
กลยุทธ์ จุดเน้น โครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ

59,791,330,200  

กลยุทธท์ี่ 1 จุดเน้นด้านนักเรียน 4,431,212,900    

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนใน 1. นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญ สู่มาตรฐานสากล 1. จดัการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 202,695,600       

ระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน 2. ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง 61,286,000         
3. โรงเรียนประชาคมอาเซียน 21,760,000         
4. การพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวยั 118,570,400       
5. การประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสัมฤทธิข์องผู้เรียน 213,723,400       
6. ยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียนในวชิาหลัก 194,180,800       
7.ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 463,420,500       

8. ยกระดับคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (การศึกษาภาคบังคับ) 55,391,800         

9. การวจิยัเพื่อพัฒนานวตักรรมการจดัการศึกษา 142,309,400       
10. การวจิยัและพัฒนาการศึกษาระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน 233,300             
11. สร้างความตระหนักรู้การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนให้กับสถานศึกษาระดับ   

     ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
30,625,600         

12. ปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน 357,189,300       

13. การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน พัฒนาห้องสมุด 3 ดี 200,000,000       

14. จดัหาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษา 778,717,300       

15. บ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 228,785,000       

16. การส่งเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา 368,865,400       

เพ่ิมประสิทธผิลกลยุทธ์ 528,721,000      

 2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักสามัคคี 1. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 124,287,300       

 ปรองดอง สมานฉันท์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2. พัฒนานวตักรรมเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 20,631,500         

 ภูมิใจในความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด 3. ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และลักษณะที่พึงประสงค์ 103,623,200       

 มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม 4. ธ ารงหลักเอกลักษณ์ของชาติ 2,050,000          

5. การสร้างจติส านึกด้านการบริหารจดัการขยะ น้ าเสีย และมลพิษทางอากาศ 122,843,100       

เพ่ิมประสิทธผิลกลยุทธ์ 91,303,000        

กลยุทธท์ี่ 2 จุดเน้นด้านนักเรียน 45,878,854,200  

การเพิ่มโอกาสการเข้าถึง

บริการ

1. นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญสู่มาตรฐาน 1. โรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล 157,088,400       

การศึกษาขัน้พื้นฐานให้ทั่วถึง 2. พัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษา 56,869,800         

ครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับ

โอกาส

3. พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก 917,351,200       

การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 4. พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดีประจ าต าบล 1,203,393,300     

และมีคุณภาพ

2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักชาติ ศาสน์  1. ส่งเสริมให้นักเรียนท างานหารายได้ระหวา่งปิดภาคเรียน 4,000,000          

กษัตริย์ ภูมิใจ ในความเป็นไทย ห่างไกล

ยาเสพติด มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคม

ที่เหมาะสม

3. นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการ  1. ส่งเสริมการจดัการศึกษา เน้นเด็กตกหล่น  ออกกลางคัน และจบ ม. 6 ไม่ได้เรียนต่อ 388,845,200       
ส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นราย 2. ทุนสนับสนุนการศึกษาส าหรับเด็กออทิสติก และเด็กพิการในมูลนิธคุิณพุ่ม 53,316,000         

บุคคล 3. สนับสนุน ส่งเสริมให้เด็กพิการได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค สอดคล้องกับ      

    ความต้องการจ าเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล

580,858,000       

4. พัฒนาวชิาชีพเพื่อการมีงานท าส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส 25,937,800         

5. สนับสนุน และส่งเสริมให้เด็กด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงเหมาะสม    

   ตามบริบทและอัตลักษณ์ของตน

19,477,100         

ความเชือ่มโยงของกลยุทธ์/จุดเน้น/โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ .ศ. 2559

งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา

รวมงบประมาณพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งสิน้



กลยุทธ์ จุดเน้น โครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ

59,791,330,200  รวมงบประมาณพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งสิน้

6. การพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 56,396,500         

7. พัฒนาโรงเรียนจฬุาภรณราชวทิยาลัยให้เป็นโรงเรียนวทิยาศาสตร์ภูมิภาค 1,022,313,900     

8. สนับสนุนค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน 40,059,016,500   

9. การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม 115,819,900       

10. กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาส าหรับคนพิการ 150,000,000       

11. พัฒนารูปแบบการจดัการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 516,963,100       

เพ่ิมประสิทธผิลกลยุทธ์ 551,207,500      

กลยุทธท์ี่ 3 จุดเน้นด้านครูและบคุลากรทางการศึกษา 8,723,356,300    

การพัฒนาคุณภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษา

1. ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะใน

การ

1. สนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาครูอย่างมีประสิทธภิาพ 124,220,500       

บุคลากรทางการศึกษา ส่ือสารมีสมรรถนะในการสอนอย่างมี

ประสิทธภิาพ

2. พัฒนาครูทั้งระบบเต็มตามศักยภาพ 586,428,400       

2. ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการ 3. สนับสนุนบุคลากรให้สถานศึกษา (โครงการคืนครูให้นักเรียน) 5,592,207,600     
บริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธภิาพและเกิด

ประสิทธผิล

4. ครูคลังสมอง 801,276,000       

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวญั

ก าลังใจในการท างาน

5. พัฒนาบุคลากร ICT เพื่อการศึกษา 510,504,700       

4. องค์กร คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่

เกีย่วข้อง วางแผนและสรรหาครูและบุคลากร

6. พัฒนารูปแบบการจดัการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 840,616,600       

ทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ

โรงเรียนและสังคม

เพ่ิมประสิทธผิลกลยุทธ์ 268,102,500      

กลยุทธท์ี่ 4 จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ โครงการ / กิจกรรม 757,906,800      

การพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการ

การกระจายอ านาจและความรับผิดชอบ 1. พัฒนาประสิทธภิาพบริหารจดัการ          50,443,100

1. ส่งเสริมสนับสนุนให้เขตพื้นที่การศึกษา 2. การบริหารจดัการในเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (Area-base) 347,700,000       

ส านักงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา มี 3. ขับเคล่ือนนโยบายสู่การปฏิบัติโดยกระบวนการบริหารจดัการ 2,707,200          

ความสามารถและมีความเข้มแข็งในการบริหาร 4. พัฒนารูปแบบการจดัการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 356,412,700       

จดัการด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธภิาพ

2. บูรณาการการท างานพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาระหวา่งหน่วยงานต่างๆ ในส่วนกลาง เพื่อ

ส่งเสริมให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา
พัฒนาคุณภาพตามบริบทได้เพิ่มขึน้

3. พัฒนาระบบช่วยเหลือ ก ากับ ติดตาม และ

ตรวจสอบการบริหารจดัการงบประมาณที่มี

ประสิทธภิาพ

เพ่ิมประสิทธผิลกลยุทธ์ 643,800            






