แผนงานพื้นฐาน

สรุปข้อมูลงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(แผนงานพื้นฐาน)
หน่วยงาน
สำนักงำนปลัดกระทรวง
สำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
กำรศึกษำ
สำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
สำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ
สำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอุดมศึกษำ
มหำวิทยำลัย/สถำบัน
สำนักงำนเลขำธิกำรคุรุ
สสภำ
ำนักงำนคณะกรรมกำร
ส่งเสริมสวัสดิกำรและ
สวัสดิภำพครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
สถำบันส่งเสริมกำรสอน
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี
โรงเรี
ยนมหิดลวิทยำนุสรณ์
สถำบันระหว่ำงประเทศ
เพื่อกำรค้ำและกำรพัฒนำ
(องค์กำรมหำชน)
สถำบันทดสอบทำง
กำรศึกษำแห่งชำติ
(องค์กำรมหำชน)
รวม

ย.1

ย.2
326.9770
-

ย.3

ย.4

5,481.6630
9,761.8319

416.8512

75.6000

858.7515

ย.6
1,966.7620

ย.7
450.9968
127.1940

ย.8
35,585.1473

ย.9
1,018.4289

3,755.5855

4,622.0823

847.2276

79,035.7101

1,251.7336

50.0000

304.2953

10,742.5367

25.0300

20,959.2939

106.8800

65.2000

3,072.4490

1,689.4558

43,500.5545

442.2240

1,208.5996

221.1466

242.0271
27.6404

ย.5
445.7054
2.0400

3.0000
146.3410
25.3759

253.3910

947.8505

10,099.9988

6,547.6106

-

1,285.9962

7,067.8565

95,664.2443

54,993.6278
146.3410
25.3759

1,461.3954

8.9911

242.0271
38.6315

2.0000

21.2789

5,942.7867

รวม
39,794.0174
129.2340

31.6492

-

869.1450

55,599.4050

352.1617

ย.10

1,839.4993

890.4239

126,418.1246

2,360.3925

10,355.3898

-

1.9586

217,417.0612

รายละเอียดแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ

กลุ่มเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์กระทรวง

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
สอดคล้องกับ (ข้อ)

เป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

พื้นที่เป้าหมาย

ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต-กิจกรรม/
โครงการ/กิจกรรมหลัก/งาน

เป้าประสงค์กระทรวง/ตัวชี้วัด
หน่วยนับ

(ร่าง)
ยุทธศาสตร์
ระยะเวลา หน่วยงาน
กรอบ
นโยบายรั
ฐ
บาล
การพัฒนาของ
(ระบุเดือน) ที่รับผิดชอบ
จุดเน้น รมว.ศธ
ยุทธศาสตร์
(ระบุข้อย่อย)
แผนพัฒนา
ชาติ ระยะ
ฉบับที่ 12
20 ปี

งบประมาณ

เป้าหมาย
ผลผลิต : อาชีวเอกชนได้รับการอุดหนุน
กิจกรรม : ส่งเสริมสนับสนุนกำรอำชีวศึกษำเอกชน

1. ผลิตและพัฒนำกำลังคนให้สอดคล้อง กำลังคนมีคุณภำพและมำตรฐำน
กับควำมต้องกำรและรองรับ
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำประเทศ
พัฒนำประเทศ

โรงเรียนเอกชน
อำชีวศึกษำ 471 โรง

ทั่วประเทศ

17.1623
17.1623 ต.ต.59-ก.ย.59 สอศ.(สช.)

4.5

3

1

3

ต้วชี้วัด

1. ร้อยละของผู้สำเร็จกำรศึกษำ ร้อยละ

80

ที่มีงำนทำเป็นที่ยอมรับของ
ผู้ประกอบกำร

2. สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำ

757.8975

สอศ.

4.5

3

1

3

5,159.4202

สอศ.

4.5

3

1

3

กิจกรรมที่ 2 : ขยำยอำชีวะอำเภอ
งำน : สิ่งก่อสร้ำง (ผูกพันเดิม)

20.5914

สอศ.

4.5

3

1

3

กิจกรรมที่ 3 : กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถ
ทำงภำษำสำหรับนักเรียนนักศึกษำอำชีวศึกษำ

0.0000

สอศ.

4.5

3

1

3

กิจกรรมที่ 4 : เพิ่มประสิทธิภำพ

12.5918 ต.ค. 59 - ก.ย. 60

สอศ.

4.5

3

1

3

ผลผลิตผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนีบตั รวิชาชีพ
สัดส่วน

45:55
กิจกรรมที่ 1. : กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ

ตอนปลำยประเภทอำชีวศึกษำ
ต่อสำมัญศึกษำ (ปวช. 1 ต่อ ม.4)

3. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ำศึกษำใน
สำขำ 10 อุตสำหกรรมเป้ำหมำย
เปรียบเทียบกับเป้ำหมำย
กำรดำเนินงำน

ร้อยละ

4. ระดับควำมพึงพอใจของ
กลุ่มผู้ติดตำมผู้เข้ำรับกำรอบรม
ประชุม สัมมนำด้ำนกำรค้ำ
และกำรพัฒนำไปใข้ประโยชน์ใน
ระดับมำกขึ้นไป

ร้อยละ

5. ร้อยละของผู้มีควำมสำมำรถ
พิเศษด้ำนคณิตศำสตร์และ
วิทยำศำสตร์ที่ได้รับกำรส่งเสริม
และพัฒนำ

ผลผลิตผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสายปฏิบตั กิ าร
กิจกรรม :กำรจัดกำรเรียนกำรสอนระดับ
ปริญญำตรีสำยปฏิบตั ิกำร

80

90

กำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ

ร้อยละ

100

1. สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจและขยำยกำรให้บริกำรศูนย์ นักเรียนนักศึกษำ สถำน
กำลังคนอำชีวศึกษำ
ประกอบกำร องค์กร
วิชำชีพ สถำนีวทิ ยุเพื่อ
กำรศึกษำและพัฒนำ
อำชีพ

สถำนศึกษำ สังกัด สอศ.424
แห่ง สำนักงำน
คณะกรรมกำรส่งเสริม
กำรศึกษำเอกชน (สช.) 461
แห่ง สถำบันกำรอำชีวศึกษำ
23 แห่งทั่วประเทศ

2. จัดตลำดนัดแรงงำนอำชีวศึกษำร่วมกับสถำน
ประกอบกำร สภำอุตสำหกรรมจังหวัด องค์กรวิชำชีพ
เพื่อส่งเสริมกำรมีงำนทำของนักเรียนนักศึกษำ
อำชีวศึกษำภำครัฐและเอกชน

อำชีวศึกษำจังหวัด 78 แห่ง

3. ผลิตสื่อองค์ควำมรู้ต่อยอดพัฒนำอำชีพเผยแพร่ผ่ำน
สถำนีวทิ ยุเพื่อกำรศึกษำและพัฒนำอำชีพ R-radio
Network

142 สถำนี

51

เป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์กระทรวง

สอดคล้องกับ (ข้อ)
พื้นที่เป้าหมาย

ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต-กิจกรรม/
โครงการ/กิจกรรมหลัก/งาน

เป้าประสงค์กระทรวง/ตัวชี้วัด
หน่วยนับ

เป้าหมาย
กิจกรรมที่ 5 : ส่งเสริมกำรสร้ำงค่ำนิยมอำชีวศึกษำ
งำน :
1. กิจกรรมแนะแนววิชำชีพ
2.อำชีวะจิตอำสำ อำชีวะบริกำร

นักเรียน นักศึกษำ

สถำนศึกษำสังกัด
สอศ. 424 แห่ง

ผลผลิตผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนีบตั รวิชาชีพชั้นสูง
กิจกรรมที่ 1 : กำรจัดกำรเรียนกำรสอนระดับประกำศนียบัตร
วิชำชีพชั้นสูง
งาน :
ผลผลิตผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนีบตั รวิชาชีพชั้นสูง
กิจกรรมที่ 5 : ส่งเสริมกำรปลุกจิตสำนึกอำชีวะพัฒนำ
งำน :
ปรับปรุงซ่อมแซม เช่น อำคำรเอนกประสงค์ โรง
อำหำร บ้ำนพักครู ศูนย์กำรเรียนรู้ และอำคำรหอพัก
นอน

(ร่าง)
ยุทธศาสตร์
งบประมาณ
ระยะเวลา หน่วยงาน
กรอบ
(ระบุเดือน) ที่รับผิดชอบ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ จุดเน้น รมว.ศธ
(ระบุข้อย่อย)
แผนพัฒนา
ชาติ ระยะ
ฉบับที่ 12
20 ปี
15.0000
สอศ.
4.5
1
3
3

3,753.6687

สอศ.

4.5

3

1

3

25.5000

สอศ.

4.5

3

1

3

ผลผลิต : นโยบายและแผนด้านการศึกษา
สถำบันอุดมศึกษำทั้งรัฐ
กิจกรรม : จัดทำนโยบำยและแผนกำรอุดมศึกษำ
และเอกชน และ
- กำรจัดทำแผนกำรผลิตและพัฒนำกำลังคนที่สอดคล้องหน่วยงำนอื่น
กับกำรพัฒนำประเทศ
กิจกรรม : จัดทำยุทธศำสตร์ด้ำนควำมร่วมมือกับอุดมศึกษำ
ต่ำงประเทศ
- โครงกำรควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศและกำรเตรียม
ตัวเข้ำสู่ประชำคมโลก

67.0000
2.0000
2.0000

สกอ.
สกอ.

7.3

2

3

4

ผลผลิต : ผู้ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา
1. อำจำรย์และบุคลำกร
กิจกรรม : ส่งเสริมศักยภำพของผู้ได้รับทุนกำรศึกษำ ในสถำบันอุดมศึกษำ
- โครงกำรพัฒนำศักยภำพของทรัพยำกรมนุษย์ใน 2. นิสิต นักศึกษำ
อุดมศึกษำเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก 3. นักเรียนที่อยู่ในพื้นที่
- โครงกำรพัฒนำกำลังคนด้ำนวิทยำศำสตร์ ระยะที่ 2 ห่ำงไกลและอัตรำ
(ทุนเรียนดีวทิ ยำศำสตร์แห่งประเทศไทย)
กำรเรียนต่อต่ำ
- โครงกำรพัฒนำกำลังคนด้ำนมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์แห่ง
ประเทศไทย)
- โครงกำรนำร่องเพื่อกำรผลิตและพัฒนำอำจำรย์ใน
สถำบันอุดมศึกษำ
- สถำบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (AIT)

791.7515
791.7515
82.9817

สกอ.

7.3

2

3

4

65.0000
65.0000

165.9730
379.7828

2.8800
160.1340
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เป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์กระทรวง

สอดคล้องกับ (ข้อ)
พื้นที่เป้าหมาย

ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต-กิจกรรม/
โครงการ/กิจกรรมหลัก/งาน

เป้าประสงค์กระทรวง/ตัวชี้วัด
หน่วยนับ

เป้าหมาย
ผลผลิต: มาตรฐานการพัฒนาอุดมศึกษา
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำน
อุดมศึกษำ

(ร่าง)
ยุทธศาสตร์
งบประมาณ
ระยะเวลา หน่วยงาน
กรอบ
(ระบุเดือน) ที่รับผิดชอบ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ จุดเน้น รมว.ศธ
(ระบุข้อย่อย)
แผนพัฒนา
ชาติ ระยะ
ฉบับที่ 12
20 ปี
[315.2129]
สกอ.
7.3
3
4
2
[315.2129]
106.0000
13.0000
63.0000

- โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพนิสิตนักศึกษำ
- โครงกำรพัฒนำควำมเป็นเลิศด้ำนกีฬำให้กับนิสิต
นักศึกษำ
- โครงกำรหลักตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำนิสิต
นักศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ
- โครงกำรส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเชิงบูรณำกำรกำร
เรียนรู้กับกำรทำงำน (Work integrated learning : Will)

15.0000
15.0000

ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิต
บัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน
ผลผลิต : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม
ผลผลิต : โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

18,715.3883

ม/ส

7.3

2

3

4

5,454.0464
13,750.8754
925.6176

ม/ส
ม/ส
ม/ส

7.3
7.3
7.3

2
2
2

3
3
3

4
4
4

4,296.8864
357.7404

ม/ส
ม/ส

7.3
7.3

2
2

3
3

4
4

ผลผลิต : ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการพัฒนา และ
ม : พัฒนำหลักสูตร สื่อ กิจกรรม สนับสนุนและ
กิส่จงเสริ
กรรม
ส่งเสริมผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ
งาน
(1) โครงกำรบูรณำกำรกำรยกระดับกำรพัฒนำและ
ส่งเสริมนักเรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนวิทยำศำสตร์
คณิตศำสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อยกระดับสู่
มำตรฐำนสำกล

1,208.5996

สสวท.

8.2

3

1,8

1,208.5996

สสวท.

155.0204

สสวท.

นักเรียนระดับประถม
ศึกษำ ถึง
ระดับมัธยมศึกษำตอน
ปลำย นิสิต นักศึกษำ

ทั่วประเทศ

- พัฒนำและส่งเสริมผู้มีควำมสำมำรถพิเศษทำง
วิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี (พสวท.) ระดับ
มัธยมศึกษำและอุดมศึกษำ ตำมเกณฑ์มำตรฐำนสำกล
- พัฒนำและส่งเสริมนักเรียนระดับมัธยมศึกษำใน
โรงเรียนที่มีโครงกำรห้องเรียนพิเศษ
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4

เป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์กระทรวง

สอดคล้องกับ (ข้อ)
พื้นที่เป้าหมาย

ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต-กิจกรรม/
โครงการ/กิจกรรมหลัก/งาน

เป้าประสงค์กระทรวง/ตัวชี้วัด
หน่วยนับ

(ร่าง)
ยุทธศาสตร์
ระยะเวลา หน่วยงาน
กรอบ
(ระบุเดือน) ที่รับผิดชอบ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ จุดเน้น รมว.ศธ
(ระบุข้อย่อย)
แผนพัฒนา
ชาติ ระยะ
ฉบับที่ 12
20 ปี

งบประมาณ

เป้าหมาย
- พัฒนำนักเรียนและจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไป
แข่งขันคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์โอลิมปิกวิชำกำร
ระหว่ำงประเทศ
- พัฒนำและขยำยผลอัจฉริยภำพทำงวิทยำศำสตร์
และคณิตศำสตร์ สำหรับเยำวชน
- เป็นเจ้ำภำพจัดกำรแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่ำง
ประเทศครั้งที่ ครั้งที่ 49 พ.ศ. 2560
(2) โครงกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรผลิตครูผู้มี
ควำมสำมำรถพิเศษทำงวิทยำศำสตร์ และคณิตศำสตร์
(สควค.)

นักเรียน นิสิต นักศึกษำ
และผู้สำเร็จกำรศึกษำ
ระดับปริญญำตรีแล้วไม่
เกิน 1 ปี

ทั่วประเทศ

21.4497

สสวท.

816.7936

สสวท.

215.3359

สสวท.

- สรรหำและคัดเลือกนักเรียน นิสิต นักศึกษำ เข้ำ
รับทุน สควค.
- พัฒนำศักยภำพผู้ได้รับทุน สควค.
(3) ทุนสนับสนุนกำรศึกษำนักเรียน นักศึกษำและครู นักเรียน นิสิต นักศึกษำ
ศูนย์โรงเรียน
เพื่อให้พัฒนำเป็นผู้มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำน
ที่ได้รับทุน
ศูนย์มหำวิทยำลัยในประเทศ
วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และเทคโนโลยีและ
และมหำวิทยำลัยต่ำงประเทศ
ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประเทศและหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง
- ทุนพัฒนำและส่งเสริมผู้มีควำมสำมำรถพิเศษทำง
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)
- ทุนส่งเสริมกำรผลิตครูที่มีควำมสำมำรถพิเศษทำง
วิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ (สควค.)
- ทุนโอลิมปิกวิชำกำรสมเด็จพระเจ้ำพี่นำงเธอ เจ้ำ
ฟ้ำกัลยำณิวฒ
ั นำ กรมหลวงนรำธิวำสรำชนครินทร์
สำหรับผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์โอลิมปิกระหว่ำงประเทศ
(4) เงินอุดหนุนมูลนิธสิ ่งเสริมโอลิมปิกวิชำกำรและ
พัฒนำมำตรฐำนวิทยำศำสตร์ศึกษำในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้ำพี่นำงเธอเจ้ำฟ้ำกัลยำนิวฒ
ั นำกรมหลวง
นรำธิวำสรำชนครินทร์ (สอวน.)

นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษำตอนต้น
และ/หรือตอนปลำย
ครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ

ทั่วประเทศ

- อบรมพัฒนำศักยภำพนักเรียน ตำมหลักสูตร สอ
วน.
- อบรมพัฒนำ ครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ ตำมหลักสูตร สอวน.
- ขยำยผลโครงกำร สอวน. สู่หอ้ งเรียนพิเศษ
วิทยำศำสตร์
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เป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์กระทรวง

สอดคล้องกับ (ข้อ)
พื้นที่เป้าหมาย

ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต-กิจกรรม/
โครงการ/กิจกรรมหลัก/งาน

เป้าประสงค์กระทรวง/ตัวชี้วัด
หน่วยนับ

(ร่าง)
ยุทธศาสตร์
ระยะเวลา หน่วยงาน
กรอบ
(ระบุเดือน) ที่รับผิดชอบ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ จุดเน้น รมว.ศธ
(ระบุข้อย่อย)
แผนพัฒนา
ชาติ ระยะ
ฉบับที่ 12
20 ปี

งบประมาณ

เป้าหมาย
- จัดส่งผู้แทนประเทศเข้ำร่วมกำรแข่งขันภูมิศำสตร์
โอลิมปิกระหว่ำงประเทศ
นักเรียนที่มี
ควำมสำมำรถพิเศษด้ำน
คณิตศำสตร์และ
วิทยำศำสตร์ จำนวน
720 คน

นักเรียนมัธยมศึกษำตอน
ปลำย โรงเรียนมหิดลวิทยำ
นุสรณ์

131.4231

มวส.

90.2045
5.9790
6.3240
28.9156

มวส.
มวส.
มวส.
มวส.

ครูระดับมัธยมศึกษำ
ตอนปลำย 840 คน

โรงเรียนสังกัด สพฐ. และ
หน่วยงำนภำยนอก

110.6040
110.6040

ผลผลิต/โครงการ บุคลากรได้รับการพัฒนาทางด้าน
เศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

27.6404

กิจกรรม ฝึกอบรมด้านการค้าและการพัฒนา

18.5104

ผลผลิต ผู้จบกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยที่มี
ควำมสำมำรถพิเศษด้ำนคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์
กิจกรรม 1 กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
กิจกรรม 2 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
กิจกรรม 3 กิจกรรมสรรหำและคัดเลือกนักเรียน
กิจกรรม 4 กิจกรรมกำรพัฒนำโรงเรียนให้เป็นโรงเรียน
วิทยำศำสตร์ชั้นนำระดับชำติ
ผลผลิต กำรให้บริกำรทำงวิชำกำร
กิจกรรม โครงกำรพัฒนำควำมรู้ทำงวิชำกำรให้กับ

4.4

3

1

4

มวส.
มวส.

4.4

3

1

4

สคพ.

4.4

3

1

4

โรงเรียนสังกัด สพฐ. และกำรบริหำรทำงวิชำกำร
แก่หน่วยงำนภำยนอก
1. โครงกำรพัฒนำควำมรู้ทำงวิชำกำรด้ำนคณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี สำหรับครู
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยที่จดั กำรเรียนกำรสอน
นักเรียนห้องเรียนวิทยำศำสตร์
2. โครงกำรควำมร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ำยในกำร
ขยำยผลองค์ควำมรู้ทำงวิชำกำรและวิธจี ดั กำรเรียนกำรสอน
ไปยังโรงเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยสังกัด สพฐ.
ในจังหวัด
3. กำรให้บริกำรทำงวิชำกำรกับหน่วยำนภำยนอก
สังกัด สพฐ. ในจังหวัด
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เป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์กระทรวง

สอดคล้องกับ (ข้อ)
พื้นที่เป้าหมาย

ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต-กิจกรรม/
โครงการ/กิจกรรมหลัก/งาน

เป้าประสงค์กระทรวง/ตัวชี้วัด
หน่วยนับ

(ร่าง)
ยุทธศาสตร์
ระยะเวลา หน่วยงาน
กรอบ
(ระบุเดือน) ที่รับผิดชอบ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ จุดเน้น รมว.ศธ
(ระบุข้อย่อย)
แผนพัฒนา
ชาติ ระยะ
ฉบับที่ 12
20 ปี

งบประมาณ

เป้าหมาย
งำน
1. โครงกำร
(1) โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรเพื่อสร้ำง
หุน้ ส่วนควำมร่วมมือด้ำนกำรค้ำ กำรลงทุน และ
กำรพัฒนำภำยใต้กรอบควำมร่วมมืออนุภมู ิภำค
(Entiring Partnership on Trade, Investment
and Development under Sub - regional
Cooperation)

ผู้ประกอบกำร นักธุรกิจ
นักลงทุนที่มีศักยภำพ
ในกำรขยำยธุรกิจกำรค้ำ
กำรลงทุน และกำร
พัฒนำในอนุภมู ิภำค
(Sub - regional) เช่น
GMS, BIMSTEC, IMT GT เป็นต้น หน่วยงำน
ภำครัฐกระทรวงพำณิชย์
กระทรวงอุตสำหกรรม
กระทรวงศึกษำธิกำร
กระทรวงกำร
ต่ำงประเทศ กระทรวง
กำรท่องเที่ยวและกีฬำ
กระทรวงแรงงำน

กรุงเทพฯ ต่ำงจังหวัดและ
ประเทศเพื่อนบ้ำน เช่น
กัมพูชำ สปป.ลำว เมียนมำ
เวียดนำม

3.3000

มี.ค. - ส.ค.

สคพ.

4.4

3

1

4

(2) โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรภำคกำรศึกษำ หน่วยงำนภำครัฐที่
เพื่อกำรค้ำและกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Education for เกี่ยวข้องกับงำนด้ำน
Sustainability)
กำรศึกษำ เช่น
กระทรวงศึกษำธิกำร

กรุงเทพฯ และต่ำงจังหวัด

1.4000

มิ.ย. - ส.ค.

สคพ.

4.4

3

1

4

(3) โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรภำครัฐและ
เอกชนด้วยกำรใช้ประโยชน์จำกควำมตกลงกำรค้ำ
บริกำรของอำเซียน

กรุงเทพฯ และต่ำงจังหวัด

1.4200

พ.ย. - ก.พ.

สคพ.

4.4

3

1

4

ผู้ประกอบกำรที่ดำเนิน
ธุรกิจกำรค้ำระหว่ำง
ประเทศ นักวิชำกำร/
นักวิจยั ด้ำนกฏหมำย
เศรษฐกิจและกำรค้ำ
ระหว่ำงประเทศ ด้ำน
เศรษฐศำสตร์
หน่วยงำนภำครัฐ เช่น
กระทรวงพำณิชย์
กระทรวงอุตสำหกรรม
กระทรวงศึกษำธิกำร
กระทรวงต่ำงประเทศ
กระทรวงแรงงำน
มหำวิทยำลัย เป็นต้น
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เป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์กระทรวง

สอดคล้องกับ (ข้อ)
พื้นที่เป้าหมาย

ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต-กิจกรรม/
โครงการ/กิจกรรมหลัก/งาน

เป้าประสงค์กระทรวง/ตัวชี้วัด
หน่วยนับ

เป้าหมาย

(ร่าง)
ยุทธศาสตร์
งบประมาณ
ระยะเวลา หน่วยงาน
กรอบ
(ระบุเดือน) ที่รับผิดชอบ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ จุดเน้น รมว.ศธ
(ระบุข้อย่อย)
แผนพัฒนา
ชาติ ระยะ
ฉบับที่ 12
20 ปี
1.1400 ต.ค. - มี.ค.
สคพ.
4.4
3
1
4

(4) โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรภำครัฐและ
เอกชนด้ำนกฎหมำยเศรษฐกิจและกำรค้ำระหว่ำง
ประเทศ

ผู้บริหำรระดับนโยบำย กรุงเทพ
ของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจ
ระหว่ำงประเทศ
นักวิชำกำรด้ำนกฎหมำย
เศรษฐกิจและกำรค้ำ
ระหว่ำงประเทศ
หน่วยงำนภำครัฐ
กระทรวงพำณิชย์
กระทรวงอุตสำหกรรม
กระทรวงศึกษำธิกำร
กระทรวงต่ำงประเทศ
กระทรวงแรงงำน
มหำวิทยำลัย เป็นต้น

(5) โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรภำครัฐและ
เอกชนตำมกรอบนโยบำยกำรค้ำ กำรลงทุน และ
กำรพัฒนำที่ยั่งยืน

ผู้ประกอบกำรที่ดำเนิน
ธุรกิจกำรค้ำระหว่ำง
ประเทศ นัก
เศรษฐศำสตร์ นัก
กฏหมำยระหว่ำง
ประเทศ หน่วยงำน
ภำครัฐ เช่น
กระทรวงศึกษำธิกำร
กระทรวงพำณิชย์
กระทรวงอุตสำหกรรม
กระทรวงกำร
ต่ำงประเทศ
มหำวิทยำลัย เป็นต้น

กรุงเทพฯ ต่ำงจังหวัดและ
ประเทศเพื่อนบ้ำน เช่น
กัมพูชำ สปป.ลำว เมียนมำ
เวียดนำม

2.8640

พ.ย. - ก.ค.

สคพ.

4.4

3

1

4

(6) โครงกำรสร้ำงควำมตระหนักรู้สู่ควำมเป็นเลิศ
ด้ำนกำรค้ำและกำรพัฒนำที่ยั่งยืน : มิติพลวัตกำร
พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์

ผู้ประกอบกำรที่ดำเนิน
ธุรกิจระหว่ำงประเทศ
นักวิชำกำร/นักวิจยั ด้ำน
กำรค้ำ กำรลงทุน และ
กำรพัฒนำ หน่วยงำน
ภำครัฐ เช่น
กระทรวงศึกษำธิกำร
กระทรวงพำณิชย์
กระทรวงอุตสำหกรรม
กระทรวงกำร
ต่ำงประเทศ กระทรวง
แรงงำน มหำวิทยำลัย
เป็นต้น

กรุงเทพฯ ต่ำงจังหวัดและ
ประเทศเพื่อนบ้ำน เช่น
กัมพูชำ สปป.ลำว เมียนมำ
เวียดนำม

2.1450

ต.ค. - ส.ค.

สคพ.

4.4

3

1

4
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เป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์กระทรวง

สอดคล้องกับ (ข้อ)
พื้นที่เป้าหมาย

ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต-กิจกรรม/
โครงการ/กิจกรรมหลัก/งาน

เป้าประสงค์กระทรวง/ตัวชี้วัด
หน่วยนับ

เป้าหมาย

(ร่าง)
ยุทธศาสตร์
งบประมาณ
ระยะเวลา หน่วยงาน
กรอบ
(ระบุเดือน) ที่รับผิดชอบ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ จุดเน้น รมว.ศธ
(ระบุข้อย่อย)
แผนพัฒนา
ชาติ ระยะ
ฉบับที่ 12
20 ปี
1.0000
ต.ค.
สคพ.
4.4
3
1
4

(7) โครงกำรฝึกอบรมระดับภูมิภำคหลักสูตรทักษะ หน่วยงำนภำครัฐที่
กำรเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ภำยใต้กรอบของ เกี่ยวข้องกับกำรเจรจำ
องค์กำรกำรค้ำโลก (Regional Advanced Trade กำรค้ำระหว่ำงประเทศ
Negotiations Simulation Skills Course)

กรุงเทพฯ

(8) โครงกำรฝึกอบรมระดับภูมิภำคหลักสูตร
นโยบำยกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ภำยใต้กรอบของ
องค์กำรกำรค้ำโลก (Regional Trade Policy
Course)

กรุงเทพฯ

2.0000

ส.ค. - ก.ย.

สคพ.

4.4

3

1

4

กรุงเทพฯ และประเทศเพื่อน
บ้ำน เช่น กัมพูชำ สปป.ลำว
เมียนมำ และเวียดนำม

2.0000

พ.ย. - ส.ค.

สคพ.

4.4

3

1

4

กรุงเทพ

1.0000

มี.ค. - มิ.ย.

สคพ.

4.4

3

1

4

กรุงเทพ

0.2414

ต.ค. - ก.ย.

สคพ.

หน่วยงำนภำครัฐที่
เกี่ยวข้องกับกำรเจรจำ
กำรค้ำระหว่ำงประเทศ

(9) โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้ประกอบกำรวิสำหกิจ ผู้ประกอบกำรวิสำหกิจ
ขนำดกลำงและขนำดย่อมในอนุภมู ิภำคลุ่มแม่น้ำโขง ขนำดกลำงและขนำด
ตอนล่ำง
ย่อมในอนุภมู ิภำคลุ่ม
แม่น้ำโขง
บุคลำกรในหน่วยงำน
(10) โครงกำรฝึกอบรมระดับภูมิภำคหลักสูตร
ภำครัฐที่เกี่ยวข้องกับ
นโยบำยกำรลงทุนเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ภำยใต้
กำรกำหนดนโยบำยด้ำน
กรอบของที่ประชุมสหประชำชำติวำ่ ด้วยกำรค้ำและ กำรลงทุนระหว่ำง
กำรพัฒนำ (UNCTAD) (Investment Policy
ประเทศ
Framework for Sustainable Development :
IPFSD)
(11) กำรบริหำรจัดกำร
คณะกรรมกำรสถำบัน
และผู้ทรงคุณวุฒิ
กิจกรรม : ประชุม/สัมมนาด้านการค้าและการพัฒนา

8.2300
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เป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์กระทรวง

สอดคล้องกับ (ข้อ)
พื้นที่เป้าหมาย

ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต-กิจกรรม/
โครงการ/กิจกรรมหลัก/งาน

เป้าประสงค์กระทรวง/ตัวชี้วัด
หน่วยนับ

เป้าหมาย
(1) โครงกำรเสวนำวิชำกำรว่ำด้วยกำรค้ำ กำรลงทุน ผู้ประกอบกำร
และกำรพัฒนำที่ยั่งยืนที่อยู่ในควำมสนใจ
นักวิชำกำรและนักวิจยั
ด้ำนกำรค้ำ กำรลงทุน
และกำรพัฒนำ
ประชำชนผู้สนใจทั่วไป
หน่วยงำนภำครัฐ
กระทรวงศึกษำธิกำร
กระทรวงพำณิชย์
กระทรวงอุตสำหกรรม
กระทรวงกำร
ต่ำงประเทศ กระทรวง
แรงงำน มหำวิทยำลัย
เป็นต้น
(2) โครงกำรสัมมนำเตรียมควำมพร้อมของภำครัฐ
ภำคเอกชน และภำคกำรศึกษำเพื่อรองรับกำร
เคลื่อนย้ำยแรงงำนวิชำชีพในประชำคมอำเซียน

(3) โครงกำรสัมมนำเตรียมควำมพร้อมของภำครัฐ
และเอกชนจำกควำมตกลงด้ำนกำรค้ำกำรลงทุน
ระหว่ำงประเทศ

(4) โครงกำรสัมมนำเชิงวิชำกำรนำนำชำติวำ่ ด้วย
กำรมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่ำโลก (Global Value
Chains : GVCs) ของประชำคมอำเซียน

กรุงเทพฯ ต่ำงจังหวัดและ
ประเทศเพื่อนบ้ำน เช่น
กัมพูชำ สปป.ลำว เมียนมำ
เวียดนำม

(ร่าง)
ยุทธศาสตร์
งบประมาณ
ระยะเวลา หน่วยงาน
กรอบ
(ระบุเดือน) ที่รับผิดชอบ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ จุดเน้น รมว.ศธ
(ระบุข้อย่อย)
แผนพัฒนา
ชาติ ระยะ
ฉบับที่ 12
20 ปี
3.4400 ม.ค. - ส.ค.
สคพ.
4.4
3
1
4

กลุ่มเป้ำหมำย
กรุงเทพฯ
ผู้บริหำร ผู้ปฏิบตั ิงำน
สำยงำนที่เกี่ยวข้องกับ
กำรเปิดเสรีแรงงำน
วิชำชีพ นักวิชำกำร/
นักวิจยั ประชำชน
หน่วยงำนภำครัฐ เช่น
กระทรวงพำณิชย์
กระทรวงอุตสำหกรรม
กระทรวงกำร
ต่ำงประเทศ กระทรวง
ผู้ประกอบกำรที่ดำเนิน กรุงเทพและต่ำงจังหวัด
ธุรกิจกำรค้ำระหว่ำง
ประเทศ นัก
เศรษฐศำสตร์ นัก
กฏหมำยระหว่ำง
ประเทศ หน่วยงำน
ภำครัฐ เช่น กระทรวง
พำณิชย์ กระทรวง
อุตสำหกรรม กระทรวง
กำรต่ำงประเทศ
มหำวิทยำลัย เป็นต้น

0.9200

มี.ค.

