่ายทอดสดผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

12 เดือน 750,000 750,000           750,000               750,000              

      3.2.4 การจ้างเหมาบ ารุงรักษาระบบประชุมทางไกลวิดีโอ
คอนเฟอเรนซ์เพ่ือการบริหารงานของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

12 เดือน 3,556,700 3,556,700         3,556,700            3,556,700            

      3.2.5 บ ารุงรักษาระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ของส านักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา (155 ชุด x 40,000 บาท)

12 เดือน 6,200,000 6,200,000         6,200,000            6,200,000            

      3.2.6 เช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบ Fiber 
optic

12 เดือน 594,500 594,500           594,500               594,500              -                 -                     -                 

      3.2.7 เตรียมงานถ่ายท าและบันทึกรายการพุธเช้าข่าว
โรงเรียนและพุธเช้าข่าว สพฐ.

48 คร้ัง 136,800                136,800           136,800               34,200                34,200            34,200                34,200            
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 สพฐ.  สพท./รร. รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส านักท่ี

รับผิดชอบ  ค่าเป้าหมาย  ตัวช้ีวัด  งบด าเนินงาน
รวมท้ังส้ิน

แผนการใช้จ่ายงบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส

      3.2.8 ถ่ายท าและบันทึกรายการประชุมนอกสถานท่ีของ
ทุกส านักใน สพฐ.

12 คร้ัง 1,300,800             1,300,800         1,300,800            325,200              325,200          325,200              325,200          

      3.2.9 ถ่ายท าและบันทึกรายการผลงานเด่นตามนโยบาย
ของรัฐบาล

10 คร้ัง 884,000                884,000           884,000               88,400                265,200          265,200              265,200          

      3.2.10 ถ่ายท าและบันทึกรายการเพ่ือสนับสนุนงาน สพฐ.
นิวส์

10 คร้ัง 211,400               211,400           211,400               22,400                63,000            63,000                63,000            

   3.3 โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีธุรการ  ร้อยละ 100 ตามวัตถุประสงค์โครงการจ้าง
เหมาเจ้าหน้าท่ีธุรการ

627,000               627,000           -                     627,000              627,000              -                 -                     -                 

     3.3.1 วุฒิปริญญาตรี 1 คน 165,000                165,000           165,000               165,000              

      3.3.2 วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 1 คน 132,000                132,000           132,000               132,000              

      3.3.3  จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ีเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
บริหารจัดการเน้ือหาอิเล็กทรอนิกส์)

2 คน 330,000                330,000           330,000               330,000              

   3.4 โครงการพัฒนาระบบ Smart OBEC  สพฐ. / สพท.
 / รร.

 ร้อยละ 90 ของผู้ใช้งานระบบสามารถใช้งาน
ระบบได้เป็นอย่างดี บรรลุวัตถุประสงค์การใช้
งาน

722,800               722,800           722,800              194,600              194,600          333,600              -                 

      3.4.1 จัดประชุมคณะท างานเพ่ือวิเคราะห์ความต้องการ
และพัฒนา ปรับปรุงระบบ Smart OBEC ด้านสิทธิและโอกาส
ทางการศึกษา จ านวน 35 คน 4 วัน 2 คร้ัง

389,200                389,200           389,200               194,600 194,600          

      3.4.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติเพ่ือทดสอบระบบ พร้อมท้ัง
จัดท าคู่มือการใช้งาน จ านวน  30 คน 4 วัน 2 คร้ัง

333,600                333,600           333,600               333,600              

   3.5 โครงการจัดประชุมวิชาการขับเคล่ือนการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล ภายใต้ช่ืองาน“EDU digital 2018” และ
การจัดนิทรรศการแสดงผลงานการบูรณาการการจัดการ
เรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี

 ร้อยละของผลงานจากการประกวดเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ สามารถน าไป ต่อยอด
ความรู้ เกิดประโยชน์ให้กับครูและนักเรียนท่ัว
ประเทศ

18,510,200           18,510,200      -                     18,510,200          15,489,700          3,020,500        -                     -                 

       3.5.1 จัดประชุมปฏิบัติการจัดท าเกณฑ์การประกวด
แอปพลิเคช่ันเพ่ือการเรียนรู้ และวางแผนการด าเนินงานการจัด
ประชุมและการจัดนิทรรศการ "EDUdigital 2018"

 สพฐ. / สพท.
 / รร.

387,200 387,200 387,200 387,200

       3.5.2 จัดประชุมวิชาการขับเคล่ือนการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล ภายใต้ช่ืองาน “EDU digital 2018” 6 คร้ัง

 สพฐ. / สพท.
 / รร.

10,266,000 10,266,000 10,266,000 8,555,000 1,711,000

       3.5.3 จัดนิทรรศการแสดงผลงานการบูรณาการ
เทคโนโลยีดิจิทัลกับการจัดการเรียนรู้ 6 คร้ัง

 สพฐ. / สพท.
 / รร.

6,000,000 6,000,000 6,000,000 5,000,000 1,000,000

       3.5.4 จัดประกวดแอปพลิเคช่ันเพ่ือการเรียนรู้ เพ่ือน า
ผลงานท่ีได้ไปเผยแพร่เป็นต้นแบบน าไปใช้ประโยชน์และจัด
แสดงฯ ให้เห็นกระบวนการพัฒนาแอปพลิเคช่ัน 6 คร้ัง

 สพฐ. / สพท.
 / รร.

1,857,000 1,857,000 1,857,000 1,547,500 309,500
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 สพฐ.  สพท./รร. รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส านักท่ี

รับผิดชอบ  ค่าเป้าหมาย  ตัวช้ีวัด  งบด าเนินงาน
รวมท้ังส้ิน

แผนการใช้จ่ายงบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส

   3.6 โครงการซ่อมแซมอุปกรณ์ Data Center แห่งท่ี 2 

อาคารศูนย์พัฒนาหลักสูตร (เอกมัย) 4 รายการ
 Data Center

 แห่งท่ี 2
 ร้อยละ 90 ของอุปกรณ์ Data Center แห่งท่ี 
2 อาคารศูนย์พัฒนาหลักสูตร (เอกมัย) มีความ
เสถียรภาพสามารถรองรับผู้ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

3,358,800             3,358,800        3,358,800            3,358,800           

        3.6.1 อุปกรณ์ F5 Big-TP System 8950 1,669,200             1,669,200         1,669,200            1,669,200           

        3.6.2 Replace disk and Install HMC + Restore 545,700               545,700            545,700              545,700              

        3.6.3 อุปกรณ์ F5 Big-TP System 8952 513,600               513,600            513,600              513,600              

        3.6.4 อุปกรณ์ I/O Unit Sun M8000 630,300               630,300            630,300              630,300              

   3.7 สรุปผลและรายงานผลการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์ส าหรับการเรียนการสอน และค่าเช่า
อินเทอร์เน็ต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 สพป. สพม. รร.
 และ
หน่วยงาน/
โรงเรียน สศศ.

 ร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในการจัดสรร
จัดสรรระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ส าหรับ
การเรียนการสอน และค่าเช่าอินเทอร์เน็ต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

451,000               451,000           -                     451,000              225,000              226,000          

        3.7.1 ออกส ารวจผลการจัดซ้ือจัดจ้างของส านักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา และหน่วยงาน/โรงเรียน สศศ.

300,000               300,000            300,000              225,000              75,000            

       3.7.2 จัดประชุมสรุปผลและรายงานผลการจัดสรรระบบ
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ส าหรับการเรียนการสอน และค่าเช่า
อินเทอร์เน็ต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

151,000               151,000            151,000              151000

4. โครงการยกระดับโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสู่ความ
เป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

 สนผ. 15,000,000           -                 15,000,000          15,000,000          7,500,000           7,500,000        -                     -                 

     4.1 การพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน
วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์

 10 รร. 15,000,000           15,000,000          15,000,000          7,500,000           7,500,000        -                     -                 

     4.2 การพัฒนาห้องเรียนคุณภาพในการด าเนินการปรับการ
เรียนเปล่ียนการสอน

 10 รร. -                     -                     -                 -                     -                 

     4.3 การจัดหาส่ือหนังสือเพ่ือพัฒนาคุณภาพ  10 รร. -                     -                     -                 -                     -                 

     4.4 การจัดค่ายคุณธรรม  10 รร. -                     -                     -                 -                     -                 

5. โครงการบริหารงานสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

 สนผ. 1,250,000             1,250,000        -                     1,250,000            250,000              800,000          200,000              -                 

    กิจกรรมย่อย : ประชุมปฏิบัติการคณะท างานจัดท าแนว
ทางการด าเนินงานสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562

 ประชุม
คณะท างาน 
จ านวน 1 คร้ัง

                                                    -   250,000               250,000           250,000              250,000              -                 -                     -                 

    กิจกรรมย่อย : จัดพิมพ์เอกสารแนวทางการด าเนินงาน
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 32,000 เล่ม                                                     -   800,000               800,000           800,000              -                     800,000          -                     -                 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 สพฐ.  สพท./รร. รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส านักท่ี

รับผิดชอบ  ค่าเป้าหมาย  ตัวช้ีวัด  งบด าเนินงาน
รวมท้ังส้ิน

แผนการใช้จ่ายงบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส

    กิจกรรมย่อย : ติดตามการด าเนินโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 ติดตามการ
ด าเนินงาน
ส่วนภูมิภาค

                                                    -   200,000               200,000           200,000              -                     -                 200,000              -                 

6. โครงการบริหารงานงบลงทุน  สนผ. 6,000,000             6,000,000        -                     6,000,000            2,556,400           -                 3,173,700           269,900          

     กิจกรรมย่อย : จัดประชุมช้ีแจงการจัดซ้ือจัดจ้างและการ
ควบคุมงานก่อสร้างให้กับโรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาท่ีได้รับงบผูกพัน

2,316,400             2,316,400        2,316,400            2,316,400           -                 -                     -                 

     กิจกรรมย่อย : ตรวจสอบข้อมูลโรงเรียนท่ีเสนอขอต้ัง
งบประมาณค่าก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2563 งบผูกพัน

240,000               240,000           240,000              240,000              -                 -                     -                 

     กิจกรรมย่อย : ประชุมจัดท าคู่มือแนวทางการจัดท าค าขอ
ต้ังงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน

269,900               269,900           269,900              -                     -                 -                     269,900          

     กิจกรรมย่อย : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
งบลงทุนส าหรับบุคลากรด้านการบริหารงบลงทุนของส านักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา

3,173,700             3,173,700        3,173,700            -                     -                 3,173,700           -                 

กิจกรรมหลัก ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคลได้รับสิทธิและ
โอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม
สอดคล้องตามบริบท

สนผ. สอ. 120,521,600         56,021,600      64,500,000          120,521,600        46,748,500          42,440,750      20,952,350          10,380,000      

1. โครงการขับเคล่ือนการด าเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สพฐ.

 สอ.  โครงเรียนใน
โครงการอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด าริ 
สพฐ. 20 กลุ่ม

โรงเรียน

 ทุกโรงเรียนได้ด าเนินกิจกรรมสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และพระราชปณิธาน

1,800,000             1,800,000        -                     1,800,000            248,500              440,750          730,750              380,000          

    1.1 จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนางาน
ด้านการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

20,000                 20,000            20,000                20,000                -                 -                     -                 

     1.2 การประชุมสร้างความเข้าใจพร้อมจัดท าข้อมูล
สารสนเทศและการลงข้อมูลใน Website และการจัดท าระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการพัฒนางานด้าน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (โครงการต่อเน่ือง)

50,000                 50,000            50,000                50,000                -                 -                     -                 

    1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผน ก าหนดกลยุทธ์และ
ทิศทางในการพัฒนา
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา

100,000               100,000           100,000              -                     100,000          -                     -                 

    1.4 การด าเนินงานด้านวิชาการของโรงเรียนในโครงการ
พระราชด าริ 

100,000               100,000           100,000              -                     100,000          -                     -                 

     1.5 อ านวยการร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอกท่ี
เก่ียวข้องกับการรับเสด็จของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ใน
การเย่ียมโรงเรียนโครงการพระราชด าริในการพัฒนางานด้าน
การศึกษา

16,000                 16,000            16,000                -                     6,000              6,000                 4,000              
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 สพฐ.  สพท./รร. รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส านักท่ี

รับผิดชอบ  ค่าเป้าหมาย  ตัวช้ีวัด  งบด าเนินงาน
รวมท้ังส้ิน

แผนการใช้จ่ายงบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส

     1.6 การสนับสนุนพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวง
รัชกาลท่ี 10 : ส่งเสริม ทักษะชีวิตและพัฒนาอาชีพตาม
แนวทางองเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนในโครงการพระราชด าริ

200,000               200,000           200,000              -                     -                 200,000              -                 

     1.7 โครงการไทยนิยม ย่ังยืน โครงการเศรษฐกิจ โรงเรียนใน
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สพฐ.

50,000                 50,000            50,000                -                     -                 50,000                -                 

     1.8 การลงพ้ืนท่ีติดตามและประชุมผลการติดตามโรงเรียน
ในโครงการพระราชด าริ : มิติ โครงการอาหารกลางวัน 
(โครงการต่อเน่ือง)

400,000               400,000           400,000              -                     -                 240,000              160,000          

     1.9 โครงการส่งเสริมบุคลากรและสนับสนุนมูลนิธิราช
ประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์

150,000               150,000           150,000              -                     56,250            56,250                37,500            

     1.10 จัดจ้างบุคลากรปฏิบัติงานศูนย์ประสานงานโครงการ
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สพฐ.

714,000               714,000           714,000              178,500              178,500          178,500              178,500          

 2. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษากลุ่มโรงเรียนใน
โครงการตามพระราชด าริฯ และกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ

 สนผ. 113,221,600         53,221,600      60,000,000          113,221,600        42,000,000          41,000,000      20,221,600          10,000,000      

     2.1 ยกระดับคุณภาพการศึกษากลุ่มโรงเรียนในโครงการ
ตามพระราชด าริฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

 634 รร. 60,000,000           60,000,000          60,000,000          30,000,000          20,000,000      10,000,000          -                 

     2.2 จัดสรรงบประมาณเตรียมการรับเสด็จพระบรมวงศานุ
วงศ์

 ทุก รร. ใน
สังกัด สพฐ.

30,000,000           30,000,000      30,000,000          10,000,000          10,000,000      5,000,000           5,000,000        

     2.3 โครงการรักษ์ป่าน่าน เพ่ือด าเนินการตามพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

 33 รร. 1,000,000             1,000,000        1,000,000            -                     1,000,000        -                     -                 

     2.4 สนับสนุนการจัดการเรียนรู้โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ

 634 รร. 1,000,000             1,000,000        1,000,000            -                     -                 1,000,000           -                 

     2.5 โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ:ส่งเสริมการเรียนรู้เร่ืองหญ้าแฝกใน
สถานศึกษา

 634 รร. 1,000,000             1,000,000        1,000,000            -                     1,000,000        -                     -                 

     2.6 พัฒนาบุคลากรกลุ่มโรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริ  634 รร. 5,000,000             5,000,000        5,000,000            -                     5,000,000        -                     -                 

     2.7 นิทรรศการ และกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบรมวงศา
นุวงศ์

 634 รร. 15,221,600           15,221,600      15,221,600          2,000,000           4,000,000        4,221,600           5,000,000        

 3. โครงการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว บุคคล 
องค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ ตามมาตรา 12

 สนผ. 1,000,000             1,000,000        -                     1,000,000            -                     1,000,000        -                     -                 

1. ร้อยละของผู้เข้าประชุมมีความรู้ความเข้าใจ
โครงสร้างการบริหารการจัดการศึกษาทางเลือก
ระดับ สพฐ.และเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

1,000,000             1,000,000        1,000,000            -                     1,000,000        -                     -                 

2. ร้อยละของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจการ
ด าเนินงานของการศึกษาทางเลือกระดับ สพฐ.
และเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

  ผู้ท่ีเก่ียวข้อง
ระดับส านักงาน
เขตพ้ืนท่ี
การศึกษา และ
ศูนย์การเรียน มี
ความรู้ความ
เข้าใจในการจัด
การศึกษา

     กิจกรรมย่อย ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ
การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยศูนย์การเรียน  เพ่ือสร้างความรู้
ความเข้าใจ จ านวน 225 เขต ศึกษาธิการ 77 จังหวัด และศูนย์
การเรียนท่ีขออนุญาตจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยศูนย์การเรียน
 จ านวน 40 ศูนย์
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 สพฐ.  สพท./รร. รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส านักท่ี

รับผิดชอบ  ค่าเป้าหมาย  ตัวช้ีวัด  งบด าเนินงาน
รวมท้ังส้ิน

แผนการใช้จ่ายงบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส

 4. โครงการการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562  สนผ.  สพท. 225 
เขต และ รร. 

ทุก รร.

 นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษา 4,500,000             -                 4,500,000           4,500,000            4,500,000           -                 -                     -                 

    4.1 จัดสรรงบประมาณให้ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือ
สนับสนุนการส ารวจส ามะโนประชากรวัยเรียน

4,500,000             4,500,000           4,500,000            4,500,000           -                 -                     -                 

   4.2 กิจกรรมประชุมสัมมนาการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 -                     -                 -                     -                 

    4.3 กิจกรรมถ่ายทอดสด "เปิดร้ัวการรับนักเรียน ปีการศึกษา
 2562'

-                     -                 -                     -                 

    4.4 จัดสปอร์ตทีวีรับการนักเรียน -                     -                 -                     -                 

    4.5 ลงหนังสือพิมพ์การรับนักเรียน -                     -                 -                     -                 

    4.6 จัดประชุมปรับปรุงโปรแกรมการรายงานรับนักเรียน -                     -                 -                     -                 

    4.7 กิจกรรมบ่ายน้ีมีค าตอบ "รับนักเรียนปีการศึกษา 2562" -                     -                 -                     -                 

    4.8 กิจกรรมย่อยติดตามการรับนักเรียน (วันสมัคร/วันสอบ) -                     -                 -                     -                 

    4.9 ติดตามเก็บข้อมูลสรุปนักเรียน -                     -                 -                     -                 

    4.10 ประชุมจัดท านโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับ
นักเรียน ปีการศึกษา 2562

-                     -                 -                     -                 

    4.11 จัดพิมพ์หนังสือ/แผ่นพับ นโยบายและแนวปฏิบัติการ
รับนักเรียน

-                     -                 -                     -                 

    4.12 จัดประชุมรับปรุงท าแนวทางการด าเนินงานรับนักเรียน -                     -                 -                     -                 

    4.13 จัดพิมพ์แนวทางการด าเนินงานรับนักเรียน -                     -                 -                     -                 

กิจกรรมหลัก การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม  ฉก.ชน./

 สวก/.สอ.

51,566,000           27,970,000      23,596,000          51,566,000          16,682,900          7,691,900        22,137,800          5,053,400        

1. โครงการการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน  ฉก.ชน.  ร้อยละ 100 ของนักเรียนสังกัด สพฐ. ได้รับ
การดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง

29,386,000           15,790,000       13,596,000          29,386,000          11,131,200          3,561,900        12,567,800          2,125,100        

    1.1 งานอ านวยการและวิทยบริการ 19,186,000           6,820,000        12,366,000          19,186,000          9,648,000           2,436,700        6,951,300           150,000          

       1.1.1 จัดจ้างเหมาบริการสนับสนุนการด าเนินงานศูนย์
เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน

3,420,000             3,420,000        3,420,000            2,340,000           -                 1,080,000           -                 

      1.1.2 จัดจ้างนักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าส านักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา

 สพท. 
26 เขต

5,616,000             5,616,000           5,616,000            2,808,000           -                 2,808,000           -                 

      1.1.3 ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาด าเนินงานการดูแล
ช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน

 สพท. 
225 เขต

6,750,000             6,750,000           6,750,000            4,500,000           -                 2,250,000           -                 

      1.1.4 พัฒนาบุคลากรู้ปฏิบัติงานสนับสนุนการด าเนินงาน
ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ประจ า
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

 สพท. 
225 เขต

2,800,000             2,800,000        2,800,000            -                     2,300,000        500,000              -                 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 สพฐ.  สพท./รร. รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส านักท่ี

รับผิดชอบ  ค่าเป้าหมาย  ตัวช้ีวัด  งบด าเนินงาน
รวมท้ังส้ิน

แผนการใช้จ่ายงบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส

     1.1.5 ขับเคล่ือนการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง
เด็กนักเรียนสภาวะฉุกเฉิน

 สพท. 
225 เขต

600,000                600,000           600,000               136,700          313,300              150,000          

   1.2 การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการ
เสริมสร้างทักษะชีวิต

 สพท. 
225 เขต

2,000,000             2,000,000        2,000,000            500,000              1,000,000           500,000          

      1.2.1 การประกวดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ
ครูต้นแบบทักษะชีวิต

      1.2.2 การเสริมสร้างทักษะชีวิตและระบบการดูแล
ช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียนระดับปฐมวัย

      1.2.3 สารสนเทศระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

   1.3 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม  สพท. 
225 เขต

2,000,000             2,000,000        2,000,000            500,000              500,000          500,000              500,000          

      1.3.1 การขับเคล่ือนการด าเนินงานการป้องกันและการ
แก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น ตาม พรบ.การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559

      1.3.2 ขยายองค์ความรู้และกระบวนการป้องกันล้อ แกล้ง 
รังแก      1.3.3 ขับเคล่ือนการด าเนินงานป้องกันภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ
   1.4 การพัฒนาและส่งเสริมความประพฤตินักเรียน  สพท. 

