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หน่วย: ล้ำนบำท

กลุ่มแผนงาน งบประมาณ
รวมทัง้สิ้น 50,615.9376

กลุ่มที ่1 แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ 6,840.8408

กลุ่มที ่2 แผนงำนพื้นฐำน 5,094.8875

กลุ่มที ่3 แผนงำนบูรณำกำร 38,680.2093

กระทรวงศึกษาธิการ
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560   49,671,829,300  บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561   50,615,937,600  บาท

สรุปงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 จ าแนกตามกลุ่มแผนงาน
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 งบประมาณรายจา่ย ปี 2560 บาท

 งบประมาณรายจา่ย ปี 2561 บาท

หน่วย:ลา้นบาท

งบบคุลากร งบด าเนินงาน รวม

6,580.3102 260.5306 6,840.8408

338.6029 27.7189 366.3218

96.7745 1.9674 98.7419

5,854.5083 205.2571 6,059.7654

290.4245 25.5872 316.0117

2. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยเงนิงบประมาณและเงนินอกงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2560 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

6,745.9069 7,347.8700 7,456.5023 7,417.4973    

6,745.9069 7,347.8700 7,456.5023 7,417.4973    

6,493.0266 7,083.4995 7,192.1318 7,158.7721    

252.8803   264.3705   264.3705   258.7252      

-             -             -             -                

-             -             -             -                

-             -             -             -                

-             -             -             -                

 * ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

กระทรวงศึกษาธิการ

สาํนักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ

6,745,906,900         

6,840,840,800         

1. งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ าแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

กิจกรรม : บคุลากรภาครฐัส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร

กิจกรรม : บคุลากรภาครฐัดา้นการพฒันาระบบบริหารงานบคุคล

ของขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

กิจกรรม : บคุลากรภาครฐัส านกังาน กศน.

กิจกรรม : บคุลากรภาครฐัดา้นส่งเสริมการศึกษาเอกชน

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2561

รวมทัง้สิ้น 6,840.8408   

เงนิงบประมาณ 6,840.8408   

      - งบบคุลากร 6,580.3102  

      - งบด าเนินงาน 260.5306     

      - งบลงทนุ -              

      - งบเงนิอุดหนุน -              

      - งบรายจ่ายอื่น -              

เงนินอกงบประมาณ -              
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบคุลากรภาครฐั 6,840,840,800 บาท

1. งบบุคลากร 6,580,310,200    บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 2,535,690,400    บาท

1.1.1 เงนิเดือน 2,293,897,800    บาท

(1) อตัราเดมิ 5,372 อตัรา 2,014,950,200    บาท

(2) เงนิประจ าต าแหน่งของขา้ราชการ 101 อตัรา 11,921,800        บาท

(3) เงนิ พ.ส.ร. 106 อตัรา 2,420,100         บาท

(4) เงนิ พ.ข.ต. 1 อตัรา 1,856,300         บาท

(5) เงนิ ส.ป.พ. 128 อตัรา 1,536,000         บาท

(6) เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ 2,385 อตัรา 141,674,400      บาท

(7) เงนิเพิม่การครองชพีช ัว่คราวของขา้ราชการ 32 อตัรา 506,100           บาท

(8) เงนิคู่สมรส 1 อตัรา 556,900           บาท

(9) เงนิวทิยฐานะ 1,881 อตัรา 112,716,000      บาท

2,640,000         บาท

(11) เงนิ พ.ต.ก. 55 อตัรา 3,120,000         บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 241,792,600      บาท

(1) อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) 869 อตัรา 227,716,800      บาท

(2) เงนิเพิม่ค่าจา้งประจ า 668 อตัรา 13,651,800        บาท

(3) เงนิ พ.ส.ร. (ค่าจา้งประจ า) 5 อตัรา 28,000             บาท

(4) เงนิ ส.ป.พ. (ค่าจา้งประจ า) 15 อตัรา 180,000           บาท

(5) เงนิสวสัดกิารส าหรบัการปฏบิตัิงานประจ าส านกังานในพื้นทีพ่เิศษ 18 อตัรา 216,000           บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 2,039,400         บาท

1.2.1 ค่าจา้งชัว่คราว 2,039,400         บาท

(1) ค่าจา้งรายเดอืน 3 อตัรา 2,039,400         บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 4,042,580,400    บาท

1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 4,042,580,400    บาท

(1) ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 15,075 อตัรา 4,042,580,400    บาท

2. งบดําเนินงาน 260,530,600      บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 260,530,600      บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 260,530,600      บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 47,915,600        บาท

(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง 19,562,400        บาท

(10) เงนิสวสัดกิารส าหรบัการปฏบิตัิงานประจ าส านกังานในพื้นทีพ่เิศษ  224 อตัรา
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(3) เงนิค่าตอบแทนพเิศษของขา้ราชการผูไ้ดร้บัเงนิเดอืนถงึข ัน้สูงของอนัดบั 3,288,900         บาท

(4) เงนิตอบแทนพเิศษของลูกจา้งประจ าผูไ้ดร้บัค่าจา้งข ัน้สูงของต าแหน่ง 870,300           บาท

132,900           บาท

(6) เงนิค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืนส าหรบัผูป้ฏบิตัิงานในเขตพื้นทีพ่เิศษ 52,742,000        บาท

(7) เงนิประกนัสงัคม (ในฐานะนายจา้ง) 136,018,500      บาท

(5) เงนิพเิศษทีจ่่ายใหแ้ก่ลูกจา้งของส านกัราชการในต่างประเทศตามประเพณีทอ้งถิ่น
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2560 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561 บาท

1. วิสยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธ์ิและประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้บัในการใชจ้า่ยงบประมาณ

         การบริหารจดัการมปีระสทิธภิาพ ผูเ้รียนไดร้บัการเรียนรูต้ลอดชวีติทีม่คุีณภาพ 

โดยยดึหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

1. พฒันาระบบบริหารจดัการใหม้ปีระสทิธภิาพ  

2. ส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอธัยาศยั โดยการมส่ีวนร่วมจากทกุภาคส่วน   

3. พฒันาระบบบริหารงานบคุคลของขา้ราชการ ครู และบคุลากรทางการศึกษา

ประชาชนไดร้บัการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติทีม่มีาตรฐานคุณภาพสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ

ของประเทศ ไดแ้ก่ ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนระดบัชาต ิ(N-net) เพิม่ขึ้น รอ้ยละการอ่านของคนไทย

เพิม่ขึ้น  ก าลงัแรงงาน (15-59 ปี) ทีม่กีารศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทยีบเท่าขึ้นไป

เพิม่ขึ้น  การไดร้บับริการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษาในทกุพื้นที ่ ทกุโรงเรียน แหลง่

เรียนรู ้นกัเรียน และบคุลากรทางการศึกษาอย่างท ัว่ถงึ นกัเรียนไดร้บัการส่งเสริมดา้นคุณธรรม

จริยธรรมใหเ้ป็นคนดแีละเป็นก าลงัส าคญัของประเทศ การสรา้งโอกาสและสรา้งคุณภาพทางการศึกษา

ในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้ร่วมแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เพือ่ความปลอดภยัในชวีติ

และทรพัยส์นิ การสรา้งความร่วมมอืทางดา้นการศึกษาทีม่ส่ีวนส าคญัในการพฒันาประเทศร่วมกบั

ต่างประเทศ ส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันาระบบบริหารงานบคุคลส าหรบัขา้ราชการครูและบคุลากร

ทางการศึกษาท ัง้ระบบ รวมถงึการพฒันาครูใหม้คีวามรู ้มวีนิยั มคุีณธรรม จริยธรรม และมี

ความกา้วหนา้ในวชิาชพี

          กระทรวงศึกษาธิการ

          สาํนักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ

5,342,326,400  

5,094,887,500  
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4. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 7,091.4194     6,945.3589     7,009.1131     6,670.8249     6,831.4875     

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 5,342.3264     5,094.8875     5,107.1287     4,669.1224     4,743.5149     

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 1,749.0930     1,850.4714     1,901.9844     2,001.7025     2,087.9726     

  - เงนินอกงบประมาณอืน่ๆ ลา้นบาท 1,749.0930     1,850.4714     1,901.9844     2,001.7025     2,087.9726     

1. ประชาชนไดร้บัการจดัการศึกษาในพื้นที่

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

  - ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : หน่วยงาน สถานศึกษา 

ด าเนินการไดต้ามเป้าหมายและวตัถปุระสงค์

คน 1,073 1,519 1,519 - -

  - ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : สนบัสนุนการด าเนินงาน

ดา้นการศึกษาในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

กจิกรรม - 1 1 - -

  - ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จ านวนผูบ้รหิาร ครู และ

บคุลากรทางการศึกษาเอกชนในจงัหวดัชายแดน

ภาคใตไ้ดร้บัการอดุหนุนเพือ่พฒันาคุณภาพ

การศึกษา

คน 8,839 8,834 8,859 - -

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 344.9365     297.5820     272.9820     - -

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

2. การสรา้งโอกาสทางการศึกษา ดว้ยระบบ

บรหิารจดัการที่มีประสทิธิภาพ

  - ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จ านวนหน่วยงานและ

สถานศึกษาทีส่ามารถลดความซ า้ซอ้นในการเช่า

สายสญัญาณ

แห่ง - 3,000 3,000 3,000 3,000

  - ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จ านวนผูไ้ดร้บัการ

ส่งเสรมิและพฒันาคุณธรรมจรยิธรรม

คน 80,000 80,000 92,000 95,000 97,000

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จ านวนประชาชน

กลุม่เป้าหมายทีล่งทะเบยีนเรยีนในทกุ

หลกัสูตร/กจิกรรมการศึกษาต่อเน่ือง

คน 901,538 891,538 901,538 901,538 901,538

  - ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จ านวนประชาชน

กลุม่เป้าหมายทีไ่ดร้บับรกิาร/เขา้ร่วมกจิกรรมการ

เรยีนรูก้ารศึกษาตามอธัยาศยั

คน 9,800,000 9,800,000 9,800,000 9,800,000 9,800,000

  - ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : การพฒันาระบบ

บรหิารงานบคุคลส าหรบัขา้ราชการครูและ

บคุคลากรทางการศึกษา

เรื่อง 11 11 11 11 11

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

  - ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จ านวนผูเ้รยีน บคุลากร

ทางการศึกษา และผูบ้รหิารโรงเรยีนเอกชนไดร้บั

การพฒันา

คน 10,752 12,742 13,192 13,192 13,192

  - ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จ านวนสถานศึกษา

เอกชนในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใตท้ีไ่ดร้บัการ

สนบัสนุน

แห่ง 2,651 2,651 2,651 2,651 2,651

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 3,735.2745  3,535.1901  3,572.0313  3,407.0070  3,481.3995  