สคพ.

4.4

3

1

4

0.8700

ธ.ค. - พ.ค.

สพค.

4.4

3

1

4

นักวิชำกำร นักวิจยั และ กรุงเทพ
หน่วยงำนภำครัฐที
เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่มูลค่ำ
โลก

1.0000

มี.ค.

สคพ.

3

1

4
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4.4000

เป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์กระทรวง

สอดคล้องกับ (ข้อ)
พื้นที่เป้าหมาย

ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต-กิจกรรม/
โครงการ/กิจกรรมหลัก/งาน

เป้าประสงค์กระทรวง/ตัวชี้วัด
หน่วยนับ

1.0000

(ร่าง)
ยุทธศาสตร์
ระยะเวลา หน่วยงาน
กรอบ
(ระบุเดือน) ที่รับผิดชอบ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ จุดเน้น รมว.ศธ
(ระบุข้อย่อย)
แผนพัฒนา
ชาติ ระยะ
ฉบับที่ 12
20 ปี
ก.พ. - พ.ค.
สคพ.
4.4
3
1
4

1.0000

พ.ย. - พ.ค.

สคพ.

4.4

3

1

4

0.9000
0.9000

ต.ค. - มิ.ย.

สคพ.

4.4

3

1

4

งบประมาณ

เป้าหมาย
(5) โครงกำรเสวนำวิชำกำรนำนำชำติวำ่ ด้วยกำรค้ำ
และกำรลงทุนเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืนในพื้นที่เขต
พัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ

ผู้ประกอบกำร
นักวิชำกำร/นักวิจยั
ประชำชน และ
หน่วยงำนภำครัฐที่
เกี่ยวข้องกับงำนด้ำน
กำรค้ำและกำรลงทุน
ระหว่ำงประเทศ

(6) โครงกำรเสวนำภำคีควำมร่วมมือเพื่อขับเคลื่อน
กำรค้ำและกำรพัฒนำที่ยั่งยืน

บุคลำกรของสถำบัน
ประเทศเพื่อนบ้ำน เช่น
และบุคลำกรชำวต่ำงชำติ กัมพูชำ สปป.ลำว เมียนมำ
ในประชำคมอำเซียน
เวียดนำม

กิจกรรม :.....ยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร.......
(1) โครงกำรพัฒนำระบบถ่ำยทอดกำรประชุม สัมมนำ
และฝึกอบรม

ต่ำงจังหวัด

ผู้ประกอบกำร
กรุงเทพฯ และประเทศใน
นักวิชำกำร/นักวิจยั
ภูมภิ ำคและอนุภมู ิภำคอำเซียน
ประชำชน/เกษตรกร
หน่วยงำนภำครัฐ บุคคล
ทั่วไปที่มีควำมสนใจ

60

รายละเอียดแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ

ยุทธศาสตร์กระทรวง

เป้าประสงค์กระทรวง/ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

ตัวชีว้ ัด
6 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลกำร
ทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ
- O-Net
- V-Net
- N-Net

ร้อยละ

ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต-กิจกรรม/
โครงการ/กิจกรรมหลัก/งาน

เป้าหมาย

2. หลักสูตรและกระบวนกำร ผู้เรียนได้รับกำรศึกษำและกำร
เรียนรู้
เรียนรู้ตลอดชีวติ อย่ำงมีคุณภำพ มำตรฐำน

3
ยกเว้น

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
สอดคล้องกับ (ข้อ)

เป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ
กลุ่มเป้าหมาย

ผลผลิต : ผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียน นักศึกษำ
กิจกรรม : ลูกเสือ ยุวกำชำด และกิจกำรนักเรียน
ครู บุคลำกร
กิจกรรม : สนับสนุนเทคโนโลยีเพือ่ กิจกรรมลูกเสือ
ทำงกำรศึกษำ
กิจกรรม : อุดหนุนสำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ

พื้นที่เป้าหมาย

หน่วยงำนและสถำนศึกษำใน
สังกัด ศธ.

(ร่าง)
ระยะเวลา หน่วยงาน นโยบาย กรอบ
(ระบุเดือน) ที่รับผิดชอบ รัฐบาล ยุทธศาสตร์
(ระบุขอ้
ชาติ ระยะ
ย่อย)
20 ปี

326.9770
100.1712 ต.ค.58-ก.ย.59
0.4000 ต.ค.58-ก.ย.59
226.4058 ต.ค.58-ก.ย.59

สป.
สป.
สป.

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
จุดเน้น รมว.ศธ
ของ
แผนพัฒนา
ฉบับที่ 12

4.1
4.1
4.1

3
3
3

1
1
1

1
1
1

4.1

3

1

1

วิชำภำษำอังกฤษ
ร้อยละ 2

7. จำนวนปีกำรศึกษำเฉลี่ยของ
ประชำกรวัยแรงงำน
- อำยุ 15-39 ปี
- อำยุ 40-59 ปี
- อำยุ 15-59 ปี

ปี
ปี
ปี

10.9
7.6
9.2

8. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษำ

ร้อยละ

80

ประชำชนเข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริม
ให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์และค่ำนิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประกำร
เปรียบเทียบกับเป้ำหมำยกำรดำเนินงำน
9. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษำ
ได้รับกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
ยำเสพติด

ร้อยละ

100

ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรม : พัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ที่

นักเรียนในสังกัด สพฐ.

สพท. /สถำนศึกษำในสังกัด

หลำกหลำยให้เอื้อต่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวติ
กิจกรรม: ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนเพือ่ เสริมสร้ำง
คุณธรรม จริยธรรม และลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์

สพฐ./สำนักงำนส่วนกลำง
นักเรียนทัง้ หมดในสังกัด สพฐ.
สพท. /สถำนศึกษำ
ในสังกัด สพฐ.
1. ครู ผู้บริหำร
กิจกรรม : สร้ำงจิตสำนึกกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำไม้และ ศึกษำนิเทศก์
โรงเรียน 25,000 โรงเรียน
กำรบริหำรจัดกำรขยะ
โรงเรียนและชุมชน
225 สพท.
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3,264.5661 ต.ค. 2559ก.ย.2560
689.8461 ต.ค.
2559ก.ย.2560
274.7200 ต.ค. 2559ก.ย.2560
720.0000

ต.ค. 2559ก.ย.2560

สพฐ.
สพฐ.

สพฐ.

ยุทธศาสตร์กระทรวง

เป้าประสงค์กระทรวง/ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

10. อันดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน อันดับ
ของประเทศด้านการศึกษาดีขนึ้
(IMD) จำกปี 2559

เป้าหมาย

ดีขนึ้ 2

สอดคล้องกับ (ข้อ)

เป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต-กิจกรรม/
โครงการ/กิจกรรมหลัก/งาน

กิจกรรม : ขับเคลื่อนและสนับสนุนกำรลดเวลำเรียน
เพิม่ เวลำรู้
ผลผลิต : ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนทัง้ หมด
ในสังกัด สพฐ.

พื้นที่เป้าหมาย

สถำนศึกษำในสังกัด สพฐ.

กิจกรรม : ส่งเสริมภำษำต่ำงประเทศทีส่ อง ควำมเป็นพลเมืนัอกงเรียน/ครูในสังกัด สพฐ. สถำนศึกษำในสังกัด สพฐ.
ในกำรพัฒนำสู่โรงเรียนในประชำคมอำเซียน (ย้ำยมำจำกยุทธศำสตร์ที่ 8 โอกำส)
กิจกรรม : ส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษเพือ่
เสริมศักยภำพกำรแข่งขันในประชำคมอำเซียน
(ย้ำยมำจำกยุทธศำสตร์ที่ 8 โอกำส)

นักเรียนระดับกำรศึกษำขัน้ สถำนศึ
พืน้ ฐำนกษำในสังกัด สพฐ.
ครูสอนภำษำอังกฤษ
ระดับกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน

ผลผลิต : เด็กผู้มคี วามสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ
กิจกรรม : กำรพัฒนำผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ
โรงเรียนห้องเรียนพิเศษ ศูนย์โรงเรียนขยำยผล สอวน.
วิทยำศำสตร์
โรงเรียนห้องเรียนพิเศษ
ด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์
กิจกรรม : พัฒนำโรงเรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัยให้เป็น

(ร่าง)
ระยะเวลา หน่วยงาน นโยบาย กรอบ
(ระบุเดือน) ที่รับผิดชอบ รัฐบาล ยุทธศาสตร์
(ระบุขอ้
ชาติ ระยะ
ย่อย)
20 ปี

งบประมาณ

นักเรียนและครูโรงเรียน โรงเรียนจุฬำภรณรำช
จุฬำภรณรำชวิทยำลัย วิทยำลัย จำนวน 12 โรง

1,580.0000 ต.ค. 2559ก.ย.2560

สพฐ.

858.2114 ต.ค. 2559ก.ย.2560
2559443.0009 ต.ค.
ก.ย.2560

สพฐ.

415.2105 ต.ค. 2559ก.ย.2560

สพฐ.

1,358.8855 ต.ค. 2559ก.ย.2560
171.6585 ต.ค.
2559ก.ย.2560

สพฐ.

1,187.2270

ต.ค. 2559ก.ย.2560

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
จุดเน้น รมว.ศธ
ของ
แผนพัฒนา
ฉบับที่ 12

4.1

3

1

1

4.1

3

1

1

4.5

3

1

1

สพฐ.

โรงเรียนวิทยำศำสตร์ภมู ิภำค
ผลผลิตผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนีบตั รวิชาชีพ
กิจกรรมที่ 6 : กำรปฏิรูปกำรสอนภำษำไทย
ครูและนักเรียน
ประวัติศำสตร์ หน้ำทีพ่ ลเมือง
ในสังกัด สอศ.
1. ประชุมเชิงปฏิบตั ิกำรจัดทำชุดกำรเรียนรู้วชิ ำ
ภำษำไทย
และหน้ำกทีำรกิ
พ่ ลเมื
อง ยนรู้
2. ประชุมประวั
เชิงปฏิติศบำสตร์
ตั ิกำรบรรณำธิ
จกำรเรี
วิชำภำษำไทย ประวัติศำสตร์ และหน้ำทีพ่ ลเมือง
3. ทดลองใช้ชุดกำรเรียนรู้ในสถำนศึกษำ
อำชีวศึกษำ
4. ผลิตเอกสำรชุดกำรเรียนรู้ วิชำภำษำไทย วิชำ
ประวัติศำสตร์ วิชำหน้ำทีพ่ ลเมือง
5. นิเทศ ติดตำม กำรใช้ชุดกำรเรียนรู้ ในสถำนศึกษำ 5
ภำค
6. ประชุมเชิงปฏิบตั ิกำรวิเครำะห์ ผลกำรดำเนิน
โครงกำร

สถำนศึกษำสังกัด สอศ.
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5.0000

ต.ค.59ก.ย. 60

สอศ.

ยุทธศาสตร์กระทรวง

เป้าประสงค์กระทรวง/ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

เป้าหมาย

สอดคล้องกับ (ข้อ)

เป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต-กิจกรรม/
โครงการ/กิจกรรมหลัก/งาน

(ร่าง)
ระยะเวลา หน่วยงาน นโยบาย กรอบ
(ระบุเดือน) ที่รับผิดชอบ รัฐบาล ยุทธศาสตร์
(ระบุขอ้
ชาติ ระยะ
ย่อย)
20 ปี

งบประมาณ
กลุ่มเป้าหมาย

ผลผลิตผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนีบตั รวิชาชีพชัน้ สูง
กิจกรรมที่ 4 : ส่งเสริมกำรปฏิรูปอำชีวศึกษำ
สถำนศึกษำ ครู
เพือ่ เพิม่ ผลสัมฤทธิผ์ ู้เรียนด้วยคุณภำพ
และนักเรียน นักศึกษำ
และมำตรฐำนให้มีสมรรถนะและควำมพร้อม
เพือ่ เข้ำสู่ตลำดแรงงำน
1. กำรจัดทำมำตรฐำนวิชำชีพและคุณวุฒิวชิ ำชีพเพือ่
กำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะ
2. พัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนระดับปริญญำตรี
สำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบตั ิกำร
3. พัฒนำกำรจัดกำรอำชีวศึกษำด้ำนกำรเป็นผู้ประกอบกำร
4. จัดทำมำตรฐำนครุภณ
ั ฑ์ขนั้ พืน้ ฐำน ระดับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง
5. ส่งเสริมกำรพัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอนโทรทัศน์เพือ่
กำรศึกษำอำชีวศึกษำ
6. พัฒนำกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพเพือ่ กำรประกัน
คุณภำพผู้เรียนอำชีวศึกษำ
7. พัฒนำกำรประเมินผลโดยใช้แฟ้มสะสมผลงำน
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Portfolio)
ผลผลิต: มาตรฐานการพัฒนาอุดมศึกษา
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำน
อุดมศึกษำ

พื้นที่เป้าหมาย

สถำนศึกษำสังกัด สอศ.

70.6000

[336.2939]
[336.2939]

ต.ค.59
- ก.ย. 60

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
จุดเน้น รมว.ศธ
ของ
แผนพัฒนา
ฉบับที่ 12

สอศ.

4.5

3

1

1

สกอ.

4.1

3

1

1

20.5800
20.5800

- กำรพัฒนำมำตรฐำนและคุณภำพกำรศึกษำระดับ
อุดมศึกษำ
ผลผลิต : ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

442.2240

ม/ส

4.1

3

1

1

หลักสูตร สื่อ นวัตกรรมและกระบวนการเรียนรู้ ที่
ได้รับการวิจัยและพัฒนา
กิจกรรม : วิจัย พัฒนำและเผยแพร่องค์ควำมรู้ ด้ำน
วิงำน
ทยำศำสตร์
คณิตศำสตร์ และเทคโนโลยี เพือ่ ยกระดับ
:

221.1466

สสวท.

4.1

3

1,8

1

221.1466

สสวท.

60.9110

สสวท.

(1) โครงกำรวิจัย พัฒนำหลักสูตร สื่อ และกำร
นักเรียน ครู และ
ประเมินคุณภำพสื่อ และกำรพัฒนำกระบวนกำรจัดกำร บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
เรียนรู้วทิ ยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และเทคโนโลยี

ทัว่ ประเทศ
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ยุทธศาสตร์กระทรวง

เป้าประสงค์กระทรวง/ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

เป้าหมาย

สอดคล้องกับ (ข้อ)

เป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต-กิจกรรม/
โครงการ/กิจกรรมหลัก/งาน

(ร่าง)
ระยะเวลา หน่วยงาน นโยบาย กรอบ
(ระบุเดือน) ที่รับผิดชอบ รัฐบาล ยุทธศาสตร์
(ระบุขอ้
ชาติ ระยะ
ย่อย)
20 ปี

งบประมาณ
กลุ่มเป้าหมาย

พื้นที่เป้าหมาย

(2) โครงกำรพัฒนำระบบกำรเรียนรู้ และนวัตกรรม
ด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และเทคโนโลยี ร่วมกับ
ต่ำงประเทศรวมทัง้ อำเซียน
- พัฒนำระบบกำรเรียนรู้และนวัตกรรมด้ำน
วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และเทคโนโลยี ร่วมกับ

ครูผู้สอนวิชำคณิตศำสตร์

ทัว่ ประเทศ

0.2000

สสวท.

