
กลยทุธท์ี่ 3  การพัฒนาคุณภาพครแูละบุคลากรทางการศึกษา

 รวม  งบด าเนินงาน  งบลงทุน  งบเงินอุดหนุน  งบรายจา่ยอ่ืน  สพฐ.  สพป./สพม.  สถานศึกษา

 8,723,356,300  8,416,911,100   216,945,200         35,000,000     54,500,000  7,701,336,700  1,022,019,600

แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

โครงการพัฒนาครูทั้งระบบเตม็ตามศักยภาพ ครูจ านวน 131,250 คน ไดร้ับการพัฒนาให้

เปน็ครูเก่ง มีคุณภาพและคุณธรรม  

(1) ร้อยละ 80 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ที่พัฒนาครูดว้ยระบบ IT

(2) ร้อยละ 80 ของการพัฒนาครูและบคุลากร

ทางการศึกษา ที่ไดร้ับการพัฒนาตามศักยภาพ

และบริบทรอบตวัผู้เรียน

586,428,400       511,428,400       25,000,000            50,000,000        583,728,400       2,700,000          พัฒนาครู สพค.

สพร.

ศนฐ.

396,479,000       321,479,000       25,000,000            50,000,000        396,479,000       

1. พัฒนาครูตามสมรรถนะ สอดคล้องกับการจดัการเรียน

การสอนตามบริบทฯของผู้เรียนและขนาดที่หลากหลาย

ของโรงเรียน และความต้องการจ าเปน็ของสถานศึกษา

และ สพท. ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยยึดภารกิจและ

พื้นที่ปฏบิติังานเปน็ฐานด้วยระบบ TEPE Online

 ครู และบคุลากรทางการศึกษา จ านวน 

100,000 คน

 ร้อยละ 80 ของครูและบคุลากรทางการศึกษา

ได้รับการพัฒนาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่

ปฏบิติังานเปน็ฐาน ด้วยระบบ TEPE Online

153,040,000        103,040,000        50,000,000        153,040,000        1-4 พัฒนาครู สพค.

2. พัฒนายกระดับคุณภาพผู้บริหาร ครูและบคุลากร

ทางการศึกษาในโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิท์างการศึกษาต่ า

และถดถอย

 ผู้บริหาร ครูและบคุลากรทางการศึกษา จ านวน

 1,000 คน

 ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถ

ยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนให้

สูงขึ้น

6,376,000                      6,376,000            6,376,000 1-4 พัฒนาครู สพค.

3. พัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษาด้านการวดัผลและ

วชิาการโรงเรียนขนาดเล็ก

 ครู และบคุลากรทางการศึกษา ทุกโรงเรียน  ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้

ความสามารถด้านการวดัผลและด้านวชิาการ

โรงเรียนขนาดเล็กเพิ่มขึ้น

157,920,000        157,920,000        157,920,000        1-4 พัฒนาครู สพค.

4. พัฒนาครูและบคุลากรการศึกษาด้านแนะแนว  ครูและบคุลากรทางการศึกษา 11,250 คน  ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ด้าน

แนะแนว

44,399,000         44,399,000         44,399,000          1-4 พัฒนาครู สพค.

5. อบรมบคุลากรทางการศึกษา ผอ.เขต/รองผอ.เขต 

ในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาบคุลากร

 ผอ.เขต/รองผอ.เขต จ านวน 1,500 คน  ร้อยละ 80 ของผู้ได้รับการพัฒนามีความรู้ในการ

บริหารงานพัฒนาบคุลากร

9,744,000           9,744,000           9,744,000           1-4 พัฒนาครู สพค.

6. จดัทุนใหค้รูผู้สอนที่มีสมรรถนะสูงศึกษาต่อปริญญาโท ครู จ านวน 500 คน  ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนที่มีสมรรถนะตามเกณฑ์

ได้รับทุนการศึกษาต่อปริญญาโท

25,000,000         25,000,000             25,000,000          1-4 พัฒนาครู สพค.

60,290,600     60,290,600     57,590,600     2,700,000       

1.โครงการ คัดเลือกวิธีปฏบิตัทิี่ดดีา้นการนิเทศการศึกษา

 และประชุมสัมมนาทางวิชาการ

สพท  225  แห่ง เชิงปริมาณ

 -ร้อยละ 80 ของ สพท.มีนวัตกรรรมการนิเทศ    

  -ร้อยละ 80 ของ สพท.มีวิธีปฎบิตัทิี่ดดีา้นการ

นิเทศ การศึกษา 

เชิงคุณภาพ

-ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาที่ไดร้ับการนิเทศให้

สามารถเทศจัดการเรียนการสอนไดอ้ย่างมี

คุณภาพ

17,418,900        17,418,900        14,718,900         2,700,000          1,2 พัฒนาครู ศนฐ.