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 25.4323         15.1556         -                 -                 -                 

  - เงนินอกงบประมาณอืน่ๆ ลา้นบาท 25.4323         15.1556         -                 -                 -                 

3. ใหก้ารสงเคราะหแ์กผู่อ้าํนวยการ ครู และ

บคุลากรทางการศึกษาของโรงเรยีนเอกชน 

เพื่อใหมี้คุณภาพชีวิตที่ดีมีความมัน่คงในอาชีพ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จ านวนผูอ้  านวยการ ครู

และบคุลากรทางการศึกษาทีส่่งเงนิสะสมเขา้

กองทนุสงเคราะห์

คน 112,448 105,575 116,000 116,000 116,000

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1,262.1154  1,262.1154  1,262.1154  1,262.1154  1,262.1154  

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 1,723.6607     1,835.3158     1,901.9844     2,001.7025     2,087.9726     

  - เงนินอกงบประมาณอืน่ๆ ลา้นบาท 1,723.6607     1,835.3158     1,901.9844     2,001.7025     2,087.9726     

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
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5. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564- จบ

แผนงานพื้นฐาน 11 235.3664   292.8737   61.0848     120.7532   -             

1. โครงการ : โครงการบรหิารจดัการศึกษาใน

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

1 11.6550       -                -                -                -                

2. ผลผลติ : นโยบายและแผนดา้นการศึกษา 2 24.1392       24.1392       24.1392       48.2784       -                

3. ผลผลติ : ผูไ้ดร้บัการส่งเสรมิ และพฒันา

คุณธรรม จรยิธรรม

1 42.6360       -                -                -                -                

4. ผลผลติ : ผูร้บับรกิารการศึกษานอกระบบ 2 59.5912       60.9769       35.1714       70.3428       -                

5. ผลผลติ : ผูร้บับรกิารการศึกษาตามอธัยาศยั 5 97.3450       207.7576      1.7742         2.1320         -                

รวมทัง้สิ้น 11 235.3664   292.8737   61.0848     120.7532   -             

เหตผุลความจาํเป็นในการต ัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายทีต่อ้งด าเนินการต่อเน่ือง  จ านวน  6 รายการ  เป็นเงนิ  147,507,100  บาท

2. เป็นรายการทีด่  าเนินการไมแ่ลว้เสร็จใน 1 ปีงบประมาณ  จ านวน  5 รายการ  เป็นเงนิ  87,859,300  บาท

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ

1. แผนงานพื้นฐาน 5,094,887,500               

แผนงานพื้นฐานดา้นความม ัน่คง 297,582,000                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน 4,797,305,500                   

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 

รายการ



9

7. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบดําเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 2,156.1449          223.7915            1,293.5637          1,421.3874          5,094.8875          

1. แผนงานพื้นฐานดา้นความมัน่คง -                      25.3500             265.0200            7.2120               297.5820            

โครงการที ่1 : โครงการบรหิารจดัการศึกษา

ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

                   -                25.3500             265.0200               7.2120             297.5820

2. แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและ

เสรมิสรา้งศกัยภาพคน

2,156.1449          198.4415            1,028.5437          1,414.1754          4,797.3055          

ผลผลติที ่1 : นโยบายและแผนดา้น

การศึกษา

            195.7720              19.2365             115.2600              82.2917             412.5602

ผลผลติที ่2 : หน่วยงานในสงักดั

กระทรวงศึกษาธกิารไดร้บับรกิารเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการศึกษา

            402.9700               7.5093                    -                      -               410.4793

ผลผลติที ่3 : ผูไ้ดร้บัการส่งเสรมิ และ

พฒันาคุณธรรม จรยิธรรม

             15.9248                    -               258.3117               4.0000             278.2365

ผลผลติที ่4 : ผูร้บับรกิารการศึกษานอก

ระบบ

            656.8103              20.9939              67.7831              45.4777             791.0650

ผลผลติที ่5 : ผูร้บับรกิารการศึกษาตาม

อธัยาศยั

            636.1371             136.5855                    -                 4.5000             777.2226

ผลผลติที ่6 : มาตรฐานการบรหิารงาน

บคุคลของขา้ราชการครูและบคุลากร

ทางการศึกษา

            184.0028               3.6197                    -                      -               187.6225

ผลผลติที ่7 : นกัเรยีนโรงเรยีนเอกชนที่

ไดร้บัการอดุหนุน

             64.5279              10.4966             587.1889              15.7906             678.0040

ผลผลติที ่8 : ผูอ้  านวยการ ครู และ

บคุลากรทางการศึกษาไดร้บัการสงเคราะห์

ตามกฎหมายโรงเรยีนเอกชน

                   -                      -                      -            1,262.1154          1,262.1154

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

บาท

8.1.1.1   วตัถปุระสงค ์

8.1.1.2   สถานที่ดําเนินการ

8.1.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ   4  ปี (ปี 2559 ถงึ ปี 2562)

8.1.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

           - เงนินอกงบประมาณ บาท

8.1.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             25.3500  265.0200  7.2120      297.5820   

-                25.3500     -              3.3803        28.7303    

-                -             265.0200     -               265.0200   

-                -             -              3.8317        3.8317     

8.1.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,073 1,519 1,519 - -

 ( 164 )

กจิกรรม - 1 1 - -

8.1  แผนงานพื้นฐานดา้นความมัน่คง                  297,582,000

8.1.1  โครงการที่ 1 :  โครงการบรหิารจดัการศึกษาในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้                  297,582,000

เชงิปรมิาณ : สนบัสนุนการด าเนินงานดา้นการศึกษาใน

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

  - เพือ่ใหผู้บ้รหิาร ครู บคุลากรทางการศึกษาและพนกังานราชการมแีนวทางในการพฒันาตนเองในดา้นต่างๆ เพือ่

กา้วขา้มอปุสรรคไดด้ว้ยตนเอง 

 - เพือ่การรบัทราบนโยบายและวางแผนงานโครงการ ก าหนดแนวทางการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดน

ภาคใตร่้วมกนั

 - เพือ่ป้องกนัความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ

 พื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้

                    1,246,269

                    1,246,269

                              -  

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การพฒันาการจดัการศึกษานอกระบบและตามอธัยาศยัในจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้2. ส่งเสรมิสนบัสนุนคุณภาพการศึกษาเอกชนในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

3. สนบัสนุนการด าเนินงานการจดัการศึกษาในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : หน่วยงาน สถานศึกษาด าเนินการไดต้าม

เป้าหมายและวตัถปุระสงค์
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เริ่มตน้ - ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 18,535 8,834 8,859 - -

 ( 17,764 )

รอ้ยละ 80 80 80 - -

 ( 80 )

รอ้ยละ 100 100 100 - -

 ( 100 )

ลา้นบาท 674.9550      297.5820   272.9820     272.9820      272.9820   

ลา้นบาท 674.9550      297.5820   272.9820     272.9820      272.9820   

ลา้นบาท -                -             -              -               -            

ลา้นบาท 122.6850      25.3500     -              -               -            

ลา้นบาท 541.6620      265.0200   265.7700     265.7700      265.7700   

ลา้นบาท 10.6080       7.2120      7.2120       7.2120        7.2120     

ลา้นบาท -                -             -               -                -             

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

เชงิปรมิาณ : จ านวนผูบ้รหิาร ครูและบคุลากรทางการ

ศึกษาเอกชนในจงัหวดัชายแดนภาคใตไ้ดร้บัการอดุหนุน

เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของหน่วยงาน สถานศึกษา

ด าเนินการไดต้ามเป้าหมายและวตัถปุระสงคท์ีก่  าหนด

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของผูบ้รหิาร ครู และบคุลากร

ทางการศึกษาเอกชนในจงัหวดัชายแดนภาคใตไ้ดร้บัการ

พฒันาคุณภาพการศึกษา

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ



12

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

(3) รถหุม้เกราะป้องกนักระสุนและสะเก็ดระเบดิ ส านกังาน กศน.จงัหวดัปตัตานี 

ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี 1 คนั

2,739,000

(4) รถหุม้เกราะป้องกนักระสุนและสะเก็ดระเบดิ ส านกังาน กศน.จงัหวดันราธวิาส 

ต าบลบางนาค อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส 1 คนั

2,739,000

1.1.1.1 ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 13,695,000

(1) รถหุม้เกราะป้องกนักระสุนและสะเก็ดระเบดิ ส านกังาน กศน.จงัหวดัสงขลา 

ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา 1 คนั

2,739,000

(2) รถหุม้เกราะป้องกนักระสุนและสะเก็ดระเบดิ ส านกังาน กศน.จงัหวดัยะลา 

ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา 1 คนั

2,739,000

1. งบลงทนุ 25,350,000

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่กอ่สรา้ง 25,350,000

1.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 13,695,000

2.1 เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 265,020,000

2. งบเงนิอดุหนุน 265,020,000

3,831,7001) ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานโครงการจดัการศึกษาในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

2) โครงการพฒันาบคุลากรเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 2,505,300

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

โครงการ : โครงการบรหิารจดัการศึกษาในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 297,582,000

