
กลยุทธ์ที ่4  การพัฒนาระบบบการบริหารจัดการ

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

  757,906,800  422,372,200   332,734,600      2,800,000 60,846,500 697,060,300 

3,984,000        3,984,000        2,868,000        1,116,000        
ภาคบงัคับ/

ประถม
ตสน.

1.1  ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบภายใน

ส าหรับผู้ตรวจสอบภายใน สพท.

1. ผู้ตรวจสอบภายใน สพท.ได้รับการพฒันา

ความรู้และทักษะด้านการตรวจสอบภายใน

จ านวน 450 คน

ร้อยละ 80 ของผู้ตรวจสอบภายใน ได้น าความรู้ที่

ได้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการไปใช้ในการ

ปฏิบัติงานตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ

2,868,000 2,868,000 2,868,000 1 - 2  ตสน.

1.2  พฒันาเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน สพท. จ านวน 

19 เครือข่าย

เครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน 19 เครือข่าย มี

การแลกเปล่ียนประสบการณ์เรียนรู้ร่วมกนั

และพฒันางานตรวจสอบภายในให้มีความ

เข้มแข็ง

ร้อยละ 100 ของเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน 

สพท. มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์เรียนรู้

ร่วมกนัและพฒันางานตรวจสอบภายในให้มีความ

เข้มแข็ง

1,116,000 1,116,000 1,116,000 1 - 2  ตสน.

        4,730,000         4,730,000         4,730,000
ภาคบงัคับ/

ประถม
สคส.

4,369,000        4,369,000        4,369,000        สคส.

2.1.1 จัดอบรมพฒันา จนท. ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน 

การคลัง ของ สพท.

จนท. ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลังของ 

สพท.จ านวน 225 เขตๆ ละ 2 คน รวม 450 

คน

ร้อยละ100 ของ จนท. ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน

การคลังของ สพท. มีความรู้ความเข้าใจและ

สามารถปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลังได้ถูกต้อง

 และมีประสิทธิภาพ

        2,596,600         2,596,600         2,596,600 1 สคส.

2.1.2 นิเทศ ระบบงานการเงิน การคลัง ของ สพท. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 76 จังหวัด  ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมาย ที่ได้รับการนิเทศ

 ระบบงานด้านการเงิน การคลัง สามารถบริหาร

จัดการด้านการเงินการคลังได้อยา่งมีประสิทธิภาพ

           963,800 963,800                      963,800 2 สคส.

2.1.3 จัดอบรมพฒันา จนท. ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการเงิน  

การคลังของโรงเรียนหน่วยเบิก

จนท. ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลังของ

โรงเรียนหน่วยเบิก 185 โรง ๆ ละ 2 คน รวม 

370 คน

ร้อยละ100 ของ จนท. ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน 

การคลังของโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายมีความรู้

ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานด้านการเงิน 

ประสิทธิภาพ

808,600           808,600                      808,600 2 สคส.

361,000          361,000          361,000          สคส.

2.2.1 จัดท าคู่มือก าหนดรายละเอยีด คุณลักษณะเฉพาะ

ครุภัณฑ์

สพท. และสถานศึกษาในสังกดัทุกแห่ง ร้อยละ 100 ของ สพท.และสถานศึกษาในสังกดั

ทุกแห่งมีคู่มือก าหนดรายละเอยีดคุณลักษณะ

เฉพาะครุภัณฑ์

361,000           361,000                      361,000 2 สคส.

3. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบรหิารจัด

การศึกษาขัน้พ้ืนฐานตามหลักเกณฑ์การบรหิารกิจการ

บา้นเมืองที่ดี

เชิงปริมาณ

 -  สพท. 225 เขตพื้นที่

 - ส านักส่วนกลาง 20 ส านัก

ระดับความส าเร็จของการพฒันาประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม

หลักเกณฑ์การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีระดับดี

ขึ้นไป

5,535,000        5,535,000        5,535,000        1-3 ภาคบงัคับ/

ประถม

กพร.

