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คำนำ
ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน ได้ จั ด ท ำแผนปฏิ บั ติ ก ำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2563 ฉบั บ นี้ เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงำนในสั ง กั ด ทุ ก ระดั บ ใช้ เ ป็ น กรอบและแนวทำง
ในกำรด ำเนิ น งำนเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่ บ ทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) คำแถลงนโยบำยของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์
จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภำ แผนกำรศึกษำแห่ งชำติ พ.ศ. 2560 – 2579 นโยบำย
และจุ ด เน้ น ของกระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร ปี ง บประมำณ พ.ศ. 2563 และนโยบำยของส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ไปสู่กำรปฏิบัติจริงอย่ำงมีพลวัตในพื้นที่
สอดคล้องกับรำยละเอียดงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ
พ.ศ.2563 ซึ่งประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 137 ตอนที่ 15 ก เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2563
ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน ได้ วิ เ ครำะห์ ค วำมเชื่ อ มโยงและ
ควำมสอดคล้องจำกแผนงำนบุคลำกรภำครัฐ แผนงำนพื้นฐำน แผนงำนยุทธศำสตร์ แผนงำนบูรณำกำร
ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 เพื่อให้กำรดำเนินกำรและ
กำรติดตำมและประเมิน ผลกำรดำเนิน งำนของส ำนั กงำนคณะกรรมกำรเขตพื้น ที่กำรศึกษำ เป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ให้นักเรียนมีโอกำส
ได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพสู่กำรศึกษำในศตวรรษที่ 21 นำกำรพัฒนำประเทศให้ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ต่อไปในอนำคต
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
5 มีนำคม 2563

ส่วนที่ 1
บทนา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2563 ซึ่งครอบคลุม
การปิดภาคเรีย นที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา 2562 จนถึงเดือนสุ ดท้ายของภาคเรีย นที่ 1
ปี การศึกษา 2563 ซึ่งในช่ว งเวลาดังกล่ าว การจั ด การศึกษาขั้น พื้น ฐานของส านั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีบริบทที่เกี่ยวข้อง ทั้งกฎหมายหลัก โครงสร้างหน่วยงาน และข้อมูลพื้นฐาน ดังนี้

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2560 ได้ มี ก ารประกาศใช้ ตั้ ง แต่
วั น ที่ 6 เมษายน 2560 ซึ่ ง ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การศึ ก ษา มี บ ทบั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ น มาตรา 54
รัฐต้องดาเนิน การให้ เด็กทุกคนได้รับ การศึกษาเป็ นเวลาสิ บสองปี ตั้งแต่ ก่อนวัยเรียนจนจบการศึ ก ษา
ภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
รัฐต้องดาเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคที่หนึ่ง
เพื่อพัฒ นาร่ างกาย จิ ตใจ วินั ย อารมณ์ สั งคม และสติปั ญญาให้ ส มกับวัย โดยส่ งเสริ มและสนั บ สนุ น
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดาเนินการด้วย
รั ฐ ต้องดาเนิ น การให้ ป ระชาชนได้รั บ การศึก ษาตามความต้ องการในระบบต่างๆ รวมทั้ง
ส่งเสริม ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกั นระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดาเนินการ กากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัด
การศึ ก ษา ดั ง กล่ า วมี คุ ณ ภาพและได้ ม าตรฐานสากล ทั้ ง นี้ ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
ซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบั ญญัติเกี่ยวกับการจัดทาแผนการศึก ษาแห่ งชาติ การดาเนินการและตรวจสอบ
การดาเนินการ ให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย
การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็น คนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญ
ได้ตามความถนัดของตนและมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ในการดาเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้ประชาชนได้รับ
การศึ ก ษาตามวรรคสาม รั ฐ ต้ อ งด าเนิ น การให้ ผู้ ข าดแคลนทุ น ทรั พ ย์ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น ค่ า ใช้ จ่ า ย
ในการศึกษา ตามความถนัดของตน

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

มีการกาหนดในมาตรา 9 ให้ส่วนราชการต้องจัดทาแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้ า
และการกาหนดแผนปฏิบั ติร าชการของส่ ว นราชการ ต้องมีร ายละเอียดของขั้น ตอน ระยะเวลา และ
งบประมาณที่จะต้องใช้ในการดาเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ
และตัวชี้วัดความสาเร็จของภารกิจ และในมาตรา 20 เพื่อให้การปฏิบัติราชการภายในส่วนราชการเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ส่วนราชการกาหนดเป้าหมาย แผนการทางาน ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานหรือ
โครงการ และงบประมาณที่จ ะต้ องใช้ ในแต่ล ะงานหรื อโครงการ และต้องเผยแพร่ ให้ ข้ าราชการและ
ประชาชนทราบทั่วกันด้วย

1

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

ตามกฎกระทรวงแบ่ ง ส่ ว นราชการส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ได้กาหนดอานาจหน้าที่ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้มีภารกิจเกี่ยวกับการจัด และการส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
(1) จัดทาข้อเสนอนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา มาตรฐานการจัดการศึกษาและหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(2) ก าหนดหลั ก เกณฑ์ แนวทาง และการด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การสนั บ สนุ น ทรั พ ยากร
การจัดตั้งจัดสรรทรัพยากร และบริหารงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(3) พัฒนาระบบการบริหาร และส่งเสริ ม ประสานงานเครื อข่ายข้อมูลสารสนเทศ การน า
เทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการส่งเสริมนิเทศ การบริหารและการจัดการศึกษา
(4) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเขตพื้นที่การศึกษา
(5) พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และกากับดูแลการจั ด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษและประสาน ส่งเสริม
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กร
เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นของเขตพื้นที่การศึกษา
(6) ดาเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(7) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

2

โครงสร้างสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุ่มตรวจสอบภายใน (ตสน.)

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)

สานักการคลังและสินทรัพย์
(สคส.)

สานักอานวยการ
(สอ.)

3

สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
(สทร.)
ศูนย์ขับเคลื่อนโครงการ
โรงเรียนคุณภาพประจา
ตาบล (ศรต.)

สานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
(สนก.)
สานักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สพก.จชต.)

สานักนิติการ
(สน.)
12
7
6
1

สานักงานบริหารพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษา
(สบน.)

หมายถึง หน่วยงานตามกฎกระทรวง
หมายถึง หน่วยงานที่ตงขึ
ั ้ ้นเป็ นการภายใน
หมายถึง หน่วยงานการศึกษาตามประกาศ ศธ.
หมายถึง กลุม่ ที่ขึ ้นตรงเลขาธิการหรือรองเลขาธิการ
หมายถึง หน่วยงานลักษณะเขตพื ้นที่
หมายถึง สถานศึกษา

สานักทดสอบทางการศึกษา
(สทศ.)

สานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สนผ.)
สานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
(สพร.)

สานักพัฒนากิจกรรมนักเรียน
(สกก.)

หน่วยศึกษานิเทศก์
(ศนฐ.)
(หน่วยงานการศึกษา)

สานักติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สตผ.)

สานักพัฒนาครูและ
บุคลากรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพค.)

(หน่วยงานการศึกษา)

สานักบริหารงานการมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (สมป.)
ศูนย์พฒ
ั นาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
(ศพก.)
(หน่วยงานการศึกษา)

สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
(สศศ.)
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
(สวก.)

ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและ
ช่วยเหลือนักเรียน (ฉก.ชน.)

สถาบันภาษาจีน
(สภจ.)
(หน่วยงานการศึกษา)

สานักงานกองทุนเพื่อโครงการ
อาหารกลางวัน (สกว.)

สถาบันภาษาอังกฤษ
(สภอ.)
(หน่วยงานการศึกษา)

สานักบริหารงานความเป็นเลิศ
ด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา
(สบว.)
(หน่วยงานการศึกษา)

ศูนย์การศึกษาพิเศษ
เขตการศึกษา 13 ศูนย์

โรงเรียน 29,772แห่ง

สพป. 183 เขต

(สพป. 27,414โรง / สพม. 2,358 โรง)

สพม. 42 เขต

ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัด 64 ศูนย์

โรงเรี ยนเฉพาะ
ความพิการ (48 โรง)
โรงเรี ยนศึกษา
สงเคราะห์ (51 โรง)

ข้อมูลพื้นฐานปีการศึกษา 2563

ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2562

รายการ

หน่วยงาน
กอง/หน่วยงานเทียบเท่ากองในส่วนกลาง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
โรงเรียนทั้งหมด
-สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึกษา
-สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึก ษามัธยมศึกษา
-โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
-โรงเรียนศึกษาพิเศษ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ห้องเรียน
นักเรียน
นักเรียนทั้งหมด
-โรงเรียนปกติ: ก่อนประถมศึกษา
-โรงเรียนปกติ: ประถมศึกษา
-โรงเรียนปกติ: มัธยมศึกษาตอนต้น
-โรงเรียนปกติ: มัธยมศึกษาตอนปลาย
-โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
-การศึกษาพิเศษ
นักเรียนพิการเรียนร่วมเด็กปกติ
นักเรียนด้อยโอกาสเรียนร่วมกับเด็กปกติ
นักเรียนจบชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2561
นักเรียนจบชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2561
บุคลากร
บุคลากรในโรงเรียน
บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
บุคลากร สพฐ.
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จานวน

25
183
42
29,871
27,414
2,358
51
48
77
345,559
6,653,160
898,632
3,083,309
1,687,918
937,370
33,503
12,428
406,216
3,625,318
475,509
270,718

สานัก
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
ห้องเรียน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

520,696 คน
13,170 คน
825 คน

ส่วนที่ 2
ทิศทางการพัฒนาการศึก ษาขั้นพื้นฐาน
แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 บัญญัติให้ รัฐพึงจัดให้
มียุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็น กรอบ
ในการจัดทาแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย
ในการพัฒ นา เพื่อให้ ป ระเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒ นาให้ บรรลุ ตามวิสั ย ทัศน์ “ประเทศไทย
มีความมั่นคง มั่ง คั่ง ยั่ง ยืน เป็น ประเทศพัฒ นาแล้ว ด้ว ยการพัฒ นาตามหลัก ปรัช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพีย ง” รัฐ บาลจึง ได้ป ระกาศยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) ในการพัฒนาประเทศระยะ 20 ปี
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒ นาและเสริมสร้ างศักยภาพทรั พยากรมนุ ษย์ 4) ยุทธศาสตร์
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ตามด้วยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่กาหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนา
ที่ยั่งยืน และคนเป็นศูน ย์กลางการพัฒ นา โดยมีเป้าหมายการพัฒ นาเพื่อวางรากฐานให้ คนไทยเป็ นคน
ที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ วินัย ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและ
สุ ข ภาพที่ ดี ครอบครั ว อบอุ่ น ตลอดจนเป็ น คนเก่ ง ที่ มี ทั ก ษะความรู้ ค วามสามารถและพั ฒ นาตนเอง
ได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
ส าหรั บ การพั ฒ นาการศึ ก ษาของประเทศ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ จั ด ท าแผนการศึ ก ษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 เพื่อใช้เป็นแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาระยะยาว โดยมุ่งจัดการศึกษาให้
คนไทยทุก คนสามารถเข้า ถึง โอกาสและความเสมอภาคในการศึก ษาที ่ม ีค ุณ ภาพ พัฒ นาระบบ
การบริห ารจัด การศึก ษาที่ป ระสิทธิภ าพ พัฒ นากาลัง คนให้มีส มรรถนะในการทางานที่ส อดคล้อ งกับ
ความต้องการของตลาดงานและการพัฒ นาประเทศ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้
นาไปเป็นกรอบและแนวทางการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้สาหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจน
ตลอดชีวิต ภายใต้บริ บ ทเศรษฐกิจและสั งคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่ อนด้ว ยนวัตกรรมและ
ความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตร เพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้
ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ได้กาหนด
สาระสาคัญสาหรับบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการ
ศึ ก ษา (Access) ความเท่ า เที ย มทางการศึ ก ษา (Equity) คุ ณ ภาพการศึ ก ษา (Quality) ประสิ ทธิ ภาพ
(Efficiency) และตอบโจทย์ บริ บทเปลี่ ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 20 ปี ข้างหน้ า และมียุ ทธศาสตร์
6 ประการคือ 1) การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 2) การผลิตและพัฒนา
กาลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3) การพัฒนา
ศักยภาพคนทุกช่ว งวัย และการสร้ างสั งคมแห่ งการเรี ย นรู้ 4) การสร้ างโอกาส ความเสมอภาค และ
ความเท่าเทียมทางการศึกษา 5) การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม
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6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้กาหนด
ประเด็นการพัฒนาไว้ 23 ประเด็น มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยเฉพาะ คือ ประเด็นที่ 11 การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้
นอกจากนี้ ยั ง มี แ ผนการปฏิ รู ป ประเทศด้ า นการศึ ก ษา ก าหนดให้ มี ป ระเด็ น ปฎิ รู ป
ใน 7 ประเด็น ดังนี้ 1) การปฎิรู ป ระบบการศึกษาและการเรี ย นรู้ โ ดยรวมของประเทศ 2) การปฏิรู ป
การพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 3) การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา 4) การปฏิรูป
กลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ 5) การปฏิรูปการจัดการ
เรี ย นการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ ย นแปลงในศตวรรษที่ 21 6) การปรั บโครงสร้ างของหน่ ว ยงาน
ทางการศึกษาเพื่อบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และ 7) การปฏิรูปการศึกษาและ
การเรียนรู้โดยพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ระดับอนุบาล

เน้นสร้างความร่วมมือกับพ่อแม่ และชุมชน เพื่อออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทักษะที่สาคัญ
ด้านต่างๆ เช่น ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจา ทักษะการควบคุม ทักษะการควบคุมอารมณ์
ทักษะการรู้จักและประเมินตนเอง
ระดับประถมศึกษา
มุ่งคานึงถึงพหุปัญญาของผู้เรียนรายบุคคลที่หลากหลายตามศักยภาพ ด้วยจุดเน้น ดังนี้
1. ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
2. เรียนภาษาไทย เน้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอื่น
3. เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพื้นถิ่น (ภาษาแม่) เน้นเพื่อการสื่อสาร
4. เรียนรู้ด้วยวิธีการ (Active Learning) เพื่อพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
หรือสถานการณ์จาลองผ่านการลงมือปฏิบัติ และเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครู ด้วยการ
จัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากขึ้น
5. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้
6. จัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding)
7. พัฒนาครูให้มีความชานาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)
8. จัดให้มีโครงการ 1 ตาบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ
ระดับมัธยมศึกษา
มุ่งต่อยอดระดับประถมศึกษา ด้วยจุดเน้น ดังนี้
1. จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) และ
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม)
2. จั ดการเรี ย นรู้ ที่ห ลากหลาย เพื่อสร้ างทักษะพื้น ฐานที่เชื่อมโยงสู่ การสร้ างอาชีพ และ
การมีงานทา เช่น ทักษะด้านกีฬาที่สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพื่อเป็นมัคคุเทศก์
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นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดนโยบายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต เป็นแนวทาง
ในการจั ดการศึกษาขั้นพื้ นฐาน และสอดคล้ องกับยุ ทธศาสตร์ ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และมุ่งสู่ Thailand 4.0 ดังนี้
วิสัยทัศน์
พันธกิจ

สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน

1. จั ด การศึ ก ษาเพื่ อ เสริ ม สร้ า งความมั่ น คงของสถาบั น หลั ก ของชาติ แ ละการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. พั ฒ นาศั ก ยภาพและคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นให้ มี ส มรรถนะตามหลั ก สู ต รและคุ ณ ลั ก ษณะ
ในศตวรรษที่ ๒๑
4. สร้ า งโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่ อ มล้ า ให้ ผู้ เ รี ย นทุ ก คนได้ รั บ บริ ก าร
ทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
6. จัด การศึก ษาเพื่อ พัฒ นาคุณ ภาพชีวิต ที่เ ป็น มิต รกับ สิ่ง แวดล้อ ม ยึด หลัก ปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0
นโยบาย
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
จากนโยบายของส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ได้ ก าหนดกลยุ ท ธ์
ในการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ เป็น 6 กลยุทธ์ที่สอดคล้องกัน ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
กลยุทธ์ที่ 2 จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
กลยุทธ์ที่ 4 สร้ า งโอกาสในการเข้ า ถึ ง บริ ก ารการศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพมี ม าตรฐาน และ
ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 6 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
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นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
เป้าประสงค์
1. ผู้ เ รี ย นทุ ก คนที่ มี พ ฤติ ก รรมที่ แ สดงออกถึ ง ความรั ก ในสถาบั น หลั ก ของชาติ ยึ ด มั่ น
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ผู้ เ รี ย นทุ ก คนมี ทั ศ นคติ ที่ ดี ต่ อ บ้ า นเมื อ ง มี ห ลั ก คิ ด ที่ ถู ก ต้ อ ง เป็ น พลเมื อ งดี ข องชาติ
มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และ
สังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม
3. ผู้ เ รี ย นทุ ก คนมี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ และมี ค วามพร้ อ มสามารถรั บ มื อ กั บ ภั ย คุ ก คาม
ทุกรู ป แบบที่มี ผ ลกระทบต่ อความมั่น คง เช่น ภัย จากยาเสพติด ความรุน แรง การคุกคามในชีวิต และ
ทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น
4. ผู้เรียนในเขตพื้น ที่เขตพัฒ นาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาส และ
การพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
5. ผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล
ทุร กัน ดาร เช่น พื้น ที่สู ง ชายแดน ชายฝั่ งทะเล และเกาะแก่ง เป็ น ต้น ได้รั บการบริ การด้านการศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ
ตัวชี้วัด
1. ร้ อ ยละของผู้ เ รี ย นที่ มี พ ฤติ ก รรมที่ แ สดงออกถึ ง ความรั ก ในสถาบั น หลั ก ของชาติ
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิด
ที่ถูกต้องเป็ น พลเมื องดี ข องชาติ มีคุณธรรม จริ ย ธรรม มีค่านิ ย มที่ พึ งประสงค์ มีคุณธรรม อัตลั ก ษณ์
มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม
โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม
3. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม
ทุกรู ป แบบที่มีผ ลกระทบต่ อความมั่น คง เช่น ภัย จากยาเสพติด ความรุน แรง การคุกคามในชีวิต และ
ทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น
4. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาส และ
การพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
5. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่
ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการบริการด้านการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
6. จ านวนสถานศึ ก ษาที่ น้ อ มน าพระบรมราโชบายด้ า นการศึ ก ษาของพระบาทสมเด็ จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กาหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. จ านวนสถานศึกษาที่จั ด บรรยากาศสิ่ ง แวดล้ อม และจั ดกิจกรรมการเรี ย นรู้ ให้ ผู้ เ รี ย น
แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม
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มาตรการ
1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี เป็นมาตรการในการพัฒ นา
ผู้เรียนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี
มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบ
ต่อครอบครัว ชุมชน และสังคมและประเทศชาติซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และ
รักษาศีลธรรม
2. พั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ มี ค วามพร้ อ มสามารถรั บ มื อ กั บ ภั ย คุ ก คามทุ ก รู ป แบบ ทุ ก ร ะดั บ
ความรุนแรง ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรีย นให้มีความรู้
ความสามารถในการรั บ มือ กับภั ย คุ ก คาม รู ปแบบใหม่ทุกรู ปแบบ ทุกระดับความรุ น แรง เช่น ภัย จาก
ยาเสพติด ภัยจากความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และ
ภัย พิบั ติต่าง ๆ เป็ น ต้น ควบคู่ไปกับ การป้ องกันและแก้ไขปั ญหาที่มีอยู่ในปัจจุบั น และที่อาจจะเกิดขึ้น
ในอนาคต
3. จัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาเนินแผนงาน โครงการตามยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. 2560 - 2579) กระทรวงศึกษาธิการ ตามยุทธศาสตร์ 6 ข้อ คือ 1) การศึกษา
เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง 2) การผลิตและพัฒนากาลังคนให้ มีสมรรถนะในการแข่งขัน 3) การพัฒนา
ศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
ทางการศึกษา 5) การศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้ อม 6) การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการศึกษา
4. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ เป็นมาตรการการจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียน ที่อยู่
ในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พื้นที่สูง
ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสม
ตรงตามความต้องการ
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
กลยุทธ์ที่ 2 จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนทุกระดับให้มีความเป็นเลิศ มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
2. ผู้ เรี ย นมีความเป็น เลิ ศตามความถนั ดและความสนใจ น าไปสู่ การพัฒ นาทักษะวิชาชีพ
เป็นนักคิด เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร
3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ
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ตัวชี้วัด
1. จ านวนผู้ เรี ย นมีความเป็ น เลิ ศทางด้ านวิช าการ มีทักษะความรู้ ที่ส อดคล้ อ งกั บ ทั ก ษะ
ที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
2. ผู้ เรี ย นระดับ มัธ ยมศึ ก ษาผ่ า นการประเมิน สมรรถนะที่จ าเป็ น ด้า นการรู้ เ รื่ องการอ่ า น
(Reading Literacy) ด้ า นการรู้ เ รื่ อ งคณิ ต ศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้ า นการรู้ เ รื่ อ ง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA
3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ
มาตรการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ นาไปสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการตามความสามารถ
ความสนใจ มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
เป้าประสงค์
1. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
แนวโน้มการพัฒนาของประเทศ
2. ผู้ เ รี ย นได้ รั บ การพั ฒ นาตามจุ ด มุ่ ง หมายของหลั ก สู ต ร และมี ทั ก ษะความสามารถ
ที่สอดคล้องกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิต ที่เหมาะสม
ในแต่ละช่วงวัยและนาไปปฏิบัติได้
3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะนาไปสู่การพัฒนานวัตกรรม
4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทา มีทักษะอาชีพ
ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
5. ผู้เรียนได้รับ การพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี
สามารถดารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
6. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คาปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้
หรือผู้อานวยการการเรียนรู้
7. ครู มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม
และจริยธรรม
ตัวชี้วัด
1. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C)
2. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพื้นฐาน
ระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา
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4. ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทา ตามความถนัด และความต้องการของตนเอง
มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสม
และนาไปปฏิบัติได้
5. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการดารงชีวิต สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม
6. ผู้ เ รี ย นทุ ก คนมี ศั ก ยภาพในการจั ด การสุ ข ภาวะของตนเองให้ มี สุ ข ภาวะที่ ดี สามารถ
ดารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
7. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คาปรึกษาข้อเสนอแนะ
การเรียนรู้หรือผู้อานวยการการเรียนรู้
มาตรการ
1. พั ฒ นาหลั ก สู ต รทุ ก ระดับ การศึ ก ษา เป็ น มาตรการสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารพั ฒ นาหลั กสู ตร
แกนกลางให้เป็นหลักสูตรเชิงสมรรถนะ สอดคล้องกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 เอื้อต่อการพัฒนา
สมรรถนะผู้ เรี ย นเป็ นรายบุคคลอย่ างเหมาะสมทุกด้านทั้งทางด้านร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ สั งคม และ
สติปัญญา มีทักษะสื่อสารภาษาไทย
2. พัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผู้เรียน
2.1 พัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียนระดับปฐมวัย ให้ได้รับการพัฒนาเหมาะสม
กับวัยในทุกด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะสื่อสารภาษาไทย
และมีทักษะสื่ อสารภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด) และทักษะด้านดิจิ ทัล พร้อมที่จะได้รั บการพัฒ นาในระดั บ
การศึกษาที่สูงขึ้น
2.2 พั ฒ นาศั ก ยภาพ และคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นระดั บ ประถมศึ ก ษาให้ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นา
ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
2.3 พั ฒ นาศั ก ยภาพ และคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา ให้ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นา
ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะ
ด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีทักษะด้านภาษาไทยเพื่อใช้ในการเรียนรู้ มีทักษะสื่อสารภาษาอั งกฤษ
และภาษาที่ 3 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและ
การมีงานทา ยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม
มีทักษะพื้นฐานในการดารงชีวิตมีสุขภาวะที่ดี สามารถดารงชีวิตอย่างมีความสุข
2.4 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ เป็นการจัดการศึกษาและ
พัฒนาสมรรถภาพสาหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ในรูปแบบที่หลากหลาย เหมาะสมกับบริบท และ
ความต้องการจาเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล
3. น าเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล (Digital Technology) มาใช้ ส นั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ใ ห้ แ ก่ ผู้ เ รี ย น
ทุกระดับ การจั ดการศึกษา เป็ น มาตรการในการประยุ กต์ใช้เทคโนโลยี ดิจิ ทัล ในการส่ งเสริมสนับสนุน
ให้ผู้เรียนพัฒนาวิธีการเรียนรู้ของตนเอง ตามความต้องการ และความถนัด ของผู้เรียนสามารถสร้างสังคม
ฐานความรู้ (Knowledge - Based Society) ของตนเอง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
4. พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมมือกับสถาบันการผลิตครูในการผลิต และ
พัฒนาครูให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ มีการดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพ มีระบบ
การพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ การสนับสนุน
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สื่อการสอน และสร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่เชี่ยวชาญ
ด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และประเมินครูจากการวัดผลงานการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง
4.1 ผลิตครูที่มีคุณภาพเป็นมาตรการการสร้างความร่วมมือกับสถาบันการผลิตครู ให้ผลิตครู
ที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง และเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม
4.2 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยพัฒนาให้ เป็นครูยุคใหม่ ปรับบทบาท
จาก “ครู ผู้ ส อน” เป็ น “Coach” หรื อ “ผู้ อ านวยการการเรี ย นรู้ ” ปรั บ วิ ธี ส อน ให้ เ ด็ ก สามารถ
แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทากิจกรรมในชั้นเรียน ทาหน้าที่กระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจ
แนะนาวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้ างความรู้ ออกแบบกิจกรรม และสร้างนวัตกรรมการเรี ย นรู้
ให้ผู้เรียน มีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
นโยบายที่ 4 ด้ า นการสร้ า งโอกาสในการเข้ า ถึ ง บริ ก ารการศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพ มี ม าตรฐาน และ
ลดความเหลื่อมลาทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมลา
ทางการศึกษา
เป้าประสงค์
1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global
Goals for Sustainable Development)
2. สถานศึกษากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับ
เขตพื้นที่ ร่วมมือในการจัดการศึกษา
3. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่
4. งบประมาณ และทรั พ ยากรทางการศึ ก ษามี เ พี ย งพอ และเหมาะสม สอดคล้ อ งกั บ
สภาพข้อเท็จจริ ง โดยคานึ งถึงความจ าเป็ น ตามสภาพพื้น ที่ภู มิศ าสตร์ สภาพทางเศรษฐกิ จ และที่ ตั้ ง
ของสถานศึกษา
5. งบประมาณเพื่ อ เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ย และงบลงทุ น แก่ ส ถานศึ ก ษาอย่ า งเหมาะสม
เพื่อให้สถานศึกษาบริหารงานจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
6. นาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าถึง
บริการด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพื่อสร้างหลักประกันสิทธิการได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชน
ตัวชี้วัด
1. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน
2. ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้อง
กับสภาพข้อเท็จจริง โดยคานึงถึงความจาเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้ง
ของสถานศึกษา และความต้องการจาเป็นพิเศษสาหรับผู้พิการ
3. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ
4. ครู ได้รั บ การสนั บสนุ น วัส ดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิ ทัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็ น
เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
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5. สถานศึ ก ษาได้ รั บ การพั ฒ นาให้ มี ม าตรฐานอย่ า งเหมาะสมตามบริ บ ท ด้ า นประเภท
ขนาด และพื้นที่
6. สถานศึกษาน าเทคโนโลยี ดิจิ ทัล (Digital Technology) มาใช้เป็ น เครื่ องมือในการจั ด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. สถานศึ ก ษามี ร ะบบการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ และคุ้ ม ครองนั ก เรี ย นและการแนะแนว
ที่มีประสิทธิภาพ
8. สถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรีย นและสามารถนามาใช้ในการวางแผน
จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรการ
1. สร้างความร่วมมือกับ องค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ย วข้ อ ง
ในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
2. ยกระดั บ สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด ทุ ก ระดั บและทุ ก ประเภท ให้ มี คุ ณ ภาพ และมาตรฐาน
ตามบริบทของพื้นที่
3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียนทุกกลุ่ม และสถานศึกษาทุกประเภทอย่างเหมาะสม
และเพียงพอ
4. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียน
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์
1. สถานศึ ก ษา นั ก เรี ย นได้ รั บ การส่ ง เสริ ม ด้ า นความรู้ การสร้ า งจิ ต ส านึ ก ด้ า นการผลิ ต
และบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. สถานศึกษาสามารถนาเทคโนโลยี มาจัดทาระบบสารสนเทศการเก็บข้อมูลด้านความรู้
เรื่องฉลากสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสามารถนามาประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียนตามแนวทาง Thailand 3.0
3. สถานศึกษามีการจัดทานโยบายจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. สถานศึกษามีการบู ร ณาการหลั กสู ตร กิจกรรมเรื่ องวงจรชีวิตของผลิ ตภั ณฑ์ การผลิ ต
และบริโภค สู่การลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่าสู่ชุมชนคาร์บอนต่า
5. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน
ทุกโรงเรียนในสั งกัดมีการปรั บปรุงและพัฒนาเป็น หน่ว ยงานต้นแบบสานักงานสีเขียว (Green Office)
เพื่อให้มีบริบทที่เป็นแบบอย่างเอื้อหรือสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน
6. สถานศึกษาในสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาก 225 เขต มีนโยบาย
ส่งเสริมความรู้และสร้างจิตสานึกและจัดการเรียนรู้การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
7. สถานศึกษาต้นแบบนาขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ จานวน 15,000 โรงเรียน
8. มีสถานศึกษานวัตกรรมต้นแบบในการนา 3RS มาประยุกต์ใช้ในการผลิตและบริโภค
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จานวน 6,000 โรงเรียน
9. ส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษา 225 เขต มีการทานโยบายการจั ดซื้อจั ดจ้ างที่เป็ น มิ ต ร
กับสิ่งแวดล้อม
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ตัวชี้วัด
1. สถานศึกษาในสั งกัดมีน โยบายและจั ดกิจกรรมให้ ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้างจิ ตส านึ ก
ด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนาไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ
2. สถานศึ ก ษามี การน าขยะมาใช้ ประโยชน์ ในรู ปผลิ ตภั ณฑ์ และพลั งงานเพื่ อลดปริ มาณขยะ
และมีส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน
3. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการนาขยะมาใช้ประโยชน์
รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
4. นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรีย นรู้ มีการขยายผลแหล่ งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน
เรียนรู้ด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และตัวอย่าง
รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ
5. นักเรีย น สถานศึกษามีการเก็บข้อมูล เปรีย บเทีย บการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์
ในการดาเนินกิจกรรมประจาวันในสถานศึกษาและที่บ้าน และข้อมูลของ Carbon Footprint ในรูปแบบ
QR CODE และ Paper less
6. ครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และดาเนินการจัดทางานวิจั ย
ด้านการสร้างสานึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้
7. ครู และนักเรียนสามารถนาสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน
การจัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันและชุมชนได้ตามแนวทาง Thailand 3.0
8. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร และสถานที่
ให้เป็นสานักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ของนักเรียนและชุมชน
มาตรการ
1. จั ด ท า Road Map และแผนปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ จั ด แนวทางการด าเนิ น การให้ อ งค์ ค วามรู้
และสร้างจิตสานึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. จัดทาคู่มือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และสื่อระบบ Multimedia และอื่น ๆ
3. จัดทาเกณฑ์การประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่าและชุมชนคาร์บอนต่าและพัฒนาวิทยากร
ให้ความรู้เรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) สู่สังคมคาร์บอนต่า
4. พัฒ นาวิเคราะห์ แผนการจั ดการเรี ย นและจั ดทาหน่ วยการเรีย นรู้ในเรื่ องการผลิ ตและ
บริโภคที่เป็น มิตรกับสิ่ งแวดล้ อมต่อการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึงระดับ
มัธยมศึกษา และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการเก็บข้อมูล การลดก๊าซที่มีผลต่อปรากฏการณ์ภ าวะ
เรือนกระจก เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ ในรูปแบบการเปรียบเทียบและการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์
ในการดาเนินชีวิตประจาวัน Carbon emission /Carbon Footprint ในสถานศึกษาสู่ชุมชน
5. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการจัดทา Road Map เป็นที่ปรึกษาในการดาเนินการตามแผนปฏิบัติ
การโรงเรียนคาร์บอนต่าสู่ชุมชนคาร์บอนต่า
6. พัฒนาต่อยอดและขยายผลศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะ และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมใน 6 ศูนย์ 3 ภูมิภาค
7. พัฒนาเครื่องมือ และ กระบวนการให้ ความรู้และแนวทางการจัดการเรีย นรู้ กิจกรรม
เรื่องการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน 6 ภูมิภาค
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8. จัดสรรงบประมาณดาเนินการตาม Road map และแผนปฏิบัติการ 255 เขต เพื่อดาเนินการ
ต่อยอดขยายความรู้และสร้างเครือข่ายโรงเรียน ชุมชน และเชื่อมต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
9. สนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม พั ฒ นากระบวนการรณรงค์ ใ ห้ มี ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งที่ เ ป็ น มิ ต ร
กับ สิ่ง แวดล้อ มและยกระดับ สานัก งานเขตพื้น ที่ต้น แบบ 225 เขต และสถานศึก ษาด้า นการบริห าร
จัดการสานักงานสีเขียวและสถานศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office)
10. พัฒ นา ยกระดับสถานศึกษาน าร่ องขยายผล ส่ งสถานศึกษาต้น แบบด้านการพัฒ นา
ด้านการผลิต และบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ เช่น การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 และ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี ฉ ลากและสั ญ ลั ก ษณ์ เ บอร์ 5 เพื่ อ ลดการใช้ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละลดปริ ม าณขยะ
ในสานักงานและสถานศึกษา
11. ส่งเสริมการพัฒนาสื่ อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรีย นรู้ และแผนการจั ด การ
เรียนรู้เรื่องการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
12. ขยายผลผ่ า นระบบ DLTV ส่ ง เสริ ม ความรู้ เ รื่ อ ง การผลิ ต และบริ โ ภคที่ เ ป็ น มิ ต ร
กั บ สิ่ ง แวดล้ อ มต่ อ ความปลอดภั ย และสุ ข ภาพที่ ดี สู่ สั ง คมเมื อ งเชิ ง นิ เ วศและการจั ด การมลพิ ษ และ
สิ่งแวดล้อมที่ดีและการเลือกผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและฉลากที่แสดงสัญลักษณ์
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
13. พัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการ BBL/PLC และ Decision – Making การนาขยะ
มาใช้ประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงานและลดปริมาณขยะ การบาบัดน้าเสีย ลดการใช้เผา และ
ลดใช้สารเคมี สู่โรงเรียนปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
14. ขยายผลจากโรงเรียนคาร์บอนต่าสู่ชุมชนเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมดี
Green city ด้านพลังงาน การจัดการขยะและน้าเสีย ชุมชนผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
15. ส่ง เสริม สนับ สนุน และพัฒ นาให้นักเรีย น โรงเรีย นได้ศึก ษา เรีย นรู้จากแหล่งเรีย นรู้
โรงงานอุ ต สาหกรรม การผลิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม ชุ ม ชนเมื อ งนิ เ วศ และหน่ ว ยงานส่ ง เสริ ม
การบริ โ ภคที่เป็ น มิตรกับ สิ่ งแวดล้ อมเพื่อน าความรู้ มาประยุ กต์ใช้และจัดทาโครงงานด้านการอนุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อม
16. ส่ ง เสริ ม แนวทางการจั ด การเรี ย นรู้ อ าชี พ ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มในสถานศึ ก ษา
จัดค่ายเยาวชนวัยซนลดคาร์บอนเพื่อโลก ประกวดชุมชนต้นแบบที่นาความรู้จากโรงเรียนต่อยอดสู่ชุมชน
นิเวศ ปลอดขยะ ปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย 2,000 ชุมชน
17. จัดทาระบบนิเทศ ติดตามผลการดาเนินงานในสถานศึกษาทั้งในระบบออนไลน์และนิเทศ
เชิงคุณภาพพัฒนาการกรอกข้อมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ยนนาเสนอผลงานและมอบรางวัล
เกียรติยศ ประชาสัมพันธ์และจัดพิมพ์ เว็บไซต์ ผลงานเพื่อเผยแพร่และเป็นต้นแบบ สรุปผลรายงาน
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นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 6 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
เป้าประสงค์
1. สถานศึ ก ษา หรื อ กลุ่ ม สถานศึ ก ษา มี ค วามเป็ น อิ ส ระในการบริ ห ารและจั ดการศึ กษา
ครอบคลุ ม ด้ า นการบริ ห ารวิ ช าการ ด้ า นการบริ ห ารงบประมาณ ด้ า นการบริ ห ารงานบุ ค คล และ
ด้านการบริหารงานทั่วไป
2. หน่วยงานส่วนกลาง และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นหน่วยงาน
ให้มีความทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มี
หน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. หน่วยงานทุกระดับ มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล
4. หน่วยงานทุกระดับมีกระบวนการ และการวิธีงบประมาณด้านการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณภาพ
และประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน
5. หน่ ว ยงานทุ ก ระดั บ พั ฒ นานวั ต กรรม และเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล (Digital Technology)
มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ
ตัวชี้วัด
1. สถานศึกษาได้รับการกระจายอานาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ
2. สถานศึกษา ส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษา และส านั กงานส่ ว นกลาง ได้รั บการพัฒ นา
ให้เป็นหน่วยงานที่มีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
อยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถ
จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกตาบล
3. สถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสานักงานส่วนกลาง นานวัตกรรม และ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ
4. สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติ
มิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
5. สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด ทุกระดับ ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
6. สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน ครู
บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด
7. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ นาไปสู่
การวิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology)
8. สถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสานักงานส่วนกลางมีแพลตฟอร์มดิจิ ทัล
(Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา
9. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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มาตรการ
1. ให้ส ถานศึก ษา หรือ กลุ่ม สถานศึก ษา มีค วามเป็น อิส ระในการบริห ารจัด การศึก ษา
ครอบคลุม ด้า นการบริห ารวิช าการ ด้า นการบริห ารงบประมาณ ด้า นการบริห ารงานบุค คล และ
ด้า นการบริห ารงานทั่ว ไป โดยดาเนิน การเป็น รายสถานศึก ษาหรือ กลุ่ม สถานศึก ษา อาจดาเนิน การ
เป็นรายด้านหรือทุกด้านได้
2. พั ฒ นาส านั ก งานส่ ว นกลาง และส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา เป็ น หน่ ว ยงาน ที่ มี
ความทันสมัยอย่างมีประสิ ทธิภาพ พร้อมที่จะปรับตัวให้ทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา
มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ บาล เป็นหน่วยงาน
ที่ มี ห น้ า ที่ ส นั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม ตรวจสอบ ติ ด ตาม เพื่ อ ให้ ส ถานศึ ก ษาสามารถจั ด การศึ ก ษาได้ อ ย่ า ง
มีประสิทธิภาพ
3. ปฏิรูป การคลัง ด้า นการศึก ษา เพื่อ เพิ่ม คุณ ภาพและประสิท ธิภ าพการจัด การศึก ษา
โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรีย น และสถานศึกษา เป็นมาตรการที่เน้ น การน าเทคโนโลยี ดิจิ ทัล
(Digital Technology) มาใช้ในการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนผู้เรียนทุกคน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ที่ ต้ อ งการปฏิ รู ป การคลั ง โดยการจั ด สรรงบประมาณตรงไปยั ง ผู้ เ รี ย น เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล (Digital
Technology) จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการดาเนิ นการเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าว โดยสามารถ
พิสูจน์ตัวตนของผู้เรียนที่รับจัดสรรงบประมาณได้อย่างถูกต้อง ลดความซ้าซ้อนในการจัดสรรงบประมาณ
อุดหนุนผู้เรียน สามารถกาหนดเงื่อนไขการจัดสรรงบประมาณให้แก่ผู้เรียนกลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างถู กต้อง และ
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบธนาคาร ในการจัดสรรงบประมาณตรงไปยังผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการทางานที่เป็ น
ดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิ จิ ทั ล (Digital Technology) มาใช้ ใ นการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารอย่ า งเป็ น ระบบ น าไปสู่
การนาเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Technology) เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ
ตั้ ง แต่ ข้ อ มู ล ผู้ เ รี ย น ข้ อ มู ล ครู ข้ อ มู ล สถานศึ ก ษา ข้ อ มู ล งบประมาณ และข้ อ มู ล อื่ น ๆ ที่ จ าเป็ น
มาวิเคราะห์ เ พื่ อให้ ส ถานศึ ก ษาสามารถจั ด การเรี ย นรู้ เ พื่ อ พั ฒ นาผู้ เรี ย นเป็ น รายบุ ค คลตามสมรรถนะ
และความถนัด และสามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูล ในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
นา Cloud Technology มาให้บริการแก่หน่วยงานทุกระดับทั้งระดับ IaaS PaaS และ SaaS และพัฒนา
แพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ระบบบริหารงานสานักงาน เช่น ระบบแผนงานและงบประมาณ
ระบบบั ญ ชี ระบบพั ส ดุ ระบบสารบรรณ เป็ น ต้ น เพื่ อ เจ้ า หน้ า ที่ ส ามารถใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง าน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงกันทั้งองค์กร
……………………………………………………………..
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ส่วนที่ 3
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับงบประมาณ
รวมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสาหรับคนพิการ เป็นวงเงินรวมทั้งสิ้น 287,694.4204 ล้านบาท
ซึ่งแผนปฏิบัติการเล่มนี้ นาเสนอวงเงินงบประมาณดังกล่าวใน 3 ลักษณะ ได้แก่
 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวม
 แผนการปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
(รายไตรมาส)
 แผนการปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
(ประเภทหมวดงบประมาณ)
รายละเอียดดังต่อไปนี้
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สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วย : ล้านบาท

ลาดับ

งบรายจ่าย

2

รวม สพฐ. และกองทุน

ปี 2563
287,694.4204

รวม สพฐ.

286,130.8722

งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
แผนงานพืน้ ฐานกองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาการศึกษาสาหรับคนพิการ
(งบรายจ่ายอื่น)
แผนงานบุคลากรภาครัฐ
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
แผนงานพืน้ ฐาน+กองทุน
แผนงานพื้นฐาน : สพฐ.
งบดาเนินงาน

4

แผนงานบูรณาการ
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
แผนงานยุทธศาสตร์
งบดาเนินงาน

เพิม่ /ลด

ร้อยละ

1,473.5482

0.51

287,604.4204

1,473.5482

0.51

208,343.8323
19,055.6864
18,527.0263
40,001.8631
202.4641
90.0000

212,920.6170
15,159.7093
17,972.3323
39,686.0971
1,865.6647
90.0000

4,576.7847
-3,895.9771
-554.6940
-315.7660
1,663.2006
-

2.20
-20.45
-3.03
-0.79
821.48
-

209,518.3560
208,343.8323
1,174.5237
33,093.8391
33,003.8391

214,210.1484
212,920.6170
1,289.5314
90.0000

13,661.3228
17,211.9335
2,055.2628
75.3200
90.0000

10,518.4999
17,581.8048
2,106.7296
64.4823
90.0000

4,691.7924
4,576.7847
115.0077
-33,003.8391
-33,003.8391
-3,142.8229
369.8713
51.4668
-10.8377
-

2.24
2.20
9.79
-99.73
-100.00
-23.01
2.15
2.50
-14.39
-

งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
แผนงานพื้นฐานกองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาการศึกษาสาหรับคนพิการ
(งบรายจ่ายอื่น)
3

งบประมาณ

ปี 2562
286,220.8722

รวม

1

งบประมาณ

1,833.2758

885.6494 -

1,413.9173
224.4325
150.0000
44.9260
41,775.4013

733.3244
149.2800
3.0450
42,237.1060

2,805.9226
1,090.6603
37,796.6003
82.2181

2,618.3536
390.5275
37,430.0875
1,798.1374

งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
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947.6264 51.69
-680.5929
-48.14
-224.4325
-100.00
-0.7200
-0.48
-41.8810
-93.22
461.7047
1.11
-187.5690
-6.68
-700.1328
-64.19
-366.5128
-0.97
1,715.9193
2,087.03

สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
แผนงาน
รวม
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
แผนงานพื้นฐาน
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2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง
3. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนงานยุทธศาสตร์
4. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
แผนงานบูรณาการ
6. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
7. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผู้ตดิ ยาเสพติด
8. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
9. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
10. แผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

รวมทั้งสิ้น
287,604,420,400
214,210,148,400
30271516600
751663900
29519852700
42237106000
4598567500
37638538500
885649400
562851300
141594100
25953900
1214100
154036000

งบบุคลากร
212,920,617,000
212,920,617,000
-

งบดาเนินงาน
15,159,709,300
1,289,531,400
10,518,499,900
330,497,500
10,188,002,400
2,618,353,600
2,387,822,600
230,531,000
733,324,400
410,526,300
141,594,100
25,953,900
1,214,100
154,036,000

งบลงทุน
17,972,332,300
17,581,804,800
376,726,400
17,205,078,400
390,527,500
390,527,500
-

งบเงินอุดหนุน
39,686,097,100
2,106,729,600
44,440,000
2,062,289,600
37,430,087,500
22,080,000
37,408,007,500
149,280,000
149,280,000
-

งบรายจ่ายอื่น
1,865,664,700
64,482,300
64,482,300
1,798,137,400
1,798,137,400
3,045,000
3,045,000
-

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กระทรวงศึกษาธิการ /สานักงานคณะกรรมการการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-

#######

5,247,488,100

1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจา

อัตราเดิม
อัตราเดิม
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณได้รับ
ปี 2562 พ.ร.บ.

งบประมาณปี 2563

เงิน พ.ส.ร.

เงิน พ.ค.ก.

รวม

1.1.1 เงินเดือน
เงินอื่นๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน
เงินค่าตอบแทน
เงินเพิ่ม
เงิน ส.ป.พ.
รายเดือนสาหรับ การครอง
ข้าราชการ
ชีพ
ชั่วคราว
ของ
ข้าราชการ

เงินวิทยะฐานะ

1.1.2 ค่าจ้างประจา
พ.ต.ก.

เงินประจา
ตาแหน่ง

อัตราเดิม

เงิน พ.ส.ร.

เงิน พ.ค.ศ.

5,387,703,200
1.2 ค่าตอบแทน
พนักงานราชการ

เงิน
ส.ป.พ.

#########
2. งบดาเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
2.2.1 ค่าตอบแทน

รวม

ค่าตอบแทนพนักงาน
ราชการ

ค่าเช่าบ้าน

ค่าตอบแทนพิเศษของ
ข้าราชการและ
ลูกจ้างประจาที่ได้รับ
เงินเดือนเต็มขั้น

ค่าตอบแทน เงินค่าตอบแทน
พิเศษราย
รายเดือน
เดือนสาหรับ
สาหรับ
พนักงาน
ผู้ปฏิบตั ิงานใน
ราชการที่
เขตพื้นที่
ปฏิบตั ิงานใน จังหวัดยะลา
พื้นที่พเิ ศษ
ปัตตานี
นราธิวาส
(ต.ป.พ.)

1,174,523,700

2.2.2 ค่าใช้สอย
จัดหารถ
ประจา
ตาแหน่ง

วิทยากร
อิสลาม

ค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษาใน
พื้นที่จังหวัด
ชายแดน
ภาคใต้

เงินสมทบ เงินสมทบกองทุน
กองทุน
เงินทดแทน
ประกันสังคม
(พนักงาน
ราชการ)

แผนงานบุคลากรภาครัฐ
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

209,518,356,000
209,518,356,000

214,210,148,400
214,210,148,400

212,920,617,000
212,920,617,000

172,712,466,000
172,712,466,000

99,076,100
99,076,100

57,720,000
57,720,000

366,120,000
366,120,000

12,418,714,800
12,418,714,800

914,600
914,600

16,327,285,200
16,327,285,200

7,812,000
7,812,000

6,669,600
6,669,600

4,917,651,400
4,917,651,400

1,044,800
1,044,800

90,000
90,000

12,792,000
12,792,000

5,992,260,500
5,992,260,500

1,289,531,400
1,289,531,400

536,313,600
536,313,600

97,436,400
97,436,400

120,450,000
120,450,000

92,983,200
92,983,200

-

9,004,800
9,004,800

223,872,000
223,872,000

197,545,500
197,545,500

11,925,900
11,925,900

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

209,518,356,000

214,210,148,400

212,920,617,000

172,712,466,000

99,076,100

57,720,000

366,120,000

12,418,714,800

914,600

16,327,285,200

7,812,000

6,669,600

4,917,651,400

1,044,800

90,000

12,792,000

5,992,260,500

1,289,531,400

536,313,600

97,436,400

120,450,000

92,983,200

-

9,004,800

223,872,000

197,545,500

11,925,900
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งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กระทรวงศึกษาธิการ /สานักงานคณะกรรมการการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แผนงานพื้นฐาน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

สานักที่
รับผิดชอบ

งบประมาณได้รับ
ปี 2562 พ.ร.บ.

หน่วย : บาท

งบดาเนินงาน
พ.ร.บ. 2563

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

งบลงทุน
ค่าสาธารณูปโภค

รวมงบดาเนินงาน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งบเงินอุดหนุน

รวมงบลงทุน

งบรายจ่ายอื่น
ค่าใช้จ่ายไป
กองทุนคนพิการ
ต่างประเทศชั่วคราว

ค่าจ้าง
ที่ปรึกษา

รวมทั้งสิ้น (รวมกองทุนคนพิการ)

33,093,839,100

30,361,516,600

4,348,048,700

4,218,101,800

668,443,700

1,283,905,700

10,518,499,900

3,653,249,600

13,928,555,200

17,581,804,800

2,106,729,600

4,700,000

59,782,300

รวมทั้งสิ้น

33,003,839,100

30,271,516,600

4,348,048,700

4,218,101,800

668,443,700

1,283,905,700

10,518,499,900

3,653,249,600

13,928,555,200

17,581,804,800

2,106,729,600

4,700,000

59,782,300

813,470,000
813,470,000

751,663,900
751,663,900

181,770,000
181,770,000

137,927,500
137,927,500

10,800,000
10,800,000

-

330,497,500
330,497,500

376,726,400
376,726,400

376,726,400
376,726,400

44,440,000
44,440,000

813,470,000

743,023,900

173,130,000

137,927,500

10,800,000

321,857,500

376,726,400

376,726,400

44,440,000

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

32,190,369,100

8,640,000
29,519,852,700

8,640,000
4,166,278,700

4,080,174,300

657,643,700

1,283,905,700

8,640,000
10,188,002,400

13,551,828,800

17,205,078,400

(03) ผลผลิตที่ 1 ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา

413,542,100
276,767,900
43,983,400
92,790,800
22,839,384,800
4,289,854,100

303,915,200
234,829,600
44,669,600
24,416,000
20,832,524,500
4,721,163,600

981,600
-

59,667,200
39,358,400

53,484,000
53,450,000

981,600
2,291,766,200
704,756,000

20,308,800
3,469,351,000
1,526,859,000

34,000
469,817,800
101,776,500

1,254,778,800
339,566,400

114,132,800
92,808,400
21,324,400
7,485,713,800
2,672,957,900

1,351,209,000
44,092,800
139,020,400

1,119,168,800
36,713,200
608,472,800

20,835,000
4,722,800
11,858,400

236,096,200
26,790,400
425,413,800

46,480,000
2,200,000
71,745,800

สวก.