(5) รถหุม้เกราะป้องกนักระสุนและสะเก็ดระเบดิ ศูนยฝึ์กและพฒันาอาชพีราษฎรไทย

บรเิวณชายแดนปตัตานี ต าบลบ่อทอง อ าเภอหนองจกิ จงัหวดัปตัตานี 1 คนั

2,739,000

1.1.2 ค่าที่ดินและสิง่กอ่สรา้ง 11,655,000

3. งบรายจา่ยอืน่ 7,212,000

ปี 2557 - 2558 ตัง้งบประมาณ 24,000,000

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ

3) โครงการตดิตามประเมนิผลการพฒันาการศึกษาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

เงนิงบประมาณ 129,500,000

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

1) เงนิอดุหนุนพฒันาคุณภาพการศึกษาในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้ 265,020,000

1.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 11,655,000

(1) ค่าก่อสรา้งศูนยว์ทิยาศาสตรเ์พือ่การศึกษานราธวิาส 1 แห่ง 11,655,000

875,000

19,382,500

74,462,500

11,655,000

บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ

งบประมาณท ัง้สิ้น 129,500,000

เงนินอกงบประมาณ -
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

195.7720   19.2365  115.2600  82.2917    412.5602   

124.0559      19.2365     115.2600     52.0413       310.5937   

3.8601         -             -              -               3.8601     

2.2126         -             -              -               2.2126     

2.5507         -             -              -               2.5507     

9.2851         -             -              -               9.2851     

53.8076       -             -              30.2504       84.0580    

-            

8.2.1.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

แผน 8 8 8 8 8

 ( 8 )

โครงการ/

กจิกรรม

30 30 30 30 30

 ( 23 )

กจิกรรม 1 1 1 1 1

 ( 1 )

รอ้ยละ - 90 90 90 90

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )

8.2  แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน                4,797,305,500

8.2.1  ผลผลติที่ 1 :  นโยบายและแผนดา้นการศึกษา                  412,560,200

 - เพือ่ใหห้น่วยงานน านโยบายไปสู่การปฏบิตัไิดอ้ย่างต่อเน่ืองและมปีระสทิธภิาพ

หน่วย:ลา้นบาท

 - เพือ่สรา้งระบบบรหิารราชการทีม่คุีณภาพและประสทิธภิาพตามหลกัธรรมาภบิาล

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การด าเนินงานดา้นนโยบายและยุทธศาสตร์

2. ความสมัพนัธต่์างประเทศ

3. สนบัสนุนการพฒันาการศึกษา

4. สนบัสนุนเทคโนโลยเีพือ่การปฏบิตังิาน

5.  สนบัสนุนการด าเนินงานส านกังานรฐัมนตรี

6. การขบัเคลือ่นการปฏรูิปการศึกษาในส่วนภูมภิาค

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนนโยบายและแผนทีน่ าไปสู่

การปฏบิตัิ

เชงิปรมิาณ : สนบัสนุนเทคโนโลยเีพือ่การปฏบิตังิาน

เชงิปรมิาณ : จ านวนโครงการ/กจิกรรมความร่วมมอื

ดา้นการศึกษากบัต่างประเทศ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของบคุลากรทางการศึกษาทีผ่่าน

เกณฑก์ารฝึกอบรม/พฒันา ตามหลกัสูตร/โครงการ/

กจิกรรม ความร่วมมอืดา้นการศึกษากบัต่างประเทศ

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ/

กจิกรรมความร่วมมอืกบัต่างประเทศ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของนโยบายและแผนทีน่ าไปสู่การ

ปฏบิตัิ
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ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

รอ้ยละ - 80 80 80 80

รอ้ยละ - 80 80 80 80

ลา้นบาท 364.5539      412.5602   398.8707     398.8707      398.8707   

ลา้นบาท 364.5539      412.5602   398.8707     398.8707      398.8707   

ลา้นบาท 147.3444      195.7720   198.1720     198.1720      198.1720   

ลา้นบาท 20.7026       19.2365     -              -               -            

ลา้นบาท 117.6119      115.2600   116.5623     116.5623      116.5623   

ลา้นบาท 78.8950       82.2917     84.1364      84.1364       84.1364    

ลา้นบาท -                -             -               -                -             

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของศึกษาธกิารภาค/ศึกษาธกิาร

จงัหวดัมกีารใชจ่้ายงบประมาณเป็นไปตามปฏทินิ

การปฏบิตังิาน

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของศึกษาธกิารจงัหวดั

ทีด่  าเนินงานตามโครงการแผนปฏบิตัริาชการประจ าปี
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บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

(12) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 643,400

(13) ค่ารบัรองและพธิกีาร 3,798,000

(14) ค่าประกนัภยั 93,800

(15) ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรกัษาเครื่องปรบัอากาศ 1,138,200

(16) ค่าธรรมเนียมศาล 50,000

(17) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุ 7,741,900

(18) วสัดุส านกังาน 27,716,400

(19) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 2,899,100

(25) วสัดุคอมพวิเตอร์ 1,646,800

(20) วสัดุงานบา้นงานครวั 585,500

(21) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 390,000

(22) วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 925,400

(2) ค่าเช่ารถยนต ์3 คนั 1,270,200

งบประมาณท ัง้สิ้น 6,351,000 บาท

ผลผลติ : นโยบายและแผนดา้นการศึกษา 412,560,200

1. งบด าเนินงาน 195,772,000

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 142,009,200

117,870,000

(1) เงนิตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 4,132,500

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 6,074,500

(3) ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 1,589,100

(1) รายการไมผู่กพนั

(4) ค่ารกัษาพยาบาลขา้ราชการซึง่มตี าแหน่งหนา้ทีป่ระจ าอยูใ่นต่างประเทศ 360,000

(5) เงนิพฒันาคุณภาพการศึกษาในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้ 420,000

(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 21,770,800

(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 2,879,000

(8) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 5,040,300

(9) ค่าซ่อมแซมสิง่ก่อสรา้ง 1,357,200

(10) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 1,144,200

(11) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 24,981,900

(26) วสัดุการเกษตร 50,000

(23) วสัดุวทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 12,000

(24) วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 430,000

เงนินอกงบประมาณ 0 บาท

เงนิงบประมาณ 6,351,000 บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 1,270,200 บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 1,270,200 บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 1,270,200 บาท

ปี 2564 - 2565 ผูกพนังบประมาณ 2,540,400 บาท
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บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

ปี 2564 - 2565 ผูกพนังบประมาณ 45,738,000 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต ์77 คนั 22,869,000

งบประมาณท ัง้สิ้น 114,345,000 บาท

เงนินอกงบประมาณ 0 บาท

เงนิงบประมาณ 114,345,000 บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 22,869,000 บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 22,869,000 บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 22,869,000 บาท

2.1.1.2 ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,214,000

(1) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ี

ส านกังานศึกษาธกิารภาค 15 ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่จงัหวดัเชยีงใหม ่1 คนั

1,214,000

2.1.2 ค่าที่ดินและสิง่กอ่สรา้ง 17,592,500

2.1.2.1 ค่าปรบัปรุงอาคารทีท่  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 16,727,500

(1) ค่าปรบัปรุงอาคารทีท่  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 2,406,300

รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)

(1.1) งานปรบัปรุงชายคา รอบอาคารส านกังาน (อาคาร 1) ส านกังานศึกษาธกิารภาค 2  

ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจงัหวดัลพบรุ ี1 แห่ง

514,800

(1.2) งานเปลีย่นหลงัคาและชายคา อาคาร 3 ส านกังานศึกษาธกิารภาค 2 ต าบลทะเลชบุศร

อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจงัหวดัลพบรุ ี1 แห่ง

398,500

(1.3) ปรบัปรุงร ัว้ดา้นหนา้ส านกังานศึกษาธกิารภาค 15 ต าบลชา้งเผอืก 

อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่จงัหวดัเชยีงใหม ่1 แห่ง

88,600

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 53,762,800

(1) ค่าไฟฟ้า 33,957,700

(2) ค่าประปา 3,947,300

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 1,644,000

(3) ค่าโทรศพัท์ 11,019,800

(4) ค่าไปรษณีย์ 3,934,100

(5) ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 903,900

2.1.1.1 ครุภณัฑส์ านกังาน 430,000

(1) ครุภณัฑส์ านกังานทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท รวม 2 รายการ (รวม 11 หน่วย) 430,000

2. งบลงทนุ 19,236,500

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่กอ่สรา้ง 19,236,500

(1.1) เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรอืชนิดแขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) 

ขนาด 36,000 บทียูี ส านกังานศึกษาธกิารภาค 4 ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบรุ ี

จงัหวดัราชบรุ ี10 เครื่อง

400,000

(1.2) เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรอืชนิดแขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) 

ขนาด 24,000 บทียูี ส านกังานศึกษาธกิารภาค 17 ต าบลหวัรอ อ าเภอเมอืงพษิณุโลก 

จงัหวดัพษิณุโลก 1 เครื่อง

30,000



17

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท
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บาท

บาท
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409,600

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

9,000,000

344,500

6) เงนิอดุหนุนโครงการส่งเสรมิกจิกรรมเยาวชนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

7) เงนิอดุหนุนโครงการแลกเปลีย่นเจา้หนา้ทีค่ณะกรรมการแห่งชาตวิา่ดว้ยการศึกษาสหประชาชาติ

2.1.2.3 ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 409,600

1,000,000

15,000,0005) เงนิอดุหนุนการจดังานฉลองวนัเดก็แห่งชาติ

(1) ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภคทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 

3) เงนิอดุหนุนการศึกษาแก่เดก็ก าพรา้ภาคใต ้ 1,500,000

4) เงนิอดุหนุนการศึกษาแก่เดก็และเยาวชนของมลูนิธสิงเคราะหเ์ดก็และเยาวชนในทอ้งถิน่

ทีก่นัดารในพระบรมราชูปถมัภ์

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(1.1) ปรบัปรุงบา้นพกัลูกจา้งประจ าส านกังานศึกษาธกิารภาค 14  ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 หลงั