(3) โครงกำรวิจัย วัดผล ประเมินผลกำรจัดกำรเรียนรู้
ด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์และเทคโนโลยี

ครู และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ

ทัว่ ประเทศ

15.0000

สสวท.

(4) โครงกำรขับเคลื่อนสะเต็มศึกษำ
- พัฒนำและส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้สะ
เต็มศึ- กพัษำ
สำหรั
กเรีคยนลำกรทำงกำรศึกษำ
ฒนำนั
กเรีบยครูน แครูละนั
และบุ
ตำมแนวทำงสะเต็
ม
ศึ
ก
ษำ
- ขับเคลื่อนและขยำยเครือข่ำยสะเต็มศึกษำ

นักเรียน ครู
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ

ทัว่ ประเทศ

43.8400

สสวท.

(5) โครงกำรพัฒนำและขยำยบริกำรของศูนย์เรียนรู้
ดิจิท-ลั พัด้ฒ
ำนวิ
ทยำศำสตร์
ตศำสตร์และเทคโนโลยี
นำแหล่
งเรียนรูคณิ
้ออนไลน์

นักเรียน ครู
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ

ทัว่ ประเทศ

28.8200

สสวท.

- วิจัยและพัฒนำหลักสูตร สื่อและกระบวนกำร
เรียนรู้ (หลักสูตรอนำคต) กลุ่มสำระกำรเรียนรู
วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และ
ออกแบบและเทคโนโลยี
- พัฒนำสื่อและอุปกรณ์กำรเรียนรู้ เพือ่ สนับสนุน
งำนวิชำกำร

- ติดตำมผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้ำน
วิทยำศำสตร์
คณิ่อตงมืศำสตร์
ของครู
- พัฒนำเครื
อและศัและเทคโนโลยี
กยภำพบุคลำกรทำง
กำรศึ- กประเมิ
ษำด้ำนนวัผลสั
ดผลประเมิ
นผลตำมแนวทำง
มฤทธิท์ ำงกำรเรี
ยนวิชำคณิPISA
ตศำสตร์
และวิ- ทกำรยกระดั
ยำศำสตร์บของนั
กเรียนไทยเที
ยบกั
บนำนำชำติ
คุณภำพกำรศึ
กษำด้
ำนกำรวั
ดผล
ประเมินผลคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์

- พัฒนำหนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ตำมมำตรฐำน
EPUB
- พัฒนำนวัตกรรมด้ำนดิจิทลั สำหรับกำรจัดกำร
เรียนรู
ทิ ยำศำสตร์
ละเทคโนโลยี
- พั้วฒ
นำแอปพลิคณิ
เคชัต่นศำสตร์
สำหรับแกำรจั
ดกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์และเทคโนโลยี สำหรับ
อุปกรณ์พกพำ
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ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
จุดเน้น รมว.ศธ
ของ
แผนพัฒนา
ฉบับที่ 12

ยุทธศาสตร์กระทรวง

เป้าประสงค์กระทรวง/ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

เป้าหมาย

สอดคล้องกับ (ข้อ)

เป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต-กิจกรรม/
โครงการ/กิจกรรมหลัก/งาน

(6) โครงกำรเชิงรุกพัฒนำควำมรู้และทักษะครู
ศึกษำนิเทศก์และผู้บริหำรในกำรจัดกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์และเทคโนโลยี

(ร่าง)
ระยะเวลา หน่วยงาน นโยบาย กรอบ
(ระบุเดือน) ที่รับผิดชอบ รัฐบาล ยุทธศาสตร์
(ระบุขอ้
ชาติ ระยะ
ย่อย)
20 ปี

งบประมาณ
กลุ่มเป้าหมาย

พื้นที่เป้าหมาย

ครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัยถึงระดับ
มัธยมศึกษำตอนปลำย
ครูผู้ช่วยหรือครูบรรจุใหม่
ครู สควค. ศึกษำนิเทศก์
และผู้บริหำรสถำนศึกษำ

ทัว่ ประเทศ

43.2166

สสวท.

14.7570

สสวท.

- พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำตำม
วิทยะฐำนะ
- พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำตำมกลุ่มสำระ
- พัฒนำศักยภำพครูผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ เพือ่
เป็นผู้นำกำรเปลี่ยนแปลงกำรเรียนกำรสอน
วิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์
(7) โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมโครงกำรใน
พระรำชดำริ

ครูและบุคลำกรทำงกำร
โรงเรียนพระรำชดำริ
ศึกษำตั้งแต่ระดับ
โรงเรียนในท้องถิน่ ทุรกันดำร
ปฐมวัยถึงระดับ
โรงเรียนในพืน้ ที่ 6 จังหวัด
มัธยมศึกษำตอนปลำย
ภำคใต้
ศึกษำนิเทศก์
โรงเรียนวังไกลกังวล
ครูแกนนำระดับปฐมวัย

- พัฒนำครูในโรงเรียนในโครงกำรพระรำชดำริฯ
- พัฒนำครูแกนนำและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ปฐมวัยเพือ่ กำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวโครงกำร
พระรำชดำริบำ้ นนักวิทยำศำสตร์นอ้ ยและแนวทำงสะ
เต็มศึกษำ
- พัฒนำครูในโรงเรียนไกลกังวลด้ำนวิทยำศำสตร์
คณิตศำสตร์
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ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
จุดเน้น รมว.ศธ
ของ
แผนพัฒนา
ฉบับที่ 12

ยุทธศาสตร์กระทรวง

เป้าประสงค์กระทรวง/ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

เป้าหมาย

สอดคล้องกับ (ข้อ)

เป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต-กิจกรรม/
โครงการ/กิจกรรมหลัก/งาน

(8) โครงกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก เผยแพร่
ผลงำนของ สสวท. และเสริมสร้ำงภำพลักษณ์องค์กร

(ร่าง)
ระยะเวลา หน่วยงาน นโยบาย กรอบ
(ระบุเดือน) ที่รับผิดชอบ รัฐบาล ยุทธศาสตร์
(ระบุขอ้
ชาติ ระยะ
ย่อย)
20 ปี

งบประมาณ
กลุ่มเป้าหมาย

พื้นที่เป้าหมาย

นักเรียน ครูผู้สอน
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
และบุคคลทัว่ ไป

ทัว่ ประเทศ

- จัดงำนเทศกำลภำพยนตร์วทิ ยำศำสตร์เพือ่ กำร
เรียนรู้ ครั้งที่ 12
- จัดนิทรรศกำรเผยแพร่ผลผลิตของ สสวท.
- สื่อสำรองค์กรและสร้ำงเครือข่ำยควำมสัมพันธ์
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14.4020

สสวท.

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
จุดเน้น รมว.ศธ
ของ
แผนพัฒนา
ฉบับที่ 12

รายละเอียดแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ

ค่าเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์กระทรวง

3. ระบบงบประมำณและทรัพยำกร
เพือ่ กำรศึกษำ

เป้าประสงค์กระทรวง/ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

เป้าหมาย

ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต-กิจกรรม/
โครงการ/กิจกรรมหลัก/งาน

งบประมาณ
กลุ่มเป้าหมาย

กำรจัดสรรงบประมำณเพือ่ กำรศึกษำ
มีควำมทัว่ ถึง เป็นธรรม
สอดคล้องกับควำมต้องกำร จำเป็น
และนโยบำยกำรผลิตและพัฒนำกำลังคน
รองรับกำรพัฒนำประเทศ
ตัวชีว้ ัด
11. ร้อยละของสถำนศึกษำทีม่ ี
ร้อยละ
กำรจัดทำบัญชีกำรศึกษำทีถ่ ูกต้อง
ตรวจสอบได้ เปิดเผยต่อสำธำรณชน
12. ร้อยละทีเ่ พิม่ ขึน้ ของงบประมำณ ร้อยละ
ทีไ่ ด้รับจัดสรรสอดคล้องกับนโยบำย

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
สอดคล้องกับ (ข้อ)

เป้าหมาย

80

10

กำรผลิตและพัฒนำกำลังคน
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พื้นที่เป้าหมาย

(ร่าง)
ระยะเวลา หน่วยงาน นโยบาย
กรอบ
(ระบุเดือน) ที่รับผิดชอบ รัฐบาล ยุทธศาสตร์
(ระบุขอ้
ชาติ ระยะ
ย่อย)
20 ปี

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
จุดเน้น
ของ
รมว.ศธ
แผนพัฒนา
ฉบับที่ 12

รายละเอียดแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ

ยุทธศาสตร์กระทรวง

4. ระบบตรวจสอบ
และประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำ

เป้าประสงค์กระทรวง/ตัวชีว้ ัด

กำรตรวจสอบและประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำมีประสิทธิภำพ
และได้มำตรฐำน
ตัวชีว้ ัด
13. ร้อยละของสถำนศึกษำทีเ่ ข้ำรับ
กำรประเมินมีผลกำรประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำอยูใ่ นระดับดี
- สถานศึกษาระดับปฐมวัย
- สถานศึกษาระดับขัน้ พืน้ ฐาน
(ประถมและมัธยม)
- สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา
- สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
- สถานศึกษาสังกัด
สำนักงำน กศน.

หน่วยนับ

เป้าหมาย

97
87

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

95
97
100

14. ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษำ ร้อยละ

100

ร้อยละ

100

(ร่าง)
ระยะเวลา หน่วยงาน นโยบาย กรอบ
(ระบุเดือน) ที่รับผิดชอบ รัฐบาล ยุทธศาสตร์
(ระบุขอ้
ชาติ ระยะ
ย่อย)
20 ปี

งบประมาณ
กลุ่มเป้าหมาย

พื้นที่เป้าหมาย

นักเรียน ครู ศึกษำนิเทศก์ สถำนศึกษำ
รองผอ.สพป.และผู้ทรงคุณสวุำนั
ฒิ กงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ
ระดับเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ และ สพฐ.

ผลผลิต : ระบบทดสอบมาตรฐานการศึกษา)
กิจกรรม : กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมสร้างและพัฒนา
แบบทดสอบทางการศึกษาที่เป็นมาตรฐานระดับชาติ
งำนที่ 1. ผลิตและพัฒนำเครื่องมือทดสอบ
ทำงกำรศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน (O-NET)
งำนที่ 2. ผลิตและพัฒนำเครื่องมือทดสอบทำงกำรศึกษำ
ด้ำนอิสลำมศึกษำ(I-NET)
งำนที่ 3. ผลิตและพัฒนำเครื่องมือทดสอบทำงกำรศึกษำ
ด้ำนกำรศึกษำนอกระบบโรงเรียน (N-NET)
งำนที่ 4. ผลิตและพัฒนำเครื่องมือทดสอบทำงกำรศึกษำ

ต.ค. 2559416.8512 ก.ย.2560
416.8512 ต.ค. 2559ก.ย.2560

สพฐ.

48.1650

สทศ.

6.6000

สทศ.

3.7700

สทศ.

2.7950

สทศ.

3.8000

สทศ.

2.4500

สทศ.

โครงกำรที่ 1 โครงกำรพัฒนำระบบกำรวัดและประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์รอบด้ำน มำตรฐำนกำรศึกษำ
แห่งชำติ

27.0000

สทศ.

โครงกำรที่ 2 โครงกำรพัฒนำข้อสอบแบบปรับเหมำะด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์ (CAT)

1.7500

สทศ.

778.6300

สทศ.

640.0000

สทศ.

17.5000

สทศ.

ด้ำนอำชีวศึกษำ(V-NET)
งำนที่ 5. ผลิตและพัฒนำเครื่องมือทดสอบทำงกำรศึกษำ
ด้ำนพระพุทธศำสนำ(B-NET)

ปีที่ 3 ทุกสังกัดได้รับกำรประเมิน
ควำมสำมำรถพืน้ ฐำนด้วยเครื่องมือ
มำตรฐำนเทียบเท่ำนำนำชำติ
ตำมแนว PISA Like
15. ร้อยละของนักเรียนชั้นป.6 ที่
ได้รับกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติขนั้ พืน้ ฐำน (O-Net)
วิชำภำษำไทยในรูปแบบ
ข้อสอบอัตนัย

ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต-กิจกรรม/
โครงการ/กิจกรรมหลัก/งาน

ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรม : พัฒนำระบบกำรวัดและประเมินผลและส่งเสริม
เครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ขัน้ พืน้ ฐำน

ร้อยละ
ร้อยละ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
สอดคล้องกับ (ข้อ)

เป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

กิจกรรม : กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการทดสอบมาตรฐานการศึกษา
ระดับชาติ
งำนที่ 1 จัดกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขนั้ พืน้ ฐำน
(O-NET)
งำนที่ 2 จัดกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ
ด้ำนอิสลำมศึกษำ (I-NET)
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ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
จุดเน้น
ของ
รมว.ศธ
แผนพัฒนา
ฉบับที่ 12

4.1

3

1

1

4.1

3

1

1

เป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์กระทรวง

เป้าประสงค์กระทรวง/ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

เป้าหมาย

ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต-กิจกรรม/
โครงการ/กิจกรรมหลัก/งาน

สอดคล้องกับ (ข้อ)
(ร่าง)
ระยะเวลา หน่วยงาน นโยบาย กรอบ
(ระบุเดือน) ที่รับผิดชอบ รัฐบาล ยุทธศาสตร์
(ระบุขอ้
ชาติ ระยะ
ย่อย)
20 ปี

งบประมาณ
กลุ่มเป้าหมาย

พื้นที่เป้าหมาย

69.8300

สทศ.

48.0000

สทศ.

0.0000

สทศ.

3.3000

สทศ.

34.0500

สทศ.

0.5000

สทศ.

10.0000

สทศ.

0.0000

สทศ.

0.0000

สทศ.

โครงกำรที่ 5. โครงกำรจัดทำรำยงำนวินจิ ฉัยผลกำรทดสอบ O-NET

0.0000

สทศ.

โครงกำรที่ 3. โครงกำรเผยแพร่ข้อมูลกำรทดสอบระดับชำติเพือ่
สร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ
โครงกำรที่ 4. โครงกำรสร้ำงและส่งเสริมควำมร่วมมือกับเครือข่ำย
ในประเทศและต่ำงประเทศ (MOU)
โครงกำรที่ 5. โครงกำรวิจัยและพัฒนำเครื่องมือวัดและประเมิน
รูปแบบกำรเรียนรู้แบบ STEM
โครงกำรที่ 6. โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วยกำรนำผลกำร
ทดสอบระดับชำติขนั้ พืน้ ฐำน (O-NET) ในโรงเรียนตำรวจตระเวน
ชำยแดน เพือ่ เป็นกำรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนสุดำฯ
สยำมบรมรำชกุมำรี (ต่อเนือ่ ง)

7.9000

โครงกำรที่ 7. โครงกำรงำนวิจัยด้ำนกำรวัดและประเมินผล
ทำงกำรศึกษำฯ (กำรสนับสนุนทุนวิจัย 5 ทุน)
โครงกำรที่ 8. โครงกำรงำนพัฒนำและประเมินผลสถำบันฯ

0.6500

งำนที่ 3 จัดกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ
ด้ำนกำรศึกษำนอกระบบโรงเรียน (N-NET)
งำนที่ 4 จัดกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ
ด้ำนอำชีวศึกษำ (V-NET)
งำนที่ 5 จัดกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ
ด้ำนพระพุทธศำสนำ (B-NET)
โครงกำรที1่ โครงกำรจัดกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ
ชั้นพืน้ ฐำน ด้วยระบบ E-testing
กิจกรรม : กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมยกระดับมาตรฐาน
การทดสอบระดับประเทศ
โครงกำรที่ 1. โครงกำรจัดตั้งศูนย์ควำมเป็นเลิศ สทศ. ด้ำนกำร
ทดสอบและด้ำนกำรวัดประเมินผลทำงกำรศึกษำระดับชำติและ
พัฒนำเครือข่ำยศูนย์สอบ
โครงกำรที่ 2. โครงกำรส่งเสริมกำรนำผลกำรทดสอบขัน้ พืน้ ฐำน
(O-NET) ไปพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
โครงกำรที่ 3. โครงกำรพัฒนำคุณภำพข้อสอบวัดสมรรถนะของ
ผู้เรียนชั้นป.6 ชั้นม.3 และชั้นม.6 ตำมแนว PISA-Like
โครงกำรที่ 4. โครงกำรอบรมพัฒนำบุคลำกรทำงกำรทดสอบเพือ่
ออกข้อสอบและกลั่นกรองข้อสอบ (Item Writing)

4.3000
5.0000
5.0000

0.7000
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ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
จุดเน้น
ของ
รมว.ศธ
แผนพัฒนา
ฉบับที่ 12

เป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์กระทรวง

เป้าประสงค์กระทรวง/ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

เป้าหมาย

ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต-กิจกรรม/
โครงการ/กิจกรรมหลัก/งาน

สอดคล้องกับ (ข้อ)
(ร่าง)
ระยะเวลา หน่วยงาน นโยบาย กรอบ
(ระบุเดือน) ที่รับผิดชอบ รัฐบาล ยุทธศาสตร์
(ระบุขอ้
ชาติ ระยะ
ย่อย)
20 ปี

งบประมาณ
กลุ่มเป้าหมาย

กิจกรรม : กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมการทดสอบ
เทคนิคการวัดและประเมินผล
โครงกำรที่ 1. โครงกำรจัดทำระบบกำรจัดสอบด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing)
โครงกำรที่ 2. โครงกำรพัฒนำแบบทดสอบภำษำอังกฤษ มำตรฐำน
ระดับนำนำชำติ

พื้นที่เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
จุดเน้น
ของ
รมว.ศธ
แผนพัฒนา
ฉบับที่ 12

สทศ.

