
กลยทุธท์ี่ 2  การเพ่ิมโอกาสการเขา้ถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหท้ั่วถึงครอบคลมุผู้เรียนใหไ้ดร้ับโอกาสในการพัฒนาเตม็ตามศักยภาพ

หน่วยงาน

รวม งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน สพฐ. สพป./สพม. สถานศึกษา รับผิดชอบ

45,878,854,200 3,557,920,400   936,485,100     41,221,422,600    163,026,100     2,605,043,700   739,483,200    42,534,327,300 

 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษาตัง้แต่

ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

 นักเรยีนระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานจ านวน 7,213,949 คน

1 นักเรยีนทุกคนไดร้บัการสนุนค่าใช้จา่ยใน

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

2 รอ้ยละ 100 ของผู้ปกครองมีความพึงพอใจใน

การไดร้บับรกิารการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน

40,059,016,500 40,059,016,500    40,059,016,500 1,3  สนับสนุน

ค่าใช้จา่ยฯ

สนผ.

3.8.1 ค่าจดัการเรียนการสอน 24,433,703,500  24,433,703,500     24,433,703,500   

3.8.2 ค่าหนังสือเรียน 5,260,253,700    5,260,253,700       5,260,253,700    

3.8.3 ค่าอปุกรณ์การเรียน 2,794,657,600    2,794,657,600       2,794,657,600    

3.8.4 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 2,842,226,500    2,842,226,500       2,842,226,500    

3.8.5 ค่ากจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 4,728,175,200    4,728,175,200       4,728,175,200    

กิจกรรมหลัก ส่งเสรมิการจดัการศึกษา เน้นเดก็ตกหล่น 

ออกกลางคัน และจบ ม.6 ไม่ไดเ้รยีนตอ่และนักเรยีนพัก

นอนในพ้ืนทีย่ากล าบาก

     388,845,200      388,845,200        38,347,200       49,887,900      300,610,100   ภาคบังคับ/  

 เดก็ตกหล่น

1. การส่งเสรมิการจดัการศึกษา 15,177,000 15,177,000 3,433,600 7,443,400 4,300,000 สนผ.

1) พัฒนารูปแบบการรับนักเรียน สังกดั สพฐ.เพือ่เพิม่

โอกาสทางการศึกษา

 ประชากรวัยเรียน

ทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

 1. ร้อยละของผู้เรียนต่อประชากรวัยเรียนเพิม่ขึ้น

ร้อยละ 2

6,627,000 6,627,000 1,633,600 4,493,400 500,000 2 -4   ภาคบังคับ/   

เด็กตกหล่น

สนผ.

  1.1 พัฒนาระบบการเกณฑ์เด็กเข้าเรียน และการจดัสรร

โอกาสทาง กศ. ตาม พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 

2545

2. อตัราการออกกลางคันลดลง 3,043,400 3,043,400 3,043,400 สนผ.

  1.2 พัฒนานโยบายและแนวปฏิบัติเกีย่วกบัการรับ

นักเรียน เพือ่เพิม่โอกาสทางการศึกษา

 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่จดัการศึกษาโดย

เปิดโอกาสให้เด็กได้รับความเสมอภาคและเป็น

ธรรมในการเข้าเรียน

1,083,600 1,083,600  633,600 450,000 สนผ.

  1.3 พัฒนาและยกัระดับคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนที่มี

อตัราการแข่งขันสูง

1,500,000 1,500,000 500,000 500,000 500,000 สนผ.

  1.4 สร้างองค์ความรู้โดยการวิจยัและพัฒนา 1,000,000 1,000,000 500,000 500,000 สนผ.

2) พัฒนาโรงเรียนในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติ

บุคคล

2,000,000 2,000,000 500,000 0 1,500,000 1 - 4   ภาคบังคับ/ 

เด็กตกหล่น

 2.1 น าร่องพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล โรงเรียนในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติ

บุคคล

ร้อยละ 100 ของโรงเรียนกลุ่มเปูาหมายโครงการ

สามารถพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล

2,000,000 2,000,000 500,000 1,500,000 สนผ.

3) พัฒนารูปแบบการจดัการศึกษาสหกจิระหว่าง สพฐ . กบั

 สพม. เขต 1, เขต 2, เพือ่เพิม่โอกาสทางการศึกษา

2,500,000 2,500,000 500,000 200,000 1,800,000 2 - 4 ภาคบงัคับ/เด็ก

ตกหล่น
สนผ.

 3.1 พัฒนาแผนความร่วมมือรูปแบบสหกจิ ที่เอือ้ต่อการ

เพิม่โอกาสทางการศึกษา

โรงเรียน สังกดั สพม.    เขต 1, เขต 2 ร้อยละ 80 ของโรงเรียนกลุ่มเปูาหมาย มีความ

ร่วมมือในการจดัการศึกษารูปแบบสหกจิ

2,500,000 2,500,000 500,000 200,000 1,800,000 สนผ.

4) ส่งเสริมการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 1,500,000 1,500,000 500,000 500,000 500,000 2 - 3 ภาคบงัคับ/เด็ก

ตกหล่น
สนผ.

  4.1 ปรับปรุงแนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษใน

สถานศึกษาศึกษาขั้นพืน้ฐาน

โรงเรียนที่เปิดห้องเรียนพิเศษทุกโรง สพฐ.มีแนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษใน

สถานศึกษา

1,500,000 1,500,000 500,000 500,000 500,000 สนผ.

รวมทั้งสิน้

แผนปฏบิตัิการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

โครงการ/งาน/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชีว้ัดความส าเร็จ
งบประมาณ ปี 2559 จ าแนกตามงบรายจ่าย หน่วยงานที่รับจัดสรร

ไตรมาส แหล่งเงิน



หน่วยงาน

รวม งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน สพฐ. สพป./สพม. สถานศึกษา รับผิดชอบ
โครงการ/งาน/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชีว้ัดความส าเร็จ

งบประมาณ ปี 2559 จ าแนกตามงบรายจ่าย หน่วยงานที่รับจัดสรร
ไตรมาส แหล่งเงิน

5) ส่งเสริมการจดัท าแผนชั้นเรียนรายปีและแผนชั้นเรียน

เต็มรูปแบบ

2,550,000 2,550,000 300,000 2,250,000 2 - 3 ภาคบงัคับ/เด็ก

ตกหล่น
สนผ.

  5.1 ส่งเสริมการจดัท าแผนชั้นเรียนรายปี ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 255 แห่ง ร้อยละ 100 ของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา มี

แผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา

2,550,000 2,550,000 300,000 2,250,000 สนผ.

2. พัฒนารปูแบบการจดัการศึกษาให้กับเดก็ตกหล่น ออก

กลางคัน พ้ืนทีภู่เขาสูง ถ่ินทุรกันดาร

1. รปูแบบการจดัการศึกษาให้กับ

เดก็ตกหล่นและเดก็ออกกลางคัน 

2. สถานศึกษาในพ้ืนทีพิ่เศษยากล าบาก ภูเขา

สูง ถ่ินทุรกันดาร จ านวน 677 โรง

รอ้ยละ 100 ของสถานศึกษา กลุ่มเป้าหมาย 

พัฒนารปูแบบการจดัการศึกษาทางเลือกในพ้ืนที่

พิเศษ ยากล าบาก ภูเขาสูง ถ่ินทุรกันดาร

315,835,200     315,835,200     15,671,000       3,854,100       296,310,100     1-4 ภาคบังคับ/

เดก็ตกหล่นฯ

สนผ.

 2.1 โครงการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนในพืน้ที่โครงการ

ดอยตุง (พืน้ที่ทรงงาน) อนัเนื่องมาจากพระราชด าริ ระยะที่

 2 มุ่งสู่คุณภาพผู้เรียนสู่ศตวรรที่ 21

9,009,600           9,009,600  9,009,600 1

 2.2 การพัฒนาการจดัการศึกษาในเขตพืน้ที่สูงและ

ชายแดน เพือ่ส่งเสริมการจดัการศึกษาเน้นเด็กตกหล่น 

ออกกลางคัน และจบม.6 ไม่ได้เรียนต่อและนักเรียนพักนอน

ในพืน้ที่ยากล าบาก

3,480,000           3,480,000  1,480,000 2,000,000          1-4

 2.3 การเพิม่โอกาสทางการศึกษาในเขตพืน้ที่สูงและ

ชายแดน

3,900,000           3,900,000 900,000           3,000,000          1-4

 2.4 สร้างทางเลือกในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอยา่ง

หลากหลาย

12,254,100         12,254,100 2,254,100         10,000,000        1-4

 2.5 ประชุมและพัฒนาผู้รับผิดชอบการจดัการศึกษา

โรงเรียนในเขตพืน้ที่สูงและชายแดน

578,000             578,000 578,000            1-4

 2.6 จดันิทรรศการ "สุดขอบฟูากว้างไกล ขุนเขา ชายแดน 

การศึกษาไทยเข้าถึง"

10,973,300         10,973,300  10,973,300 1-4

 2.7 สร้างองค์ความรู้การติดตามและวิจยัพัฒนา 693,200             693,200 193,200            500,000             1

 2.8 ค่าอาหารนักเรียนพักนอนจดัสรรให้เท่ากบันักเรียน

พักนอนของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 

(ภาคเรียนที่ 1= 150 วัน 

ภาคเรียนที่ 2 = 165 วัน)

271,800,500       271,800,500  271,800,500 1, 3

 2.9 โครงการพัฒนาแนวทางการจดัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

ในศูนยก์ารเรียนสู่คุณภาพที่ยัง่ยนื

 1,246,500  1,246,500  1,246,500 1-4

2.10 โครงการพัฒนายกระดับคุณภาพการจดัการศึกษา

ให้แกผู้่ที่ไม่มีหลักฐานทะเบียน

ราษฏรและไม่มีสัญชาติไทย

 1,900,000  1,900,000  1,200,000  700,000 สนผ.

 1. ประชุมปฏิบัติการพัฒนากลไกการส ารวจฐานข้อมูลและ

ระบบการติดตามเพือ่ด าเนินการแกไ้ขปัญหาการตกหล่น

และการเข้าถึงระบบการศึกษาได้อยา่งทั่วถึง

สพท. โรงเรียน และศูนยก์ารเรียนที่จดัโดยองค์กร

เอกชน

ร้อยละ 100 ของเด็กที่ได้รับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

ได้อยา่งทั่วถึง

631,000            631,000            631,000            สนผ.

 2. จดัท าแนวปฏิบัติการรับเด็กเข้าในโรงเรียนก ากบัของรัฐ

ให้แกผู้่ที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฏรและไม่มีสัญชาติไทย

100,000            100,000            100,000            สนผ.

 3. การพัฒนาผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษาในศูนย์

การเรียนที่จดัโดยองค์กรเอกชน

            600,000             600,000            600,000 สนผ.

 4. การปรับปรุงและพัฒนาเอกสารการเรียนการสอน

ภาษาไทยเพือ่การส่ือสารในศูนยก์ารเรียน

311,000            311,000            311,000            สนผ.



หน่วยงาน

รวม งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน สพฐ. สพป./สพม. สถานศึกษา รับผิดชอบ
โครงการ/งาน/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชีว้ัดความส าเร็จ

งบประมาณ ปี 2559 จ าแนกตามงบรายจ่าย หน่วยงานที่รับจัดสรร
ไตรมาส แหล่งเงิน

 5. การด าเนินการติดตาม  ก ากบัดูแล ศูนยก์ารเรียนที่จดั

โดยองค์กรเอกชน คณะกรรมการกลาง

258,000            258,000            158,000            100,000           สนผ.

3. การสนับสนุนการศึกษาขั้นพืน้ฐาน เพือ่พัฒนาการศึกษา

และกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 225 เขต ร้อยละ 100 ของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา มี

แผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการเพือ่ขยาย

โอกาสทางการศึกษาเต็มตามศักยภาพ

55,939,000        55,939,000        17,348,600        38,590,400       1-3 ภาคบังคับ/

เดก็ตกหล่นฯ

 สนผ.

3.1 จดัสรรงบประมาณให้ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาใน

การด าเนินงานวิจยัพัฒนาการวางแผนการศึกษาเพือ่การ

ขยายโอกาสทางการศึกษาให้มีคุณภาพและพัฒนาเต็มตาม

ศักยภาพ

30,000,000        30,000,000        30,000,000       1-3  สนผ.

3.2 เพิม่ศักยภาพบุคลากรด้านการวางแผนการศึกษาเพือ่

จดั กศ. ให้ทั่วถึงและเร่งรัดการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ

8,590,400          8,590,400          8,590,400         1-3  สนผ.