119,677,300

42,828,900

20,065,000

20,731,600

สทศ.

212,311,000

106,719,900

3,027,200

<52034> กิจกรรมรอง พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูท้ ี่หลากหลายให้
เอื้อต่อการเรียนรูต้ ลอดชีวิต

สวก. สนผ.

274,225,700

154,909,600

<39582> กิจกรรมรอง จัดหาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงเพื่อการศึกษา

สทร. สนผ.

659,690,800

แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง
(0437) โครงการ : พื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
<86186> กิจกรรมหลัก พื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

สพก. จชต.

<30> กิจกรรมหลัก โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้

สพก. จชต.

<5162> กิจกรรมหลัก การจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา

สนผ.

<97861> กิจกรรมย่อย โรงเรียนในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร

สนผ.

<5163> กิจกรรมรอง การพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย

สบว.
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(08) ผลผลิตที่ 2 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
<5164> กิจกรรมหลัก การจัดการศึกษาประถมศึกษาสาหรับโรงเรียนปกติ

สนผ.

<5272> กิจกรรมรอง การสนับสนุนการศึกษาภาคบังคับ

สนผ.

<6317> กิจกรรมรอง การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
<34> กิจกรรมรอง การบริหารจัดการในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาโดย
ใช้พื้นที่เป็นฐาน (Area-base)
<50189> กิจกรรมรอง ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเสริม
ศักยภาพการแข่งขันในประชาคมอาเซียน
<36263> กิจกรรมรอง พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลส่งเสริมเครือข่าย
ความร่วมมือในการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สนผ. สตผ.
ตสน. สพร.
สอ.
สนผ.

815,757,600

-

3,653,249,600
186,690,800
142,021,200
44,669,600
2,833,567,600
1,509,487,600

9,610,503,800

186,690,800
142,021,200
44,669,600
12,444,071,400
1,509,487,600

1,119,168,800
33,713,200
608,472,800

-

2,032,300

42,828,900

-

93,575,000

9,917,700

106,519,900

-

20,216,800

112,262,500

4,705,200

137,184,500

-

940,163,040

262,200

203,906,900

2,088,100

206,257,200

733,905,840

733,905,840

510,048,060

510,048,060

99,454,800

<5165> กิจกรรมหลัก การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสาหรับโรงเรียน
ปกติ

สนผ.

1,458,763,700

1,491,322,260

169,618,000

421,209,600

67,059,100

657,886,700

<61752> กิจกรรมรอง ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและพัฒนาอัตลักษณ์
ผู้เรียนที่หลากหลาย

สบว.

103,859,700

99,045,400

1,410,000

94,779,600

62,200

96,251,800

-

<90691>กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรูใ้ ห้มีความหลากหลายเพื่อ
เอื้อต่อการศึกษาและการเรียนรูอ้ ย่างมีคณ
ุ ภาพ

สวก.

135,952,000

3,324,400

9,600

3,262,800

52,000

3,324,400

-

<52018> กิจกรรมรอง การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

สนก.

115,146,700
371,573,700

142,875,000
157,462,000

11,742,200
4,694,300

54,321,800
142,815,500

59,896,000
9,952,200

125,960,000
157,462,000

-

602,563,500
148,975,600

626,040,000
112,143,800

626,040,000
7,253,500

60,896,400

626,040,000
112,143,800

-

<51999> กิจกรรมรอง สนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาครูอย่าง
มีประสิทธิภาพ
<52004> กิจกรรมรอง ครูคลังสมอง

ศนฐ. สพร.
สพค. สน.
สวก.

<52015> กิจกรรมหลัก ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคลได้รับสิทธิและโอกาส
ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมสอดคล้องตามบริบท

สนผ. สอ.

<62408> กิจกรรมหลัก การช่วยเหลือกลุ่ มเป้าหมายทางสังคม

สอ. สวก.
ฉก.ชน.
สนผ.

<85806> กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการจัดการศึกษาสาหรับโรงเรียนในโครงการ
ตามพระราชดาริ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ และโรงเรียนในเขตพื้นที่สูงและ
ถิ่นทุรกันดาร

43,993,900

90,000,000
-

รวมงบรายจ่ายอื่น
สพฐ.
154,482,300
64,482,300
-

2,062,289,600

4,700,000

59,782,300

64,482,300

3,091,600

862,105,600
538,718,100

3,200,000

3,091,600
37,433,700

-

3,091,600
3,091,600
40,633,700
-

3,000,000

-

3,000,000
-

200,000

17,725,100

200,000
17,725,100
-

323,387,500

2,793,600

2,793,600
-

-

16,915,000

16,915,000
-

90,919,400

98,241,900

1,566,185,000

1,344,872,200

3,955,200

63,332,400

30,954,300

98,241,900
-

80,126,100

1,264,746,100

-

1,344,872,200
-

<54> กิจกรรมหลัก สนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา

สนผ.

<1056> กิจกรรมหลัก การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและ
สิ่ งก่อสร้างประกอบสาหรับโรงเรียนปกติ

สนผ.

2,511,154,800
8,141,171,800

681,300,000
8,231,377,200

681,300,000

681,300,000
-

8,231,377,200

8,231,377,200

-

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
<97854> กิจกรรมย่อย โรงเรียนในพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร

สานักที่
รับผิดชอบ
สนผ.

(09) ผลผลิตที่ 3 ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
<5178> กิจกรรมหลัก การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสาหรับ
โรงเรียนปกติ

สนผ. สอ.

งบประมาณได้รับ
ปี 2562 พ.ร.บ.
503,037,800
4,155,996,200
3,660,518,000

งบดาเนินงาน
พ.ร.บ. 2563

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

งบลงทุน
ค่าสาธารณูปโภค

รวมงบดาเนินงาน

ค่าครุภัณฑ์

114,380,500
3,801,399,000
3,170,364,200

31,454,600
20,151,600

326,128,800
113,632,800

29,588,800
5,189,700

19,506,800

406,679,000
138,974,100

141,038,000

4,611,600

96,297,600

20,622,000

19,506,800

141,038,000

<35> กิจกรรมรอง การบริหารจัดการในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาโดย
ใช้พื้นที่เป็นฐาน (Area-base)

สนผ.

<50194> กิจกรรมหลัก การส่งเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา

สมป. สนผ.

348,119,700

419,148,800

1,962,600

55,350,400

1,115,900

58,428,900

<32857> กิจกรรมรอง ส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง ความเป็นพลเมืองใน
การพัฒนาสู่โรงเรียนในประชาคมอาเซียน

สมป. สวก.
สนผ. สนก.

147,358,500

70,848,000

4,728,800

60,848,000

2,661,200

68,238,000

2,941,531,200

2,625,119,200

1,695,526,100

103,558,500

77,375,500

(10) ผลผลิตที่ 4 เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนา
สมรรถภาพ
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<11943> กิจกรรมหลัก สนับสนุนการศึกษาสาหรับเด็กออทิสติกและเด็ก
พิการในมูลนิธิคุณพุ่ม

สศศ.

53,316,000

53,316,000

<87191> กิจกรรมหลัก คืนครูให้นักเรียน สาหรับนักเรียนพิการ

สศศ.

<1049> กิจกรรมหลัก การจัดการศึกษาเพื่อนักเรียนพิการโดยโรงเรียนศึกษา
พิเศษ

สศศ.

1,516,589,000
133,990,500

1,514,769,000
137,923,300

1,514,769,000
71,860,800

10,623,300

20,554,300

<1051> กิจกรรมหลัก การพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการโดยศูนย์การศึกษา
พิเศษ

สศศ.

287,011,200

286,417,800

40,647,600

67,025,800

17,624,200

<90631> กิจกรรมหลัก ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสาหรับเด็กที่มี
ความต้องการจาเป็นพิเศษ

สศศ.

498,122,500

333,908,100

68,248,700

25,909,400

39,197,000

<1060> กิจกรรมหลัก การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและ
สิ่ งก่อสร้างประกอบสาหรับเด็กพิการ

สศศ.

452,502,000

298,785,000

สศศ.

662,623,100
214,849,100

734,777,000
229,300,100

สศศ.

447,774,000

505,476,900

1,177,291,700

1,222,117,800

30,871,000

109,812,600

3,476,300

(14) ผลผลิตที่ 5 เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
<12231> กิจกรรมหลัก การจัดการศึกษาสาหรับเด็กด้อยโอกาสโดยโรงเรียน
ศึกษาสงเคราะห์
<1058> กิจกรรมหลัก การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและ
สิ่ งก่อสร้างประกอบสาหรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
(15) ผลผลิตที่ 6 เด็กผู้มคี วามสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ

9,620,100

1,886,080,200

395,173,500
34,453,600

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
114,380,500
2,971,190,500
2,971,190,500

360,719,900

11,656,200
11,656,200

23,901,300
23,901,300

-

94,646,000

298,785,000

393,431,000

2,610,000
345,608,000

34,884,900

34,884,900

134,917,700

59,208,100

59,208,100

92,292,000

133,355,100

553,000

553,000

200,000,000

78,063,400
78,063,400

144,159,900

65,108,300

298,785,000

298,785,000

505,476,900

583,540,300
78,063,400

505,476,900

505,476,900

165,872,600

230,980,900

-

0
828,830,000

68,644,100

3,203,200

27,901,400

59,500

31,164,100

36,000,000

<50302> กิจกรรมหลัก พัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็น
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมภิ าค

สบว.

953,847,800

936,933,900

27,480,000

14,367,600

184,800

42,032,400

11,036,700

103,586,600

114,623,300

763,611,200

<95949> กิจกรรมหลัก การพัฒนาผู้มคี วามสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์
นาฏศิลป์ ดนตรีและกีฬา

สวก.

90,965,500

158,630,000

187,800

9,643,600

3,222,200

13,053,600

18,071,600

62,286,000

80,357,600

65,218,800

<61> กิจกรรมหลัก การพัฒนาศูนย์โอลิมปิกวิชาการ

สพค.

57,900,000

9,800

90,000,000
90,000,000

57,909,800
90,000,000
90,000,000

57,909,800
-

กองทุน

-

-

132,478,400

1,500,000

36,000,000

-

2,610,000

53,316,000

สวก.

<12727> กิจกรรมหลัก การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสาหรับคนพิการ

-

-

<78573> กิจกรรมหลัก การพัฒนาผู้มคี วามสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์

(9055) กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสาหรับคนพิการ

2,610,000

รวมงบรายจ่ายอื่น
สพฐ.
2,610,000
-

1,514,769,000
103,038,400

151,236,700
151,236,700

-

360,719,900

-

-

25,746,000
25,746,000

-

115,679,200
115,679,200

114,380,500
3,366,364,000
3,005,644,100

ค่าจ้าง
ที่ปรึกษา

-

-

9,620,100

งบเงินอุดหนุน

รวมงบลงทุน

งบรายจ่ายอื่น
ค่าใช้จ่ายไป
กองทุนคนพิการ
ต่างประเทศชั่วคราว

1,500,000

16,647,000

-

18,147,000

1,480,000

1,480,000

15,167,000

16,667,000
-

90,000,000
90,000,000

90,000,000
90,000,000

พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กระทรวงศึกษาธิการ /สานักงานคณะกรรมการการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนงานยุทธศาสตร์เพือ่ สนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
งบดาเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

สานักที่รับผิดชอบ

แผนงานยุทธศาสตร์เพือ่ สนับสนุนด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

<32678> กิจกรรมหลัก สานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพืน้ ฐานและการ
พัฒนาผู้นา
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<18>กิจกรรมหลัก พัฒนาการจัดการเรียนรู้ขั้นพืน้ ฐานในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ

พ.ร.บ. 2563

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

241,180,700

1,907,900

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าครุภัณฑ์

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งบเงินอุดหนุน

รวมงบลงทุน

ค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
โครงการ

2,387,822,600

4,305,500

386,222,000

390,527,500

22,080,000

1,798,137,400

2,137,140,000

4,305,500

255,822,000

260,127,500

10,080,000

1,420,333,600

รวมงบรายจ่ายอืน่
สพฐ.

4,598,567,500

2,144,734,000

3,562,307,500

3,827,681,100

2,137,140,000

สวก.
สวก.

25,563,700
19,383,000

6,864,100
8,629,600

-

-

6,864,100
8,629,600

6,864,100
8,629,600

สพร.

884,000,000

765,000,000

-

-

765,000,000

765,000,000

สนก.

700,042,500

333,768,500

-

73,641,000

73,641,000

60,972,000

5,749,200

5,749,200

5,749,200

สมป. สวก.

-

รวมงบดาเนินงาน

งบรายจ่ายอืน่
ค่าใช้จ่ายไป
ค่าจ้าง
ต่างประเทศ
ที่ปรึกษา
ชั่วคราว
-

41,775,401,300

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
<96778> กิจกรรมหลัก การยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาไทย
<86177> กิจกรรมหลัก ยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านศักยภาพการเรียนรู้
เชิงกระบวนการสู่ความทัดเทียมนานาชาติ
<86190> กิจกรรมหลัก ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

งบประมาณได้รับ
ปี 2562 พ.ร.บ.

งบลงทุน

-

4,305,500

255,822,000

260,127,500
-

-

-

1,798,137,400

1,420,333,600

<52010> กิจกรรมหลัก การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

สนผ.

296,000,000

285,750,000

-

-

285,750,000

285,750,000

<86178> กิจกรรมหลัก การจัดการศึกษาเพือ่ การมีงานทา
<36> กิจกรมมหลัก โรงเรียนคุณภาพประจาตาบล (1 ตาบล 1 โรงเรียน
คุณภาพ)
<37> กิจกรรมหลัก สร้างจิตสานึกในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
<38> กิจกรรมหลัก ขับเคลื่อนการพัฒนาพืน้ ที่นวัตกรรมการศึกษา
(กิ<87195>
จกรรมใหม่กิจ) กรรม คืนครูให้นักเรียนสาหรับโรงเรียนปกติ

สวก.
สนก.

168,369,300

14,398,500
200,208,800

-

-

-

-

14,398,500
200,208,800

14,398,500
200,208,800

สนก.

31,053,100

-

-

31,053,100

31,053,100

สนก.

36,686,000

-

-

26,606,000

26,606,000

สนผ.
สนก.

2,137,140,000
-

สพค.

2,433,300
377,803,800

-

-

2,433,300
377,803,800

2,433,300
377,803,800

89,398,800
8,814,000
126,151,600

-

-

89,398,800
8,814,000
126,151,600

89,398,800
8,814,000
126,151,600

110,320,800

-

-

110,320,800

110,320,800

<56> กิจกรรม วิจัยและส่งเสริมงานวิจัยเพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้น
พืน้ ฐาน (กิจกรรมขอเพิม่ ณ ส.ค. 62)
<59> กิจกรรม พัฒนาบุคลากรโรงเรียนกลุ่มพิเศษ
โครงการ : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล
<10> กิจกรรมหลัก การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
<86176> กิจกรรมหลัก การพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ
<39> กิจกรรมหลัก พัฒนาคลังเครื่องมือมาตรฐานเพือ่ ยกระดับคุณภาพผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21

295,895,300
สวก.
สวก.
สทศ.

194,975,200
35,204,600

2,137,140,000

2,137,140,000
-

-

10,080,000

-

-

<40> กิจกรรมหลัก การยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติที่สอดคล้อง
กับบริบทพืน้ ที่

สทศ.

<14> กิจกรรมหลัก การยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพือ่ เตรียมความพร้อมในการประเมิน
PISA 2021

สทศ.

31,075,000

21,245,000

-

-

21,245,000

21,245,000

<86181> กิจกรรมหลัก การพัฒนามาตรฐานระบบการประเมินมาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
<15>กิจกรรมหลัก การส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา

สทศ.

12,799,700

10,620,400

-

-

10,620,400

10,620,400

สทศ.

21,840,800

11,253,200

-

-

11,253,200

11,253,200

175,627,200

33,627,500

2,894,400

30,308,100

425,000

33,627,500

-

-

175,627,200

33,627,500

2,894,400

30,308,100

425,000

33,627,500

-

-

-

-

โครงการ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครูสู่ศตวรรษที่ 21
<96478> กิจกรรมหลัก พัฒนาครูแกนนาภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค
(Boot Camp)
<42> กิจกรรมหลัก พัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

สภอ.
สพค.

-

-

งบดาเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

สานักที่รับผิดชอบ

โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม

งบประมาณได้รับ
ปี 2562 พ.ร.บ.

พ.ร.บ. 2563

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

งบลงทุน
ค่าสาธารณูปโภค

240,866,300

171,911,400

3,891,600

166,712,800

1,307,000

-

รวมงบดาเนินงาน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งบเงินอุดหนุน

รวมงบลงทุน

ค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
โครงการ

งบรายจ่ายอืน่
ค่าใช้จ่ายไป
ค่าจ้าง
ต่างประเทศ
ที่ปรึกษา
ชั่วคราว

รวมงบรายจ่ายอืน่
สพฐ.

171,911,400

-

-

<86179> กิจกรรมหลัก ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และค่านิยมของชาติ

สนก.

154,696,900

95,923,000

1,896,000

92,725,000

1,302,000

95,923,000

-

-

<52039> กิจกรรมหลัก ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนเพือ่ เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม และลักษณะที่พึงประสงค์

สกก. สนก.

86,169,400

75,988,400

1,995,600

73,987,800

5,000

75,988,400

-

-

152,223,700
152,223,700

808,000
808,000

8,839,800
8,839,800

175,900
175,900

โครงการ จัดตัง้ สถาบันไทยโคเซ็น
<43> กิจกรรมหลัก พัฒนากาลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิม่ ขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรม
ในประเทศและภูมิภาค
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี
<55> กิจกรรมหลัก การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี

สบว.

สนผ.

-

35,320,000
35,320,000

-

35,320,000
35,320,000

-

-

9,823,700
9,823,700

-

35,320,000
35,320,000

130,400,000
130,400,000

130,400,000
130,400,000

-

12,000,000
12,000,000

-

-
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พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กระทรวงศึกษาธิการ /สานักงานคณะกรรมการการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
งบดาเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทาง
การศึกษา

27

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
<51993> กิจกรรมหลัก การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
(0445) โครงการ : พัฒนาสื่ อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา
<86184> กิจกรรมหลัก การส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
โครงการ สร้างโอกาสและลดความเหลื่ อมล้าทางการศึกษาใน
ระดับพื้นที่
<17>กิจกรรมหลัก พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งใน
พื้นที่ลักษณะพิเศษ

งบประมาณได้รับ
ปี 2562 พ.ร.บ.

พ.ร.บ. 2563

ค่าตอบแทน
288,000

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

137,202,500

93,040,500

งบลงทุน
ค่าสาธารณูปโภค

รวมงบดาเนินงาน

-

-

งบเงินอุดหนุน

รวมงบลงทุน
-

37,408,007,500

รวมงบรายจ่ายอื่น
สพฐ.

41,798,906,300

37,638,538,500

37,796,600,300

37,203,764,300

-

37,203,764,300

-

37,796,600,300

37,203,764,300

-

37,203,764,300

-

3,562,307,500

132,499,000

288,000

132,070,500

140,500

854,838,600

132,499,000

288,000

132,070,500

439,998,500

302,275,200

379,026,500

302,275,200

-

230,531,000

ค่าที่ดินและ
สิ่ งก่อสร้าง

ค่าครุภัณฑ์

งบรายจ่ายอื่น
ค่าใช้จ่ายไป
ค่าจ้างที่ปรึกษา
ต่างประเทศ
ชั่วคราว
-

-

132,499,000

-

140,500

132,499,000

-

5,132,000

92,900,000

98,032,000

204,243,200

-

5,132,000

92,900,000

98,032,000

204,243,200

-

-

งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กระทรวงศึกษาธิการ /สานักงานคณะกรรมการการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนงานบูรณาการ
หน่วย : บาท
งบดาเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

สานักที่
รับผิดชอบ

รวมทั้งสิ้น

งบประมาณได้รับ
ปี 2562 พ.ร.บ.

พ.ร.บ. 2563

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

งบลงทุน
ค่า
รวมงบดาเนินงาน
สาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ

ค่าครุภัณฑ์

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

งบรายจ่ายอืน่
รวมงบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

ค่าจ้าง
ที่ปรึกษา

ค่าใช้จ่ายไป
ต่างประเทศ
ชั่วคราว

รวมงบรายจ่าย
อืน่ สพฐ.

831,076,100

885,649,400

16,734,200

653,372,950

63,217,250

-

733,324,400

-

149,280,000

-

3,045,000

3,045,000

684,972,600

562,851,300
562,851,300
562,851,300
141,594,100
141,594,100
141,594,100

6,000,000
6,000,000
6,000,000
8,400,000
8,400,000
8,400,000

345,688,800
345,688,800
345,688,800
132,599,100
132,599,100
132,599,100

58,837,500
58,837,500
58,837,500
595,000
595,000
595,000

-

410,526,300
410,526,300
410,526,300
141,594,100
141,594,100
141,594,100

-

149,280,000
149,280,000
149,280,000

-

3,045,000
3,045,000
3,045,000

แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

25,953,900

1,094,400

24,614,500

245,000

-

25,953,900

-

โครงการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก ด้านภาษา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการประกอบอาชีพ 10 อุตสาหกรรม

25,953,900

1,094,400

24,614,500

245,000

-

25,953,900

-

3,045,000
3,045,000
3,045,000
-

25,953,900

1,094,400

24,614,500

245,000

25,953,900

-

-

1,214,100
1,214,100

-

1,214,100
1,214,100

-

-

-

-

-

-

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถกู ต้องเพือ่ สนับสนุนการแก้ปญ
ั หา
<45> กิจกรรมหลัก การศึกษาเพือ่ ความมั่นคง

สพก.จชต.

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
(0434) โครงการ : ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
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<57455> กิจกรรมหลัก ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

<44> กิจกรรมหลัก พัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก ด้าน
ภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการประกอบอาชีพ 10 อุตสาหกรรม

แผนงานบูรณาการพัฒนาพืน้ ที่ระดับภาค
โครงการยกระดับมาตรฐานบริการและส่งเสริมธุรกิจต่อเนือ่ งในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง
ของภาค
<48> กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ทักษะการนาเที่ยวอุทยานสตูล
แผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(0435) โครงการ : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
<26> กิจกรรมหลัก เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรู้ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
<60> กิจกรรมหลัก การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงาน

ฉก. ชน.

146,103,500
146,103,500
146,103,500

สมป.

1,214,100
1,214,100

-

UK

1,214,100

สนก.

154,036,000
154,036,000
101,143,300

1,239,800
1,239,800
429,800

149,256,450
149,256,450
99,289,550

3,539,750
3,539,750
1,423,950

52,892,700

810,000

49,966,900

2,115,800

สนก.

146,077,300
71,003,900

-

-

1,214,100

-

-

1,214,100
-

154,036,000
154,036,000
101,143,300

-

52,892,700

-

-

แผนการปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(รายไตรมาส)

แผนการปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รายไตรมาส)
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วย : บาท
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แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
ตัวชี้วัด/กิจกรรม
ยอดรวมทัง้ สิ้น
แผนงานพื้นฐานบุคลากรภาครัฐ
ผลผลิตที่ 1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : ร้อยละค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง
โครงการพื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้
ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : จานวนนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทศี่ ึกษาต่อ
ในโรงเรียนของรัฐเพิ่มขึ้น ร้อยละ 20 ของนักเรียนทีส่ าเร็จการศึกษา
1. กิจกรรมหลักพื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
1.1 โครงการพื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
1.2 โครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
2. กิจกรรมหลักโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้
1.1 โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิตที่ 1 : ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของนักเรียนทีจ่ บการศึกษาก่อนประถมศึกษา
ตามกาหนดเวลาของหลักสูตร
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักเรียนก่อนประถมศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักเรียนทีจ่ บการศึกษาก่อนประถมศึกษา
1. กิจกรรมหลักการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา
1.1 การสนับสนุนจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา (งบประจา)
1.2 การสนับสนุนจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา (งบลงทุน)
1.3 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
1.4 โครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนการศึกษาก่อน
ษา งคับ
ผลผลิตที่ 2 : ผู้จประถมศึ
บการศึกกษาภาคบั
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักเรียนทีเ่ ข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักเรียนทีจ่ บการศึกษาภาคบังคับ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนทีจ่ บการศึกษาภาคบังคับ
ตามกาหนดเวลาของหลักสูตร

สานัก
กลยุทธ์ หน่วยนับ
ทีร่ ับผิดชอบ หน่วยงาน
เป้าหมาย

ร้อยละ
สนผ.

สพฐ.
255,677,246,868
214,210,148,400
214,210,148,400

214,210,148,400

214,210,148,400

751,663,900
751,663,900

71,740,800
71,740,800

743,023,900

71,740,800

671,283,100
671,283,100

27,122,500

สพฐ.

1

44,618,300

44,618,300

สพก.จชต.