ผลผลิต: มาตรฐานการพัฒนาอุดมศึกษา
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำน
อุดมศึกษำ

8.3000
6.0000

สทศ.

2.3000

สทศ.

[315.2129]
[315.2129]

สกอ.

38.9820
15.0000
12.0000

- กำรพัฒนำสถำบันคลังสมองของชำติ
- กำรพัฒนำระบบกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับ
อุดมศึกษำ
- กำรติดตำมประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ

11.9820
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4.1

3

1

1

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ

ค่าเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์กระทรวง

เป้าประสงค์กระทรวง/ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

เป้าหมาย

5. ระบบสื่อสำรและเทคโนโลยี ระบบ ICT มีกำรบูรณำกำร
เพือ่ กำรศึกษำ
เชื่อมโยงกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
เพือ่ จัดกำรเรียนรู้และบริหำรจัดกำร
ที่มีคุณภำพ รวดเร็ว และทั่วถึง
ตัวชีว้ ัด
16. จำนวนหน่วยงำนและ
สถำนศึกษำ
ที่สำมำรถลดควำมซ้ำซ้อนและ
ประหยัดงบประมำณในกำรเช่ำ
สำยสัญญำณ

17. ร้อยละของสถำนศึกษำที่มี
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน โดยใช้
DLTV และ DLIT มีผลกำรเรียน
เฉลี่ยสูงขึ้น
18. จำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำทุก
ระดับทุกสังกัด ได้รับกำรบันทึกข้อมูล
ลงในบัตร Smart Card

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
สอดคล้องกับ (ข้อ)

เป้าหมาย

ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต-กิจกรรม/
โครงการ/กิจกรรมหลัก/งาน

ผลผลิต : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

งบประมาณ
กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียน นักศึกษำ ครู
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ข้ำรำชกำรในสังกัด ศธ.

พื้นทีเ่ ป้าหมาย

หน่วยงำนและสถำนศึกษำใน
สังกัด ศธ.

กิจกรรม : กำรสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
กิจกรรม สนับสนุนกำรพัฒนำเครือข่ำยเทคโนโลยี
แห่ง

คน

445.7054

8.0316 ต.ค.58-ก.ย.59

สป.

4.6

3

1

5

สกศ.

4.6

3

1

5

สพฐ.

4.6

3

1

5

สอศ.

6.18

3

1

5

437.6738

3,000
ผลผลิต: นโยบายและแผนด้านการศึกษา
กิจกรรม: การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูผู้ ้เรียน/บุคคล
(เพือ่เป็นค่าใช้จา่ ยเกี่ยวกับค่าบริการสื่อสาร
หน่วยงานรัฐ/เอกชน
และโทรคมนาคมรวมทัง้ วัสดุคอมพิวเตอร์)
ทีเ่ กี่ยวข้องกับการ
ศึกษา

ร้อยละ

ยุทธศาสตร์
(ร่าง)
นโยบาย
การ
ระยะเวลา หน่วยงาน
กรอบ
รั
ฐ
บาล
พั
ฒนา จุดเน้น
(ระบุเดือน) ทีร่ ับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์
(ระบุข้อ
ของ
รมว.ศธ
ชาติ ระยะ
ย่อย)
แผนพัฒนา
20 ปี
ฉบับที่ 12

60

กรุงเทพมหานคร

ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรม : จัดหำระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ำยอินเทอร์เน็โรงเรี
ต ยน, สำนักงำนเขตพืน้ ทีโรงเรี
่กำรศึยน,
กษำ,
สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำ,
ควำมเร็วสูงเพือ่ กำรศึกษำ
สำนักงำนส่วนกลำงในสังกัดสำนั
สพฐ.
กงำนส่วนกลำงในสังกัด สพฐ.

2.0400
2.0400

3,755.5855 ต.ค. 2559ก.ย.2560
25593,755.5855 ต.ค.
ก.ย.2560

1 ล้ำน
ผลผลิตผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพชัน้ สูง
กิจกรรมที่ 2 : กำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
นักเรียน ครู บุคลำกร สถำนศึกษำ และหน่วยงำนใน
และกำรสื่อสำรเพือ่ จัดกำรอำชีวศึกษำ
อำชีวศึกษำ สถำนศึกษำ สังกัด สอศ.
งาน
และหน่วยงำนในสังกัด
ระดับภูมิภำค
1. ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตโครงกำรอินเทอร์เน็ตเพือ่
กำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร (MOENet) สำหรับ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้ทั่วถึงทุกหน่วยงำน
69

50.0000

ยุทธศาสตร์กระทรวง

เป้าประสงค์กระทรวง/ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

เป้าหมาย

สอดคล้องกับ (ข้อ)

เป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต-กิจกรรม/
โครงการ/กิจกรรมหลัก/งาน

งบประมาณ
กลุ่มเป้าหมาย

พื้นทีเ่ ป้าหมาย

ยุทธศาสตร์
(ร่าง)
นโยบาย
การ
ระยะเวลา หน่วยงาน
กรอบ
(ระบุเดือน) ทีร่ ับผิดชอบ รัฐบาล ยุทธศาสตร์ พัฒนา จุดเน้น
(ระบุข้อ
ของ
รมว.ศธ
ชาติ ระยะ
ย่อย)
แผนพัฒนา
20 ปี
ฉบับที่ 12

2. จัดให้มีศูนย์ประสำนงำนกำรเฝ้ำระวัง กำร
บำรุงรักษำอย่ำงต่อเนื่อง เพือ่ ใช้กำรใช้งำนได้ทั่วถึงทุก
หน่วยงำนอย่ำงต่อเนื่อง
ผลผลิต : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับ สถำบันกำรศึกษำ
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
และหน่วยงำนด้ำน
กิจกรรม : บริกำรระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพือ่ พัฒนำ กำรศึกษำวิจัยที่รับ
กำรศึกษำ
บริกำร/นักเรียน/นิสิต/
- โครงกำรเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศเพือ่ พัฒนำ นักศึกษำ/ครู/อำจำรย์/
กำรศึกษำ
ผู้บริหำรสถำบันกำร
- โครงกำรเครือข่ำยห้องสมุดมหำวิทยำลัยไทย
ศึกษำ/บุคลำกรทำงกำร
- บำรุงรักษำระบบเครือข่ำยสัญญำณเคเบิลใยแก้วนำแสง
ศึกษำ และประชำชน
- โครงกำรมหำวทิยำลัยไซเบอร์ไทย
ทั่วไป

70

1,689.4558
1,689.4558
598.4849
360.0000
665.0000
30.0000

สกอ.

6.18

2

3

4

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ

ยุทธศาสตร์กระทรวง

เป้าประสงค์กระทรวง/ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

เป้าหมาย

ตัวชีว้ ัด
19. ร้อยละของนักศึกษำโครงกำร
ครูเพื่อพัฒนำท้องถิน่ ได้รับกำร
บรรจุเป็นข้ำรำชกำรครู โดยกำรมี
ส่วนร่วมของทุกภำคส่วน
20. ร้อยละของผู้ประกอบวิชำชีพ
ทำงกำรศึกษำได้รับกำรส่งเสริม
และพัฒนำตำมมำตรฐำนวิชำชีพ
เปรียบเทียบกับเป้ำหมำย
กำรดำเนินงำน

งบประมาณ
กลุม่ เป้าหมาย

พื้นที่เป้าหมาย

ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร ทั่วประเทศ
ทำงกำรศึกษำ จำนวน
350,000 คน

กิจกรรม : พัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลและส่งเสริม
พัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ร้อยละ

ร้อยละ

ยุทธศาสตร์
หน่วยงาน นโยบาย (ร่าง)
การ
ระยะเวลา
กรอบ
ที่
รัฐบาล
พัฒนา จุดเน้น
(ระบุเดือน)
รับผิดชอบ (ระบุขอ้ ยุทธศาสตร์ ของ
รมว.ศธ
ชาติ ระยะ
ย่อย)
แผนพัฒนา
20 ปี
ฉบับที่ 12

203.2940

203.2940 ต.ค.58-ก.ย.59 สป.(ก.ค.ศ.)

4.6

3

1

2

4.6

3

1

2

4.6

3

1

2

4.6
4.6

3
3

1
1

2
2

4.6

3

1

2

100
กองทุน : กองทุนสงเคราะห์
กิจกรรม : กองทุนสงเครำะห์

ร้อยละ
21. ร้อยละของครูและบุคลำกร
ได้รับกำรส่งเสริม สวัสดิภำพ แก้ไขปัญหำ
หนีส้ ินครู ยกย่องเชิดชูเกียรติ
และควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ
เปรียบเทียบกับเป้ำหมำยกำร
ดำเนินงำน

ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต-กิจกรรม/
โครงการ/กิจกรรมหลัก/งาน

ผลผลิต : มาตรฐานการบริหารงานบุคคลของ
ข้ข้าาราชการครู
ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

6. พัฒนำระบบกำรผลิต กำรสรรหำ ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
และกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกมีษำ
คุณภำพ สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของสถำนศึกษำ และท้องถิน่

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
สอดคล้องกับ (ข้อ)

เป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

ผู้อำนวยกำร ครู และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
จำนวน 157,825 รำย

ทั่วประเทศ

80
เงินทุนหมุนเวียน : เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหา ข้ำรำชกำรครู จำนวน
หนี้สินข้าราชการครู
2,500 รำย
กิจกรรม : เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหำหนีส้ ิน
ข้ำรำชกำรครู

ทั่วประเทศ

1,263.4680
1,263.4680 ต.ค.58-ก.ย.59 สำนักงำน
กองทุน
สงเครำะห์
ศธ.
500.0000
500.0000 ต.ค.58-ก.ย.59 สป.(ก.ค.ศ.)

80

ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรม : สนับสนุนเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำร
พัฒนำครูอย่ำงมีประสิทธิภำพ

กิจกรรม : ครูผู้ทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดิน
กิจกรรม : ครูคลังสมอง

ข้ำรำชกำรครู/บุคลำกร สพป./สพม./ สพฐ.
ทำงกำรศึกษำ/
ข้ำรำชกำรส่วนกลำงใน
สังกัด สพฐ.
ครูที่เกษียนอำยุรำชกำร โรงเรียนในสังกัด สพฐ.
และมี
ิตอำสำมิปญ
ครู วิทจยำกรภู
ั ญำท้องถิโรงเรี
น่ ยนในสังกัด สพฐ.
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ต.ค. 25594,622.0823 ก.ย.2560
1,244.7495 ต.ค. 2559ก.ย.2560

2,040.0000 ต.ค. 2559ก.ย.2560
1,337.3328 ต.ค.
2559ก.ย.2560

สพฐ.

สพฐ.
สพฐ.

ยุทธศาสตร์กระทรวง

เป้าประสงค์กระทรวง/ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

เป้าหมาย

สอดคล้องกับ (ข้อ)

เป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต-กิจกรรม/
โครงการ/กิจกรรมหลัก/งาน

ยุทธศาสตร์
หน่วยงาน นโยบาย (ร่าง)
การ
ระยะเวลา
กรอบ
ที่
รั
ฐ
บาล
พั
ฒนา จุดเน้น
(ระบุเดือน)
รับผิดชอบ (ระบุขอ้ ยุทธศาสตร์ ของ
รมว.ศธ
ชาติ ระยะ
ย่อย)
แผนพัฒนา
20 ปี
ฉบับที่ 12

งบประมาณ
กลุม่ เป้าหมาย

พื้นที่เป้าหมาย

ผลผลิตผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพ
กิจกรรมที่ 7 : เร่งประสิทธิภำพกำรสอนของครูอำชีวศึกษำสถำนศึกษำสังกัด สอศ. สถำนศึกษำสังกัด สอศ.
งำน :
ที่มีอัตรำขำดแคลนครู ที่มีอัตรำขำดแคลนครู

123.2400 ต.ค. 59 -ก.ย. 60

สอศ.

4.6

3

1

2

122.2553 ต.ค. 59 -ก.ย. 60

สอศ.

4.6

3

1

2

58.8000 ต.ค. 59 -ก.ย. 60

สอศ.

4.6

3

1

2

ม/ส.

4.6

3

1

2

สนับสนุนงบประมำณให้สถำนศึกษำที่มีสัดส่วน กำร
ขำดแคลนครูมำก 676 คน * 15,800 บำท * 12 เดือน

ผลผลิตผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพชัน้ สูง
กิจกรรมที่ 3 : ผลิต พัฒนำ เสริมสร้ำงคุณภำพชีวติ ครู ครู ผู้บริหำร บุคลำกรทำง สถำนศึกษำสังกัด สอศ.
คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
กำรศึกษำ ข้ำรำชกำรพล สถำนประกอบกำร
งำน :
เรือน และครูฝึกในสถำน
1. เพิ่มพูนสมรรถนะวิชำชีพและเทคโนโลยีผ่ำนชมรม/สมำคม
ประกอบกำร
2. ส่งครูไปฝึกงำนในสถำนประกอบกำร
3. พัฒนำวิทยฐำนะของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
4. พัฒนำสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับครูอำชีวศึกษำใน
ศตวรรษที่ 21 ด้ำนคิดวิเครำะห์ และ ICT รวมทั้ง
สมรรถนะในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
5. พัฒนำครูฝึกในสถำนประกอบกำรและครูนเิ ทศ
อำชีวศึกษำทวิภำคี
6. พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พร้อมทั้งครูฝึก
ในสถำนประกอบกำรเฉพำะสถำนศึกษำนำร่องกับ
กรอ.อศ.กลุ่มอำชีพ
7. พัฒนำประสิทธิภำพผู้ปฏิบตั ิงำนสนับสนุน
(ข้ำรำชกำรพลเรือนและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ)

ผลผลิตผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพชัน้ สูง
กิจกรรมที่ 6 : กำรจัดหำบุคลำกรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นกั สถำนศึ
เรียน กษำสังกัด สอศ. สถำนศึกษำสังกัด สอศ.
งำน :
ที่มีอัตรำขำดแคลนครู ที่มีอัตรำขำดแคลนครู
จ้ำงบุคลำกรสำยสนับสนุนวุฒิต่ำกว่ำปริญญำตรี
500 คน * 9,800 บำท * 12 เดือน

ผลผลิต : โครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษำ
72

3.0000

ยุทธศาสตร์กระทรวง

เป้าประสงค์กระทรวง/ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

เป้าหมาย

สอดคล้องกับ (ข้อ)

เป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต-กิจกรรม/
โครงการ/กิจกรรมหลัก/งาน

งบประมาณ
กลุม่ เป้าหมาย

พื้นที่เป้าหมาย

ผลผลิต/โครงการ : ผู้มใี บอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถ
และมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ
กิจกรรมที่ 1 เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง
มำตรฐำนวิชำชีพทำงกำรศึกษำ

ผู้ประกอบวิชำชีพ
ทำงกำรศึกษำ

กิจกรรมที่ 2 ดำรงไว้ซึ่งควำมเป็นวิชำชีพชัน้ สูง
กิจกรรมที่ 3 พัฒนำระบบงำนและกำรให้บริกำร
ด้วยระบบออนไลน์

ผู้ประกอบวิชำชีพ
ทำงกำรศึ
กษำ
ทั่วประเทศ
ผู้ประกอบวิ
ชำชีพ
ทำงกำรศึกษำ
กรุงเทพมหำนครและ
และบุคลำกรของคุรุสภำ ต่ำงจังหวัด

กิจกรรรมที่ 4 ยกระดับกำรประกอบวิชำชีพ
ทำงกำรศึกษำสู่สำกล

ผลผลิต/โครงการ : ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้
รับสวัสดิบกสถานภาพและได้
ารที่
เหมาะสมกั
รับการคุ้มครองและ
ักษ์สิท่ธิ1 : กำรส่งเสริมสวัสดิกำรและสวัสดิภำพ
กิพิจทกรรมที
แผนงำน :

ยุทธศาสตร์
หน่วยงาน นโยบาย (ร่าง)
การ
ระยะเวลา
กรอบ
ที่
รั
ฐ
บาล
พั
ฒนา จุดเน้น
(ระบุเดือน)
รับผิดชอบ (ระบุขอ้ ยุทธศาสตร์ ของ
รมว.ศธ
ชาติ ระยะ
ย่อย)
แผนพัฒนา
20 ปี
ฉบับที่ 12

146.3410

ทั่วประเทศ

1 ต.ค. 59-30
ก.ย. 60

1 ต.ค. 59-30
ก.ย. 60
1 ต.ค. 59-30
ก.ย. 60

25.3759
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ทั่วประเทศ

4.6

3

1

2

คส.