3.3 การสนับสนุนการพัฒนาการวางแผนระดับเขตพืน้ที่ กศ . 12,998,600        12,998,600        12,998,600        

3.4 เพิม่ศักยภาพบุคลากรด้านการพัฒนาประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลด้านงบประมาณในการจดัการศึกษาให้

ทั่วถึงและลดความเหล่ือมล้ า

1,350,000          1,350,000          1,350,000          1-3  สนผ.

3.5 ติดตามประเมินผลการด าเนินการ โครงการฯ 3,000,000          3,000,000          3,000,000          1-3  สนผ.

1,894,000          1,894,000          1,894,000           1-4  ภาคบังคับ/

เดก็ตกหล่น

สอ.

 4.1 ขบวนการลงพืน้ที่เชิงประจกัษ์ ตรวจทานคัดเลือก คัด

สรรนักเรียนทุนพระราชทานและนักเรียนที่ได้รับทุนฯ

1. นักเรียนจ านวน 154 คน 

(จงัหวัดละ 2 คน)

 นักเรียน 154 คน ได้รับการคัดเลือกคัดสรรตาม

หลักเกณฑ์

437,400            437,400            437,400            3 สอ.

 4.2 โครงการปฐมนิเทศ เตรียมน านักเรียนเข้าเฝูารับ

พระราชทานทุนจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม

มกฎุราชกมุาร

 นักเรียน 

จ านวน 154 คน

ครู จ านวน 154 คน

 นักเรียน 154 คน 

ครู จ านวน 154 คน

1,165,000          1,165,000          1,165,000           1-3  สอ.

 4.3 โครงการติดตามผลการด าเนินงานการบริหารจดัการ

ทุนการศึกษาภาคเอกชน

 นักเรียนจ านวน  300  คน  นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือ 291,600            291,600            291,600             1-4 สอ.

โครงการเพ่ิมประสิทธผิลกลยทุธ์ 29,259,800 29,259,800 29,259,800  ภาคบังคับ/

เด็กตกหล่น
สพฐ.

การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสัมคม 115,819,900     115,819,900 58,989,900 38,600,000 18,230,000

โครงการพัฒนาความเข้มแข็งการด าเนินงานแนะแนวใน

สถานศึกษา

33,164,700 33,164,700 13,064,700 6,750,000 13,350,000 ภาคบงัคับ/

ช่วยเหลือ

กลุ่มเปาูหมายทาง

สังคม

 สวก.

กิจกรรมที ่1 บรหิารจดัการการแนะแนว ศูนยแ์นะแนว 225 เขต ร้อยละ 100 ของศูนยแ์นะแนว มีความเข้มแข็งใน

การบริหารจดัการ

 

สร้างความเข้มแข็งศูนยแ์นะแนวประจ า สพท. 225 เขต 8,400,000 8,400,000 4,200,000 4,200,000
ขับเคล่ือนงานแนะแนวเพือ่รู้ตน รู้งาน สานฝันสู่อาชีพ 6,750,000 6,750,000 6,750,000 1, 3
พัฒนาเครือข่ายผู้ปกครองเพือ่การแนะแนวชีวิตและอาชีพ 9,650,000 9,650,000 500,000 9,150,000
กิจกรรมที ่2 แนะแนวการศึกษา และอาชีพ นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย และ ม.ต้น ร้อยละ 80 ของนักเรียนระดับ ม.ต้น ได้รับการ

แนะแนวและวัดความถนัดทางการเรียน และอาชีพ

พัฒนานักเรียนเพือ่นที่ปรึกษา (นร.YC) 2,480,000 2,480,000 2,480,000

โปรแกรมวัดความถนัดทางอาชีพ 1,500,000         1,500,000          1,500,000

จดัท าคู่มือการจดักจิกรรมแนะแนวเพือ่พัฒนาทักษะใน

ศตวรรษที่ 21 ส าหรับครูแนะแนว

2,105,000 2,105,000 2,105,000

 4. กจิกรรมทุนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ



หน่วยงาน

รวม งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน สพฐ. สพป./สพม. สถานศึกษา รับผิดชอบ
โครงการ/งาน/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชีว้ัดความส าเร็จ

งบประมาณ ปี 2559 จ าแนกตามงบรายจ่าย หน่วยงานที่รับจัดสรร
ไตรมาส แหล่งเงิน

จดัท าแนวทางการจดักจิกรรมแนะแนวอาชีพ : รู้ตน รู้งาน 

สานฝันสู่อาชีพ

500,000 500,000 500,000

กจิกรรมแนะแนวเพือ่เสริมสร้างทักษะชีวิตและการมีงานท า 500,000 500,000 500,000

แบบวัดแววความถนัดผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย 500,000 500,000 500,000

กิจกรรมที ่3 แนะแนวดา้นส่วนตวั และสังคม

แนะแนวทางเลือกและโอกาสทางการศึกษาด้านเพศวิถี 779,700           779,700            779,700           

โครงการ การดแูล คุ้มครอง และช่วยเหลือเดก็นักเรยีน 79,055,200 79,055,200 42,325,200 31,850,000 4,880,000 ภาคบงัคับ/

ชว่ยเหลือ
ฉก.ชน

1. สนับสนุนและพัฒนาระบบการดแูลช่วยเหลือและ

คุ้มครองนักเรยีน

สพท. 225 เขต ได้รับการสนับสนุนและพัฒนา

ระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน

ร้อยละ 100 ของ สพท. มีระบบการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

30,250,000 30,250,000 30,250,000

2. รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 9,000,000 9,000,000 5,000,000 4,000,000

    2.1 การปูองกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 5,000,000 5,000,000 5,000,000

    2.2 โครงการ TO BE NUMBER ONE 4,000,000 4,000,000 4,000,000
3. กิจกรรมการดแูล คุ้มครอง และช่วยเหลือเดก็นักเรยีน 14,150,000 14,150,000 13,550,000 600,000

    3.1 กจิกรรมรณรงค์การเยีย่มบ้าน  มีกจิกรรมการเยีย่มบ้านนักเรียนในโรงเรียนทุก

แห่ง

 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกดัด าเนินการ

เยีย่มบ้านนักเรียนจ านวน 2 คร้ังในเดือนสิงหาคม 

และธันวาคม

    3.2 โครงการบ้านน้ าใจ 89 หลัง เนื่องโอกาสเฉลิมพระ

ชนมพรรษา 89 พรรษา

5,600,000 5,600,000 5,000,000 600,000

          - จดัสรรโอนให้ สพท. เป็นค่าใช้จา้ยในการ

สนับสนุนโครงการฯ 3,000 บาท ต่อ 1 หลัง

600,000 600,000 600,000

          - พิธีมอบบ้านหลังที่ 89 และถ่ายทอดสดพร้อมกนั

 9 จดุ ทั่วประเทศ

5,000,000 5,000,000 5,000,000

    3.3 โครงการสรุปเข้ม คร้ังที่ 12 นักเรียนในสังกดัที่มีความสนใจ  มีการจดัติวเข้มสรุปเนื้อหาให้กบันักเรียนที่สนใจ

เพือ่สอบเข้าระดับอดุมศึกษา

400,000 400,000 400,000

    3.4 รายการโทรทัศน์ วาไรต้ีเชิงสารคดี "พระคุณที่สาม" จดัรายงานโทรทัศน์ หัวข้อ พระคุณที่สาม มีรายการโทรทัศน์ หัวข้อ พระคุณที่สาม 8,000,000 8,000,000 8,000,000

    3.5 สรุปผลการด าเนินงานของศูนยเ์ฉพาะกจิคุ้มครอง

และช่วยเหลือเด็กนักเรียน

150,000 150,000 150,000

4. โครงการเสรมิสรา้งความเข้มแข็งระบบการดแูล

ช่วยเหลือนักเรยีนสู่ความยัง่ยนืดว้ยการเสรมิสรา้ง

ภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิต

    4.1  สร้างภูมิคุ้มกนัทางสังคม ร้อยละ 100 ของ สพท. จดักจิกรรมสร้างความคุ้ม

กนัทางสังคมให้กบันักเรียนระดับ 

ม.ต้น

9,000,000 9,000,000 9,000,000

    4.2 กจิกรรมพัฒนาความเข้มแข็งระบบการดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน

มีการด าเนินการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนให้มีความเข้มแข็งและยัง่ยนื

ร้อยละ 100 ของ สพท. และโรงเรียนมีระบบการ

ดูแลช่วยเหลือที่เข้มแข็งและยัง่ยนื

5. การพัฒนางานคุ้มครองเดก็นักเรยีน บุคลากรทางการศึกษา ครู และเจา้หน้าที่ทั้ง

ระดับโรงเรียน ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 

และหน่วยงานที่เกีย่วข้อง

ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้การคุ้มครองอยา่ง

เหมาะสม

8,830,000 8,830,000 7,950,000 880,000

6. การส่งเสรมิและพัฒนาความประพฤตนัิกเรยีน นักเรียนในสังกดัทุกคน ร้อยละ 100 ของนักเรียนในสังกดัได้รับการ

ส่งเสริมและพัฒนาความประพฤตินักเรียน

4,269,200 4,269,200 3,269,200 1,000,000

 มีการจดักจิกรรมปูองกนั แกไ้ขปัญหายาเสพติด 

และโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทุก 

สพท.

 ร้อยละ 100 ของ สพท. มีมีการจดักจิกรรม

ปูองกนั แกไ้ขปัญหายาเสพติด และโครงการ TO 

BE NUMBER ONE

จดัสร้างบ้านให้นักเรียน จ านวน 89 หลัง



หน่วยงาน

รวม งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน สพฐ. สพป./สพม. สถานศึกษา รับผิดชอบ
โครงการ/งาน/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชีว้ัดความส าเร็จ

งบประมาณ ปี 2559 จ าแนกตามงบรายจ่าย หน่วยงานที่รับจัดสรร
ไตรมาส แหล่งเงิน

7. การตดิตามการด าเนินงานศูนยเ์ฉพาะกิจคุ้มครองและ

ช่วยเหลือเดก็นักเรยีน ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

สพท. 225 เขต ร้อยละ 100 ของ สพท.ได้รับการติดตามเพือ่

พัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานการดูแล ช่วยเหลือ 

และคุ้มครองเด็กนักเรียนให้มีประสิทธิภาพมาก

ยิง่ขึ้น

500,000 500,000 500,000

8. จดัพิมพ์เอกสาร สื่อเผยแพร ่และประชาสัมพันธ์ ร้อยละ 100 ของ สพท. โรงเรียน ครู และนักเรียน

ได้รับการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์องค์ความรู้

500,000 500,000 500,000

9. จดัจา้งเหมาบรกิารบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัตงิาน

ของศูนยเ์ฉพาะคุ้มครองและช่วยเหลือเดก็นักเรยีน

2,556,000 2,556,000 2,556,000

โครงการพัฒนาประสิทธภิาพและดแูลความปลอดภัย

ของนักเรยีน และสถานศึกษา

3,600,000        3,600,000        3,600,000 ภาคบงัคับ/

ช่วยเหลือ

กลุ่มเปาูหมายทาง

สังคม

สอ.

1. กจิกรรมมาตรฐานสถานศึกษาปลอดภัย บุคลากรทางการศึกษา  จ านวน  400 คน จาก 4

 ภูมิภาค

ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมกจิกรรมมีความรู้ความ

เข้าใจด้านความปลอดภัยของสถานศึกษา

1,461,240 1,461,240 1,461,240 1 - 4

2. เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร และให้ความรู้แกน่ักเรียน

ด้านการปูองกนัและบรรเทาสาธารณภัย

บุคลากรทางการศึกษา  จ านวน  350 คน จาก 4

 ภูมิภาค

ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมกจิกรรมมีความรู้ความ

เข้าใจด้านการปูองกนัและบรรเทาสาธารณภัย

2,138,760 2,138,760 2,138,760 1 - 4

โครงการเพ่ิมประสิทธผิลกลยทุธ์ 27,413,600 27,413,600       27,413,600       

ภาคบังคับ/

ช่วยเหลือ

กลุ่มเป้าหมายทาง

สังคม

สพฐ.

โครงการพัฒนารปูแบบการจดัการศึกษาในเขตพัฒนา

พิเศษเฉพาะกิจจงัหวัดชายแดนภาคใต้
516,963,100 376,963,100     140,000,000        13,568,000       503,395,100    

โครงการยอ่ย :  พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้

สอดคล้องกับอัตลักษณข์องจงัหวัดชายแดนภาคใต้

นักเรยีนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวัด

ชายแดนภาคใต้

รอ้ยละเฉลี่ยของผลสัมฤทธิท์างการเรยีนในวิชา

หลักเพ่ิมขึ้นรอ้ยละ 5

306,475,100 306,475,100 9,268,000 297,207,100 แก้ไขปญัหาและ

พัฒนาจังหวัด

ชายแดนภาคใต้

สพก.จชต.