1.  กิจกรรม .ประชุมปฏบิติัการคัดเลือกวธิปีฏบิติัที่ดีระดับ

เขตพื้นที่การศึกษา (จดัสรรใหเ้ขต)

1,800,000           1,800,000           1,800,000           

รวมทั้งสิ้น

 แผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559

โครงการ/งาน/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชีว้ัดความส าเร็จ
 งบประมาณ พ.ศ. 2559 จ าแนกตามงบรายจา่ย  หน่วยงานทีร่ับจดัสรร

ไตรมาส แหล่งเงิน
หน่วยงาน
รับผิดชอบ



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

 งบประมาณ พ.ศ. 2559 จ าแนกตามงบรายจา่ย  หน่วยงานทีร่ับจดัสรร
ไตรมาส แหล่งเงิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

2.  กิจกรรม .ประชุมปฏบิติัการคัดเลือกวธิปีฏบิติัที่ดีระดับ

เครือข่ายการนิเทศกลุ่มจงัหวดั (จดัสรรใหเ้ครือข่าย)

900,000             900,000             900,000             

3.  กิจกรรม .ประชุมปฏบิติัการคัดเลือกวธิปีฏบิติัที่ดีระดับ

 สพฐ.

185,000             185,000             185,000              

4.  กิจกรรม จดัสรรงบประมาณให ้ศน.ที่ได้รับการคัดเลือก

เปน็วธิปีฏบิติัที่ดีระดับ สพฐ.ชิ้นงานละ 10,000 บาทเพื่อ

พัฒนางานต่อ

800,000             800,000             800,000              

5.  กิจกรรม ประชุมสังเคราะหว์ธิปีฏบิติัที่ดีระดับ สพฐ. 408,400             408,400             408,400              

6.  กิจกรรม ประชุมปฏบิติัการผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ

ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา.

665,300             665,300             665,300              

7.  กิจกรรม ประชุมปฏบิติัการผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ

ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา

683,200             683,200             683,200              

8.  กิจกรรม จดัประชุมสัมมนาทางวชิาการและจดั

กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ระดับประเทศ

11,977,000         11,977,000         11,977,000          

2. โครงการ พัฒนาศึกษานิเทศก์ ศึกษานิเทศก์ทุกคน  จ านวน 225 เขต  ศึกษานิเทศก์ทุกคนใน สพท.ไดร้ับการพัฒนา         30,141,800 30,141,800        30,141,800         1,2 พัฒนาครู ศนฐ.

1. กิจกรรม โครงการ Smart Trainer : ผู้น าการนิเทศการ

จดักิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

5,705,300           5,705,300           5,705,300           

 - อบรเชิงปฎบิติัการผู้น าการนิเทศการจดักิจกรรม " "ลด

เวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"   รุ่น 1,2

 - ประชุมปฏบิติัการจดัท าคู่มือการนิเทศ ติดตามารายงาน

ผลการจดักิจกรรม " ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

2.  กิจกรรม ประชุมปฏบิติัการเตรียมการพัฒนา

ศึกษานิเทศก์

912,000             912,000             912,000              

3.  กิจกรรม ประชุมปฏบิติัการพัฒนาศึกษานิเทศก์ 20,357,100         20,357,100         20,357,100          

    - อบรมมาตรฐานการนิเทศ

    - อบรม ICT

    - อบรมทักษะการนิเทศ 

4.  กิจกรรม คัดเลือก Master Supervisor ระดับ สพฐ. 2,131,100           2,131,100           2,131,100           

    - คัดเลือก Master Supervisor  ขั้นตอนที่ 1

    - คัดเลือก Master Supervisor  ขั้นตอนที่ 2 และ 3

7  กิจกรรม พัฒนาศักยภาพ Master Supervisor ระดับ 

สพฐ.เพิ่มเติมในประเทศ

964,300             964,300             964,300              

8  กิจกรรม เผยแพร่ผลงานวจิยัของ Master Supervisor 72,000               72,000               72,000               

3. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะศึกษานิเทศก์ 1. ศึกษานิเทศก์ทุกคนไดร้ับการพัฒนา สู่

มาตรฐานวิชาชีพ

2. ศน.ทุกคนปฏบิตังิานตามมฐ.วิชาชีพได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