1

8,640,000
8,640,000
29,519,852,700
303,915,200

2,931,887,746
111,077,560

50,744,545,100
-

102,073,500
102,073,500

100
54,488,535,100

-

292,315,600
292,315,600

-

8,640,000
8,640,000
22,786,565,954
192,837,640

961,150
448,231

3,140,668
516,436
1,725,639
553,809
100

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
เป้าหมาย
งบประมาณ
66,121,979,800
54,488,533,100
54,488,533,100
100

54,488,535,100
-

194,877,100
194,877,100

54,488,533,100
-

162,397,700
162,397,700

-

-

93,433,500

-

292,315,600

-

194,877,100

-

162,397,700

93,433,500

-

272,237,400

-

181,491,600

-

151,243,100

-

20,078,200

-

13,385,500

-

11,154,600

-

12,304,176,300
209,848,500

-

8,148,925,200
19,298,100

8,640,000
8,640,000
3,574,543,300
40,032,000

-

5,492,207,900
34,736,600

-

100

6
6
3
3
คน
คน
คน
คน
ร้อยละ

679,923,100
679,923,100

100

ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
เป้าหมาย
งบประมาณ
72,859,109,400
54,488,535,100
54,488,535,100

20

698,405,600

สนผ.
สนผ.
สบว.
สพฐ.

-

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
เป้าหมาย
งบประมาณ
78,592,625,400
54,488,535,100
54,488,535,100

20

1

คน
คน

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
เป้าหมาย
งบประมาณ
70,120,705,800
50,744,545,100
50,744,545,100
100

สพก.จชต.

ร้อยละ

สพท./รร.
27,625,629,172
-

100

6

ร้อยละ

รวมงบประมาณ
287,694,420,400
214,210,148,400
214,210,148,400

รวมทัง้ สิ้น

961,150
303,915,200
92,808,400
186,690,800
15,886,200
8,529,800

111,077,560
92,808,400

20,832,524,500

2,594,633,186

9,739,360
8,529,800

192,837,640

-

186,690,800
6,146,840
18,237,891,314

3,140,668
516,436
1,725,639

961,150
40,032,000
36,000,000
4,011,000
21,000
1,924,298,100

3,140,668
516,436
1,725,639

961,150
34,736,600
25,563,800
5,343,800
3,829,000
3,827,006,300

3,140,668
516,436
1,725,639

209,848,500
17,042,500
186,690,800
3,562,600
2,552,600
9,280,375,600

100
961,150
448,231
3,140,668
516,436
1,725,639
553,809
100

19,298,100
14,202,100
2,968,800
2,127,200
5,800,844,500

หน่วย : บาท
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แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
สานัก
กลยุทธ์ หน่วยนับ
ตัวชี้วัด/กิจกรรม
ทีร่ ับผิดชอบ หน่วยงาน
เป้าหมาย
1. กิจกรรมหลักสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
1.1 การสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา (งบประจา)
สนผ.
6
2. กิจกรรมหลักการจัดการศึกษาประถมศึกษาสาหรับโรงเรียนปกติ
2.1 การสนับสนุนการจัดการศึกษาประถมศึกษาสาหรับ
สนผ.
6
โรงเรียนปกติ (งบประจาและงบเงินอุดหนุน)
2.2 การสนับสนุนการจัดการศึกษาประถมศึกษาสาหรับ
สนผ.
6
โรงเรียนปกติ (งบลงทุน)
2.3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน
ตสน.
6
สคส.
6
2.4 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุภาครัฐ
ด้วยเทคโนโลยี ทางการเงินในยุคดิจิทัล 4.0
สตผ.
6
2.5 โครงการติดตาม ประเมินผล และวิจัย การจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานทั้งระบบ
2.6 โครงการระบบการควบคุมภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สอ.
6
สอ.
6
2.7 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในหน่วยงาน
เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสาเร็จ
2.8 โครงการธารงหลักเอกลักษณ์ของชาติ
สอ.
1
2.9 โครงการส่งเสริมให้นักเรียนทางานหารายได้ในช่วงปิดภาคเรียน
สอ.
3
ฤดูร้อน
2.10 โครงการทุนพระราชทาน
สอ.
4
สทร.
4
2.11 โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงเพื่อการศึกษา
กพร.
6
2.12 โครงการยกระดับพัฒนาระบบบริหารสู่ระบบราชการ 4.0
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
สภอ.
2
2.13 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
เพื่อเสริมศักยภาพการแข่งขันในประชาคมอาเซียน
สทศ.
6
2.14 โครงการพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา
2.15 โครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล
สทศ.
6
พระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.16 โครงการเสริมสร้างระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพที่ใช้โรงเรียนเป็น
ฐาน
2.17 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษา
และการเทียบวุฒิการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.18 โครงการพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายด้านการวัดและ
ประเมินคุณภาพทางการศึกษาให้มีมาตรฐานทัดเทียมนานาชาติ
2.19 โครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลส่งเสริมจัดการเรียนรู้
ด้านสุขภาวะของผู้เรียน
2.20 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
2.21 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และสมรรถนะ
ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน

รวมงบประมาณ
681,300,000
681,300,000
7,730,139,840
4,330,844,800

รวมทัง้ สิ้น

สพฐ.

-

1,813,287,566
1,297,143,440

1,509,487,600

สพท./รร.
681,300,000
681,300,000
5,916,852,274
3,033,701,360

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
เป้าหมาย
งบประมาณ
1,034,551,700
948,031,600

1,509,487,600

3,541,500
5,068,100

2,496,200
5,068,100

7,407,400

7,407,400

477,800
174,900

1,045,300
-

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
เป้าหมาย
งบประมาณ
681,300,000
681,300,000
1,987,839,800
1,522,265,900
-

ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
เป้าหมาย
งบประมาณ
-

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
เป้าหมาย
งบประมาณ
-

-

3,610,318,840
1,014,844,000

-

-

1,509,487,600

-

1,097,429,500
845,703,300

1,036,100
-

-

1,127,400
2,280,600

-

751,600
1,520,400

-

626,400
1,267,100

233,500

-

3,228,300

-

2,152,200

-

1,793,400

477,800
174,900

27,000

-

202,900
78,700

-

135,200
52,500

-

112,700
43,700

621,300
640,000

621,300
640,000

147,200

-

213,300
288,000

-

142,200
192,000

-

118,600
160,000

2,057,200
937,004,740

2,057,200
237,098,980

-

925,700
56,841,800

-

617,200
813,905,740

-

514,300
24,991,800

5,032,800

5,032,800

617,800

-

1,986,800

-

1,324,500

-

1,103,700

25,697,300

6,255,500

19,441,800

1,404,000

-

10,932,000

-

7,288,000

-

6,073,300

18,137,000

16,725,800

1,411,200

1,404,000

-

7,529,900

-

5,019,900

-

4,183,200

11,806,800

9,640,800

2,166,000

7,529,700

-

1,924,700

-

1,283,100

-

1,069,300

12,054,954

7,778,300

-

5,644,700

-

3,763,100

-

3,135,900

-

699,905,760

-

41,265,400

สทศ.

6

20,322,000

8,267,046

สทศ.

6

4,704,500

4,704,500

-

2,133,500

-

1,157,000

-

771,300

-

642,700

สทศ.

6

4,874,400

4,874,400

-

1,167,100

-

1,668,300

-

1,112,200

-

926,800

สทศ.

6

4,267,200

4,267,200

-

1,468,100

-

1,259,600

-

839,700

-

699,800

สวก.

3

6,637,900

6,037,900

600,000

1,320,000

-

2,393,100

-

1,595,400

-

1,329,400

สวก.

3

10,177,000

5,747,000

4,430,000

2,150,000

-

3,612,200

-

2,408,100

-

2,006,700

หน่วย : บาท
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แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
สานัก
กลยุทธ์ หน่วยนับ
ตัวชี้วัด/กิจกรรม
ทีร่ ับผิดชอบ หน่วยงาน
เป้าหมาย
สวก.
3
2.22 โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ
ระดับประถมศึกษา สังกัด สพฐ.
สวก.
3
2.23 โครงการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
2.24 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา
สวก.
3
2.25 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้หลักสูตรการศึกษา
สวก.
3
ขั้นพื้นฐาน
2.26 โครงการการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สวก.
3
สู่สถานศึกษา
2.27 โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สวก.
3
สวก.
3
2.28 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
2.29 โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
สวก.
3
2.30 โครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย
สวก.
3
ตามแนวพระราชดาริ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ “
การเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ผ่านกิจกรรม
(Active Learning) การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย”
2.31 การบริหารจัดการในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาโดยใช้
พื้นที่เป็นฐาน (Area base) (งบประจา)
2.32 โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบลงทุน
2.33 โครงการ สนับสนุนแนวทางในการลดความเหลื่อมล้า
ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.34 โครงการความร่วมมือทางการศึกษาและวัฒนธรรม ระหว่าง
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์กรในประเทศ
และต่างประเทศ ประจาปี 2563
2.35 โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทยสหรัฐอเมริกา ระหว่าง สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการรัฐวิสคอนซิน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจาปี 2563
2.36 โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่าง
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับสานักงาน
การศึกษาเมืองโทรอนโต ประเทศแคนาดา ประจาปี 2563
2.37 โครงการความร่วมมือด้านอาสาสมัครต่างประเทศ ปี 2020
2.38 โครงการแลกเปลี่ยนครูในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
สาหรับการศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์ ระหว่างสาธารณรัฐเกาหลี
และประเทศไทย ประจาปี 2563
2.39 โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่าง
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี ประจาปี 2563
2.40 โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนระดับมัธยมศึกษากับจังหวัด
เฮียวโกะ ประเทศญี่ปุ่น ปี 2020

รวมงบประมาณ
3,367,300

รวมทัง้ สิ้น

สพฐ.
3,367,300

สพท./รร.

-

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
เป้าหมาย
งบประมาณ

-

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
เป้าหมาย
งบประมาณ
1,515,300

ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
เป้าหมาย
งบประมาณ
1,010,200

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
เป้าหมาย
งบประมาณ
841,800

9,387,800

3,387,800

6,000,000

205,200

-

4,132,200

-

2,754,800

-

2,295,600

3,024,400
11,497,000

3,024,400
8,702,400

2,794,600

180,000
1,847,600

-

1,280,000
4,342,200

-

853,300
2,894,800

-

711,100
2,412,400

5,685,200

2,182,700

3,502,500

776,100

-

2,209,100

-

1,472,700

-

1,227,300

6,209,500
7,635,900

6,209,500
6,577,900

1,058,000

1,675,000
609,600

-

2,040,500
3,161,800

-

1,360,400
2,107,900

-

1,133,600
1,756,600

6,184,500
5,988,500

3,684,500
3,988,500

2,500,000
2,000,000

672,900
13,900

-

2,480,200
2,688,600

-

1,653,500
1,792,400

-

1,377,900
1,493,600

-

271,622,500

-

181,081,700

-

150,901,400

สนผ.

6

603,605,600

สนผ.
สนผ.

6
6

2,041,900
2,110,800

2,041,900
2,110,800

สนผ.

3

2,280,900

สนผ.

3

สนผ.

603,605,600

-

-

-

645,400

-

918,900
659,400

-

612,600
439,600

-

510,400
366,400

2,280,900

-

319,100

-

882,800

-

588,500

-

490,500

785,600

785,600

-

-

-

353,500

-

235,700

-

196,400

3

2,828,100

2,828,100

-

-

-

1,272,600

-

848,400

-

707,100

สนผ.
สนผ.

3
3

375,500
1,003,800

375,500
1,003,800

-

3,800

-

169,000
450,000

-

112,700
300,000

-

93,800
250,000

สนผ.

3

1,430,000

1,430,000

-

-

-

643,500

-

429,000

-

357,500

สนผ.

3

715,000

715,000

-

-

106,300

-

70,900

-

59,100

-

478,700

หน่วย : บาท

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
สานัก
กลยุทธ์ หน่วยนับ
ตัวชี้วัด/กิจกรรม
ทีร่ ับผิดชอบ หน่วยงาน
เป้าหมาย
สนผ.
3
2.41 โครงการแลกเปลี่ยนผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษากับจังหวัดเฮียวโกะ ประเทศญี่ปุ่น ประจาปี 2563
สนผ.
3
2.42 โครงการสู่ความเป็นเลิศ การแข่งขันภาษาเยอรมันโอลิมปิก
วิชาการระหว่างประเทศ ครั้งที่ 11
2.43 โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม (Kagoshima Asia Youth
สนผ.
3
Arts Festival) ปี 2019

รวมงบประมาณ
934,400

รวมทัง้ สิ้น

สพฐ.
934,400

300,000

300,000

-

893,100

893,100

-

1,546,800

-

2.44 โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่าง
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และกระทรวงศึกษาธิการ รัฐควีนส์แลนด์
เครือรัฐออสเตรเลีย ประจาปี 2563

สนผ.

3

1,546,800

2.45 โครงการยกระดับและส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
2.46 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษา

สนผ.

3

11,147,600

สนผ.

4

3,158,300

3,158,300

สพร.

6

4,867,200
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2.47 การประชุมปฏิบัติการ “การกระจายอานาจแบบ CLUSTER”
เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.48 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
(การจัดหารถประจาตาแหน่ง)
2.49 โครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนการศึกษาภาคบังคับ
3. กิจกรรมหลักการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสาหรับโรงเรียนปกติ
3.1 การสนับสนุนการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสาหรับ
โรงเรียนปกติ (งบประจาและงบลงทุน)
3.2 การสนับสนุนการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสาหรับ
โรงเรียนปกติ (งบลงทุน)
3.3 โครงการวิจัยและสร้างความเข้มแข็งการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ร่วมกับมูลนิธิ สอวน.
มหาวิทยาลัย
และ
สสวท.
3.4 โครงการการจั
ดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

และนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
3.5 โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมรูปแบบโรงเรียนแห่ง
นวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์
(Innovative
School)
3.6 โครงการเสริ
มสร้างศักยภาพผู้เรียนด้านการพัฒนา
นักคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21 (Creating Innovators)
3.7 โครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as
Learning Community) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่
3.8 โครงการขับเคลื่อนพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ
Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่ายองค์กร
และหน่วยงานภายนอก
3.9 โครงการสร้างคุณภาพทุนมนุษย์ด้วยการวิจัย
3.10 โครงการพัฒนาการนิเทศ

สนผ.
สพฐ.

6

สพท./รร.

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
เป้าหมาย
งบประมาณ
893,100

-

135,000
-

ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
เป้าหมาย
งบประมาณ
280,300

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
เป้าหมาย
งบประมาณ
233,600

-

90,000

-

75,000

-

-

-

-

-

696,100

-

464,000

-

386,700

-

5,016,400

-

3,344,300

-

2,786,900

131,200

-

1,362,200

-

908,100

-

756,800

4,867,200

4,867,200

-

2,246,400

2,246,400

1,636,800

119,906,500
657,693,800
279,281,900

11,147,600

-

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
เป้าหมาย
งบประมาณ
420,500

-

-

-

-

-

609,600

สนผ.

6

119,906,500
2,520,069,060
981,274,200

สนผ.

6

510,048,060

สนก.

3

11,138,200

5,438,200

5,700,000

146,000

-

4,946,500

-

3,297,700

-

2,748,000

สนก.

3

9,285,100

8,825,100

460,000

774,900

-

3,829,600

-

2,553,100

-

2,127,500

สนก.

3

1,987,200

787,200

1,200,000

-

-

894,200

-

596,200

-

496,800

สนก.

3

3,744,700

1,744,700

2,000,000

-

-

1,685,100

-

1,123,400

-

936,200

สนก.

3

20,919,200

4,009,200

16,910,000

59,700

-

9,386,800

-

6,257,900

-

5,214,800

สนก.

3

850,600

450,600

400,000

88,200

-

343,100

-

228,700

-

190,600

สนก.
ศนฐ.

3
3

5,540,500
17,760,100

1,540,500
13,200,100

4,000,000
4,560,000

196,500
7,037,700

-

2,404,800
4,825,100

-

1,603,200
3,216,700

-

1,336,000
2,680,600

-

1,862,375,260
701,992,300
510,048,060

-

1,882,800
413,145,100
75,900,000

-

-

-

53,110,700
718,594,200
407,418,400
-

-

35,407,100
989,110,960
271,612,300

-

-

510,048,060

-

29,505,900
399,218,800
226,343,500
-

หน่วย : บาท
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แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
สานัก
กลยุทธ์ หน่วยนับ
ตัวชี้วัด/กิจกรรม
ทีร่ ับผิดชอบ หน่วยงาน
เป้าหมาย
สน.
6
3.11 โครงการอบรมกฎหมายมหาชนในการปฏิบัติราชการ
เพื่อนาไปสู่การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
3.12 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
สนก.
3
สบว.
3
3.13 โครงการการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Education for Sustainable Development)
3.14 โครงการครูคลังสมอง
สวก.
3
สวก.
3
3.15 โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้มี
ความหลากหลาย เพื่อเอื้อต่อการศึกษา
และการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
3.16 โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียน การสอนคณิตศาสตร์
สนก.
3
และวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ
3.17 โครงการพัฒนาเพิ่มพูนสมรรถนะและศักยภาพ
สพค.
3
ข้าราชการพลเรือนสามัญในสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และข้าราชการตาแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
3.18 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ
สพค.
3
3.19 โครงการพัฒนาครูด้วยหลักสูตร "ผู้นาในตัวฉัน"
สพค.
3
3.20 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรที่สานักงาน ก.พ. กาหนด
สพค.
3
และหน่วยงานภายนอกเป็นผู้จัด
3.21 โครงการบริหารอัตรากาลังบุคลากร สังกัด สพฐ.
สพร.
6
3.22 โครงการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งบุคลากร สังกัด สพฐ.
สพร.
6
3.23 โครงการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนตาแหน่ง
สพร.
6
3.24 โครงการประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
สพร.
6
3.25 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากร สังกัด สพฐ.
สพร.
6
3.26 โครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนการศึกษาภาคบังคับ
สพฐ.
3
4. กิจกรรมหลักส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคลได้รับสิทธิและโอกาส
ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทัว่ ถึงและเป็นธรรมสอดคล้องตามบริบท
4.1 โครงการประชาสัมพันธ์การศึกษาขั้นพื้นฐาน
สอ.
6
สนผ.
4
4.2 โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนในโครงการพระราชดาริ
และกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สนผ.
6
4.3 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารเชิงกลยุทธ์
ด้านการวางแผนงาน
4.4 โครงการบริหารงบลงทุน (ค่าพิมพ์แบบ)
สนผ.
6
สนผ.
4
4.5 โครงการส่งเสริม กากับ ติดตามการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในมาตรา 12 พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
สนผ.
4
4.6 โครงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสาหรับบุคคลที่ไม่มีหลักฐาน
ทะเบียนราษฎรและไม่มีสัญชาติไทย
4.7 โครงการส่งเสริมการรับนักเรียน
สนผ.
4
4.8 โครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนการศึกษาภาคบังคับ
สพฐ.
5. กิจกรรมหลักการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม
5.1 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและดูแลความปลอดภัยของ
สอ.
4
นักเรียนและโรงเรียน

รวมงบประมาณ
5,080,000

รวมทัง้ สิ้น

สพฐ.
5,080,000

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
เป้าหมาย
งบประมาณ
-

สพท./รร.

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
เป้าหมาย
งบประมาณ
2,286,000

ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
เป้าหมาย
งบประมาณ
1,524,000

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
เป้าหมาย
งบประมาณ
1,270,000

22,652,300
60,544,700

20,152,300
36,326,900

2,500,000
24,217,800

1,043,300
1,079,800

-

9,724,100
26,759,200

-

6,482,700
17,839,500

-

5,402,200
14,866,200

579,186,000
1,994,600

440,000
616,600

578,746,000
1,378,000

264,441,300
10,600

-

141,635,100
892,800

-

94,423,400
595,200

-

78,686,200
496,000

16,373,200

8,110,100

8,263,100

7,123,100

-

4,162,500

-

2,775,000

-

2,312,600

1,485,400

1,485,400

-

444,200

-

468,500

-

312,400

-

260,300

2,765,000
11,999,400
3,500,000

2,765,000
11,999,400
3,500,000

-

299,900
580,600
-

-

1,109,300
5,138,500
1,575,000

-

739,500
3,425,600
1,050,000

-

616,300
2,854,700
875,000

3,659,130
14,976,465
1,119,000
8,377,500

3,659,130
14,976,465
1,119,000
8,377,500

-

3,659,130
14,976,465
1,119,000
8,377,500

-

25,787,205
198,021,300
112,143,800

25,787,205
198,021,300
61,555,600

50,588,200

25,787,205
18,730,500

-

89,109,600
42,036,000

-

59,406,400
28,024,100

-

49,505,300
23,353,200

5,672,400
49,905,200

5,672,400
3,190,600

46,714,600

846,800
14,637,500

-

2,171,500
15,870,500

-

1,447,700
10,580,300

-

1,206,400
8,816,900

3,439,700

3,439,700

-

301,100

-

1,412,400

-

941,600

-

784,600

2,140,600
1,500,000

2,140,600
1,500,000

-

-

8,200

-

963,300
671,300

-

642,200
447,500

-

535,100
373,000

2,228,300

1,004,700

1,223,600

-

-

-

1,002,700

-

668,500

-

557,100

2,800,000
44,457,600
98,241,900
2,729,300

150,000
44,457,600
62,096,220
2,505,300

2,650,000

-

188,600
19,755,700
29,466,800
1,127,400

-

125,800
13,170,500
19,644,500
751,600

-

104,800
10,975,300
16,370,400
626,300

36,145,680
224,000

-

-

-

2,380,800
556,100
32,760,200
224,000

-

-

-

-

-

หน่วย : บาท
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แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
สานัก
กลยุทธ์ หน่วยนับ
ตัวชี้วัด/กิจกรรม
ทีร่ ับผิดชอบ หน่วยงาน
เป้าหมาย
5.2 โครงการยกระดับการขับเคลื่อนงานแนะแนวในสถานศึกษา
สวก.
3
และสร้างเสริมสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการศึกษาต่อและการมีงานทา
5.3 โครงการการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน
ฉก.ชน.
4
5.4 โครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนการศึกษาภาคบังคับ
สพฐ.
4
6. กิจกรรมหลักส่งเสริมการจัดการศึกษาสาหรับโรงเรียนในโครงการ
ตามพระราชดาริ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ และโรงเรียนในเขตพื้นทีส่ ูง
และถิ่นทุรกันดาร
สนผ.
6
6.1 การสนับสนุนการจัดการศึกษาสาหรับโรงเรียนในโครงการ
ตามพระราชดาริ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ และโรงเรียน
ในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร (งบลงทุน)
7. กิจกรรมหลักการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน
และสิ่งก่อสร้างประกอบสาหรับโรงเรียนปกติ
สนผ.
6
7.1 การสนับสนุนการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน
และสิ่งก่อสร้างประกอบสาหรับโรงเรียนปกติ (งบลงทุน)
ผลผลิตที่ 3 : ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักเรียนทีเ่ ข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
คน
343,138
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักเรียนทีจ่ บชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
คน
341,640
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
คน
1,027,914
ร้อยละ
100
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนทีจ่ บการศึกษามัธยมศึกษา
ตอนปลายตามกาหนดเวลาของหลักสูตร
1. กิจกรรมหลักการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
สาหรับโรงเรียนปกติ
1.1 การสนับสนุนการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสาหรับ
สนผ.
6
โรงเรียนปกติ (งบประจาและงบเงินอุดหนุน)
1.2 การสนับสนุนการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสาหรับ
สนผ.
6
โรงเรียนปกติ (งบลงทุน)
1.3 โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 (เงินอุดหนุน)
สอ.
4
1.4 การบริหารจัดการในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
สนผ.
6
โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (Area base) (งบประจา)
2. กิจกรรมหลักการส่งเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา
สนก.
2
2.1 โครงการสร้างเสริมศักยภาพในการเป็นพลเมืองอาเซียน
และการเตรียมสู่การเป็นพลเมืองโลกอย่างยั่งยืน
สมป.
1
2.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียน (คนดี มีวินัย) สู่ความเป็นพลเมืองดี
สมป.
2
2.3 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่มาตรฐาน
การปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา
สมป.
2
2.4 โครงการพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาสู่สมรรถนะ
การแข่งขันในศตวรรษที่ 21 มาตรฐานสากล
สมป.
2
2.5 โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค
(Education Hub)
สมป.
3
2.6 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

รวมงบประมาณ
13,640,800

42,575,000
39,296,800
1,344,872,200

รวมทัง้ สิ้น

ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
เป้าหมาย
งบประมาณ
1,498,600

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
เป้าหมาย
งบประมาณ
1,248,800

สพท./รร.
8,520,500

15,173,820
39,296,800
-

27,401,180
1,344,872,200

-

23,890,600
45,406,600

-

8,408,000
17,683,600
63,376,700

-

5,605,300
11,789,000
818,605,100

-

4,671,100
9,824,200
417,483,800

1,344,872,200

-

45,406,600

-

63,376,700

-

818,605,100

-

417,483,800

8,345,757,700

-

379,704,000

-

304,392,800

-

3,814,672,100

-

3,846,988,800

8,345,757,700

-

379,704,000

-

304,392,800

-

3,814,672,100

-

3,846,988,800

-

8,345,757,700
3,801,399,000

3,311,402,200

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
เป้าหมาย
งบประมาณ
2,247,800

สพฐ.
5,120,300

1,344,872,200

8,345,757,700

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
เป้าหมาย
งบประมาณ
8,645,600

360,874,600

-

3,311,402,200

467,462,400

1,532,332,800

343,138

343,138

343,138

1,027,914

1,027,914

1,027,914

-

356,114,100

-

411,429,900

-

1,134,257,900

-

1,409,600,300

-

40,660,100

-

27,106,700

-

22,588,900

148,970,100

148,970,100

58,614,400

3,005,644,100

3,005,644,100

289,624,700

15,750,000
141,038,000

15,750,000
141,038,000

-

1,440,729,200
343,138
341,640
1,027,914
100

303,758,900

1,062,477,300

1,349,783,200

7,875,000
-

-

3,543,800
63,467,100

-

2,362,500
42,311,400

-

1,968,700
35,259,500

4,760,500
309,000

-

56,032,500
4,703,200

-

398,074,900
3,135,500

-

31,128,900
2,612,800

489,996,800
10,760,500

444,146,200
3,760,500

45,850,600
7,000,000

6,785,800

2,755,800

4,030,000

526,000

-

2,816,900

-

1,877,900

-

1,565,000

9,600,300

4,288,300

5,312,000

614,100

-

4,043,800

-

2,695,900

-

2,246,500

6,571,300

3,601,300

2,970,000 -

300,000

-

2,822,100

-

1,881,400

-

1,567,800

8,091,600

3,391,600

4,700,000

-

335,300

-

3,490,300

-

2,326,900

-

1,939,100

6,571,300

441,700

6,129,600

-

300,000

-

2,822,100

-

1,881,400

-

1,567,800

หน่วย : บาท
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แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
สานัก
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด/กิจกรรม
ทีร่ ับผิดชอบ หน่วยงาน
สมป.
6
2.7 โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการสานักบริหารงาน
การมัธยมศึกษาตอนปลาย
2.8 โครงการ ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง
สวก.
3
สวก.
3
2.9 โครงการการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์
(Economic Literacy) และเศรษฐกิจอาเซียนในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ประเทศไทย 4.0
2.10 โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน สภจ.
3
สนผ.
6
2.11 การสนับสนุนการส่งเสริมศักยภาพในการเรียนระดับ
มัธยมศึกษา (งบลงทุน)
2.12 โครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนการศึกษาภาคบังคับ
สพฐ.
6
ผลผลิตที่ 4 : เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักเรียนในโรงเรียนเฉพาะความพิการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนเด็กพิการในศูนย์การศึกษาพิเศษ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กพิการ 3-5 ปีได้รับการศึกษา
ระดับปฐมวัยเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กพิการทีจ่ บชั้นอนุบาล 3 ปฐมวัย
ได้เข้าเรียนระดับประถมศึกษาเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กพิการทีจ่ บชั้นประถมศึกษา ได้เข้าเรียน
ระดับมัธยมศึกษาเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กพิการทีจ่ บชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ได้เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ /สายอาชีพ เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนพิการเรียนรวมทีม่ ีแผน
การจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ครบทัง้ 8 องค์ประกอบ
1. กิจกรรมหลักสนับสนุนการศึกษาสาหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการ
ในมูลนิธิคุณพุ่ม
1.1 การสนับสนุนการศึกษาสาหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการ
ในมูลนิธิคุณพุ่ม (งบอุดหนุน)
2. กิจกรรมหลักยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสาหรับเด็ก
ทีม่ ีความต้องการจาเป็นพิเศษ
โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสาหรับเด็กที่มีความ
ต้องการจาเป็นพิเศษ
โครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนเด็กพิการได้รับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ
3. กิจกรรมหลักการจัดการศึกษาเพื่อนักเรียนพิการโดยโรงเรียนศึกษาพิเศษ
3.1 การสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อนักเรียนพิการโดยโรงเรียน
ศึกษาพิเศษ (งบประจา)
4. กิจกรรมหลักการพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการโดยศูนย์การศึกษาพิเศษ
4.1 การสนับสนุนการพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการ
โดยศูนย์การศึกษาพิเศษ (งบประจา)
4.2 การสนับสนุนการพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการ
โดยศูนย์การศึกษาพิเศษ (งบบริหารกลุ่มสื่อฯ ประจา)

สศศ.