4.6

3

1

2

คส.
คส.

4.6
4.6

3
3

1
1

2
2

คส.

4.6

3

1

2

สกสค.

4.6

3

1

2

1 ต.ค. 59-30
ก.ย. 60

ผู้ประกอบวิชำชีพ
ประเทศไทยและต่ำงประเทศ
mำงกำรศึกษำ
ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ

ครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ

คส.

รายละเอียดแผนปฏิบตั ิราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ

ยุทธศาสตร์กระทรวง

7. ระบบกำรบริหำรจัดกำร

เป้าประสงค์กระทรวง/ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

7. หน่วยงำนมีระบบบริหำร
จัดกำรทีม่ ีประสิทธิภำพ ตำมหลักธรรมำภิบำล
ตัวชีว้ ัด
22. ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
ของกระทรวงศึกษำธิกำร
บรรลุผลสำเร็จตำมเป้ำหมำยทีก่ ำหนด
สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำล
- ภำพรวม (ร้อยละ 96)
ร้อยละ
- งบประจำ (ร้อยละ 98)
ร้อยละ
- งบลงทุน (ร้อยละ 87)
ร้อยละ
23. ระดับคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรดำเนินงำนของ
หน่วยงำน

ระดับ

เป้าหมาย

96
98
87

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
สอดคล้องกับ (ข้อ)

เป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต-กิจกรรม/
โครงการ/กิจกรรมหลัก/งาน

งบประมาณ
กลุม่ เป้าหมาย

พื้นทีเ่ ป้าหมาย

ผลผลิต : นโยบายและแผนด้านการศึกษา
บุคลำกรในสังกัด สป.
กิจกรรม : กำรดำเนินงำนด้ำนนโยบำยและยุทธศำสตร์
กิจกรรม : ควำมสัมพันธ์ต่ำงประเทศ
กิจกรรม : สนับสนุนกำรพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้
กิจกรรม : สนับสนุนเทคโนโลยีเพือ่ กำรปฏิบัติงำน
กิจกรรม : สนับสนุนกำรดำเนินสำนักงำนรัฐมนตรี
กิจกรม : โครงกำรปฏิรูปกำรศึกษำ
เพือ่ กำรพัฒนำคนอย่ำงยั่งยืน

หน่วยงำนในสังกัด สป.

ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

450.9968
427.6035 ต.ค.59-ก.ย.60
4.2317 ต.ค.59-ก.ย.60
6.7366 ต.ค.59-ก.ย.60
ต.ค.59-ก.ย.60
2.5507 ต.ค.59-ก.ย.60
9.8743 ต.ค.59-ก.ย.60
0.0000 ต.ค.59-ก.ย.60

(ร่าง)
หน่วยงาน นโยบาย กรอบ
ที่
รัฐบาล ยุทธศาส
รับผิดชอบ (ระบุข้อ ตร์ชาติ
ย่อย) ระยะ 20
ปี
สป.
สป.
สป.
สป.
สป.
สป.
สป.

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
จุดเน้น
ของ
รมว.ศธ
แผนพัฒนา
ฉบับที่ 12

10.5
10.5
10.5
10.5
10.5
10.5
10.5

6
6
6
6
6
6
6

6
6
6
6
6
6
6

6
6
6
6
6
6
6

4.1

6

6

847.2276ต.ค. 2559-ก.ย.2560
173.9993ต.ค. 2559-ก.ย.2560 สพฐ.

10.5

6

6

6

673.2283ต.ค. 2559-ก.ย.2560 สพฐ.

10.5

6

6

6

30.9488
7.4367
7.4367

10.5

6

6

6

5
ผลผลิต : นโยบายและแผนด้านการศึกษา
127.1940
กิจกรรม : กำรจัดทำนโยบำยและแผนด้ำนกำรศึกษำ
กิจกรรม: กำรจัดทำแผนบูรณำกำรยุทธศำสตร์

ผลผลิต : ผูจ้ บการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรม : พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร
กิจกรรม : กำรบริหำรจัดกำรในเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ
โดยใช้พนื้ ทีเ่ ป็นฐำน (Area-base)

ผลผลิต : นโยบายและแผนด้านการศึกษา
กิจกรรม : จัดทำนโยบำยและแผนกำรอุดมศึกษำ
- กำรจัดทำนโยบำยและแผนกำรอุดมศึกษำ

ผู้เรียน/บุคคล

กรุงเทพมหำนคร
หน่วยงำนรัฐและเอกชน
และส่วนภูมิภำค
ทีเ่ กียวข้องกับ
กำรศึกษำ

ครู บุคลำกรทำงกำร
สำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ และ สพฐ.
ศึ/นักกษำและข้
ำ
รำชกำร
เรียน/ครู /บุคลำกรทำงกำรศึ
โรงเรียกน/ส
ษำ ำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ/

35.4866 ต.ค.59-ก.ย.60 สกศ.
91.7074

6

และสพฐ.

สถำบันอุดมศึกษำทัง้
รัฐและเอกชน และหน่วย
งำนอืน่ ๆ
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สกอ.

เป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์กระทรวง

เป้าประสงค์กระทรวง/ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

เป้าหมาย

ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต-กิจกรรม/
โครงการ/กิจกรรมหลัก/งาน

งบประมาณ
กลุม่ เป้าหมาย

กิจกรรม : จัดทำยุทธศำสตร์ด้ำนควำมร่วมมือ
กับอุดมศึกษำต่ำงประเทศ

ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

พื้นทีเ่ ป้าหมาย

(ร่าง)
หน่วยงาน นโยบาย กรอบ
ที่
รัฐบาล ยุทธศาส
รับผิดชอบ (ระบุข้อ ตร์ชาติ
ย่อย) ระยะ 20
ปี

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
จุดเน้น
ของ
รมว.ศธ
แผนพัฒนา
ฉบับที่ 12

23.5121

315.2129
315.2129

ผลผลิต : มาตรฐานการพัฒนาอุดมศึกษา
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำน
อุดมศึกษำ

สกอ.

10.5

6

6

6

6.0000
6.0000
6.0000

สกอ.

10.5

6

6

6

31.6492

สสวท.

10.5

6

6

6

31.6492

สสวท.

25.5500
7.2000

- กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรดำเนินงำนของ
คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ
- โครงกำรส่งเสริมกำรบริหำรสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอุดมศึกษำ
- บำรุงรักษำระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ สำนักงำนคณะ
กรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
- โครงกำรจัดทำข้อมูลอุดมศึกษำเพือ่ สนับสนุนศูนย์
ปฏิบัติกำรสำรสนเทศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
- โครงกำรศูนย์ประมวลสำรสนเทศอุดมศึกษำเพือ่
บริกำรประชำชน (Contact Center)
ผลผลิต : ผูไ้ ด้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา
กิจกรรม : ส่งเสริมศักยภำพของผู้ได้รับทุนกำรศึกษำ
- กำรพัฒนำสมรรถนบุคลำกร สกอ.

สอดคล้องกับ (ข้อ)

6.8500
4.5000
4.0000
3.0000

1. อำจำรย์และบุคลำกร
ในสถำบันอุดมศึกษำ
2. นิสิต นักศึกษำ
3. นักเรียนทีอ่ ยู่ในพืน้ ที่
ห่ำงไกลและอัตรำกำร
เรียนต่อต่ำ

หลักสูตร สือ่ นวัตกรรมและกระบวนการเรียนรู้
ทีไ่ ด้รับการวิจัยและพัฒนา
กิจกรรม : วิจยั พัฒนำและเผยแพร่องค์ควำมรู้
ด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์
และเทคโนโลยีเพือ่ ยกระดับคุณภำพกำรเรียนรู้
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เป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์กระทรวง

เป้าประสงค์กระทรวง/ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

เป้าหมาย

ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต-กิจกรรม/
โครงการ/กิจกรรมหลัก/งาน

สอดคล้องกับ (ข้อ)
งบประมาณ

กลุม่ เป้าหมาย

พื้นทีเ่ ป้าหมาย

งำน :
(1) โครงกำรพัฒนำระบบคุณภำพองค์กรและระบบ
บริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล
(2) โครงกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของ
องค์กรเพือ่ ขยำยขีดควำมสำมำรถขององค์กร
(3) โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรและเสริมสร้ำง
ควำมผูกพันของบุคลำกร สสวท.
(4) บริหำรจัดกำร
ผลผลิต/โครงการ : บุคลากรได้รับการพัฒนาทาง
ด้านเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
กิจกรรม :.....ยุทธศาสตร์และสือ่ สารองค์กร.......
งำน :
1. โครงกำรบริหำรจัดกำรด้ำนยุทธศำสตร์และสื่อสำร
องค์กร
- ค่ำเผยแพร่ข้อมูลกิจกรรมและผลงำนของสถำบัน
- ค่ำใช้จำ่ ยในกำรจ้ำงบำรุงรักษำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
- ค่ำใช้จำ่ ยเกีย่ วกับ Software และอุปกรณ์ด้ำนกำร
ออกแบบ
- ค่ำผลิ(Graphic
ตเอกสำรวิDesign)
ชำกำร
- ค่ำเช่ำเกีย่ วกับเทคโนโลยีสำรสนเทศ/Co-location
Server
(2)
โครงกำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติ
งำนประจำปี ระยะเวลำ 4 ปี (2558 – 2561)
(3) โครงกำรประเมินระดับควำมพึงพอใจในกำร
ให้บริกำร ควำมเชื่อมัน่ ในกำรดำเนินงำน และกำรรับรู้
ผลงำน
กิจกรรม :.....บริหารจัดการองค์กร.......
(1) โครงกำรบริหำรจัดกำรองค์กร
- ค่ำใช้จำ่ ยในกำรเดินทำงไปปฏิบัติงำน
- ค่ำสมำชิกหนังสือพิมพ์ วำรสำรและฐำนข้อมูล

ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

(ร่าง)
หน่วยงาน นโยบาย กรอบ
ที่
รัฐบาล ยุทธศาส
รับผิดชอบ (ระบุข้อ ตร์ชาติ
ย่อย) ระยะ 20
ปี

3.1305

สสวท.

7.1440

สสวท.

11.5110

สสวท.

9.8637

สสวท.

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
จุดเน้น
ของ
รมว.ศธ
แผนพัฒนา
ฉบับที่ 12

8.9911
3.5000

สคพ.

10.5

6

6

6

ผู้ประกอบกำร
นันักกวิวิจชยัำกำร
ประชำชน/
เกษตรกร
เกษตรกร หน่วยงำน
ภำครั
เจ้ำหน้ฐำทีส่ ถำบันฯ

กรุงเพทฯ

สคพ.

4.4

6

6

6

บุคลำกรสถำบัน

กรุงเทพฯ

สคพ

4.4

6

6

6

สคพ

4.4

6

6

6

สพค.
สคพ.

10.5
4.4

6

6

6

บุคลำกรสถำบัน

5.4911
ผู้รับบริกำรของสถำบัน
และบุคลำกรสถำบัน

- ค่ำซ่อมแซมบำรุงรักษำ
- ค่ำจ้ำงเหมำบำรุงเครื่องปรับอำกำศ
76

กรุงเทพฯ

ต.ค. - ก.ย.

เป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์กระทรวง

เป้าประสงค์กระทรวง/ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

เป้าหมาย

ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต-กิจกรรม/
โครงการ/กิจกรรมหลัก/งาน

- ค่ำใช้จำ่ ยเกีย่ วกับรถยนต์
- ค่ำสอบบัญชี
- ค่ำใช้จำ่ ยในกำรประชุม รับรองและพิธกี ำร
- ค่ำเช่ำทรัพย์สิน (ค่ำเช่ำรถ 2 คัน และค่ำเช่ำ
เครื่องถ่ำยเอกสำร)
- ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
- ค่ำใช้สอยอืน่ ๆ
(2) โครงกำรแผนพัฒนำศักยภำพบุคลำกร
- โครงกำรจัดทำระบบกำรประเมินผลบุคลำกร
- กิจกรรมพัฒนำบุคลำกร
(3) โครงกำรพัฒนำสถำบันสู่ควำมเป็นองค์กรทีม่ ี
ศักยภำพสูงด้ำนกำรค้ำและกำรพัฒนำ

สอดคล้องกับ (ข้อ)
งบประมาณ

กลุม่ เป้าหมาย

ผู้รับบริกำรของสถำบัน
และบุคลำกรสถำบัน

ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

พื้นทีเ่ ป้าหมาย

(ร่าง)
หน่วยงาน นโยบาย กรอบ
ที่
รัฐบาล ยุทธศาส
รับผิดชอบ (ระบุข้อ ตร์ชาติ
ย่อย) ระยะ 20
ปี

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
จุดเน้น
ของ
รมว.ศธ
แผนพัฒนา
ฉบับที่ 12

กรุงเทพฯและต่ำงจังหวัด

ต.ค. - ก.ย.

สคพ.

4.4

6

6

6

หน่วยงำนภำครัฐ เช่น กรุงเทพฯ และต่ำงจังหวัด
กระทรวงศึกษำธิกำร
กระทรวงพำณิชย์
กระทรวงต่ำงประเทศ
และกระทรวงกำรคลัง
ผู้รับบริกำรและบุคลำกร
ของสถำบัน

ธ.ค. - มิ.ย.

สคพ.

4.4

6

6

6

(4) โครงกำรสร้ำงและปรับปรุงค่ำนิยมและวัฒนธรรม
องค์กร

ผู้รับบริกำรของสถำบัน
และบุคลำกรสถำบัน

กรุงเทพฯและต่ำงจังหวัด

ธ.ค. - ส.ค.

สคพ.

4.4

6

6

6

(4) ค่ำวัสดุและสำธำรณูปโภค

บุคลำกรสถำบัน

กรุงเทพฯและต่ำงจังหวัด

ต.ค. - ก.ย.

สคพ.

บุคลำกรของ สทศ.

กรุงเทพฯและต่ำงจังหวัด

ต.ค.-ก.ย.

สทศ.