 1. ส่งเสริมการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนของรัฐใน

จงัหวัดชายแดนภาคใต้

313 โรงเรียน ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในจงัหวัดชายแดน

ภาคใต้ที่จดัการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาอยา่ง

เป็นรูปธรรม

5,378,300 5,378,300 300,000 5,078,300 1-4

 2. การวิจยัและพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษาที่

สอดคล้องกบัวัฒนธรรมและอตัลักษณ์ของจงัหวัดชายแดน

ภาคใต้

13 สพท. จ านวนงานวิจยัด้านคุณภาพการจดัการศึกษาที่

สอดคล้องกบัวัฒนธรรมและอตัลักษณ์ ของจงัหวัด

ชายแดนภาคใต้

2,000,000 2,000,000 100,000 1,900,000 2

 3. พัฒนาส่ือและเทคโนโลยเีพือ่ส่งเสริมการจดัการศึกษาที่

สอดคล้องกบัวิถีชีวิต อตัลักษณ์และวัฒนธรรมของพืน้ที่

จงัหวัดชายแดนภาคใต้

1,305 โรงเรียน ร้อยละ 90 ของโรงเรียนที่สามารถพัฒนาส่ือและ

เทคโนโลยเีพือ่ส่งเสริมการจดัการศึกษาที่

สอดคล้องกบัวิถีชีวิตอตัลักษณ์และวัฒนธรรมของ

พืน้ที่จงัหวัดชายแดนภาคใต้ได้อยา่งมีคุณภาพ

13,240,000 13,240,000 700,000 12,540,000 2

 4. มหกรรมวิชาการชายแดนใต้ 13 สพท. ร้อยละ 100 ของ สพท.กลุ่มเปูาหมายที่จดั

มหกรรมวิชาการชายแดนใต้ได้และกจิกรรม

เหมาะสมกบักลุ่มสาระการเรียนรู้

9,640,000 9,640,000 500,000 9,140,000 3

 5. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยใน

จงัหวัดชายแดนภาคใต้

1,305 โรงเรียน ร้อยละ 100 ของโรงเรียนกลุ่มเปูาหมายที่สามารถ

จดัการเรียนการสอนภาษาไทย

ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ

17,263,200 17,263,200 500,000 16,763,200 1-4

 6. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ระบบสองภาษา (ไทย–

มลายถูิ่น)

137 โรงเรียน ร้อยละ 100 ของโรงเรียนกลุ่มเปูาหมายที่สามารถ

จดัการเรียนรู้ระบบสองภาษา 

(ไทย-มลาย)ู ได้อยา่งเหมาะสม

5,325,600 5,325,600 500,000 4,825,600 1-4



หน่วยงาน

รวม งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน สพฐ. สพป./สพม. สถานศึกษา รับผิดชอบ
โครงการ/งาน/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชีว้ัดความส าเร็จ

งบประมาณ ปี 2559 จ าแนกตามงบรายจ่าย หน่วยงานที่รับจัดสรร
ไตรมาส แหล่งเงิน

 7. ส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนอสิลามศึกษาใน

โรงเรียนของรัฐในจงัหวัดชายแดนภาคใต้

350 โรงเรียน ร้อยละ 100 ของโรงเรียนที่จดัการเรียนการสอน

อสิลามศึกษาได้อยา่งมีประสิทธิภาพ

249,628,000 249,628,000 6,428,000 243,200,000 1-4

 8. สนับสนุนโรงเรียนคู่ขนานศูนยก์ารศึกษาอสิลามประจ า

มัสยดิ (ตาดีกา)

250 โรงเรียน / 500 ศูนย์ ร้อยละ 100 ของโรงเรียนคู่ขนานศูนยก์ารศึกษา

อสิลามประจ ามัสยดิ (ตาดีกา) ที่สามารถจดั

การศึกษาได้อยา่งมีประสิทธิภาพ

4,000,000 4,000,000 240,000 3,760,000 1-4

โครงการยอ่ย : เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาและ

ศักยภาพผู้เรียน

นักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกจิจงัหวัด

ชายแดนภาคใต้

ร้อยละ 80 ของนักเรียน ชั้น ป.6 ศึกษาต่อชั้น ม .1

 ในภาครัฐ

184,116,000 44,116,000 140,000,000 3,800,000 180,316,000

 9. งานชุมนุมลูกเสือชายแดนภาคใต้ 13 สพท. ร้อยละ 100 ของ สพท.กลุ่มเปูาหมายที่จดังาน

ชุมนุมลูกเสือชายแดนภาคใต้ได้สอดคล้องกบั

แนวทางของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ

6,400,000 6,400,000 500,000 5,900,000 3

 10. การแข่งขันกฬีานักเรียนชายแดนภาคใต้ 13 สพท. ร้อยละ 100 ของ สพท.กลุ่มเปูาหมายที่จดัการ

แข่งขันกฬีานักเรียนชายแดนภาคใต้ได้ตาม

หลักเกณฑ์และกติกาที่ก าหนด

5,800,000 5,800,000 500,000 5,300,000 3

 11. ส่งเสริมประสบการณ์อาชีพของนักเรียนในจงัหวัด

ชายแดนภาคใต้

13 สพท. ร้อยละ 100 ของ สพท.กลุ่มเปูาหมายที่จดั

กจิกรรมส่งเสริมประสบการณ์อาชีพให้กบันักเรียน

ในจงัหวัดชายแดนภาคใต้ได้สอดคล้องกบับริบท

ของโรงเรียนและความต้องการของนักเรียน

18,000,000 18,000,000 0 18,000,000 2

 12. เสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนเพือ่ศึกษาต่อ

ระดับอดุมศึกษา (รินน้ าใจสู่น้องชาวใต้)

15,000 คน ร้อยละ 100 ขของนักเรียนกลุ่มเปูาหมายได้รับ

การส่งเสริมให้เข้าศึกษาต่อในระดับอดุมศึกษา

12,396,000 12,396,000 1,000,000 11,396,000 2

 13. เสริมสร้างโอกาสทางการเรียนของนักเรียนให้เรียนใน

โรงเรียนที่มีชื่อเสียง (โรงเรียนอปุถัมภ์)

300 คน ร้อยละ 80 ของนักเรียนกลุ่มเปูาหมายได้รับโอกาส

ให้เข้าเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง ( โรงเรียน

อปุถัมภ์)

24,720,000 720,000 24,000,000 1,000,000 23,720,000 2

 14. ทุนการศึกษาภูมิทายาท 4,000 คน ร้อยละ 100 ของนักเรียนกลุ่มเปูาหมายได้รับ

ทุนการศึกษาภูมิทายาท

116,800,000 800,000 116,000,000 800,000 116,000,000 3

26,372,000 26,372,000 500,000 25,872,000

 32. โรงเรียนภาษาอาเซียนชายแดนภาคใต้ 16 โรงเรียน ร้อยละ 100 ของโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนให้

จดัการศึกษาเอรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

14,400,000 14,400,000 14,400,000 2-4

 33. พัฒนาเด็กและเยาวชนในสังคมพหุวัฒนธรรมสู่

ประชาคมอาเซียน

1,305 โรงเรียน ร้อยละ 100 ของโรงเรียนด าเนินการพัฒนาเด็ก

แในสังคมพหุวัฒนธรรมสู่ประชาคมอาเซียน

11,972,000 11,972,000 500,000 11,472,000 2-4

โครงการเพ่ิมประสิทธผิลกลยทุธ์ 39,000,000 39,000,000              39,000,000 งานแก้ไขปญัหา

และพัฒนา

จังหวัดชายแดน

ภาคใต้

 สพฐ.

โครงการโรงเรยีนในฝันสู่มาตรฐานสากล 157,088,400     157,088,400     91,414,400       11,250,000      54,424,000       พัฒนา รร.

สู่มาตรฐาน/ รร.

ในฝัน

สนก.

1. พัฒนาคุณภาพโรงเรยีนในฝันสู่มาตรฐานสากลอยา่ง

ยัง่ยนื

 โรงเรียนในฝันจ านวน 2,366 โรง  1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในฝันได้รับการ

พัฒนาหลักสูตร และส่ือ

 2.ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในฝันได้รับการพัฒนา

ให้คงสภาพและยัง่ยนื

- การพัฒนาชุดฝึกอบรม ส่ือ และทีมวิทยากร เพือ่การ

พัฒนาโรงเรียนคุณภาพระดับอ าเภอ

10,620,400        10,620,400        3,120,400          7,500,000          1-4

- การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในฝันให้คงสภาพและยัง่ยนื 9,673,600          9,673,600          9,673,600          1-4

โครงการยอ่ย : ส่งเสรมิการจดัการศึกษาอาเซียนจงัหวัดชายแดนภาคใต้



หน่วยงาน

รวม งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน สพฐ. สพป./สพม. สถานศึกษา รับผิดชอบ
โครงการ/งาน/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชีว้ัดความส าเร็จ

งบประมาณ ปี 2559 จ าแนกตามงบรายจ่าย หน่วยงานที่รับจัดสรร
ไตรมาส แหล่งเงิน

2. พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน คุณภาพวิชาการ และผลงาน

ของโรงเรยีนในฝัน

 นักเรียน รร.ในฝัน  ร้อยละ 80 ของนักเรียน รร.ในฝันมีนิสัยใฝุรู้ 

แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นคนดี มีศีลธรรม 

รู้จกัคิดวิเคราะห์ มีทักษะในศตวรรษที่ 21

- การพัฒนาโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากลและศูนยพ์ัฒนา

เพือ่  การเรียนรู้และบริการ

87,354,400        87,354,400        29,180,400        11,250,000       46,924,000        1-4

- การน าเสนอผลงานและการจดังาน Labschool 

Symposium 2015

44,940,000        44,940,000        44,940,000        1-4

- โครงการประกวดส่ือนวัตกรรมการเรียนรู้และแข่งขัน 4,500,000          4,500,000          4,500,000          1-4

โครงการเพ่ิมประสิทธผิลกลยทุธ์        39,059,400 39,059,400        39,059,400        
พัฒนา รร.

สู่มาตรฐาน/ รร.ใน

ฝัน

สพฐ.

กิจกรรม พัฒนาโรงเรยีนมัธยมศึกษา 1 โรงเรยีนมาตรฐานสากล

2 โรงเรยีนมัธยมศึกษาสังกัด สพฐ.

 รอ้ยละ 80 ของโรงเรยีนมาตรฐาน สากลบรหิาร

จดัการระบบเชิงคุณภาพไดต้ามเกณฑ์

56,869,800 56,869,800 6,446,600 4,519,200 45,904,000 พัฒนา รร.

สู่มาตรฐาน/ รร.

มัธยมศึกษา

สมป.

1.พัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากลให้บรรลุตามเปูาหมาย

และตัวชี้วัด  ในการยกระดับคุณภาพ

9,334,000 9,334,000 527,200 8,806,800 1

2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรในการจดัการ

เรียนการสอนตามแนวทางการจดัการเรียนการสอนใน

โรงเรียนมาตรฐานสากล บูรณาการ 8 กลุ่มสาระตาม

แนวทางบันได 5 ขั้นแห่งการเรียนรู้และรายวิชา 

(Independent Study : IS)

23,405,200 23,405,200 1,228,000 22,177,200 2

3. ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจดัการด้วยระบบคุณภาพ 7,670,400 7,670,400 3,670,400 4,000,000 2, 3

4. พัฒนาคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่มาตรฐานสากล

ด้วยกลไกเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษา

16,460,200 16,460,200 1,021,000 4,519,200 10,920,000 2, 3

โครงการเพ่ิมประสิทธผิลกลยทุธ์ 14,089,600 14,089,600 14,089,600 พัฒนา รร.

สู่มาตรฐาน/ รร.

มัธยมศึกษา

สพฐ.

โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรยีนสู่มาตรฐาน  กิจกรรม

พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรยีนดปีระจ าต าบล

รอ้ยละ 60 ของนักเรยีนในโรงเรยีนดปีระจ าบลได้

เรยีนรู้งานอาชีพ เหมาะสมกับศักยภาพของตน 

และสามารถน าไปประกอบอาชีพไดเ้มื่อจบ

การศึกษาอยา่งน้อย 1 อาชีพ

1,203,393,300   519,502,800     683,890,500     1,203,393,300    พัฒนาโรงเรยีน

สู่มาตรฐาน/ดี

ต าบล

ศนฐ.