455,400

8) เงนิอดุหนุนโครงการทนุรฐับาลไทยภายใตค้วามร่วมมอืกบัยูเนสโกใหแ้ก่ประเทศสมาชกิยูเนสโก

9) เงนิอดุหนุนการศึกษานกัเรยีนมสุลมิและอสิลามวทิยาลยัแห่งประเทศไทยระดบัมธัยมศึกษา

 และนกัศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลาและมหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา

1,716,000

800,000

(2) ปรบัปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค ์สถาบนัพฒันาครู คณาจารยแ์ละบคุลากรทางการศึกษา

ต าบลไร่ขงิ อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 1 หลงั

14,321,200

2.1.2.2 ค่าปรบัปรุงอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 455,400

(1) ค่าปรบัปรุงอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 455,400

(1.1) ปรบัปรุงระบบระบายน า้ส านกังานศึกษาธกิารภาค 17 ต าบลหวัรอ อ าเภอเมอืงพษิณุโลก 

จงัหวดัพษิณุโลก 1 แห่ง

308,800

(1.2) ปรบัปรุงระบบปัม้น า้ อาคารเสมารกัษ ์ส านกัอ านวยการ 

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร  แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง

100,800

3. งบเงนิอดุหนุน 115,260,000

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 115,260,000

1) เงนิอดุหนุนพระราชทานโรงเรยีนและนกัเรยีนเรยีนดี 7,039,000

2) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายในการรบัพระราชทานรางวลั 3,552,900

283,500

(1.6)  ปรบัปรุงประตูทางเขา้-ออก ส านกังานศึกษาธกิารภาค 13 ต าบลขามใหญ่ 

อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี 1 แห่ง

79,200

514,800

(1.4) ปรบัปรุงหอ้งน า้หญิง ส านกังานศึกษาธกิารภาค 15 ต าบลชา้งเผอืก 

อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่จงัหวดัเชยีงใหม ่1 แห่ง

350,200

(1.5) ปรบัปรุงหอ้งน า้ชาย ส านกังานศึกษาธกิารภาค 15 ต าบลชา้งเผอืก 

อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่จงัหวดัเชยีงใหม ่1 แห่ง

(1.7) ปรบัปรุงหอ้งน า้หญิงส านกัตรวจราชการและตดิตามประเมนิผล ส านกังานปลดักระทรวง

ศึกษาธกิาร อาคารรชัมงัคลาภเิษก แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง

176,700

(1.8) เปลีย่นสลงิลฟิทแ์ละอปุกรณ์ควบคุมลฟิท ์อาคารรชัมงัคลาภเิษก กลุม่ 1 ส านกัอ านวยการ

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร  แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
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11) ค่าใชจ่้ายโครงการเสรมิสรา้งศกัยภาพบคุลากรในศึกษาธกิารจงัหวดั 5,220,600

12) ค่าใชจ่้ายโครงการตรวจ ตดิตาม ประเมนิผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 18,433,800

8) โครงการพฒันานกับรหิารระดบัสูงกระทรวงศึกษาธกิาร (นบส.ศธ.)  8,500,800

9) ค่าใชจ่้ายโครงการจดัท าแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาการศึกษากลุม่จงัหวดั 1,668,000

10) ค่าใชจ่้ายโครงการจดัท าแผนพฒันาการศึกษาจงัหวดั 4,928,000

4) ค่าใชจ่้ายโครงการงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีนในสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกมุารี

3,444,000

5) ค่าใชจ่้ายในการขบัเคลือ่นนโยบายการศึกษาสู่การปฏบิตัิ 1,544,000

6) ค่าใชจ่้ายในการจดังานเทดิพระเกยีรตพิระบรมวงศานุวงศ์ 3,173,000

7) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาครู คณาจารย ์และบคุลากรทางการศึกษา 16,392,700

10) เงนิอดุหนุนส านกังานและองคก์ารระหวา่งประเทศ ประกอบดว้ย องคก์ารยูนิเซฟ 

องคก์ารยูเนสโก ส านกังานส่วนภูมภิาคเอเชยีและแปซฟิิกของยูเนสโก  ศูนยก์ลางระหวา่งชาติ

วา่ดว้ยการรกัษาและบูรณะสมบตัวิฒันธรรม(ICCROM)  กองทนุพฒันาการศึกษาของซมีโีอ

(SEDF)  ส านกังานซเีมส  ศูนยอ์ายุรศาสตรเ์ขตรอ้น(TROPMED)  ศูนยภู์มภิาคโบราณคดี

และวจิติรศิลป์ของซมีโีอ (SPAFA) กองทนุมรดกโลก

72,267,600

11) เงนิอดุหนุนศูนยภ์าษาซมีโีอ 200,000

12) เงนิอดุหนุนโครงการสนบัสนุนการปฏบิตังิานของคณะกรรมการตดิตามและสนบัสนุนการตรวจ

ราชการระดบัจงัหวดั

2,840,000

4. งบรายจา่ยอืน่ 82,291,700

1) ค่าใชจ่้ายเกีย่วกบัการเจรจาและประชมุนานาชาติ 11,302,600

2) ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 4,615,200

3) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันา เผยแพร่ ตดิตามและบงัคบัใชก้ฎหมายของกระทรวงศึกษาธกิาร 3,069,000
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.2.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

402.9700   7.5093   -            -             410.4793   

402.9700      7.5093      -              -               410.4793   

8.2.2.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

แหง่ 3,000 3,000 3,000 3,000

 ( - )

คน 1,000 - - - -

 ( 691 )

แหง่ 35,000 - - - -

 ( 35,000 )

ระบบ 7 - - - -

 ( 7 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 90 )

รอ้ยละ 80 - - - -

 ( - )

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

 - เพือ่ใหบ้รกิารระบบเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตแก่หน่วยงานและสถานศึกษาในสงักดักระทรวงศึกษาธกิาร

 - เพือ่พฒันาและใหบ้รกิารขอ้มลูขา่วสารสารสนเทศแก่หน่วยงานท ัง้ภายในและภายนอกกระทรวงศึกษาธกิาร

 - เพือ่ใหบ้รกิารฝึกอบรมดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศแก่ขา้ราชการครู อาจารยแ์ละบคุลากรทางการศึกษาในสงักดั

กระทรวงศึกษาธกิาร

เชงิปรมิาณ : จ านวนบคุลากรทีไ่ดร้บัการพฒันา

ดา้น ICT

เชงิปรมิาณ : จ านวนหน่วยงานและสถานศึกษา

ทีใ่ชบ้รกิารเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต

เชงิปรมิาณ : รอ้ยละของผูผ้่านการอบรมน าความรู ้

ไปใชใ้นการปฏบิตังิาน

1. การสรา้งและพฒันาเครอืขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

8.2.2  ผลผลติที่ 2 :  หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธิการไดร้บับรกิารเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการศึกษา

                 410,479,300

 - เพือ่ใหห้น่วยงานในส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิารมรีะบบเทคโนโลยสีารสนเทศทีม่ปีระสทิธภิาพ

ใชใ้นการปฏบิตังิาน

หน่วย:ลา้นบาท

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนหน่วยงานและสถานศึกษา

ทีส่ามารถลดความซ า้ซอ้นในการเช่าสายสญัญาณ

เชงิปรมิาณ : รอ้ยละความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร

ระบบขอ้มลูสารสนเทศ

เชงิปรมิาณ : จ านวนระบบขอ้มลูสารสนเทศทีใ่หบ้รกิาร
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ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 439.8686      410.4793   402.9700     402.9700      402.9700   

ลา้นบาท 439.8686      410.4793   402.9700     402.9700      402.9700   

ลา้นบาท 434.6008      402.9700   402.9700     402.9700      402.9700   

ลา้นบาท 5.2678         7.5093      -              -               -            

ลา้นบาท -                -             -              -               -            

ลา้นบาท -                -             -              -               -            

ลา้นบาท -                -             -               -                -             

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ
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บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท
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บาท(1.1) ปรบัปรุงส านกังาน ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ช ัน้ 4 อาคารรชัมงัคลาภเิษก

 ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง

7,161,300

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

2.1.2.1 ค่าปรบัปรุงอาคารทีท่  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 7,161,300

2.1.1.1 ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 348,000

(1) ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท

2. งบลงทนุ 7,509,300

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่กอ่สรา้ง 7,509,300

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 348,000

(2) ค่าโทรศพัท์ 101,800

(3) ค่าไปรษณีย์ 60,000

(4) ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 346,203,800

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 346,860,800

1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 346,860,800

(1) ค่าไฟฟ้า 495,200

(12) วสัดุคอมพวิเตอร์ 888,200

ผลผลติ : หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธิการไดร้บับรกิารเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 410,479,300

1. งบด าเนินงาน

(1) ค่าปรบัปรุงอาคารทีท่  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 7,161,300

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

348,000

2.1.2 ค่าที่ดินและสิง่กอ่สรา้ง 7,161,300

402,970,000

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 56,109,200

1.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 56,109,200

(1) เงนิตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 270,000

(2) ค่าจา้งผูป้ฏบิตังิานพมิพ์ 667,000

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 442,800

(4) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 44,751,600

(5) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 4,144,200

(6) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 216,000

(7) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1,216,100

(8) ค่าบ ารุงรกัษาเครื่องปรบัอากาศ 198,000

(9) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุ 1,981,800

(10) วสัดุส านกังาน 1,320,000

(11) วสัดุงานบา้นงานครวั 13,500

348,000

รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)

(1.1) เครื่องมลัตมิเีดยีโปรเจคเตอรร์ะดบั XGA ขนาด 4000 ANSI Lumens 

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 6 เครื่อง
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.2.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

15.9248     -          258.3117  4.0000      278.2365   

15.5248       -             57.3081      4.0000        76.8329    

-                -             201.0036     -               201.0036   

0.4000         -             -              -               0.4000     

8.2.3.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 80,000 80,000 92,000 95,000 97,000

