ตารางสรุ ปงบประมาณรายจ่ ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
งบประมาณรายจ่าย
รายจ่ ายประจาขั้นต่า
รายจ่ ายตามภาระผูกพัน
รายจ่ายตามภารกิจยุทธศาสตร์
งบประมาณรายจ่ าย
รายจ่ ายตามภารกิจพืน้ ฐาน
(5.80)
งานสนองนโยบายรัฐบาลและนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ)
(18.10)
ประจาปี งบประมาณ 2558
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
ทีจ่ าเป็ น (72.88)
ทีต่ ้ องจัดสรร (3.22)
18,536,252,900
315,058,342,600
319,321,049,500
232,731,886,900
10,250,368,100
57,802,541,600
2 ยุทธศาสตร์
(319,321,049,500) 1. งบบุคลากร
งบรายจ่ าย
1. ค่ าตอบแทนพนักงานราชการ
1) การจัดการศึกษาก่ อนประถมศึกษา
121,205,100 1. เสริมสร้ างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
154,945,100
230,790,458,100
6,037,461,500 2) การจัดการศึกษาประถมศึกษาสาหรับโรงเรียนปกติ
1) งบบุคลากร
1) เร่ งรัดการวางรากฐานการพัฒนา
4,129,755,700 2. พัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสร้ างธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
25,680,000
1) เงินเดือนข้าราชการ
2. เงินประกันสังคม 5 %
233,830,618,200
ทีย่ ั่งยืนของประเทศ
3) การบริหารจัดการในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาโดยใช้ พืน้ ทีเ่ ป็ นฐาน
347,700,000 3. ส่ งเสริมกิจกรรมนักเรียนเพื่อเสริมสร้ างคุณธรรม จริยธรรม
129,498,800
225,698,637,500 ของค่ าตอบแทนพนักงานราชการ
2) งบดาเนินงาน
2,409,660,500
4) การสนับสนุนการศึกษาภาคบังคับ
1,355,325,100
และคุณลักษณะทีพ่ ึ่งประสงค์
2) ค่าจ้างประจา
322,538,500 5) การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้ นสาหรับโรงเรียนปกติ
22,079,476,000 2) การศึกษา สาธารณสุ ข คุณธรรม
1,065,163,900 4. จัดการศึกษาสู่ ประชาคมอาเซี ยน
251,013,900
5,091,820,600 3. ค่ าสิ่ งก่ อสร้ าง งบผูกพันตามสั ญญา 6) การก่ อสร้ างปรับปรุงซ่ อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้ างประกอบ
3) งบลงทุน
จริยธรรม และคุณภาพชีวติ
8,203,278,000 5. ส่ งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่ างประเทศทีส่ อง
66,955,300
3,874,978,100 สาหรับโรงเรียนปกติ
16,255,113,200
316,911,389,000 2. งบดาเนินงาน
6. โรงเรียนประชาคมอาเซียน
27,900,000
1,941,428,800 4. ค่ าเช่ ารถยนต์ (รถตู้ส่วนกลาง 15 คัน) 7) การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสาหรับโรงเรียนปกติ
4) งบเงินอุดหนุน
608,929,300 7. พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
1,607,102,300
1) ค่าเช่าบ้าน
4,590,000 8) การส่ งเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา
42,761,272,500
330,140,700
จังหวัดชายแดนภาคใต้
1,369,718,000 5. ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
5) งบรายจ่ ายอื่น
9) การจัดการศึกษาเพื่อนักเรียนพิการโดยโรงเรียนศึกษาพิเศษ
165,968,600 8. การพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย
147,017,000
(319,321,049,500) 3) ค่าตอบแทนเหมาจ่าย
10,800,000 10) การพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการโดยศู นย์ การศึกษาพิเศษ
131,862,700 5 แผนงาน
257,339,800 9. การประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
265,923,300
การจัดหารถประจาตาแหน่ง
1) แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัด
11) ทุนสนับสนุน กศ. สาหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม
53,316,000 10. ยกระดับผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก
237,387,100
2,246,400
งบประมาณรายจ่ าย
ชายแดนภาคใต้
12) สนับสนุนและส่ งเสริมให้ เด็กพิการได้ รับการศึกษาอย่ างทัว่ ถึงและ
661,020,600 11. ส่ งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้ อม
576,510,800
ประจาปี งบประมาณ 2559
1,753,667,400 4) ค่าเช่าทรัพย์สิน
เสมอภาค สอดคล้ องกับความต้ องการจาเป็ นพิเศษของแต่ ละบุคคล
สู่ ประชาคมอาเซียน
103,151,700
319,321,049,500 2) การส่ งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาส
13) พัฒนาวิชาชีพเพื่อการมีงานทาสาหรับเด็กพิการกับเด็กด้ อยโอกาส
32,295,000 12. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
52,493,100
5)
ค่
า
สาธารณู
ป
โภค
งบรายจ่ าย
ในการเข้ าสู่ ประชาคมอาเซียน
14) การก่ อสร้ างปรับปรุงซ่ อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้ างประกอบ
471,219,900 13. ขับเคลื่อนนโยบายสู่ การปฏิบัติโดยกระบวนการบริหารจัดการ
3,351,000
466,312,700
1) งบบุคลากร
345,869,200
สาหรับเด็กพิการ
14. ยกะดับคุณภาพ กศ. ใน ร.ร.ประถมฯ และมัธยมฯ (ภาคบังคับ)
69,124,200
236,827,919,600 3) ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