3.ผอ.กลุ่มนิเทศฯทุกคน ไดร้ับการประเมิน

สมรรถนะ

4.ผอ.กลุ่มนิเทศฯทุกคนปฏบิตังิานไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ

1.ร้อยละ100 ของศึกษานิเทศก์ไดร้ับการพัฒนา

มาตรฐานวิชาชีพ

2.ร้อยละ 70  ของศึกษานิเทศก์ ไดร้ับการ

ประเมินวิทยฐานะให้สูงขึ้น

3.ผอ.กลุ่มนิเทศฯทุกคนไดร้ับการประเมิน

สมรรถนะ

        12,729,900 12,729,900        12,729,900         1,2,3 พัฒนาครู ศนฐ.

3.1 พัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์สู่มาตรฐานวิชาชีพ 5,300,500          5,300,500          5,300,500           

  - ประชุมท าแบบส ารวจความต้องการรับการพัฒนาตาม

มาตรฐานวชิาชีพของศึกษานิเทศก์ทุกคน

116,300             116,300             116,300              



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

 งบประมาณ พ.ศ. 2559 จ าแนกตามงบรายจา่ย  หน่วยงานทีร่ับจดัสรร
ไตรมาส แหล่งเงิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 - ประชุมปฏบิติัการสังเคราะหค์วามต้องการและจดัท า

หลักสูตรการพัฒนา

193,800             193,800             193,800              

 - ด าเนินการพัฒนาตามความต้องการ 4,603,600           4,603,600           4,603,600           

 - นิเทศ ติดตาม การน าผลการพัฒนาไปใช้ในการ

ปฏบิติังานจริงของศึกษานิเทศก์ในพื้นที่

224,000             224,000             224,000              

 - สรุปผล น าเสนอผลการพัฒนาต่อผู้เกี่ยวข้อง 162,800             162,800             162,800              

3.2 พัฒนาสมรรถนะการปฏบิตังิานผู้อ านวยการกลุ่ม

นิเทศการจัดการศึกษา

3,104,600          3,104,600          3,104,600           

 - ประชุมปฏบิติัการจดัท ากรอบการประเมินสมรรถนะ/

ด าเนินการประเมินการปฏบิติังานของผอ.กลุ่มนิเทศฯ

108,900             108,900             108,900              

 - สังเคราะห ์จดักลุ่มการปฏบิติังานของผอ.กลุ่มนิเทศฯ 

เพื่อจดัท าหลักสูตรการพัฒนา

69,900               69,900               69,900               

 - ประชุมปฏบิติัการจดัท าขอบข่ายสมรรถนะส าคัญและ

หลักสูตรการพัฒนา

1,449,900           1,449,900           1,449,900           

 - ด าเนินการพัฒนาตามหลักสูตร 1,182,000           1,182,000           1,182,000           

 - ติดตามการปฏบิติังานของผู้อ านวยการกลุ่ม 224,000             224,000             224,000              

 - สรุปผลการด าเนินงานของผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ 

จดัท ารายงานผลการด าเนินงาน

69,900               69,900               69,900               

3.3  พัฒนาตดิตามหัวหน้ากลุ่มงานของกลุ่มนิเทศฯ ใน 

สพท. 225 เขตๆ ละ 7 คน

4,324,800          4,324,800          4,324,800           

129,658,800       129,658,800       129,658,800       

 1. โครงการฝึกอบรมครูผู้ช่วยสู่การเปน็ครูมืออาชีพใน

ประชาคมอาเซ่ียน

ครูผู้ช่วยที่บรรจุใหม่และบคุลากรทางการ

ศึกษาจ านวน 9,600 คน

ร้อยละ 80 ของครูผู้ช่วยบรรจุใหม่และบคุลากร

ทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะ

ในการปฏบิตังิานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพ

        80,763,700         80,763,700          80,763,700 1-4 พัฒนาครูฯ สพร.

2. โครงการพัฒนาบคุลากรดา้นการบริหารงานบคุคล

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

 - บคุลากรใน สพท. สพท. ละ 9 คน (รอง ผอ.

สพท.ผอ.กลุ่มบริหารงานบคุคลและหัวหน้า

งานทุกงานในกลุ่มบริหารงานบคุคล)

ร้อยละ 100 ของกลุ่มเปา้หมายปฏบิตังิานไดม้ี

ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น

        17,346,400         17,346,400          17,346,400 1-4 พัฒนาครูฯ สพร.

