แผนภูมิ

แสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 11 ยุทธศาสตร์ การจัดสรรงบประมาณ เป้าหมายการให้ บริการกระทรวงศึกษาธิการและสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน กลยุทธ์
แผนงาน ผลผลิต โครงการ งบประมาณรายจ่ ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 จานวน 319,321,049,500 บาท และกองทุนส่ งเสริมและพัฒนาการศึกษาสาหรั บคนพิการ 150,000,000 บาท รวมทัง้ สิน้ 319,471,049,500 บาท

นโยบายเร่ งด่ วนสาคัญ
ยุทธศาสตร์ ตามแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชาติ ฉบับที่ 11

ยุทธศาสตร์ การจัด
สรรงบประมาณ

เป้าหมายการให้ บริการ
กระทรวงศึกษาธิการ

เป้าหมายการให้
บริการ สพฐ.

กลยุทธ์ ของ สพฐ.

แผนงาน

ผลผลิต โครงการ
กองทุน งบประมาณ

นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

การพัฒนาคนสู่สังคมแห่ งการเรียนรู้ ตลอดชีวิตอย่ างยั่งยืน การสร้ างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 1 เร่ งรัดการวางรากฐานการพัฒนาที่ย่ งั ยืนของประเทศ (2,409,660,500 บาท)

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต (316,911,389,000 บาท)

ประชาชนในพืน้ ที่จงั หวัดชายแดน
ภาคใต้ ได้ รับการพัฒนาศักยภาพและ
ยกระดับคุณภาพชีวิต

นักเรี ยน นักศึกษา ครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา มีส่วนร่ วม
เสริ มสร้ างความสัมพันธ์ และพัฒนา
ความร่ วมมือกับประเทศในภูมิภาค

นักเรี ยน นักศึกษา ครู อาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาได้ รับการ
ปลูกฝั งจิตสานึกและค่ านิยมให้ มีความ
ซื่อสัตย์ สุจริ ต

ประชาชนได้ รับโอกาสทางการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐานตามสิทธิท่ ีกาหนดไว้

ผู้เรี ยนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ รับการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐานอย่ างมีคุณภาพเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต

ครู นักเรี ยน สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ได้ รับการเสริ มสร้ างความสัมพันธ์ และ
พัฒนาความร่ วมมือกับประเทศใน
ภูมิภาค

นักเรี ยนสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานได้ รับการปลูกฝั ง
จิตสานึกและดาเนินการให้ มีความ
ซื่อสัตย์ สุจริ ต และถูกต้ องชอบธรรม

นักเรี ยนสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานได้ รับโอกาส
ทางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานตามสิทธิท่ ี
กาหนดไว้

- การเพิ่มโอกาสการเข้ าถึงบริ การ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานให้ ท่ วั ถึงครอบคลุม
ผู้เรี ยน ให้ ได้ รับโอกาสในการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพและมีคุณภาพ
- การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากร
ทางการศึกษา
- การพัฒนาระบบการบริ หารจัดการ

การเพิ่มโอกาสการเข้ าถึงบริ การ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานให้ ท่ วั ถึง
ครอบคลุมผู้เรี ยน ให้ ได้ รับโอกาสใน
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมี
คุณภาพ

การพัฒนาคุณภาพผู้เรี ยนในระดับ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน

การพัฒนาคุณภาพผู้เรี ยนในระดับ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน

แผนงาน แก้ ไขปั ญหาและพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้
1,753,667,400 บาท

แผนงาน การส่ งเสริ มบทบาทและการใช้
โอกาสในการเข้ าสู่ประชาคมอาเซียน
345,869,200บาท

แผนงาน ป้องกัน ปราบปรามการทุจริ ต
และประพฤติมิชอบในภาครั ฐ
310,123,900 บาท

แผนงาน สนับสนุนการจัดการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
40,059,016,500 บาท

โครงการพัฒนารู ปแบบ
การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
1,753,667,400 บาท

โครงการเตรี ยมความพร้ อม
สู่ประชาคมอาเซียน
345,869,400 บาท

โครงการเสริ มสร้ างคุณธรรม จริ ยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
310,123,900 บาท

โครงการสนับสนุนค่ าใช้ จ่ายใน
การจัดการศึกษาตัง้ แต่ ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
40,059,016,500 บาท

1. ประชาชนได้ รับการศึกษาและการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ
2. กาลังคนระดับกลางและระดับสูง มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่ งขันได้ ในระดับสากล
3. นักเรี ยนได้ รับการส่ งเสริ มการใช้ เทคโนโลยีด้านการศึกษาในการเรี ยนรู้ อย่ างมีคุณภาพ

1. ประชากรวัยเรี ยนทุกคนได้ รับโอกาสในการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานอย่ างทั่วถึงตรงตามศักยภาพมีคุณภาพ
ตามหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
2. สนับสนุนให้ มีกองทุนส่ งเสริ มและพัฒนาการศึกษาสาหรั บคนพิการฯ

1. การพัฒนาคุณภาพผู้เรี ยนในระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
2. การเพิ่มโอกาสการเข้ าถึงบริ การการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานให้ ท่ วั ถึงครอบคลุมผู้เรี ยน ให้ ได้ รับโอกาสใน
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ
3. การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
4. การพัฒนาระบบการบริ หารจัดการ

แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

276,852,372,500 บาท

ผลผลิต 1 ผู้จบการศึกษาก่ อนประถมศึกษา 30,627,160,100 บาท
ผลผลิต 2 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 194,089,320,000 บาท
ผลผลิต 3 ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 34,169,842,100 บาท
ผลผลิต 4 เด็กพิการได้ รับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ 3,164,211,000 บาท
ผลผลิต 5 เด็กด้ อยโอกาสได้ รับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน 1,774,540,700 บาท
ผลผลิต 6 เด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้ รับการพัฒนาศักยภาพ 1,091,111,400 บาท
โครงการ คืนครู ให้ นักเรี ยน 5,592,207,600 บาท
โครงการ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 2,946,765,800 บาท
โครงการ พัฒนาคุณภาพโรงเรี ยนสู่มาตรฐาน 2,686,712,200 บาท
โครงการ พัฒนาครู ทงั ้ ระบบเต็มตามศักยภาพ 710,501,600 บาท
กองทุนส่ งเสริ มและพัฒนาการศึกษาสาหรั บคนพิการ 150,000,000 บาท