4

หน่วยนับ

เป้าหมาย

คน
คน
ร้อยละ

13,524
26,017
50

ร้อยละ

100

ร้อยละ

100

ร้อยละ

100

ร้อยละ

100

รวมงบประมาณ
1,260,000

รวมทัง้ สิ้น

สพฐ.
1,260,000

สพท./รร.

-

12,105,800
5,458,200

3,575,800
2,458,200

8,530,000
3,000,000

11,405,300
360,719,900

7,226,300
360,719,900

4,179,000

50,666,800
2,625,119,200

50,666,800
120,305,800

53,316,000

53,316,000

53,316,000

53,316,000

333,908,100

65,141,700

268,766,400
268,766,400

2,504,813,400

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
เป้าหมาย
งบประมาณ
315,000

303,532,900

34,766,500

สพฐ.

4

30,375,200

30,375,200

137,923,300

535,400

137,387,900

สศศ.

4

137,923,300

535,400

137,387,900

สศศ.

4

286,417,800
285,525,100

1,312,700
420,000

285,105,100
285,105,100

สศศ.

4

892,700

892,700

5,212,800
2,456,200

-

3,475,200
1,637,500

-

2,895,900
1,364,500

-

1,539,200
-

-

4,439,700
-

-

2,959,800
360,719,900

-

2,466,600
-

-

687,818,400

-

22,800,100
743,611,400

-

15,200,000
708,407,900

-

12,666,700
485,281,500

-

-

53,316,000

-

-

22,199,400
22,199,400

-

-

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
เป้าหมาย
งบประมาณ
236,200

-

53,316,000

4

ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
เป้าหมาย
งบประมาณ
283,500

521,900
-

-

สศศ.

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
เป้าหมาย
งบประมาณ
425,300

-

333,300

-

140,268,900

-

-

-

93,512,700

-

-

77,927,100

126,600,100

-

84,400,100

-

70,333,300

-

13,668,800

-

9,112,600

-

7,593,800

75,770,200

36,971,600
36,638,300

-

-

-

75,770,200
-

-

-

27,968,900

-

27,968,900

-

112,250,800
111,999,100
251,700

18,645,900

-

15,538,300

18,645,900

-

-

74,833,800
74,666,000

-

62,361,600
62,221,700

-

167,800

-

139,900

-

15,538,300
-

หน่วย : บาท

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
ตัวชี้วัด/กิจกรรม
5. กิจกรรมหลักการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและ
สิ่งก่อสร้างประกอบสาหรับเด็กพิการ
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5.1 การสนับสนุนการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและ
สิ่งก่อสร้างประกอบสาหรับเด็กพิการ (งบลงทุน)
6. กิจกรรมหลักคืนครูให้นักเรียน สาหรับนักเรียนพิการ
6.1 โครงการคืนครูให้นักเรียน สาหรับนักเรียนพิการ
ผลผลิตที่ 5 : เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนเด็กด้อยโอกาสในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนทีม่ ีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามทีห่ ลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กด้อยโอกาสมีทักษะอาชีพ
ทีจ่ ะเข้าสู่ตลาดแรงงานตาม 5 กลุ่มอาชีพทีก่ าหนดไว้
1. กิจกรรมหลักการจัดการศึกษาสาหรับเด็กด้อยโอกาส
โดยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
1.1 การสนับสนุนการจัดการศึกษาสาหรับเด็กด้อยโอกาสโดย
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ (งบประจา)
2. กิจกรรมหลักการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน
และสิ่งก่อสร้างประกอบสาหรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
2.1 การสนับสนุนการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและ
สิ่งก่อสร้างประกอบสาหรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
ผลผลิตที่ 6 : เด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักเรียนทีไ่ ด้รับการพัฒนาความสามารถพิเศษ
ด้านทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี และกีฬา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
ได้รับการพัฒนาความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนสถานศึกษาทีไ่ ด้รับการสนับสนุน
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์
1. กิจกรรมหลักการพัฒนาศูนย์โอลิมปิกวิชาการ
1.1 โครงการศูนย์โอลิมปิกวิชาการ
1.2 โครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนเด็กผู้มีความสามารถ
พิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ
2. กิจกรรมหลักพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค
2.1 โครงการ ยกระดับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
ให้มีคุณภาพทัดเทียมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนาของนานาชาติ
2.2 โครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุน
เด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ
3. กิจกรรมหลักการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์
3.1 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม
3.2 โครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุน
เด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ

สานัก
กลยุทธ์ หน่วยนับ
ทีร่ ับผิดชอบ หน่วยงาน
เป้าหมาย

รวมงบประมาณ
298,785,000

รวมทัง้ สิ้น

สพฐ.

-

สพท./รร.
298,785,000

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
เป้าหมาย
งบประมาณ
-

298,785,000

-

สศศ.

4

298,785,000

สศศ.

4

1,514,769,000
1,514,769,000
734,777,000

-

1,514,769,000
1,514,769,000
734,777,000

229,300,100

-

229,300,100

สศศ.

คน
ร้อยละ

38,880
90

ร้อยละ

80

4

229,300,100
505,476,900

สศศ.

4

-

-

-

505,476,900

-

505,476,900
105,871,200

1,116,246,600

912,681,500

7,439,400

สพฐ.

2

16,813,000

16,813,000

68,644,100

15,624,100

53,020,000
53,020,000

สวก.

3

59,294,900

6,274,900

สพฐ.

3

9,349,200

9,349,200

-

58,443,200
-

-

14,449,700

-

38,962,100
38,962,100

-

-

253,802,000
253,802,000
210,273,200

-

32,468,500

-

303,250,500

32,468,500
-

177,804,700

452,121,900

-

346,498,300

-

230,998,900

-

192,498,700

-

7,959,700
7,959,700
-

-

22,477,600
12,053,800
10,423,800

-

14,985,100
8,035,900
6,949,200

-

12,487,400
6,696,500
5,790,900

-

382,933,800

-

249,300,100

-

166,200,000

-

138,500,000

382,933,800

-

241,734,200

-

161,156,100

-

134,296,800

-

7,565,900

-

5,043,900

-

4,203,200

17,652,700

-

22,946,100

-

15,297,500

-

12,747,800

17,631,700

-

18,748,400

-

12,499,000

-

10,415,800

21,000

-

4,197,700

-

2,798,500

-

2,332,000

-

920,120,900

58,443,200

304,562,300
304,562,300
342,212,600

177,804,700

220

2

9,972,000

-

75,652,500

-

220

สบว.

-

-

-

303,250,500

8,640

912,681,500

-

456,843,500
456,843,500
72,892,900

216,853,200

-

8,640

24,252,400

99,426,300

-

14,449,700

คน

936,933,900

-

6,279,300

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
เป้าหมาย
งบประมาณ
75,652,500

-

3,009

57,909,800
34,745,900
23,163,900

-

ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
เป้าหมาย
งบประมาณ
216,853,200

9,972,000

3,009

57,909,800
34,745,900
23,163,900

499,561,200
499,561,200
109,398,300

99,426,300

คน

โรงเรียน

2
2

-

229,300,100

505,476,900
1,222,117,800

สพค.
สพฐ.

-

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
เป้าหมาย
งบประมาณ
6,279,300

-

-

-

หน่วย : บาท

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
สานัก
กลยุทธ์ หน่วยนับ
ตัวชี้วัด/กิจกรรม
ทีร่ ับผิดชอบ หน่วยงาน
เป้าหมาย
4. กิจกรรมหลักการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ นาฏศิลป์
ดนตรี และกีฬา
สวก.
3
4.1 โครงการพัฒนานักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์
ด้านดนตรี และด้านนาฏศิลป์
4.2 โครงการห้องเรียนกีฬา
สวก.
3
4.2 โครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุน
สพฐ.
3
เด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครูสู่ศตวรรษที่ 21
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ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูทเี่ ข้ารับการอบรม
นาความรู้ทไี่ ด้รับมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
1. กิจกรรมหลักพัฒนาครูแกนนาภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค
(Boot Camp)
1.1 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค
(Boot Camp)
1.2 โครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพครูสู่ศตวรรษที่ 21
โครงการที่ 2 : โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาทีย่ ั่งยืน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนโรงเรียนทีไ่ ด้รับการพัฒนาให้สามารถ
เตรียมความพร้อมนักเรียนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนโรงเรียนทีไ่ ด้รับการพัฒนาการสร้างสรรค์
นวัตกรรมการบริหาร สื่อการเรียนการสอน คลังนวัตกรรมการเรียนการสอน
สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก ภาคเอกชน และประชาสังคม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของความรู้ความเข้าใจและความตระหนัก
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของนักเรียน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :ร้อยละของพื้นทีน่ วัตกรรมการศึกษาทีม่ ีแนวปฏิบัติทดี่ ี
ในด้านการบริหารจัดการหรือการจัดการเรียนการสอนทีท่ าให้ผู้เรียนได้รับ
การศึกษาทีม่ ีคุณภาพ เหมาะสมสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของชุมชนและพื้นที่
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนโรงเรียนประชารัฐได้รับการพัฒนา
รูปแบบการเรียนรู้ทหี่ ลายหลาย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สามารถปรับลดจานวนโรงเรียนขนาดเล็กให้เหมาะสม
กับจานวนนักเรียนในพื้นที่
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้ค้นพบ
ตนเอง ได้สร้างเสริมประสบการณ์อาชีพทีห่ ลากหลายตามความถนัดและ
ความสนใจของตนเองและสามารถวางแผนเพื่อการศึกษาต่อ
และการประกอบอาชีพได้ในอนาคต
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จานวนครูธุระการอัตราจ้างเพื่อลดภาระงานครู
ในโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการทดสอบความสามารถของผู้เรียนระดับชาติ (NT)
ด้านภาษาและการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)
วิชาภาษาไทยให้เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากฐานเดิม

ร้อยละ

สพฐ.
8,084,900

สพท./รร.
150,545,100

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
เป้าหมาย
งบประมาณ
43,575,700

12,300,200

432,800

11,867,400

794,300

-

5,177,700

-

3,451,800

-

2,876,400

141,108,400
5,221,400

2,430,700
5,221,400

138,677,700
-

42,781,400
-

-

44,247,200
2,349,600

-

29,498,100
1,566,400

-

24,581,700
1,305,400

4,598,567,500

945,800,922

3,767,066,618

-

1,290,478,900

-

1,488,639,900

-

992,427,400

-

827,021,300

33,627,500

33,627,500

-

15,132,400

-

10,088,300

-

8,406,800

รวมงบประมาณ
158,630,000

รวมทัง้ สิ้น

-

80

-

-

80
33,627,500

33,627,500

-

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
เป้าหมาย
งบประมาณ
51,774,500

80

ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
เป้าหมาย
งบประมาณ
34,516,300

80

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
เป้าหมาย
งบประมาณ
28,763,500

80

-

-

-

15,132,400

-

10,088,300

-

8,406,800

สภอ.

2

20,176,500

20,176,500

-

-

-

9,079,400

-

6,053,000

-

5,044,100

สพฐ.

2

13,451,000

13,451,000

-

-

-

6,053,000

-

4,035,300

-

3,362,700

3,827,681,100

541,008,600

โรงเรียน

109

109

ร้อยละ

90

90

90

90

90

ร้อยละ

90

90

90

90

90

ร้อยละ

80

80

80

80

80

โรงเรียน

5,326

5,326

5,326

5,326

5,326

โรงเรียน

400

400

400

400

400

ร้อยละ

60

60

60

60

60

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

3

3

3

3

3

คน
ร้อยละ

3,400,972,500

1,169,621,300

109

1,196,127,000

109

797,418,100

109

664,514,700

หน่วย : บาท

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
ตัวชี้วัด/กิจกรรม
1. กิจกรรมหลักพัฒนาการจัดการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ
1.1 โครงการพัฒนาสถานศึกษาข้นพื้นฐานเพื่อรองรับ
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ด้านภาษา วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และการประกอบอาชีพ10 อุตสาหกรรม
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1.2 โครงการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
1.3 โครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน
การพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
2. กิจกรรมหลักโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
(1 ตาบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)
2.1 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
(1 ตาบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)
2.2 โครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน
การพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
3. กิจกรรมหลักสร้างจิตสานึกในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ทีเ่ ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3.1 โครงการค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร
3.2 โครงการสร้างจิตสานึกและความรู้ในการผลิตและบริโภค
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3.3 โครงการรักษ์ป่าน่าน ตามโครงการพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
บูรณาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการศึกษา
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เน้นทักษะ และสมรรถะผู้เรียน
แห่งอนาคตในศตวรรษที่ 21
3.4 โครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน
การพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
4. กิจกรรมหลักขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นทีน่ วัตกรรมการศึกษา
4.1 โครงการบริหารพื้นที่นวัตกรรม
4.2 โครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน
การพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
5. กิจกรรมหลักพัฒนาบุคลากรโรงเรียนกลุ่มพิเศษ
5.1 โครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนกลุ่มพิเศษ
5.2 โครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน
การพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
6. กิจกรรมหลักสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐาน
และการพัฒนาผู้นา
6.1 โครงการโรงเรียนประชารัฐ
6.2 โครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน
การพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
7. กิจกรรมหลักการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
7.1 โครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

สานัก
กลยุทธ์ หน่วยนับ
ทีร่ ับผิดชอบ หน่วยงาน
เป้าหมาย

รวมงบประมาณ
5,749,200

รวมทัง้ สิ้น

สพฐ.
4,449,200

สพท./รร.
1,300,000

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
เป้าหมาย
งบประมาณ
164,000

1,300,000

164,000

สมป.

2

2,460,200

1,160,200

สวก.

2

989,300

989,300

สพฐ.

2

2,299,700

2,299,700

200,208,800

105,208,800

95,000,000
95,000,000

4

120,125,300

25,125,300

สพฐ.

4

80,083,500

80,083,500

31,053,100

21,703,100

9,350,000

ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
เป้าหมาย
งบประมาณ
1,675,600

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
เป้าหมาย
งบประมาณ
1,396,200

-

1,033,300

-

688,900

-

574,000

-

-

445,200

-

296,800

-

247,300

-

-

-

1,034,900

-

689,900

-

574,900

-

-

-

90,094,000

-

60,062,700

-

50,052,100

-

-

54,056,400

-

36,037,600

-

30,031,300

-

-

36,037,600

-

24,025,100

-

20,020,800

2,585,300

-

12,810,500

-

8,540,400

-

7,116,900

242,700
2,342,600

-

3,140,400
3,547,200

-

2,093,600
2,364,800

-

1,744,600
1,970,600

-

-

533,400

-

355,600

-

296,400

-

-

-

5,589,500

-

3,726,400

-

3,105,300

-

-

-

16,508,700
11,719,600
4,789,100

-

11,005,800
7,813,100
3,192,700

-

9,171,500
6,510,900
2,660,600

-

-

-

1,095,000
657,000
438,000

-

730,000
438,000
292,000

-

608,300
365,000
243,300

-

ศรต.

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
เป้าหมาย
งบประมาณ
2,513,400

-

สนก.
สนก.

5
5

7,221,300
10,225,200

3,221,300
5,425,200

4,000,000
4,800,000

สนก.

5

1,185,400

635,400

550,000

สพฐ.

5

12,421,200

12,421,200

สบน.
สพฐ.

3
3

36,686,000
26,043,600
10,642,400

26,606,000
15,963,600
10,642,400

สพค.
สพฐ.

3
3

2,433,300
1,460,000
973,300

2,433,300
1,460,000
973,300

333,768,500

40,641,000

293,127,500

-

307,200

-

150,057,600

-

100,038,400

-

83,365,300

-

307,200
-

-

136,802,200
13,255,400

-

91,201,500
8,836,900

-

76,001,200
7,364,100

138,277,500
138,277,500

-

66,362,600
14,927,600

-

44,241,800
9,951,800

-

36,868,100
8,293,100

10,080,000
10,080,000

-

สนก.
สพฐ.

4
4

304,312,100
29,456,400

11,184,600
29,456,400

293,127,500
-

สนผ.

4

285,750,000
171,450,000

129,300,000
15,000,000

270,750,000
270,750,000

-

หน่วย : บาท
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แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
สานัก
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด/กิจกรรม
ทีร่ ับผิดชอบ หน่วยงาน
สพฐ.
4
7.2 โครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน
การพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
8. กิจกรรมหลักยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านศักยภาพการเรียนรู้
เชิงกระบวนการสู่ความทัดเทียมนานาชาติ
8.1 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับ
สวก.
3
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้อง
กับศตวรรษที่ 21
สพฐ.
3
8.2 โครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน
การพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
9. กิจกรรมหลักการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทา
9.1 โครงการสร้างเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและศักยภาพ
สวก.
3
เพื่อการมีงานทา
สพฐ.
3
9.2 โครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน
การพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
10. กิจกรรมหลักครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
10.1 โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
สพร.
4
สพฐ.
4
10.2 โครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน
การพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
11. กิจกรรมหลักคืนครูให้นักเรียนสาหรับโรงเรียนปกติ
11.1 โครงการคืนครูให้นักเรียน
สนผ.
3
12. กิจกรรมหลักการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาไทย
สวก.
3
12.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย
ให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง
สพฐ.
3
12.1 โครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน
การพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
โครงการที่ 3 : โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักเรียนทีไ่ ด้รับการพัฒนาในแต่ละกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ทีไ่ ด้รับการพัฒนาในแต่ละกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนโรงเรียนทีไ่ ด้รับการพัฒนาในแต่ละกิจกรรม
1. กิจกรรมหลักส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และลักษณะทีพ่ ึงประสงค์
1.1 โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธด้วยการ
สนก.
1
จัดการเรียนรู้แบบ active learning การพัฒนาทักษะ
ศตวรรษที่ 21 และการวิจัย
สนก.
3
1.2 โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
(The Young Entrepreneur Project : YEP)
สนก.
1
1.3 โครงการยุวทูตความดี ยุวอาสา สู่วิถี "ความดี" อย่างยั่งยืน

หน่วยนับ

เป้าหมาย

ร้อยละ
ร้อยละ

85
90

ร้อยละ

90

รวมงบประมาณ
114,300,000

รวมทัง้ สิ้น

สพฐ.
114,300,000

สพท./รร.

-

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
เป้าหมาย
งบประมาณ
-

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
เป้าหมาย
งบประมาณ
51,435,000

ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
เป้าหมาย
งบประมาณ
34,290,000

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
เป้าหมาย
งบประมาณ
28,575,000

8,629,600

5,704,600

2,925,000

-

21,000

-

3,873,900

-

2,582,500

-

2,152,200

5,177,800

2,252,800

2,925,000

-

21,000

-

2,320,600

-

1,547,000

-

1,289,200

3,451,800

3,451,800

-

-

-

1,553,300

-

1,035,500

-

863,000

14,398,500
8,639,100

7,818,500
2,059,100

-

22,600
22,600

-

6,469,100
3,877,400

-

4,312,800
2,585,000

-

3,594,000
2,154,100

5,759,400

5,759,400

-

-

-

2,591,700

-

1,727,800

-

1,439,900

765,000,000
573,750,000
191,250,000

191,250,000

198,630,200
198,630,200
-

-

254,866,400
168,803,900
86,062,500

-

169,910,900
112,535,900
57,375,000

-

141,592,500
93,780,000
47,812,500

828,891,000
828,891,000
722,500
722,500

-

588,712,100
588,712,100
2,763,700
1,528,200

-

392,474,700
392,474,700
1,842,500
1,018,800

-

327,062,200
327,062,200
1,535,400
849,000

-

1,235,500

-

823,700

-

686,400

191,250,000

2,137,140,000
2,137,140,000
6,864,100
4,118,500

5,894,100
3,148,500

2,745,600

2,745,600

171,911,400

65,746,800

6,580,000
6,580,000
573,750,000
573,750,000
-

-

2,137,140,000
2,137,140,000
970,000
970,000

-

-

-

106,164,600

20,202,500

85
90
90
-

68,268,900
85
90
90
-

90
-

27,795,400

2,472,900

1,924,800

548,100

3,700

-

1,111,100

-

740,800

-

617,300

2,734,100

2,484,100

250,000

-

-

1,230,300

-

820,200

-

683,600

668,900

668,900

3

3,280,000

1,980,000

1.5 โครงการสภานักเรียน

สกก.

3

3,280,000

3,280,000

1.6 โครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี

สกก.

3

3,282,400

3,282,400

1.7 โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน

สกก.

3

6,679,200

-

-

16,648,000

-

301,000

-

200,700

-

167,200

472,500

-

1,263,400

-

842,300

-

701,800

-

648,000

-

1,184,400

-

789,600

-

658,000

-

624,500

-

1,196,100

-

797,400

-

664,400

48,500

-

2,983,800

-

1,989,200

-

1,657,700

1,300,000

6,679,200

-

19,977,900

90
-

48,193,000

สกก.

29,966,500

37,927,100
85
90

75,988,400

1.4 โครงการลูกเสือ

9,396,000

45,512,900
85
90

หน่วย : บาท

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
ตัวชี้วัด/กิจกรรม
1.8 โครงการ ต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน

สานัก
กลยุทธ์ หน่วยนับ
ทีร่ ับผิดชอบ หน่วยงาน
เป้าหมาย
สกก.
3

รวมงบประมาณ
3,277,500

รวมทัง้ สิ้น

สพฐ.
3,177,500

สพท./รร.
100,000
18,918,100

41

1.9 โครงการกีฬา
1.10 โครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนการเสริมสร้าง
ระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม
2. กิจกรรมหลักส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
และค่านิยมของชาติ

สกก.

3

19,918,100

1,000,000

สพฐ.

1

30,395,300

30,395,300

95,923,000

17,553,800

2.1 โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
2.2 โครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนการเสริมสร้าง
ระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม
โครงการที่ 4 : โครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนทีส่ มัครเข้าศึกษาในสถาบันโคเซ็น
1. กิจกรรมหลักพัฒนากาลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรม
ในประเทศและภูมิภาค
1.1 โครงการพัฒนากาลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถ
ภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค
1.2 โครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งสถาบันไทยโค
เซ็น
โครงการที่ 5 : โครงการการพั
ฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี

สนก.

1

57,553,800

17,553,800

สพฐ.