2.2 ส่งเสรมิสนับสนุนผู้บรหิารโรงเรยีนในการบรหิารจัดการสินทรพัย ์เพ่ือจัดการเรยีนการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

รวมทัง้สิ้น

1. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน

2. เสรมิสรา้งสมรรถนะระดบัผู้บรหิารและผู้ปฏิบตังิานดา้นการเงิน การคลังของหน่วยเบกิจ่าย

2.1 ส่งเสรมิ พัฒนาสมรรถนะ จนท. ผู้ปฏิบตังิานดา้นการเงิน การคลังของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรยีนที่เปน็หน่วยเบกิจ่าย

แผนปฏบิตัิการประจ าปงีบประมาณ 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

3.1  จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการของ สพฐ. 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เชิงคุณภาพ

สพฐ/สพท. มีการบริหารจัดการตามหลักเกณฑ์

การบริหารจัดการภาครัฐ

แนวใหม่และการบริหารกจิการบ้านเมืองที่

กอ่ให้เกดิประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3,323,900        3,323,900        3,323,900        2 กพร.

3.2 พฒันาระบบการติดตามผลการด าเนินงาน ตามค า

รับรองการปฏิบัติราชการและระบบสนับสนุนการบริหาร

จัดการของ สพฐ. ประจ าปี งปม. พ.ศ. 2559

1,071,700        1,071,700        1,071,700        1-3 กพร.

3.3 พฒันาองค์กรและปรับปรุงแผนการ เสริมสร้าง

วัฒนธรรมองค์กรตามเกณฑ์การพฒันาคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐ ประจ าปี งปม. พ.ศ. 2559

313,900                      313,900            313,900 1-3 กพร.

3.4 ส่งเสริม สนับสนุน การพฒันาระบบราชการ  

โครงสร้างและระบบงาน สพฐ. ให้มีขีดสมรรถนะสูง

825,500           825,500           825,500           1-3 กพร.

4. โครงการเสรมิสรา้งคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยแก่

บคุลากรของหน่วยงาน
827,600          827,600          827,600          

 ภาคบงัคับ/

ประถม
  4.1 กจิกรรมการส่งเสริมและพฒันาสุขอนามัยขั้น

พื้นฐานบุคลากร สพฐ.

เชิงปรมิาณ  

บุคลากร สพฐ. ทุกคน

เชิงคุณภาพ 

บุคลากร สพฐ. มีองค์ความรู้และสามารถ

ปฏิบัติตนด้านสุขภาพได้อยา่งถูกต้องท าให้

สุขภาพดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ

ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมกจิกรรมมีสุขภาพดีขึ้น

ทั้งร่างกายและจิตใจ

246,600           246,600           246,600           2          สอ.

   4.2. กจิกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการปรับเปล่ียน   พฤติ

กรรรมสุขภาพ

เชิงปรมิาณ  

บุคลากร สพฐ. จ านวน 80 คน

เชิงคุณภาพ 

บุคลากร สพฐ. มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

และรู้จักวิธีป้องกนัตนไม่ให้เจ็บป่วยได้อยา่งถูก

วิธี ด าเนินชีวิตห่างไกลโรคภัยต่างๆ

ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมการอบรมเชิง

ปฏิบัติการมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจ

581,000           581,000           581,000           2          สอ.

5. โครงการ: พัฒนางานและบคุลากรกลุม่ออกแบบ

และก่อสรา้ง
240,000          240,000          240,000          2

ภาคบงัคับ/

ประถม
สอ.

5.1 ศึกษาข้อมูลเชิงพื้นที่  วิเคราะห์ปัญหาการออกแบบ

และกอ่สร้าง เพื่อน ามาพฒันาการออกแบบให้ตรงกบั

ความต้องการของโรงเรียนในภูมิภาคนั้นๆ

ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยสถาปนิก 

วิศวกร นายช่างและเจ้าหน้าที่ที่เกีย่วข้องของ

กลุ่มออกแบบและกอ่สร้างจ านวน 30 คน

1. ร้อยละของสถาปนิก วิศวกร 

นายช่างและเจ้าหน้าที่ให้ออกติดตามประเมินผล

สอ.