1.พัฒนา ร.ร. 5,762 แห่ง ปี 2553 - 2559

1.1 จดัสรรงบประมาณเพือ่พัฒนาการเรียนการสอน/

วิชาการ/วิชาชีพ นร. ร.ร. ละ 46,400 บาท

1.2 จดัหาครุภัณฑ์ เพือ่พัฒนาการเรียนการสอน/วิชาการ/

วิชาชีพ 1,000 ร.ร. ๆ ละ 172,329 บาท

1.3 กอ่สร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ

 และส่ิงกอ่สร้างอืน่

โรงเรียน จ านวน 5,762 โรง 882,604,000      198,713,500      683,890,500      882,604,000      1,2 ศนฐ.

2. พัฒนาโรงเรียน 1,000 แห่ง เปูาหมายปี 2559

2.1 จดัหาส่ือวัสดุและด าเนินงานเพือ่พัฒนาการเรียนการ

สอน/วิชาการ/วิชาชีพ ร.ร.ละ 80,000 บาท

โรงเรียน จ านวน 1,000 โรง 80,000,000        80,000,000        80,000,000        1,2 ศนฐ.

3. ซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟฟูาโรงเรียนให้ปลอดภัย 

เพียงพอ ร.ร. ละ 500,000 บาท

โรงเรียน 400 โรง 159,083,700      159,083,700      159,083,700      1,2 ศนฐ.



หน่วยงาน

รวม งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน สพฐ. สพป./สพม. สถานศึกษา รับผิดชอบ
โครงการ/งาน/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชีว้ัดความส าเร็จ

งบประมาณ ปี 2559 จ าแนกตามงบรายจ่าย หน่วยงานที่รับจัดสรร
ไตรมาส แหล่งเงิน

4. โครงการพัฒนาคุณภาพวิชาการโรงเรียนดีประจ าต าบล

4.1 สนับสนุนการพัฒนางานวิชาการ การก ากบั ตรวจสอบ

การประเมินและการศึกษาดูงานเพือ่สร้างแรงผลักดันให้

เกดิการเปล่ียนแปลง 1,000 โรงเรียนๆ ละ 50,000 บาท

4.2 จดัสรรให้ สพท. ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตามการ

ด าเนินงานของโรงเรียนในโครงการ จ านวน 225 เขตๆ ละ 

30,000 บาท

4.3 ค่าอาหารท าการนอกเวลาเพือ่วิศกรตรวจสอบ

ประมาณการปรับปรุงระบบไฟฟูา (5 คนx100วันx200บาท)

4.4 ติดตาม ก ากบั ประเมิน ร.ร.

4.5 ค่าใช้จา่ยในการประชุมสัมมนาเพือ่จดัท าคู่มือการแนะ

แนวอาชีพ

4.6 จดัประชุมการจดัการความรู้ให้กบัผู้บริหารโรงเรียน 4 

ภาคเพือ่สร้างเครือข่ายและแนวร่วมการพัฒนาในแนว

ระนาบรวมทั้งปรับความเข้าใจให้การด าเนินการเป็นไปตาม

โครงการและสร้างแรงผลักดันภายในให้เกดิการเปล่ียนแปลง

4.7 จดัพิมพ์คู่มือการแนะแนวอาชีพให้กบั สพท.และ

โรงเรียนทุกโรง

4.8 จดัพิมพ์เอกสารการจดัท าหลักสูตรการสอนอาชีพให้ 

สพท.และโรงเรียนทุกโรง

4.9 จดัพิมพ์รายงานผลการด าเนินงานโครงการ
5. ประเมินและคัดเลือก สพท/ โรงเรียนที่มี

ผลปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

โรงเรียน จ านวน 5,762 โรง สพฐ.มีโรงเรียนที่มีผลปฏิบัติที่เป็นเลิศ((Best 

Practice)  สามารถเป็นต้นแบบในระดับประเทศ

ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ

8,940,000          8,940,000          8,940,000          1,2,3 ศนฐ.

โครงการเพ่ิมประสิทธผิลกลยทุธ์ 129,850,700     129,850,700     129,850,700     .1-4  พัฒนาโรงเรยีน

สู่มาตรฐาน/ดี

ต าบล

สพฐ.

พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรยีนขนาดเล็ก 917,351,200     917,351,200     365,321,300     24,729,900      527,300,000     สนผ./สกบ.

1. พัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการศึกษาโรงเรยีนขนาดเล็ก โรงเรยีนขนาดเล็ก จ านวน 15,577 โรง 

นักเรยีน 1,010,593 คน

รอ้ยละ 80 ของโรงเรยีนขนาดเล็กทีไ่ดร้บัการ

พัฒนาให้มีประสิทธภิาพในการบรหิารจดัการ

840,920,000 840,920,000 322,720,000 518,200,000 พัฒนา ร.ร. สู่

มาตรฐาน/โรงเรียน

ขนาดเล็ก

สนผ.

1.1 สนับสนุนค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียนเดินทางมารียนที่

โรงเรียนของการมาเรียนรวมการเลิกสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน

 และการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กที่เป็นศูนยก์าร

เรียน ตามระยะทาง

239,100,000      239,100,000      239,100,000      สนผ.

1.2 การบริหารจดัการรับ-ส่งนักเรียน 50,500,000        50,500,000        50,500,000        สนผ.

  - รถปิคอพั 243 คัน ๆละ 150,000 บาท 36,450,000        36,450,000        36,450,000

  - รถตู้ 45 คัน ๆ ละ 150,000 บาท 6,750,000 6,750,000 6,750,000

  - รถบริจาคเพือ่รับ-ส่งนักเรียน คันๆ ละ 150,000 บาท 4,500,000 4,500,000 4,500,000

  - ค่าใช้จา่ยในการซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 2,800,000 2,800,000 2,800,000

1.3 การบริหารจดัการ Mobile 30 คัน ๆละ 150,000 บาท 4,500,000 4,500,000 4,500,000          สนผ.

1.4 สนับสนุนการจดัการเรียนการสอนคละชั้น จ านวน 910

 โรงเรียนๆ ละ 20,000 บาท

18,200,000 18,200,000 18,200,000        สนผ.

1.5 การด าเนินงานคณะกรรมการโรงเรียนขนาดเล็ก 15,000,000 15,000,000 15,000,000 สนผ.

  - การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนขนาดเล็ก 3,300,000 3,300,000 3,300,000          

ศนฐ.1,2,3โรงเรียน จ านวน 5,762 โรง 72,765,600        72,765,600        72,765,600        



หน่วยงาน

รวม งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน สพฐ. สพป./สพม. สถานศึกษา รับผิดชอบ
โครงการ/งาน/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชีว้ัดความส าเร็จ

งบประมาณ ปี 2559 จ าแนกตามงบรายจ่าย หน่วยงานที่รับจัดสรร
ไตรมาส แหล่งเงิน

  - สนับสนุนรางวัลโรงเรียนขนาดเล็กทีม่ีวิธีปฏบิติั ทีเ่ปน็เลิศ  2558 11,700,000 11,700,000 11,700,000

   * รางวัล ระดับประเทศ 16 รางวัล ๆละ 200,000 บาท 3,200,000 3,200,000 3,200,000

   * รางวัล ระดับโซนภูมิภาค 64 รางวัล ๆละ 100,000 บาท 6,400,000 6,400,000 6,400,000

   * ค่าใช้จา่ยในการจดัพิธีมอบโล่ เกยีรติบัตรจดันิทรรศการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000          

   * จดัประชุมจดัท าแนวทางคัดเลือกโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติ

ที่เป็นเลิศปี 2559

600,000 600,000 600,000            

   * พิมพ์เอกสารเผยแพร่ 500,000 500,000 500,000            

1.6 สนับสนุนงบประมาณพืน้ฐานให้โรงเรียนขนาดเล็ก

จ านวน 10,000 โรงเรียน

500,000,000 500,000,000 500,000,000       สนผ.

1.7 จดัท านโยบายปี 2560 และการส่ือนโยบายสู่การ

ปฏิบัติและการายงานผลตามนโยบาย

3,200,000 3,200,000 3200000 สนผ.

1.8 การสนับสนุบการศึกษาวิจยั การประชุมชี้แจง การ

ติดตามผลการด าเนินงาน ของสพท.จดัพิมพ์เอกสารเผยแพร่

10,420,000 10,420,000 10,420,000        สนผ.

 2. ยกระดบัคุณภาพการศึกษาในโรงเรยีนขนาดเล็ก  คร ู ผู้บรหิาร ศึกษานิเทศก์ โรงเรยีนขนาดเล็ก

 สพป. 183 แห่ง

1.คร ู ผู้บรหิาร ศึกษานิเทศก์ โรงเรยีนขนาดเล็ก

มีความเข้มแข็งดา้นวิชาการ                        

  2.นักเรยีนในโรงเรยีนขนาดเล็ก มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนดขีึ้น

76,431,200       76,431,200       51,701,300       24,729,900      พัฒนา ร.ร. สู่

มาตรฐาน/

โรงเรยีนขนาด

เล็ก

สกบ.

2.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพือ่สร้างความเข้มแข็ง

ด้านวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็ก

16,479,900        16,479,900        9,281,400          7,198,500         1           สกบ.

2.2 การบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูไม่

ครบชั้น /ครบชั้น

34,707,300                34,707,300 17,175,900               17,531,400            2  สกบ.

2.3 โครงการพัฒนาการจดัการเรียนการสอน

ทางไกลผ่านดาวเทียมเพือ่ใช้ในโรงเรียนขนาดเล็ก

25,244,000                25,244,000 25,244,000                   3  สกบ.

โครงการเพ่ิมประสิทธิผ์ลกลยทุธ 169,009,800     169,009,800     169,009,800     

ส่งเสรมิให้นักเรยีนท างานหารายไดร้ะหว่าง

ปิดภาคเรยีน

4,000,000         4,000,000         880,000           3,120,000       

โครงการส่งเสริมให้นักเรียนท างานหารายได้ในช่วงปิดภาค

เรียนฤดูร้อนปี 2559

นักเรียนไม่น้อยกว่า1,000 คนได้เข้าร่วมโครงการ นักเรียนร้อยละ 100  ที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้

และมีทักษะในการประกอบอาชีพ

4,000,000          4,000,000          880,000 3,120,000 2 ภาคบังคับ สอ. 

นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ได้รับการส่งเสริมและ

พัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล

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

ทุนสนับสนุนการศีกษาส าหรับเด็กออทิสติก และเด็กพิการ

ในมูลนิธิคุณพุม่

เด็กออทิสติกและเด็กพิการจ านวน 10,660 คน ร้อยละ 100 ของกลุ่มเปูาหมายได้รับการสนับสนุน

ให้ได้รับการศึกษาอยา่งเหมาะสมและต่อเนื่อง

53,316,000        53,316,000           53,316,000        เด็กพิการฯ สศศ.

580,858,000     374,665,900     200,000,000        6,192,100         77,855,900       103,981,100    399,021,000     

2.1. อดุหนุนส่ือ ส่ิง อ านวยความสะดวกคนพิการในศูนย์

การศึกษาพิเศษ (บัญชี ข และ ค)

 - นักเรียนพิการจ านวน 100,000 คน  - นักเรียนพิการได้รับคูปองการศึกษา ส่ือ ส่ิง

อ านวยความสะดวกบัญชี ข และ ค

200,000,000     200,000,000        200,000,000     1,3 เดก็พิการฯ  สศศ.

2.2. สนับสนุนค่าจา้งครูห้องเรียนคู่ขนาน

ออทิสติกและปฏิบัติงานในพืน้ที่เส่ียงภัย

 - ครูอตัราจา้งครูห้องเรียนคู่ขนานออทิสติกและ

ปฏิบัติงานในพืน้ที่เส่ียงภัยจ านวน  114 คน

 - ร้อยละ 100 ของครูอตัราจา้งห้องเรียนคู่ขนาน

ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการจดัการเรียนการสอน

เด็กออทิสติกได้อยา่งมีคุณภาพ

21,642,000       21,642,000       21,642,000       1,3 เดก็พิการฯ  สศศ.

2.3. สนับสนุนค่าจา้งครูศูนยก์ารเรียนส าหรับเด็กเจบ็ปุวย

เร้ือรังในโรงพยาบาลและปฏิบัติงานในพืน้ที่เส่ียงภัย

 - ครูอตัราจา้งศูนยก์ารเรียนส าหรับเด็กเจบ็ปุวย

เร้ือรังในโรงพยาบาลจ านวน 112 คน

 -ร้อยละ 100 ของครูศูนยก์ารเรียนส าหรับเด็ก

เจบ็ปุวยเร้ือรังในโรงพยาบาลและปฏิบัติงานใน

พืน้ที่เส่ียงภัย ได้รับการสนับสนุนค่าจา้ง จาก สศศ.

21,240,000       21,240,000       21,240,000       1,3 เดก็พิการฯ  สศศ.