1

38,369,200

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูทเี่ ข้าร่วมโครงการสามารถ
นาเทคโนโลยีมาจัดการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้
ด้วยตนเองตามความสนใจและความถนัด
1. กิจกรรมหลักการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี
1.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี
1.2 โครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี
โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน
การวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานศึกษาทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
มีการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนทีม่ ีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50
ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้น

ร้อยละ

สบว.

2

สพฐ.

2
ร้อยละ

สนผ.
สพฐ.

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
เป้าหมาย
งบประมาณ
1,474,900

ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
เป้าหมาย
งบประมาณ
983,300

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
เป้าหมาย
งบประมาณ
819,300

-

8,963,100

-

5,975,400

-

4,979,600

7,598,800

-

10,258,400

-

6,839,000

-

5,699,100

10,806,500

-

38,302,400

-

25,535,000

-

21,279,100

40,000,000

1,472,200

-

25,236,700

-

16,824,500

-

14,020,400

38,369,200

9,334,300

-

13,065,700

-

8,710,500

-

7,258,700

68,500,700

45,667,200

68,500,700

80
-

66,732,400

-

78,369,200

152,223,700

3,929,500

148,294,200

152,223,700

3,929,500

-

148,294,200

80
-

-

80
-

148,294,200

-

-

-

-

38,055,800

44,488,300

-

37,073,500

3,929,500

-

-

-

35,320,000

-

80

-

80

15,894,000

80

10,596,000

80

8,830,000

35,320,000
21,192,000
14,128,000

35,320,000
21,192,000
14,128,000

-

-

-

-

15,894,000
9,536,400
6,357,600

-

10,596,000
6,357,600
4,238,400

-

8,830,000
5,298,000
3,532,000

377,803,800

266,168,522

-

124,716,900

-

83,144,900

-

69,286,900

-

100,655,100

-

1,178,900

-

38,055,800

3,929,500

111,635,318

1,768,300

45,667,200

80
-

35,320,000
80

3
3

-

-

80

148,294,200

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
เป้าหมาย
งบประมาณ

982,300

ร้อยละ

75

ร้อย
ละ

5

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ได้รับการพัฒนาสมารรถนะการรู้เรื่องอิงตามแนวทางการประเมิน PISA
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ทุกเขตพื้นทีก่ ารศึกษามีเครื่องมือทีเ่ ป็นมาตรฐาน
ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ใช้สาหรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของผู้เรียนในระดับชั้น ป.1 - 6 และชั้น ม.1 - 3

ร้อยละ

80

80

80

80

80

ร้อยละ

100

100

100

100

100

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนระดับ ป.3 ทีม่ ีคะแนนผลการ
ทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)
มากกว่าร้อยละ 50 เพิ่มขึ้น

ร้อยละ

3

75

75

75

75
5

3

หน่วย : บาท

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
ตัวชี้วัด/กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนปฐมวัยมีคุณภาพตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพ
ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาทีเ่ ข้มแข็ง
1. กิจกรรมหลักการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา

สานัก
กลยุทธ์ หน่วยนับ
ทีร่ ับผิดชอบ หน่วยงาน
เป้าหมาย
ร้อยละ
85
ร้อยละ

รวมงบประมาณ

รวมทัง้ สิ้น

สพฐ.

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
เป้าหมาย
งบประมาณ
85

สพท./รร.

80

80
89,398,800

49,919,100

39,479,700

1.1 โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
วิทยาการคานวณและ coding

สวก.

2

53,639,300

14,159,600

39,479,700

1.2 โครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร
กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สพฐ.

2

35,759,500

35,759,500

21,245,000

17,789,000

3,456,000
3,456,000

42

2. กิจกรรมหลักการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการประเมิน PISA 2021
2.1 โครงการการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการประเมิน PISA 2021
2.2 โครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร
กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
3. กิจกรรมหลักการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
3.1 โครงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อลดความเหลื่อมล้า
ด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3.3 โครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร
กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
4. กิจกรรมหลักพัฒนาคลังเครื่องมือมาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน
ในศตวรรษที่ 21
4.1 โครงการการพัฒนาเครื่องมือมาตรฐาน
เพื่อประเมินคุณภาพผู้เรียน
4.2 โครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร
กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
5. กิจกรรมหลักการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ทีส่ อดคล้องกับบริบทพื้นที่
5.1 โครงการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่
5.2 โครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร
กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
6. กิจกรรมหลักการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ
6.1 โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย
6.2 โครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร
กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผ
7. กิจกรรมหลักการพัฒนามาตรฐานระบบการประเมินมาตรฐาน
และการประกันคุณภาพการศึกษา
7.1 โครงการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
7.2 โครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร
กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
เป้าหมาย
งบประมาณ
85

-

สทศ.

2

12,747,000

9,291,000

สพฐ.

2

8,498,000

8,498,000

11,253,200

5,176,472

6,076,728
6,076,728

-

สทศ.

6

6,751,900

675,172

สพฐ.

6

4,501,300

4,501,300

126,151,600

96,819,830

29,331,770
29,331,770

-

สทศ.

3

75,691,000

46,359,230

สพฐ.

3

50,460,600

50,460,600

110,320,800

78,779,680

31,541,120
31,541,120

-

สทศ.

3

66,192,500

34,651,380

สพฐ.

3

44,128,300

44,128,300

สวก.
สพฐ.

3
3

8,814,000
5,288,400
3,525,600

7,064,000
3,538,400
3,525,600

10,620,400

10,620,440

-

สทศ.

6

6,372,200

6,372,240

สพฐ.

6

4,248,200

4,248,200

-

-

80

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
เป้าหมาย
งบประมาณ
85
80

2,820,100

-

38,960,400

-

25,973,700

-

21,644,600

2,820,100

-

22,868,600

-

15,245,800

-

12,704,800

-

16,091,800

-

10,727,900

-

8,939,800

4,780,300

-

7,409,100

-

4,939,400

-

4,116,200

4,780,300

-

3,585,000

-

2,390,000

-

1,991,700

-

-

-

-

3,824,100

-

2,549,400

-

2,124,500

-

-

-

5,064,000

-

3,376,000

-

2,813,200

-

-

3,038,400

-

2,025,600

-

1,687,900

-

-

2,025,600

-

1,350,400

-

1,125,300

45,049,700

-

36,495,900

-

24,330,600

-

20,275,400

45,049,700

-

13,788,600

-

9,192,400

-

7,660,300

-

22,707,300

-

15,138,200

-

12,615,100

47,778,000

-

28,144,200

-

18,762,900

-

15,635,700

47,778,000

-

8,286,500

-

5,524,400

-

4,603,600

-

19,857,700

-

13,238,500

-

11,032,100

-

3,864,100
2,277,600
1,586,500

-

2,576,100
1,518,400
1,057,700

-

2,146,800
1,265,400
881,400

-

-

4,779,200

-

3,186,200

-

2,655,000

-

-

2,867,500

-

1,911,700

-

1,593,000

-

-

1,911,700

-

1,274,500

-

1,062,000

-

-

1,750,000
1,750,000

80

ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
เป้าหมาย
งบประมาณ
85

-

-

-

227,000
227,000
-

หน่วย : บาท
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แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
สานัก
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด/กิจกรรม
ทีร่ ับผิดชอบ หน่วยงาน
แผนงานยุทธศาสตรสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด สพฐ. จัดการเรียนโดยใช้
เทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ในสังกัด สพฐ.
จัดการเรียนโดยใช้ เทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. กิจกรรมหลักการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
1.1 โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
ศพก.
4
สพฐ.
4
1.2 โครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสื่อ
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
โครงการที่ 2 : โครงการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
ในระดับพื้นที่
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพื้นทีพ่ ิเศษ
ได้รับการพัฒนา
1. กิจกรรมหลักพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนทีต่ ั้งในพื้นทีล่ ักษณะพิเศษ
สนผ.
4
1.1 โครงการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ
(พื้นที่สูง เกาะแก่ง และถิ่นทุรกันดาร)
สพฐ.
4
1.2 โครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนการสร้างโอกาส
และลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษาในระดับพื้นที่
โครงการที่ 3 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักเรียนทีไ่ ด้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. กิจกรรมหลักการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงทีถ่ ูกต้องเพื่อสนับสนุน
การแก้ไขปัญหา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐานในวิชาหลัก (O-NET) เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอิสลามศึกษา (I-NET) เพิ่มขึ้น
1. กิจกรรมหลักการศึกษาเพื่อความมั่นคง
1.1 โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุน
การแก้ไขปัญหา
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กและเยาวชนทีเ่ ข้าร่วมโครงการมีความรู้
ความเข้าใจ ในการสร้างภูมิคุ้มกัน รณรงค์ ป้องกัน เฝ้าระวังยาเสพติด
1. กิจกรรมหลักป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
1.1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

สนผ.

สพก.จชต.

หน่วยนับ

เป้าหมาย

ร้อยละ

100

ร้อยละ

100

ร้อยละ

คน

รวมงบประมาณ
37,638,538,500
132,499,000

รวมทัง้ สิ้น

สพฐ.
37,338,403,100
90,294,000

สพท./รร.
300,135,400
42,205,000

100

100

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
เป้าหมาย
งบประมาณ
2,285,374,600
31,864,500
100
100

42,205,000
42,205,000
-

-

5,041,000
5,041,000
-

-

57,356,100
33,506,300
23,849,800

-

38,237,400
22,337,500
15,899,900

-

31,864,500
18,614,600
13,249,900

302,275,200

44,344,800

257,930,400

-

5,000,000

-

133,773,900

-

89,182,500

-

74,318,800

80
302,275,200
263,062,400

44,344,800
5,132,000

257,930,400
257,930,400

39,212,800

39,212,800

-

-

37,203,764,300

37,203,764,300

-

-

6,801,655

-

80
5,000,000
5,000,000
14,262,286,500

6,801,655
37,203,764,300
37,203,764,300

37,203,764,300
37,203,764,300

-

-

80

-

133,773,900
116,128,100

-

89,182,500
77,418,700

-

74,318,800
64,515,600

-

17,645,800

-

11,763,800

-

9,803,200

-

16,262,286,500

-

4,500,000,000

-

2,179,191,300

6,801,655
14,262,286,500
14,262,286,500

80

-

6,801,655
16,262,286,500
16,262,286,500

-

6,801,655
4,500,000,000
4,500,000,000

-

2,179,191,300
2,179,191,300

562,851,300

70,520,000

221,549,100

147,699,400

123,082,800

562,851,300

70,520,000

221,549,100

147,699,400

123,082,800

ร้อยละ

3

3

ร้อยละ

3

3
562,851,300
562,851,300

1

ร้อยละ

1

100

ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
เป้าหมาย
งบประมาณ
4,627,419,900
38,237,400
100

90,294,000
37,294,400
52,999,600

137,445,300
137,445,300

425,406,000
425,406,000

-

141,594,100
141,594,100

ฉก.ชน.

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
เป้าหมาย
งบประมาณ
16,453,416,500
57,356,100
100

132,499,000
79,499,400
52,999,600

80

4

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
เป้าหมาย
งบประมาณ
14,272,327,500
5,041,000
100

70,520,000
70,520,000
61,998,400
61,998,400

100

100
141,594,100
141,594,100

-

20,850,000
20,850,000

120,744,100
120,744,100

-

221,549,100
221,549,100
35,818,100
35,818,100

100
61,998,400
61,998,400

-

-

147,699,400
147,699,400
23,878,700
23,878,700

100
35,818,100
35,818,100

-

-

123,082,800
123,082,800
19,898,900
19,898,900

100
23,878,700
23,878,700

-

19,898,900
19,898,900

หน่วย : บาท

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
ตัวชี้วัด/กิจกรรม
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นทีร่ ะดับภาค

สานัก
กลยุทธ์ หน่วยนับ
ทีร่ ับผิดชอบ หน่วยงาน
เป้าหมาย

1,214,100

โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรทีเ่ ป็นอัตลักษณ์
ทีเ่ หมาะสมกับศักยภาพพื้นทีข่ องภาค

ร้อยละ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียน ในจังหวัดสตูลใช้ภาษา
ในการสื่อสารเพื่อการท่องเทีย่ วรองรับการท่องเทีย่ วเชิงอนุรักษ์
1. กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ทักษะการนาเทีย่ วอุทยานสตูล
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1. กิจกรรมหลักเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรู้ในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
1.1 โครงการโรงเรียนสุจริต
2. กิจกรรมหลักการบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
1.1 โครงการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาสังกัด สพฐ.
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
โครงการที่ 1 : กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสาหรับคนพิการ
1. กิจกรรมหลักการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสาหรับคนพิการ

3

สนก.

กองทุน

สพท./รร.
1,214,100

-

1,214,100

-

1,214,100

ร้อยละ

สนก.

-

-

-

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
เป้าหมาย
งบประมาณ
546,300
-

546,300

ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
เป้าหมาย
งบประมาณ
364,200
-

364,200

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
เป้าหมาย
งบประมาณ
303,600
-

10,953,900
10,953,900

1,214,100

-

-

-

546,300

-

364,200

-

303,600

1,214,100

-

-

-

546,300

-

364,200

-

303,600

-

-

11,679,300
11,679,300

-

7,786,200
7,786,200

-

6,488,400
6,488,400

15,000,000 15,000,000 -

80

2

303,600
5

25,953,900
25,953,900

สมป.

สพฐ.

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
เป้าหมาย
งบประมาณ
-

5
1,214,100

1.1 โครงการมัคคุเทศก์น้อยนาเที่ยวอุทยานธรณีสตูล
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับเขตพัฒนา
เศรษฐกิจภาคตะวันออกด้านภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และการประกอบอาชีพ 10 อุตสาหกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักเรียนได้รับการเตรียมความพร้อม
เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน
1. กิจกรรมหลักพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับเขตพัฒนา
เศรษฐกิจภาคตะวันออก ด้านภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และการประกอบอาชีพ 10 อุตสาหกรรม
1.1 โครงการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก ด้านภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และการประกอบอาชีพ 10 อุตสาหกรรม
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเข้ามามีส่วนร่วม
ในการผลักดันให้เกิดสังคมทีไ่ ม่ทนต่อการทุจริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าร่วม โครงการ/กิจกรรม
สร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมีค่านิยม
ร่วมต้านทุจริตมีจิตสานึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสของหน่วยงาน (ITA) ปี 2562 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

รวมงบประมาณ
1,214,100

รวมทัง้ สิ้น

80

80

80

80

25,953,900

10,953,900

15,000,000 -

-

-

11,679,300

-

7,786,200

-

6,488,400

25,953,900

10,953,900

15,000,000 -

-

-

11,679,300

-

7,786,200

-

6,488,400

154,036,000
154,036,000

78,312,000
78,312,000

75,724,000
75,724,000

-

67,417,600
67,417,600

-

44,945,100
44,945,100

-

37,454,200
37,454,200

-

4,219,100
4,219,100

ร้อยละ

85

85

85

85

85

ร้อยละ

85

85

85

85

85

ร้อยละ

90

90
101,143,300

33,643,300

67,500,000

-

4,219,100

-

43,615,900

-

29,077,300

-

24,231,000

101,143,300
52,892,700

33,643,300
44,668,700

67,500,000
8,224,000

-

4,219,100
-

-

43,615,900
23,801,700

-

29,077,300
15,867,800

-

24,231,000
13,223,200

6

52,892,700

44,668,700

8,224,000

-

-

23,801,700

-

15,867,800

-

13,223,200

90,000,000
90,000,000
90,000,000

-

-

40,500,000
40,500,000
40,500,000

-

27,000,000
27,000,000
27,000,000

-

4

90,000,000
90,000,000
90,000,000

22,500,000
22,500,000
22,500,000

6

-

-

-

-

-

แผนการปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(ประเภทหมวดงบประมาณ)

แผนการปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ประเภทหมวดงบประมาณ)
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
ตัวชี้วัด/กิจกรรม
ยอดรวมทัง้ สิ้น
แผนงานพื้นฐานบุคลากรภาครัฐ
ผลผลิตที่ 1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : ร้อยละค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง
โครงการพื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้
ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : จานวนนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทศี่ ึกษาต่อ
ในโรงเรียนของรัฐเพิ่มขึ้น ร้อยละ 20 ของนักเรียนทีส่ าเร็จการศึกษา
1. กิจกรรมหลักพื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
1.1 โครงการพื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
1.2 โครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
2. กิจกรรมหลักโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้
1.1 โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิตที่ 1 : ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของนักเรียนทีจ่ บการศึกษาก่อนประถมศึกษาตาม
กาหนดเวลาของหลักสูตร
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักเรียนก่อนประถมศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักเรียนทีจ่ บการศึกษาก่อนประถมศึกษา
1. กิจกรรมหลักการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา
1.1 การสนับสนุนจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา (งบประจา)
1.2 การสนับสนุนจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา (งบลงทุน)
1.3 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
1.4 โครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนการศึกษาก่อน
ษา งคับ
ผลผลิตที่ 2 : ผู้จประถมศึ
บการศึกกษาภาคบั
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักเรียนทีเ่ ข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักเรียนทีจ่ บการศึกษาภาคบังคับ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนทีจ่ บการศึกษาภาคบังคับ
ตามกาหนดเวลาของหลักสูตร

สานัก
ทีร่ ับผิดชอบ

กลยุทธ์
หน่วยงาน

หน่วยนับ

ร้อยละ

รวมทัง้ สิ้น
รวมงบประมาณ
สพฐ.
287,694,420,400
256,318,057,528
214,210,148,400
214,210,148,400
214,210,148,400
214,210,148,400

เป้าหมาย

15,159,709,300
1,289,531,400
1,289,531,400

212,920,617,000

1,289,531,400

17,972,332,300
-

งบเงินอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น

39,686,097,100
-

1,955,664,700
-

71,740,800
71,740,800

679,923,100
679,923,100

-

330,497,500
330,497,500

376,726,400
376,726,400

44,440,000
44,440,000

-

-

-

-

-

743,023,900

71,740,800

671,283,100

-

321,857,500

376,726,400

44,440,000

-

671,283,100

-

277,239,200

376,726,400

44,440,000

-

20

27,122,500

สพฐ.

1

44,618,300

44,618,300

สพก.จชต.

1

8,640,000
8,640,000
29,519,852,700
303,915,200

3,376,033,946
111,077,560

-

44,618,300

8,640,000
8,640,000
26,143,818,754
192,837,640

-

192,837,640

-

8,640,000
8,640,000
10,188,002,400
114,132,800

17,205,078,400
186,690,800

2,062,289,600
-

64,482,300
3,091,600

100
961,150
448,231
303,915,200
92,808,400
186,690,800
15,886,200
8,529,800
20,832,524,500

6
6
3
3
คน
คน
คน
คน
ร้อยละ

212,920,617,000
212,920,617,000
212,920,617,000

งบลงทุน

751,663,900
751,663,900

698,405,600

สนผ.
สนผ.
สบว.
สพฐ.

งบดาเนินงาน

214,210,148,400

1

คน
คน

งบบุคลากร

214,210,148,400

สพก.จชต.

ร้อยละ

สพท./รร.
31,376,362,872
-

100

สนผ.

ร้อยละ

หน่วย : บาท

3,140,668
516,436
1,725,639
553,809
100

111,077,560
92,808,400
9,739,360
8,529,800
2,594,633,186

186,690,800
6,146,840
18,237,891,314

114,132,800
92,808,400

186,690,800

-

3,091,600

186,690,800

-

12,794,600
8,529,800
7,485,713,800

3,091,600
12,444,071,400

862,105,600

40,633,700
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แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
ตัวชี้วัด/กิจกรรม
1. กิจกรรมหลักสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
1.1 การสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา (งบประจา)
2. กิจกรรมหลักการจัดการศึกษาประถมศึกษาสาหรับโรงเรียนปกติ
2.1 การสนับสนุนการจัดการศึกษาประถมศึกษาสาหรับ
โรงเรียนปกติ (งบประจาและงบเงินอุดหนุน)
2.2 การสนับสนุนการจัดการศึกษาประถมศึกษาสาหรับ
โรงเรียนปกติ (งบลงทุน)
2.3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน
2.4 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุภาครัฐ
ด้วยเทคโนโลยี ทางการเงินในยุคดิจิทัล 4.0
2.5 โครงการติดตาม ประเมินผล และวิจัย การจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานทั้งระบบ
2.6 โครงการระบบการควบคุมภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2.7 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในหน่วยงาน
เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสาเร็จ
2.8 โครงการธารงหลักเอกลักษณ์ของชาติ
2.9 โครงการส่งเสริมให้นักเรียนทางานหารายได้ในช่วงปิดภาคเรียน
ฤดูร้อน
2.10 โครงการทุนพระราชทาน
2.11 โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงเพื่อการศึกษา
2.12 โครงการยกระดับพัฒนาระบบบริหารสู่ระบบราชการ 4.0
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2.13 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
เพื่อเสริมศักยภาพการแข่งขันในประชาคมอาเซียน
2.14 โครงการพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา
2.15 โครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล
พระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.16 โครงการเสริมสร้างระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพที่ใช้โรงเรียนเป็น
ฐาน
2.17 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษา
และการเทียบวุฒิการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.18 โครงการพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายด้านการวัดและ
ประเมินคุณภาพทางการศึกษาให้มีมาตรฐานทัดเทียมนานาชาติ
2.19 โครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลส่งเสริมจัดการเรียนรู้
ด้านสุขภาวะของผู้เรียน
2.20 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
2.21 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และสมรรถนะ
ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน

หน่วยนับ

รวมทัง้ สิ้น
รวมงบประมาณ
สพฐ.
681,300,000
681,300,000
7,730,139,840
1,813,287,566
4,330,844,800
1,297,143,440

หน่วย : บาท

สานัก
ทีร่ ับผิดชอบ

กลยุทธ์
หน่วยงาน

สนผ.

6

สนผ.

6

สนผ.

6

1,509,487,600

ตสน.
สคส.

6
6

3,541,500
5,068,100

2,496,200
5,068,100

สตผ.

6

7,407,400

7,407,400

สอ.
สอ.

6
6

477,800
174,900

477,800
174,900

477,800
174,900

สอ.
สอ.

1
3

621,300
640,000

621,300
640,000

621,300
640,000

สอ.
สทร.

4
4

2,057,200
937,004,740

2,057,200
237,098,980

กพร.

6

5,032,800

5,032,800

สภอ.

2

25,697,300

6,255,500

19,441,800

25,697,300

สทศ.

6

18,137,000

16,725,800

1,411,200

17,937,000

สทศ.

6

11,806,800

9,640,800

2,166,000

11,806,800

สทศ.

6

20,322,000

8,267,046

12,054,954

20,322,000

สทศ.

6

4,704,500

4,704,500

-

4,704,500

สทศ.

6

4,874,400

4,874,400

-

4,874,400

สทศ.

6

4,267,200

4,267,200

-

4,267,200

สวก.

3

6,637,900

6,037,900

600,000

6,365,300

272,600

สวก.

3

10,177,000

5,747,000

4,430,000

7,101,700

3,075,300

เป้าหมาย

สพท./รร.
681,300,000
681,300,000
5,916,852,274
3,033,701,360

งบบุคลากร

งบดาเนินงาน
-

681,300,000
681,300,000
4,927,103,200
3,792,126,700

1,509,487,600
1,045,300
-

-

699,905,760

งบลงทุน
2,243,393,440

งบเงินอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น

-

-

538,718,100
538,718,100

20,925,100

1,509,487,600
-

3,541,500
5,068,100

-

-

-

4,407,400

-

-

2,057,200
203,098,900

-

3,000,000

733,905,840

5,032,800

200,000

หน่วย : บาท
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สานัก
ทีร่ ับผิดชอบ
สวก.

กลยุทธ์
หน่วยงาน
3

สวก.

3

9,387,800

3,387,800

6,000,000

8,767,700

620,100

สวก.
สวก.

3
3

3,024,400
11,497,000

3,024,400
8,702,400

2,794,600

3,024,400
10,709,300

787,700

สวก.

3

5,685,200

2,182,700

3,502,500

5,685,200

สวก.
สวก.

3
3

6,209,500
7,635,900

6,209,500
6,577,900

1,058,000

6,209,500
6,264,800

1,371,100

สวก.
สวก.

3
3

6,184,500
5,988,500

3,684,500
3,988,500

2,500,000
2,000,000

6,184,500
4,873,400

1,115,100

2.31 การบริหารจัดการในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาโดยใช้
พื้นที่เป็นฐาน (Area base) (งบประจา)
2.32 โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบลงทุน
2.33 โครงการ สนับสนุนแนวทางในการลดความเหลื่อมล้า
ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.34 โครงการความร่วมมือทางการศึกษาและวัฒนธรรม ระหว่าง
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์กรในประเทศ
และต่างประเทศ ประจาปี 2563
2.35 โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทยสหรัฐอเมริกา ระหว่าง สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการรัฐวิสคอนซิน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจาปี 2563

สนผ.

6

603,605,600

603,605,600

603,605,600

สนผ.
สนผ.

6
6

2,041,900
2,110,800

2,041,900
2,110,800

สนผ.

3

2,280,900

2,280,900

80,900

2,200,000

สนผ.

3

785,600

785,600

35,800

749,800

สนผ.

3

2,828,100

2,828,100

328,100

2,500,000

สนผ.
สนผ.

3
3

375,500
1,003,800

375,500
1,003,800

375,500
503,800

500,000

สนผ.

3

1,430,000

1,430,000

230,000

1,200,000

สนผ.