5.2 ติดตามและประเมินผลและให้ค าแนะน าเกีย่วกบั

การออกแบบและกอ่สร้าง

สถานศึกษาที่ได้รับงบประมาณในการกอ่สร้าง 

จ านวน 5 แห่ง

2. ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการติดตาม

ประเมินผล

สอ.

6. โครงการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน 1,353,000         1,353,000         1,353,000
 ภาคบงัคับ/

ประถม
 สอ.

6.1 ประชุมจัดท ารายงานการติดตามประเมินผลการ

ควบคุมภายในของ สพฐ. และ สพท.

 มีรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุม

ภายในฉบับสมบูรณ์และสามารถน าไปใช้เป็น

แนวทางในการควบคุมภายใน

มีรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุม

ภายใน ทันเวลาและมีประสิทธิภาพ

192,600 192,600 192,600 1-2



 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

6.2 อบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัระบบ

การควบคุมภายในเพื่อพฒันาระบบการควบคุมภายใน

ของบุคลากรในส านักส่วนกลาง และ สพท.

เชิงปรมิาณ : บุคลากรในส านักส่วนกลาง 20 

ส านักและ สพท. 225 เขต

เชิงคุณภาพ :  บุคลากรในสังกดั สพฐ. มี

ความรู้ความเข้าใจในระบบควบคุมภายในได้

อยา่งถูกต้อง

ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้

ความเข้าใจเกีย่วกบัระบบการควบคุมภายใน

974,000 974,000 974,000 2-3

6.3 เสริมสร้างขวัญและก าลังใจส าหรับบุคลากรที่

ปฏิบัติงานด้านการควบคุมภายในดีเด่น

บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านควบคุมภายในดีเด่น ร้อยละ 100 ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้าน

ควบคุมภายในดีเด่นได้รับการศึกษาดูงาน

100,000            100,000 100,000 3-4

6.4 ติดตามผลการด าเนินงานระบบการควบคุมภายใน

ของ สพท.

เชิงปรมิาณ : สพท. 225 เขต ได้รับการ

ติดตามผลการด าเนินงาน

เชิงคุณภาพ :  สพท. และสถานศึกษามีความรู้

ความเข้าใจเกีย่วกบัระบบการควบคุมภายใน

เพื่อพฒันาและส่งเสริมการศึกษา

ร้อยละ 100 ของ สพท. และสถานศึกษามีระบบ

ควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ

86,400             86,400 86,400 3-4

6,100,000        6,100,000        6,100,000        
ภาคบงัคับ/

ประถม
สตผ.

2,100,000        2,100,000 2,100,000 1-4  

สตผ.7.1.1 จัดท าเคร่ืองมือการติดตามและประเมินผลของ 

สพท. 225 เขต
7.1.2 ด าเนินงานติดตามและประเมินผล สพท. 1

7.1.3 เสวนาวิชาการการติดตามและประเมินผล  2

7.1.4 เผยแพร่ข้อมูล โดยการจัดพมิพร์ายงานผลการ

ติดตามและประเมินผลของ สพท.

2,078,000        2,078,000        2,078,000        1-4 สตผ.

 7.2.1 จัดท าเคร่ืองมือและคู่มือในการติดตามและ

ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐาน

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มีเคร่ืองมือและคู่มือการติดตามและประเมิน

มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประจ าปีงบประมาณ 2559

ร้อยละ 100 ของ สพท. สามารถใช้เคร่ืองมือและ

คู่มือการติดตามและประเมินผลได้อยา่งมี

ประสิทธิภาพ
1-4

7.2.2 ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา

ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สพท. 225 เขต สามารถประเมินตนเองได้