 3. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรบคุคลเพ่ือ

การบริหารและพัฒนาครูทั้งระบบ

 บคุลากรงานบคุคลที่ดแูลระบบข้อมูล

สารสนเทศ ทรัพยากรบคุคล ส่วนกลาง และ

เขตพ้ืนที่การศึกษาจ านวน 1400 คน 

(ส่วนกลาง 50 คน และเขตพ้ืนที่ 1350 คน)

ร้อยละ 100 ของกลุ่มเปา้หมายไดร้ับการพัฒนา

ให้มีความรู้ทักษะการใช้ระบบสารสนเทศ

ทรัพยากรบคุคล เพ่ือการบริหารและพัฒนาครูทั้ง

ระบบ

          9,700,600           9,700,600            9,700,600 1-4 พัฒนาครูฯ สพร.

 4. พัฒนาสมรรถนะเชิงวิชาการส าหรับข้าราชการครู

และบคุลากรทางการศึกษา

        13,355,500         13,355,500          13,355,500 พัฒนาครู

 4.1 โครงการวจิยัและถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อยอดสู่ความ

เปน็เลิศ

 ผอ.สพท.จ านวน 225 คน

ผู้ช่วยวจิยั 900 คน

ร้อยละ 100 ของผลงานวจิยั มีคุณภาพและ

มาตรฐาน

3,427,800                      3,427,800            3,427,800 1-3

4.2 โครงการพัฒนาทักษะและมาตรฐานการปฏบิติังาน

ของบคุลากรสพฐเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซ่ียน

บคุลากร สพฐ. (ส่วนกลาง)จ านวน 500 คน ร้อยละ 100 ของบคุลากร สพฐ.ได้รับการพัฒนา

ทักษะการปฏบิติังานตามมาตรฐาน

4,064,600                      4,064,600            4,064,600 1-3

4.3 โครงการประกาศเกียรติคุณหน่วยงานและผู้มีผลงาน

ดีเด่นที่ประสบผลส าเร็จเปน็ที่ประจกัษ์เพื่อรับรางวลั

ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) คร้ังที่ 5 ประจ าป ี

พ.ศ.2559

บคุลากร สพฐ. ทุกต าแหน่ง/สายงาน และ

หน่วยงาน จ านวน 257 รางวลั 1,500 ราย

ร้อยละ 100 ของกลุ่มเปา้หมายผ่านการประเมิน

และได้รับรางวลัจาก สพฐ.

5,863,100                      5,863,100            5,863,100 1-3



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

 งบประมาณ พ.ศ. 2559 จ าแนกตามงบรายจา่ย  หน่วยงานทีร่ับจดัสรร
ไตรมาส แหล่งเงิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

5. โครงการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพการปฏบิตังิาน

ส าหรับบคุลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 

ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

บคุลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2)

 จ านวน 1,500 คน

ร้อยละ 100 ของกลุ่มเปา้หมายมีสมรรถนะและ

ศักยภาพการปฏบิตังิานสูงขึ้น

          8,492,600           8,492,600            8,492,600 1-4 พัฒนาครูฯ สพร.

       124,073,200        124,073,200        124,073,200

แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบงัคับ กิจกรรมการจัด

การศึกษามัธยมศึกษาตอนตน้ ส าหรับโรงเรียนปกติ

กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาครูอย่างมี

ประสิทธิภาพ

ครูและบคุลากรทางการศึกษาไดร้ับการบรรจุ

และแตง่ตั้งใหม่

 - ร้อยละ 100 ของกลุ่มเปา้หมายที่ไดร้ับการ

บรรจุ / แตง่ตั้ง ผ่านเกณฑ์การพัฒนาตาม

หลักสูตร

 - ร้อยละ 80 ของครู และบคุลากรทางการศึกษา

ที่ไดร้ับการยกย่องเชิดชูเกียรติ

 - ร้อยละ  100  ของผู้ผ่านการคัดเลือก / 

ประกวด /แข่งขัน  ไดร้ับการยกย่องเชิดชูเกียรติ

124,220,500              124,220,500        124,220,500 ภาคบงัคับ/

ม.ตน้

สพค./สพร.

59,878,300        59,878,300        59,878,300         

1.อบรมข้าราชการบรรจใุหม่   บคุลากร จ านวน 400 คน  ร้อยละ100ของกลุ่มเปา้หมายผ่านการพัฒนาอย่าง

เข้มตามหลักสูตร

1,649,000                      1,649,000            1,649,000 1-4 สพค.