3

715,000

715,000

366,400

348,600

2.36 โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่าง
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับสานักงาน
การศึกษาเมืองโทรอนโต ประเทศแคนาดา ประจาปี 2563
2.37 โครงการความร่วมมือด้านอาสาสมัครต่างประเทศ ปี 2020
2.38 โครงการแลกเปลี่ยนครูในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
สาหรับการศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์ ระหว่างสาธารณรัฐเกาหลี
และประเทศไทย ประจาปี 2563
2.39 โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่าง
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี ประจาปี 2563
2.40 โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนระดับมัธยมศึกษากับจังหวัด
เฮียวโกะ ประเทศญี่ปุ่น ปี 2020

หน่วยนับ

รวมทัง้ สิ้น
รวมงบประมาณ
3,367,300

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
ตัวชี้วัด/กิจกรรม
2.22 โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ
ระดับประถมศึกษา สังกัด สพฐ.
2.23 โครงการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
2.24 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา
2.25 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้หลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
2.26 โครงการการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่สถานศึกษา
2.27 โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.28 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
2.29 โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
2.30 โครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย
ตามแนวพระราชดาริ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ “
การเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ผ่านกิจกรรม
(Active Learning) การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย”

เป้าหมาย

สพฐ.
3,367,300

งบบุคลากร

สพท./รร.

งบดาเนินงาน

-

-

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น

3,367,300

-

2,041,900
2,110,800

-

-

-

หน่วย : บาท
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สานัก
ทีร่ ับผิดชอบ
สนผ.

กลยุทธ์
หน่วยงาน
3

สนผ.

3

300,000

300,000

สนผ.

3

893,100

893,100

118,300

สนผ.

3

1,546,800

1,546,800

246,800

2.45 โครงการยกระดับและส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
2.46 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษา
2.47 การประชุมปฏิบัติการ “การกระจายอานาจแบบ CLUSTER”
เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สนผ.

3

11,147,600

สนผ.
สพร.

4

3,158,300
4,867,200

3,158,300
4,867,200

3,158,300
4,867,200

2,246,400

2,246,400

2,246,400

119,906,500
657,693,800
279,281,900

2.48 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
(การจัดหารถประจาตาแหน่ง)
2.49 โครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนการศึกษาภาคบังคับ
3. กิจกรรมหลักการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสาหรับโรงเรียนปกติ
3.1 การสนับสนุนการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสาหรับ
โรงเรียนปกติ (งบประจาและงบลงทุน)
3.2 การสนับสนุนการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสาหรับ
โรงเรียนปกติ (งบลงทุน)
3.3 โครงการวิจัยและสร้างความเข้มแข็งการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ร่วมกับมูลนิธิ สอวน.
มหาวิทยาลัย
และ สสวท.
3.4 โครงการการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
3.5 โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมรูปแบบโรงเรียนแห่ง
นวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์
(Innovative School)
3.6 โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนด้านการพัฒนา
นักคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21 (Creating Innovators)
3.7 โครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as
Learning Community) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่
3.8 โครงการขับเคลื่อนพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ
Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่ายองค์กร
และหน่วยงานภายนอก
3.9 โครงการสร้างคุณภาพทุนมนุษย์ด้วยการวิจัย
3.10 โครงการพัฒนาการนิเทศ

6

สนผ.
สพฐ.

6

หน่วยนับ

รวมทัง้ สิ้น
รวมงบประมาณ
934,400

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
ตัวชี้วัด/กิจกรรม
2.41 โครงการแลกเปลี่ยนผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษากับจังหวัดเฮียวโกะ ประเทศญี่ปุ่น ประจาปี 2563
2.42 โครงการสู่ความเป็นเลิศ การแข่งขันภาษาเยอรมันโอลิมปิก
วิชาการระหว่างประเทศ ครั้งที่ 11
2.43 โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม (Kagoshima Asia Youth
Arts Festival) ปี 2019
2.44 โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่าง
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และกระทรวงศึกษาธิการ รัฐควีนส์แลนด์
เครือรัฐออสเตรเลีย ประจาปี 2563

เป้าหมาย

สพฐ.
934,400

สพท./รร.

งบบุคลากร

งบดาเนินงาน

งบเงินอุดหนุน

324,400

งบรายจ่ายอื่น
610,000
300,000

11,147,600

สนผ.

6

สนผ.

6

510,048,060

สนก.

3

11,138,200

5,438,200

5,700,000

11,138,200

สนก.

3

9,285,100

8,825,100

460,000

5,353,200

สนก.

3

1,987,200

787,200

1,200,000

1,987,200

สนก.

3

3,744,700

1,744,700

2,000,000

3,744,700

สนก.

3

20,919,200

4,009,200

16,910,000

20,919,200

สนก.

3

850,600

450,600

400,000

850,600

สนก.
ศนฐ.

3
3

5,540,500
17,760,100

1,540,500
13,200,100

4,000,000
4,560,000

5,540,500
17,760,100

1,862,375,260
701,992,300

774,800
-

1,300,000

11,147,600

119,906,500
2,520,069,060
981,274,200

-

งบลงทุน

-

119,906,500
1,666,924,900
657,886,700

510,048,060

510,048,060

323,387,500
323,387,500

19,708,600

510,048,060

3,931,900

-
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แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
ตัวชี้วัด/กิจกรรม
3.11 โครงการอบรมกฎหมายมหาชนในการปฏิบัติราชการ
เพื่อนาไปสู่การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
3.12 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
3.13 โครงการการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Education for Sustainable Development)
3.14 โครงการครูคลังสมอง
3.15 โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้มี
ความหลากหลาย เพื่อเอื้อต่อการศึกษา
และการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
3.16 โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียน การสอนคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ
3.17 โครงการพัฒนาเพิ่มพูนสมรรถนะและศักยภาพ
ข้าราชการพลเรือนสามัญในสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และข้าราชการตาแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
3.18 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ
3.19 โครงการพัฒนาครูด้วยหลักสูตร "ผู้นาในตัวฉัน"
3.20 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรที่สานักงาน ก.พ. กาหนด
และหน่วยงานภายนอกเป็นผู้จัด
3.21 โครงการบริหารอัตรากาลังบุคลากร สังกัด สพฐ.
3.22 โครงการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งบุคลากร สังกัด สพฐ.
3.23 โครงการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนตาแหน่ง
3.24 โครงการประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
3.25 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากร สังกัด สพฐ.
3.26 โครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนการศึกษาภาคบังคับ
4. กิจกรรมหลักส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคลได้รับสิทธิและโอกาส
ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทัว่ ถึงและเป็นธรรมสอดคล้องตามบริบท
4.1 โครงการประชาสัมพันธ์การศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.2 โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนในโครงการพระราชดาริ
และกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
4.3 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารเชิงกลยุทธ์
ด้านการวางแผนงาน
4.4 โครงการบริหารงบลงทุน (ค่าพิมพ์แบบ)
4.5 โครงการส่งเสริม กากับ ติดตามการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในมาตรา 12 พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
4.6 โครงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสาหรับบุคคลที่ไม่มีหลักฐาน
ทะเบียนราษฎรและไม่มีสัญชาติไทย
4.7 โครงการส่งเสริมการรับนักเรียน
4.8 โครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนการศึกษาภาคบังคับ
5. กิจกรรมหลักการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม
5.1 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและดูแลความปลอดภัยของ
นักเรียนและโรงเรียน

หน่วย : บาท

รวมทัง้ สิ้น
รวมงบประมาณ
5,080,000

สพฐ.
5,080,000

3
3

22,652,300
60,544,700

20,152,300
36,326,900

2,500,000
24,217,800

9,669,200
57,751,100

สวก.
สวก.

3
3

579,186,000
1,994,600

440,000
616,600

578,746,000
1,378,000

579,186,000
1,994,600

สนก.

3

16,373,200

8,110,100

8,263,100

16,373,200

สพค.

3

1,485,400

1,485,400

-

1,485,400

สพค.
สพค.
สพค.

3
3
3

2,765,000
11,999,400
3,500,000

2,765,000
11,999,400
3,500,000

-

2,765,000
11,999,400
3,500,000

สพร.
สพร.
สพร.

6
6
6

3,659,130
14,976,465
1,119,000
8,377,500

3,659,130
14,976,465
1,119,000
8,377,500

-

3,659,130
14,976,465
1,119,000
8,377,500

สพร.
สพร.
สพฐ.

6
6
3

25,787,205
198,021,300
112,143,800

25,787,205
198,021,300
61,555,600

50,588,200

46,714,600

สานัก
ทีร่ ับผิดชอบ
สน.

กลยุทธ์
หน่วยงาน
6

สนก.
สบว.

หน่วยนับ

เป้าหมาย

งบบุคลากร

สพท./รร.

งบดาเนินงาน
-

-

5,080,000

25,787,205
198,021,300
112,143,800

สอ.
สนผ.

6
4

5,672,400
49,905,200

5,672,400
3,190,600

สนผ.

6

3,439,700

3,439,700

-

สนผ.
สนผ.

6
4

2,140,600
1,500,000

2,140,600
1,500,000

-

สนผ.

4

2,228,300

1,004,700

1,223,600

2,228,300

สนผ.
สพฐ.

4

4

150,000
44,457,600
62,096,220
2,505,300

2,650,000

สอ.

2,800,000
44,457,600
98,241,900
2,729,300

2,800,000
44,457,600
98,241,900
2,729,300

36,145,680
224,000

งบลงทุน
-

งบเงินอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น

-

12,983,100
2,793,600

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,672,400
49,905,200
3,439,700

-

-

2,140,600
1,500,000
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แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
ตัวชี้วัด/กิจกรรม
5.2 โครงการยกระดับการขับเคลื่อนงานแนะแนวในสถานศึกษา
และสร้างเสริมสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการศึกษาต่อและการมีงานทา
5.3 โครงการการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน
5.4 โครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนการศึกษาภาคบังคับ
6. กิจกรรมหลักส่งเสริมการจัดการศึกษาสาหรับโรงเรียนในโครงการ
ตามพระราชดาริ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ และโรงเรียนในเขตพื้นทีส่ ูง
และถิ่นทุรกันดาร
6.1 การสนับสนุนการจัดการศึกษาสาหรับโรงเรียนในโครงการ
ตามพระราชดาริ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ และโรงเรียน
ในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร (งบลงทุน)
7. กิจกรรมหลักการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน
และสิ่งก่อสร้างประกอบสาหรับโรงเรียนปกติ
7.1 การสนับสนุนการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน
และสิ่งก่อสร้างประกอบสาหรับโรงเรียนปกติ (งบลงทุน)
ผลผลิตที่ 3 : ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักเรียนทีเ่ ข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักเรียนทีจ่ บชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนทีจ่ บการศึกษามัธยมศึกษา
ตอนปลายตามกาหนดเวลาของหลักสูตร
1. กิจกรรมหลักการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
สาหรับโรงเรี
1.1ยนปกติ
การสนับสนุนการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสาหรับ

โรงเรียนปกติ (งบประจาและงบเงินอุดหนุน)
1.2 การสนับสนุนการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสาหรับ
โรงเรียนปกติ (งบลงทุน)
1.3 โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 (เงินอุดหนุน)
1.4 การบริหารจัดการในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (Area base) (งบประจา)
2. กิจกรรมหลักการส่งเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา
2.1 โครงการสร้างเสริมศักยภาพในการเป็นพลเมืองอาเซียน
และการเตรียมสู่การเป็นพลเมืองโลกอย่างยั่งยืน
2.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียน (คนดี มีวินัย) สู่ความเป็นพลเมืองดี
2.3 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่มาตรฐาน
การปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา
2.4 โครงการพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาสู่สมรรถนะ
การแข่งขันในศตวรรษที่ 21 มาตรฐานสากล
2.5 โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค
(Education Hub)
2.6 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

สานัก
ทีร่ ับผิดชอบ
สวก.

กลยุทธ์
หน่วยงาน
3

ฉก.ชน.
สพฐ.

4
4

สนผ.

สนผ.

หน่วยนับ

เป้าหมาย

รวมทัง้ สิ้น
รวมงบประมาณ
13,640,800

42,575,000
39,296,800
1,344,872,200

6

6

6

สนผ.

6

สอ.

4

สพท./รร.
8,520,500

15,173,820
39,296,800
-

27,401,180
1,344,872,200

-

1,344,872,200

8,345,757,700

-

8,345,757,700

8,345,757,700

-

8,345,757,700

444,146,200

งบบุคลากร

งบดาเนินงาน

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น

-

-

-

-

13,640,800

-

-

42,575,000
39,296,800
-

1,344,872,200

-

1,344,872,200

-

8,345,757,700
8,345,757,700

3,357,252,800

-

406,679,000

3,366,364,000

25,746,000

3,311,402,200

-

280,012,100

3,005,644,100

25,746,000

2,610,000

343,138
341,640
1,027,914
100
3,311,402,200

สนผ.

สพฐ.
5,120,300

1,344,872,200

3,801,399,000
คน
คน
คน
ร้อยละ

หน่วย : บาท

-

148,970,100

148,970,100

3,005,644,100

3,005,644,100

15,750,000
141,038,000

15,750,000
141,038,000

138,974,100

-

9,996,000
3,005,644,100
15,750,000

141,038,000

สนผ.

6
2

489,996,800
10,760,500

444,146,200
3,760,500

45,850,600
7,000,000

-

สนก.

126,666,900
10,760,500

สมป.

1

6,785,800

2,755,800

4,030,000

-

6,785,800

-

-

-

สมป.

2

9,600,300

4,288,300

5,312,000

-

9,600,300

-

-

-

สมป.

2

6,571,300

3,601,300

2,970,000

-

6,571,300

-

-

-

สมป.

2

8,091,600

3,391,600

4,700,000

-

6,356,600

-

-

สมป.

3

6,571,300

441,700

6,129,600

-

6,571,300

-

-

360,719,900

-

2,610,000

1,735,000
-

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
ตัวชี้วัด/กิจกรรม
2.7 โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการสานักบริหารงาน
การมัธยมศึกษาตอนปลาย
2.8 โครงการ ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง
2.9 โครงการการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์
(Economic Literacy) และเศรษฐกิจอาเซียนในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ประเทศไทย 4.0
2.10 โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน
2.11 การสนับสนุนการส่งเสริมศักยภาพในการเรียนระดับ
มัธยมศึกษา (งบลงทุน)
2.12 โครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนการศึกษาภาคบังคับ
ผลผลิตที่ 4 : เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ
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ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักเรียนในโรงเรียนเฉพาะความพิการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนเด็กพิการในศูนย์การศึกษาพิเศษ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กพิการ 3-5 ปีได้รับการศึกษา
ระดับปฐมวัยเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กพิการทีจ่ บชั้นอนุบาล 3 ปฐมวัย
ได้เข้าเรียนระดับประถมศึกษาเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กพิการทีจ่ บชั้นประถมศึกษา ได้เข้าเรียน
ระดับมัธยมศึกษาเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กพิการทีจ่ บชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ได้เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ /สายอาชีพ เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนพิการเรียนรวมทีม่ ีแผน
การจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ครบทัง้ 8 องค์ประกอบ
1. กิจกรรมหลักสนับสนุนการศึกษาสาหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการ
ในมูลนิธิคุณพุ่ม
1.1 การสนับสนุนการศึกษาสาหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการ
ในมูลนิธิคุณพุ่ม (งบอุดหนุน)
2. กิจกรรมหลักยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสาหรับเด็ก
ทีม่ ีความต้องการจาเป็นพิเศษ
โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสาหรับเด็กที่มีความ
ต้องการจาเป็นพิเศษ
โครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนเด็กพิการได้รับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ
3. กิจกรรมหลักการจัดการศึกษาเพื่อนักเรียนพิการโดยโรงเรียนศึกษาพิเศษ
3.1 การสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อนักเรียนพิการโดยโรงเรียน
ศึกษาพิเศษ (งบประจา)
4. กิจกรรมหลักการพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการโดยศูนย์การศึกษาพิเศษ
4.1 การสนับสนุนการพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการ
โดยศูนย์การศึกษาพิเศษ (งบประจา)
4.2 การสนับสนุนการพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการ
โดยศูนย์การศึกษาพิเศษ (งบบริหารกลุ่มสื่อฯ ประจา)

หน่วย : บาท

กลยุทธ์
หน่วยงาน
6

สวก.
สวก.

3
3

12,105,800
5,458,200

3,575,800
2,458,200

8,530,000
3,000,000

11,630,800
5,058,200

สภจ.
สนผ.

3
6

11,405,300
360,719,900

7,226,300
360,719,900

4,179,000

11,405,300

สนผ.

6

50,666,800
2,625,119,200

50,666,800
120,305,800

53,316,000

53,316,000

53,316,000

53,316,000

333,908,100

65,141,700

268,766,400
268,766,400

สศศ.

4

หน่วยนับ

รวมทัง้ สิ้น
รวมงบประมาณ
1,260,000

สานัก
ทีร่ ับผิดชอบ
สมป.

เป้าหมาย

คน
คน
ร้อยละ

13,524
26,017
50

ร้อยละ

100

ร้อยละ

100

ร้อยละ

100

ร้อยละ

100

สพฐ.
1,260,000

งบบุคลากร

สพท./รร.
-

งบดาเนินงาน
-

งบลงทุน

1,260,000

-

งบเงินอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น

-

475,000
400,000

360,719,900

2,504,813,400

-

-

-

50,666,800
1,886,080,200

-

393,431,000

-

345,608,000

53,316,000

-

-

53,316,000

สศศ.

4

303,532,900

34,766,500

สพฐ.

4

30,375,200

30,375,200

137,923,300

535,400

137,387,900

-

133,355,100

553,000

200,000,000

102,979,900

553,000

200,000,000

-

30,375,200

สศศ.

4

137,923,300

535,400

137,387,900

สศศ.

4

286,417,800
285,525,100

1,312,700
420,000

285,105,100
285,105,100

892,700

892,700

-

-

103,038,400

34,884,900

103,038,400

34,884,900

134,917,700
134,025,000

59,208,100
59,208,100

892,700

-

92,292,000
92,292,000

-

-
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แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
ตัวชี้วัด/กิจกรรม
5. กิจกรรมหลักการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและ
สิ่งก่อสร้างประกอบสาหรับเด็กพิการ
5.1 การสนับสนุนการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและ
สิ่งก่อสร้างประกอบสาหรับเด็กพิการ (งบลงทุน)
6. กิจกรรมหลักคืนครูให้นักเรียน สาหรับนักเรียนพิการ
6.1 โครงการคืนครูให้นักเรียน สาหรับนักเรียนพิการ
ผลผลิตที่ 5 : เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนเด็กด้อยโอกาสในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนทีม่ ีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามทีห่ ลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กด้อยโอกาสมีทักษะอาชีพ
ทีจ่ ะเข้าสู่ตลาดแรงงานตาม 5 กลุ่มอาชีพทีก่ าหนดไว้
1. กิจกรรมหลักการจัดการศึกษาสาหรับเด็กด้อยโอกาส
โดยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
1.1 การสนับสนุนการจัดการศึกษาสาหรับเด็กด้อยโอกาสโดย
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ (งบประจา)
2. กิจกรรมหลักการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน
และสิ่งก่อสร้างประกอบสาหรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
2.1 การสนับสนุนการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและ
สิ่งก่อสร้างประกอบสาหรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
ผลผลิตที่ 6 : เด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักเรียนทีไ่ ด้รับการพัฒนาความสามารถพิเศษ
ด้านทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี และกีฬา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
ได้รับการพัฒนาความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนสถานศึกษาทีไ่ ด้รับการสนับสนุน
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์
1. กิจกรรมหลักการพัฒนาศูนย์โอลิมปิกวิชาการ
1.1 โครงการศูนย์โอลิมปิกวิชาการ
1.2 โครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนเด็กผู้มีความสามารถ
พิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ
2. กิจกรรมหลักพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค
2.1 โครงการ ยกระดับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
ให้มีคุณภาพทัดเทียมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนาของนานาชาติ
2.2 โครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุน
เด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ
3. กิจกรรมหลักการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์
3.1 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม
3.2 โครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุน
เด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ

กลยุทธ์
หน่วยงาน

สศศ.

4

298,785,000

สศศ.

4

1,514,769,000
1,514,769,000
734,777,000

229,300,100
สศศ.

หน่วยนับ

รวมทัง้ สิ้น
รวมงบประมาณ
298,785,000

สานัก
ทีร่ ับผิดชอบ

เป้าหมาย

คน
ร้อยละ

38,880
90

ร้อยละ

80

4

4

2
2

-

คน

3,009

คน

8,640

สพท./รร.
298,785,000

งบบุคลากร

งบดาเนินงาน
-

งบลงทุน
-

298,785,000
-

1,514,769,000
1,514,769,000
734,777,000

-

229,300,100

-

505,476,900

-

105,871,200

1,116,246,600

57,909,800
34,745,900
23,163,900

57,909,800
34,745,900
23,163,900

936,933,900

24,252,400

912,681,500
912,681,500

งบรายจ่ายอื่น

-

-

-

-

-

1,514,769,000
1,514,769,000
151,236,700

583,540,300

-

-

151,236,700

78,063,400

-

-

151,236,700

78,063,400
-

-

-

-

505,476,900

1,222,117,800

298,785,000

งบเงินอุดหนุน

298,785,000

229,300,100

505,476,900

โรงเรียน

สพค.
สพฐ.

สพฐ.

229,300,100
505,476,900

สศศ.

หน่วย : บาท

-

505,476,900

-

505,476,900
-

144,159,900

230,980,900

828,830,000

18,147,000

-

57,909,800
34,745,900
23,163,900

-

42,032,400

114,623,300

763,611,200

16,667,000

25,219,400

114,623,300

763,611,200

16,667,000

220
-

สบว.

2

920,120,900

7,439,400

สพฐ.

2

16,813,000

16,813,000

68,644,100

15,624,100

53,020,000
53,020,000

สวก.

3

59,294,900

6,274,900

สพฐ.

3

9,349,200

9,349,200

-

-

-

-

16,813,000
-

31,164,100

36,000,000

-

1,480,000

21,814,900

36,000,000

-

1,480,000

9,349,200

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
ตัวชี้วัด/กิจกรรม
4. กิจกรรมหลักการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ นาฏศิลป์
ดนตรี และกีฬา
4.1 โครงการพัฒนานักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์
ด้านดนตรี และด้านนาฏศิลป์
4.2 โครงการห้องเรียนกีฬา
4.2 โครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุน
เด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ
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แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครูสู่ศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูทเี่ ข้ารับการอบรม
นาความรู้ทไี่ ด้รับมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
1. กิจกรรมหลักพัฒนาครูแกนนาภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค
(Boot Camp)
1.1 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค
(Boot Camp)
1.2 โครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพครูสู่ศตวรรษที่ 21
โครงการที่ 2 : โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาทีย่ ั่งยืน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนโรงเรียนทีไ่ ด้รับการพัฒนาให้สามารถ
เตรียมความพร้อมนักเรียนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนโรงเรียนทีไ่ ด้รับการพัฒนาการสร้างสรรค์
นวัตกรรมการบริหาร สื่อการเรียนการสอน คลังนวัตกรรมการเรียนการสอน
สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก ภาคเอกชน และประชาสังคม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของความรู้ความเข้าใจและความตระหนัก
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของนักเรียน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :ร้อยละของพื้นทีน่ วัตกรรมการศึกษาทีม่ ีแนวปฏิบัติทดี่ ี
ในด้านการบริหารจัดการหรือการจัดการเรียนการสอนทีท่ าให้ผู้เรียนได้รับ
การศึกษาทีม่ ีคุณภาพ เหมาะสมสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของชุมชนและพื้นที่
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนโรงเรียนประชารัฐได้รับการพัฒนา
รูปแบบการเรียนรู้ทหี่ ลายหลาย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สามารถปรับลดจานวนโรงเรียนขนาดเล็กให้เหมาะสม
กับจานวนนักเรียนในพื้นที่
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้ค้นพบ
ตนเอง ได้สร้างเสริมประสบการณ์อาชีพทีห่ ลากหลายตามความถนัดและ
ความสนใจของตนเองและสามารถวางแผนเพื่อการศึกษาต่อ
และการประกอบอาชีพได้ในอนาคต
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จานวนครูธุระการอัตราจ้างเพื่อลดภาระงานครู
ในโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการทดสอบความสามารถของผู้เรียนระดับชาติ (NT)
ด้านภาษาและการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)
วิชาภาษาไทยให้เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากฐานเดิม

สานัก
ทีร่ ับผิดชอบ

กลยุทธ์
หน่วยงาน

สวก.

3

สวก.
สพฐ.

3
3

หน่วยนับ

ร้อยละ

รวมทัง้ สิ้น
รวมงบประมาณ
158,630,000

เป้าหมาย

หน่วย : บาท

สพฐ.
8,084,900

สพท./รร.
150,545,100

12,300,200

432,800

141,108,400
5,221,400

งบบุคลากร

งบดาเนินงาน
-

65,218,800

งบรายจ่ายอื่น

80,357,600

11,867,400

1,300,600

10,999,600

2,430,700
5,221,400

138,677,700

6,531,600
5,221,400

69,358,000

65,218,800

4,598,567,500

984,170,082

3,614,397,418

-

2,387,822,600

390,527,500

22,080,000

33,627,500

33,627,500

-

-

33,627,500

-

-

-

33,627,500

33,627,500

-

-

33,627,500

-

-

-

-

-

1,798,137,400

80

2

20,176,500

20,176,500

20,176,500

สพฐ.

2

13,451,000

13,451,000

13,451,000

3,827,681,100

541,008,600

โรงเรียน

109

ร้อยละ

90

ร้อยละ

90

ร้อยละ

80

โรงเรียน

5,326

โรงเรียน

400

ร้อยละ

60

ร้อยละ

งบเงินอุดหนุน

13,053,600

สภอ.