225 เขต
2,000,000             1,370,000        630,000              2,000,000            483,200              525,200          516,500              475,100          

      1.4.1 กิจกรรมรณรงค์การเฝ้าระวัง และส่งเสริมกิจกรรม
สร้างสรรค์วันลอยกระทง และวันวาเลนไทน์

300,000                20,000            280,000              300,000               150,000              150,000          -                     -                 

      1.4.2 จัดท าแผนปฏิบัติการและออกตรวจร่วม 200,000                100,000           100,000              200,000               50,000                50,000            50,000                50,000            

      1.4.3 ขับเคล่ือนการด าเนินงานความปลอดภัยทางถนน 500,000                250,000           250,000              500,000               83,200                125,200          166,500              125,100          

      1.4.4 คัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนดีเด่น

1,000,000             1,000,000        1,000,000            200,000              200,000          300,000              300,000          

   1.5 การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก 3,200,000             2,600,000        600,000              3,200,000            -                     100,000          3,100,000           -                 

      1.5.1 การขับเคล่ือนพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนคุ้มครองเด็ก 3,200,000             2,600,000         600,000               3,200,000            -                     100,000          3,100,000           -                 

         1) สัมมนาเครือข่ายโรงเรียนคุ้มครองเด็ก 84 รร. 2,000,000             2,000,000        2,000,000            -                     100,000          1,900,000           -                 

         2) การขับเคล่ือนพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนคุ้มครองเด็ก 
ระดับภูมิภาค

4 ภูมิภาค 600,000                600,000              600,000               -                     -                 600,000              -                 

         3) การเสริมสร้างพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนคุ้มครองเด็ก 
ระดับคาสเตอร์

20 คาสเตอร์ 600,000                600,000           600,000               -                     -                 600,000              -                 

      1.5.2 วิเคราะห์ สังเคราะห์ และวางแผนการด าเนินงาน
คุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน

 สพท. 
225 เขต

-                     -                     -                 -                     -                 

   1.6 การติดตามเฝ้าระวังข่าวสาร 1,000,000             1,000,000        -                     1,000,000            -                     -                 500,000              500,000          
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 สพฐ.  สพท./รร. รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส านักท่ี

รับผิดชอบ  ค่าเป้าหมาย  ตัวช้ีวัด  งบด าเนินงาน
รวมท้ังส้ิน

แผนการใช้จ่ายงบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส

    - ขับเคล่ือนการติดตามเฝ้าระวังข่าวสารของ สพฐ.  สพท. 
225 เขต

1,000,000             1,000,000        1,000,000            -                     -                 500,000              500,000          

2. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและดูแลความปลอดภัย
ของนักเรียนและโครงการ

 สอ.  บุคลากร
ทางการศึกษา
 400 คน 4 

ภูมิภาค

 ร้อยละ 90 ใน 4 ภูมิภาค มีความรู้ ความเข้าใจ
 เร่ืองการจัดระบบความปลอดภัยทางกายภาพ

3,000,000             3,000,000        -                     3,000,000            400,000              1,500,000        -                     1,100,000        

     2.1 กิจกรรมพัฒนาการจัดระบบความปลอดภัยใน
สถานศึกษา

1,200,000             1,200,000        1,200,000            400,000              800,000          -                     -                 

    2.2 กิจกรรมการเสริมสร้างศักยภาพบุคคลและให้ความรู้แก่
นักเรียนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

1,800,000             1,800,000        1,800,000            -                     700,000          -                     1,100,000        

3. โครงการพัฒนาความเข้มแข็งการแนะแนวในสถานศึกษา
และสร้างศักยภาพผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการมี
งานท า

 สวก. 19,000,000           9,000,000        10,000,000          19,000,000          4,971,700           2,630,000        9,570,000           1,828,300        

กิจกรรมท่ี 1 จัดท ายุทธศาสตร์การแนะแนวระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พ.ศ. 2561-2565

สพท. 225 
เขตศูนย์แนะ

แนว 260 ศูนย์

1,130,000             1,130,000        1,130,000            380,000              550,000          200,000              -                 

กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือ
ส่งเสริมให้นักเรียนก าหนดเป้าหมายและวางแผนเส้นทาง
การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ ระดับประถมศึกษาถึง
ระดับมัธยมศึกษา

สพท. 225 
เขตศูนย์แนะ

แนว 260 ศูนย์

1,620,000             1,620,000        1,620,000            440,000              780,000          400,000              -                 

กิจกรรมท่ี 3 การสร้างความเข้มแข็งส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ศูนย์แนะแนวและสถานศึกษาในการขับเคล่ือนงาน
แนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพด้วยการเสริม
ทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพให้กับนักเรียน

สพท. 225 
เขต ศูนย์แนะ
แนว 260 ศูนย์

620,000               620,000           620,000              -                     -                 620,000              -                 

กิจกรรมท่ี 4 การวิจัย "การศึกษาสถานการณ์การจัดกิจกรรม
แนะแนวในสถานศึกษา"

สพท. 225 
เขตศูนย์แนะ

แนว 260 ศูนย์

550,000               550,000           550,000              -                     100,000          300,000              150,000          

กิจกรรมท่ี 5 การพัฒนา Website การแนะแนวการศึกษาต่อ
และการประกอบอาชีพให้กับนักเรียนท้ังประเทศและภูมิภาค

สพท. 225 
เขต ศูนย์แนะ
แนว 260 ศูนย์

650,000               650,000           650,000              50,000                400,000          -                     200,000          

กิจกรรมท่ี 6 การพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะอาชีพ
ให้กับนักเรียนผ่านธุรกิจ E-Commerce

สพท. 225 
เขต ศูนย์แนะ
แนว 260 ศูนย์

1,300,000             1,300,000        1,300,000            1,700                 300,000          300,000              698,300          

กิจกรรมท่ี 7 พัฒนานักเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษา (YC : Youth 
Counselor)

สพท. 225 
เขต (260 รร.)

-                     -                     -                 -                     -                 

กิจกรรมท่ี 8 จัดมหกรรมการศึกษาและเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ใน
งาน "Open heart เด็กไทย Open house EEC"

พ้ืนท่ี EEC 600,000               600,000           600,000              -                     -                 600,000              -                 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 สพฐ.  สพท./รร. รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส านักท่ี

รับผิดชอบ  ค่าเป้าหมาย  ตัวช้ีวัด  งบด าเนินงาน
รวมท้ังส้ิน

แผนการใช้จ่ายงบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส

กิจกรรมท่ี 9 การจัดท ารูปแบบและแนวทางการแนะแนวเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพเสริมสร้างทักษะอาชีพให้กับนักเรียน และ
พัฒนาครูให้ท าหน้าท่ีโค้ช (Coach) Coaching อาชีพในพ้ืนท่ี
เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

พ้ืนท่ี EEC 1,200,000             1,200,000        1,200,000            300,000              300,000          600,000              -                 

กิจกรรมท่ี 10 การประชาสัมพันธ์และสร้างกระบวนการรับรู้
ด้านการแนะแนวการศึกษาเพ่ือสานฝันอาชีพเด็กไทยก้าวไกลสู่ 
EEC และสากล

สพท. 225 
เขต (260 รร.)

300,000               300,000           300,000              100,000              100,000          -                     100,000          

กิจกรรมท่ี 11 การพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานและขับเคล่ือนงานแนะแนวในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา/
ศูนย์แนะแนว/สถานศึกษา แบบ online และเชิงประจักษ์

สพท. 225 
เขต ( 260 รร.)

230,000               230,000           230,000              -                     100,000          -                     130,000          

กิจกรรมท่ี 12 เปิดโลกทัศน์และฝึกประสบการณ์อาชีพของ
นักเรียนโครงการห้องเรียนอาชีพ

6 รร. 500,000               500,000           500,000              -                     250,000              250,000          

กิจกรรมท่ี 13 ถอดบทเรียนและเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้โครงการ
ห้องเรียนอาชีพ

สพท. 3 เขต 
(6 รร.)

300,000               300,000           300,000              -                     -                     300,000          

กิจกรรมท่ี 14 งานศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของ
นักเรียน

สพท. 225 
เขต ( 260 รร.)

-                     

กิจกรรมท่ี 15 งบแลกเป้าการขับเคล่ือนงานแนะแนวเพ่ือ
การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ รวมท้ังเสริมทักษะและ
สร้างเสริมประสบการณ์อาชีพ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

สพท. 225 
เขต (260 
โรงเรียน)

-                     

กิจกรรมท่ี 16 สนับสนุนการด าเนินการโครงการห้องเรียนอาชีพ
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 และ ภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2562

6 โรงเรียน 10,000,000           10,000,000          10,000,000          3,700,000           -                 6,300,000           -                 

4. สนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาความเข้มแข็งการ
แนะแนวในสถานศึกษาและสร้างศักยภาพผู้เรียนระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการมีงานท า โดยจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานใน สวก.

 สวก. 180,000               180,000           -                     180,000              180,000              -                 -                     -                 

ผลผลิตท่ี 4 เด็กพิการได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ 2,055,693,400       115,819,400     1,939,874,000     2,055,693,400      935,609,200        160,669,000    933,362,800        26,052,400      

กิจกรรมหลัก การจัดการศึกษาเพ่ือนักเรียนพิการโดยโรงเรียน
ศึกษาพิเศษ

สศศ. เชิงปริมาณ : จ านวนนักเรียนในโรงเรียน
เฉพาะความพิการ 

104,772,800         -                 104,772,800        104,772,800        50,870,434          2,531,566        50,031,200          1,339,600        

เชิงคุณภาพ : 
1. ร้อยละของเด็กพิการ 3 - 5 ปี ท่ีได้รับ
การศึกษาปฐมวัยเพ่ิมข้ึน
2. ร้อยละของเด็กพิการท่ีจบช้ันอนุบาล
3. ร้อยละของเด็กพิการท่ีจบช้ันประถมศึกษาได้
เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาเพ่ิมข้ึน

จ านวน 48 รร. 
นร. 13,265 

คน
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 สพฐ.  สพท./รร. รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส านักท่ี

รับผิดชอบ  ค่าเป้าหมาย  ตัวช้ีวัด  งบด าเนินงาน
รวมท้ังส้ิน

แผนการใช้จ่ายงบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส

4. ร้อยละของเด็กพิการท่ีจบช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้นได้เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้
เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสาย
สามัญ/สายอาชีพเพ่ิมข้ึน

  -  เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โรงเรียน
ศึกษาพิเศษ 

47 รร.

33,976,000           33,976,000           33,976,000          16,988,000          -                 16,988,000          -                 

  -  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 311 อัตรา 36,984,000           36,984,000           36,984,000          18,156,600          -                 18,827,400          -                 

  -  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม(อ่ืนๆ) 1,849,200             1,849,200            1,849,200            924,600              -                 924,600              -                 

  -  ค่าตอบแทนตรวจการจ้างและคุมงานก่อสร้าง 890,000               890,000               890,000              -                     -                 -                     890,000          

  - ค่าพิมพ์แบบรูปรายการ -                      -                  -                     -                     -                 -                     -                 

  -  เงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษของครูการศึกษา
พิเศษ (เงิน พ.ค.ศ.)

760,000               760,000               760,000              -                     760,000          -                     -                 

  -  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ ส าหรับผู้บริหาร
 และครู ไปปประชุมราชการต่างๆ 6,212,400             6,212,400            6,212,400            3,106,200           -                 3,106,200           -                 

  -  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง / ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ /
ค่าขยายเขตไฟฟ้า ประปา (ซ่อมแซม) ประสบภัยพิบัติ

1,221,166             1,221,166            1,221,166            -                     771,566          -                     449,600          

  - ค่าเตรียมการรับเสด็จฯ 2,000,000             2,000,000            2,000,000            1,000,000           1,000,000        -                     -                 

  -  ค่าเช่าทรัพย์สิน  3 โรงเรียน 510,034               510,034               510,034              510,034              -                 -                     -                 

  -  วัสดุส านักงาน / วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน / วัสดุงานบ้าน
งานครัว / วัสดุการศึกษา

20,370,000           20,370,000           
20,370,000          

10,185,000          -                 10,185,000          -                 

กิจกรรมหลัก การพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการโดยศูนย์
การศึกษาพิเศษ

สศศ. เชิงปริมาณ : จ านวนเด็กพิการในศูนย์
การศึกษาพิเศษ 

136,209,100         1,952,700        134,256,400        136,209,100        60,886,450          10,883,550      59,419,120          5,019,980        

เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนพิการเรียน
รวมท่ีมีแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP 
ครบท้ัง 8 องค์ประกอบ

 -  เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ศูนย์ฯ เขต 12
 ศูนย์

600,000               600,000               600,000              300,000              -                 300,000              -                 

 -  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 318 อัตรา 34,956,000           34,956,000           34,956,000          15,067,500          -                 19,888,500          -                 

 -  ค่าตอบแทนตรวจการจ้างและคุมงานก่อสร้าง 1,356,200             1,356,200            1,356,200            -                     -                 -                     1,356,200        

  - ค่าพิมพ์แบบรูปรายการ ศูนย์
การศึกษา

พิเศษ 77 ศูนย์

700,000               700,000            700,000              -                     -                 -                     700,000          

 -  เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ี
พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้

2,535,000             2,535,000            2,535,000            1,267,500           -                 1,267,500           -                 

ศูนย์
การศึกษาพิเศษ

จ านวน 77 
แห่ง 

นร. 13,970 
คน
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 สพฐ.  สพท./รร. รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส านักท่ี

รับผิดชอบ  ค่าเป้าหมาย  ตัวช้ีวัด  งบด าเนินงาน
รวมท้ังส้ิน

แผนการใช้จ่ายงบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส

 -  เงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษของครูการศึกษา
พิเศษ (เงิน พ.ค.ศ.)

1,159,000             1,159,000            1,159,000            -                     1,159,000        -                     -                 

  -  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ ส าหรับผู้บริหาร 
และครู ไปปประชุมราชการต่างๆ

 77 ศูนย์ 7,700,000             7,700,000            
7,700,000            

3,850,000           -                 3,850,000           -                 

  - ค่าเตรียมการรับเสด็จฯ 30 ศูนย์ 6,000,000             6,000,000            6,000,000            -                     3,036,220        -                     2,963,780        

  - ค่าจัดสนามสอบบรรจุ 400,000               400,000               400,000              -                     400,000          -                     -                 

 -  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง / ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
77 ศูนย์

3,850,000             3,850,000            3,850,000            1,925,000           -                 1,925,000           -                 

 -  ค่าเช่าทรัพย์สิน  2 ศูนย์ 75,070                 75,070                75,070                37,535                -                 37,535                -                 

  -  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง / ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์/
ค่าขยายเขตไฟฟ้า ประปา (ซ่อมแซม) ประสบภัยพิบัติ

77 ศูนย์ 12,576,660           12,576,660           12,576,660          6,288,330           6,288,330        -                     -                 

 -  ค่าจ้างเหมาบริการ (เก็บขยะและส่ิงปฏิกูล) 77 ศูนย์ 1,108,800             360,000            748,800               1,108,800            554,400              -                 554,400              -                 

 - บริหารส านักงาน (กลุ่มวิจัยและพัฒนาส่ือฯ ) (กลุ่มวิจัยและ
พัฒนาส่ือ 
ดอนเมือง)

892,700               892,700            892,700              446,350              -                 446,350              -                 

 -  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (อ่ืนๆ) 77 ศูนย์ 1,747,800             1,747,800            1,747,800            873,900              -                 873,900              -                 

 -  ค่าใช้จ่ายในการเย่ียมบ้านและค้นหาเด็กพิการ 77 ศูนย์ 7,700,000             7,700,000            7,700,000            3,850,000           -                 3,850,000           -                 

 -  วัสดุส านักงาน วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน วัสดุงานบ้านงาน
ครัว วัสดุเวชภัณฑ์ วัสดุการศึกษา วัสดุหนังสือ วารสาร และ
ต ารา

77 ศูนย์ 37,072,070           37,072,070           

37,072,070          

18,536,035          -                 18,536,035          -                 

 - ค่าสาธารณูปโภค(ค่าโทรศัพท์ ค่าประปา ค่าไฟฟ้า)  77 ศูนย์ 15,779,800           15,779,800           15,779,800          7,889,900           -                 7,889,900           -                 

กิจกรรมหลัก คืนครูให้นักเรียน ส าหรับนักเรียนพิการ สศศ. จ านวน
ผู้ปฏิบัติงานใน
ราชการเพ่ือ
ช่วยสนับสนุน
การ
ปฏิบัติงาน
ของครู 
13,171 คน

1,516,589,000       -                 1,516,589,000     1,516,589,000      759,995,000        -                 756,594,000        -                 

 -  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 
(โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ /โรงเรียน)

1,516,589,000       1,516,589,000       1,516,589,000      759,995,000        -                 756,594,000        -                 

 กิจกรรมหลัก ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ี
มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ

สศศ. 298,122,500         113,866,680     184,255,820        298,122,500        63,857,250          147,253,850    67,318,520          19,692,880      

 1. ค่าตอบแทนส าหรับผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ  269 อัตรา 51,009,000           51,009,000           51,009,000          25,504,500          -                 25,504,500          -                 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 สพฐ.  สพท./รร. รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส านักท่ี

รับผิดชอบ  ค่าเป้าหมาย  ตัวช้ีวัด  งบด าเนินงาน
รวมท้ังส้ิน

แผนการใช้จ่ายงบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส

 2. การส่งเสริมบริหารจัดการศึกษาส าหรับคนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส

1. ผู้บริหาร 
รองผู้บริหาร
สถานศึกษา 
ครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา 
ในสังกัดส านัก
บริหารงาน
การศึกษา
พิเศษ 
(ผู้บริหาร
สถานศึกษา 
176 คน
รองผู้บริหาร
สถานศึกษา 
176 คน ครู 
บุคลากร
ทางการศึกษา
 และ

1. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ทุกแห่ง จัดประชุม
คณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษา
ส าหรับคนพิการระดับ จังหวัด จ านวน 1 คร้ัง/ปี

14,087,800           1,103,400         12,984,400           14,087,800          13,186,100           -                  901,700               -                  

2. คณะ
อนุกรรมการ
ส่งเสริมการ
จัดการศึกษา
ส าหรับคน
พิการระดับ
จังหวัด 77 
จังหวัด

2. เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัด
การศึกษา และกลุ่มสถานศึกษาได้ร่วม
พัฒนาการวิชาการ การบริหารสถานศึกษา
ภายในกลุ่ม และครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการดูแลและได้รับการพัฒนาภายในกลุ่ม
สู่ความส าเร็จ

3. ผู้บริหารสามารถบริหารงานตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ 2560 ได้อย่างคุ้มค่า
กับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผล และได้
เห็นแนวโน้มกระบวนการและสามารถพิจารณา
ผลท่ีได้จากการทบทวนมีประสิทธิผลสูงสุด 

       2.1 ประชุมเขิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพการ
บริหารงานสถานศึกษาของผู้บริหาร

1,803,400             1,103,400         700,000               1,803,400            901,700              -                 901,700              -                 

       2.2 การพัฒนาระบบเครือข่ายประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาส าหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส

6,323,200             6,323,200            6,323,200            6,323,200           -                 -                     -                 

       2.3 การพัฒนาระบบกลุ่มสถานศึกษาสังกัดส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ

3,161,600             3,161,600            3,161,600            3,161,600           -                 -                     -                 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 สพฐ.  สพท./รร. รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส านักท่ี

รับผิดชอบ  ค่าเป้าหมาย  ตัวช้ีวัด  งบด าเนินงาน
รวมท้ังส้ิน

แผนการใช้จ่ายงบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส

       2.4 การส่งเสริมสนับสนุนภาคีเครือข่ายการจัดการศึกษา
ส าหรับคนพิการ ระดับจังหวัด

2,799,600             2,799,600            2,799,600            2,799,600           -                 -                     -                 

 3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานของส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประจ าปี
งบประมาณ 2562

 ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า
 และพนักงาน
ราชการ สังกัด
ส านัก
บริหารงาน
การศึกษาพิเศษ

ร้อยละ 80 มี บุคลากรของ สศศ. ท่ีเข้ารับการ
ฝึกอบรม สมรรถนะหลักด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดและสามารถดึงศักยภาพ
ของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

592,400               592,400            592,400              592,400              -                 -                     -                 

 4. การประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาพิเศษและการศึกษา
สงเคราะห์ สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มีช่องทาง
การประชาสัมพันธ์ท่ีหลากหลายและต่อเน่ือง

1,976,000             1,976,000         1,976,000            -                     1,976,000        -                     -                 

2. ผู้ปกครอง ครู นักเรียน บุคลากรทางการ
ศึกษาหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครัฐและ
เอกชนและประชาชนท่ัวไป มีช่องทางการ
รับทราบข้อมูลการด าเนินงานของ สศศ. ได้
หลายช่องทางและมีความต่อเน่ือง

 5. การปรับปรุงและพัฒนาสารสนเทศของสถานศึกษา 1. ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาพิเศษท่ี
เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง และทันสมัย 

1,649,300             1,649,300         1,649,300            166,080              83,040            1,317,140           83,040            

2. เช่ือมโยงข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา
พิเศษและด้อยโอกาสกับหน่วยงานภายในและ
ภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ

 6.  การอบรมการจัดการความรู้ด้านระบบบริหารการเงินการ
คลังภาครัฐ

เจ้าหน้าท่ีท่ี
รับผิดชอบ
ด้านการเงิน 
การคลังและ
พัสดุ จ านวน 
176 คน

ผู้เข้ารับการอบรมได้ความรู้ ความเข้าใจ
เก่ียวกับกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและวิธี
ปฏิบัติงานของสถานศึกษาสามารถน าความรู้
ไปปรับใช้ หรือบูรณาการให้เหมาะกับการ
ปฏิบัติงานของแต่ละสถานศึกษาได้อย่าง
ถูกต้องและคุ้มค่า และตรวจสอบได้

3,238,200             3,238,200         3,238,200            -                     -                 3,238,200           -                 

 7.  การปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษาสังกัด สศศ. สถานศึกษาสังกัดส านักบริหารงานการศึกษา
พิเศษมีเกณฑ์มาตรฐานด้านคุณภาพและเกณฑ์
มาตรฐานด้านปริมาณ

410,200               410,200            410,200              410,200              -                 -                     -                 

ท่ีจะน าไปใช้ประเมินมาตรฐานสถานศึกษาให้
สามารถจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการและเด็ก
ด้อยโอกาสได้อย่างมีคุณภาพ

สถานศึกษา
สังกัดส านัก
บริหารงาน
การศึกษา
พิเศษ จ านวน
 176 แห่ง

สถานศึกษา
สังกัดส านัก
บริหารงาน
การศึกษา
พิเศษ จ านวน
 176 แห่ง

คณะท างาน 
สังกัด สศศ.
จ านวน 40 คน
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 สพฐ.  สพท./รร. รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส านักท่ี

รับผิดชอบ  ค่าเป้าหมาย  ตัวช้ีวัด  งบด าเนินงาน
รวมท้ังส้ิน

แผนการใช้จ่ายงบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส

 8. การพัฒนาประสิทธิภาพการสืบสวนสอบสวนและพิจารณา
ส านวนการร้องเรียนและการด าเนินทางวินัย

นิติกรและบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าท่ีในการ
สืบสวน/สอบสวน และพิจารณาส านวน

275,900               275,900            275,900              -                     275,900          -                     -                 

การร้องเรียนและวินัย เกิดทักษะในการ
ปฏิบัติงาน/การเขียนส านวน ท่ีมีประสิทธิภาพ
และชัดเจนข้ึน

 9. การติดตามและรายงานผลการด าเนินงานของแผนการ
ศึกษาส าหรับคนพิการ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) 
กระทรวงศึกษาธิการ และแผนพัฒนาการศึกษาสงเคราะห์ ระยะ
 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) ของสศศ.สพฐ.

1. กระทรวง
ศึกษาธิการ มีแผนการจัดการศึกษาส าหรับคน
พิการ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ.2560 - 2564)

820,300               820,300            820,300              -                     260,700          349,600              210,000          

2. สศศ.มีรายงานผลการด าเนินงานของ
แผนการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ ฉบับท่ี 3
 และแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสงเคราะห์ 
ระยะ 5 ปี  (พ.ศ. 2560 - 2564) ของ สศศ. 
สพฐ.