2. อบรมครูผู้ช่วยโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ ปฏบิติังาน

เปน็ฐานด้วยระบบ TEPE Online

 ครูผู้ช่วย จ านวน 2,000 คน  ร้อยละ100ของครูผู้ช่วยผ่านการพัฒนาอย่างเข้ม

ตามหลักสูตร

14,474,400         14,474,400         14,474,400          1-4 สพค.

3. อบรมวทิยากรพี่เล้ียง  บคุลากรจ านวน 120 คน  ร้อยละ100ของผู้เข้ารับการอบรมสามารถปฏบิติั

หน้าที่วทิยากรพี่เล้ียงได้

674,400             674,400             674,400              1-4 สพค.

 4. พัฒนาก่อนเข้าสู่ต าแหน่งศึกษานิเทศก์  ศึกษานิเทศก์ 520 คน  ร้อยละ 100ของผู้เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์การ

พัฒนาตามหลักสูตร

5,590,800           5,590,800           5,590,800           1-4 สพค.

 5. พัฒนาก่อนเข้าสู่ต าแหน่งรองผอ.สถานศึกษา  รองผอ.สถานศึกษา 

จ านวน 580 คน

 ร้อยละ 100ของผู้เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์การ

พัฒนาตามหลักสูตร

9,209,600           9,209,600           9,209,600           1-4 สพค.

 6. พัฒนาก่อนเข้าสู่ต าแหน่งผอ.สถานศึกษา  ผอ.สถานศึกษา 

จ านวน 1,200 คน

 ร้อยละ 100ของผู้เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์การ

พัฒนาตามหลักสูตร

18,966,000         18,966,000         18,966,000          1-4 สพค.

 7. สัมมนารองผอ.สพท.ที่ได้รับการบรรจ ุและแต่งต้ังใหม่   รองผอ.สพท. จ านวน  300 คน  ร้อยละ 100ของกลุ่มเปา้หมาย ที่ได้รับการ

คัดเลือกผ่าน เกณฑ์การพัฒนาก่อนแต่งต้ัง

1,893,000           1,893,000           1,893,000           1-4 สพค.

 8.  สัมมนาผอ.สพทที่ได้รับการบรรจแุละ  แต่งต้ังใหม่  ผอ.สพท.จ านวน 135 คน  ร้อยละ 100ของกลุ่มเปา้หมาย ที่ได้รับการ

คัดเลือกผ่าน เกณฑ์การพัฒนาก่อนแต่งต้ัง

870,000             870,000             870,000              1-4 สพค.

 9. ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และ  จติวญิญาณครู   ครู 154 คน  ร้อยละ 100 ของผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้รับการยก

ย่องเชิดชูเกียรติ

2,452,500           2,452,500           2,452,500           1-4 สพค.

 10.รางวลัครูเจา้ฟ้ากรมหลวงนราธวิาสราชนครินทร์  ครู 45 คน  ร้อยละ 100 ของผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้รับการยก

ย่องเชิดชูเกียรติ

382,800             382,800             382,800              1-4 สพค.

 11.ครูดีในดวงใจ   ครู 350 คน  ร้อยละ 100 ของผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้รับการยก

ย่องเชิดชูเกียรติ

3,715,800           3,715,800           3,715,800           1-4 สพค.

64,342,200        64,342,200        64,342,200         

 1. ประเมินผลงานทางวชิาการข้าราชการครูและบคุลากร

ทางการศึกษาเพื่อใหม้ีหรือเล่ือนเปน็วทิยฐานะช านาญการ

พิเศษ

ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาที่ส่งผล

งานประเมิน

ร้อยละ 100 ของข้าราชการครูและบคุลากร

ทางการศึกษาได้รับการประเมินวทิยฐานะภายใน

รอบปทีี่ก าหนดทุกคน

51,000,000                  51,000,000           51,000,000 1-4 สพร.

โครงการเพ่ิมประสิทธิผลกลยุทธ์



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

 งบประมาณ พ.ศ. 2559 จ าแนกตามงบรายจา่ย  หน่วยงานทีร่ับจดัสรร
ไตรมาส แหล่งเงิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

2. ประเมินบคุคลและผลงานเพื่อเล่ือนและแต่งต้ังใหด้ ารง

ต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ต าแหน่งประเภท

วชิาการต้ังแต่ระดับช านาญการพิเศษลงมา

ข้าราชการพลเรือนสามัญที่ครองต าแหน่งทาง

วชิาการใน สพฐ.(ส่วนกลาง)ที่มีคุณสมบติั

ครบถ้วนที่จะเสนอผลงานได้ประมาณ 100 คน 

และข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่งนิติกรในสังกัด 

สพท. ต่าง ๆ ที่มีคุณสมบติัครบถ้วนที่จะเสนอ

ขอรับการคัดเลือกใหไ้ด้รับเงินเพิ่มส าหรับ

ต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)  