10.5

6

6

6

ผลผลืต/โครงกำร : ระบบทดสอบมำตรฐำนกำรศึกษำ
กิจกรรมกำรบริหำรจัดกำร
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21.2789
21.2789

รายละเอียดแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ

ค่าเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์กระทรวง

8. สร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ

เป้าประสงค์กระทรวง/ตัวชีว้ ดั

หน่วยนับ

เป้าหมาย

ผลผลิต : ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย
100

กลุ่มเป้าหมาย

พื้นที่เป้าหมาย

ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำย ทัว่ ประเทศ
จำนวน 918,422 คน

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

100
90
25
75

26. ร้อยละของผู้จบหลักสูตร/กิจกรรม ร้อยละ
การศึกษานอกระบบ สามารถ
นาความรู้ความเข้าใจไปใช้ได้
ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
กิจกรรมทีก่ าหนด

80

27. ร้อยละของประชำชน
ร้อยละ
กลุ่มเป้ำหมำยทีไ่ ด้รับบริกำรเข้ำร่วม
กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ตำมอัธยำศัย
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ เจตคติ ทักษะ
ตำมจุดมุ่งหมำยของกิจกรรมทีก่ ำหนด

นักเรียน นักศึกษำ และ ทัว่ ประเทศ
ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำย
จำนวน 11,800,000 คน

กิจกรรม : สนับสนุนค่ำบริกำรเครือข่ำยสำรสนเทศเพือ่
กำรจัดกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการจัดการ 1.ผู้เรียนกำรศึกษำนอก ทัว่ ประเทศ
ศึกษาตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ระบบระดับกำรศึกษำ
ขั้นพืน้ ฐำน จำนวน
1,344,492 คน
2.นักเรียนและนักศึกษำ
ในโรงเรียนเอกชน จำนวน
2,067,725 คน
กิจกรรม : จัดกำรศึกษำนอกระบบระดับกำรศึกษำ
ขั้นพืน้ ฐำน
กิจกรรม : สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำน
ของโรงเรียนเอกชน

4.1
4.1

3
3

1
1

1
1

882.9883 ต.ค.58-ก.ย.59 สป.(กศน.)
22.5000 ต.ค.58-ก.ย.59 สป.(กศน.)
196.5109 ต.ค.58-ก.ย.59 สป.(กศน.)

4.1
4.1
4.1

3
3
3

1
1
1

1
1
1

42.7028 ต.ค.58-ก.ย.59 สป.(กศน.)

4.1

3

1

1

4,407.5539 ต.ค.58-ก.ย.59 สป.(กศน.)

4.1

3

1

1

27,958.6752 ต.ค.58-ก.ย.59 สป.(สช.)

4.1

3

1

1

1,144.7020

32,366.2291

80
โครงการ : โครงการหนึง่ อาเภอหนึง่ ทุน

นักเรียนได้รับทุนกำรศึกษำทัว่ ประเทศ
ต่อระดับปริญญำตรีทงั้ ใน
และต่ำงประเทศ จำนวน
1,177 คน
81

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
จุดเน้น
ของ
รมว.ศธ
แผนพัฒนา
ฉบับที่ 12

886.1335
883.4245 ต.ค.58-ก.ย.59 สป.(กศน.)
2.7090 ต.ค.58-ก.ย.59 สป.(กศน.)

กิจกรรม : จัดกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
กิจกรรม : ติวเข้มเต็มควำมรู้
กิจกรรม : จัดสร้ำงแหล่งกำรเรียนรู้ในระดับตำบล

23. อัตรำกำรเรียนต่อของผู้เรียน

(ร่าง)
ระยะเวลา หน่วยงาน นโยบาย กรอบ
(ระบุเดือน) ที่รับผิดชอบ รัฐบาล ยุทธศาสตร์
(ระบุข้อ
ชาติ ระยะ
ย่อย)
20 ปี

งบประมาณ

กิจกรรม : จัดกำรศึกษำนอกระบบ
กิจกรรม : แก้ไขปัญหำพืน้ ทีป่ ลูกฝิ่นอย่ำงยั่งยืน

ตัวชีว้ ดั
24. ร้อยละของผู้เรียนกำรศึกษำ
ร้อยละ
ขั้นพืน้ ฐำนได้รับกำรสนับสนุน
ค่ำใช้จำ่ ยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่
ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำน

- มัธยมศึกษำปีที่ 1
- มัธยมศึกษำปีที่ 4/ปวช. 1
- ปวส.
- ปริญญำตรี

ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต-กิจกรรม/
โครงการ/กิจกรรมหลัก/งาน

ผลผลิต : ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ

ประชำชนทุกกลุ่มทุกวัย
ได้รับโอกำสในกำรศึกษำ
และกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงทัว่ ถึง
เสมอภำค และเป็นธรรม

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
สอดคล้องกับ (ข้อ)

เป้าหมาย

912.5000

ยุทธศาสตร์กระทรวง

เป้าประสงค์กระทรวง/ตัวชีว้ ดั

หน่วยนับ

เป้าหมาย

สอดคล้องกับ (ข้อ)

เป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต-กิจกรรม/
โครงการ/กิจกรรมหลัก/งาน

(ร่าง)
ระยะเวลา หน่วยงาน นโยบาย กรอบ
(ระบุเดือน) ที่รับผิดชอบ รัฐบาล ยุทธศาสตร์
(ระบุข้อ
ชาติ ระยะ
ย่อย)
20 ปี

งบประมาณ
กลุ่มเป้าหมาย

พื้นที่เป้าหมาย

1. โครงกำร 1 อำเภอ 1 ทุน
1.1 รุ่นที่ 3
1.2 รุ่นที่ 4

912.5000 ต.ค.58-ก.ย.59

ผลผลิต : นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน ผู้เรียน บุคลำกรทำงกำร ทัว่ ประเทศ
ศึกษำ และผู้บริหำรโรงเรียน
36,030 คน
กิจกรรม : พัฒนำบุคลำกร/ผู้เรียนและโรงเรียนเอกชน

275.5827

ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา
กิจกรรม : กำรจัดกำรศึกษำก่อนประถมศึกษำ
กิจกรรม : กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนปฐมวัย

นักเรียนระดับก่อนประถมศึสถำนศึ
กษำ กษำในสังกัด สพฐ.
นักเรียนระดับก่อนประถมศึสถำนศึ
กษำ กษำในสังกัด สพฐ.

ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรม : กำรจัดกำรศึกษำประถมศึกษำสำหรับโรงเรียนปกติ
นักเรียนระดับประถมศึกษำสถำนศึกษำในสังกัด สพฐ.
กิจกรรม : กำรสนับสนุนกำรศึกษำภำคบังคับ
นักเรียนระดับประถมศึกษำและนั
สถำนศึกกเรีษำในสั
ยนระดังกับดมัธสพฐ.
ยมศึกษำตอนต้น
กิจกรรม : กำรจัดกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนต้นสำหรับ นักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้
สถำนศึ
น กษำในสังกัด สพฐ.
โรงเรียนปกติ
กิจกรรม : ยกระดับคุณภำพสถำนศึกษำและพัฒนำ
นักเรียนระดับประถมศึกษำสถำนศึกษำในสังกัด สพฐ.
อัตลักษณ์ผู้เรียนทีห่ ลำกหลำย
สพป. จำนวน 183 เขต
กิจกรรม : ส่งเสริมนิสยั รักกำรอ่ำนพัฒนำห้องสมุด 3 ดี นักเรียนในสังกัด สพฐ. สำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ 225 เขต
กิจกรรม : กำรช่วยเหลือกลุ่มเป้ำหมำยทำงสังคม
นักเรียน/ครู/บุคลำกรทำงกำรศึ
สพท./สถำนศึ
กษำในสังกกัษำในสั
ด สพฐ.งกัด สพฐ.
กิจกรรม : ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคลได้รับสิทธิและโอกำสนักเรียน/ครู/บุคลำกรทำงกำรศึ
สพท./สถำนศึ
กษำในสังกกัษำในสั
ด สพฐ.งกัด สพฐ.
ทำงกำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำนอย่ำงทัว่ ถึงและเป็นธรรม
สอดคล้องตำมบริบท
กิจกรรม : กำรก่อสร้ำง ปรับปรุง ซ่อมแซมอำคำรเรียน สถำนศึกษำในสังกัด สพฐ. สถำนศึกษำในสังกัด สพฐ.
และสิ่งก่อสร้ำงประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ
กิจกรรม : ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำสำหรับโรงเรียนใน โรงเรียนในโครงกำรตำมพระรำชด
โรงเรียำริ
นในโครงกำรตำมพระรำชดำริ
โครงกำรตำมพระรำชดำริ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติและ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติและ
และโรงเรียนในเขตพืน้ ทีส่ งู และถิ่นทุรกันดำร
และโรงเรียนในเขต
และโรงเรียนในเขตพืน้ ทีส่ งู
พืน้ ทีส่ งู และถิ่นทุรกันดำร และถิ่นทุรกันดำร
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4.1

3

1

1

275.5827 ต.ค.58-ก.ย.59 สป.(สช.)

4.1

3

1

1

434.8948 ต.ค. 2559ก.ย.2560
2559313.4370 ต.ค.
ก.ย.2560
121.4578 ต.ค. 2559ก.ย.2560

สพฐ.
สพฐ.
สพฐ.

4.1

3

1

1

ต.ค. 2559ก.ย.2560
ต.ค.
2559ก.ย.2560
ต.ค.
2559ก.ย.2560
ต.ค.
2559ก.ย.2560

สพฐ.
สพฐ.
สพฐ.

88.3811 ต.ค. 2559ก.ย.2560

สพฐ.

160.0000 ต.ค. 2559ก.ย.2560
2559176.2706 ต.ค.
ก.ย.2560
533.5497 ต.ค. 2559ก.ย.2560

สพฐ.
สพฐ.
สพฐ.

10,019.3940 ต.ค. 2559ก.ย.2560

สพฐ.

500.0000 ต.ค. 2559ก.ย.2560

สพฐ.

26,468.9142
10,063.0748
2,324.7064
2,603.5376

สป.

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
จุดเน้น
ของ
รมว.ศธ
แผนพัฒนา
ฉบับที่ 12

ยุทธศาสตร์กระทรวง

เป้าประสงค์กระทรวง/ตัวชีว้ ดั

หน่วยนับ

เป้าหมาย

สอดคล้องกับ (ข้อ)

เป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต-กิจกรรม/
โครงการ/กิจกรรมหลัก/งาน

งบประมาณ
กลุ่มเป้าหมาย

พื้นที่เป้าหมาย

ผลผลิต : ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
กิจกรรม : กำรจัดกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนปลำย
นักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
สถำนศึกษำในสังกัด สพฐ.
สำหรับโรงเรียนปกติ
กิจกรรม : กำรส่งเสริมศักยภำพในกำรเรียนระดับมัธยมศึกนัษำกเรียนระดับ
สถำนศึกษำในสังกัด สพฐ.
มัธยมศึกษำตอนปลำย,
ผลผลิต : เด็กพิการได้รับการศึกษาขัน้ พื้นฐานและการพัฒนา
สมรรถภาพ
กออทิ
สติเกศษและเด็
กพิกำรในมูลนิธิคณ
ุ พุม่
กิจกรรม : สนับสนุนการศึกษาสาหรับเด็กออทิสติกและ - ทุนสนับสนุนกำรศึกษำสำหรั
ศูนย์บกเด็ำรศึ
กษำพิ
ส่วนกลำง
เด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม
- นักเรียนทีไ่ ด้รับกำร สถำนศึกษำสังกัด สศศ.ทุกแห่ง
กิจกรรม : สนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กพิการได้รับการศึกษา
สนั
นและส่
งเสริม ละบุคคล
ควำมจ
นพิเศษของแต่
อย่างทั่วถึงและเสมอภาคสอดคล้องกับความต้องการจาเป็น บสนุำเป็
พิเศษของแต่ละบุคคล
- เด็กพิกำรและเด็กด้อยโอกำสได้รับกำรพัฒนำวิชำชีพ

กิจกรรม : การพัฒนาวิชาชีพเพื่อการมีงานทาสาหรับเด็กพิการ
และเด็กด้อยโอกาส

รร.ศึกษำสงเครำะห์/รร.รำช
ประชำนุเครำะห์ และ รร.ศึกษำ
พิเศษ ทุกแห่ง
รร.ศึกษำพิเศษ ทุกแห่ง

กิจกรรม : การจัดการศึกษาเพื่อนักเรียนพิการโดยโรงเรียน- นักเรียนในโรงเรียนศึกษำพิเศษ
ศึกษาพิเศษ
- นักเรียนทีไ่ ด้รับพัฒนำสมรรถภำพโดยศูนย์กำรศึกษำพิเศษ
กิจกรรม : การพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการ
ศูนย์กำรศึกษำพิเศษทุกแห่ง
โดยศูนย์การศึกษาพิเศษ
กิจกรรม : การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน
รร.ศึกษำพิเศษ และศูนย์
และสิ่งก่อสร้างประกอบสาหรับเด็กพิการ
กำรศึกษำพิเศษ ทุกแห่ง
- สถำนศึกษำทีก่ ่อสร้ำงปรับปรุง ซ่อมแซมอำคำรเรียนและสิ่งก่อสร้ำง

ผลผลิต : เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
/รำชประชำนุเครำะห์
กิจกรรม : การสนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กด้อยโอกาสได้รับ- นักเรียนในโรงเรียนศึกษำสงเครำะห์
โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์
โอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงเหมาะสมตามบริบทและ
/รำชประชำนุเครำะห์ ทุกแห่ง
อัตลักษณ์ของตน
/รำชประชำนุเครำะห์ 51 โรง
กิจกรรม : การจัดการศึกษาสาหรับเด็กด้อยโอกาสโดย - นักเรียนในโรงเรียนศึกษำสงเครำะห์
โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
/รำชประชำนุเครำะห์ ทุกแห่ง
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(ร่าง)
ระยะเวลา หน่วยงาน นโยบาย กรอบ
(ระบุเดือน) ที่รับผิดชอบ รัฐบาล ยุทธศาสตร์
(ระบุข้อ
ชาติ ระยะ
ย่อย)
20 ปี

4,670.7450 ต.ค. 2559ก.ย.2560
25594,365.4114 ต.ค.
ก.ย.2560
305.3336 ต.ค. 2559ก.ย.2560

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
จุดเน้น
ของ
รมว.ศธ
แผนพัฒนา
ฉบับที่ 12

4.1

3

1

1

4.1

3

1

1

4.1

3

1

1

สพฐ.
สพฐ.

4,281.3688 ต.ค. 2559ก.ย.2560
53.3160 ต.ค. 2559ก.ย.2560

สพฐ.

2,758.3342 ต.ค. 2559ก.ย.2560

สพฐ.

41.5879 ต.ค. 2559ก.ย.2560

สพฐ.

196.7765 ต.ค. 2559ก.ย.2560

สพฐ.

355.8777 ต.ค. 2559ก.ย.2560

สพฐ.

875.4765 ต.ค. 2559ก.ย.2560

สพฐ.

1,080.1211 ต.ค. 2559ก.ย.2560
255961.0552 ต.ค.
ก.ย.2560

สพฐ.

375.4875 ต.ค. 2559ก.ย.2560

สพฐ.

ยุทธศาสตร์กระทรวง

เป้าประสงค์กระทรวง/ตัวชีว้ ดั

หน่วยนับ

เป้าหมาย

สอดคล้องกับ (ข้อ)

เป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต-กิจกรรม/
โครงการ/กิจกรรมหลัก/งาน

(ร่าง)
ระยะเวลา หน่วยงาน นโยบาย กรอบ
(ระบุเดือน) ที่รับผิดชอบ รัฐบาล ยุทธศาสตร์
(ระบุข้อ
ชาติ ระยะ
ย่อย)
20 ปี

งบประมาณ
กลุ่มเป้าหมาย

พื้นที่เป้าหมาย

กิจกรรม : การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน - โรงเรียนทีไ่ ด้กอ่ สร้ำง ปรัโรงเรี
บปรุยง นศึ
ซ่อกมแซมอำคำรเรี
ษำสงเครำะห์ ยนและสิ่งก่อสร้ำง
และสิ่งก่อสร้างประกอบสาหรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ประกอบ
/รำชประชำนุเครำะห์ ทุกแห่ง
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จำ่ ยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับ
อนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำน
กิจกรรม : กำรสนับสนุนค่ำใช้จำ่ ยกำรจัดกำรศึกษำ
นักเรียนทัง้ หมดในสังกัด สพฐ.
สถำนศึกษำสังกัด สพฐ. ทุกแห่ง
ขั้นพืน้ ฐำน

643.5784 ต.ค. 2559ก.ย.2560

4.1

3

1

1

4.1

3

1

1

สอศ.