 10. โครงการวิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัด
การศึกษาพิเศษเชิงยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ (ต่อเน่ือง)

1. มีรูปแบบแผนท่ีชีวิตส าหรับนักเรียนพิการ 
(Individual Identity for Life)

1,264,600             1,264,600         1,264,600            187,440              190,440          486,720              400,000          

2. มีรูปแบบสถานศึกษาแห่งความสุข
(Happiness School)

3. มีระบบการวางแผนจัดการศึกษาส าหรับคน
พิการเชิงยุทธศาสตร์แบบบูรณาการท่ียึด
สถานศึกษาเป็นฐานการพัฒนา

4. มีเอกสารการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหัวท่ีเป็น
ปัจจุบันในการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียน
พิการแต่ละประเภทความพิการ/ระดับ
การศึกษา (Unit Cost)

 11. การประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและ
ผลการด าเนินงาน ของส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

1. มีกรอบและแนวทางในการจัดการศึกษา
ส าหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส

859,900               859,900            859,900              428,300              258,000          173,600              -                 

 2. ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษมี
แผนปฏิบัติการประจ าปี ของส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ ท่ีมีทิศทางและแนวทางการ
ด าเนินงานน าไปสู่การปฏิบัติให้กับสถานศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

12. การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาการจัดต้ัง
งบประมาณ ปี 2564

ผู้บริหาร 176
 คน 
ครูฝ่ายแผน 
176 คน

เอกสารรายละเอียดค าขอต้ังงบประมาณ งบ
ลงทุน  (ส่ิงก่อสร้าง ครุภัณฑ์ ,ค่าปรับปรุงฯลฯ )

1,408,500             1,408,500         1,408,500            -                     -                 -                     1,408,500        

นิติกรและ
บุคลากรผู้
ปฏิบัติหน้าท่ี
ในสืบสวน/
สอบสวน

คณะ
ท างานสศศ.
และ ผู้แทน
จากหน่วยงาน
ภาครัฐ/
องค์กร
ภาคเอกชน

1. ผู้เรียน
(พิการทุก
ประเภท)
2. โรงเรียน
เฉพาะความ
พิการใน สศศ.

คณะท างาน 
สังกัด สศศ. 
จ านวน 40 คน
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 สพฐ.  สพท./รร. รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส านักท่ี

รับผิดชอบ  ค่าเป้าหมาย  ตัวช้ีวัด  งบด าเนินงาน
รวมท้ังส้ิน

แผนการใช้จ่ายงบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส

 13. ส่งเสริมการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาแนว
ใหม่ของสถานศึกษา สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

(สถานศึกษา
เฉพาะความ
พิการ 48 แห่ง
 โรงเรียน
ศึกษา
สงเคราะห์ 51
 แห่ง, ศูนย์
การศึกษา
พิเศษ 77 แห่ง
 รวม 176 

สถานศึกษามีระบบการพัฒนาการประกัน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ส่งผลให้
นักเรียนได้รับการศึกษาท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการจ าเป็น และมีคุณภาพเป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา

3,194,600             1,970,200         1,224,400            3,194,600            -                     -                 3,194,600           -                 

 14. การบริหารจัดการลดความเล่ียงจากภัยพิบัติในสถานศึกษา
สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษและสถานศึกษาท่ีจัดการ
เรียนรวม ระยะท่ี 3

1.ร้อยละ 70 ของสถานศึกษาในสังกัดส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษสามารถน าแนวทาง
ไปใช้ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการลด
ความเล่ียงจากภัยพิบัติท่ีมีประสิทธิภาพ 

886,900               886,900            886,900              467,900              419,000          -                     -                 

2. ร้อยละ 90 ของสถานในสังกัดมีการจัดการ
เรียนการสอนเก่ียวกับภัยพิบัติ

 15. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาพิเศษ คร้ังท่ี 8 1. นักเรียน 
นิสิต นักศึกษา
 ครู และ
อาจารย์จาก
โรงเรียน 
อาชีวศึกษา
และสถาบัน 
อุดมศึกษา 
จ านวน 100 
คน

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาพิเศษได้มี
โอกาสแสดงผลงานวิจัยด้านการจัดการเรียน
การสอน และการสร้างสรรค์นวัตกรรมส าหรับ
การจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนท่ีมีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ

1,569,400             1,569,400         1,569,400            72,800                35,200            354,200              1,107,200        

2. ผู้บริหาร 
และครูใน
สังกัดส านัก
บริหารงาน
การศึกษา
พิเศษ จ านวน
 200 คน

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาพิเศษมีเวทีใน
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ ความคิดเห็น  
ประสบการณ์ด้านวิชาการของครู อาจารย์ 
นักวิชาการ นักวิจัย และเผยแพร่ ผลงานวิจัยสู่
สาธารณะและย่ังยืน

3. ผู้แทน
องค์กรคน
พิการ และ
ผู้ปกครองคน
พิการ จ านวน
 50 คน

สถานศึกษา
สังกัดส านัก
บริหารงาน
การศึกษา 
พิเศษ จ านวน
 176 แห่ง 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 สพฐ.  สพท./รร. รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส านักท่ี

รับผิดชอบ  ค่าเป้าหมาย  ตัวช้ีวัด  งบด าเนินงาน
รวมท้ังส้ิน

แผนการใช้จ่ายงบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส

 16. การขับเคล่ือนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
เพ่ือพัฒนาเป็นสถานศึกษาพอเพียงสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ
และศูนย์การเรียนรู้ ของสถานศึกษาสังกัดส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ ระยะท่ี 2

1. ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้
ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการขับเคล่ือนสู่
สถานศึกษา
                                                        

4,722,700             1,790,700         2,932,000            4,722,700            2,772,000           1,537,260        -                     413,440          

2. สถานศึกษาท่ียังไม่ได้ผ่านการประเมิน ได้รับ
การพัฒนาและผ่านการประเมิน
 3. สถานศึกษาท่ีผ่านการประเมินเป็น
สถานศึกษาพอเพียง พร้อมรับการประเมิน
สถานศึกษาพอเพียงเป็นสถานศึกษาต้นแบบ
และศูนย์การเรียนรู้

4. ครูมีความรู้ และทักษะในการด าเนินงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

 17. การประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาภาษาไทยในฐานะภาษาท่ี 2 การอ่านและการเขียน
ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน

1. ครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา
ในสถานศึกษา
สังกัดส านัก
บริหารงาน
การศึกษา
พิเศษ จ านวน
 30 โรงเรียน 
จ านวน 60 คน 

เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึนและมีความสุขใน
การเรียน

574,400               574,400            574,400              20,120                467,880          86,400                -                 

2. ผู้เก่ียวข้อง 
เช่น บุคลากร
มหาวิทยาลัย 
สมาคมคนหู
หนวกแห่ง
ประเทศไทย 

 18. การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของวอ
ลดอร์ฟ

1. โรงเรียนท่ีร่วมในโครงการ สามารถน า
รูปแบบการจัดการเรียนรู้มาใช้ เพ่ือการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของนักเรียนในสถานศึกษาได้ 

1,539,100             1,539,100            1,539,100            -                     1,539,100        -                     -                 

2. คณะครูของโครงการมีพัฒนาการด้านการ
จัดการเรียนการสอนตามแนวทางของวอ
ลดอร์ฟ ท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้
ของนักเรียนแต่ละกลุ่ม 

สถานศึกษาใน
สังกัด
จ านวน 99 
โรงเรียน

1.โรงเรียนท่ี
ร่วมโครงการ 
จ านวน 51 
โรงเรียน
2. ครู จ านวน
 110 คน 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 สพฐ.  สพท./รร. รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส านักท่ี

รับผิดชอบ  ค่าเป้าหมาย  ตัวช้ีวัด  งบด าเนินงาน
รวมท้ังส้ิน

แผนการใช้จ่ายงบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส

3. คณะครูของโครงการและโรงเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการมีเอกสารความรู้ และมวล
ประสบการณ์ ท่ีเกิดข้ึนจากการระดมสมอง 
และข้อคิดท่ีได้รับจากคณะวิทยากรเพ่ือเป็น
การจัดการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการต่อไป

 19. การพัฒนาการออกแบบการเรียนการสอนผ่านระบบ
ออนไลน์ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับ นักเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางการเห็น

ครูต้นแบบ
การออกแบบ
ด้านการ
ออกแบบการ
เรียนการสอน
ผ่านระบบ
ออนไลน์ 
จ านวน 100 

สถานศึกษาในสังกัดส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ มีการเรียนการสอนผ่านระบบ
ออนไลน์   ส าหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร่อง
ทางการเห็นสามารถเข้าถึงและเรียนรู้ได้

513,600               513,600            513,600              93,850                419,750          -                     -                 

 20. การวิจัยการศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning เพ่ือพัฒนาทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับผู้เรียนท่ีมีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ

ครูใน
สถานศึกษา
เฉพาะความ
พิการ

ครูผู้สอนเข้าใจและสามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามแนวทาง Active Learning ใน
สถานศึกษาเฉพาะความพิการครูผู้สอนน า
ความรู้ท่ีได้จากอบรมไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวทาง Active Learning ในสถานศึกษา
ฯ จากการประชุมผลการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทาง active learning

192,700               192,700            192,700              -                     176,100          -                     16,600            

 21. การพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของเด็กด้อยโอกาส

โรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์ 
จ านวน 51 
โรงเรียน

 นักเรียนได้รับการพัฒนา มีความรู้และมีทักษะ
 สามารถน าความรู้ท่ีได้รับ มาประยุกต์ใช้เพ่ือ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาในชีวิตจริง

1,786,200             559,180            1,227,020            1,786,200            1,786,200           -                 -                     -                 

 22. โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ในโรงเรียนการศึกษา
สงเคราะห์และโรงเรียนเฉพาะความพิการ

1. โรงเรียน
การศึกษา
สงเคราะห์ 
โรงเรียน
เฉพาะความ
พิการ และ
ศูนย์
การศึกษา
พิเศษเขต
การศึกษารวม
จ านวน 112 
แห่ง
 

ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน มีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้โครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ ถ่ายทอดองค์ความรู้

11,814,600           209,000            11,605,600           11,814,600          145,300              11,384,000      140,000              145,300          
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 สพฐ.  สพท./รร. รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส านักท่ี

รับผิดชอบ  ค่าเป้าหมาย  ตัวช้ีวัด  งบด าเนินงาน
รวมท้ังส้ิน

แผนการใช้จ่ายงบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส

2. นักเรียน
โรงเรียน
การศึกษา
สงเคราะห์ 
และโรงเรียน
เฉพาะความ
พิการ จ านวน
 49,633 คน

ให้แก่โรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

-                     

 23. การสนับสนุนและส่งเสริมเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสให้
มีความเป็นเลิศด้านกีฬา ดนตรี และศิลปะ

นักเรียนใน
โรงเรียน
การศึกษา
สงเคราะห์ 
และโรงเรียน
เฉพาะความ
พิการ จ านวน 
 99  โรงเรียน

1. มีศูนย์บ่มเพาะร้อยละ 29  เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถด้านกีฬา ดนตรี  และศิลปะ  
ตามความถนัดและความพร้อมของแต่ละ
โรงเรียน 

5,928,100             5,928,100            5,928,100            -                     5,928,100        -                     -                 

2. ร้อยละ 80 นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน
ได้รับการส่งเสริมความเลิศด้านกีฬา ดนตรี 
และศิลปะ แล้วแต่กรณีตามความถนัดของแต่
ละบุคคลซ่ึงเป็นการส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 

-                     

 24. การพัฒนาวิชาชีพเพ่ือการมีงานท าส าหรับเด็กพิการและ
เด็กด้อยโอกาส

1. ผู้บริหาร 
ครู และ
นักเรียน
โรงเรียน
การศึกษา
สงเคราะห์ 
จ านวน 51 

1. บุคลากรทุกระดับท่ีเก่ียวข้องกับการจัด
การศึกษาเพ่ือการมีงานท าได้รับการพัฒนา
 

22,058,500           7,156,500         14,902,000           22,058,500          4,859,260           16,575,560      55,400                568,280          

 2. ผู้บริหาร 
ครู และ
นักเรียน
โรงเรียน
เฉพาะความ
พิการ จ านวน
 48 แห่ง

2. นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีดีและตระหนักรู้
เก่ียวกับความถนัดและศักยภาพของตนเอง 
สามารถมองเห็นภาพอนาคตเก่ียวกับอาชีพของ
ตนเองได้

-                     

3. นักเรียนได้สัมผัสและฝึกประสบการณ์ใน
วิชาชีพต่าง ๆ อย่างหลากหลาย

-                     
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 สพฐ.  สพท./รร. รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส านักท่ี

รับผิดชอบ  ค่าเป้าหมาย  ตัวช้ีวัด  งบด าเนินงาน
รวมท้ังส้ิน

แผนการใช้จ่ายงบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส

 25. การส ารวจและจัดท าฐานข้อมูล อาคารเรียน อาคาร
ประกอบและส่ิงก่อสร้าง เพ่ือเป็นฐานข้อมูลให้กับส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ

สถานศึกษา
สังกัด สศศ. 
จ านวน 19 
โรงเรียน

ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มีฐานข้อมูล
ในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานท่ีและ
ส่ิงแวดล้อม ซ่ึงข้อมูลท่ีได้ท าการส ารวจ และได้
จัดเก็บเป็นฐานข้อมูลน้ีสามารถน ามาใช้ในการ
พิจารณา และการบริหารงาน  ด้านอาคาร
สถานท่ีและส่ิงแวดล้อม ได้เป็นอย่างดี

256,000               256,000            256,000              -                     128,000          128,000              -                 

 26. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม 1. นักเรียน
พิการใน
โรงเรียนท่ี
จัดการเรียน
รวม  23,488 
โรงเรียน 
จ านวน 
387,678 คน  
2. ครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา
ในโรงเรียนท่ี
จัดการเรียน
รวม

นักเรียนพิการเรียนรวมได้รับสิทธิและโอกาสท่ี
เท่าเทียมกันในการได้รับการพัฒนาการเรียนรู้
ในรูปแบบท่ีเหมาะสมอย่างเต็มศักยภาพเป็น
รายบุคคล และได้รับบริการ ส่ือ ส่ิงอ านวย
ความสะดวกเพ่ือเข้าถึงการศึกษา พัฒนา

68,933,300           4,044,800                   64,888,500 68,933,300          2,037,000           66,668,900      227,400              -                 

 3. 
ศึกษานิเทศก์ 
ท่ีรับผิดชอบ
งานเรียนรวม   

ศักยภาพทักษะการด ารงชีวิต และพ้ืนฐานอาชีพ
เพ่ือพ่ึงพาตนเองได้

4. โรงเรียนท่ี
จัดการเรียน
รวม 23,488 
โรงเรียน
5. ส านักงาน
เขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 225
  แห่ง
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 สพฐ.  สพท./รร. รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส านักท่ี

รับผิดชอบ  ค่าเป้าหมาย  ตัวช้ีวัด  งบด าเนินงาน
รวมท้ังส้ิน

แผนการใช้จ่ายงบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส

 27. การพัฒนาคุณภาพการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม 
(Early Intervention : EI) เด็กพิการและเด็กท่ีมีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษท่ีรับบริการภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ

1. เด็กท่ีมี
ความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ
และเด็กพิการ 
(เด็กศูนย์ฯ 
7,078 คน 
เด็กหน่วย
บริการ 8,524
 คน)  รวม 
15,602 คน

1. ร้อยละของเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็น
พิเศษและเด็กพิการท่ีได้โอกาสเข้ากิจกรรมและ
แสดงออกถึงความสามารถ มีศักยภาพ 

1,055,020             1,055,020         1,055,020            730,000              -                 -                     325,020          

2. ครู 
บุคลากรของ
ศูนย์  จ านวน 
 9,240 คน

2. ร้อยละของผลงานงานวิชาการเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการและ
เผยแพร่สาธารณชน

3. ผู้ปกครอง 
จ านวน 5,000
 ครอบครัว

3. ร้อยละของส่ือภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีสร้างสรรค์
 มีประโยชน์

4. นักกีฬา
อนุชนสเป
เชียลโอลิมปิค
 จ านวน 
6,500 คน

4. ศูนย์การศึกษาพิเศษมีหลักสูตรท่ีมีมาตรฐาน
 และเหมาะสมตามบริบทของแต่ละศูนย์
การศึกษาพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน

5. หลักสูตร
ของศูนย์
การศึกษา
พิเศษ จ านวน
 2 หลักสูตร
6. เอกสาร
วิชาการ
เผยแพร่ 
จ านวน 2 เร่ือง

5. ศูนย์การศึกษาพิเศษมีเอกสารวิชาการท่ีผ่าน
การวิจัยท่ีเป็นข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการจัดการ
จัดการศึกษาแก่เด็กพิการท่ีมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน 

 28.  ปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปล่ียนพ่อแม่เป็นครู 1. ครอบครัว
เด็กพิการ  
จ านวน   
8,430 
ครอบครัว

1. เกิดความร่วมมือระหว่างครอบครัว ชุมชน 
หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ในชุมชน  
 

7,165,500             7,165,500            7,165,500            7,165,500           -                 -                     -                 

2. เด็กพิการท่ี
รับบริการท่ี
บ้านจ านวน 
8,430  คน

2. ครอบครัว ชุมชน และผู้เก่ียวข้อง ร่วมมือ
กันจัดการศึกษาให้กับเด็กพิการ  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และตรงตามศักยภาพของเด็ก
พิการ
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 สพฐ.  สพท./รร. รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส านักท่ี

รับผิดชอบ  ค่าเป้าหมาย  ตัวช้ีวัด  งบด าเนินงาน
รวมท้ังส้ิน

แผนการใช้จ่ายงบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส

3. เด็กพิการท่ีไม่สามารถเข้าเรียนในโรงเรียน 
ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะในการด ารงชีวิต  มี
พัฒนาท่ีดีข้ึนตามศักยภาพ และมีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีข้ึน
 4. บุคลากรในศูนย์การศึกษาพิเศษ พ่อแม่ 
ผู้ปกครอง และผู้เก่ียวข้องทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วม ในการพัฒนาการจัดการศึกษาให้กับเด็ก
พิการได้อย่างถูกต้องตามความต้องการจ าเป็น
พิเศษ

 29. ศูนย์การเรียนส าหรับเด็กเจ็บป่วยเร้ือรังในโรงพยาบาล
ส าหรับเด็กเจ็บป่วยเร้ือรังในโรงพยาบาล

1. เด็กท่ีมี
ความ
บกพร่องทาง
สุขภาพใน 
รพ.และท่ีบ้าน
จ านวนไม่ต่ า
กว่า 35,000 
คน ได้รับ
บริการทาง
การศึกษาท่ี
เหมาะสมและ

1. เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสุขภาพได้รับ
บริการทางการศึกษา รวมถึงการพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ การฟ้ืนฟู สมรรถภาพทางร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา อย่างมีคุณภาพ
 ท่ัวถึง ครอบคลุม และเสมอภาคในระหว่างพัก
รักษาตัวอยู่ใน รพ. และท่ีบ้าน

2,737,180             1,117,180         1,620,000            2,737,180            1,620,000           1,117,180        -                     -                 

2. ศกร. 
ส าหรับเด็ก
เจ็บป่วยเร้ือรัง
ในรพ. 45 จว.
 54 ศกร. มี
ความพร้อมใน
การด าเนินงาน
 และสามารถ
ด าเนินงานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

2. ศูนย์การเรียนส าหรับเด็กเจ็บป่วยเร้ือรังใน 
รพ. 45 จว. 54 ศกร. มีวัสดุส่ือ อุปกรณ์ การ
จัดการเรียนการสอน ส าหรับเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางสุขภาพท่ีได้มาตรฐาน เพียงพอ 
และมีคุณภาพสามารถจัดการศึกษาให้แก่เด็กท่ี
มีความบกพร่องทางสุขภาพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน
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 สพฐ.  สพท./รร. รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส านักท่ี

รับผิดชอบ  ค่าเป้าหมาย  ตัวช้ีวัด  งบด าเนินงาน
รวมท้ังส้ิน

แผนการใช้จ่ายงบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส

 3. ครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา 
ใน ศกร.
ส าหรับเด็ก
เจ็บป่วยเรือรัง
ใน รพ. 45 จว.
 54 ศกร. มี
คู่มือ แนว
ทางการ
ด าเนินงาน 
ศกร.ส าหรับ
เด็กเจ็บป่วย
เร้ือรังใน รพ. 
และคู่มือแว
ทางส่งเสริม
และการจัด
การศึกษา
ส าหรับเด็กท่ีมี
ความ
บกพร่องทาง

3. ครูและบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง ท่ีปฏิบัติงานใน
ศูนย์การเรียนส าหรับเด็กเจ็บป่วยเร้ือรังใน รพ.
 มีคู่มือ การด าเนินงาน ศกร.ส าหรับเด็ก
เจ็บป่วยเร้ือรังใน รพ. และคู่มือ แนวทาง
ส่งเสริมและการจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมี
ความบกพร่องทางสุขภาพ เพ่ือให้เกิดความรู้ 
ความเข้าใจในการให้บริการทางการศึกษาแก่
เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสุขภาพใน รพ.และท่ี
บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

-                     

4. สศศ.มีหลักสูตรในการจัดอบรมครูผู้สอนเด็ก
เจ็บป่วยเร้ือรังใน รพ. มีคู่มือ การประเมิน
คุณภาพตามมาตรฐาน ศกร.ส าหรับเด็กเจ็บป่วย
เร้ือรังใน รพ.เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 
เพ่ือให้การด าเนินงาน ศกร.ส าหรับเด็กเจ็บป่วย
เร้ือรังใน รพ.มีประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐาน
เดียวกันท่ัวประเทศ

-                     

 30. การพัฒนาหลักสูตรเชิงสมรรถนะอิงมาตรฐานหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและหลักสูตรเพ่ิมเติมเฉพาะ
ความพิการส าหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการทางสติปัญญา

  โรงเรียน
เฉพาะความ
พิการทาง
สติปัญญา 19
 แห่ง

โรงเรียนเฉพาะความพิการทางสติปัญญามีแนว
ทางการพัฒนาสูตรสถานศึกษาเชิงสมรรถนะอิง
มาตรฐานหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน และหลักสูตรเพ่ิมเติมเฉพาะความพิการ
 และแนวทางการวัดและประเมินผลทางเลือก
ท่ีสอดคล้องกับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญา

2,727,570             2,627,570         100,000               2,727,570            -                     602,570          1,532,200           592,800          
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 สพฐ.  สพท./รร. รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส านักท่ี

รับผิดชอบ  ค่าเป้าหมาย  ตัวช้ีวัด  งบด าเนินงาน
รวมท้ังส้ิน

แผนการใช้จ่ายงบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส

 31. การพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนพิการ เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

นักเรียน
โรงเรียน
เฉพาะความ
พิการ จ านวน
 12,895 คน

โรงเรียนเฉพาะความพิการสามารถจัด
การศึกษาส าหรับเด็กพิการได้อย่างมีคุณภาพ

1,068,600             1,068,600            1,068,600            -                     1,068,600         -                     -                  

 32. การส่งเสริมและพัฒนาการด าเนินงานคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการระดับจังหวัด

ศูนย์
การศึกษา
พิเศษ 77 แห่ง

มีแนวทางการขับเคล่ือนการจัดการศึกษา
ส าหรับคนพิการอย่างมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วน และด าเนินงานขับเคล่ือนการจัด
การศึกษาส าหรับคนพิการอย่างเป็นรูปธรรม

2,582,300             2,582,300            2,582,300            -                     2,582,300         -                     -                  

 33. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวมในศูนย์การศึกษาพิเศษ ศูนย์
การศึกษา
พิเศษ 77 แห่ง

ศูนย์การศึกษาพิเศษ 77 แห่ง สามารถจัด
การศึกษาให้กับเด็กพิการในรูปแบบท่ีเหมาะสม

2,518,500             2,518,500            2,518,500            -                     2,518,500         -                     -                  

 34. การพัฒนานักเรียนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์(ห้องเรียน
คุณภาพ)

51 รร.  1. ร้อยละของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ท่ีได้รับ
การพัฒนาให้มีความพร้อมและมีความเข้มแข็ง
ในการบริหารจัดการ สามารถยกระดับคุณภาพ
ตามมาตรฐานท่ีก าหนด

668,000               668,000               668,000              -                     668,000           -                     -                  

 2. ร้อยละของครูและบุคลากรโรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์ท่ีสามารถจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนด

3. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็น
พิเศษได้รับการพัฒนาและมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงข้ึน

 35. การพัฒนาหลักสูตรส าหรับบุคคลออทิสติก 1. โรงเรียน
เฉพาะความ
พิการ จ านวน
 48 โรงเรียน 
โรงเรียนละ 2
 คน ท้ังหมด 
96 คน

1. มีหลักสูตรส าหรับบุคคลออทิสติกให้
เหมาะสมกับบริบทนักเรียน

744,000               744,000            744,000              -                     744,000          -                     -                 
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 สพฐ.  สพท./รร. รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส านักท่ี

รับผิดชอบ  ค่าเป้าหมาย  ตัวช้ีวัด  งบด าเนินงาน
รวมท้ังส้ิน

แผนการใช้จ่ายงบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส

2. นักวิชาการ
 หรือ สมาคมท่ี
เก่ียวข้องกับ
บุคคลออทิ
สติก 
ผู้เช่ียวชาญ 
นักวิชาชีพ 
หรือ
มหาวิทยาลัย
ท่ีจัด
การศึกษา
พิเศษ ครู 

2. มีกิจกรรมกระบวนการ รายวิชาท่ีสอดคล้อง
กับความต้องการจ าเป็นของบุคคลออทิสติก

3. โรงเรียนเฉพาะความพิการสามารถน า
หลักสูตรส าหรับบุคคลออทิสติกไปปรับใช้ได้
ตามบริบทของโรงเรียน

 36. การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น

โรงเรียน
เฉพาะความ
พิการ 
(บกพร่อง
ทางการเห็น) 
จ านวน 2 แห่ง

โรงเรียนเฉพาะความพิการ (บกพร่องทางการ
เห็น) จ านวน 2 แห่งมีการพัฒนาหลักสูตรการ
จัดการเรียนการสอน กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ส าหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการ
เห็น

292,800               292,800               292,800              -                     292,800           -                     -                  

 37. การขับเคล่ือนระบบการให้บริการเทคโนโลยีส่ิงอ านวย
ความสะดวก ส่ือ บริการ  และความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษาส าหรับคนพิการ เพ่ือลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา

 เด็กนักเรียน
พิการท้ัง 9 
ประเภทความ
พิการ ท่ีท า
แผนการ
จัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล 
(IEP) ใน
สถานศึกษา
ภายใต้สังกัด
ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 
จ านวนท้ังส้ิน 
116,325 คน

นักเรียนพิการท้ัง 9 ประเภทความพิการ ได้รับ
บริการและได้รับการสนับสนุนส่ิงอ านวยความ
สะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใด
ทางการศึกษา สามารถพัฒนาศักยภาพตนเอง
ทางด้านการศึกษาของแต่ละบุคคลอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยครอบคลุม ท่ัวถึงและ
ต่อเน่ืองจนสามารถเข้าศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน
หรือประกอบอาชีพหาเล้ียงตนเองและ
ครอบครัวให้อยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข

-                     

127



ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 สพฐ.  สพท./รร. รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส านักท่ี

รับผิดชอบ  ค่าเป้าหมาย  ตัวช้ีวัด  งบด าเนินงาน
รวมท้ังส้ิน

แผนการใช้จ่ายงบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส

     37.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมระบบบริหารการ
ให้บริการส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการ  และความ
ช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา (IEP Online)

663,900               663,900            663,900              663,900              -                 -                     -                 

    37.2 การวิจัยนวัตกรรมส่ือการเรียนการสอนส าหรับ
นักเรียนพิการ

509,400               509,400            509,400              -                     -                 509,400              -                 

38. การปรับปรุงรายละเอียดเฉพาะครุภัณฑ์  คณะท างาน 
จ านวน 40 คน

 เพ่ือประกอบการขอต้ังงบประมาณของส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ

948,400               948,400            948,400              948,400              -                 -                     -                 

39. การพัฒนางานตามนโยบายของส านักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ

สศศ. สศศ. มีการด าเนินงานตามนโยบายในการจัด
การศึกษาส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส
อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ

49,422,700           49,422,700        49,422,700          -                     10,000,000       25,000,000           14,422,700       

40. การเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ

สศศ. สศศ. ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน การ
ด าเนินงานในการจัดการศึกษาส าหรับเด็ก
พิการและเด็กด้อยโอกาส

23,456,430           23,456,430        23,456,430          -                     19,336,970       4,119,460            -                  

ผลผลิตท่ี 5 เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สศศ. 162,718,400         -                 162,718,400        162,718,400        77,063,200          5,075,000        79,081,000          1,499,200        

กิจกรรมหลัก การจัดการส าหรับเด็กด้อยโอกาสโดยโรงเรียน
ศึกษาสงเคราะห์

สศศ. เชิงปริมาณ : จ านวนเด็กด้อยโอกาสใน
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์                    

162,718,400         -                 162,718,400        162,718,400        77,063,200          5,075,000        79,081,000          1,499,200        

เชิงคุณภาพ : 
1. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามท่ีหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ก าหนด
2. ร้อยละชองเด็กด้อยโอกาสมีทักษะอาชีพท่ีจะ
เข้าสู่ตลาดแรงงานตาม 5 กลุ่มอาชีพท่ีก าหนดไว้

     -  เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  50 รร. 40,288,800           40,288,800           40,288,800          18,789,600          -                 21,499,200          -                 

     - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ  192 อัตรา         20,736,000           20,736,000           20,736,000          11,186,400          -                 9,549,600           -                 

 - ค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนทดแทนข้าราชการครู  165 อัตรา 29,700,000           29,700,000           29,700,000          14,850,000          -                 14,850,000          -                 

 - ค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาครูขาดแคลน 117 อัตรา 21,060,000           21,060,000           21,060,000          10,530,000          -                 10,530,000          -                 

 - เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับผู้ปฏิบัติงานในเขต
พ้ืนท่ีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้

 5 รร.
2,568,000             2,568,000            

2,568,000            
1,284,000           -                 1,284,000           -                 

  -  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม(อ่ืนๆ) ครูอัตราจ้าง 3,574,800             3,574,800            3,574,800            1,787,400           -                 1,787,400           -                 

 - ค่าตอบแทนวิทยากร/ครูผู้สอนศาสนาอิสลาม  6 รร. 9,488,000             9,488,000            9,488,000            4,644,000           -                 4,844,000           -                 

 - ค่าตอบแทนตรวจการจ้างและคุมงานก่อสร้าง  51 รร. 1,499,200             1,499,200            1,499,200            -                     -                 -                     1,499,200        

 - เงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษของครูการศึกษา
พิเศษ (เงิน พ.ค.ศ.)

 51 รร.
720,000               720,000               

720,000              
-                     -                 720,000              -                 

จ านวน 51 
โรงเรียน, 
จ านวนเด็ก
ด้อยโอกาส 
35,937 คน
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 สพฐ.  สพท./รร. รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส านักท่ี

รับผิดชอบ  ค่าเป้าหมาย  ตัวช้ีวัด  งบด าเนินงาน
รวมท้ังส้ิน

แผนการใช้จ่ายงบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส

  -  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ ส าหรับผู้บริหาร 
และครู ไปปประชุมราชการต่างๆ

  51 รร. 5,100,000             5,100,000            5,100,000            -                     -                 5,100,000           -                 

  - ค่าเตรียมการรับเสด็จฯ  38 รร. 7,600,000             7,600,000            7,600,000            3,800,000           3,800,000        -                     -                 

  -  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง / ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ /
 ค่าขยายเขตไฟฟ้า ประปา (ซ่อมแซม) ประสบภัยพิบัติ

 51 รร. 2,550,000             2,550,000            2,550,000            1,275,000           1,275,000        -                     -                 

  -  วัสดุส านักงาน / วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน / วัสดุงานบ้าน
งานครัว / วัสดุการศึกษา

 51 รร. 17,833,600           17,833,600           17,833,600          8,916,800           -                 8,916,800           -                 

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความย่ังยืน 387,139,800         8,270,000        378,869,800        387,139,800        157,770,300        18,095,300      203,754,200        7,520,000        

โครงการขับเคล่ือนการพัฒนาการศึกษาท่ีย่ังยืน 387,139,800         8,270,000        378,869,800        387,139,800        157,770,300        18,095,300      203,754,200        7,520,000        

กิจกรรมหลัก การส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 81,365,300           8,270,000        73,095,300          81,365,300          26,050,000          17,795,300      31,000,000          6,520,000        

 1. การจัดสรรโอนเงินงบประมาณส าหรับซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์
และอุปกรณ์ DLTV 183 สพป.

ศพก. สพป. 183 เขต 50,000,000           -                 50,000,000          50,000,000          20,000,000          -                 30,000,000          -                 

    1.1 ขอเสนออนุมัติจาก สพฐ. ตุลาคม 2561 -                       -                      -                     -                  -                     -                  

    1.2 แจ้งเร่ืองอนุมัติแล้ว ไปยัง สคส.เพ่ือจัดสรรโอนเงินใน
งวดท่ี 1 พฤศจิกายน

20,000,000            20,000,000           20,000,000           20,000,000           -                  -                     -                  

    1.3 แจ้งเร่ืองอนุมัติแจ้งไปยัง สคส. เพ่ือจัดสรรโอนเงิน ใน
งวดท่ี 2 เมษายน 2562

30,000,000            30,000,000           30,000,000           -                     -                  30,000,000           -                  

 2. การส่งเสริม พัฒนา การจัดการเรียนการสอน DLTV / 

DLIT ส าหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม
ศพก. 69 รร. 5,520,000             3,070,000        2,450,000           5,520,000            3,300,000           700,000          -                     1,520,000        

    2.1 ประชุมสรุปผลการด าเนินงานโครงการ DLTV /DLIT 
ส าหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรมประจ าปี 2561 ณ จังหวัด
ศรีษะเกษ   พฤศจิกายน 2561

สพท. 18 เขต 850,000                850,000            850,000               850,000               -                  -                     -                  

    2.2 ขออนุมัติจัดสรรโอนเงินไปยัง สพป./สพม. ท่ีรับผิดชอบ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมในพ้ืนท่ี ธันวาคม 2561

2,450,000              2,450,000            2,450,000             2,450,000            -                  -                     -                  

    2.3 ลงพ้ืนท่ี นิเทศ ติดตาม ประเมินผล ประจ าปีงบประมาณ
 2562 คร้ังท่ี 1   มีนาคม 2562

700,000                700,000            700,000               -                     700,000           -                     -                  

    2.4 ลงพ้ืนท่ี นิเทศ ติดตาม ประเมินผล ประจ าปีงบประมาณ
 2562 คร้ังท่ี 2  สิงหาคม 2562

700,000                700,000            700,000               -                     -                  -                     700,000           

     2.5 ประชุมสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2562  กันยายน
 2562

820,000                820,000            820,000               -                     -                  -                     820,000           

 3. การจัดอบรมการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ DLTV ศพก.   สพป. 
183 เขต

8,750,000             -                 8,750,000           8,750,000            750,000              8,000,000        -                     -                 

    3.1 ประชุมปฏิบัติการจัดท าหลักสูตรคู่มือและเตรียมความ
พร้อมของวิทยากร สพฐ.

750,000                750,000               750,000               750,000               -                  -                     -                  

    3.2 จัดสรรโอนเงินงบประมาณเพ่ืออบรมให้แก่บุคคลากร
ของ สพป. โดยแบ่งเป็น 6 ภูมิภาค ครอบคลุมท่ัวประเทศ

7,500,000              7,500,000            7,500,000             -                     7,500,000         -                     -                  

129



ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 สพฐ.  สพท./รร. รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส านักท่ี

รับผิดชอบ  ค่าเป้าหมาย  ตัวช้ีวัด  งบด าเนินงาน
รวมท้ังส้ิน

แผนการใช้จ่ายงบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส

    3.3 ประชุมสรุปผลการด าเนินงานจัดอบรมซ่อมบ ารุงอุปกรณ์
 DLTV

500,000                500,000               500,000               -                     500,000           -                     -                  

 4. การจัดสรรโอนเงินงบประมาณส าหรับการอบรมขยายผล
การซ่อมบ ารุงอุปกรณ์อุปกรณ์ DLTV

ศพก.   สพป. 
183 เขต

7,595,300             -                 7,595,300           7,595,300            -                     7,595,300        -                     -                 

    4.1 เสนออนุมัติการจัดสรรโอนเงินจาก สพฐ. ธันวาคม 2561 -                       -                      -                     -                  -                     -                  

    4.2 แจ้งเร่ืองจัดสรรโอนเงินไปยัง สคส. เพ่ือจัดสรรโอนเงิน
งบประมาณส าหรับการขยายผลการ
อบรมให้แก่ 183 สพป.

7,595,300              7,595,300            7,595,300             -                     7,595,300         -                     -                  

 5. การจัดอบรมทางไกลเพ่ือพัฒนาความรู้ส าหรับครูผู้สอน 
NEW DLTV ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ศพก.  สพท. 
225 เขต

1,500,000             1,500,000        -                     1,500,000            1,500,000           -                 -                     -                 

    5.1 เสนออนุมัติการจัดอบรมทางไกลจาก สพฐ. พฤศจิกายน
 2561

1,500,000              1,500,000         1,500,000             1,500,000            -                  -                     -                  

    5.2 ร่วมจัดอบรมทางไกลกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียมในพระบรมราชนูปถัมภ์

-                       -                      -                     -                  -                     -                  

 6. ค่าจ้างเหมาพนักงาน และเช้าเช่าท่ีพักของข้าราชการ
ท่ีมาฏิบัติหน้าท่ีใน ศพก.

ศพก. 6 คน 800,000               -                 800,000              800,000              -                     400,000          -                     400,000          

    6.1 เสนออนุมัติค่าใช้จ่ายในการ้างเหมาพนักงานราชการ 
ตุลาคม 2561 (ไม่ใช้งบฯ)

-                       -                      -                     -                  -                     -                  

    6.2 เสนออนุมัติค่าเช่าบ้านส าหรับข้าราชการมาช่วยราชการ
ท่ี ศพก. งวดท่ี 1 มีนาคม 2562

400,000                400,000               400,000               -                     400,000           -                     -                  

    6.3 เสนออนุมัติค่าเช่าบ้านส าหรับข้าราชการมาช่วยราชการ
ท่ี ศพก. งวดท่ี 2 กันยายน 2562

400,000                400,000               400,000               -                     -                  -                     400,000           

 7. การร่วมงานมหกรรม EDUCA 2019 ณ เมืองทองธานี ศพก. 72 รร. 2,500,000             1,000,000        1,500,000           2,500,000            -                     -                 500,000              2,000,000        

    7.1 ขออนุมัติหลักการในการเข้าร่วมประชุมมหกรรมวิชาการ
 EDUCA 2019  เมษายน (ไม่ใช้งบฯ)

-                       -                      -                     -                  -                     -                  

    7.2 ประชุมว่างแผนและคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมการแสดง
นิทรรศการ  พฤษภาคม 2562

2,500,000              1,000,000         1,500,000            2,500,000             -                     -                  500,000               -                  

    7.3 จัดสรรโอนเงินไปยังโรงเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม EDUCA
 2019 และจัดจ้างการจัดท านิทรรศการ สิงหาคม 2562

-                       -                      -                     -                  -                     2,000,000         

 8. การจัดท าวิจัยโรงเรียนท่ีประสบความส าเร็จในการจัดการ
เรียนการสอนด้วย DLTV ระยะท่ี 2

ศพก. 40 รร. 2,000,000             1,000,000        1,000,000           2,000,000            500,000              500,000          500,000              500,000          

    8.1 เสนออนุมัติหลักการด าเนินงานวิจัย DLTV ระยะท่ี 2 
พฤศจิกายน 2561

-                       -                      -                     -                  -                     -                  

    8.2 ประชุมวางแผนการวิจัย DLTV ระยะท่ี 2  ธันวาคม 
2561

500,000                500,000            500,000               500,000               -                  -                     -                  

130



ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 สพฐ.  สพท./รร. รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส านักท่ี

รับผิดชอบ  ค่าเป้าหมาย  ตัวช้ีวัด  งบด าเนินงาน
รวมท้ังส้ิน

แผนการใช้จ่ายงบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส

    8.3 ลงพ้ืนท่ีภาคสนามเพ่ือเก็บข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพ คร้ังท่ี 
1  กุมภาพันธ์ 2562

500,000                500,000               500,000               -                     500,000           -                     -                  

    8.4 ลงพ้ืนท่ีภาคสนามเพ่ือเก็บข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพ คร้ังท่ี 
2  พฤษภาคม 2562

500,000                500,000               500,000               -                     -                  500,000               -                  

    8.5 ประชุมสรุปผลการศึกษาวิจัยโรงเรียนท่ีประสบ
ความส าเร็จในการจัดการเรียนการสอนด้วย DLTV
 ระยะท่ี 2

500,000                500,000            500,000               -                     -                  -                     500,000           

 9. การสรุปผลการด าเนินงานปี 2562 และการจัดท าแผนกล
ยุทธ์ปี 2563 ของ ศพก.

ศพก. 60 คน 700,000               700,000           -                     700,000              -                     -                 -                     700,000          

    9.1 ขออนุมัติหลักการจัดประชุมการสรุปผลการด าเนินงานปี
 2562และการจัดท าแผนกลยุทธ์ปี 2563 ของ ศพก.  สิงหาคม 
2562

-                       -                  -                      -                     -                  -                     -                  

    9.2 จัดประชุมการสรุปผลการด าเนินงานปี 2562และการ
จัดท าแผนกลยุทธ์ปี 2563 ของ ศพก.

700,000                700,000            700,000               -                     -                  -                     700,000           

 10. การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินโครงการ DLTV

 / DLIT

ศพก. 240 รร. 2,000,000             1,000,000        1,000,000           2,000,000            -                     600,000          -                     1,400,000        

    10.1 เสนออนุมัติหลักการของโครงการ DLTV /DLIT  
มกราคม 2562

-                       -                  -                     -                      -                     -                  -                     -                  

    10.2 ประชุมวางแผนจัดท าเคร่ืองมือการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาทางไกล

600,000                600,000            600,000               -                     600,000           -                     -                  

    10.3 ลงพ้ืนท่ีภาคสนามเพ่ือนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษาทางไกล

1,000,000              1,000,000            1,000,000             -                     -                  -                     1,000,000         

    10.4 ประชุมสรุปผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการ
จัดการศึกษาทางไกล

400,000                400,000            400,000               -                     -                  -                     400,000           

กิจกรรมหลัก พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนท่ีต้ังในพ้ืนท่ี
ลักษณะพิเศษ

สนผ. 305,774,500         -                 305,774,500        305,774,500        131,720,300        300,000          172,754,200        1,000,000        

1. พัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ส าหรับเด็กท่ีไม่ใช้
ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ของโรงเรียนในพ้ืนท่ีข้างเคียงโครงการ
ดอยตุง (พ้ืนท่ีทรงงาน) อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

8,780,000             8,780,000           8,780,000            8,780,000           -                 -                     -                 

2. ส่งเสริม สนับสนุน งบประมาณเพ่ือส่งเสริมการจัด
การศึกษาพัฒนาโรงเรียนท่ีจัดท่ีพักนอนให้กับนักเรียนในพ้ืนท่ี
ยากล าบาก    

281,854,500         281,854,500        281,854,500        109,400,300        -                 172,454,200        -                 

    2.1 ค่าอาหารนักเรียนพักนอนประจ า ส าหรับโรงเรียนท่ีจัด
ท่ีพักนอนประจ าให้กับนักเรียนในพ้ืนท่ียากล าบาก โดยจัดให้
เพ่ิมเติมจากท่ีได้รับเงินอุดหนุนส าหรับนักเรียนพักนอน

    2.2 ค่าเคร่ืองนอน อุปกรณ์ในการประกอบอาหารและหรือ
เพ่ือการบริหารจัดการนักเรียนพักนอนในพ้ืนท่ียากล าบากตาม
ความจ าเป็นเหมาะสม
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 สพฐ.  สพท./รร. รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส านักท่ี

รับผิดชอบ  ค่าเป้าหมาย  ตัวช้ีวัด  งบด าเนินงาน
รวมท้ังส้ิน

แผนการใช้จ่ายงบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส

3. ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาการจัดการศึกษาตาม
สภาพบริบทตรงตามความต้องการในการพัฒนา และ
ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศและ
ทัดเทียมโรงเรียนท่ัวไปส าหรับโรงเรียนพ้ืนท่ีสูงในถ่ินทุรกันดาร
 และโรงเรียนพ้ืนท่ีเกาะ ท้ัง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านทักษะวิชาการ 
ด้านทักษะอาชีพและด้านทักษะชีวิต

13,140,000           13,140,000          13,140,000          13,140,000          -                 -                     -                 

4. บริหารจัดการการศึกษาโรงเรียนพ้ืนท่ีสูงในถ่ินทุรกันดาร
และโรงเรียนพ้ืนท่ีเกาะ     

2,000,000             2,000,000           2,000,000            400,000              300,000          300,000              1,000,000        

    4.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าค าขอต้ังงบประมาณงบ
ด าเนินงานโครงการฯ ปี พ.ศ. 2564

    4.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนความต้องการงบ
ด าเนินงานโครงการฯ ปี พ.ศ. 2563

    4.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท ารายงานและสรุปผลการ
ด าเนินงานโครงการฯ ปี พ.ศ. 2562

    4.4 ประชุมเชิงปฏิบติการทบทวนปรับปรุงเกณฑ์การ
พิจารณาโรงเรียนในโครงการฯ
    4.5 นิเทศ ติดตามการด าเนินงานโคงการฯ ปี พ.ศ. 2562

    4.6 ประชุมเชิงปฏิบัติการอ่ืน ๆ ท่ีได้รับมอบหมายและ
เก่ียวข้องกับโครงการฯ
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 สพฐ.  สพท./รร. รวมท้ังส้ิน รวมไตรมาส 1 รวมไตรมาส 2 รวมไตรมาส 3 รวมไตรมาส 4
รวมท้ังส้ิน            60,713,000     33,016,500      27,696,500            60,713,000       14,664,200       21,041,100       18,260,900         6,746,800 

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความย่ังยืน 23,000,000           23,000,000    -                23,000,000           1,244,200        15,604,600      2,364,400        3,786,800        

โครงการขับเคล่ือนการพัฒนาการศึกษาท่ีย่ังยืน            23,000,000     23,000,000                  -   23,000,000           1,244,200        15,604,600      2,364,400        3,786,800        

กิจกรรมหลักค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร  สนก. 23,000,000           23,000,000    -                23,000,000           1,244,200        15,604,600      2,364,400        3,786,800        

1. การพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมการด าเนินงานเพ่ือความ
ย่ังยืน

35 สพท.  ผลการน ารูปแบบและนวัตกรรมไปใช้ 1,244,200               1,244,200       1,244,200               1,244,200         -                   -                   -                   

2. การพัฒนาแกนน าและเครือข่ายแกนน าการพัฒนาและการ
ขยายผล

 35 สพท./
700 รร.