 2. กิจกรรม : สนับสนุนและส่งเสรมิให้เดก็พิการไดร้บัการศึกษาอยา่งทัว่ถึงและเสมอภาคสอดคล้องกับความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของแตล่ะบุคคล



หน่วยงาน

รวม งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน สพฐ. สพป./สพม. สถานศึกษา รับผิดชอบ
โครงการ/งาน/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชีว้ัดความส าเร็จ

งบประมาณ ปี 2559 จ าแนกตามงบรายจ่าย หน่วยงานที่รับจัดสรร
ไตรมาส แหล่งเงิน

2.4. สนับสนุนค่าจา้งครูวอลดอร์ฟ - ครูอตัราจา้งจ านวน 72 อตัรา  - ร้อยละ 100 ของครูอตัราจา้งวอลดอร์ฟ ได้รับ

การสนับสนุนงบประมาณจาก สศศ.

13,986,000       13,986,000       13,986,000       1,3 เดก็พิการฯ  สศศ.

2.5 การพัฒนาผู้เรยีน 3,905,700         3,905,700         781,100           3,124,600         1-4 เดก็พิการฯ  สศศ.

     - การส่งเสริม สนับสนุนและส่งเสริมคนพิการและ

ผู้ด้อยโอกาสให้มีความเป็นเลิศด้านกฬีา ดนตรี และศิลปะ

นักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ จ านวน 51 

โรงเรียน และโรงเรียนเฉพาะความพิการจ านวน 

46 โรงเรียน

1. ร้อยละ 20 ของนักเรียนมีความเป็นเลิศด้านกฬีา

 ดนตรี และศิลปะ

3,905,700         3,905,700         781,100           3,124,600         

2.6 การจดัการศึกษาแบบเรยีนรว่ม/เรยีนรวม 225,412,500     225,412,500     27,752,300       103,981,100    93,679,100       1-4 เดก็พิการฯ  สศศ.

   - การพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษาเรียนร่วม/เรียนรวม 1. นักเรียนพิการในโรงเรียนที่จดัการเรียนร่วม  

21,972 โรง  จ านวน 386,823 คน 

 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนที่

จดัการเรียนร่วม 11,501 คน 

1. นักเรียนพิการในโรงเรียนที่จดัการเรียนร่วม 

21,972 โรง  จ านวน 386,823 คน ได้รับสิทธิและ

โอกาสทางการศึกษาอยา่งทั่วถึงและมีคุณภาพตาม

มาตรฐานที่ก าหนด

2. นักเรียนพิการเรียนร่วมในโรงเรียนศึกษา

สงเคราะห์ได้รับการพัฒนาด้านการเรียนรู้

 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนที่

จดัการเรียนร่วมได้รับการพัฒนาอยา่งทั่วถึง

 3. โรงเรียนที่จดัการเรียนร่วม 21,972 โรง 

สามารถจดัการศึกษาให้กบัคนพิการในรูปแบบที่

เหมาะสม และมีโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม 

1,288 โรง ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นศูนยบ์ริการ

ทางการศึกษาพิเศษ (Student Support Services

 : SSS)  ส าหรับนักเรียนพิการเรียนร่วมและเป็น

แหล่งเรียนรู้ให้กบัโรงเรียนใกล้เคียงที่รับคนพิการ

เข้าเรียนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ

173,301,900     173,301,900     17,330,200       103,981,100    51,990,600       

  -  ศูนยก์ารเรียนส าหรับเด็กเจบ็ปุวยเร้ือรังในโรงพยาบาล ศูนยก์ารเรียนส าหรับเด็กเจบ็ปุวยเร้ือรังใน

โรงพยาบาล  48  ศูนย ์ใน  43 จงัหวัด มี

อปุกรณ์การจดัการเรียนรู้เคล่ือนที่เพือ่ใช้ใน

โรงพยาบาล  43 จงัหวัด 48 แห่งๆละ  1  ชุด

เชิงปรมิาณ 

1. จ านวนของศูนยก์ารเรียนฯ เปิดกระจายอยา่ง

ทั่วถึง เพือ่รองรับจ านวนเด็กเจบ็ปุวยเร้ือรัง

2. อตัราความสามารถเข้าเรียนต่อในระบบ

โรงเรียนของเด็กเจบ็ปุวยเร้ือรังสูงขึ้น

3. อตัราการตกซ้ าชั้น / ออกกลางคันของเด็ก

เจบ็ปุวยเร้ือรังน้อยลง

เชิงคุณภาพ 

'- ประสิทธิภาพของการให้บริการของศูนยก์าร

เรียนส าหรับเด็กเจบ็ปุวยเร้ือรังในโรงพยาบาลสูงขึ้น

 ซ่ึงส่งผลต่อพัฒนาการในด้านต่างๆ ของเด็ก

เจบ็ปุวยเร้ือรัง

948,000           948,000           189,600           758,400           



หน่วยงาน

รวม งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน สพฐ. สพป./สพม. สถานศึกษา รับผิดชอบ
โครงการ/งาน/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชีว้ัดความส าเร็จ

งบประมาณ ปี 2559 จ าแนกตามงบรายจ่าย หน่วยงานที่รับจัดสรร
ไตรมาส แหล่งเงิน

 - การพัฒนาคุณภาพคนพิการที่รับบริการที่ศูนยก์ารศึกษา

พิเศษ {Early Intervention : EI}

1. เชิงปรมิาณ

คนพิการอายแุรกเกดิ-5 ปี (ให้บริการช่วยเหลือ

ระยะแรกเร่ิม) จ านวน 3,970  คน

คนพิการอาย ุ6-15 ปี (โปรแกรมพัฒนาทักษะ

การด ารงชีวิต) จ านวน  3,601 คน

2. เชิงคุณภาพ

คนพิการอายแุรกเกดิ-15  ปี ได้รับบริการ

ช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม เตรียมพร้อมกอ่นเข้า

เรียนและแนวทางพัฒนาทักษะการด ารงชีวิต มี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีสุขภาพด้านร่างกาย จติใจ 

มีทักษะในการช่วยเหลือตนเองได้ อยูแ่ละใช้ชีวิต

ในสังคมได้อยา่งเหมาะสมพอเพียง

1.  ร้อยละ 80 คนพิการที่มารับบริการที่ศูนย์

การศึกษาพิเศษได้รับบริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม

 การพัฒนา และเตรียมความพร้อมตามความ

ต้องการจ าเป็นที่ระบุไว้ในแผนการจดัการศึกษา

เฉพาะบุคคลอยา่งมีคุณภาพเหมาะสม เสมอภาค 

2. ศูนยก์ารศึกษาพิเศษมีชุดแนวทางการให้บริการ

ข่วยเหลือระยะแรกเร่ิมและแนวทางทักษะการ

ด ารงชีวิตส าหรับคนพิการของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ

ให้มีความเหมาะสมกบัความต้องการจ าเป็นพิเศษ

ของแต่ละบุคคล

4,618,600         4,618,600         923,700           3,694,900         

 - การพัฒนาศูนยก์ารเรียนเฉพาะความพิการ 1 อ าเภอ 1 

ศูนย์

1. ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ สาขา จ านวน 40 ศูนย ์

2. สนับสนุน ส่งเสริมการด าเนินงานศูนยก์ารเรียน

เฉพาะความพิการ ร่วมกบั ครอบครัว บุคคล 

ชุมชน องค์กรวิชาชีพ องค์กรวิชาชีพ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

1. ศูนยก์ารเรียนเฉพาะความพิการ และศูนย์

การศึกษาพิเศษ สาขา ได้รับการส่งเสริมและ

สนับสนุน ในการจดัการศึกษาและให้บริการกบัคน

พิการ ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ

2. คนพิการในพืน้ที่ได้รับโอกาสการเข้าถึงบริการ

ในการจดัการศึกษา ฟืน้ฟูสมรรถภาพศักยภาพ

ตามความต้องการจ าเป็นพิเศษอยา่งทั่วถึง

24,717,500       24,717,500       4,943,500         19,774,000       

 - ปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปล่ียนพ่อแม่เป็นครู 1.ครอบครัวคนพิการรุนแรง จ านวน 8,870  

ครอบครัว

2.คนพิการรุนแรงที่บ้าน จ านวน 8,870  คน   

 

1. คนพิการรุนแรงตามบ้านได้รับบริการฟืน้ฟู

สมรรถภาพ เพือ่เตรียมความพร้อมตามความ

ต้องการจ าเป็นพิเศษจากศูนยก์ารศึกษาพิเศษ

2.ผู้ปกครองคนพิการรุนแรงตามบ้านได้รับความ

ช่วยเหลือ และความรู้ในการดูแลบุตรพิการได้

อยา่งถูฏต้อง และเหมาะสมกบัความต้องการ

จ าเป็นพิเศษเป็นรายบุคคล

21,826,500       21,826,500       4,365,300         17,461,200       

2.7 ครแูละบุคลากรทางการศึกษา 35,903,500       29,711,400       6,192,100         9,221,600         26,681,900       1-4 เดก็พิการฯ  สศศ.

2,014,200         2,014,200         2,014,200         1-4 เดก็พิการฯ  สศศ.

      - การอบรมเชิงปฎิบัติการจดัท าทะเบียนประวัติ

อเิล็กทรอนิกส์ (ก.ค.ศ.16)

  เจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบงานทะเบียนประวัติ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน

สถานศึกษา สังกดัส านักบริหารงานการศึกษา

พิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พืน้ฐาน จ านวน 271 คน

 ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สามารถ

บริหารงานบุคคลโดยใช้ระบบทะเบียนประวัติ

อเิล็กทรอนิกส์ไปใช้ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ

668,700           668,700           668,700           

      - การอบรมครูผู้ช่วยเพือ่เตรียมความพร้อมและพัฒนา

อยา่งเข้มกอ่นแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งครูตามหลักเกณฑ์ที่ 

ก.ค.ศ. ก าหนด

ครูผู้ช่วย ในสถานศึกษา สังกดัส านักบริหารงาน

การศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพืน้ฐาน จ านวน 350 คน

-ร้อยละ 100 ของครูผู้ช่วยได้รับการส่งเสริม และ

พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและจติวิญญาณ

ความเป็นครู

1,345,500         1,345,500         1,345,500         

1,814,000         1,814,000         1,814,000         1-4 เดก็พิการฯ  สศศ.

 (2.7.1) กิจกรรมส่งเสรมิพัฒนาครดูา้นความก้าวหน้าทางวิชาชีพ

 (2.7.2) กิจกรรม ส่งเสรมิพัฒนาครดูา้นความก้าวหน้าทางวิชาการ



หน่วยงาน

รวม งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน สพฐ. สพป./สพม. สถานศึกษา รับผิดชอบ
โครงการ/งาน/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชีว้ัดความส าเร็จ

งบประมาณ ปี 2559 จ าแนกตามงบรายจ่าย หน่วยงานที่รับจัดสรร
ไตรมาส แหล่งเงิน

      - การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาพิเศษ

ส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ คร้ังที่ 5

1. ผู้บริหารและครูจากสถานศึกษาส าหรับคน

พิการสังกดัส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

2. ผู้บริหารและครูจากสถานศึกษาส าหรับคน

พิการสังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

เอกชน

3. ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนที่มีความต้องการ

จ าเป็นพิเศษและองค์กรคนพิการ 

4. ผู้แทนองค์กรจากหน่วยงานภาครัฐที่

ด าเนินการเกีย่วกบัคนพิการ

5. ผู้แทนจากส านักงานคณะกรรมการการ

อดุมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวะ 

ศึกษา และสถาบันอดุมศึกษาในส่วนที่มี

โปรแกรมการศึกษาพิเศษ 

6. ผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน และ

ประเทศอืน่ๆ

7. ผู้แทนจากส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

1. ร้อยละ 80 ของผลงานวิชาการที่ได้รับการ

คัดเลือกเป็นนวัตกรรมใหม่ด้านการศึกษาพิเศษ 

2.ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจ

ในกจิกรรมการประชุมวิชาการด้านการศึกษาพิเศษ

1,814,000         1,814,000         1,814,000         

32,075,300       25,883,200       6,192,100         5,393,400         26,681,900       1-4 เดก็พิการฯ  สศศ.

      - การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาสู่การ

ยกระดับคุณภาพการศึกษาพิเศษ

บุคลากรศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ทุกศูนยฯ์     บุคลากรทางการศึกษาของศูนยก์ารศึกษาพิเศษมี

ความรู้ความสามารถ มีทักษะในการจดัการเรียน 

การสอน และการให้บริการทางการศึกษาส าหรับ

คนพิการได้อยา่งมีประสิทธิภาพ

7,991,100         7,991,100         7,991,100         

     - การอบรมบุคลากรเพือ่พัฒนาการบริหารงานในสังกดั

ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 147 คน ประกอบด้วย

 ข้าราชการ ลูกจา้งประจ า และพนักงานราชการ

 สังกดัส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

บุคลากรของส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มี

โอกาสร่วมแสดงความคิดเห็นเกีย่วกบัการพัฒนา

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

720,800           720,800           720,800 

      -การประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่พัฒนาศักยภาพการ

บริหารงานสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาสังกดั

ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ผู้บริหารสังกดัส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

และผู้เกีย่วข้องจ านวน  200 คน

ร้อยละ 100 ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกดัส านัก

บริหารงานการศึกษาพิเศษ มีความเข้าใจนโยบาย 

ทิศทางการด าเนินงาน

1,477,700         1,477,700         295,500           1,182,200         

     - พัฒนาความเข้มแข็งด้านการด าเนินงานเครือข่าย

ส่งเสริมประสิทธิภาพการจดัการศึกษาโรงเรียนศึกษา

สงเคราะห์  โรงเรียนเฉพาะความพิการ และศูนยก์ารศึกษา

พิเศษ

เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจดัการศึกษา

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนเฉพาะความ

พิการ  และศูนยก์ารศึกษาพิเศษ จ านวน 20 

เครือข่าย

ร้อยละ 100 ของเครือข่ายได้รับการสนับสนุนเพือ่

พัฒนาความเข้มแข็งในการด าเนินงาน

3,773,400         3,773,400         754,700           3,018,700         

     - การเสริมพลังบวกสร้างพลังใจเพือ่พัฒนาทักษะชีวิต

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงของโรงเรียนเฉพาะ

ความพิการ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียน

เฉพาะความพิการ 4 ประเภทความพิการ

ร้อยละ 80 ของนักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้เป็น

เคร่ืองมือในการด าเนินชีวิต และอยูร่่วมในสังคมได้

อยา่งมีคุณภาพ

1,946,300         1,946,300         389,300           1,557,000         

     - พัฒนาการจดัการเรียนการสอนตามแนวทางของวอ

ลดอฟร์

1. โรงเรียนสอนนักเรียนที่มีความบกพร่อง

ทางการได้ยนิ สังกดัส านักบริหารงานการศึกษา

พิเศษ จ านวน  18 โรง

2. โรงเรียนสอนเด็กที่มีความบกพร่องทาง

สติปัญญา จ านวน 12 โรง 

3. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ จ านวน 7 โรง 

4. โรงเรียนพระต าหนักสวนกหุลาบ

5. ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ จ านวน 5 แห่ง 

6. นักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน

 5,000 คน

1.โรงเรียนที่ร่วมในโครงการ สามารถน ารูปแบบ

การจดัการเรียนรู้มาใช้ เพือ่การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของนักเรียนในสถานศึกษาได้

2.ครูของโครงการมีพัฒนาการด้านการจดัการ

เรียนการสอนตามแนวทางของวอลดอร์ฟ ที่

เหมาะสมสอดคล้องกบัวิธีการเรียนรู้ของนักเรียน

แต่ละกลุ่ม  

3,046,200         3,046,200         609,200           2,437,000         

 (2.7.3) กิจกรรมส่งเสรมิพัฒนาครดูา้นความก้าวหน้าทางทักษะเฉพาะ



หน่วยงาน

รวม งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน สพฐ. สพป./สพม. สถานศึกษา รับผิดชอบ
โครงการ/งาน/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชีว้ัดความส าเร็จ

งบประมาณ ปี 2559 จ าแนกตามงบรายจ่าย หน่วยงานที่รับจัดสรร
ไตรมาส แหล่งเงิน

     - พัฒนาศักยภาพด้านภาษาองักฤษส าหรับครูและ

บุคลากรทางการศึกษา

ครูและบุคลากรทางการศึกษาจ านวน 18 คน ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรม มีผลคะแนน

ทดสอบภายหลังเข้ารับการอบรมสูงกว่าคะแนน

ทดสอบกอ่นเข้ารับการอบรม

6,777,500         585,400           6,192,100         1,355,500         5,422,000         

     - การพัฒนาบริการล่ามภาษามือส าหรับเด็กหูหนวก  - โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 21 แห่ง

 - ครูในโครงการ 42 คน และผู้เกีย่วข้อง 10 คน

ครูผู้สอนในโรงเรียนได้รับความรู้และการพัฒนา 

การให้บริการล่ามภาษามือส าหรับเด็กหูหนวก

568,500           568,500           113,700           454,800           

      - อบรมการจดัการองค์ความรู้ด้านระบบบบริหาร

การเงินการคลังภาครัฐ GFMIS WEB ONLINE

ผู้ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ของสถานศึกษา 

จ านวน 174  แห่ง

ผู้ปฏิบัติงานการเบิกจา่ยเงินด้วยระบบการบริหาร

การเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ผ่านระบบ Web

 Online โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ / การศึกษา

พิเศษ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ มีความรู้ความเข้าใจ

ในกระบวนการตามระบบเพิม่มากขึ้น ลดปัญหา

การเบิกจา่ยเงิน ส่งผลให้การเบิก-จา่ยเงินเป็นไป

ตามนโยบายเร่งรัดที่กระทรวงการคลัง และ

ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ก าหนด

1,451,700         1,451,700         290,300           1,161,400         

    - โครงการขับเคล่ือนระบบการให้บริการเทคโนโลย ีส่ิง

อ านวยความสะดวก ส่ือบริการและความช่วยเหลืออืน่ใด

ทางการศึกษาส าหรับคนพิการ

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา

ในสังกดั  จ านวน 174 คน

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์

การศึกษาพิเศษ จ านวน 77 คน และบุคลากรใน 

สศศ. จ านวน 6 คน 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์

การศึกษาพิเศษ  จ านวน 26 คน 

1. WEBSITE ของสถานศึกษาในสังกดั สศศ 174 

แห่ง ผ่านมาตรฐาน TWCAG 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา

ในสังกดั  จ านวน 83 คน มีผลงานวิจยัและส่ือการ

เรียนการสอน

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์

การศึกษาพิเศษ สามารถซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์บัญชี ก.

4,322,100         4,322,100         864,400           3,457,700         

2.8 การบรหิารจดัการ 27,777,900       27,777,900       9,110,500         18,667,400       1-4 เดก็พิการฯ  สศศ.

     - การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการศึกษาพิเศษและ

การศึกษาสงเคราะห์

ครูและบุคลากรของส านักบริหารงานการศึกษา

พิเศษ จ านวน 174 แห่ง

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน มี

ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาพิเศษที่

เป็นปัจจบุัน ถูกต้อง และทันสมัย ทุกหน่วยงาน

สามารถเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกนั

1,365,100         1,365,100         273,000           1,092,100         

    - การผลิตฐานข้อมูลเพือ่ส่งเสริมการจดัการศึกษาใน

สถานศึกษาเฉพาะความพิการ (ระยะที่ 1)

1.พัฒนาระบบจดัเกบ็ฐานข้อมูลความรู้ด้าน

การศึกษาพิเศษ 

2.จดัท าส่ือวีดีทัศน์ การฝึกอบรมผ่านระบบ

ออนไลน์

1.มีระบบจดัเกบ็ฐานข้อมูลความรู้ด้านการศึกษา

พิเศษ

2.มีส่ือวีดีทัศน์ การฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ 

จ านวน 6 เร่ือง

334,900           334,900           334,900           

    - การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและการจดั

การศึกษาส าหรับคนพิการจงัหวัด

ศูนยก์ารศึกษาพิเศษทุกแห่ง 'จ านวน 77 ศูนย์ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษทุกแห่ง จ านวน 77 ศูนย ์

สามารถจดัประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมจดั

การศึกษาส าหรับคนพิการจงัหวัด ได้อยา่งน้อยปีละ

  2 คร้ัง

6,123,800         6,123,800         6,123,800         

    - การนิเทศ ก ากบั ติดตามและประเมินผลการจดั

การศึกษาส าหรับคนพิการ และผู้ด้อยโอกาสของสถานศึกษา

    - สถานศึกษาสังกดัส านักบริหารงาน

การศึกษาพิเศษ จ านวน 174 แห่ง

ทุกสถานศึกษาได้รับการนิเทศ ก ากบั ติดตาม และ

ประเมินผลการจดัการศึกษา

2,254,200         2,254,200         450,800           1,803,400         

    - การพัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา

สังกดัส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

สถานศึกษาในสังกดัส านักบริหารงานการศึกษา

พิเศษ ทุกแห่ง

-สถานศึกษาทุกแห่งผ่านการประเมินคุณภาพตาม

มาตรฐานระดับดีขึ้นไป

7,928,500         7,928,500         1,585,700         6,342,800         



หน่วยงาน

รวม งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน สพฐ. สพป./สพม. สถานศึกษา รับผิดชอบ
โครงการ/งาน/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชีว้ัดความส าเร็จ

งบประมาณ ปี 2559 จ าแนกตามงบรายจ่าย หน่วยงานที่รับจัดสรร
ไตรมาส แหล่งเงิน

   - การประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารความเส่ียงและ

ระบบการควบคุมภายใน

1. ข้าราชการครู/เจา้หน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ใน

สถานศึกษาสังกดัส านักบริหารงานการศึกษา

พิเศษ จ านวน 174 สถานศึกษา    

2. ข้าราชการพลเรือน ที่ปฏิบัติงานในส านัก

บริหารงานการศึกษาพิเศษ 10 กลุ่ม กลุ่มละ 1 

คน รวม 10 คน

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่

ปฏิบัติงานในสถานศึกษาและภายในส านักบริหาร 

งานการศึกษาพิเศษ สามารถจดัท าแบบประเมิน

ความเส่ียงและแบบประเมินผลการควบคุมภายใน

ได้อยา่งถูกต้องและจดัส่งภายในเวลาที่ก าหนด 

การด าเนินงานต่าง ๆ มีความผิดพลาดน้อยลง

1,388,900         1,388,900         277,800           1,111,100         

     - การประชาสัมพันธ์การจดัการศึกษาพิเศษและ

การศึกษาสงเคราะห์

สถานศึกษาในสังกดัส านักบริหารงานการศึกษา

พิเศษ 

ทุกแห่ง

-ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษเป็นศูนยก์ลาง

การส่ือสารองค์กรด้วยการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ

และการส่ือสาร 

'-สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบการส่ือสารองค์กรด้วย

การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

2,273,700         2,273,700         2,273,700 

    - การพัฒนาระบบบริหารจดัการส านักบริหารงาน

การศึกษาพิเศษ

 บุคลากรส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษทุกคน 1. บุคลากรส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษทุกคน

ได้รับการพัฒนาสมรรถนะอยา่งน้อย 1 คร้ัง

2.. มีระบบการท างานที่มีประสิทธิภาพ

903,100           903,100           903,100 

   - การประชุมปฏิบัติการจดัท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ของส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พร้อมจดัท ารายงาน

ผลการด าเนินงาน

-คณะท างานเครือข่ายสถานศึกษาทั้ง 3 ประเภท

-' ผู้อ านวยการกลุ่มใน สศศ.  จ านวน 10 คน 

    

ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษมีแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีพร้อมทั้งรายงานผลของส านักบริหารงาน

การศึกษาพิเศษ ที่มีทิศทางและแนวทางการ

ด าเนินงานน าไปสู่การปฏิบัติให้กบัสถานศึกษาได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ

2,071,100         2,071,100         2,071,100 

    - การประชุมปฏิบัติการจดัท าแผนพัฒนาการจดัต้ัง

งบประมาณปี พ.ศ.2561

ผู้บริหารสถานศึกษา 4 กลุ่มสถานศึกษา รวม 

174 แห่ง 

ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษมีค าขอต้ัง

งบประมาณ พ.ศ.2561 ตรงตามความต้องการของ

สถานศึกษา

1,604,000         1,604,000         481,200           1,122,800         

   - การประชุมเพือ่จดัท าแผนพัฒนาการจดัการศึกษา

ส าหรับคนพิการและแผนพัฒนาการศึกษาสงเคราะห์ ระยะ

 5 ปี(พ.ศ. 2560 – 2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ

1. 5 องค์กรหลักในกระทรวงศึกษาธิการ

2. ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน

พิการแห่งชาติ 

3.องค์กรเอกชนด้านคนพิการ  

4. ผู้บริหารสังกดั สศศ.174 แห่ง 

5.บุคลากรในส่วนกลาง สศศ.

กระทรวงศึกษาธิการได้แผนพัฒนาการจดั

การศึกษาพิเศษส าหรับคนพิการ ระยะ 5 ปี(พ.ศ. 

2560 – 2564) ของระทรวงศึกษาธิการ

1,530,600         1,530,600         459,200           1,071,400         

30,990,400       30,990,400       30,990,400 1-4 เดก็พิการฯ  สศศ.

80,162,600       79,069,900                1,092,700 80,162,600 1-4 เดก็พิการฯ สพฐ.