3.1

3

1

1

50.0000 ต.ค. 59 - ก.ย. 60 สอศ.

3.1

3

1

1

39,509.8610 ต.ค. 2559ก.ย.2560

2,389.8052 ต.ค. 2559ก.ย.2560
2559โรงเรียนในฝัน 2,366 โรงโรงเรียนในฝัน 2,366 โรง, สพท. 225 เขต 200.0000 ต.ค.
ก.ย.2560
ต.ค.
2559กิจกรรม : พัฒนำโรงเรียนมัธยมศึกษำ
นักเรียน ครู ผู้บริหำรสถำนศึ
โรงเรี
กษำยนระดับมัธยมศึกษำ จำนวน 720 โรง
75.8752
ก.ย.2560
กิจกรรม : พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนขนำดเล็ก นักเรียนในโรงเรียนขนำดเล็โรงเรี
ก ยนขนำดเล็ก จำนวน
1,070.0000 ต.ค. 2559ก.ย.2560
กิจกรรม : พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนดีประจำตำบลโรงเรียนดีประจำตำบล โรงเรียนดีประจำตำบลทีเ่ ป็น
1,043.9300 ต.ค.
2559ปี 2560
783ครูโรง
กษำกลุ
ก.ย.2560
กองทุนส่งเสริมและพัฒนำกำรศึกษำสำหรับคนพิกำร คนพิ
กำร จผูำนวน
้ปกครอง
และบุ
200.0000 ต.ค.
ศูสถำนศึ
นคย์ลำกร
กำรศึ
กษำพิ่มเเป้ศษำหมำยปี
,
2559โรงเรียนเฉพำะควำมพิกำร,
ก.ย.2560
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สพฐ.

39,509.8610 ต.ค. 2559ก.ย.2560

โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน
กิจกรรม : โรงเรียนในฝันสู่มำตรฐำนสำกล

ผลผลิตผู้รับบริการการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น
กิจกรรมที่ 1 : จัดฝึกอบรมและพัฒนำอำชีพระยะสั้น
งำน :
ผลผลิตผู้รับบริการการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น
กิจกรรมที่ 2 : จัดศูนย์ฝกึ อบรมอำชีพในสถำนศึกษำ
ประชำชนทีไ่ ม่มีงำนทำ สถำนศึกษำสังกัด สอศ.
อำชีวศึกษำเพือ่ พัฒนำอำชีพประชำชน
ผู้ถกู เลิกจ้ำงงำน ผู้กำลัง 424 แห่ง
งำน :
อยู่ในข่ำยถูกเลิกจ้ำง
จัดฝึกอบรมอำชีพ 428 กลุ่มอำชีพ
ผู้สำเร็จกำรศึกษำทีย่ งั ไม่มี
งำนทำ กลุ่มเกษตรกร
กลุ่มผู้สงู อำยุ
กลุ่มผู้ดอ้ ยโอกำส

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
จุดเน้น
ของ
รมว.ศธ
แผนพัฒนา
ฉบับที่ 12

1,124.8673

สพฐ.

สพฐ.
สพฐ.
สพฐ.
สพฐ.
สพฐ.

ยุทธศาสตร์กระทรวง

เป้าประสงค์กระทรวง/ตัวชีว้ ดั

หน่วยนับ

เป้าหมาย

สอดคล้องกับ (ข้อ)

เป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต-กิจกรรม/
โครงการ/กิจกรรมหลัก/งาน

(ร่าง)
ระยะเวลา หน่วยงาน นโยบาย กรอบ
(ระบุเดือน) ที่รับผิดชอบ รัฐบาล ยุทธศาสตร์
(ระบุข้อ
ชาติ ระยะ
ย่อย)
20 ปี

งบประมาณ
กลุ่มเป้าหมาย

ผลผลิตผู้รับบริการการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น
กิจกรรมที่ 3 : กำรยกระดับมำตรฐำน
ทักษะพืน้ ฐำนอำชีพ
งำน :
1. เตรียมควำมพร้อมในกำรเข้ำทดสอบมำตรฐำน
นักเรียนระดับ ปวส. 3
ฝีมือแรงงำน (ระดับ ปวส. 3)
2. พัฒนำทักษะพืน้ ฐำนอำชีพทีข่ ำดแคลน
นักเรียน นักศึกษำ
สถำนประกอบกำร
โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษา
ตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
กิจกรรม 1 สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ
นักเรียนระดับ ปวช.
โดยไม่เสียค่ำใช้จำ่ ย
กิจกรรม 2 สนบสนุนกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนเอกชน
อำชีวศึกษำ

พื้นที่เป้าหมาย

60.5975 ต.ค. 59 - ก.ย. 60 สอศ.

3.1

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
จุดเน้น
ของ
รมว.ศธ
แผนพัฒนา
ฉบับที่ 12

3

1

1

สถำนศึกษำสังกัด สอศ.
424 แห่ง

สถำนศึกษำสังกัด สอศ.
424 แห่ง
สถำนศึกษำสังกัด สช.

5,233.8600 ต.ค. 59 - ก.ย. 60 สอศ.

4.2

3

1

1

4,273.2119 ต.ค. 59 - ก.ย. 60 สอศ.

4.2

3

1

1

6

ผลผลิต : โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการจัดการ
ศึกษาตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้ พื้นฐาน

414.5486

ม/ส.

4.2

3

1

ผลผลิต : ผู้ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา
กิจกรรม : ส่งเสริมศักยภำพของผู้ได้รับทุนกำรศึกษำ
- สำหรับนักศึกษำพิกำรในสถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำ
- โครงกำรทุนกำรศึกษำเฉลิมรำชกุมำรี
- โครงกำรคัดเลือกนักศึกษำเพือ่ รับรำงวัลพระรำชทำน
ระดับอุดมศึกษำ
- โครงกำรกองทุนกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ
ผลผลิต : ผู้ได้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน

106.8800
106.8800
55.6000
46.1625
2.0000

สกอ.

4.2

3

1

ม/ส.

4.2

3

1

3.1175
533.3019

85

6

6

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ

ค่าเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์กระทรวง

9. พัฒนำกำรศึกษำ
จังหวัดชำยแดนภำคใต้

เป้าประสงค์กระทรวง/ตัวชีว้ ัด

ประชำชนในพืน้ ที่จังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ได้รับกำรพัฒนำ
ศักยภำพและยกระดับคุณภำพ
ตัวชีว้ ัด
28. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
ทุกรำยวิชำหลักทุกช่วงชั้นสูงขึ้น

29. ร้อยละของผู้เรียน เยำวชน
และประชำชนในพืน้ ที่จังหวัด

หน่วยนับ

เป้าหมาย

ร้อยละ

2

กำรดำเนินงำน
ร้อยละ

ยุทธศาสตร์
(ร่าง)
นโยบาย
การ
ระยะเวลา หน่วยงาน
กรอบ
รั
ฐ
บาล
พั
ฒนา จุดเน้น
(ระบุเดือน) ทีร่ ับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์
(ระบุข้อ
ของ
รมว.ศธ
ชาติ ระยะ
ย่อย)
แผนพัฒนา
20 ปี
ฉบับที่ 12

งบประมาณ
กลุ่มเป้าหมาย

พื้นทีเ่ ป้าหมาย

ผู้เรียน ผู้บริหำร ครู และ พืน้ ที่ จชต.
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
จำนวน 11,176 คน

366.2525

2.2

1

5

6

กิจกรรม : กำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำนอกระบบและ
กำรศึกษำตำมอัธยำศัยในจังหวัดชำยแดนภำคใต้

91.4465 ต.ค.58-ก.ย.59 สป.(กศน.)

2.2

1

5

6

กิจกรรม: ส่งเสริมสนับสนุนคุณภำพกำรศึกษำเอกชน
ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้

274.8060 ต.ค.58-ก.ย.59 สป.(สช.)

2.2

1

5

6

ผลผลิต : นักเรียนโรงเรียนเอกชนทีไ่ ด้รับการอุดหนุน สถำนศึกษำเอกชนในพืน้ ที่ พืน้ ที่ จชต.
จำนวน 2,654 แห่ง
กิจกรรม : สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน
เอกชนในพืน้ ที่เสี่ยงภัย

652.1764
2.2

1

5

6

2.2

1

5

6

80

ชำยแดนภำคใต้ได้รับกำรพัฒนำ
ศักยภำพด้ำนทักษะด้ำนภำษำ
หรือทักษะด้ำนอำชีพ
เปรียบเทียบกับเป้ำหมำย

30. ร้อยละควำมพึงพอใจของ
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมเพือ่ สร้ำง
ควำมสมำนฉันท์ในสังคมเกิดควำม
สันติสุขและภำคภูมิใจในควำมเป็น
ไทย เปรียบเทียบกับเป้ำหมำยกำร
ดำเนินงำน

ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต-กิจกรรม/
โครงการ/กิจกรรมหลัก/งาน

โครงการ : โครงการบริหารจัดการศึกษาในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

ร้อยละ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
สอดคล้องกับ (ข้อ)

เป้าหมาย

80

656.7850 ต.ค.58-ก.ย.59 สป.(สช.)

โครงการพื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

1,251.7336

กิจกรรม พื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
นักเรียน ครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
โรงเรียน และสำนักงำน
เขตพืน้ ที่กำรศึกษำ

1,251.7336

86

จังหวัดนรำธิวำส จังหวัด
ปัตตำนี จังหวัดยะลำ จังหวัด
สตูล และ 4 อำเภอของ
จังหวัดสงขลำ (อำเภอจะนะ
อำเภอนำทวี อำเภอสะบ้ำ
ย้อย และอำเภอเทพำ)

สพฐ.
ต.ค. 2559ก.ย.2560

ยุทธศาสตร์กระทรวง

เป้าประสงค์กระทรวง/ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

เป้าหมาย

สอดคล้องกับ (ข้อ)

เป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต-กิจกรรม/
โครงการ/กิจกรรมหลัก/งาน

ยุทธศาสตร์
(ร่าง)
นโยบาย
การ
ระยะเวลา หน่วยงาน
กรอบ
(ระบุเดือน) ทีร่ ับผิดชอบ รัฐบาล ยุทธศาสตร์ พัฒนา จุดเน้น
(ระบุข้อ
ของ
รมว.ศธ
ชาติ ระยะ
ย่อย)
แผนพัฒนา
20 ปี
ฉบับที่ 12

งบประมาณ
กลุ่มเป้าหมาย

พื้นทีเ่ ป้าหมาย

โครงการพัฒนาการอาชีวศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ตามภารกิจพื้นฐาน
กิจกรรม : พัฒนำกำรอำชีวศึกษำในเขตพัฒนำพิเศษ
นักเรียน นักศึกษำ ครู สถำนศึกษำในเขตพัฒนำพิเศษ
จังหวัดชำยแดนภำคใต้
บุคลำกร และ ประชำชน จังหวัดชำยแดนภำคใต้
1. พัฒนำเครือข่ำยอำชีวศึกษำ (ระดับตำบล/อำเภอ/จังหวัดในพื
) น้ ที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้
2. จ้ำงยำม
3. สนุบสนุนกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนเอกชนในพืน้ ที่ จชต.

25.0300

ผลผลิต : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรม : สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำในเขตพัฒนำเศษ
เฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้
- โครงกำรพัฒนำอำจำรย์และบุคลำกรสำหรับสถำบัน
อุดมศึกษำในเขตพัฒนำเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้

65.2000

2.2

1

5

6

สกอ.

2.2

1

5

6

25.0300
4.0000
9.7200
11.3100

65.2000
65.2000

87

สอศ.

รายละเอียดแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ

ค่าเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์กระทรวง

10. กำรวิจยั เพือ่ พัฒนำ
และเพิม่ ขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันของประเทศ

เป้าประสงค์กระทรวง/ตัวชีว้ ดั

หน่วยนับ

เป้าประสงค์
ผลงานวิจยั นวัตกรรม
องค์ควำมรู้ทสี่ ำมำรถนำไป
ใช้ประโยชน์เชิงสำธำรณะ
หรือเชิงพำณิชย์
ตัวชีว้ ดั
32. จานวนงานวิจยั องค์ความรู้

ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต-กิจกรรม/
โครงการ/กิจกรรมหลัก/งาน

ผลผลิต : ผู้จบกำรศึกษำภำคบังคับ
กิจกรรม : กำรวิจยั เพือ่ พัฒนำนวัตกรร
มกำรจัดกำรศึกษำ

เรื่อง

เทคโนโลยี นวัตกรรมทีน่ าไป
ใช้ประโยชน์ได้จริง
- เชิงสาธารณะ/เพือ่ พัฒนาชุมชน ท้องถิ่น
- เชิงพาณิชย์
- ส่งเสริมสุขภาพ/การรักษาพยาบาล

- จำนวนครู คณำจำรย์และบุคลำกร
ทีไ่ ด้รับกำรพัฒนำศักยภำพ
และควำมสำมำรถด้ำนกำรวิจยั

เป้าหมาย

คน

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
สอดคล้องกับ (ข้อ)

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียน

พื้นที่เป้าหมาย

4 ภูมภิ ำค / สพป.

ระดับประถมศึกษำ
183 เขต / สพม. 42 เขต
และระดับ มัธยมศึกษำตอนต้น ,
โรงเรียนสังกัด สพฐ.
ระดับประถมถึงมัธยมศึกษำตอนปลำย

3,000 กิจกรรม: พัฒนำโครงสร้ำงพืน้ ฐำนทำงวิจยั บุคลำกรและระบบมำตรฐำนกำรวิ
นักเรียนในสังกัด จสพฐ.
ยั

สพท.225 เขต

ผลผลิต : ผลงานวิจยั เพื่อสร้างองค์ความรู้
ผลผลิต : ผลงานวิจยั เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและ
2,000 ส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจยั
ผลผลิต : โครงการศูนย์การแพทย์ปญ
ั ญานันทภิกขุชลประทาน
ผลผลิต : โครงการจัดตัง้ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ (มวล.)
ผลผลิต/โครงการ : บุคลากรได้รับการพัฒนาทาง
ด้านเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
กิจกรรม :.....ยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร.......
งำน :
(1) โครงกำรจัดตั้งศูนย์พยำกรณ์กำรค้ำและกำรพัฒนำ
(Trade&Development Forecast Center)

(ร่าง)
ระยะเวลา หน่วยงาน นโยบาย กรอบ
(ระบุเดือน) ที่รับผิดชอบ รัฐบาล ยุทธศาสตร์
(ระบุข้อ
ชาติ ระยะ
ย่อย)
20 ปี

งบประมาณ

ต.ค. 2559215.2085 ก.ย.2560
215.2085 ต.ค. 2559ก.ย.2560

38.1825

ต.ค. 2559ก.ย.2560

สพฐ.

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
จุดเน้น
ของ
รมว.ศธ
แผนพัฒนา
ฉบับที่ 12

8.1-8.3

2

3

4

8.1-8.3

2

3

4

สพฐ.

485.4993
659.8585
4,476.8779
3,705.4624

ม/ส
ม/ส
ม/ส
ม/ส

8.1-8.3
8.1-8.3
8.1-8.3
8.1-8.3

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

749.5969
22.7038

ม/ส
ม/ส

8.1-8.3
8.1-8.3

2
2

3
3

4
4

สคพ.

4.4

3

1

4

2.0000
2.0000
กรุงเทพฯ
ผู้ประกอบกำร
นักวิชำกำร/นักวิจยั
ประชำชน/เกษตรกร
หน่วยงำนภำครัฐ บุคคล
ทัว่ ไปทีม่ ีควำมสนใจ

88

2.0000

ต.ค. - ก.ย.