ถูกต้องตามเกณฑ์การติดตามและประเมิน

ประจ าปีงบประมาณ 2559

ร้อยละ 100 ของ สพท. สามารถบริหารจัดการ

ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา อยา่ง

มีประสิทธิภาพ

1-4

7.2.3 สรุปและรายงานผลการติดตามและประเมินผล

การบริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐานส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษา

สพฐ. มีข้อมูลการรายงานผลบริหารจัด

การศึกษาตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประจ าปีงบประมาณ 2559

สพฐ. มีข้อมูลการรายงานผลบริหารจัดการศึกษา

ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประจ าปีงบประมาณ 2560
1-4

7.3 โครงการติดตามการกระจายอ านาจและการส่งเสริม

การบริหารจัดการอยา่งมีส่วนร่วมของ สพท. ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559

 1.สพท. จ านวน  225 เขต 

2. องค์คณะบุคคล 3 องค์คณะใน สพท. (กพท.,

 อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา  

ก.ต.ป.น.) จ านวน 675 คน

 1. ร้อยละ 100 ของ สพท.มีการกระจายอ านาจ

ในการบริหารจัดการของ สพท.

2. ร้อยละ80 ขององค์คณะบุคคลทั้ง 3 องค์คณะ

มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการตามบทบาทของ 3

 องค์คณะบุคคล

1,172,000        1,172,000        1,172,000        1-2 สตผ.

7.4 โครงการติดตามสถานศึกษาที่จัดการศึกษาโดยการมี

ส่วนร่วม : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา

 1. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 101 โรง

ทั่วประเทศ

2. ครู/นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา

ทุกคน

 ร้อยละ 100 ของร.ร.ไทยรัฐวิทยา

101 โรงทั่วประเทศมีผลการด าเนินงานแสดง

ความกา้วหน้าในการบริหารจัดการศึกษาตาม

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

750,000           750,000           750,000           1-4 สตผ.

8. การบรหิารจัดการในเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยใช้พ้ืนที่

เปน็ฐาน (Area-Base)
347,700,000    347,700,000    17,800,000      329,900,000    1

 ภาคบงัคับ/

ประถม
สนผ./สอ.

7. โครงการตดิตามและประเมินผล ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

 7.1. โครงการตดิตามและประเมินผลการบรหิารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 225 เขต

เชิงปรมิาณ 

 - สพท. 225 เขต ได้รับการติดตามและ

ประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษา

เชิงคุณภาพ

- สพฐ. มีข้อมูลสารสนเทศบริหารจัดการของ 

สพท. 225 เขต เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ

เชิงปรมิาณ  

- ร้อยละ 100 ของ สพท.ได้รับการติดตามและ

ประเมินผล

เชิงคุณภาพ

- ร้อยละ100 ของ สพท.มีผลการบริหารจัดการที่

มีประสิทธิภาพ

7.2 โครงการตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559



 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

8.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ สพท. มีระบบการ

บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

ส านักภายในสพฐ. สพท. สถานศึกษาในสังกดั 

หน่วยงานที่เกีย่วข้องและผู้รับบริการ

 - ร้อยละ 100 ของ ส านักภายใน สพฐ. สพท. 

สถานศึกษา  ได้รับข้อมูลข่าวสาร รวดเร็ว ถูกต้อง

 น าไปใช้ในการบริหารจัดการการศึกษาได้อยา่งมี

ประสิทธิภาพ

 - ร้อยละ100 ของผู้รับริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 มีความพงึพอใจต่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน

327,700,000    327,700,000    327,700,000   1 สนผ.

8.2 โครงการประชาสัมพนัธ์การศึกษาขั้นพื้นฐาน 20,000,000       20,000,000       17,800,000 2,200,000   ภาคบังคับ/ประถม สอ.