25,937,800       25,937,800       7,262,600         18,675,200       1-4 เดก็พิการฯ สศศ.

 การพัฒนาวิชาชีพเพ่ือการมีงานท าส าหรบัคนพิการและ

ผู้ดอ้ยโอกาส

นักเรียนพิการในร.ร.เฉพาะความพิการ จ านวน 

46  แห่ง จ านวน นร. 13,031 คน  ใน และ

นักเรียนด้อยโอกาส จ านวน 36,897คน ใน

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์/ราชประชานุเคราะห์ 

จ านวน 51 แห่ง

- ร้อยละ 80 ของผู้ด้อยโอกาสที่จบการศึกษาภาค

บังคับและการศึกษาขึ้นพืน้ฐานมีความรู้ทักษะด้าน

อาชีพอยา่งน้อยคนละ 1 อาชีพ

- ร้อยละ 50 ของคนพิการที่จบการศึกษาภาค

บังคับและการศึกษาขึ้นพืน้ฐานมีความรู้ทักษะด้าน

อาชีพอยา่งน้อยคนละ 1 อาชีพ

23,344,000       23,344,000       4,668,800         18,675,200       1-4 เดก็พิการฯ  สศศ.

2,593,800                  2,593,800 2,593,800         1-4 เดก็พิการฯ  สศศ.

6,357,200         6,357,200         6,357,200         1-4 เดก็พิการฯ  สพฐ.

19,477,100       17,467,000       2,010,100         3,519,400         15,957,700       1-4 เดก็ดอ้ยฯ สศศ.

17,730,700       15,720,600       2,010,100         1,773,000         15,957,700       

   - การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้ด้อยโอกาส โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ จ านวน 51 แห่ง

นักเรียน จ านวน 36,897 คน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

เพิม่ขึ้นร้อยละ 3

4,363,100                    4,363,100 436,300            3,926,800          1-4 เด็กด้อยฯ สศศ.

2.9.โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพการบรหิารจดัการในสถานศึกษาสังกัดส านักบรหิารงานการศึกษาพิเศษ

โครงการเพ่ิมประสิทธผิลกลยทุธ์

กิจกรรม : การพัฒนาวิชาชีพเพ่ือการมีงานท าส าหรบัคนพิการและเดก็ดอ้ยโอกาส

โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพการบรหิารจดัการในสถานศึกษาสังกัดส านักบรหิารงานการศึกษาพิเศษ

โครงการเพ่ิมประสิทธผิลกลยทุธ์

การสนับสนุนและส่งเสรมิให้เดก็ดอ้ยโอกาสไดร้บัโอกาสทางการศึกษาอยา่งทัว่ถึงและเหมาะสมตามบรบิทและอัตลักษณแ์ห่งตน

ส่งเสรมิและสนับสนุนการจดัการศึกษาส าหรบัผู้ดอ้ยโอกาส



หน่วยงาน

รวม งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน สพฐ. สพป./สพม. สถานศึกษา รับผิดชอบ
โครงการ/งาน/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชีว้ัดความส าเร็จ

งบประมาณ ปี 2559 จ าแนกตามงบรายจ่าย หน่วยงานที่รับจัดสรร
ไตรมาส แหล่งเงิน

  - การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน

ศึกษาสงเคราะห์และโรงเรียนเฉพาะความพิการ

1. ครูและบุคลากรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์และ

โรงเรียนเฉพาะความพิการจ านวน 97 โรงเรียน

2. นักเรียนระดับชั้น ป.1 – ม.6 ที่มีปัญหาได้รับ

การช่วยเหลือ อยา่งน้อยร้อยละ 70 ของจ านวน

นักเรียนที่มีปัญหา

สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบดูแลช่วยเหลือคนพิการ

และผู้ด้อยโอกาสได้อยา่งมีประสิทธิภาพ

1,101,500                    1,101,500 110,100            991,400             1-4 เด็กด้อยฯ สศศ.

   - การปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานสถานศึกษาสังกดั สศศ 

(ระยะที่ 2)

คณะท างานจากผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาสังกดั

 สศศ.และเจา้หน้าที่ส่วนกลาง จ านวน 40 คน 

มีเกณฑ์มาตรฐานด้านคุณภาพและเกณฑ์

มาตรฐานด้านปริมาณ ที่จะน าไปใช้ประเมิน

มาตรฐานสถานศึกษาให้สามารถจดัการศึกษา

ส าหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาสได้อยา่งมีคุณภาพ

502,700                        502,700 50,300              452,400             1-4 เด็กด้อยฯ สศศ.

   - การพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษาโรงเรียนศึกษา

สงเคราะห์

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ จ านวน 51 โรงเรียน 1. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์มีหลักสูตร

กลุ่มเปูาหมายเฉพาะ 

2. ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ร้อยละ 90  มี

ความรู้ ความเข้าใจ  และน าหลักสูตรกจิกรรม

ทักษะการด ารงชีวิตไปใช้

3.นักเรียนด้อยโอกาสมีคุณภาพตามมาตรฐานการ

เรียนรู้ของหลักสูตร 

4,645,200                    4,645,200 464,500            4,180,700          1-4 เด็กด้อยฯ สศศ.

 - การส่งเสริมศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ

ศึกษา

1. ครูประจ าหอพักนักเรียน 51 โรงเรียนๆ 3 คน 

รวมทั้งส้ิน  153 คน

2. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา

จ านวน 38 คน

-ร้อยละ 90 ของครูประจ าหอพักปฏิบัติงานได้

อยา่งมีประสิทธิภาพสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับ

ไปประยกุต์ใช้ในการพัฒนาการจดัการเรียนการ

สอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

3,425,500                    1,415,400 2,010,100 342,500            3,083,000          1-4 เด็กด้อยฯ สศศ.

   - การเสริมสร้างจติวิญญาณความเป็นครูสร้างสรรค์เด็กดี

สู่สังคม

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จ านวน 51 โรงเรียน 

(ครูผู้สอนจ านวน 1,789 คนและนักเรียน จ านวน

 36,897 คน )

1. ร้อยละ 85 ของนักเรียนมีจติส านึกที่ดี มี

คุณธรรม จริยธรรมในการด ารงตนและพัฒนา

ตนเองตามพระบรมราโชบาย 12 ประการ และ

ค่านิยมหลัก 12 ประการ ด าเนินชีวิตได้อยา่ง

เหมาะสมตามวัย

2. ร้อยละ 95 ของครูมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มี

คุณธรรม วินัยและจรรยาบรรณ มีจติวิญญาณของ

ความเป็นครู รัก เมตตาและปรารถนาดีต่อศิษย ์

และด ารงชีวิตอยา่งเหมาะสม อบรมเยาวชนของ

ชาติให้เป็นไปตามพระราชด ารัสของ

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว 

1,412,700                    1,412,700 141,300            1,271,400          1-4 เด็กด้อยฯ สศศ.

   - โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ ในโรงเรียนศึกษา

สงเคราะห์และโรงเรียนเฉพาะความพิการ

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์/เฉพาะความพิการ 

จ านวน 97 แห่ง

1. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์และโรงเรียนเฉพาะ

ความพิการ เป็นศูนยก์ารเรียนรู้อนัเนื่องมาจาก

โครงการพระราชด าริ มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

ให้กบัครูบุคลากรนักเรียนชุมชนและหน่วยงาน

ต่างๆ ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ

2. ร้อยละ 80 ของผู้บริหารและครู น้อมน าพระ

ราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวฯ 

เกีย่วกบัการปฏิรูปการศึกษามาเป็นแนวทางใน

การพัฒนาตนเองและนักเรียน

3. ร้อยละ 70 ของนักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม รัก

สถาบันพระมหากษัตริย ์มีวินัย มีความอดทน มี

น้ าใจกบัเพือ่น อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ภูมิใจในความ

เป็นไทย รักการท างาน มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกจิพอเพียง 

2,280,000                    2,280,000 228,000 2,052,000          1-4 เด็กด้อยฯ สศศ.

1,746,400                  1,746,400 1,746,400 1-4  เดก็ดอ้ยฯ สศศ.โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพการบรหิารจดัการในสถานศึกษาสังกัดส านักบรหิารงานการศึกษาพิเศษ



หน่วยงาน

รวม งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน สพฐ. สพป./สพม. สถานศึกษา รับผิดชอบ
โครงการ/งาน/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชีว้ัดความส าเร็จ

งบประมาณ ปี 2559 จ าแนกตามงบรายจ่าย หน่วยงานที่รับจัดสรร
ไตรมาส แหล่งเงิน

4,603,800         4,249,100                    354,700          4,603,800 1-4  เดก็ดอ้ยฯ  สพฐ.

กิจกรรมหลัก การพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษดา้น

วิทยาศาสตร ์คณติศาสตร์

นักเรยีนทีม่ีความสามารถพิเศษดา้น

วิทยาศาสตร ์คณติศาสตร์

รอ้ยละ 100 ของนักเรยีนทีม่ีความสามารถดา้น

วิทยาศาสตร ์คณติศาสตร ์ไดร้บัการพัฒนาอยา่ง

เตม็ศักยภาพ

       56,396,500        45,481,500          8,000,000          2,915,000        34,496,500        21,900,000  ความสามารถ

พิเศษ/วิทย์คณิต
สวก.

โครงการที ่1 โครงการห้องเรยีนพิเศษวิทยาศาสตร์

1. ประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิชาการและโครงงาน

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์

9 เครือข่าย 4,500,000 4,500,000                    4,500,000 1

2. แข่งขันฟิสิกส์สัประยทุธ์โรงเรียนห้องเรียนพิเศษ

วิทยาศาสตร์

9 เครือข่าย 2,700,000 2,700,000                    2,700,000 1

3. พัฒนาครูเพือ่เป็นที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนห้องเรียน

195 โรง 4,500,000 4,500,000                    4,500,000 1

4. แข่งขันฟิสิกส์สัประยทุธ์ ระดับชาติ  ประจ าปี 2559 1,300,000 1,300,000          1,300,000 3

5. จา้งเจา้หน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ  2 คน ระยเวลา 12 เดือน 370,800 370,800            370,800 1 - 4

6. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูในการเป็นที่

ปรึกษาโครงงานดาราศาสตร์เพือ่การวิจยัขั้นสูง

50 คน 800,000 800,000            800,000 2 , 4

7. ประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์เพือ่

การเป็นที่ปรึกษาโครงงาน STEM

1,000,000 1,000,000          1,000,000 2

8. ประชุมคณะกรรมการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์เพือ่จดัท าแผนปฏิบัติการ จดัท าประกาศการ

รับนักเรียน

1,000,000 1,000,000          1,000,000 2 - 4

9. อบรมครูห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์รายวิชาพืน้ฐานและ

เพิม่เติม

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

10. จดัท าหลักสูตรและอบรมนักเรียนตามแนวทางหลักสูตร

 SLG

800,000 800,000            800,000 2

โครงการที ่2 ศูนยโ์รงเรยีนขยายผล สอวน.

1. จดัครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ขั้นสูง

8,000,000 8,000,000          8,000,000          1

2. พัฒนานักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษ ค่าย 1 

สอวน.

นักเรียน 35 คน  ครู 15 คน 19,600,000 19,600,000        19,600,000        4

3. ประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรศูนยโ์รงเรียนขยายผล 

วิชาภูมิศาสตร์ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี โลก อวกาศและ

ดาราศาสตร์

3,629,100 3,629,100          3,629,100          1 - 2

4. ประชุมปฏิบัติการจดัท าแผนการด าเนินการค่าย 1 สอวน. 200,000 200,000            200,000            4

1. ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคัดเลือกผลงานนักเรียนจาก

 Portfolio

300,000 300,000            300,000            2

2. ประชุมสัมมนาคัดเลือกผลงานนักเรียน Audition 581,600 581,600            581,600            2

3. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะนักเรียน โดยการ

โอนจดัสรร

2,000,000 2,000,000          2,000,000          1

4. ค่าจา้งที่ปรึกษาประเมินโครงการ 300,000 300,000 300,000 4

โครงการเพ่ิมประสิทธผิลกลยทุธ ์

โครงการที ่3 พัฒนาอัจฉรยิภาพนักเรยีนผู้มีความสามารถพิเศษดา้นทัศนศิลป์



หน่วยงาน

รวม งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน สพฐ. สพป./สพม. สถานศึกษา รับผิดชอบ
โครงการ/งาน/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชีว้ัดความส าเร็จ

งบประมาณ ปี 2559 จ าแนกตามงบรายจ่าย หน่วยงานที่รับจัดสรร
ไตรมาส แหล่งเงิน

1. อบรมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษา 200,000 200,000            200,000             1

โครงการที่ 5 โครงการนิเทศและรายงานผลการปฏบิตัิงาน

1. นิเทศติดตามและรายงานผล โรงเรียนห้องเรียนพิเศษ

วิทยาศาสตร์ โครงการโรงเรียนศูนยข์ยายผล สอวน . และ

โครงการศูนยบ์่มเพาะ

500,000 500,000            500,000            1 - 4

1. ร่วมแข่งขัน Internation Youth Physicist 

Tournament (IYPT 2016) ณ ประเทศรัสเซีย

727,000 727,000 727,000 3

2. ร่วมน าเสนอโครงงาน STEM ของนักเรียนในงาน 2016 

Internationnal Student Science Fari ณ ประเทศองักฤษ

927,000 927,000 927,000 3

3. ประชุมสัมมนาเพือ่พัฒนาการจดัการเรียนรู้ส าหรับ

นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ Gifted and Talented 

Education ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

961,000 961,000 961,000 4

โครงการเพ่ิมประสิทธผิลกลยทุธ์ 10,320,800 9,859,300 461,500 10,320,800  1-4 สพฐ.