 จ านวนแกนน า/ประสิทธิภาพเครือข่ายการ
พัฒนาและขยายผล

1,436,800               1,436,800       1,436,800               -                   1,436,800         -                   -                   

3. การส่งเสริมกิจกรรมกระตุ้นความตระหนักรู้ตามแนวทาง
รักษ์พงไพร
     3.1 ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร ท่ัวประเทศ
     3.2 พัฒนาผู้น าเยาวชนรักษ์พงไพร ระดับประเทศ

 35 สพท./
700 รร./
นักเรียน 

7,440 คน/ครู
 1,240 คน

 จ านวน สพท. โรงเรียนนักเรียน ครู/
ผลการประเมินคุณลักษณะ

14,087,800             14,087,800     14,087,800             -                   13,087,800        -                   1,000,000         

4. การพัฒนาเน้ือหา เทคโนโลยี ส่ือนวัตกรรมการเรียนรู้ด้าน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

 225 สพท.  จ านวน สพท. โรงเรียนท่ีน าไปใช้/
ประสิทธิภาพเทคโนโลยี ส่ือนวัตกรรม

1,080,000               1,080,000       1,080,000               -                   1,080,000         -                   -                   

5. การพัฒนาระบบการจัดการความรู้และเครือข่ายโรงเรียน
รักษ์พงไพร

 3,500 รร.  จ านวนโรงเรียนท่ีน าไปใช้/ประสิทธิภาพของ
ระบบ

931,600                  931,600         931,600                  -                   -                   -                   931,600            

6. การต่อยอดให้เกิดการน าองค์ความรู้ไปใช้อย่างสร้างสรรค์สู่
วิถีชีวิต

 225 สพท.  จ านวน สพท. โรงเรียน ท่ีน าไปต่อยอด/
รูปแบบการต่อยอดสู่วิถีชีวิต

1,339,400               1,339,400       1,339,400               -                   -                   1,339,400         -                   

7. การขยายผลรูปแบบการด าเนินงานสู่ห้องเรียน รักษ์พงไพร 
School Project ระดับประเทศ

 225 สพท.  จ านวน Project ขยายผลท่ีมีประสิทธิผล 1,025,000               1,025,000       1,025,000               -                   -                   1,025,000         -                   

8. การสร้างการรับรู้เชิงวิชาการระดับชาติ “เยาวชน...รักษ์พง
ไพร”  และนิทรรศการและถวายรายงานสมเด็จพระเทพรัตนฯ

 225 สพท.  จ านวน สพท. นักเรียน โรงเรียน ท่ีเข้าร่วม/
การรับรู้จากภาคประชาสังคม/แนวทางการ
ร่วมมือสู่ความย่ังยืน

1,855,200               1,855,200       1,855,200               -                   -                   -                   1,855,200         

แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และ
การจัดการมลพิษและส่ิงแวดล้อม

37,713,000           10,016,500    27,696,500     37,713,000           13,420,000      5,436,500        15,896,500      2,960,000        

โครงการสร้างจิตส านึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคท่ี
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

37,713,000           10,016,500    27,696,500     37,713,000           13,420,000      5,436,500        15,896,500      2,960,000        

กิจกรรมหลักการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการ
จัดการมลพิษและส่ิงแวดล้อม

 สนก. 37,713,000           10,016,500    27,696,500     37,713,000           13,420,000      5,436,500        15,896,500      2,960,000        

โครงการ สร้างจิตส านึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคท่ี
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

 สนก. 37,713,000           10,016,500    27,696,500     37,713,000           13,420,000      5,436,500        15,896,500      2,960,000        

1) การต่อยอดด าเนินการโรงเรียนปลอดขยะ น ากลับมาใช้
ประโยชน์ Zero Wasteและความรู้แนวทางปฏิบัติของนโยบาย
 SCP โดยกระบวนการจัดการเรียนการสอน SCP ,BBL สู่
ห้องเรียน

-                        -                   -                   

2) การต่อยอดศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงานการจัดการขยะ 
และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม เพ่ือสร้างจิตส านึกโรงเรียนใกล้โรงงาน
อุตสาหกรรมน าไปปรับเปล่ียนพฤติกรรมเรียนรู้โรงงาน
อุตสาหกรรมนิเวศ (10,348,500)

-                        -                   -                   -                   -                   

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส านักท่ีรับผิดชอบ  ค่าเป้าหมาย  ตัวช้ีวัด  งบด าเนินงาน

รวมท้ังส้ิน
แผนการใช้จ่ายงบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส
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 สพฐ.  สพท./รร. รวมท้ังส้ิน รวมไตรมาส 1 รวมไตรมาส 2 รวมไตรมาส 3 รวมไตรมาส 4

 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส านักท่ีรับผิดชอบ  ค่าเป้าหมาย  ตัวช้ีวัด  งบด าเนินงาน

รวมท้ังส้ิน
แผนการใช้จ่ายงบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส

การจัดสรรงบประมาณ 27,696,500         27,696,500           -              27,696,500     27,696,500           12,920,000      1,936,500        12,840,000      -                 

1. เขตพ้ืนท่ี 225 เขต ส าหรับด าเนินกิจกรรม 4,500,000               4,500,000         4,500,000               4,500,000         -                   -                   -                   

*ช้ีแจงผู้อ านวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 225 เขตเพ่ือจัดท า
นโยบายและด าเนินการตามตัวช้ีวัดและRoad Map เร่ือง การ
ผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมในสถานศึกษาสู่ชุมชน

-                        -                   -                   -                   -                   

*จัดสรรงบประมาณให้ สพป.ด าเนินการตาม Road map และ
แผนปฏิบัติการ เขต

-                        -                   -                   -                   -                   

*ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนากระบวนการ รณรงค์ให้มีการจัดซ้ือ
จัดจ้างท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและยกระดับส านักงานเขต
พ้ืนท่ีต้นแบบ 225 เขตและสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการ
ส านักงานสีเขียวและสถานศึกษาท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

-                        -                   -                   -                   -                   

2. ศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์พลังงาน 2 ศูนย์ ส าหรับจ.กระบ่ี/ จ.
ขอนแก่น เขต 3

               4,000,000         4,000,000 4,000,000               4,000,000         -                   -                   -                   

*จัดจ้างผู้เช่ียวชาญและเจ้าหน้าท่ีศูนย์ในระดับภูมิภาค -                        -                   -                   -                   -                   

3. การจัดสรรงบประมาณงบประมาณให้ศูนย์แกนน าขยาย
เครือข่ายโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม น าสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์เพ่ือต่อยอด/ขยายผลการจัดการเรียนการสอนงาน
อาชีพท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

49 ศูนย์
เรียนรู้ ๆ ละ
30,000 บาท

มีศูนย์เรียนรู้ท่ีใช้ในการขยายผลการจัดการ ต่อ
ยอด/ขยายผลการจัดการเรียนการสอนงาน
อาชีพท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

               1,470,000         1,470,000 1,470,000               1,470,000         -                   -                   -                   

4. สพป.สตูลและโรงเรียนบ้านเกาะอาดัง 1 เขต+1 รร โรงเรียนได้รับการพัฒนาตามแนวทางท่ี
เหมาะสมกับบริบท

700,000                  700,000           700,000                  700,000            -                   -                   -                   

5. ส าหรับโรงเรียนท่ีมาจัดนิทรรศการในการรับเสด็จ”อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช”/หญ้าแฝก/ดินโลก

50 รรๆ ละ 
24,000 บาท โรงเรียนท่ีด าเนินโครงการสามารถจัดกิจกรรม

ท่ีส่งผลให้เห็นถึงพัฒนานาการโครงการได้

               1,200,000         1,200,000 1,200,000               -                   1,200,000         -                   -                   

6. ส าหรับเตรียมการรับเสด็จ/จัดนิทรรศการ ”อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช”/หญ้าแฝก/ดินโลก

25 รรๆ ละ 
29,460 บาท

มีโรงเรียนท่ีรับผิดชอบ สามารถจัดกิจกรรมได้
อย่างสมพระเกียรติ

                 736,500            736,500 736,500                  -                   736,500            -                   -                   

7. จัดสรรงบประมาณเจ้าภาพ 7 จุด เพ่ือด าเนินการต่อยอด
ขยายความรู้และสร้างเครือข่ายโรงเรียน ชุมชน และเช่ือมต่อ
หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน

7 จุดจัดๆ ละ
500,000บาท

1) สพฐ มีการน าเสนอผลการจัดกิกรรมท่ี
เหมาะสม
2) เขตท่ีเป็นเจ้าภาพสามารถด าเนินกิจกรรมท่
ได้รับมอบหมาย

               3,500,000         3,500,000 3,500,000               -                   -                   3,500,000         -                   

8. จัดสรรให้โรงเรียนและเขตพ้ืนท่ีท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรม 225 สพท ๆ 
ละ 10,000 
บาท

               2,250,000         2,250,000 2,250,000               2,250,000         -                   -                   -                   

9. (จัดสรร) ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายส าหรัลพัฒนาต่อยอดและ
ขยายผลศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงานการจัดการขยะ และ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมใน 6 ศูนย์ 4 ภูมิภาค

12 คร้ัง ๆ ละ 
345,000 บาท

โรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการสามารถต่อยอกการ
เรียนรู้ท่ีได้จากในค่ายไปขยายผลสู่เพ่ือ และ
ชุมชน

4,140,000               4,140,000         4,140,000               -                   -                   4,140,000         -                   

10. (จัดสรรงบแลกเป้า)พัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการ 
BBL/PLC และ Decision – Making การน าขยะมาใช้ประโยชน์
ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงานและลดประมาณขยะ การ
บ าบัดน้ าเสีย ลดการใช้เผา และลดใช้สารเคมี สู่โรงเรียน
ปลอดภัยและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

40 เขตๆ ละ 1
 โรงเรียนๆ 
ละ30,000 บาท

โรงเรียนและเขตพ้ืนท่ีสามารถด าเนินกิจกรรม
ได้อย่างเหมาดสม

1,200,000               1,200,000         1,200,000               -                   -                   1,200,000         -                   

11. (จัดสรร) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้นักเรียน โรงเรียน
ได้ศึกษา เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้โรงงานอุตสาหกรรม การผลิตท่ี
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ชุมชนเมืองนิเวศ และหน่วยงาน
ส่งเสริมการบริโภคเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพ่ือน าความรู้มา
ประยุกต์ใช้และจัดท าโครงงานด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

500 รร ๆ ละ 
8,000 บาท

โรงเรียนได้รับงบประมาณเพ่ือใช้ในการพัฒนา
กิจกรรม ด้านการเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
ชุมชนเมืองนิเวศ และหน่วยงานส่งเสริมการ
บริโภค

4,000,000 4,000,000 4,000,000               -                   -                   4,000,000         -                   

 225 สพท. ๆ
 ละ 20,0000
 บาท

 1)โรงเรียนนมีแนวทางการด าเนินงานเพ่ือใช้
ในการจัดซ้ือจัดจ้าง ผลิต บริโภค การบริหาร
จัดการท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 2)มีผลการ
ปฏิบัติงานท่ีสอดรับกับแผนบูนณาการ อย่าง
เหมาะสม

2 เขต ๆ ละ
2,000,000 
บาท

มีศูนย์ให้ความรุ้และใช้ในการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียน และโรงเรียน
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 สพฐ.  สพท./รร. รวมท้ังส้ิน รวมไตรมาส 1 รวมไตรมาส 2 รวมไตรมาส 3 รวมไตรมาส 4

 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส านักท่ีรับผิดชอบ  ค่าเป้าหมาย  ตัวช้ีวัด  งบด าเนินงาน

รวมท้ังส้ิน
แผนการใช้จ่ายงบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส

การด าเนินกิจกรรมสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนบูรณาการ 10,016,500 10,016,500 -                   10,016,500           500,000          3,500,000        3,056,500        2,960,000        

1.ประชุมปฏิบัติการคณะท างานและหน่วยงานร่วมท่ีเก่ียวข้อง
จัดท าRoad Map และแผนปฏิบัติการเพ่ือจัดแนวทางการ
ด าเนินทางการให้องค์ความรู้และสร้างจิตส านึกด้านการผลิต
และบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

1 คร้ัง 210,000 210,000 210,000                  210,000            -                   -                   -                   

2. จัดท าคู่มือและพัฒนาส่ือนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE 
และ ส่ือระบบ Multimedia และอ่ืนๆ

1 คร้ัง 200,000 200,000 200,000                  200,000            -                   -                   -                   

3. ประชุมปฏิบัติการวิทยากรแกนน าเพ่ือให้ขยายความรู้ในระดับภูมิภาค 1 คร้ัง 200,000 200,000 200,000                  -                   200,000            -                   -                   

4. ประชุมปฏิบัติการคณะท างานจัดท าเกณฑ์การประกวด
โรงเรียนคาร์บอนต่ าและชุมชนคาร์บอนต่ า

1 คร้ัง 270,000 270,000 270,000                  -                   270,000            -                   -                   

5. ประชุมปฏิบัติการวิทยากรให้ความรู้เร่ืองวงจรชีวิตของ
ผลิตภัณฑ์(LCA) สู่สังคมคาร์บอนต่ า

1 คร้ัง 340,000 340,000 340,000                  -                   340,000            -                   -                   

6. ประชุมปฏิบัติการพัฒนาวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนและ
จัดท าหน่วยการเรียนรู้ในเร่ืองการผลิตและบริโภคท่ีเป็นกับ
ส่ิงแวดล้อมต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศต้ังแต่ระดับ
อนุบาล – มัธยมศึกษาปีท่ี 6

1 คร้ัง 350,000 350,000 350,000                  -                   350,000            -                   -                   

7. จัดท าและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการเก็บข้อมูลการ
ลดก๊าซท่ีมีผลต่อปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจก เช่น 
คาร์บอนไดออกไซด์ ในรูปแบบการเปรียบเทียบและการลดการ
ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน Carbon
 emission /Carbon Footprint  ในสถานศึกษาสู่ชุมชน

1 คร้ัง 330,000 330,000 330,000                  -                   330,000            -                   -                   

8. จัดจ้างผู้เช่ียวชาญในการจัดท า Road Map เป็นท่ีปรึกษาใน
การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชน
คาร์บอนต่ า

2 คน 90,000 90,000 90,000                   -                   30,000              30,000              30,000              

9. จัดจ้างเจ้าหน้าท่ีส่ิงแวดล้อมในส านักงาน 2 คนๆ ละ
15,000 บาท/ 

เดือน

                 360,000          360,000 360,000                  90,000              90,000              90,000              90,000              

11. จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาเคร่ืองมือ และ กระบวนการให้
ความรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม เร่ืองการผลิต
และบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมใน 6 ภูมิภาค

1 คร้ัง 200,000 200,000 200,000                  -                   200,000            -                   -                   

12. พัฒนา ยกระดับโรงเรียนน าร่องขยายผลส่งโรงเรียน
ต้นแบบด้านการพัฒนาโรงเรียนด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อมท้ังระบบ เช่น การเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เบอร์ 5
 และผลิตภัณฑ์ท่ีมีฉลากและสัญลักษณ์เบอร์ 5 เพ่ือลดการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะในส านักงานและ
สถานศึกษา

1 คร้ัง 340,000 340,000 340,000                  -                   340,000            -                   -                   

13. ส่งเสริมการพัฒนาส่ือนวัตกรรม และบูรณาการสาระการ
เรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้เร่ืองการผลิตและบริโภคท่ี
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 
(ประกวดคัดเลือกผลงาน)

225 สพท 600,000 600,000 600,000                  -                   -                   600,000            -                   
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 สพฐ.  สพท./รร. รวมท้ังส้ิน รวมไตรมาส 1 รวมไตรมาส 2 รวมไตรมาส 3 รวมไตรมาส 4

 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส านักท่ีรับผิดชอบ  ค่าเป้าหมาย  ตัวช้ีวัด  งบด าเนินงาน

รวมท้ังส้ิน
แผนการใช้จ่ายงบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส

14. จัดการขยายผลผ่านระบบ DLTV. ส่งเสริมความรู้เร่ือง การ
ผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ต่อความปลอดภัย 
และสุขภาพท่ีดีสู่สังคมเมืองเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและ
ส่ิงแวดล้อมท่ีดีและการเลือกผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อมและฉลากท่ีแสดงสัญลักษณ์ท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม

25 โรงเรียน
(สนใจ)

291,500 291,500 291,500                  -                   -                   291,500            -                   

15. ขยายผลจากโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนเชิงนิเวศและการ
จัดการมลพิษและส่ิงแวดล้อมดี Green city ด้านพลังงาน การ
จัดการขยะและน้ าเสีย ชุมชนผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม

40 รรๆ ละ 
37,500

โรงเรียน 
(สนใจ)

1,500,000               1,500,000       1,500,000               -                   -                   -                   1,500,000         

16. ส่งเสริมการให้ความรู้ด้านความปลอดภัย โรงเรียน
ปลอดภัยและน่าอยู่ในโรงเรียนท่ีใกล้โรงงานอุตสาหกรรมสอด
รับกับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศพัฒนาเป็นเมืองส่ิงแวดล้อม
ย่ังยืน ท้ัง 6 แห่ง

2 คร้ัง 400,000 400,000 400,000                  -                   -                   400,000            -                   

17. ส่งเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู้อาชีพท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อมในสถานศึกษา

8 คร้ัง 400,000 400,000 400,000                  -                   -                   400,000            -                   

18. จัดค่ายเยาวชนวัยซนลดคาร์บอนเพ่ือโลก 2 คร้ัง 400,000 400,000 400,000                  -                   -                   -                   400,000            

19. จัดประกวดชุมชนต้นแบบท่ีน าความรู้จากโรงเรียนต่อยอดสู่
ชุมชนนิเวศ ปลอดขยะ ปลอดสารพิษเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

1 คร้ัง 1,165,000 1,165,000 1,165,000               -                   -                   895,000            270,000            

20. จัดจ้างถ่ายท าเผยแพร่ผลการการด าเนินงาน การลดมลพิษ
ในโรงเรียนท่ีเป็นแหล่งอุตสาหกรรม /การลดขยะในโรงเรียน

3 กิจกรรม ๆ 
ละ 450,000 

บาท

1,350,000               1,350,000       1,350,000               -                   1,350,000         -                   -                   

21. ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานการลดขยะในโรงเรียนบน
พ้ืนท่ีเกาะ (เกาะอาดัง)

1 รร+ 1 เขต 1,020,000 1,020,000 1,020,000               -                   -                   350,000            670,000            
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 สพฐ.  สพท./รร. รวมท้ังส้ิน รวมไตรมาส 1 รวมไตรมาส 2 รวมไตรมาส 3 รวมไตรมาส 4
รวมท้ังส้ิน     11,395,660,400      7,137,107,000      4,258,553,400      11,395,660,400      4,404,645,600     1,369,095,800      4,257,484,400     1,364,434,600 

แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 8,496,351,200     4,308,797,800     4,187,553,400     13,271,683,800     4,287,144,000     14,552,700        4,113,104,400     81,400,100        

โครงการพัฒนานโยบาย สพฐ. 1,796,952,850     1,796,952,850     -                    1,796,952,850       -                    898,476,425       -                    898,476,425       

ผลผลิตท่ี 1 ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา 131,993,000        -                    131,993,000       131,993,000         65,996,500         -                   -                    65,996,500        

กิจกรรมหลัก การจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา  สนผ. 131,993,000        -                    131,993,000       222,930,100         65,996,500         -                   -                    65,996,500        

งบประจ า  สนผ. 131,993,000        -                    131,993,000       131,993,000         65,996,500         -                   -                    65,996,500        

1.ค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้า-ประปา 59,193,000           59,193,000          59,193,000           29,596,500         -                   -                    29,596,500        

2.จัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนวิทยาอิสลามศึกษา 69,800,000           69,800,000          69,800,000           34,900,000         -                   -                    34,900,000        

3.ค่าธรรมเนียมศาล 3,000,000            3,000,000            3,000,000             1,500,000           -                   -                    1,500,000          

โครงการพัฒนานโยบาย สพฐ.  สนผ. 48,954,300          48,954,300         48,954,300           -                    24,477,150        -                    24,477,150        

ผลผลิตท่ี 2 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 8,147,101,800     4,306,927,800     3,840,174,000     8,147,101,800       4,113,049,300     14,147,700        4,005,006,200     14,748,600        

กิจกรรมหลัก การจัดการศึกษาประถมศึกษาส าหรับโรงเรียน
ปกติ

 สคส. 

ตสน. สอ.

 สตผ. 

กพร. 
สนผ.

4,251,473,600     4,250,453,600     1,020,000           4,251,473,600       2,159,737,300     7,647,700          2,077,671,900     6,416,700          

โครงการระบบการควบคุมภายในเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  สอ. 938,000              938,000             938,000               58,000               175,000             533,800             171,200             

     1.ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท ารายงานการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในของ สพฐ.

58,000                58,000               58,000                 58,000               -                   -                    -                   

     2. ประชุมเชิงปฏิบัติการหลอมรวมรายงานการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในของ สพท. และสถานศึกษา

175,000              175,000             175,000               -                    175,000             -                    -                   

     3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับระบบควบคุมภายใน ประจ าปี 2562

533,800              533,800             533,800               -                    -                   533,800             -                   

     4. ประชุมสรุปผลการด าเนินงานโครงการระบบการควบคุม
ภายใน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปี 2562

171,200              171,200             171,200               -                    -                   -                    171,200             

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพ
อนามัยของ สพฐ.