15) การจัดการศึกษาสาหรับเด็กด้ อยโอกาสโดยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
170,807,100 15 ส่ งเสริมการจัดการศึกษาเน้ นเด็กตกหล่น ออกกลางคัน
418,105,000
2) งบดาเนินงาน
ประพฤติมชิ อบในภาครัฐ
16) จัดตั้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์
122,471,800
และจบ ม.6 ไม่ ได้ เรียนต่ อ
23,789,278,200
310,123,900
17) สนับสนุนและส่ งเสริมให้ เด็กด้ อยโอกาสได้ รับโอกาสทางการศึกษา
24,080,900 16. ส่ งเสริมนิสัยรักการอ่ าน พัฒนาห้ องสมุด 3 ดี
200,000,000
3) งบลงทุน
4) ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ
เหมาะสมตามบริบทและอัตลักษณ์ ของตน
17. สนับสนุนเสริมสร้ างความเข้ มแข็งในการพัฒนาครูอย่ างมีประสิ ทธิภาพ 139,948,600
16,615,450,600
การศึกษา
18) การก่ อสร้ างปรับปรุงซ่ อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้ างประกอบ
416,235,400 18. การวิจยั เพื่อพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
169,549,300
4) งบเงินอุดหนุน
276,852,372,500
สาหรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
19. การวิจยั และพัฒนาการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
233,300
41,930,550,200 5) สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
20. ส่ งเสริมให้ นักเรียนทางานหารายได้ ระหว่างปิ ดภาคเรียน
4,000,000
5) งบรายจ่ ายอื่น
40,059,016,500
21. เสริมสร้ างความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
38,045,000
157,850,900
ให้ สถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
เพิ่มขึน้ จากงบประมาณ
22. การสร้ างจิตสานึกด้ านการบริหารจัดการขยะ นา้ เสี ย และ
152,564,200
รายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2558
มลพิษทางอากาศ
4,262,706,900
23. การช่ วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม
143,233,500
เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 1.35
6 ผลผลิต
(264,916,185,300) 8 โครงการ
(54,404,864,200) 24. การพัฒนาผู้มคี วามสามารถพิเศษด้ านวิทยาศาสตร์
66,717,300
งบรายจ่ าย
1) ผู้จบการศึกษาก่ อนประถมศึกษา
1) เสริมสร้ างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
310,123,900 25. พัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณ์ฯ วิทยาลัยให้ เป็ นโรงเรียนวิทยาศาสตร์
860,039,800
1) งบบุคลากร (1.28)
30,627,160,100 2) เตรียมความพร้ อมสู่ ประชาคมอาเซี ยน
345,869,200 26. สนับสนุนบุคลากรให้ สถานศึกษา (โครงการคืนครู ให้ น.ร.))
5,592,207,600
2,997,301,400 2) ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
3) พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
1,753,667,400 27. ปฏิรูปหลักสู ตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
442,660,300
2) งบดาเนินงาน (7.74)
194,089,320,000 4) คืนครู ให้ นักเรียน
5,592,207,600 28. ครูคลังสมอง
801,276,000
1,709,802,200 3) ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
5) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2,946,765,800 29. จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่ ายอินเตอร์ เน็ตความเร็วสู ง
778,717,300
3) งบลงทุน (2.22)
34,169,842,100 6) พัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่ มาตรฐาน
2,686,712,200
เพื่อการศึกษา
360,337,400 4) เด็กพิการได้ รับการศึกษาขั้นพืน้ ฐานและ
7) พัฒนาครู ท้งั ระบบเต็มตามศักยภาพ
710,501,600 30. พัฒนาบุคลากร ICT เพื่อการศึกษา
638,130,900
4) งบเงินอุดหนุน (-1.94)
การพัฒนาสมรรถภาพ
8) สนับสนุนค่าใช้ จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
40,059,016,500 31. บารุ งรักษาระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
285,981,300
830,722,300
3,164,211,000
32. โรงเรียนในฝันสู่ มาตรฐาน
196,147,800
5) งบรายจ่ ายอื่น (19.71)
5) เด็กด้ อยโอกาสได้ รับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
33. พัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษา
70,959,400
25,988,200
1,774,540,700
34 พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก
1,086,361,000
10) ป้ องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
6) เด็กผู้มคี วามสามารถพิเศษได้ รับ
35. พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดีประจาตาบล
1,333,244,000
การพัฒนาศักยภาพ
36. พัฒนาครู ท้งั ระบบเต็มตามศักยภาพ
710,501,600
37. การสนับสนุนค่ าใช้ จ่ายการจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
40,059,016,500
1,091,111,400
รวม 6 ผลผลิต + 8 โครงการ = 319,321,049,500
หมายเหตุ*** ยังไม่ ได้ รวมกองทุนส่ งเสริมและพัฒนาการศึกษาสาหรับคนพิการ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 จานวน 150,000,000 บาท

-

290,875,130,000

290,875,130,000