( 36,191 )

ครัง้ 500 450 900 1,000 1,200

( 629 )

กจิกรรม 1 1 1 1 1

 ( 1 )

คน 38,500 38,500 40,000 40,000 40,000

 ( 35,834 )

แหง่ 9 6 25 30 34

( 9 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )

กจิกรรม
งบรายจา่ย

8.2.3  ผลผลติที่ 3 :  ผูไ้ดร้บัการสง่เสรมิ และพฒันาคุณธรรม จรยิธรรม                  278,236,500

 - เพือ่ส่งเสรมิ สนบัสนุน และพฒันาเยาวชนและบคุลากรทางการลูกเสอื ยุวกาชาด และกจิการนกัเรยีน

ใหเ้ป็นผูม้คุีณธรรม จรยิธรรม โดยผ่านกระบวนการลูกเสอื

หน่วย:ลา้นบาท

รวมทัง้สิ้น

1. ลูกเสอื ยุวกาชาด และกจิการนกัเรยีน

2. อดุหนุนส านกังานลูกเสอืแห่งชาติ

3. สนบัสนุนเทคโนโลยเีพือ่กจิกรรมลูกเสอื

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : สนบัสนุนเทคโนโลยเีพือ่กจิกรรมลูกเสอื

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของผูท้ีไ่ดร้บัการส่งเสรมิ

และพฒันาคุณธรรม จรยิธรรม มคีวามพงึพอใจ

ในกจิกรรม

เชงิปรมิาณ : พฒันาและปรบัปรุงค่ายลูกเสอื

 - เพือ่น ากจิกรรมลูกเสอื ยุวกาชาด และกจิการนกัเรยีน ส่งเสรมิและพฒันาคุณธรรม จรยิธรรม

ของเดก็และเยาวชน

เชงิปรมิาณ : จ านวนผูท้ีไ่ดร้บัการส่งเสรมิและพฒันา

คุณธรรม จรยิธรรม

เชงิปรมิาณ : จ านวนครัง้ในการเฝ้าระวงัความ

ประพฤตนิกัเรยีนและนกัศึกษา

เชงิปรมิาณ : จ านวนครู คณาจารย ์บคุลากร

ทางการศึกษา และบคุลากรทีเ่กีย่วขอ้งผ่านการอบรม

เป็นผูบ้งัคบับญัชาลูกเสอืระดบัต่างๆ
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ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 285.2467      278.2365   164.7005     164.7005      164.7005   

ลา้นบาท 285.2467      278.2365   164.7005     164.7005      164.7005   

ลา้นบาท 15.9637       15.9248     15.9248      15.9248       15.9248    

ลา้นบาท 2.4280         -             -              -               -            

ลา้นบาท 262.3550      258.3117   144.7757     144.7757      144.7757   

ลา้นบาท 4.5000         4.0000      4.0000       4.0000        4.0000     

ลา้นบาท -                -             -               -                -             

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ
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บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

13,099,800

310,900

262,400

2,199,800

(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

13,099,800

15,924,800

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ

278,236,500

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูไ้ดร้บัการสง่เสรมิ และพฒันาคุณธรรม จรยิธรรม

1. งบด าเนินงาน

1.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ

(1) เงนิตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ

300,000

(5) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 160,000

(6) ค่าซ่อมแซมสิง่ก่อสรา้ง 200,000

(7) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 5,187,900

(8) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 83,100

(9) ค่ารบัรองและพธิกีาร 325,000

(10) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุ 585,200

(11) วสัดุส านกังาน 1,446,500

(12) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 890,800

(13) วสัดุงานบา้นงานครวั 123,200

(14) วสัดุสนามและการฝึก 475,000

(15) วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 150,000

(16) วสัดุคอมพวิเตอร์ 400,000

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 2,825,000

1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 2,825,000

(1) ค่าไฟฟ้า 1,478,800

(2) ค่าประปา 1,156,800

(3) ค่าโทรศพัท์ 74,400

(4) ค่าไปรษณีย์ 115,000

2. งบเงนิอดุหนุน 258,311,700

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 258,311,700

1) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 88,536,000

(1) เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาศกัยภาพค่ายลูกเสอืแห่งชาต ิเป็นศูนยฝึ์กอบรมลูกเสอื

ระดบันานาชาต ิค่ายลูกเสอืวชริาวุธ ต าบลบางพระ อ าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบรุ ี1 แห่ง

16,052,000
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บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

65,800

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 42,636,000 บาท

(3.1) เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาค่ายลูกเสอื 19,583,200

(3.1.1) ปรบัปรุงสะพานขา้มคลองภายในค่ายลูกเสอืจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ต าบลอ่าวนอ้ย 

อ าเภอเมอืงประจวบครีขีนัธ ์จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์1 แห่ง

(2) เงนิอดุหนุนค่าก่อสรา้งอาคารส านกังานลูกเสอืแห่งชาต ิ(อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ84 พรรษา

 ประมขุของคณะลูกเสอืแห่งชาต)ิ และอาคารประกอบพรอ้มครุภณัฑ ์1 รายการ  อ าเภอศรรีาชา

 จงัหวดัชลบรุี

42,636,000

(3) ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 19,583,200

บาท

ปี 2554 - 2558 ตัง้งบประมาณ 103,404,000 บาท

รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)

งบประมาณท ัง้สิ้น 224,400,000 บาท

เงนินอกงบประมาณ - บาท

เงนิงบประมาณ 224,400,000

(3.1.2) ปรบัปรุงหอ้งน า้หอ้งสว้มค่ายลูกเสอืจงัหวดัน่าน ต าบลดู่ใต ้อ าเภอเมอืงน่าน 

จงัหวดัน่าน 1 แห่ง

2,557,100

(3.1.3) ปรบัปรุงโรงซกัผา้และอาบน า้หญิงค่ายลูกเสอืจงัหวดัน่าน ต าบลดู่ใต ้

อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน 1 แห่ง

1,369,100

(3.1.4) ปรบัปรุงทีพ่กัผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมค่ายหลวงบา้นไร่ ต าบลคลองตาคต 

อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบรุ ี1 แห่ง

4,059,000

(3.1.5) ปรบัปรุงทีพ่กัวทิยากรค่ายลูกเสอืจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ต าบลอ่าวนอ้ย 

อ าเภอเมอืงประจวบครีขีนัธ ์จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์1 แห่ง

826,900

(3.1.6) ปรบัปรุงทีพ่กัวทิยากรค่ายหลวงบา้นไร่ ต าบลคลองตาคต อ าเภอโพธาราม 

จงัหวดัราชบรุ ี1 หลงั

1,346,400

(3.1.7) ปรบัปรุงอาคารอ านวยการค่ายลูกเสอืจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ต าบลอ่าวนอ้ย 

อ าเภอเมอืงประจวบครีขีนัธ ์จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์1 แห่ง

996,100

(3.1.8) ปรบัปรุงหอประชมุ พรอ้มครุภณัฑ ์ค่ายลูกเสอืจงัหวดัล  าปาง ต าบลบ่อแฮว้ 

อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง 1 แห่ง

6,923,600

(3.1.9) ปรบัปรุงระบบไฟฟ้าค่ายลูกเสอืจงัหวดัน่าน ต าบลดู่ใต ้อ าเภอเมอืงน่าน 

จงัหวดัน่าน 1 ระบบ

1,439,200

(4) ปรบัปรุงหอประชมุ พรอ้มครุภณัฑ ์ค่ายลูกเสอืรตัรสาร ต าบลเขารูปชา้ง 

อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา 1 แห่ง

10,264,800

2) เงนิอดุหนุนงานชมุนุมลูกเสอืระหวา่งประเทศ 6,000,000

3) เงนิอดุหนุนการส่งเสรมิและสนบัสนุนการน าขบวนการลูกเสอืเสรมิสรา้งคุณธรรม จรยิธรรม 11,228,400

4) เงนิอดุหนุนโครงการชมุนุมยุวกาชาดและกจิกรรมบ าเพญ็ประโยชนย์ุวกาชาดเฉลมิพระเกยีรติ 20,557,800

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 12,162,000 บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 66,198,000 บาท
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บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

5) เงนิอดุหนุนการจดักจิกรรมครอบครวัสุขสนัตส์มานฉนัทส์งัคมไทย 9,284,400

6) เงนิอดุหนุนส านกังานลูกเสอืแห่งชาติ 87,467,600

7) เงนิอดุหนุนการพฒันาความประพฤตนิกัเรยีนนกัศึกษาตามหลกัคุณธรรม จรยิธรรม 10,237,500

8) เงนิอดุหนุนโครงการงานชมุนุมลูกเสอืแห่งชาต ิครัง้ที ่21 25,000,000

3. งบรายจา่ยอืน่ 4,000,000

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาการส่งเสรมิศกัยภาพการตรวจ ตดิตามความประพฤตนิกัเรยีน

และนกัศึกษา

4,000,000
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.2.4.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

656.8103   20.9939  67.7831   45.4777    791.0650   

656.8103      20.9939     67.7831      42.7687       788.3560   

-                -             -              2.7090        2.7090     

8.2.4.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 901,538 891,538 901,538 901,538 901,538

 ( 470,245 )

คน  16,884  16,884  16,884  16,884  16,884 

 ( 5,344 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )

ลา้นบาท 819.9375      791.0650   851.8653     826.0598      861.2312   

ลา้นบาท 819.9375      791.0650   851.8653     826.0598      861.2312   

ลา้นบาท 667.0194      656.8103   733.8207     708.0152      743.1866   

ลา้นบาท 34.9573       20.9939     -              -               -            

ลา้นบาท 72.4831       67.7831     72.4831      72.4831       72.4831    

ลา้นบาท 45.4777       45.4777     45.5615      45.5615       45.5615    

ลา้นบาท -                -             -               -                -             

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

เชงิปรมิาณ : จ านวนประชาชนกลุม่เป้าหมายที่

ลงทะเบยีนเรยีนในทกุหลกัสูตร/กจิกรรมการศึกษา

ต่อเน่ือง

เชงิปรมิาณ :  จ านวนผูร้บับรกิารในพื้นทีเ่ป้าหมาย

ไดร้บัการส่งเสรมิดา้นการรูห้นงัสอืและการพฒันา

ทกัษะชวีติ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของผูจ้บหลกัสูตร/กจิกรรม