 สอ. 400,000              400,000             400,000               -                    -                   400,000             -                   

     1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้าน
สุขอนามัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน

400,000              400,000             400,000               -                    -                   400,000             -                   

โครงการธ ารงหลักเอกลักษณ์ของชาติ  สอ. 1,750,400           1,750,400           1,750,400             250,400             700,000             500,000             300,000             

    1. จัดกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ วัฒนธรรม ประเพณีของชาติ

1,750,400           1,750,400           1,750,400             250,400             700,000             500,000             300,000             

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส านักท่ี
รับผิดชอบ  ค่าเป้าหมาย  ตัวช้ีวัด  งบด าเนินงาน

รวมท้ังส้ิน
แผนการใช้จ่ายงบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส
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 สพฐ.  สพท./รร. รวมท้ังส้ิน รวมไตรมาส 1 รวมไตรมาส 2 รวมไตรมาส 3 รวมไตรมาส 4

 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส านักท่ี
รับผิดชอบ  ค่าเป้าหมาย  ตัวช้ีวัด  งบด าเนินงาน

รวมท้ังส้ิน
แผนการใช้จ่ายงบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส

โครงการการสร้างความเข้มแข็งในการรายงานผล
ความก้าวหน้าการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์
ของ สพฐ. ตามมาตรฐานของ สพท. และ
ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 (5 กิจกรรม)

 สตผ. 5,524,100           5,524,100            -                    5,524,100             674,500             1,619,500          1,214,200           2,015,900          

กิจกรรมหลักท่ี 1 การติดตามผลการด าเนินงาน
การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

-                      -                    -                   -                    -                   

กิจกรรมย่อย 1.1 การติดตามเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตามยุทธศาสตร์
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  - สพท. 225 เขต
 และกลุ่มเป้าหมาย
 - คณะกรรมการ
บริหารเขตตรวจ 
(cluster) ทุกระดับ
 - บุคลากร
ส่วนกลาง

ร้อยละ  100 ของ สพท. ได้รับการติดตาม
และพัฒนา

479,400              479,400              479,400               403,900             75,500              -                    -                   

1. การติดตามเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

-                      -                    -                   -                    -                   

  - การออกแบบและสร้างเคร่ืองมือ พร้อมคู่มือ ก าหนดวิธีการ
และรูปแบบการติดตามเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตามยุทธศาสตร์ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

11,300                11,300                11,300                 11,300               -                   -                    -                   

  - การสร้างความเข้าใจการติดตามเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตามยุทธศาสตร์
ของ สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

10,300                10,300                10,300                 10,300               -                   -                    -                   

  - การติดตามเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตามยุทธศาสตร์ของส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เชิงประจักษ์)

382,300              382,300              382,300               382,300             -                   -                    -                   

  - การสรุปการติดตามเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตามยุทธศาสตร์ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

38,000                38,000                38,000                 -                    38,000              -                    -                   
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 สพฐ.  สพท./รร. รวมท้ังส้ิน รวมไตรมาส 1 รวมไตรมาส 2 รวมไตรมาส 3 รวมไตรมาส 4

 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส านักท่ี
รับผิดชอบ  ค่าเป้าหมาย  ตัวช้ีวัด  งบด าเนินงาน

รวมท้ังส้ิน
แผนการใช้จ่ายงบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส

2. การจัดท ารายงานผลการติดตามเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตามยุทธศาสตร์
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562

-                      -                    -                   -                    -                   

  - การจัดท ารายงานผลการติดตามเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตามยุทธศาสตร์ของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 (รูปเล่ม)

37,500                37,500                37,500                 -                    37,500              -                    -                   

กิจกรรมย่อย 1.2 การติดตามและประเมินผลการบริหารและ
การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ สพท. ตามมาตรฐาน สพท. 

ปีงบประมาณพ.ศ. 2562

  - สพท. 225 เขต
 - บุคลากรใน
ส่วนกลาง

 ร้อยละ 80 มีคุณภาพตามมาตรฐาน สพท. 479,400              479,400              479,400               -                    440,400             -                    39,000              

1. จัดท าเคร่ืองมือและคู่มือการบริหารและจัดการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานของ สพท. ตามมาตรฐาน สพท.

-                      -                    -                   -                    -                   

2. ประชุมช้ีแจงสร้างความเข้าใจให้ สพท. 4 ภูมิภาค 440,400              440,400              440,400               -                    440,400             -                    -                   

3. ประชุมซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมความพร้อม ของ
คณะกรรมการติดตามฯ ของ สพฐ.

-                      -                    -                   -                    -                   

4. การติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาของ 
สพท. ตามมาตรฐาน สพท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

-                      -                    -                   -                    -                   

5. การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปผลการติดตาม
ประเมินผล

-                      -                    -                   -                    -                   

6. จัดพิมพ์เอกสารรายงานผลการติดตามฯ 39,000                39,000                39,000                 -                    -                   -                    39,000              

กิจกรรมย่อย 1.3 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษาแบบมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายตามหลักธรรมาภิ
บาล

  - บุคลากรใน 
สพท. 225 เขต
 - บุคลากรใน 
สพฐ. 1,048 คน
 -คณะกรรมการ
2,025 คน

  - ร้อยละ 100 ของคณะกรรมการ ก.
ต.ป.น. ได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษาแบบมีส่วนร่วมตามบริบทพ้ืนท่ี
 - ร้อยละ 100 สพท. มีเครือข่ายในการ
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล

569,800              569,800              569,800               -                    130,800             198,600             240,400             

 -  ติดตามและพัฒนาการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ก.ต.ป.น.)

-                      -                    -                   -                    -                   

139



 สพฐ.  สพท./รร. รวมท้ังส้ิน รวมไตรมาส 1 รวมไตรมาส 2 รวมไตรมาส 3 รวมไตรมาส 4

 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส านักท่ี
รับผิดชอบ  ค่าเป้าหมาย  ตัวช้ีวัด  งบด าเนินงาน

รวมท้ังส้ิน
แผนการใช้จ่ายงบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส

กิจกรรมย่อย 1. ทดลอง (Try out) ร่างคู่มือการด าเนินงานการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา และทดลองเคร่ืองมือติดตามการด าเนินงานของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ประจ าปี
งบประมาณ 2562 และ
จัดพิมพ์คู่มือฯ

130,800              

130,800              

130,800               -                    130,800             -                    -                   

กิจกรรมย่อย 2. ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ก.ต.ป.น.)

198,600              198,600              198,600               -                    -                   198,600             -                   

กิจกรรมย่อย 3. ประกวดผลงานคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา (ก.ต.ป.น.) "ก.ต.ป.น. ต้นแบบ"

50,000                50,000                50,000                 -                    -                   -                    50,000              

กิจกรรมย่อย 4. ประชุมสรุปผลการด าเนินงาน มอบรางวัล จัด
นิทรรศการ “ก.ต.ป.น. ต้นแบบ”เพ่ือเผยแพร่ผลการด าเนินงาน
ท่ีประสบความส าเร็จ (Best practices) ของ ก.ต.ป.น.

190,400              190,400              190,400               -                    -                   -                    190,400             

กิจกรรมย่อยท่ี 1.4 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานท้ังระบบ

  - สพท.225 เขต  
  - เจ้าหน้าท่ี
ส่วนกลาง สพฐ.

  - ข้อมูลผลสัมฤทธ์ิท่ีสามารถเปรียบเทียบได้
 - ข้อมูลความก้าวหน้าเพ่ือใช้ติดตามของ 
สพท.

162,700 162,700 162,700               100,000             -                   62,700               -                   

กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านระบบติดตามด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (โดยประชุมจัดท า TOR และประชุมจัดท าคู่มือ/
Video)

162,700              162,700              162,700               100,000             -                   62,700               -                   
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 สพฐ.  สพท./รร. รวมท้ังส้ิน รวมไตรมาส 1 รวมไตรมาส 2 รวมไตรมาส 3 รวมไตรมาส 4

 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส านักท่ี
รับผิดชอบ  ค่าเป้าหมาย  ตัวช้ีวัด  งบด าเนินงาน

รวมท้ังส้ิน
แผนการใช้จ่ายงบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส

กิจกรรมย่อย 1.5 การติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  - ส านักต่าง ๆ 
ในส่วนกลาง สังกัด
 สพฐ. รวม 20 
ส านัก/ศูนย์/หน่วย
 - สพท. รวม 225 
เขต จ าแนกเป็น 
สพป. จ านวน 183
 เขต และ สพม. 
จ านวน 42 เขต 

1. ร้อยละ 70 ของโครงการ/กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ของ สพฐ.  มีผลการด าเนินงานเป็นไป
ตามตัวช้ีวัดของโครงการ/กิจกรรม
2. ร้อยละ 70 ของโครงการ/กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ของ สพท. มีผลการด าเนินงานเป็นไป
ตามตัวช้ีวัดของโครงการ/กิจกรรม
3. รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของ สพฐ.  จ านวน 1,500 เล่ม

631,000              631,000 631,000               15,800               19,800              319,600             275,800             

1.5.1 การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 ของ 
สพฐ.

-                      -                    -                   -                    -                   

1) ด าเนินการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
 2562 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ
จัดท า
ฐานข้อมูลโครงการ/กิจกรรมของส านัก/ศูนย์/หน่วยจ าแนกตาม
แหล่งงบประมาณ

 ฐานข้อมูลโครงการ/
กิจกรรมของส านัก/
ศูนย์/หน่วย จ าแนก
ตามแหล่งงบประมาณ

-                      -                    -                   -                    -                   

2) จัดท าคู่มือการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
 2562 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

 คู่มือการติดตาม
และ
ประเมินผล
การด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี
งบประมาณ
พ.ศ. 2562 ของ 
สพฐ.

-                      -                    -                   -                    -                   
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 สพฐ.  สพท./รร. รวมท้ังส้ิน รวมไตรมาส 1 รวมไตรมาส 2 รวมไตรมาส 3 รวมไตรมาส 4

 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส านักท่ี
รับผิดชอบ  ค่าเป้าหมาย  ตัวช้ีวัด  งบด าเนินงาน

รวมท้ังส้ิน
แผนการใช้จ่ายงบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส

3) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจในการ
รายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

 ผู้แทนจากส านัก/
ศูนย์ต่าง ๆ 
ในส่วนกลาง ส านัก
ละ 3 คน รวม 57
 คน
และคณะท างาน 
ของ สตผ. จ านวน
 15 คน รวมท้ังส้ิน
 72 คน

15,800                15,800 15,800                 15,800               -                   -                    -                   

4) ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในแต่ละไตรมาส

 รายงานผล
การด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติการ 
จากส านักต่าง ๆ 
ในส่วนกลาง รวม 
20 ส านัก ไตรมาส
ท่ี 1 - 4

-                      -                    -                   -                    -                   

5) ประชุมสรุปผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ในแต่ละไตรมาส

 รายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรมตามแผน
ปฏิบัติการฯ ในภาพ
รวมของ สพฐ.  
ไตรมาสท่ี 1 – 4 
จ านวน 3 คร้ัง

39,600                39,600 39,600                 -                    13,200              13,200               13,200              

6) รวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไตรมาสท่ี 1 – 4 

 รายงานผล
การด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติการ 
ไตรมาสท่ี 1 - 4

-                      -                    -                   -                    -                   

7) การประชุมปฏิบัติการจัดท ารายงานประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(คณะท างาน 60 คน)

 ร่างต้นฉบับ
รายงาน
ประจ าปี 2562 
ของ สพฐ.

262,600              262,600 262,600               -                    -                   -                    262,600             
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 สพฐ.  สพท./รร. รวมท้ังส้ิน รวมไตรมาส 1 รวมไตรมาส 2 รวมไตรมาส 3 รวมไตรมาส 4

 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส านักท่ี
รับผิดชอบ  ค่าเป้าหมาย  ตัวช้ีวัด  งบด าเนินงาน

รวมท้ังส้ิน
แผนการใช้จ่ายงบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส

8) การจัดพิมพ์รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เล่มละ 200 บาท
 จ านวน 1,500 เล่ม (ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ)

 รายงานประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ.2562 ของ สพฐ.
จ านวน 1,500 เล่ม

-                      -                    -                   -                    -                   

1.5.2 การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของส านักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา

-                      -                    -                   -                    -                   

1) ยกร่างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผลโครงการ/
กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

 ร่างเคร่ืองมือท่ีใช้
ในการติดตามและ
ประเมินผล
โครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ของ สพท.

-                      -                    -                   -                    -                   

2) ประชุมปฏิบัติการวิพากษ์ร่างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
และปรับแก้เคร่ืองมือท่ีใช้ในการติดตามและ
ประเมินผลฯ

 คณะท างาน 
จ านวน 
30 คน

6,600                 6,600 6,600                   -                    6,600                -                    -                   

3) จัดท าคู่มือในการรายงาน  คู่มือการรายงานผล
การด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม

-                      -                    -                   -                    -                   

4) ช้ีแจงท าความเข้าใจเก่ียวกับการรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม โดยการ VDO Conference

 บุคลากร
ผู้รับผิดชอบ
งานติดตาม และผู้มี
ส่วนเก่ียวข้องของ
ส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 
จ านวน 225 เขต

-                      -                    -                   -                    -                   

5) นิเทศ ติดตามผลการรายงานผลด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม
 เชิงประจักษ์ในส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีต้องการได้รับ
การดูแล ช่วยเหลือ

 ส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาท่ีต้องการ
ได้รับการดูแล 
ช่วยเหลือ

306,400              306,400 306,400               -                    -                   306,400             -                   
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 สพฐ.  สพท./รร. รวมท้ังส้ิน รวมไตรมาส 1 รวมไตรมาส 2 รวมไตรมาส 3 รวมไตรมาส 4

 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส านักท่ี
รับผิดชอบ  ค่าเป้าหมาย  ตัวช้ีวัด  งบด าเนินงาน

รวมท้ังส้ิน
แผนการใช้จ่ายงบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส

6) วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน สรุปผล  และจัดท ารายงานผล
การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

 รายงานผล
การประเมิน
โครงการ/กิจกรรมฯ

-                      -                    -                   -                    -                   

กิจกรรมหลักท่ี 2 การประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ของ สพท.

-                      -                    -                   -                    -                   

กิจกรรมย่อย 2.1 การประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

 สพท.225 แห่ง 
ได้รับการประเมิน
ผลการด าเนินงาน
การจัดการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน

ร้อยละ 100 ของ สพท.ได้รับการ
ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ สพฐ.

787,000              787,000              787,000               102,000             187,600             128,300             369,100             

กิจกรรมย่อย 1. การออกแบบและสร้างเคร่ืองมือ พร้อมคู่มือ 
ก าหนดวิธีการและรูปแบบการประเมินผลการจัดการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามแผนปฏิบัติราชการ
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ สพฐ.

102,000              102,000 102,000               102,000             -                   -                    -                   

กิจกรรมย่อย 2. การทดลองเคร่ืองมือการประเมินผลการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตาม
แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ สพฐ.

78,800                78,800 78,800                 -                    78,800              -                    -                   

กิจกรรมย่อย 3. การปรับปรุงเคร่ืองมือการประเมินผลการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตาม
แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ สพฐ. (ฉบับ
สมบูรณ์)

54,400                54,400 54,400                 -                    54,400              -                    -                   

กิจกรรมย่อย 4. การสร้างความเข้าใจการประเมินผลการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตามแผน
ปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ สพฐ.

54,400                54,400 54,400                 -                    54,400              -                    -                   

กิจกรรมย่อย 5. การประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ของหน่วยปฏิบัติ (เชิงประจักษ์)

256,600               256,600 256,600               -                    -                   128,300             128,300             

กิจกรรมย่อย 6. การวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการประเมิน 240,800               240,800 240,800               -                    -                   -                    240,800             

กิจกรรมย่อยท่ี 2.2 การพัฒนารูปแบบการประเมินโครงการ
ของหน่วยงานในภูมิภาค และหน่วยงานในส่วนกลาง สังกัด 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

 1. หน่วยงานใน
ส่วนกลาง 
จ านวน 20 ส านัก/
ศูนย์/หน่วย  
2. สพท. จ านวน 
225 เขต        
3. สถานศึกษา
ในสังกัด

 รายงานการวิจัยการพัฒนารูปแบบการ
ประเมินโครงการของหน่วยงานในภูมิภาค 
และหน่วยงาน
ในส่วนกลาง สังกัด สพฐ.

501,600 501,600 501,600               4,400                 -                   254,400             242,800             
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 สพฐ.  สพท./รร. รวมท้ังส้ิน รวมไตรมาส 1 รวมไตรมาส 2 รวมไตรมาส 3 รวมไตรมาส 4

 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส านักท่ี
รับผิดชอบ  ค่าเป้าหมาย  ตัวช้ีวัด  งบด าเนินงาน

รวมท้ังส้ิน
แผนการใช้จ่ายงบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส

2.2.1 ยกร่างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาสภาพการติดตามและประเมินผล
และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินความก้าวหน้าในการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จากสภาพพ้ืนฐาน แนวคิด
 ทฤษฎี งานวิจัย และเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับ
การประเมินโครงการ

 ร่างเคร่ืองมือท่ีใช้
ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลงานวิจัย

-                      -                    -                   -                    -                   

2.2.2 การประชุมปฏิบัติการก าหนดรูปแบบ กรอบ จัดท า
เคร่ืองมือในการศึกษาสภาพการติดตามและประเมินผลและ
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินความก้าวหน้าในการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม
ของหน่วยงานในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จากสภาพพ้ืนฐาน แนวคิด 
ทฤษฎี งานวิจัย และเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการประเมินโครงการ

  คณะท างาน
จ านวน 20 คน

4,400                 4,400                  4,400                   4,400                 -                   -                    -                   

2.2.3 เก็บรวบรวมข้อมูลสภาพการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการของสพฐ. 
(ส านักในส่วนกลาง) โดยใช้แบบสัมภาษณ์ รวมท้ังสภาพการ
ติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมแผนปฏิบัติ
การของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา โดยใช้
แบบสอบถาม (ผ่านระบบ Google form)

 หน่วยงาน
ในส่วนกลาง

-                      -                    -                   -                    -                   

2.2.4 เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์ศึกษาสภาพการติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีของ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โดย
สุ่ม
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแบบเฉพาะเจาะจง (ใช้ผลการ
บริหารและจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ มาตรฐานส านักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และ ก.ต.ป.น.ท่ีเป็นแบบอย่างได้) และ
สถานศึกษา
ในสังกัด 4 ภูมิภาค ภูมิภาค

  1. ส านักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาท่ีมี
ผลการประเมิน
ระดับดีมาก – 
ดีเย่ียม จากการ
ประเมิน
ยุทธศาสตร์ 
และมาตรฐาน
สพท. 
และ ก.ต.ป.น.ท่ีเป็น
แบบอย่างได้ 
ภูมิภาคละ 3 เขต 
รวม 20 เขต 
2. สถานศึกษา
ในสังกัด จ านวน 
20  แห่ง

150,000              150,000              150,000               -                    150,000             -                    -                   
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 สพฐ.  สพท./รร. รวมท้ังส้ิน รวมไตรมาส 1 รวมไตรมาส 2 รวมไตรมาส 3 รวมไตรมาส 4

 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส านักท่ี
รับผิดชอบ  ค่าเป้าหมาย  ตัวช้ีวัด  งบด าเนินงาน

รวมท้ังส้ิน
แผนการใช้จ่ายงบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส

2.2.5 ยกร่างรูปแบบการประเมินความก้าวหน้า
ในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีฯ

 ร่างรูปแบบ
การประเมิน
ความก้าวหน้า
ในการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปีฯ

-                      -                    -                   -                    -                   

2.2.6 ตรวจสอบทบทวนร่างรูปแบบการประเมิน
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีฯ โดยผู้เช่ียวชาญ 
จ านวน 5 คน

-                      -                    -                   -                    -                   

2.2.7 คัดเลือกโครงการท่ีด าเนินการในส่วนกลาง 
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา
ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างในการทดลองใช้ร่างรูปแบบ
การประเมินฯ และจัดท าคู่มือการประเมินฯ

 1. สพป.15 เขต 
สพม. 5 เขต
2. สถานศึกษา
ในสังกัด สพป. 
จ านวน 15 แห่ง 
และ สพม. 
จ านวน 5 แห่ง
2. โครงการ/
กิจกรรมท่ี
ด าเนินการโดย
หน่วยงานใน
ส่วนกลาง 
จ านวน 10 
โครงการ  
3. คู่มือการ
ประเมินฯ

-                      -                    -                   -                    -                   

2.2.8 ทดลองใช้รูปแบบการประเมินความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมกับหน่วยงานในส่วนกลาง 
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง

 1. สพป.15 เขต 
สพม. 
5 เขต
2. สถานศึกษาใน
สังกัด
สพป. จ านวน 15 
แห่ง 
และ สพม. จ านวน
 5 แห่ง
2. โครงการ/
กิจกรรม
ท่ีด าเนินการโดย
หน่วยงานใน

-                      -                    -                   -                    -                   
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 สพฐ.  สพท./รร. รวมท้ังส้ิน รวมไตรมาส 1 รวมไตรมาส 2 รวมไตรมาส 3 รวมไตรมาส 4

 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส านักท่ี
รับผิดชอบ  ค่าเป้าหมาย  ตัวช้ีวัด  งบด าเนินงาน

รวมท้ังส้ิน
แผนการใช้จ่ายงบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส

2.2.9 ติดตามผลความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค 
ในการทดลองใช้รูปแบบการประเมินความก้าวหน้า
ในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม กับหน่วยงาน
ในส่วนกลาง ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
และสถานศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง

 1. สพป.15 เขต 
สพม. 5 เขต
2. สถานศึกษาใน
สังกัด สพป. จ านวน
 15 แห่ง และ สพ
ม. 
จ านวน 5 แห่ง
2. โครงการ/
กิจกรรมท่ี
ด าเนินการโดย
หน่วยงานใน
ส่วนกลาง จ านวน 
10 โครงการ  

100,000              100,000              100,000               -                    -                   100,000             -                   

2.2.10 น าข้อมูลสารสนเทศท่ีได้จากการทดลองใช้รูปแบบการ
ประเมินความก้าวหน้าในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมมา
ตรวจสอบว่าสนับสนุนกระบวนการติดตามและประเมินผล
ความก้าวหน้าโครงการท่ีพัฒนาข้ึน

 คณะท างาน 
จ านวน 20 คน

4,400                 4,400                  4,400                   -                    -                   4,400                 -                   

2.2.11 การประชุมปฏิบัติการปรับปรุงรูปแบบการประเมินความก้าวหน้า
โครงการของหน่วยงานในส่วนภูมิภาคและหน่วยงานในส่วนกลาง สังกัด 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
และการจัดท ารายงานการวิจัย

 คณะท างาน 
จ านวน 40 คน

192,800              192,800              192,800               -                    -                   -                    192,800             

2.2.12 การจัดพิมพ์รายงานการวิจัย  รายงานการวิจัย
จ านวน 400 เล่ม

50,000                50,000                50,000                 -                    -                   -                    50,000              

กิจกรรมหลักท่ี 3 การวิจัย -                      -                    -                   -                    -                   

กิจกรรมย่อย การวิจัยปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

 สพป. จ านวน 183
เขต และ สพม.
จ านวน 42 เขต

  รายงานการวิจัยปัจจัยท่ีส่งต่อความส าเร็จ
ในการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ 
สพป. และ สพม.

627,000 627,000 627,000               -                    284,800             342,200             -                   

3.1 สังเคราะห์ผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาจากผลการประเมิน งานวิจัย แนวคิด ทฤษฎีท่ี
เก่ียวข้อง ยกร่างปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน

 ร่างปัจจัยท่ีส่งผล
ต่อความส าเร็จ
ในการยกระดับผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียน

-                      -                    -                   -                    -                   
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 สพฐ.  สพท./รร. รวมท้ังส้ิน รวมไตรมาส 1 รวมไตรมาส 2 รวมไตรมาส 3 รวมไตรมาส 4

 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส านักท่ี
รับผิดชอบ  ค่าเป้าหมาย  ตัวช้ีวัด  งบด าเนินงาน

รวมท้ังส้ิน
แผนการใช้จ่ายงบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส

3.2 คัดเลือกส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีมีผลการประเมินกล
ยุทธ์ จุดเน้น ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ มาตรฐาน
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ผลการประเมินตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ (กพร.) จัดเป็นกรณีศึกษา และยกร่างเคร่ืองมือท่ี
ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

 ส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาท่ีมีผล
การประเมินด้าน
การ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
ระดับสูง จ านวน 
20 เขต (ส านักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา 
จ านวน 15 เขต 
และส านักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา 
จ านวน 5 เขต)

-                      -                    -                   -                    -                   

3.3 ประชุมปฏิบัติการจัดท าเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  คณะท างาน 20 
คน

14,800                14,800                14,800                 -                    14,800              -                    -                   

3.4 เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้ Google Form  สพท. จ านวน 225 
เขต และร้อยละ 20 
ของสถานศึกษาใน
สังกัด 

-                      -                    -                   -                    -                   

3.5 ศึกษารายกรณีหลายพ้ืนท่ี (Multi-site Case Study) ถอด
ประสบการณ์จากส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีมีผล
การประเมินด้านการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับสูง 
จ านวน 30 เขต และสะท้อนผลการด าเนินงานโดย focus 
group

 1. สพท. ท่ีมีผล
การประเมินด้าน
การยกระดับผล
สัมฤทธ์ิทาง
การเรียนระดับสูง 
จ านวน 30 เขต
(สพป. จ านวน 
20 เขต และ สพม. 
จ านวน 10 เขต)
2. สถานศึกษา 
จ านวน 30 แห่ง

270,000              270,000              270,000               -                    270,000             -                    -                   

3.6 ประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลและจัดท า
รายงานการวิจัย (คณะท างาน จ านวน 40 คน)

 รายงานการวิจัย
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของ
สพป. และ สพม.