150 คน (ส่วนกลาง 15 คน สพท. 135คน)

1. ร้อยละ 100 ของข้าราชการ สพฐ.ที่ผ่านการ

ประเมินได้รับการแต่งต้ังใหด้ ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น

2. ร้อยละ 100 ของผู้ด ารงต าแหน่งนิติกรที่ผ่าน

การคัดเลือกได้รับเงิน พ.ต.ก.

1,922,600                      1,922,600            1,922,600 1-4 สพร.

 3. สอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งต้ังใหด้ ารงต าแหน่งรอง

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาในสังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา(เขตพื้นที่การศึกษาปกติ) และเขต

พื้นที่การศึกษา 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้

จ านวนผู้มีคุณสมบติัตรงตามมาตรฐานก าหนด

ต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษา ประมาณ1,800 คน

ร้อยละ 100 ของผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับการแต่งต้ัง 2,850,100           2,850,100           2,850,100           2-4 สพร.

4. สอบแข่งขันเพื่อบรรจแุละแต่งต้ังบคุคลเข้ารับราชการ

เปน็ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาอื่น ตาม

มาตรา 38 ค.(2) ของ สพท. 225 เขต

ผู้มีคุณสมบติัที่สมัครจ านวน 4,500 คน ร้อยละ 80 ของต าแหน่งที่มีอัตราวา่งใน สพท.

ได้รับการแต่งต้ัง

6,825,500           6,825,500           6,825,500           2-3 สพร.

5. โครงการคลีนิก HR สพฐ. เจา้หน้าที่งานบคุคล ใน สพฐ. (ส่วนกลาง) และ 

เขตพื้นที่การศึกษาจ านวน 700 คน

ร้อยละ 100 ของกลุ่มเปา้หมายได้รับค าปรึกษา 

แนะน า ข้อเสนอแนะและการพัฒนาด้านการ

บริหารงานบคุคล เกิดเครือข่ายความเข้มแข็งการ

ปฏบิติังานของเจา้หน้าที่งานบคุคล

1,744,000           1,744,000           1,744,000           2-3 สพร.

โครงการเพ่ิมประสิทธิผลกลยุทธ์         15,728,100         15,728,100          15,728,100 ภาคบงัคับ/ม.ตน้ สพฐ.

โครงการคืนครู  - ร้อยละ 30 ของจ านวนครูที่ขาดแคลนลดลง 

- ร้อยละ 90 ของกลุ่มเปา้หมายสามารถ

ปฏบิตังิาน/สนับสนุนการสอน ไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ

5,592,207,600    5,592,207,600    5,592,207,600     1-4 คืนครู สนผ./สศศ.

กิจกรรม สนับสนุนบคุลากรให้สถานศึกษา

1. ปฏบิติังานธรุการใหก้ับโรงเรียน (วฒิุปริญญาตรี)

    เงินเดือนๆละ 15,000  บาท + ประกันสังคม 750 บาท

  