คน

งบลงทุน

15,000
3

3,286,672,500

-

2,137,140,000

260,127,500

10,080,000

1,420,333,600
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แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
ตัวชี้วัด/กิจกรรม
1. กิจกรรมหลักพัฒนาการจัดการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ
1.1 โครงการพัฒนาสถานศึกษาข้นพื้นฐานเพื่อรองรับ
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ด้านภาษา วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และการประกอบอาชีพ10 อุตสาหกรรม
1.2 โครงการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
1.3 โครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน
การพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
2. กิจกรรมหลักโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
(1 ตาบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)
2.1 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
(1 ตาบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)
2.2 โครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน
การพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
3. กิจกรรมหลักสร้างจิตสานึกในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ทีเ่ ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3.1 โครงการค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร
3.2 โครงการสร้างจิตสานึกและความรู้ในการผลิตและบริโภค
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3.3 โครงการรักษ์ป่าน่าน ตามโครงการพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
บูรณาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการศึกษา
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เน้นทักษะ และสมรรถะผู้เรียน
แห่งอนาคตในศตวรรษที่ 21
3.4 โครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน
การพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
4. กิจกรรมหลักขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นทีน่ วัตกรรมการศึกษา
4.1 โครงการบริหารพื้นที่นวัตกรรม
4.2 โครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน
การพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
5. กิจกรรมหลักพัฒนาบุคลากรโรงเรียนกลุ่มพิเศษ
5.1 โครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนกลุ่มพิเศษ
5.2 โครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน
การพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
6. กิจกรรมหลักสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐาน
และการพัฒนาผู้นา
6.1 โครงการโรงเรียนประชารัฐ
6.2 โครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน
การพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
7. กิจกรรมหลักการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
7.1 โครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

สานัก
ทีร่ ับผิดชอบ

กลยุทธ์
หน่วยงาน

สมป.

2

สวก.
สพฐ.

หน่วยนับ

เป้าหมาย

รวมทัง้ สิ้น
รวมงบประมาณ
5,749,200

หน่วย : บาท

สพฐ.
4,449,200

สพท./รร.
1,300,000

2,460,200

1,160,200

1,300,000

2

989,300

989,300

2

2,299,700

2,299,700

200,208,800

105,208,800

95,000,000
95,000,000

งบบุคลากร

งบดาเนินงาน

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น

-

-

-

-

5,749,200

-

-

-

-

2,460,200

-

989,300
2,299,700

ศรต.

4

120,125,300

25,125,300

สพฐ.

4

80,083,500

80,083,500

31,053,100

21,703,100

9,350,000

-

-

-

-

200,208,800
120,125,300
80,083,500

-

-

-

-

31,053,100

สนก.
สนก.

5
5

7,221,300
10,225,200

3,221,300
5,425,200

4,000,000
4,800,000

7,221,300
10,225,200

สนก.

5

1,185,400

635,400

550,000

1,185,400

สพฐ.

5

12,421,200

12,421,200

สบน.
สพฐ.

3
3

36,686,000
26,043,600
10,642,400

26,606,000
15,963,600
10,642,400

สพค.
สพฐ.

3
3

2,433,300
1,460,000
973,300

2,433,300
1,460,000
973,300

333,768,500

40,641,000

293,127,500

12,421,200
10,080,000
10,080,000

-

สนก.
สพฐ.

4
4

304,312,100
29,456,400

11,184,600
29,456,400

293,127,500
-

สนผ.

4

285,750,000
171,450,000

129,300,000
15,000,000

156,450,000
156,450,000

-

-

-

-

-

-

-

-

260,127,500

-

260,127,500

-

-

-

10,080,000
10,080,000

26,606,000
15,963,600
10,642,400

-

2,433,300
1,460,000
973,300

-

73,641,000
44,184,600
29,456,400

-

285,750,000
171,450,000

56

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
ตัวชี้วัด/กิจกรรม
7.2 โครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน
การพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
8. กิจกรรมหลักยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านศักยภาพการเรียนรู้
เชิงกระบวนการสู่ความทัดเทียมนานาชาติ
8.1 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้อง
กับศตวรรษที่ 21
8.2 โครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน
การพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
9. กิจกรรมหลักการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทา
9.1 โครงการสร้างเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและศักยภาพ
เพื่อการมีงานทา
9.2 โครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน
การพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
10. กิจกรรมหลักครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
10.1 โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
10.2 โครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน
การพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
11. กิจกรรมหลักคืนครูให้นักเรียนสาหรับโรงเรียนปกติ
11.1 โครงการคืนครูให้นักเรียน
12. กิจกรรมหลักการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาไทย
12.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย
ให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง
12.1 โครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน
การพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
โครงการที่ 3 : โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักเรียนทีไ่ ด้รับการพัฒนาในแต่ละกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ทีไ่ ด้รับการพัฒนาในแต่ละกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนโรงเรียนทีไ่ ด้รับการพัฒนาในแต่ละกิจกรรม
1. กิจกรรมหลักส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และลักษณะทีพ่ ึงประสงค์
1.1 โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธด้วยการ
จัดการเรียนรู้แบบ active learning การพัฒนาทักษะ
ศตวรรษที่ 21 และการวิจัย
1.2 โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
(The Young Entrepreneur Project : YEP)
1.3 โครงการยุวทูตความดี ยุวอาสา สู่วิถี "ความดี" อย่างยั่งยืน
1.4 โครงการลูกเสือ

สานัก
ทีร่ ับผิดชอบ
สพฐ.

กลยุทธ์
หน่วยงาน
4

หน่วยนับ

เป้าหมาย

หน่วย : บาท

รวมทัง้ สิ้น
รวมงบประมาณ
114,300,000

สพฐ.
114,300,000

8,629,600

5,704,600

2,925,000
2,925,000

สวก.

3

5,177,800

2,252,800

สพฐ.

3

3,451,800

3,451,800

สวก.

3

14,398,500
8,639,100

7,818,500
2,059,100

สพฐ.

3

5,759,400

5,759,400

4
4

765,000,000
573,750,000
191,250,000

191,250,000

สพร.
สพฐ.

สนผ.

3

สวก.
สพฐ.

191,250,000

งบดาเนินงาน

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

-

114,300,000
-

-

-

-

8,629,600
5,177,800

6,580,000
6,580,000

งบรายจ่ายอื่น

3,451,800
-

-

-

-

-

14,398,500
8,639,100
5,759,400

573,750,000
573,750,000
-

-

2,137,140,000
2,137,140,000
970,000
970,000

-

-

-

-

-

-

-

765,000,000
573,750,000
191,250,000

3

5,894,100
3,148,500

3

2,745,600

2,745,600

171,911,400

104,116,000

67,795,400

-

171,911,400

-

-

-

75,988,400

48,193,000

27,795,400

-

75,988,400

-

-

-

85
90

ร้อยละ

90

-

2,137,140,000
2,137,140,000
-

-

2,137,140,000
2,137,140,000
6,864,100
4,118,500

ร้อยละ
ร้อยละ

-

งบบุคลากร

สพท./รร.

6,864,100
4,118,500
2,745,600

สนก.

1

2,472,900

1,924,800

548,100

2,472,900

สนก.

3

2,734,100

2,484,100

250,000

2,734,100

สนก.
สกก.

1
3

668,900
3,280,000

668,900
1,980,000

1,300,000

668,900
3,280,000

1.5 โครงการสภานักเรียน

สกก.

3

3,280,000

3,280,000

-

3,280,000

1.6 โครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี

สกก.

3

3,282,400

3,282,400

-

3,282,400

1.7 โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน

สกก.

3

6,679,200

-

-

6,679,200

6,679,200

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
ตัวชี้วัด/กิจกรรม
1.8 โครงการ ต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน
1.9 โครงการกีฬา
1.10 โครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนการเสริมสร้าง
ระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม
2. กิจกรรมหลักส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
และค่านิยมของชาติ
2.1 โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
2.2 โครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนการเสริมสร้าง
ระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม
โครงการที่ 4 : โครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น

สานัก
ทีร่ ับผิดชอบ
สกก.

กลยุทธ์
หน่วยงาน
3

สกก.
สพฐ.

3
1

สนก.
สพฐ.

เป้าหมาย

1
1

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนทีส่ มัครเข้าศึกษาในสถาบันโคเซ็น
1. กิจกรรมหลักพัฒนากาลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรม
ในประเทศและภูมิภาค
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1.1 โครงการพัฒนากาลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถ
ภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค
1.2 โครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งสถาบันไทยโค
เซ็น
โครงการที่ 5 : โครงการการพั
ฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูทเี่ ข้าร่วมโครงการสามารถ
นาเทคโนโลยีมาจัดการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้
ด้วยตนเองตามความสนใจและความถนัด
1. กิจกรรมหลักการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี
1.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี
1.2 โครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี
โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน
การวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานศึกษาทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
มีการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนทีม่ ีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50
ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ได้รับการพัฒนาสมารรถนะการรู้เรื่องอิงตามแนวทางการประเมิน PISA
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ทุกเขตพื้นทีก่ ารศึกษามีเครื่องมือทีเ่ ป็นมาตรฐาน
ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ใช้สาหรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของผู้เรียนในระดับชั้น ป.1 - 6 และชั้น ม.1 - 3
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนระดับ ป.3 ทีม่ ีคะแนนผลการ
ทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)
มากกว่าร้อยละ 50 เพิ่มขึ้น

หน่วยนับ

ร้อยละ

หน่วย : บาท

รวมทัง้ สิ้น
รวมงบประมาณ
3,277,500

สพฐ.
3,177,500

สพท./รร.
100,000

19,918,100
30,395,300

1,000,000
30,395,300

18,918,100
-

95,923,000

55,923,000

40,000,000

57,553,800
38,369,200

17,553,800
38,369,200

40,000,000

152,223,700

3,929,500

148,294,200

-

9,823,700

130,400,000

12,000,000

-

152,223,700

3,929,500

148,294,200

-

9,823,700

130,400,000

12,000,000

-

5,894,200

130,400,000

12,000,000

2

148,294,200

สพฐ.

2

3,929,500
35,320,000

3,929,500
35,320,000

35,320,000
21,192,000
14,128,000

35,320,000
21,192,000
14,128,000

377,803,800

266,168,482

สนผ.
สพฐ.

ร้อยละ

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น

-

-

3,277,500
19,918,100
30,395,300
-

95,923,000

-

57,553,800
38,369,200

148,294,200

-

-

-

-

3,929,500
35,320,000

-

-

-

-

-

-

-

-

80

3
3

ร้อยละ

งบดาเนินงาน

80

สบว.

ร้อยละ

งบบุคลากร

75
5

ร้อยละ

80

ร้อยละ

100

ร้อยละ

3

111,635,318

-

35,320,000
21,192,000
14,128,000
-

377,803,800
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แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
ตัวชี้วัด/กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนปฐมวัยมีคุณภาพตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพ
ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาทีเ่ ข้มแข็ง
1. กิจกรรมหลักการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
1.1 โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
วิทยาการคานวณและ coding
1.2 โครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร
กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
2. กิจกรรมหลักการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการประเมิน PISA 2021
2.1 โครงการการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการประเมิน PISA 2021
2.2 โครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร
กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
3. กิจกรรมหลักการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
3.1 โครงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อลดความเหลื่อมล้า
ด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3.3 โครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร
กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
4. กิจกรรมหลักพัฒนาคลังเครื่องมือมาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน
ในศตวรรษที่ 21
4.1 โครงการการพัฒนาเครื่องมือมาตรฐาน
เพื่อประเมินคุณภาพผู้เรียน
4.2 โครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร
กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
5. กิจกรรมหลักการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ทีส่ อดคล้องกับบริบทพื้นที่
5.1 โครงการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่
5.2 โครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร
กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
6. กิจกรรมหลักการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ
6.1 โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย
6.2 โครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร
กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผ
7. กิจกรรมหลักการพัฒนามาตรฐานระบบการประเมินมาตรฐาน
และการประกันคุณภาพการศึกษา
7.1 โครงการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
7.2 โครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร
กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สานัก
ทีร่ ับผิดชอบ

กลยุทธ์
หน่วยงาน

หน่วยนับ
ร้อยละ
ร้อยละ

รวมทัง้ สิ้น
รวมงบประมาณ

เป้าหมาย

หน่วย : บาท

สพฐ.

งบบุคลากร

สพท./รร.

งบดาเนินงาน

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น

85
80

สวก.

2

89,398,800
53,639,300

49,919,100
14,159,600

39,479,700
39,479,700

สพฐ.

2

35,759,500

35,759,500

21,245,000

17,789,000

3,456,000
3,456,000

2

12,747,000

9,291,000

สพฐ.

2

8,498,000

8,498,000

11,253,200

5,176,472

6,076,728
6,076,728

6

6,751,900

675,172

สพฐ.

6

4,501,300

4,501,300

126,151,600

96,819,830

29,331,770
29,331,770

3

75,691,000

46,359,230

สพฐ.

3

50,460,600

50,460,600

110,320,800

78,779,680

31,541,120
31,541,120

3

66,192,500

34,651,380

สพฐ.

3

44,128,300

44,128,300

สวก.
สพฐ.

3
3

8,814,000
5,288,400
3,525,600

7,064,000
3,538,400
3,525,600

10,620,400

10,620,400

-

สพฐ.

6

4,248,200

4,248,200

89,398,800
53,639,300
35,759,500

-

-

-

-

21,245,000
12,747,000
8,498,000

-

-

-

-

11,253,200
6,751,900
4,501,300

-

-

-

-

126,151,600
75,691,000

-

สทศ.

6,372,200

-

-

สทศ.

6,372,200

-

-

สทศ.

6

-

-

สทศ.

สทศ.

-

50,460,600
-

-

-

-

110,320,800
66,192,500
44,128,300

1,750,000
1,750,000

-

-

-

-

8,814,000
5,288,400
3,525,600

-

-

-

-

10,620,400
6,372,200
4,248,200
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แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
ตัวชี้วัด/กิจกรรม
แผนงานยุทธศาสตรสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด สพฐ. จัดการเรียนโดยใช้
เทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ในสังกัด สพฐ.
จัดการเรียนโดยใช้ เทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. กิจกรรมหลักการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
1.1 โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
1.2 โครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสื่อ
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
โครงการที่ 2 : โครงการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
ในระดับพื้นที่
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพื้นทีพ่ ิเศษ
ได้รับการพัฒนา
1. กิจกรรมหลักพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนทีต่ ั้งในพื้นทีล่ ักษณะพิเศษ

สานัก
ทีร่ ับผิดชอบ

1.1 โครงการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ
(พื้นที่สูง เกาะแก่ง และถิ่นทุรกันดาร)
1.2 โครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนการสร้างโอกาส
และลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษาในระดับพื้นที่
โครงการที่ 3 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักเรียนทีไ่ ด้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. กิจกรรมหลักการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงทีถ่ ูกต้องเพื่อสนับสนุน
การแก้ไขปัญหา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐานในวิชาหลัก (O-NET) เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอิสลามศึกษา (I-NET) เพิ่มขึ้น
1. กิจกรรมหลักการศึกษาเพื่อความมั่นคง
1.1 โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุน
การแก้ไขปัญหา
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กและเยาวชนทีเ่ ข้าร่วมโครงการมีความรู้
ความเข้าใจ ในการสร้างภูมิคุ้มกัน รณรงค์ ป้องกัน เฝ้าระวังยาเสพติด

สนผ.

4

สพฐ.

4

1. กิจกรรมหลักป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
1.1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

ศพก.
สพฐ.

กลยุทธ์
หน่วยงาน

หน่วยนับ

100

ร้อยละ

100

4
4

คน

สพก.จชต.

สพท./รร.
300,135,400
42,205,000

งบบุคลากร

งบดาเนินงาน

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

-

230,531,000
132,499,000

-

37,408,007,500
-

-

งบรายจ่ายอื่น
-

132,499,000
79,499,400
52,999,600

90,294,000
37,294,400
52,999,600

42,205,000
42,205,000
-

-

132,499,000
79,499,400
52,999,600

-

-

302,275,200

44,344,800

257,930,400

-

98,032,000

-

204,243,200

-

302,275,200

44,344,800

257,930,400

-

98,032,000

-

204,243,200

-

263,062,400

5,132,000

257,930,400

39,212,800

39,212,800

-

37,203,764,300

37,203,764,300

-

-

-

-

37,203,764,300

-

37,203,764,300
37,203,764,300

37,203,764,300
37,203,764,300

-

-

-

-

37,203,764,300
37,203,764,300

-

562,851,300
562,851,300

137,445,300
137,445,300

425,406,000
425,406,000

-

410,526,300
410,526,300

-

149,280,000
149,280,000

3,045,000
3,045,000

562,851,300
562,851,300

137,445,300
137,445,300

425,406,000
425,406,000

-

410,526,300
410,526,300

-

149,280,000
149,280,000

3,045,000
3,045,000

141,594,100
141,594,100

20,850,000
20,850,000

120,744,100
120,744,100

-

141,594,100
141,594,100

-

-

-

141,594,100
141,594,100

20,850,000
20,850,000

120,744,100
120,744,100

-

141,594,100
141,594,100

-

-

-

58,819,200

204,243,200

39,212,800

6,801,655

ร้อยละ

3

ร้อยละ

3

1

1

หน่วย : บาท

80

4

ร้อยละ

ฉก.ชน.

เป้าหมาย

ร้อยละ

ร้อยละ

สนผ.

รวมทัง้ สิ้น
รวมงบประมาณ
สพฐ.
37,638,538,500
37,338,403,100
132,499,000
90,294,000

100
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แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
ตัวชี้วัด/กิจกรรม
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นทีร่ ะดับภาค
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรทีเ่ ป็นอัตลักษณ์
ทีเ่ หมาะสมกับศักยภาพพื้นทีข่ องภาค
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียน ในจังหวัดสตูลใช้ภาษา
ในการสื่อสารเพื่อการท่องเทีย่ วรองรับการท่องเทีย่ วเชิงอนุรักษ์
1. กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ทักษะการนาเทีย่ วอุทยานสตูล
1.1 โครงการมัคคุเทศก์น้อยนาเที่ยวอุทยานธรณีสตูล
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับเขตพัฒนา
เศรษฐกิจภาคตะวันออกด้านภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และการประกอบอาชีพ 10 อุตสาหกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักเรียนได้รับการเตรียมความพร้อม
เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน
1. กิจกรรมหลักพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับเขตพัฒนา
เศรษฐกิจภาคตะวันออก ด้านภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และการประกอบอาชีพ 10 อุตสาหกรรม
1.1 โครงการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก ด้านภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และการประกอบอาชีพ 10 อุตสาหกรรม
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเข้ามามีส่วนร่วม
ในการผลักดันให้เกิดสังคมทีไ่ ม่ทนต่อการทุจริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าร่วม โครงการ/กิจกรรม
สร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมีค่านิยม
ร่วมต้านทุจริตมีจิตสานึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสของหน่วยงาน (ITA) ปี 2562 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
1. กิจกรรมหลักเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรู้ในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
1.1 โครงการโรงเรียนสุจริต
2. กิจกรรมหลักการบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
1.1 โครงการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาสังกัด สพฐ.
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
โครงการที่ 1 : กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสาหรับคนพิการ
1. กิจกรรมหลักการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสาหรับคนพิการ

สานัก
ทีร่ ับผิดชอบ

กลยุทธ์
หน่วยงาน

หน่วยนับ

ร้อยละ

รวมทัง้ สิ้น
รวมงบประมาณ
1,214,100
1,214,100

เป้าหมาย

สนก.

กองทุน

-

สพท./รร.
1,214,100
1,214,100

งบบุคลากร

งบดาเนินงาน

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น

-

1,214,100
1,214,100

-

-

-

-

-

-

-

-

1,214,100
1,214,100
25,953,900
25,953,900

-

-

-

1,214,100
1,214,100
25,953,900
25,953,900

10,953,900
10,953,900

1,214,100
1,214,100
15,000,000
15,000,000

25,953,900

10,953,900

15,000,000

-

25,953,900

-

-

-

25,953,900

10,953,900

15,000,000

-

25,953,900

-

-

-

154,036,000
154,036,000

78,312,000
78,312,000

75,724,000
75,724,000

-

154,036,000
154,036,000

-

-

-

101,143,300

33,643,300

67,500,000

-

101,143,300

-

-

-

101,143,300
52,892,700

33,643,300
44,668,700

67,500,000
8,224,000

-

101,143,300
52,892,700

-

-

-

6

52,892,700

44,668,700

8,224,000

90,000,000
90,000,000
90,000,000

-

-

4

90,000,000
90,000,000
90,000,000

ร้อยละ

สนก.

สพฐ.

5

3

สมป.

หน่วย : บาท

80

2

6

-

ร้อยละ

85

ร้อยละ

85

ร้อยละ

90

-

52,892,700
-

-

90,000,000
90,000,000
90,000,000

ส่วนที่ 4
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
แนวทางการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 เป็ น เครื่ อ งมื อ กรอบ และแนวทางส าคั ญ
ในการขั บ เคลื่ อ นการปฏิ บั ติ ง านด้ า นการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานที่ เ ชื่ อ มโยงสอดคล้ อ ง
กับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
แผนการปฏิรูป ประเทศด้า นการศึก ษา นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 และนโยบายส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ปี ง บประมาณ พ.ศ. 256 3
เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารแผนสู่ ก ารปฏิ บั ติ ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลสู ง สุ ด ที่ ส อดคล้ อ ง
กับ เป้าหมายการให้ บริการทางการศึกษา และการพัฒ นาคุณภาพทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกาหนดแนวทางในการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ ดังนี้
1. สร้ างการรั บรู้ และความเข้ าใจให้ กั บผู้ บริ หารและบุ คลากรในหน่วยงานทุ กระดั บ ในสาระส าคัญ
ของแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้เกิดการรับรู้และเข้าใจในทิศทางเดียวกัน
2. ผู้บริหารหน่วยงานในทุกระดับต้องให้ความสาคัญในการใช้แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นกรอบในการบริหารงานและงบประมาณของหน่วยงาน โดยเฉพาะในช่วงไตรมาสที่ 1
และ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ยึดหลักธรรมภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเน้น
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในหน่วยงานทุกระดับ
3. หน่วยงานทุกระดับมีการบูรณาการ ขับเคลื่อนนโยบาย กลยุทธ์ และกาหนดแผนงาน/ผลผลิต/
โครงการ/กิ จ กรรม/งบประมาณ ภายใต้ แ ผนปฏิ บั ติ ก ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สู่ ก ารปฏิ บั ติ
อย่างเป็นรูปธรรม ที่นาไปสู่ความสาเร็จตามเป้าหมายของนโยบาย มีความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติการ
ระหว่างหน่วยงานแต่ละระดับ และมีเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
3. หน่วยงานทุกระดับบริหารจัดการแผนปฏิบัติการ โดยให้ความสาคัญกับการบริหารทรัพยากร
การบริหารงานเหมาะสม ตามความจาเป็น คุ้มค่า และเกิดประสิทธิผลสูงสุด
5. หน่ ว ยงานทุ ก ระดั บ รายงานผลการปฏิ บั ติ ง าน ตามแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ. 2563 ตามห้วงระยะเวลา ทั้งในระดับโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน อย่างเป็นระบบ
6. หน่วยงานทุกระดับมีการกากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ การ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อย่างเป็นระบบ
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา
พฤศจิกายน 2562

ตุลาคม 2562 กันยายน 2563
15 มกราคม 2563
มีนาคม 2563

15 เมษายน 2563
15 กรกฎาคม 2563
15 ตุลาคม 2563

รายการปฏิบัติ
- สพฐ. แจ้งนโยบาย ทิศทาง การดาเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- สพฐ. จัดทาแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณตามกรอบวงเงินงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ไปพลางก่อน)
- สพฐ. จัดสรรงบประมาณให้ สพท. ทุกงบรายจ่าย
ตามกรอบวงเงินงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน)
เพื่อบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
รายงานผลการดาเนินงานปีงบประมาณปี พ.ศ.
2563 ตามที่ กพร. กาหนดและรายงานผลการใช้
จ่ายงบประมาณตามที่สานักงบประมาณกาหนด
รายงานผลการดาเนินงานรอบ 3 เดือน
(ตุลาคม– ธันวาคม 2562)

หน่วยปฏิบัติ
สพฐ.

-สานัก/หน่วย/ศูนย์/
สถาบัน/กองทุน ในสพฐ.
-สพป./สพม.
-สานัก/หน่วย/ศูนย์/
สถาบัน/กองทุน ในสพฐ.
-สพป./สพม.
สพฐ.

- สพฐ. จัดทาแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
- สพฐ. จัดสรรงบประมาณให้ สพท. ทุกงบรายจ่าย
ตามกรอบวงเงินงบประมาณปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 เพื่อบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
รายงานผลการดาเนินงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม
-สานัก/หน่วย/ศูนย์/
2562 – มีนาคม 2563)
สถาบัน/กองทุน ในสพฐ.
-สพป./สพม.
รายงานผลการดาเนินงานรอบ 9 เดือน (ตุลาคม
-สานัก/หน่วย/ศูนย์/
2562 – มิถุนายน 2563)
สถาบัน/กองทุน ในสพฐ.
-สพป./สพม.
รายงานผลการดาเนินงานรอบ 12 เดือน (ตุลาคม -สานัก/หน่วย/ศูนย์/
2562 – กันยายน 2563)
สถาบัน/กองทุน ในสพฐ.
-สพป./สพม.
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