ทีส่ามารถน าความรูค้วามเขา้ใจไปใชไ้ดต้าม

จดุมุง่หมายของหลกัสูตร/กจิกรรมทีก่  าหนด

เชงิคุณภาพ :  รอ้ยละของผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมทีส่ามารถ

อ่านออกเขยีนไดแ้ละคดิเลขเป็นตามจดุมุง่หมาย

ของกจิกรรม

8.2.4  ผลผลติที่ 4 :  ผูร้บับรกิารการศึกษานอกระบบ                  791,065,000

  - เพือ่ใหผู้ร้บับรกิาร/ผูเ้รยีน มโีอกาสเขา้ถงึบรกิารการศึกษานอกระบบในรูปแบบทีห่ลากหลายเหมาะสม

และมคุีณภาพ

 - เพือ่พฒันาและปรบัปรุงหลกัสูตรการเรยีนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูร้บับรกิาร/ผูเ้รยีน

 - เพือ่ส่งเสรมิและสนบัสนุนใหเ้ครอืขา่ยเขา้มามส่ีวนร่วมในการจดัการศึกษานอกระบบ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการศึกษานอกระบบ

2. แกไ้ขปญัหาพื้นทีป่ลูกฝ่ินอย่างย ัง่ยนื

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ
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ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 33,785,700 บาท

ปี 2564 - 2565 ผูกพนังบประมาณ 67,571,400 บาท

168,928,500 บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 33,785,700 บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 33,785,700 บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 168,928,500 บาท

เงนินอกงบประมาณ - บาท

เงนิงบประมาณ

(9) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 105,332,500

(10) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1,458,500

(11) ค่ารบัรองและพธิกีาร 24,300

(6) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 1,635,700

(7) ค่าซ่อมแซมสิง่ก่อสรา้ง 1,370,100

(8) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 14,511,700

246,906,000

(3) เงนิพฒันาคุณภาพการศึกษาในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้ 16,236,000

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 23,459,400

(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 3,224,600

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูร้บับรกิารการศึกษานอกระบบ 791,065,000

1. งบด าเนินงาน 656,810,300

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ

(17) วสัดุการศึกษา 138,729,500

(18) วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 633,200

(2) ค่าเช่ารถยนต ์141 คนั 33,785,700

(12) วสัดุส านกังาน 1,481,000

(13) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 4,484,000

(14) วสัดุงานบา้นงานครวั 579,200

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 621,052,800

(1) รายการไมผู่กพนั

(15) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 109,400

(16) วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 14,500

561,461,600

(1) เงนิตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 1,272,000
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396,000

(1.7) ค่าปรบัปรุงซ่อมแซมอาคารหอ้งประชมุเกยีงไกรส านกังาน กศน.จงัหวดัอบุลราชธานี  

ต าบลในเมอืง  อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี  จงัหวดัอบุลราชานี 1 แห่ง

3,909,500

(1.8) ค่าปรบัปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชมุเลก็ (ประทายสมนัต)์ ส านกังาน กศน.จงัหวดัสุรนิทร์

 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงสุรนิทร ์จงัหวดัสุรนิทร ์ 1 แห่ง

454,400

(1.3) ค่าซ่อมแซมอาคารอาเซยีน ส านกังาน  กศน.จงัหวดัชมุพร  ต าบลวงัไผ่ 

อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร 1 แห่ง

319,800

(1.4) ค่ารื้อถอนพรอ้มก่อสรา้งหอ้งสว้มใหม ่กศน.อ าเภอบนันงัสตา  ต าบลถ า้ทะล ุ

อ าเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา  1 แห่ง

227,700

(1.5) ค่าปรบัปรุงร ัว้ ส านกังาน กศน.จงัหวดัน่าน  ต าบลในเวยีง  อ าเภอเมอืงน่าน  

จงัหวดัน่าน  1 แห่ง

173,300

(1.6) ค่าปรบัปรุงต่อเตมิหอประชมุ กศน.อ าเภอพรรณานิคม  ต าบลพรรณา  

อ าเภอพรรณานิคม  จงัหวดัสกลนคร  1 แห่ง

(1.1) ค่าปรบัปรุงหลงัคาหอประชมุ กศน.อ าเภอปง  ต าบลปง  อ าเภอปง  จงัหวดัพะเยา  1 แห่ง 48,500

(1.2) ค่าปรบัปรุงซ่อมแซมหอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์กศน.อ าเภอศรสีชันาลยั  ต าบลหาดเสี้ยว

  อ าเภอศรสีชันาลยั  จงัหวดัสุโขทยั 1 แห่ง

98,000

2.1.1 ค่าที่ดินและสิง่กอ่สรา้ง 20,993,900

2.1.1.1 ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 6,122,000

(1) ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย) 6,122,000

4,148,200

(4) ค่าไปรษณีย์ 1,768,600

2. งบลงทนุ 20,993,900

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่กอ่สรา้ง 20,993,900

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 35,757,500

(1) ค่าไฟฟ้า 27,663,100

(2) ค่าประปา 2,177,600

(3) ค่าโทรศพัท์

(1.9) ค่าถมทีส่ระน า้ขา้งส านกังาน กศน.จงัหวดัอ านาจเจรญิ  ต าบลบุง่  

อ าเภอเมอืงอ านาจเจรญิ จงัหวดัอ านาจเจรญิ  1 แห่ง

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 25,805,500 บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 25,805,500 บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 25,805,500 บาท

เงนินอกงบประมาณ - บาท

เงนิงบประมาณ 129,027,500 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต ์ 99 คนั 25,805,500

งบประมาณท ัง้สิ้น 129,027,500 บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 25,805,500 บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 25,805,500 บาท

494,800
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(1.10) ค่าปรบัปรุงอาคารส านกังาน กศน.จงัหวดัสมทุรปราการ ต าบลปากน า้  

อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ  1 แห่ง

(1.8) ค่าปรบัปรุงอาคาร กศน.อ าเภอกระบรุ ี ต าบลน า้จดื  อ าเภอกระบรุ ี จงัหวดัระนอง  1 แห่ง

427,700

(1.11) ค่าปรบัปรุงอาคารบรเิวณหนา้อาคารส านกังาน กศน.อ าเภอหนองมะโมง  

ต าบลหนองมะโมง  อ าเภอหนองมะโมง  จงัหวดัชยันาท  1 แห่ง

274,200

(1.9) ค่าปรบัปรุงอาคารส านกังาน กศน.อ าเภอกสุุมาลย ์ ต าบลนาโพธิ์  อ าเภอกสุุมาลย ์

จงัหวดัสกลนคร  1 แห่ง

41,600

451,500

2.1.1.2 ค่าปรบัปรุงอาคารทีท่  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ

(1) ค่าปรบัปรุงอาคารทีท่  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 10,974,000

รวม 14 รายการ (รวม 14 หน่วย)

(1.1) ค่าปรบัปรุงอาคารบา้นพกัครู ส านกังาน กศน.จงัหวดัอ่างทอง ต าบลบางพลบั  

อ าเภอโพธิ์ทอง  จงัหวดัอ่างทอง 1 แห่ง

222,800

(1.2) ค่าปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ ส านกังาน กศน.จงัหวดัจนัทบรุ ี ต าบลพลบัพลา  

อ าเภอเมอืงจนัทบรุ ี จงัหวดัจนัทบรุ ี 1 แห่ง

345,900

264,800

65,300

(1.3) ค่าซ่อมแซมทาสอีาคาร กศน.อ าเภอสองพีน่อ้ง  ต าบลสองพีน่อ้ง  อ าเภอสองพีน่อ้ง 

จงัหวดัสุพรรณบรุ ี 1 แห่ง

(1.12) ค่าปรบัปรุงหลงัคา ส านกังาน กศน.จงัหวดันครนายก ต าบลท่าชา้ง  

อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก 1 แห่ง

229,600

(1.7) ค่าปรบัปรุงอาคารส านกังาน กศน.จงัหวดัเพชรบูรณ์  ต าบลในเมอืง  อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์

 จงัหวดัเพชรบูรณ์ 1 แห่ง

3,168,000

147,500

953,400

(1.4) ค่าปรบัปรุงซ่อมแซมอาคารศูนยเ์รยีนรูสุ้ขภาวะผูสู้งอายุฯ(สโมสรเดมิ) สถาบนั กศน.