8.2.1 จัดรายการโทรทัศน์ "เสียงแห่งอนาคต" 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,2,3,4

8.2.2 ร่วมจัดรายการโทรทัศน์ "บ่ายนี้มีค าตอบ" 2,600,000        2,600,000        2,600,000        1,2,3,4

8.2.3 ประชาสัมพนัธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 1,800,000        1,800,000        1,800,000         1

8.2.4 ประชาสัมพนัธ์โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระ

บรมโอรสาธิราชฯ
1,800,000 1,800,000 1,800,000        4

8.2.5 ประชาสัมพนัธ์โครงการตามรอยเกยีรติยศครูผู้มี

อดุมการณ์และจิตวิญาณครู

1,800,000        1,800,000        1,800,000        2

8.2.6 ประชาสัมพนัธ์ในรูปแบบคอลัมน์ประจ าทาง

หนังสือพมิพ์
        1,800,000         1,800,000 1,800,000 2

8.2.7 ประชาสัมพนัธ์นโยบายพเิศษเร่งด่วน         1,800,000         1,800,000 1,800,000        1,2,3,4

8.2.8 ประชาสัมพนัธ์ในรูปแบบส่ือมวลชนสัญจร 500,000           500,000                      500,000 1,2,3,4

8.2.9 ประชุมพฒันาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพนัธ์ 2,600,000        2,600,000        1,400,000 1,200,000 3

8.2.10 จัดประกวดและประชุมพฒันานักเรียนและครู

ผลิตส่ือภาพยนตร์ส้ัน
2,600,000 2,600,000 1,600,000 1,000,000 2

8.2.11 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการภายใน 800,000           800,000           800,000 1,2,3,4

16,508,400      16,508,400      7,508,400        9,000,000         1-3
ภาคบงัคับ/

ประถม
สนผ.

 9.1 จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  แผนปฏิบัติราชการประจ าปี สพฐ. มีกรอบทิศทางการจัดต้ังงบประมาณ 614,000           614,000           614,000           1-2 สนผ.

9.2 จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559

สพฐ. จ านวน 20 ส านัก สพท. 

จ านวน 225 เขต 

สถานศึกษา จ านวน 30,816  โรง

ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายมีแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีและบริหารจัดการบรรลุตามวัตถุประสงค์

800,000           800,000            800,000 1 สนผ.

 9.3 การยกระดับการบริหารเชิงกลยทุธ์การศึกษา ขั้น

พื้นฐาน

1.ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบาย

และแผน จ านวน 225 คน

2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

จ านวน 225 เขต

3. สพท. 225 เขต 

4. สถานศึกษา 30,816 โรง

ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้  ความ

เข้าใจการบริหารเชิงกลยทุธ์ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ

15,094,400       15,094,400       6,094,400        9,000,000        1-3 สนผ.

9.3.1 ประชุมผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพท.         1,992,000         1,992,000         1,992,000 สนผ.

9.3.2 จัดท าหลักสูตรและคู่มือฝึกอบรมเพื่อพฒันา

ศักยภาพ ทักษะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ สพท.

           650,000            650,000            650,000

 9.3.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารแผนเชิงกล

ยทุธ์และเสริมทักษะส าหรับผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบาย

และแผนของ สพท.

        3,452,400         3,452,400         3,452,400

 9. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบรหิารเชิงกลยทุธ์การศึกษาขัน้พ้ืนฐานดา้นการวางแผนและการบรหิารงบประมาณ



 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

9.3.4 พฒันาศักยภาพการจัดท าแผนจังหวัด/กลุ่ม

จังหวัด/แผนพฒันาฯ/แผนปฏิบัติการ ทั้งในระดับ 

สพท./สถานศึกษา

        9,000,000         9,000,000         9,000,000 สนผ.

2,707,200        2,707,200        2,707,200        1-4
ภาคบงัคับ/

ประถม
สนผ.

2,707,200        2,707,200        2,707,200        สนผ.

10.1 1.  การพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของ

 สพฐ.