    12 เดือน

 14,532 คน โรงเรียนที่ได้รับจดัสรรอัตราจา้งสามารถปฏบิติังาน

สนับสนุนการสอน

ได้อย่างมีประสิทธภิาพ

2,746,548,000     2,746,548,000     2,746,548,000      

2. ปฏบิติังานนักการภารโรง 

    เงินเดือนๆละ 9,000  บาท + ประกันสังคม 450บาท 

   12 เดือน

 8,745 คน โรงเรียนที่ได้รับจดัสรรอัตราจา้งนักการภารโรง

สามารถปฏบิติังานสนับสนุน

การสอนได้อย่างมีประสิทธภิาพ

991,683,000        991,683,000        991,683,000        

3. จดัสรรจา้งพี่เล้ียงเด็กพิการ

    เงินเดือนๆละ 9,450  บาท  15,860 คน 12 เดือน

 โรงเรียนได้รับจดัสรรอัตราจา้งพี่เล้ียงเด็กพิการ

สามารถปฏบิติังานสนับสนุนการสอนได้อย่างมี

ประสิทธภิาพ

1,798,524,000     1,798,524,000     1,798,524,000      

       1) โรงเรียนศึกษาพิเศษ   43 แหง่ๆละ 13 คน  560 คน

       2)  ศูนย์การศึกษาพิเศษ 76 ศูนย์ๆละ 8 คน  608 คน

       3) จดัจา้งพี่เล้ียงเด็กพิการในโรงเรียนเรียนร่วม  14,692 คน

4. จดัจา้งครูปฏบิติังานดูแลนักเรียนอยู่ประจ า

    จ านวน 41 โรงเรียนๆละ 4 คน ๆละ 9,450 บาท 

    12 เดือน

 อัตราจา้ง 164 คน  โรงเรียนได้รับจดัสรรอัตราจา้งครูดูแลนักเรียน

ประจ าพักนอนสามารถปฏบิติังานสนับสนุนการ

สอนได้อย่างมีประสิทธภิาพ

18,597,600         18,597,600         18,597,600          



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

 งบประมาณ พ.ศ. 2559 จ าแนกตามงบรายจา่ย  หน่วยงานทีร่ับจดัสรร
ไตรมาส แหล่งเงิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

5. จดัสรรอัตรา Lab Boyใหโ้รงเรียนที่จดัการเรียนการสอน

  195 โรง จ านวน 195 คน ๆละ 15,750 บาท 12 เดือน

 อัตราจา้ง 195 คน  ร้อยละ 100 ของกลุ่มเปา้หมาย สามารถจดัการ

เรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ

36,855,000         36,855,000         36,855,000          

โครงการครูคลังสมอง ร้อยละ 100  ของครูคลังสมองสามารถพัฒนา

กระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธภิาพ

801,276,000       801,276,000       801,276,000       พัฒนาคุณภาพ

ฯ/ครูคลังสมอง

สวก./สนผ.

1. จ้างบคุลากรดา้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จ านวน

  3,684 อัตรา ในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยาย

โอกาสทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง

และเล็กที่ประสบปญัหาการขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์

 จา้งบคุลากรด้านวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ในโรงเรียนประถมศึกษาศึกษา โรงเรียนขยาย

โอกาสทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาด

กลางและเล็กที่ประสบปญัหาการขาดแคลนครู

วทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จ านวน  3,684 

อัตรา

696,276,000               696,276,000 696,276,000        สวก.

2. ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก 105,000,000                105,000,000 105,000,000        สนผ.

กิจกรรมพัฒนาบคุลากร ICT เพ่ือการศึกษา  -ร้อยละ 100 ของครู บคุลากรทางการศึกษา

ไดร้ับการพัฒนาดา้น ICT

 -ร้อยละ 80 ของครู และบคุลากรทางการศึกษา

ที่ผ่านการพัฒนาดา้น ICT สามารถจัดการเรียน

การสอนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  

 -ร้อยละ 80 ของครู และบคุลากรทางการศึกษา

ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สามารถจัดการ

เรียนการสอนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ

510,504,700       510,504,700       326,076,700       184,428,000       1-4 พัฒนาคุณภาพ/

คอมพิวเอร์

สทร.

1. พัฒนาบคุลากร ICT ใหก้ับข้าราชการ ศน. บคุลากร

ทางการศึกษา ผู้บริหาร ครู และ นร. ในสังกัด สพฐ.

 ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการอบรม 177,428,800        177,428,800        177,428,800        

2.พัฒนาบคุลากรตามโครงการ พัฒนาการศึกษาทางไกล

ผ่านดาวงเทียม (DLTV/DLIT)

 ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการอบรม 148,647,900        148,647,900        148,647,900        

3.จดัสรรงบประมาณส่ือ BBL resource corner (BRC) 

ใหก้ับโรงเรียน 15,369 โรงๆละ 3 ชุดๆละ 4,000 บาท

 15,369 โรงเรียน  ร้อยละ 100 ของโรงเรียนที่ได้รับการจดัสรร 184,428,000        184,428,000        184,428,000        

โครงการเพ่ิมประสิทธิผลกลยุทธ์ 127,626,200       127,626,200       127,626,200       1-4 พัฒนาคุณภาพ/

คอมพิวเอร์
สพฐ.

       840,616,600        609,846,400       216,945,200             10,000,000          3,825,000 5,725,000 834,891,600 

โครงการย่อย : ดา้นสร้างความปลอดภยัในชีวิตและ

ทรัพย์สินของโรงเรียน ครู และบคุลากรทางการศึกษา

395,171,600        178,226,400        216,945,200      1,700,000           393,471,600        แก้ไขปญัหาและ

พัฒนาจงัหวัด

ชายแดนภาคใต้

สพก.จชต.