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ต าบลในเมอืง  อ าเภอเมอืงอบุลราชานี  จงัหวดัอบุลราชานี  1 แห่ง

728,600

(1.1) ค่าปรบัปรุงอาคาร ค.ส.ล. 1 ชัน้ (อาคารพกัคนงาน 1) ส านกังาน กศน.จงัหวดัหนองคาย

  ต าบลโพธิ์ชยั  อ าเภอเมอืงหนองคาย  จงัหวดัหนองคาย 1 แห่ง

(1.2) ค่าซ่อมแซมหลงัคาอาคาร 6  กศน.อ าเภอเมอืงยะลา ต าบลสะเตง  อ าเภอเมอืงยะลา

 จงัหวดัยะลา   1 แห่ง

(1.5) ค่าปรบัปรุงต่อเตมิอาคารใหม ่กศน.อ าเภอบนันงัสตา  ต าบลถ า้ทะล ุอ าเภอบนันงัสตา 

จงัหวดัยะลา  1 แห่ง

707,900

(1.6) ค่าปรบัปรุงอาคารส านกังาน กศน.จงัหวดัปตัตานี   ต าบลรูสะมแิล อ าเภอเมอืงปตัตานี 

จงัหวดัปตัตานี 1 แห่ง

654,200

2.1.1.3 ค่าปรบัปรุงอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ

(1) ค่าปรบัปรุงอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท

รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)

2,619,900

(1.13) ค่าปรบัปรุงหลงัคาอาคาร กศน.อ าเภอนานอ้ย  ต าบลนานอ้ย  อ าเภอนานอ้ย  

จงัหวดัน่าน  1 แห่ง

(1.14) ค่าซ่อมแซมอาคารส านกังาน กศน.อ าเภอแกด า  ต าบลแกด า  อ าเภอแกด า  

จงัหวดัมหาสารคาม  1 แห่ง

2,619,900

3,168,000

10,974,000
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(1.1) ค่าก่อสรา้งหอ้งน า้ - หอ้งอาบน า้ ส านกังาน กศน.อ าเภอสบเมย   ต าบลแมส่วด  

อ าเภอสบเมย  จงัหวดัแมฮ่่องสอน  1 แห่ง

616,700

(1.7) ค่าปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ หลงัที ่1 ส านกังาน กศน.จงัหวดัยโสธร ต าบลส าราญ  

อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร   1 แห่ง

138,100

2.1.1.4 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,278,000

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) 1,278,000

(1.4) ค่าปรบัปรุงซ่อมแซมหอพกัชาย ส านกังาน กศน.จงัหวดัสุรนิทร ์ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงสุรนิทร ์จงัหวดัสุรนิทร ์ 1 แห่ง

256,400

(1.5) ค่าปรบัปรุงหลงัคาบา้นพกั ส านกังาน กศน.จงัหวดัเชยีงใหม ่ ต าบลดอนแกว้  

อ าเภอแมร่มิ  จงัหวดัเชยีงใหม ่ 1 แห่ง

987,000

(1.6) ค่าปรบัปรุงซ่อมแซมบา้นพกัขา้ราชการครู ส านกังาน กศน.จงัหวดัรอ้ยเอด็ 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ 1 แห่ง

173,300

3) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพือ่แกป้ญัหาพื้นทีป่ลูกฝ่ินอย่างย ัง่ยนื 2,709,000

4. งบรายจา่ยอืน่ 45,477,700

1) โครงการความร่วมมอืกบัต่างประเทศดา้นการพฒันาส่งเสรมิและเผยแพร่เกษตรธรรมชาติ 1,300,000

2) โครงการจดัการศึกษาส าหรบัเดก็และเยาวชนในถิน่ทรุกนัดาร เพือ่สนองงานตามพระราชด าริ

สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี

41,468,700

4) สิง่อ านวยความสะดวก สือ่ บรกิาร และการช่วยเหลอือืน่ใดทางการศึกษา ส าหรบัคนพกิาร 20,000,000

5) โครงการสนบัสนุนเสื้อผา้และอปุกรณ์การเรยีนส าหรบัเดก็ และเยาวชนทีอ่าศยัอยูใ่นถิน่ทรุกนัดาร 11,274,100

6) เงนิอดุหนุนจดัการศึกษาต่อเน่ืองในต่างประเทศ 2,300,000

1) เงนิอดุหนุนค่าสมาชกิองคก์รต่างประเทศ 14,200

2) เงนิอดุหนุนค่าเช่าสถานทีใ่นต่างประเทศ 480,000

3) โครงการทนุการศึกษาเดก็สภาวะยากล าบากในเขตพื้นทีสู่งภาคเหนือ 33,714,800

(1.2) ค่าก่อสรา้งหอ้งน า้ คสล.  กศน.อ าเภอสองพีน่อ้ง  ต าบลสองพีน่อ้ง  อ าเภอสองพีน่อ้ง

 จงัหวดัสุพรรณบรุ ี1 แห่ง

168,300

(1.3) ค่าก่อสรา้งหอ้งน า้ ศฝช.อตุรดติถ ์ ต าบลหาดสองแคว  อ าเภอตรอน  

จงัหวดัอตุรดติถ ์1 แห่ง

493,000

3. งบเงนิอดุหนุน 67,783,100

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 67,783,100

(1.3) ค่าปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ ส านกังาน กศน.จงัหวดัปราจนีบรุ ี ต าบลเนินหอม  

อ าเภอเมอืงปราจนีบรุ ี จงัหวดัปราจนีบรุ ี 1 แห่ง

188,100
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.2.5.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

636.1371   ######## -            4.5000      777.2226   

492.8954      136.5855   -              4.5000        633.9809   

22.5000       -             -              -               22.5000    

81.9349       -             -              -               81.9349    

38.8068       -             -              -               38.8068    

8.2.5.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 9,800,000 9,800,000 9,800,000 9,800,000 9,800,000

 ( 6,302,626 )

คน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

 ( 772,553 )

แหง่  1,787  1,787  1,787  1,787  1,787 

 ( 1,787 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )

เชงิปรมิาณ : จ านวนนกัเรยีนนกัศึกษาทีไ่ดร้บับรกิาร

ตวิเขม้เต็มความรู ้

เชงิปรมิาณ : จ านวนแหลง่การเรยีนรูใ้นระดบัต าบล

ทีม่คีวามพรอ้มในการใหบ้รกิารการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอธัยาศยั

เชงิคุณภาพ :  รอ้ยละของประชาชนกลุม่เป้าหมาย

ทีไ่ดร้บับรกิาร/เขา้ร่วมกจิกรรมทีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจ/

เจตคต/ิทกัษะตามจดุมุง่หมายของกจิกรรมทีก่  าหนด

เชงิปรมิาณ : จ านวนประชาชนกลุม่เป้าหมายทีไ่ดร้บั

บรกิาร/เขา้ร่วมกจิกรรมการเรยีนรูก้ารศึกษา

ตามอธัยาศยั

เชงิคุณภาพ :  รอ้ยละของนกัเรยีน/นกัศึกษาทีม่ ี

ผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีนในวชิาทีไ่ดร้บับรกิาร

ตวิเขม้เพิม่สูงขึ้น

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการศึกษาตามอธัยาศยั

2. ตวิเขม้เต็มความรู ้

3. จดัสรา้งแหลง่การเรยีนรูใ้นระดบัต าบล

4. สนบัสนุนค่าบรกิารเครอืขา่ยสารสนเทศเพือ่การจดัการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั

งบรายจา่ย

8.2.5  ผลผลติที่ 5 :  ผูร้บับรกิารการศึกษาตามอธัยาศยั                  777,222,600

   - เพือ่สรา้งโอกาสใหป้ระชาชนในการเขา้ถงึแหลง่การเรยีนรูต้ามอธัยาศยั

   - เพือ่ขยายแหลง่การเรยีนรูด้า้นวทิยาศาสตร ์หอ้งสมดุประชาชนและแหลง่การเรยีนรูใ้นระดบัต าบล

   - เพือ่ส่งเสรมิและสนบัสนุนใหเ้ครอืขา่ยเขา้มามส่ีวนร่วมในการจดัการศึกษาตามอธัยาศยั

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**
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ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )

ลา้นบาท 887.6362      777.2226   908.8090     766.7661      805.2956   

ลา้นบาท 887.6362      777.2226   908.8090     766.7661      805.2956   

ลา้นบาท 636.1371      636.1371   750.8773     762.2661      800.7956   

ลา้นบาท 164.4991      136.5855   153.4317     -               -            

ลา้นบาท -                -             -              -               -            

ลา้นบาท 87.0000       4.5000      4.5000       4.5000        4.5000     

ลา้นบาท -                -             -               -                -             

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของ กศน.ต าบลทีม่ปีระชาชน

กลุม่เป้าหมายมาใชบ้รกิาร/ร่วมกจิกรรมทีจ่ดับรกิาร

เพิม่มากขึ้น

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ
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บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 4,439,500 บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 4,439,500 บาท

เงนินอกงบประมาณ -

เงนิงบประมาณ 22,197,500

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 4,439,500

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 1,066,000 บาท

ปี 2564 - 2565 ผูกพนังบประมาณ 2,132,000 บาท

เงนิงบประมาณ 5,330,000

บาท

บาท

1,066,000 บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น

4,439,500 บาท

5,330,000 บาท

เงนินอกงบประมาณ -

(14) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 1,746,800

3,346,500

(16) วสัดุวทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 1,100,000

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,439,500 บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 1,066,000

242,414,200

(10) ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรกัษาเครื่องปรบัอากาศ 450,000

1,118,100

(13) วสัดุก่อสรา้ง 1,758,700

(17) วสัดุการศึกษา 255,640,900

(2) ค่าเช่ารถยนต ์4 คนั

บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ

3,160,700

(12) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่

2,500,000

(8) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 2,961,000

(9) ค่าจา้งเหมาบรกิาร

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูร้บับรกิารการศึกษาตามอธัยาศยั 777,222,600

558,805,200

(1) รายการไมผู่กพนั 552,591,500

1,066,000

บาท

บาท

(1) เงนิตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 2,753,500

1. งบด าเนินงาน 636,137,100

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ

6,000,000

(3) เงนิพฒันาคุณภาพการศึกษาในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้ 528,000

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ

4,439,500

บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต ์ 17 คนั

งบประมาณท ัง้สิ้น 22,197,500

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 24,000,000

(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 529,000

(6) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 2,584,100

(7) ค่าซ่อมแซมสิง่ก่อสรา้ง

(11) วสัดุส านกังาน

(15) วสัดุโฆษณาและเผยแพร่

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ
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บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

(1) ครุภณัฑส์ านกังานทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท  รวม 8 รายการ (รวม 80 หน่วย) 3,370,000

(1.1) เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน (ชนิดตัง้พื้นหรอืชนิดแขวน มรีะบบฟอกอากาศ) 

ขนาด 36,000 บทียูี ศูนยว์ทิยาศาสตรเ์พือ่การศึกษาพระนครศรอียุธยา ต าบลไผ่ลงิ 

อ าเภอพระนครศรอียุธยา จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 6 เครื่อง