กิจกรรมหลัก พัฒนาโรงเรยีนจฬุาภรณราชวิทยาลัยให้

เป็นโรงเรยีนวิทยาศาสตรภ์ูมิภาค

โรงเรยีนจฬุาภรณ 12 แห่ง ไดร้บัการพัฒนาให้

เป็นโรงเรยีนวิทยาศาสตรภ์ูมิภาคทีม่ีคุณภาพ

รอ้ยละเฉลี่ยของผลสัมฤทธิส์ูงกว่าค่าเฉลี่ย

ระดบัประเทศไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 7.75

1,022,313,900 8,629,200 244,594,600 769,090,100 2,341,100 1,019,972,800 ความสามารถ

พิเศษ/โรงเรียน

จุฬาภรณฯ

ศ.จภ.

 1 ก่อสรา้ง หอสมุด หอพักนักเรยีน ปรบัปรงุ 

ห้องปฏิบัตกิารและห้องพิเศษหอสมุด อาคารประกอบ

และภูมิทัศน์ และครภุัณฑ์ห้องปฏิบัตกิารวิทยาศาสตร์

โรงเรยีนจฬุาภรณ 12 แห่ง รอ้ยละ 100 ของ รร.จภ. มีอาคาร และสิ่ง

อ านวยความสะดวกทีเ่อ้ือตอ่การจดัการเรยีนการ

สอน และมีครภุัณฑ์ห้องปฏิบัตกิารวิทยาศาสต์

เพ่ือความเป็นเลิศ

244,594,600 244,594,600 244,594,600

1.1 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 39,822,600 39,822,600 39,822,600 1

1.2 กอ่สร้างหอสมุดและแหล่งเรียนรู้ 87,706,000 87,706,000 87,706,000 1

1.3 กอ่สร้างหอพักนักเรียนแบบพิเศษ 76,594,300 76,594,300 76,594,300 1

1.4 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและภมูิทศัน์ 40,471,700 40,471,700 40,471,700 1

2 รับนักเรียนอยา่งเปิดกว้างและโปร่งใส  โรงเรียนจฬุาภรณ 12 แห่ง  ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่ได้เข้าเรียน รร.จภ. มี

ความพร้อมที่จะได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือเทคโนโลยี

3,815,300 1,708,100 2,107,200 3,815,300

 2.1 ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือหนังสือพิมพ์ ฯลฯ 724,100 724,100 724,100 3

 2.2 จดัท าข้อสอบ ตรวจและประมวลผลการสอบคัดเลือก

นักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔
984,000 984,000 984,000 2

 2.3 สรรหาและคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษ

ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2,107,200 2,107,200 2,107,200

3

3 ส่งเสริมความสามารถนักเรียนเพือ่ความเป็นเลิศ โรงเรียนจฬุาภรณ 12 แห่ง ร้อยละ 100 ของนักเรียนโรงเรียนจฬุาภรณฯ 767,518,000 4,580,000 762,938,000 767,518,000

 3.1 จดัการศึกษาส าหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ได้รับการพัฒนาเพือ่ความเป็นเลิศ
725,760,000 725,760,000 725,760,000 1,3

 3.2 ประชุมวิชาการ TJ-SSF 2015 เฉลิมพระเกยีรติ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี
4,000,000 4,000,000 4,000,000 1

 3.3 ประชุมเชิงวิชาการน าเสนอผลงานวิชาการและ

โครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ระดับ

เครือข่ายและระดับชาติ
244,000 244,000 244,000 3

โครงการที ่4 โครงการพัฒนานักเรยีนทีม่ีความสามารถพิเศษดา้นภาษา

โครงการที ่6 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาสู่กระบวนการทัศน์สากล ในการจดัการเรยีนรู้ส าหรบัผู้มีความสามารถพิเศษ



หน่วยงาน

รวม งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน สพฐ. สพป./สพม. สถานศึกษา รับผิดชอบ
โครงการ/งาน/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชีว้ัดความส าเร็จ

งบประมาณ ปี 2559 จ าแนกตามงบรายจ่าย หน่วยงานที่รับจัดสรร
ไตรมาส แหล่งเงิน

 3.4 แข่งขันฟิสิกส์สัประยทุธ์ รร. จฬุาภรณราชวิทยาลัย 12

 โรงเรียน
336,000 336,000 336,000 3

 3.5 พัฒนานักเรียนสู่มาตรฐานสากลและร่วมกจิกรรมกบั

โรงเรียนคู่ร่วมพัฒนาในต่างประเทศ
37,178,000 37,178,000 37,178,000 1

 4 พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาเพือ่ความเป็นเลิศ โรงเรียนจฬุาภรณ

 12 แห่ง

ร้อยละ 100 ของ รร.จภ. มีการบริหารจดัการที่มุ่ง

ให้นักเรียนสู่ความเป็นเลิศ

6,386,000 2,341,100 4,044,900 2,341,100 4,044,900

4.1 ประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการพัฒนา

โรงเรียนจฬุาภรณฯ

1,407,000 1,407,000 1,407,000 1-4

 4.2 พัฒนาครูและบุคลากรเพือ่จดัการศึกษาส าหรับผู้มี

ความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ใน

โรงเรียนวิทยาศาสตร์ทั้งในและต่างประเทศ

4,044,900 4,044,900 4,044,900 1

 4.3 นิเทศติดตามและรายงานผล ร.ร. จฬุาภรณราช

วิทยาลัย

283,100 283,100 283,100 3

4.4 จดัท าเอกสารสรุปผลการด าเนินงานโรงเรียนจฬุาภรณ

ราชวิทยาลัย
84,000 84,000 84,000 1,4

4.5 จา้งเจา้หน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ 3 คน 12 เดือน 567,000 567,000 567,000  1-4

โครงการเพ่ิมประสิทธผิลกลยทุธ์ 2,080,200 2,080,200 2,080,200  1- 4 สพฐ.

กองทุนส่งเสรมิและพัฒนาการศึกษาส าหรบัคนพิการ 150,000,000     150,000,000     150,000,000     

สนับสนุนเงินกองทุนเพือ่เพิม่โอกาสให้กบันักเรียน 

นักศึกษาพิการ

นักเรียน นักศึกษาพิการ 16,000 คน    ร้อยละ100 ของกลุ่มเปูาหมายได้รับการบริการ

ทางการศึกษา อยา่งทั่วถึง

16,998,700        16,998,700        16,998,700        1 - 4 กองทุนฯ สศศ.

    1 พัฒนาประสิทธิภาพจดัการเรียนการสอนโดย

สนับสนุนเงินกองทุนเพือ่ให้คนพิการได้รับการศึกษา มี

ทักษะการด ารงชีวิต สามารถประกอบอาชีพ พึง่พาตนเองได้

   2 สนับสนุนการพัฒนาทักษะการอา่นการเขียน พัฒนา

ประสิทธิภาพการจดัการศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วม

 นักเรียน นักศึกษาพิการ จ านวน 3,466 คน        ร้อยละ 100 ของกลุ่มเปูาหมายได้รับการศึกษาที่

มีคุณภาพ และมีทักษะการด ารงชีวิต สามารถ

ประกอบอาชีพและพึง่พาตนเองได้

13,023,900        13,023,900        13,023,900        1 - 4 กองทุนฯ สศศ.

     พัฒนาบุคลากรที่เกีย่วกบัการจดัการศึกษาส าหรับคนพิการ ครู/บุคลากร จ านวน 7,633 คน ร้อยละ 100 ของกลุ่มเปูาหมายมีความรู้ความ

เข้าใจเกีย่วกบัการจดัการศึกษาส าหรับคนพิการ

71,229,600 71,229,600 71,229,600 1 - 4 กองทุนฯ สศศ.

     จดับริการทางการศึกษาพิเศษส าหรับเพิม่ศักยภาพ

และพัฒนา ศูนย ์(Disabilities Support  Service : DSS) 

สอศ. ศูนย ์(Student Support Service Unit : SSS Unit)

 และศูนยก์ารเรียนรู้เฉพาะความพิการ

1.นักเรียน นักศึกษาพิการ 2,979 คน ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีสภาพแวดล้อม 

แหล่งเรียนรู้ที่คนพิการสามารถเข้าและใช้

ประโยชน์ได้

18,608,500 18,608,500 18,608,500 1 - 4 กองทุนฯ สศศ.

กิจกรรมที ่5 ส่งเสรมิการมีส่วนรว่มในการจดัการศึกษาส าหรบัคนพิการ

กิจกรรมที ่1 เพ่ิมโอกาสให้คนพิการไดร้บับรกิารทางการศึกษา

กิจกรรมที ่2 พัฒนาหลักสูตรกระบวนการจดัการเรยีนรู้ การวัดและประเมินผลให้เหมาะสมส าหรบัคนพิการ

กิจกรรมที ่3 พัฒนาคุณภาพคร ูและบุคลากรทีเ่ก่ียวข้องกับการจดัการศึกษาส าหรบัคนพิการ

กิจกรรมที ่4 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรยีนรู้ส าหรบัคนพิการ



หน่วยงาน

รวม งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน สพฐ. สพป./สพม. สถานศึกษา รับผิดชอบ
โครงการ/งาน/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชีว้ัดความส าเร็จ

งบประมาณ ปี 2559 จ าแนกตามงบรายจ่าย หน่วยงานที่รับจัดสรร
ไตรมาส แหล่งเงิน

   1 ฝึกอบรมทักษะการผลิตหนังสือเสียงส าหรับผู้ที่มีความ

บกพร่องทางการเห็นฝึกอบรมการใช้งานอนิเตอร์เน็ต

เบื้องต้นส าหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็นในท้องถิ่น

   2 ฝึกอบรมปฏิบัติการผู้ปกครองแกนน าและครูประจ า

ศูนยส่์งเสริมและทักษะที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้ส าหรับบุคคล

ออทิสติก

  3 พัฒนาโปรแกรมการฝึกทักษะการเรียนรู้และทักษะชีวิต

บุคคลออทิสติก  โดยพ่อแม่และเครือข่ายครอบครัว การ

เข้าค่ายครอบครัวสัมพันธ์ของโรงเรียนเรียนร่วมในสังกดั 

กทม.

  4 การพัฒนาระบบการส่งต่อนักเรียนพิการใน กทม.และ

ท้องถิ่น โดยให้ศูนยก์ารศึกษาพิเศษเป็น Call Center

1. นักเรียน นักศึกษาพิการ 620 คน

2. ผู้ปกครองคนพิการ 671 คน

ร้อยละ 100 ของนักเรียน นักศึกษาพิการได้รับ

การส่งเสริมให้ได้รับการจดัการศึกษาสอดคล้อง

ตามประเภทความพิการ

10,507,000        10,507,000        10,507,000        1 - 4 กองทุนฯ สศศ.

  วิจยัเพือ่หาแนวทางการทดสอบการเรียนรู้ส าหรับคนหู

หนวก ตาบอดในประเทศไทย

1.นักเรียน นักศึกษาพิการ 6,050 คน

2.ครู/บุคลากร 610 คน

มีแนวทางการทดสอบการเรียนรู้ส าหรับคน

หูหนวกตาบอดในประเทศไทย

11,557,900        11,557,900        11,557,900        1 - 4 กองทุนฯ สศศ.

 ระดมทุนเพือ่การบริหารจดัการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ กองทุนมีงบประมาณส าหรับบริหารจดัการ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาส าหรับ

คนพิการ

8,074,400          8,074,400          8,074,400          1 - 4 กองทุนฯ สศศ.

กิจกรรมที ่6 พัฒนาระบบการบรหิารและกลไกในการจดัการศึกษาส าหรบัคนพิการ

กิจกรรมที ่7 ระดมทรพัยากรจากทุกภาคส่วนเพ่ือการศึกษาส าหรบัคนพิการ