 1. ส่งเสริมความสัมพันธโ์รงเรียนกับชุมชนในจงัหวดั

ชายแดนภาคใต้

13 สพท. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนที่มีความสัมพันธอ์ันดีกับ

ชุมชนและได้รับการยอมรับเข้าร่วมกิจกรรมและ

สนับสนุนการด าเนินงานของโรงเรียน

28,528,000         28,528,000         1,500,000           27,028,000         2-4

 2. การรักษาความปลอดภยัครูและสถานศึกษา 1,303 โรงเรียน ร้อยละ 100 ของโรงเรียนกลุ่มเปา้หมายได้รับการ

รักษาความปลอดภยัอย่างมีประสิทธภิาพ

172,473,000        142,344,000        30,129,000        172,473,000        1-4

 3. การพัฒนาเครือข่ายวทิยุส่ือสาร 1,303 โรงเรียน ร้อยละ 90 ของโรงเรียนกลุ่มเปา้หมายได้รับการ

พัฒนาเครือข่ายวทิยุส่ือสารภาคใต้และะสามารถ ใช้

งานได้อย่างมีประสิทธภิาพ

3,142,400           3,142,400           200,000              2,942,400           2

 4. พัฒนาหมู่บา้นครูแบบยั่งยืน 87 รายการ จ านวนบา้นพักครูที่ได้ก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงให้

มีความพร้อม

76,225,700         76,225,700        76,225,700         1-4

 5. พัฒนาสภาพแวดล้อม ก่อสร้างร้ัว และถนนภายใน

โรงเรียน

154 รายการ ร้อยละ 100 ของโรงเรียนที่ได้รับการก่อสร้างร้ัว 

พัฒนาสภาพแวดล้อม ใหม้ีความมั่นคงปลอดภยั

110,590,500        110,590,500      110,590,500        1-4

โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้



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

 งบประมาณ พ.ศ. 2559 จ าแนกตามงบรายจา่ย  หน่วยงานทีร่ับจดัสรร
ไตรมาส แหล่งเงิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 6. ศูนย์ครูใต้ในพระราชด าริสมเด็จพระนางเจา้ฯ 

พระบรมราชินีนาถ

1 แหง่ ศูนย์ครูใต้จงัหวดัปตัตานี ได้รับการส่งเสริม 

สนับสนุนใหส้ามารถบริหารจดัการได้อย่างมี

ประสิทธภิาพ

4,212,000           4,212,000           4,212,000           3-4

445,445,000       431,620,000       10,000,000            3,825,000         4,025,000           441,420,000       

 7. ทุนการศึกษาส าหรับครูและบคุลากรทางการศึกษาใน

จงัหวดัชายแดนภาคใต้

13 สพท. ร้อยละ 90 ของครูและบคุลากรทางการศึกษา

กลุ่มเปา้หมายได้รับทุนการ ศึกษาเพื่อศึกษาต่อใน

ระดับที่สูงขึ้นโครงการ

10,000,000         10,000,000             10,000,000         2

 8. ส่งเสริมศักยภาพในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของครูและ

บคุลากรทางการศึกษาในต่างประเทศ

140 คน ร้อยละ 90 ของครูและบคุลากรทางการศึกษา

กลุ่มเปา้หมายได้รับการเสริมสร้างศักยภาพในการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ในต่างประเทศ

4,500,000           3,825,000          4,500,000           2

 9. พัฒนารูปแบบเยียวยาครูและบคุลากรทางการศึกษาผู้

ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชายแดนภาคใต้

13 สพท. ร้อยละ 100 ของ สพท. กลุ่มเปา้หมายที่

ด าเนินการพัฒนารูปแบบเยียวยาครูและบคุลากร

ทางการศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์

ชายแดนภาคใต้

2,080,000           2,080,000           200,000              1,880,000           1-4

10. ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่

จงัหวดัชายแดนใต้

13 สพท. จ านวนของผู้ได้รับเงินค่าใช้จา่ยในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาในพื้นฐานจงัหวดัชายแดนใต้

429,540,000        429,540,000        429,540,000        1-4

โครงการเพ่ิมประสิทธิผลกลยุทธ์ 675,000             675,000            675,000             แก้ไขปัญหาและ

พัฒนาจังหวัด

ชายแดนภาคใต้

สพฐ.

โครงการย่อย : ดา้นการเสริมสร้างสวัสดกิารและสร้างขวัญก าลังใจครู และบคุลากรทางการศึกษา
































































































