277,200               277,200              277,200               -                    -                   277,200             -                   
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 สพฐ.  สพท./รร. รวมท้ังส้ิน รวมไตรมาส 1 รวมไตรมาส 2 รวมไตรมาส 3 รวมไตรมาส 4

 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส านักท่ี
รับผิดชอบ  ค่าเป้าหมาย  ตัวช้ีวัด  งบด าเนินงาน

รวมท้ังส้ิน
แผนการใช้จ่ายงบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส

3.7 การจัดพิมพ์รายงานการวิจัย  รายงานการวิจัย 
จ านวน 500 เล่ม

65,000                65,000                65,000                 -                    -                   65,000               -                   

กิจกรรมหลักท่ี 4 งานนโยบาย -                      -                    -                   -                    -                   

กิจกรรมย่อย 4.1 การติดตามและรายงานผล
การด าเนินการขับเคล่ือนนโยบายกระทรวง
ศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  - ส านักใน
ส่วนกลาง  - สพท.
 225 เขต

 ร้อยละ 100 ของ สพท. ด าเนินการ
ขับเคล่ือนนโยบายของระทรวงศึกษาธิการ

627,000 627,000 627,000               20,000               20,000              30,000               557,000             

 - จัดท ากรอบและเคร่ืองมือการติดตาม 20,000 20,000 20,000                 20,000               -                   -                    -                   

 - ประชุมช้ีแจงสร้างความเข้าใจเคร่ืองมือและการรายงานข้อมูล 20,000 20,000 20,000                 -                    20,000              -                    -                   

 - ติดตาม ตรวจสอบ และกล่ันกรองข้อมูล 60,000 60,000 60,000                 -                    -                   30,000               30,000              

 - ประชุมสรุปผลการด าเนินการขับเคล่ือนนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ

407,000 407,000 407,000               -                    -                   -                    407,000             

  - จัดพิมพ์เอกสารสรุปรายงาน 120,000 120,000 120,000               -                    -                   -                    120,000             

กิจกรรมย่อย 4.2 การติดตามโรงเรียนท่ีจัด
การศึกษาโดยการมีส่วนร่วม : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา

 โรงเรียนไทยรัฐ
วิทยา 111 โรง

 ร้อยละ 100 ของ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา
ได้รับการพัฒนา

376,200 376,200 376,200               28,400               27,600              28,400               291,800             

 - ประชุมคณะกรรมการประสานงานมูลนิธิไทยรัฐ และ สพฐ.  
ปีละ 2 คร้ัง

56,800                56,800                56,800                 28,400               -                   28,400               -                   

 - ประเมินต้นแบบโรงเรียนไทยรัฐวิทยา รุ่นท่ี 2 (13 โรงเรียน) 
ช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม 2562

27,600                27,600                27,600                 -                    27,600              -                    -                   

 - ประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 
111 โรงท่ัวประเทศและโรงเรียนเครือข่าย

234,200               234,200              234,200               -                    -                   -                    234,200             

 - ติดตามผลการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา 111 โรงท่ัวประเทศ

57,600                57,600                57,600                 -                    -                   -                    57,600              

กิจกรรมหลักท่ี 5 งานติดตามโครงการทุนการศึกษา
พระราชทาน

-                      -                    -                   -                    -                   
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 สพฐ.  สพท./รร. รวมท้ังส้ิน รวมไตรมาส 1 รวมไตรมาส 2 รวมไตรมาส 3 รวมไตรมาส 4

 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส านักท่ี
รับผิดชอบ  ค่าเป้าหมาย  ตัวช้ีวัด  งบด าเนินงาน

รวมท้ังส้ิน
แผนการใช้จ่ายงบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส

การติดตามและรายงานนักเรียนทุนการศึกษา
พระราชทาน ม.ท.ศ. (ทุนการศึกษาพระราชทาน
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร 
ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี และการ
พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย)

  - นักเรียนทุน 
ม.ท.ศ. รุ่น 8,9,10
จ านวน 77 จังหวัด
- นักเรียนทุนเฉลิม-
ราชกุมารี จ านวน
420 คน
- นักเรียนทุนจาก
การ
พระราชทานความ
ช่วยเหลือผู้ประสบ
อุทกภัยในพ้ืนท่ี
ภาคใต้ จ านวน 
27 ราย -
- สถานศึกษาท่ี
ได้รับ
โต๊ะและเก้าอ้ี
พระราชทาน 
จ านวน 263 โรง

 จ านวนนักเรียนทุนท่ีได้รับการติดตาม 
ได้แก่ นักเรียนทุน ม.ท.ศ. นักเรียนทุน
ท่ีได้รับการพระราชทาน ความช่วยเหลือจาก
เหตุอุทกภัยในพ้ืนท่ีภาคใต้ และนักเรียน
ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี

283,000 283,000 283,000               -                    283,000             -                    -                   

กิจกรรมการติดตามทุนการศึกษาพระราชทาน 
จ านวน 2 ระยะ

 -                      -                    -                   -                    -                   

1. รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล -                      -                    -                   -                    -                   

2. ลงพ้ืนท่ีติดตามนักเรียนทุนท่ีต่ ากว่าเกณฑ์
และประสบปัญหา

283,000              283,000              283,000               -                    283,000             -                    -                   

3. สรุปรายงาน สพฐ. และ สศช. -                      -                    -                   -                    -                   

โครงการ ยกระดับพัฒนาระบบบริหารสู่ระบบราชการ 4.0 

ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตาม
หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี

 กพร. 5,886,000           5,886,000           -                    5,886,000             1,408,000           1,360,000          1,988,000           1,130,000          

กิจกรรม 1 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

 2562

 กพร. 1,990,000           1,990,000           -                    1,990,000             100,000             510,000             1,050,000           330,000             

     1.1  ประชุมเจรจาความเหมาะสมของตัวช้ีวัด และความ
สอดคล้องของเกณฑ์การวัดการด าเนินการเพ่ือรายงานผลการ
ประเมินส่วนราชการตามมาตการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร่วมกับ
ส านักงาน ก.พ.ร. และผู้เก่ียวข้อง

 สพฐ. 100,000              100,000             100,000               100,000             -                   -                    -                   

     1.2  ประชุมปฏิบัติการจัดท ารายละเอียดคู่มือการ
ด าเนินการตามตัวช้ีวัดการประเมินส่วนราชการตามมาตการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ.  2562  พร้อมจัดท าคู่มือต้นฉบับเผยแพร่ สพท.

 สพฐ./สพท. 500,000              500,000             500,000               -                    500,000             -                    -                   
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 สพฐ.  สพท./รร. รวมท้ังส้ิน รวมไตรมาส 1 รวมไตรมาส 2 รวมไตรมาส 3 รวมไตรมาส 4

 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส านักท่ี
รับผิดชอบ  ค่าเป้าหมาย  ตัวช้ีวัด  งบด าเนินงาน

รวมท้ังส้ิน
แผนการใช้จ่ายงบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส

     1.3  ประชุมคณะท างานผู้แทนส านัก ผู้รับผิดชอบการ
ขับเคล่ือนตัวช้ีวัดการประเมินส่วนราชการตามมาตการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
2562  เพือช้ีแจงสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจแนวทางการ
ด าเนินการให้กับ สพท. ผ่านระบบ VDO Conference

 สพฐ. 10,000                10,000               10,000                 -                    10,000              -                    -                   

     1.4  ให้ค าปรึกษาในการประเมินส่วนราชการตามมาตการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ.  2562  ของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ในรูปแบบจัด
ปฏิบัติการแบบคลินิคให้ค าแนะน า (Clinic)

 สพท.ทุกเขต 1,000,000           1,000,000           1,000,000             -                    -                   1,000,000           -                   

     1.5    คณะท างานสรุปแนวทางจัดท าการรายงานผลการ
ประเมินส่วนราชการตามมาตการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562

 สพฐ. 10,000                10,000               10,000                 -                    -                   10,000               -                   

     1.6  ติดตาม Site Visit  สพท. ท่ีด าเนินการประเมินส่วน
ราชการตามมาตการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 คะแนนต่ าในการ
ประเมินรอบแรก เพ่ือให้ความช่วยเหลือ และแนะน าวิธีการ
ด าเนินการเพ่ือให้ผลคะแนนเป็นไปตามเกณฑ์

 สพท.ทุกเขต 120,000              120,000             120,000               -                    -                   40,000               80,000              

     1.7  ถ่ายทอดองค์ความรู้ ในการจัดท าตัวช้ีวัดระดับองค์กร
สู่ระดับหน่วยงาน และระดับหน่วยงานสู่ระดับบุคคล ตาม
แนวทางพัฒนาระบบราชการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล

 สพฐ. 250,000              250,000             250,000               -                    -                   -                    250,000             

กิจกรรม 2 การพัฒนาองค์การยกระดับหน่วยงานภาครัฐสู่
ระบบราชการ 4.0

700,000              700,000             -                    700,000               -                    280,000             420,000             -                   

     2.1  ต้ังคณะกรรมการ คณะท างาน (คณะพ่ีเล้ียง/คณะ 
Future Team) และจัดประชุมปฏิบัติการคณะท างาน สร้าง
ทักษะ องค์ความรู้ท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือพัฒนาสู่ระบบราชการ  4.0

 สพฐ. 150,000              150,000             150,000               -                    150,000             -                    -                   

     2.2  ประชุมปฏิบัติการคณะท างานจัดท าข้อมูลรายงานการ
ประเมินหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ  4.0  โดยเกณฑ์ 
PMQA 4.0 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามท่ีส านักงาน 
ก.พ.ร.ก าหนด

 สพฐ. 130,000              130,000             130,000               -                    130,000             -                    -                   

     2.3 ประชุมปฏิบัติการคณะท างานโดยใช้หลักบริหารจัดการ
ตามศาสตร์พระราชา  เพ่ือพัฒนาสู่ระบบราชการ  4.0   โดย
เคร่ืองมือเกณฑ์การประเมิน PMQA 4.0 ตามท่ีส านักงาน 
ก.พ.ร.ก าหนด

 สพฐ. 350,000              350,000             350,000               -                    -                   350,000             -                   

     2.4 ขับเคล่ือนแนวทางการพัฒนาองค์กรยกระดับ
หน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 สร้างการรับรู้ ความเข้าให้
ให้กับส่วนราชการในสังกัด

 สพท./ร.ร. 70,000                70,000               70,000                 -                    -                   70,000               -                   
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 สพฐ.  สพท./รร. รวมท้ังส้ิน รวมไตรมาส 1 รวมไตรมาส 2 รวมไตรมาส 3 รวมไตรมาส 4

 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส านักท่ี
รับผิดชอบ  ค่าเป้าหมาย  ตัวช้ีวัด  งบด าเนินงาน

รวมท้ังส้ิน
แผนการใช้จ่ายงบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส

กิจกรรม 3 การด าเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี  "แผน
ยกระดับการบริการภาครัฐ"

 กพร. 700,000              700,000             -                    700,000               450,000             220,000             30,000               -                   

3.1  การยกเลิกการใช้ส าเนาเอกสารราชการ  สพฐ. -

    3.1.1 ส่งเสริม ช้ีแจงแนวทางการจัดท า QR Code  ของ
หน่วยงาน

 สพฐ./สพท./ร.ร. -                     -                    -                      -                    -                   -                    -                   

    3.1.2 ช้ีแจงแนวทางการด าเนินการและทบทวนกระบวนงาน
ให้บริการประชาชน ด าเนินการเป็นไปตามท่ีคณะรัฐมนตรี
เห็นชอบ และจัดท ามาตรการด าเนินการท้ัง 3 ระยะตามท่ี
ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนดแนวทาง

 สพฐ./สพท./ร.ร. 150,000              150,000             150,000               150,000             -                   -                    -                   

    3.1.3 วิเคราะห์ ศึกษาจัดท าแบบฟอร์มการค าขอรับบริการ
เป็น  "แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์"  เพ่ือให้ สพฐ. และส่วน
ราชการในสังกัดจัดท าเป็นแบบฟอร์มในการให้บริการประชาชน
ของกระบวนงานท่ีเก่ียวข้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน

 สพฐ./สพท./ร.ร. 200,000              200,000             200,000               100,000             70,000              30,000               -                   

3.2  การปรับปรุงคู่มือประชาชนตาม พ.ร.บ. การอ านวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 
2558

 สพฐ. - -                      

     3.2.1  วิเคราะห์กระบวนงานตามคู่มือฯ ของ สพฐ./สพท./
ร.ร. เพ่ือทบทวนปรับปรุงข้ันตอนการให้บริการสอดคล้องตาม
มติคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ

 สพฐ./สพท./ร.ร. 200,000              200,000             200,000               200,000             -                   -                    -                   

3.3  การจัดท าแบบฟอร์มเอกสารราชการ  2  ภาษา (ไทย-
อังกฤษ)

-                      

     3.3.1  ประชุมคณะท างาน ทบทวนยกร่างการจัดท า
แบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา ของ สพฐ. และส่วนราชการ
ในสังกัด ตามแผนท่ีส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด

 สพฐ./สพท./ร.ร. 150,000              150,000             150,000               -                    150,000             -                    -                   

กิจกรรม 4 การวิเคราะห์ ทบทวนจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน
ของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

 กพร. 816,000              816,000             -                    816,000               240,000             350,000             226,000             -                   

     4.1  ประชุมปฏิบัติการคณะท างานวิเคราะห์ ทบทวน
ภารกิจตามกฎหมายของ สพท. เพ่ือจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน
ของ สพท. ให้เป็นปัจจุบัน  ถือเป็นคู่มือปฏิบัติงานมาตรฐาน
เดียวกันทุกเขต

 สพฐ./สพท. 240,000              240,000             240,000               240,000             -                   -                    -                   

     4.2  ประชุมวิพากษ์ พิจารณา (ร่าง) คู่มือการปฏิบัติงานของ
 สพท. โดยผู้แทน จนท. ผู้ปฏิบัติงานของ สพท. ในแต่ละกลุ่ม  
เพ่ือทบทวน ปรับปรุง ให้คู่มือมีความสมบูรณ์

 สพฐ./สพท. 230,000              230,000             230,000               -                    230,000             -                    -                   

     4.3  ประชุมคณะบรรณาธิการกิจพิจารณาความถูกต้อง 
สมบูรณ์ ของคู่มือการปฏิบัติงานของ สพท. ก่อนจัดท าเป็นคู่มือ
การปฏิบัติงานฯ  เพ่ือเผยแพร่

 สพฐ./สพท. 120,000              120,000             120,000               -                    120,000             -                    -                   

     4.4  จัดท าคู่มือต้นฉบับเพ่ือผยแพร่ให้ทุกส านักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาถือเป็นต้นฉบับ

 สพท. 226,000              226,000             226,000               -                    -                   226,000             -                   
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 สพฐ.  สพท./รร. รวมท้ังส้ิน รวมไตรมาส 1 รวมไตรมาส 2 รวมไตรมาส 3 รวมไตรมาส 4

 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส านักท่ี
รับผิดชอบ  ค่าเป้าหมาย  ตัวช้ีวัด  งบด าเนินงาน

รวมท้ังส้ิน
แผนการใช้จ่ายงบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส

กิจกรรม 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบรายงานผล
ตัวช้ีวัดและระบบสนับสนุนการบริหารจดัการของส่วนราชการ

 กพร. 1,260,000           1,260,000           -                    1,260,000             460,000             -                   -                    800,000             

     5.1  ประชุมปฏิบัติการจัด าทตัวแปรตัวช้ีวัด KRS และ
เช่ือมโยงสุ่โปรแกรมอ่ืนท่ีเก่ียวข้องประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562

 สพฐ. 100,000              100,000             100,000               100,000             -                   -                    -                   

     5.2  จัดสรรงบประมาณดูแลรักษาระบบ KRS 
ปีงบประมาณ พ.ศ.  2562  (สถานท่ีต้ัง Terminal Site Sever)

 สพป.นม. 6 180,000              180,000             180,000               180,000             -                   -                    -                   

     5.3  จัดสรรงบประมาณดูแลรักษาระบบ AMSS++/SMSS 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.  2562  (สถานท่ีต้ัง Terminal Site Sever)

 สพป.อบ.4 180,000              180,000             180,000               180,000             -                   -                    -                   

     5.4  การประชุมปฏิบัติการส่งเสริม สนับสนุน ระบบ
บริหารภายในส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ด้วยระบบ 
AMSS++ และระบบส่งเสริมการบริหารจัดการในโรงเรียน 
SMSS  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562

 สพท./ร.ร. 
กลุ่มเป้าหมาย

700,000              700,000             700,000               -                    -                   -                    700,000             

     5.5  ติดตามการใช้ระบบงานสนับสนุนการบริหารจัดการ
ของ สพท. (AMSS++)  และสถานศึกษา (SMSS) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.  2562

 สพท./ร.ร. 
กลุ่มเป้าหมาย

100,000              100,000             100,000               -                    -                   -                    100,000             

กิจกรรม 6 การวิเคราะห์ทบทวนและปรับปรุงภารกิจของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.  2562

 กพร. 420,000              420,000             -                    420,000               158,000             -                   262,000             -                   

     6.1  ประชุมวิเคราะห์ ทบทวน ปรับปรุงภารกิจของทุก
ส านัก ในส่วนกลางให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ

 สพฐ. 290,000              290,000             290,000               158,000             -                   132,000             -                   

     6.2  ประชุมจัดการความรู้ของ สพฐ. (ส่วนกลาง) เพ่ือให้
เป็นไปตามบทบาทภารกิจของหน่วยงาน

 สพฐ. 130,000              130,000             130,000               -                    -                   130,000             -                   

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการเงิน 
การคลังภาครัฐภายใต้ระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(National e - Payment) ระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน สคส. 5,486,400 5,486,400 - 5,486,400 - 2,551,200 1,275,600 1,659,600 

 กิจกรรมท่ี 1 : ประชุมสัมมนารองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีปฏิบัติงาน ด้านการเงิน ส าหรับ
 สพท. จ านวน 225 เขต

สพท. 225 เขต 1,275,600 1,275,600 - 1,275,600 - 1,275,600 - - 

 กิจกรรมท่ี 2 : ประชุมสัมมนาผู้อ านวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ส าหรับ สพท. จ านวน 
225 เขต

สพท. 225 เขต 1,275,600 1,275,600 - 1,275,600 - 1,275,600 - - 

กิจกรรมท่ี 3 : ประชุมสัมมนา เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการเงินของ สพท.  จ านวน 225 เขต สพท. 225 เขต 1,275,600 1,275,600 - 1,275,600 - - 1,275,600 - 
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 สพฐ.  สพท./รร. รวมท้ังส้ิน รวมไตรมาส 1 รวมไตรมาส 2 รวมไตรมาส 3 รวมไตรมาส 4

 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส านักท่ี
รับผิดชอบ  ค่าเป้าหมาย  ตัวช้ีวัด  งบด าเนินงาน

รวมท้ังส้ิน
แผนการใช้จ่ายงบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส

กิจกรรมท่ี 4 : อบรมการปฏิบัติงานด้านการบริหาร
พัสดุตาม พรบ. การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 ส าหรับเจ้าหน้าท่ีของ สพท. จ านวน 225 เขต 
และเจ้าหน้าท่ีของโรงเรียนท่ีเป็นหน่วยเบิกจ่าย จ านวน 156

 แห่ง

 สพท. 225 เขต
รร. 156 แห่ง

1,659,600 1,659,600 - 1,659,600 - - - 1,659,600 

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน  ตสน. 4,253,400           3,233,400           1,020,000           4,253,400             1,791,400           1,242,000          80,000               1,140,000          

     กิจกรรมย่อย อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบภายใน
 ส าหรับผู้ตรวจสอบภายใน สพท.

 225 เขต 2,913,400           2,913,400           2,913,400             1,791,400           1,122,000          -                    -                   

     กิจกรรมย่อย ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน
 การบัญชี ของ สพท. และหน่วยงานในสังกัด รวมท้ังให้
ค าปรึกษา แนะน า

 8 แห่ง 320,000              320,000             320,000               -                    120,000             80,000               120,000             

     กิจกรรมย่อย พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้แก่เครือข่าย
ผู้ตรวจสอบภายใน สพท. จ านวน 19 เครือข่าย

 225 เขต 1,020,000           1,020,000           1,020,000             -                    -                   -                    1,020,000          

งบบริหารส านักงานใน สพฐ.  สนผ. 83,874,800          83,874,800         83,874,800           83,874,800         -                   -                    -                   

งบประจ า 4,143,360,500     4,143,360,500     4,143,360,500       2,071,680,200     -                   2,071,680,300     -                   

โครงการพัฒนานโยบาย สพฐ.  สนผ. 898,783,550        898,783,550       898,783,550         -                    449,391,775       -                    449,391,775       

กิจกรรมหลัก การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นส าหรับ
โรงเรียนปกติ

 สนก. 

สวก.  

สนผ.