มีข้อมูลนักเรียน ข้อมูลสถานศึกษาและข้อมูล

ผลสัมฤทธิ์นักเรียนเป็นรายบุคคล

 ร้อยละ 100 ของข้อมูลนักเรียนข้อมูล

สถานศึกษาและข้อมูลผลสัมฤทธิ์นักเรียนเป็น

รายบุคคล มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา

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

10.1.2  พฒันาบุคลากรด้านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ บุคลากรระดับเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบงานข้อมูล

สารสนเทศ จ านวน 225 คน

 ร้อยละ100 ของผู้ผ่านการอบรมสามารถบริหาร

จัดการระบบสารสนเทศได้อยา่งมีประสิทธิภาพ

707,200           707,200           707,200           2         สนผ.

โครงการเพ่ิมประสิทธิผลกลยทุธ์ 643,800          643,800          643,800 1-4 ภาคบังคับ/ประถม สพฐ.

11. ประชุมผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาทั่วประเทศ 

 225 เขต

ผู้อ านวยการเขตพ้ืนการศึกษา 225 คน รอ้ยละ 100 ของ สพท.  สามารถ

น านโยบายไปสูก่ารปฎิบตัไิดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 1,114,200 1,114,200 1,114,200 1-4
ภาคบงัคับ/

ประถม
 สนผ.

10,050,900      7,250,900        2,800,000        6,969,300        3,081,600         1-4
ภาคบงัคับ/

ประถม
สนผ.

 12.1 ติดตามผลการด าเนินการตามโครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

 สพท. และสถานศึกษาในสังกดั  ร้อยละ100 ของ สพท. และสถานศึกษาในสังกดั

 ด าเนินการตามแนวทางโครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ก าหนด

1,2,3,4 สนผ. 

 12.1.1 จัดท าแนวทางด าเนินการตามโครงการ

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มีแนวทางการด าเนินงานโครงการฯ 570,000           570,000           570,000           สนผ. 

 12.1.2 ติดตามการด าเนินงานตามโครงการฯ  ติดตามการด าเนินงานในโครงการ 8 พื้นที่

ภาคภูมิศาสตร์

153,400           153,400           153,400           สนผ. 

 12.2 ติดตามประเมินผลและจัดพมิพร์ายงานผลการวิจัย

 โครงการ PETS

 มีรายงานผลการวิจัย โครงการ PETS  มีรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์และสามารถ

น าไปใช้ในการบริหารงบประมาณได้อยา่งมี

ประสิทธิภาพ

75,100             75,100            75,100             1 สนผ.

 12.3 วิจัยค่าใช้จ่ายรายหัวที่เหมาะสมต่อนักเรียนแต่ละ

ระดับชั้นแต่ละกลุ่มเป้าหมายตามบริบทของแต่ละพื้นที่

 ได้ข้อเสนอค่าใช้จ่ายรายหัวที่เหมาะสม  มีรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์และสามารถ

น าไปใช้ในการบริหารงบประมาณได้อยา่งมี

ประสิทธิภาพ

220,800           220,800           220,800           2,3 สนผ.

 12.4 จัดท าระบบบัญชีการศึกษาแห่งชาติของส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 มีระบบบัญชีการศึกษาแห่งชาติของสพฐ.  ระดับความส าเร็จในการจัดท าระบบบัญชี

การศึกษาของ สพฐ.

5,081,600        3,081,600        2,000,000        2,000,000        3,081,600        2,3,4 สนผ. 

 12.5 พฒันาระบบบริหารสารสนเทศเพื่อ

การงบประมาณของ สพฐ. ระยะที่ 3

 มีระบบบริหารสารสนเทศการงบประมาณของ

 สพฐ. ระยะที่ 3 จ านวน 1 ระบบ

 ระดับความส าเร็จในการระบบบริหารสารสนเทศ

เพื่อการงบประมาณของ สพฐ. ระยะที่ 3

1,300,000        500,000           800,000           1,300,000        1,2 สนผ. 

 12.6 พฒันาสมรรถนะด้านการงบประมาณแก ่จนท. 

ผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณระดับสพท.และ สพฐ.

สนผ. 

 12.6.1 อบรมการใช้โปรแกรม STATA ในการวิเคราะห์

ข้อมูล

 ผู้เข้ารับการอบรม 50 คน  ร้อยละ100 ของผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านการ

ประเมิน

200,000           200,000           200,000           1         สนผ. 