1,369,473,400     41,474,200         1,327,999,200     1,369,473,400       695,584,600       1,150,000          670,256,900       2,481,900          

 โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา  สนก. 14,529,200          14,529,200         -                    14,529,200           6,112,500           1,150,000          4,784,800           2,481,900          

     กิจกรรมย่อย 1. การศึกษาต้นทุนด้านนวัตกรรมการศึกษา
ในพ้ืนท่ี

 สนก. 1. ผู้เก่ียวข้องใน
พ้ืนท่ีได้รับรู้และมี
ส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานพ้ืนท่ี
นวัตกรรม
การศึกษาในระดับ
มาก

1. ผู้เก่ียวข้องในพ้ืนท่ีได้รับรู้และมีส่วนร่วม
ในการด าเนินงานพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา
ในระดับมาก

112,500              112,500             112,500               112,500             -                   -                    -                   

     กิจกรรมย่อย 2. การวิจัยและพัฒนาระบบกลไกการ
ประสานความร่วมมือและการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่าง
ภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมในพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา 
(โอนจัดสรรให้ สพท.แกนหลัก 6 พ้ืนท่ี โดยโอน 2 งวด)

 สนก. 2. มีระบบกลไก
การประสานความ
ร่วมมือในการจัด
การศึกษาร่วมกัน
ของทุกภาคส่วนใน
 6 พ้ืนท่ี

2. มีระบบกลไกการประสานความร่วมมือ
ในการจัดการศึกษาร่วมกันของทุกภาคส่วน
ใน 6 พ้ืนท่ี

6,000,000           6,000,000           6,000,000             3,600,000           -                   2,400,000           -                   
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 สพฐ.  สพท./รร. รวมท้ังส้ิน รวมไตรมาส 1 รวมไตรมาส 2 รวมไตรมาส 3 รวมไตรมาส 4

 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส านักท่ี
รับผิดชอบ  ค่าเป้าหมาย  ตัวช้ีวัด  งบด าเนินงาน

รวมท้ังส้ิน
แผนการใช้จ่ายงบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส

     กิจกรรมย่อย 3. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงนโยบาย
เพ่ือความอิสระและคล่องตัวของโรงเรียนและพ้ืนท่ีในการ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน

 สนก. 3. มีกรอบแนวคิด
และแนวทางใน
การขับเคล่ือนการ
ด าเนินงานร่วมกัน
 ช่วยให้เกิดความ
เข้าใจทิศทางการ
พัฒนาร่วมกันของ
ผู้เก่ียวข้องในพ้ืนท่ี
นวัตกรรม
การศึกษา 6 พ้ืนท่ี

3. มีกรอบแนวคิดและแนวทางในการ
ขับเคล่ือนการด าเนินงานร่วมกัน ช่วยให้
เกิดความเข้าใจทิศทางการพัฒนาร่วมกัน
ของผู้เก่ียวข้องในพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา 
6 พ้ืนท่ี

1,834,800           1,834,800           1,834,800             1,000,000           400,000             434,800             -                   

     กิจกรรมย่อย 4. การวิจัยและพัฒนารูปแบบการส่ือสารผล
การขับเคล่ือนพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาสู่สาธารณชน

 สนก. 4. มีความก้าวหน้า
ในการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
ศึกษาของผู้เรียน
ในมิติต่างๆ

4. มีความก้าวหน้าในการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของผู้เรียนในมิติ
ต่างๆ

1,489,800           1,489,800           1,489,800             600,000             300,000             300,000             289,800             

     กิจกรรมย่อย 5. การจัดท าเอกสารเผยแพร่ผลการ
ด าเนินงานพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา 6 จังหวัด

 สนก. 5. มีข้อเสนอแนะ
เพ่ือแก้ไขอุปสรรค
ในการบริหาร
จัดการด้านวิชาการ
 บุคคล และ
งบประมาณ 
ส าหรับโรงเรียน
และหน่วยงาน
ทางการศึกษาใน
พ้ืนท่ีนวัตกรรม
การศึกษา

5. มีข้อเสนอแนะเพ่ือแก้ไขอุปสรรคในการ
บริหารจัดการด้านวิชาการ บุคคล และ
งบประมาณ ส าหรับโรงเรียนและหน่วยงาน
ทางการศึกษาในพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา

800,000              800,000             800,000               200,000             -                   300,000             300,000             
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 สพฐ.  สพท./รร. รวมท้ังส้ิน รวมไตรมาส 1 รวมไตรมาส 2 รวมไตรมาส 3 รวมไตรมาส 4

 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส านักท่ี
รับผิดชอบ  ค่าเป้าหมาย  ตัวช้ีวัด  งบด าเนินงาน

รวมท้ังส้ิน
แผนการใช้จ่ายงบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส

     กิจกรรมย่อย 6. การจัดเวทีน าเสนอผลการด าเนินงานรวม 
6 พ้ืนท่ี

 สนก. 6. ผู้เก่ียวข้องและ
สาธารณชนได้รับรู้
สาระส าคัญของ
การด าเนินการ
พ้ืนท่ีนวัตกรรม
การศึกษา 6 พ้ืนท่ี
อย่างต่อเน่ือง 
อย่างน้อยเดือนละ
 1 คร้ัง

6. ผู้เก่ียวข้องและสาธารณชนได้รับรู้
สาระส าคัญของการด าเนินการพ้ืนท่ี
นวัตกรรมการศึกษา 6 พ้ืนท่ีอย่างต่อเน่ือง 
อย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง

4,292,100           4,292,100           4,292,100             600,000             450,000             1,350,000           1,892,100          

โครงการครูคลังสมอง (การจ้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ จ านวน 3,684 อัตรา ในโรงเรียนประถมศึกษา 
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดกลางและเล็กท่ีประสบปัญหาการขาดแคลนครู
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์)

 สวก.  จ้างครูวิทย์คณิต
3,684 อัตรา

 จ้างครูวิทย์คณิต3,684 อัตรา 672,000,000        -                    672,000,000       672,000,000         348,000,000       -                   324,000,000       -                   

งบประจ า  สนผ. 682,944,200        26,945,000         655,999,200       682,944,200         341,472,100       -                   341,472,100       -                   

1.จัดสรรงบประมาณบริหารเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สนผ. สพท. 168,300,000        168,300,000       

2.ค่าเช่าทรัพย์สินฯ รร. /สพท. 76,171,300          76,171,300         

3.การจัดการแข่งขันกีฬา (สกก.) สกก. 26,945,000          26,945,000         

4.ค่าจ้างเหมาบริการ รร. /สพท./สพฐ. 283,437,000        283,437,000       

5ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ                     รร. /สพท./สพฐ. 128,090,900        128,090,900       

โครงการพัฒนานโยบาย สพฐ.  สนผ. 511,307,200        511,307,200       511,307,200         -                    255,653,600       -                    255,653,600       

กิจกรรมหลัก ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคลได้รับสิทธิและ
โอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม
สอดคล้องตามบริบท

สนผ. สอ. 15,000,000          15,000,000         -                    15,000,000           2,150,000           5,500,000          1,500,000           5,850,000          

โครงการประชาสัมพันธ์การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สอ. 12,000,000          12,000,000         -                    12,000,000           2,150,000           4,700,000          1,300,000           3,850,000          

     1. ผลิตและเผยแพร่ข่าวสาร ผ่านส่ือวิทยุโทรทัศน์ 1,000,000           1,000,000           1,000,000             -                    -                   400,000             600,000             

     2. ผลิตและเผยแพร่ข่าวสาร ผ่านส่ือวิทยุกระจายเสียง 250,000              250,000             250,000               -                    150,000             100,000             -                   

     3. ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านส่ือส่ิงพิมพ์ 1,200,000           1,200,000           1,200,000             300,000             300,000             -                    600,000             

     4. ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านกิจกรรมและส่ือบุคคล 1,000,000           1,000,000           1,000,000             500,000             -                   -                    500,000             

     5. ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านส่ือออนไลน์ 1,000,000           1,000,000           1,000,000             400,000             -                   200,000             400,000             

     6. การประกวดผลงานด้านการประชาสัมพันธ์ ของ
ผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

3,000,000           3,000,000           3,000,000             -                    1,500,000          -                    1,500,000          

     7. การถอดบทเรียน/แลกเปล่ียนเรียนรู้ ด้านการผลิตส่ือการ
เรียนรู้ในรูปแบบภาพยนตร์ส้ันของครูและนักเรียนท่ีประสบ
ผลส าเร็จ

2,800,000           2,800,000           2,800,000             500,000             2,300,000          -                    -                   

     8. การบริหารจัดการและให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์ 1,750,000           1,750,000           1,750,000             450,000             450,000             600,000             250,000             

 บริหารงานแผน  สนผ. 3,000,000           3,000,000           -                    3,000,000             -                    800,000             200,000             2,000,000          

1. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2562
 ส านักใน สพฐ. 

ทุกส านัก
250,000              250,000             250,000               -                    250,000             -                    -                   
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 สพฐ.  สพท./รร. รวมท้ังส้ิน รวมไตรมาส 1 รวมไตรมาส 2 รวมไตรมาส 3 รวมไตรมาส 4

 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส านักท่ี
รับผิดชอบ  ค่าเป้าหมาย  ตัวช้ีวัด  งบด าเนินงาน

รวมท้ังส้ิน
แผนการใช้จ่ายงบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส

2. จัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร สพฐ.  ส านักใน สพฐ. 

ทุกส านัก
250,000              250,000             250,000             

3. เตรียมการจัดท าค าขอต้ังงบประมาณ พ.ศ. 2563
 ส านักใน สพฐ. 

ทุกส านัก
500,000              500,000             500,000               -                    300,000             200,000             -                   

4. ประชุม ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน ท่ัวประเทศ  สพท.225 เขต 2,000,000           2,000,000           2,000,000             -                    -                   -                    2,000,000          

โครงการพัฒนานโยบาย สพฐ.  สนผ. 13,454,000          13,454,000         13,454,000           -                    6,727,000          -                    6,727,000          

กิจกรรมหลัก การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม
 สอ. 

สวก. 

ฉก.ชน.

-                      

โครงการพัฒนานโยบาย สพฐ.  สนผ. 39,353,400          39,353,400         39,353,400           -                    19,676,700        -                    19,676,700        

กิจกรรมหลัก คืนครูให้นักเรียนส าหรับโรงเรียนปกติ สนผ. 2,511,154,800     -                    2,511,154,800     2,511,154,800       1,255,577,400     -                   1,255,577,400     -                   

โครงการคืนครู  สนผ. รร. 2,511,154,800     2,511,154,800     2,511,154,800       1,255,577,400     -                   1,255,577,400     -                   

ผลผลิตท่ี 3 ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย  สนผ.         217,256,400            1,870,000         215,386,400           217,256,400         108,098,200              405,000         108,098,200              655,000 

กิจกรรมหลัก การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายส าหรับ
โรงเรียนปกติ

สนผ.         215,386,400                       -           215,386,400           215,386,400         107,693,200                      -           107,693,200                      -   

งบประจ า  สนผ. 215,386,400        -                    215,386,400       215,386,400         107,693,200       -                   107,693,200       -                   

1.จัดสรรงบประมาณบริหารเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สพท. 133,321,729        133,321,729       133,321,729         66,660,865         -                   66,660,865         -                   

2.จัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนวิทยาอิสลามศึกษา รร. 9,216,000           9,216,000           9,216,000             4,608,000           -                   4,608,000           -                   

3.ค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้า-ประปา รร. /สพท. 72,848,671          72,848,671         72,848,671           36,424,336         -                   36,424,336         -                   
กิจกรรมหลัก การส่งเสริมศักยภาพในการเรียนระดับ
มัธยมศึกษา

 สมป., 

สนผ.

            1,870,000            1,870,000                       -                1,870,000               405,000              405,000               405,000              655,000 

1.1 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 8
 ราย

            1,620,000            1,620,000 1,620,000             405,000             405,000             405,000             405,000             

1.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรส านักบริหารงานการมัธยมศึกษา
ตอนปลาย

-                      -                    -                   -                    -                   

1.2.1 การพัฒนาด้านวินัยและคุณธรรมจริยธรรม                 74,000                74,000 74,000                 -                    -                   -                    74,000              

1.2.2 การพัฒนาด้านงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ                 71,440                71,440 71,440                 -                    -                   -                    71,440              

1.2.3  สรุปผลการพัฒนาศักยภาพบุคลากรส านักบริหารงาน
การมัธยมศึกษาตอนปลาย

              104,560               104,560 104,560               -                    -                   -                    104,560             

โครงการพัฒนานโยบาย สพฐ.  สนผ. 216,189,300        216,189,300       216,189,300         -                    108,094,650       -                    108,094,650       

ผลผลิตท่ี 6 เด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ

                      -                         -                         -                           -                         -                        -                         -                        -   

กิจกรรมหลัก การพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

สนผ.

โครงการพัฒนานโยบาย สพฐ.  สนผ. 66,042,400          66,042,400         66,042,400           -                    33,021,200        -                    33,021,200        

กิจกรรมหลัก พัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็น
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

สนผ.                       -                           -                         -                        -                         -                        -   

โครงการพัฒนานโยบาย สพฐ.  สนผ. 1,910,800           1,910,800           1,910,800             -                    955,400             -                    955,400             
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 สพฐ.  สพท./รร. รวมท้ังส้ิน รวมไตรมาส 1 รวมไตรมาส 2 รวมไตรมาส 3 รวมไตรมาส 4

 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส านักท่ี
รับผิดชอบ  ค่าเป้าหมาย  ตัวช้ีวัด  งบด าเนินงาน

รวมท้ังส้ิน
แผนการใช้จ่ายงบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส

กิจกรรมหลัก การพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ 
 นาฏศิลป์ ดนตรีและกีฬา

สนผ.

โครงการพัฒนานโยบาย สพฐ.  สนผ. 957,900              957,900             957,900               478,950             478,950             

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความย่ังยืน
361,000,000        290,000,000       71,000,000         361,000,000         117,501,600       85,388,500        144,230,000       13,879,900        

โครงการพัฒนานโยบาย สพฐ.  สนผ. 741,356,350        741,356,350       -                    741,356,350         -                    370,678,175       -                    370,678,175       

โครงการขับเคล่ือนการพัฒนาการศึกษาท่ีย่ังยืน
กิจกรรมหลัก การยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาไทย สวก.

โครงการพัฒนานโยบาย สพฐ.  สนผ. 7,563,700           7,563,700           7,563,700             -                    3,781,850          -                    3,781,850          

กิจกรรมหลัก ยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านศักยภาพการเรียนรู้
เชิงกระบวนการสู่ความทัดเทียมนานาชาติ

สวก.

โครงการพัฒนานโยบาย สพฐ.  สนผ. 10,383,000          10,383,000         10,383,000           -                    5,191,500          -                    5,191,500          

กิจกรรมหลัก ขับเคล่ือนและสนับสนุนการลดเวลาเรียนเพ่ิม
เวลารู้

สวก.

โครงการพัฒนานโยบาย สพฐ.  สนผ. 167,495,000        167,495,000       167,495,000         -                    83,747,500        -                    83,747,500        

กิจกรรมหลัก ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน สพร.
โครงการพัฒนานโยบาย สพฐ.  สนผ. 29,000,000          29,000,000         29,000,000           -                    14,500,000        -                    14,500,000        

กิจกรรมหลัก สานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพ้ืนฐานและ
การพัฒนาผู้น า

สนก.           85,000,000          14,000,000          71,000,000            85,000,000               763,500          61,236,500          19,770,000           3,230,000 

โครงการโรงเรียนประชารัฐ  สนก.  โรงเรียน   - ร้อยละของโรงเรียน 85,000,000          14,000,000         71,000,000                     85,000,000 763,500             61,236,500        19,770,000         3,230,000          

1. การเสริมสร้างศักยภาพนักเรียน ครูผู้สอน  ผู้บริหาร
สถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาตามกลยุทธ์การ
พัฒนาของโครงการโรงเรียนประชารัฐ

 นักเรียน  ได้รับการสนับสนุน
74,880,000 3,880,000 71,000,000 74,880,000

300,000             57,556,500        16,423,500         600,000             

- การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับ
จุดเน้นและคุณลักษณะของประชารัฐ

 ครู  จากภาครัฐและ
2,280,000 2,280,000                       -   

2,280,000             300,000             1,056,500          623,500             300,000             

 - การประชุมเพ่ือขับเคล่ือนกิจกรรมตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์ท่ี
เอ้ือต่อโครงการโรงเรียนประชารัฐในการเป็นโรงเรียนคุณภาพ

 ผู้บริหาร  ภาคเอกชนด้าน 1,600,000 1,600,000                       -   1,600,000             -                    500,000             800,000             300,000             

- การพัฒนาโรงเรียนตามแผนพัฒนาของโรงเรียนประชารัฐ (งบ
แลกเป้า)

 โครงสร้างพ้ืนฐาน
          70,000,000           70,000,000 

70,000,000           -                    55,000,000        15,000,000         -                   

 - การยกระดับศักยภาพนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษสู่การ
เป็นพลเมืองอย่างย่ังยืน

 ส่ือการเรียนการสอน
            1,000,000             1,000,000 

1,000,000             -                    1,000,000          -                    -                   

 2. การสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนประชารัฐ  และระบบฐานข้อมูล 3,800,000 3,800,000                       -   3,800,000 283,500             1,500,000          866,500             1,150,000          

- การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการโครงการ
โรงเรียนประชารัฐ 700,000 700,000                       -   

700,000                -                    300,000             400,000             -                   

- การสร้างสรรค์ส่ือและนวัตกรรมสู่การเรียนการสอน   - ร้อยละของบุคลากร 700,000 700,000                       -   700,000                -                    400,000             -                    300,000             

- การพัฒนาคลังนวัตกรรม/ส่ือเพ่ือการเรียนรู้  ได้รับการพัฒนา 1,300,000 1,300,000                       -   1,300,000              -                    800,000             -                    500,000             

- นิเทศ ก ากับ ติดตามโรงเรียนประชารัฐ  ศักยภาพตามกรอบ 1,100,000 1,100,000                       -   1,100,000              283,500             -                   466,500             350,000             

3. การพัฒนาระบบสนับสนุนและภาคีเครือข่ายการมีส่วน
ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน   และภาคประชาสังคม

 มาตรฐาน/คุณลักษณะ
4,160,000 4,160,000                         - 4,160,000

90,000               1,090,000          1,890,000           1,090,000          

158



 สพฐ.  สพท./รร. รวมท้ังส้ิน รวมไตรมาส 1 รวมไตรมาส 2 รวมไตรมาส 3 รวมไตรมาส 4

 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส านักท่ี
รับผิดชอบ  ค่าเป้าหมาย  ตัวช้ีวัด  งบด าเนินงาน

รวมท้ังส้ิน
แผนการใช้จ่ายงบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส

 - การพัฒนากรอบและแนวทางการด าเนินงานร่วมกับภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม

 ของโรงเรียน
360,000 360,000                       -   

360,000                90,000               90,000              90,000               90,000              

 -  การอบรม/พัฒนานักเรียน ครู และผู้บริหารของโรงเรียน
ประชารัฐตามความร่วมมือกับภาคเอกชน 3,000,000 3,000,000                       -   

3,000,000              -                    1,000,000          1,000,000           1,000,000          

 - การวิจัยรูปแบบการบริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 800,000 800,000                       -   800,000                -                    -                   800,000             -                   

4. การพัฒนาระบบสนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐานของโรงเรียน
ประชารัฐ เพ่ือยกระดับคุณภาพของโรงเรียนท่ีเอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้และมาตรฐานโรงเรียนประชารัฐ

2,160,000 2,160,000                       -   2,160,000 90,000               1,090,000          590,000             390,000             

-  การพัฒนาแนวทางการด าเนินการตามมาตรฐานโรงเรียน
ประชารัฐ 1,800,000 1,800,000                       -   

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

-  การจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ 360,000 360,000                       -   360,000                90,000               90,000              90,000               90,000              

โครงการพัฒนานโยบาย สพฐ.  สนผ. 88,989,500          88,989,500         88,989,500           -                    44,494,750        -                    44,494,750        

กิจกรรมหลัก การส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
โครงการพัฒนานโยบาย สพฐ.  สนผ. 131,718,900        131,718,900       131,718,900         -                    65,859,450        -                    65,859,450        

กิจกรรมหลัก การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สนผ.         276,000,000         276,000,000                       -             276,000,000         116,738,100          24,152,000         124,460,000          10,649,900 

1.ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน 209,050,000        209,050,000       209,050,000         98,112,500         8,150,000          101,900,000       887,500             

2.การบริหารจัดการรถรับ-ส่งนักเรียน 43,200,000          43,200,000         43,200,000           16,338,000         10,302,000        16,560,000         -                   

  -  รถปิคอัพ/รถบริจาค 233 คันๆละ 150,000 บาท 34,950,000          34,950,000         34,950,000           12,690,000         5,700,000          16,560,000         -                   

  -   รถตู้ 45 คันๆละ 150,000 บาท 6,750,000           6,750,000           6,750,000             3,648,000           3,102,000          -                    -                   

  -  รถ Mobile Unit 10 คันๆละ 150,000 บาท 1,500,000           1,500,000           1,500,000             -                    1,500,000          -                    -                   

3.การขับเคล่ือนนโยบายสู่การปฏิบัติ 10,000,000          10,000,000         10,000,000           1,650,000           2,650,000          1,600,000           4,100,000          

  -การจัดท านโยบาย สพฐ.ปี 2563 500,000              500,000             500,000               250,000             50,000              200,000             -                   

  -การจัดพิมพ์นโยบาย สพฐ.ปี 2563 1,200,000           1,200,000           1,200,000             -                    1,200,000          -                    -                   

  - การประชุมผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ัว
ประเทศ

8,300,000           8,300,000           8,300,000             1,400,000           1,400,000          1,400,000           4,100,000          

4. การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 4,550,000           4,550,000           4,550,000             -                    700,000             1,850,000           2,000,000          

5.นโยบายรับนักเรียน สพฐ.ปี 2562 4,000,000           4,000,000           4,000,000             -                    2,000,000          500,000             1,500,000          

5.การบริหารจัดการโรงเรียนร่วมพัฒนา 5,000,000           5,000,000           5,000,000             630,000             300,000             2,000,000           2,070,000          

6. ค่าท าการอาหารนอกเวลา 200,000              200,000             200,000               7,600                 50,000              50,000               92,400              

โครงการพัฒนานโยบาย สพฐ.  สนผ. 20,000,000          20,000,000         20,000,000           -                    10,000,000        -                    10,000,000        

กิจกรรมหลัก พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนท่ีต้ังในพ้ืนท่ี
ลักษณะพิเศษ

สนผ.

โครงการพัฒนานโยบาย สพฐ.  สนผ. 73,252,000          73,252,000         73,252,000           -                    36,626,000        -                    36,626,000        

 กิจกรรมหลัก พัฒนาการจัดการเรียนรู้ข้ันพ้ืนฐานในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

 สวก./

สมป.

โครงการพัฒนานโยบาย สพฐ.  สนผ. 15,972,000          15,972,000         15,972,000           -                    7,986,000          -                    7,986,000          

 กิจกรรมหลัก กิจกรรมหลักค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร สนก.

โครงการพัฒนานโยบาย สพฐ.  สนผ. 386,200              386,200             386,200               -                    193,100             -                    193,100             

โครงการพัฒนาครูแกนน าภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค                       -                         -                         -                         -                        -                         -                        -   
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 สพฐ.  สพท./รร. รวมท้ังส้ิน รวมไตรมาส 1 รวมไตรมาส 2 รวมไตรมาส 3 รวมไตรมาส 4

 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส านักท่ี
รับผิดชอบ  ค่าเป้าหมาย  ตัวช้ีวัด  งบด าเนินงาน

รวมท้ังส้ิน
แผนการใช้จ่ายงบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส

กิจกรรมหลัก พัฒนาครูแกนน าภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค 
(Boot Camp)

ศนฐ.

โครงการพัฒนานโยบาย สพฐ.  สนผ. 57,600,750          57,600,750         57,600,750           -                    28,800,375        -                    28,800,375        

โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์และค่านิยมของชาติ

สนก.

โครงการพัฒนานโยบาย สพฐ.  สนผ. 90,696,900          90,696,900         90,696,900           -                    45,348,450        -                    45,348,450        

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม
 จริยธรรม และลักษณะท่ีพึงประสงค์

สกก. สนก.

โครงการพัฒนานโยบาย สพฐ.  สนผ. 48,298,400          48,298,400         48,298,400           -                    24,149,200        -                    24,149,200        
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