10. ขับเคลือ่นนโยบายสูก่ารปฏิบตัโิดยกระบวนการบรหิารจัดการ

10.1 โครงการพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการบรหิารจัดการ

12. พัฒนาประสิทธิภาพการบรหิารจัดการ



 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

 12.6.2 อบรมการจัดการงบประมาณของส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 สพท. 225 เขต และ ส านักส่วนกลาง

20 ส านัก

 ร้อยละ100 ของผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านการ

ประเมิน

200,000           200,000           200,000           1         สนผ. 

 12.6.7. การประเมินประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของ

สถานศึกษา โดยกระบวนการ DEA

 สพท. 225 เขต  ร้อยละ 80 ของสพท.ที่เข้าร่วมโครงการประเมิน

ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของสถานศึกษา 

โดยกระบวนการ DEA

2,250,000        2,250,000        2,250,000         1-4

สนผ. 

356,412,700    23,678,100      332,734,600    2,450,000        353,962,700    
แก้ไขปัญหาและ

พัฒนาจังหวัด

ชายแดนภาคใต้
สพก.จชต.

356,412,700 23,678,100 332,734,600 2,450,000 353,962,700 สพก.จชต.

 13.1 ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลย ีและภาษาต่างประเทศ ให้กบันักเรียนใน

จังหวัดชายแดนภาคใต้

5 โรเงรียน จ านวนโรงเรียนที่จัดกจิกรรมส่งเสริมโอกาส

ทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและ

ภาษาต่างประเทศให้กบันักเรียนได้สอดคล้องกบั

ความต้องการของผู้เรียน

3,400,000 3,400,000 1,000,000 2,400,000 1-3 สพก.จชต.

 13.2 ส่งเสริมคุณภาพสถานศึกษาประถมศึกษา และ

มัธยมศึกษาระดับอ าเภอให้มีคุณภาพและสอดคล้องกบั

อตัลักษณ์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้

90 โรเงรียน ร้อยละ 100 ของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายได้รับ

การส่งเสริมให้มีคุณภาพและสอดคล้องกบัอตั

ลักษณ์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้

9,319,700 9,319,700 1,000,000 8,319,700 1-3 สพก.จชต.

 13.3 ส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

จังหวัดชายแดนภาคใต้

500 คน จ านวนของครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มเป้าหมายได้รับการเสริมสร้างให้เหมาะสม

กบัภารกจิ

2,380,000 2,380,000 100,000 2,280,000 2 สพก.จชต.

 13.4 ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาในจังหวัด

ชายแดนภาคใต้

13 สพท. ร้อยละ 100 ของ สพท.กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการ

ติดตามประเมินผลและสามารถน าผลการประเมิน

ไปใช้ในการบริหารจัดการได้อยา่งมีประสิทธิภาพ

2,141,600 2,141,600 150,000 1,991,600 2-4 สพก.จชต.

 13.5 พฒันาสถานศึกษาที่มีศักยภาพในจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษา

115 รายการ ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่ได้รับสนับสนุน

งบประมาณเพื่อกอ่สร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร

เรียนและส่ิงกอ่สร้างประกอบ

315,143,100 315,143,100 315,143,100 1-4 สพก.จชต.

 13.6 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมองค์กรเครือข่ายการจัด

การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

13 สพท. ร้อยละ 100 ของ สพท. ที่จัดกจิกรรมเสริมการมี

ส่วนร่วมขององค์กรเครือข่ายการจัดการศึกษา

6,436,800 6,436,800 200,000 6,236,800 2-4 สพก.จชต.

 13.7 อสิลามวิทยาลัย 4 โรงเรียน จ านวนของสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมให้จัด

การศึกษาอสิลาม

17,591,500 17,591,500 17,591,500 1-4 สพก.จชต.

13. โครงการพัฒนารปูแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการยอ่ย : พัฒนาประสิทธิภาพทางการศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
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