240,000

(1.2) เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน (ชนิดตัง้พื้นหรอืชนิดแขวน มรีะบบฟอกอากาศ) 

ขนาด 36,000 บทียูี ศูนยว์ทิยาศาสตรเ์พือ่การศึกษานครราชสมีา ต าบลมติรภาพ 

อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา 6 เครื่อง

240,000

136,585,500

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่กอ่สรา้ง 136,585,500

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 7,870,000

2.1.1.1 ครุภณัฑส์ านกังาน 3,370,000

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

(1) ค่าไฟฟ้า

(2) ค่าประปา

(3) ค่าโทรศพัท์

(5) ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 38,806,800

2. งบลงทนุ

เงนิงบประมาณ 3,541,000 บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 708,200 บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 3,541,000 บาท

เงนินอกงบประมาณ - บาท

(4) ค่าเช่ารถยนต ์3 คนั 708,200

6,533,000

(1.3) เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน (ชนิดตัง้พื้นหรอืชนิดแขวน มรีะบบฟอกอากาศ) 

ขนาด 36,000 บทียูี ศูนยว์ทิยาศาสตรเ์พือ่การศึกษาอบุลราชธานี ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี 12 เครื่อง

480,000

77,331,900

26,240,400

(1.4) เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน (ชนิดตัง้พื้นหรอืชนิดแขวน มรีะบบฟอกอากาศ) 

ขนาด 36,000 บทียูี ศูนยว์ทิยาศาสตรเ์พือ่การศึกษาขอนแก่น ต าบลบา้นไผ่ 

อ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น 12 เครื่อง

480,000

5,272,700

(4) ค่าไปรษณีย์ 479,000

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 708,200 บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 708,200 บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 708,200 บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 708,200 บาท

(1.5) เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน (ชนิดตัง้พื้นหรอืชนิดแขวน มรีะบบฟอกอากาศ) 

ขนาด 36,000 บทียูี ศูนยว์ทิยาศาสตรเ์พือ่การศึกษากาญจนบรุ ีต าบลปากแพรก 

อ าเภอเมอืงกาญจนบรุ ีจงัหวดักาญจนบรุ ี12 เครื่อง

480,000

(1.6) เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน (ชนิดตัง้พื้นหรอืชนิดแขวน มรีะบบฟอกอากาศ) 

ขนาด 36,000 บทียูี ศูนยว์ทิยาศาสตรเ์พือ่การศึกษาตรงั ต าบลโคกหลอ่ อ าเภอเมอืงตรงั 

จงัหวดัตรงั 4 เครื่อง

160,000
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รวม 39 รายการ (รวม 39 หน่วย)

(1.1) ค่าปรบัปรุงหอ้งสมดุประชาชนอ าเภอท่าชนะ ต าบลคลองหา อ าเภอท่าชนะ  

จงัหวดัสุราษฏรธ์านี 1 แห่ง

73,400

(1.2) ค่าปรบัปรุงหอ้งสมดุประชาชนอ าเภอเบตง ต าบลเบตง อ าเภอเบตง  จงัหวดัยะลา 1 แห่ง 227,700

2.1.2.2 ค่าปรบัปรุงอาคารทีท่  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,784,600

(1) ค่าปรบัปรุงอาคารทีท่  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 5,784,600

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(1.1) ค่าปรบัปรุงซ่อมแซมอาคารอ านวยการ ศูนยว์ทิยาศาสตรเ์พือ่การศึกษากาญจนบรุ ี

ต าบลปากแพรก อ าเภอเมอืงกาญจนบรุ ีจงัหวดักาญจนบรุ ี1 แห่ง

5,784,600

2.1.2.3 ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 43,592,500

(1) ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 14,724,100

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 84,903,900 บาท

(3) ค่าก่อสรา้งอาคารจดักจิกรรมการเรยีนรู ้3 ชัน้ ศูนยว์ทิยาศาสตรเ์พือ่การศึกษานครพนม 

ต าบลหนองญาต ิอ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม 1 แห่ง

11,880,000

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 66,723,000 บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 62,262,900 บาท

283,013,000 บาท

ปี 2557 - 2558 ตัง้งบประมาณ 45,000,000 บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 24,123,200 บาท

เงนิงบประมาณ

งบประมาณท ัง้สิ้น 283,013,000 บาท

(1.1) ค่าก่อสรา้งอาคารเอนกประสงค ์ศูนยว์ทิยาศาสตรเ์พือ่การศึกษายะลา ต าบลสะเตง 

อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา  1 แห่ง

2,970,000

(2) ค่าก่อสรา้งศูนยว์ทิยาศาสตรเ์พือ่การศึกษาพษิณุโลก 1 แห่ง 62,262,900

เงนินอกงบประมาณ - บาท

77,112,900

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 2,970,000

4,500,000

2.1.2 ค่าที่ดินและสิง่กอ่สรา้ง 128,715,500

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

570,000

4,500,000

(1) เครื่องฉายดาว พรอ้มโดมเคลือ่นทีเ่ร็ว ศูนยว์ทิยาศาสตรเ์พือ่การศึกษากาญจนบรุ ี

ต าบลปากแพรก อ าเภอเมอืงกาญจนบรุ ีจงัหวดักาญจนบรุ ี1 ชดุ

(1.7) เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน (ชนิดตัง้พื้นหรอืชนิดแขวน มรีะบบฟอกอากาศ) 

ขนาด 36,000 บทียูี ศูนยว์ทิยาศาสตรเ์พือ่การศึกษาสระแกว้ ต าบลท่าเกษม 

อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ 18 เครื่อง

720,000

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ

2.1.1.2 ครุภณัฑก์ารศึกษา

(1.8) เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน (ชนิดตัง้พื้นหรอืชนิดแขวน มรีะบบฟอกอากาศ) 

ขนาด 50,000 บทียูี ศูนยว์ทิยาศาสตรเ์พือ่การศึกษานครพนม ต าบลหนองญาต ิ

อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม 10 เครื่อง
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(1.17) ค่าปรบัปรุงหอ้งสมดุประชาชนอ าเภอเมอืง ต าบลเนินทราย อ าเภอเมอืงตราด 

จงัหวดัตราด 1 แห่ง

146,500

(1.9) ค่าปรบัปรุงหอ้งสมดุประชาชนอ าเภอเมอืง ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ 

จงัหวดัเพชรบูรณ์ 1 แห่ง

517,800

(1.10) ค่าปรบัปรุงหอ้งสมดุประชาชนอ าเภอน า้หนาว ต าบลน า้หนาว อ าเภอน า้หนาว 

จงัหวดัเพชรบูรณ์ 1 แห่ง

532,600

(1.16) ค่าปรบัปรุงหอ้งสมดุประชาชนอ าเภอเฉลมิพระเกยีรต ิต าบลหว้ยโกน๋ 

อ าเภอเฉลมิพระเกยีรต ิจงัหวดัน่าน 1 แห่ง

86,100

(1.11) ค่าปรบัปรุงหอ้งสมดุประชาชนอ าเภอสองพีน่อ้ง ต าบลสองพีน่อ้ง อ าเภอสองพีน่อ้ง 

จงัหวดัสุพรรณบรุ ี1 แห่ง

(1.6) ค่าปรบัปรุงหอ้งสมดุประชาชนอ าเภอเต่างอย ต าบลเต่างอย อ าเภอเต่างอย 

จงัหวดัสกลนคร 1 แห่ง

57,400

(1.7) ค่าปรบัปรุงหอ้งสมดุประชาชนอ าเภอทรายมลู ต าบลทรายมลู อ าเภอทรายมลู 

จงัหวดัยโสธร 1 แห่ง

90,000

(1.8) ค่าปรบัปรุงหอ้งสมดุประชาชนอ าเภอกงไกรลาศ ต าบลกง อ าเภอกงไกรลาศ 

จงัหวดัสุโขทยั 1 แห่ง

333,000

(1.3) ค่าปรบัปรุงหอ้งสมดุประชาชนอ าเภอรตันวาปี ต าบลรตันวาปี อ าเภอรตันวาปี   

จงัหวดัหนองคาย 1 แห่ง

76,400

(1.4) ค่าปรบัปรุงหอ้งสมดุประชาชนอ าเภอหนองบวั ต าบลหนองบวั อ าเภอหนองบวั 

จงัหวดันครสวรรค ์1 แห่ง

399,000

(1.5) ค่าปรบัปรุงหอ้งสมดุประชาชนอ าเภอโพนนาแกว้ ต าบลโพนนาแกว้ อ าเภอโพนนาแกว้ 

จงัหวดัสกลนคร 1 แห่ง

94,400

(1.14) ค่าปรบัปรุงหอ้งสมดุประชาชนอ าเภอบางปะหนั ต าบลบางปะหนั อ าเภอบางปะหนั 

จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 1 แห่ง

39,600

(1.15) ค่าปรบัปรุงหอ้งสมดุประชาชนอ าเภออทุยั ต าบลอทุยั อ าเภออทุยั 

จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 1 แห่ง

106,400

432,600

(1.12) ค่าปรบัปรุงหอ้งสมดุประชาชนอ าเภอบงึโขลง ต าบลบา้นตอ้ง อ าเภอบงึโขลง 

จงัหวดับงึกาฬ 1 แห่ง

184,300

(1.13) ค่าปรบัปรุงหอ้งสมดุประชาชนอ าเภอกสุุมาลย ์ต าบลกสุุมาลย ์อ าเภอกสุุมาลย ์

จงัหวดัสกลนคร 1 แห่ง

41,600

(1.18) ค่าปรบัปรุงหอ้งสมดุประชาชนอ าเภอเกาะชา้ง ต าบลเกาะชา้ง อ าเภอเกาะชา้ง 

จงัหวดัตราด 1 แห่ง

(1.20) ค่าปรบัปรุงหอ้งสมดุประชาชนอ าเภอท่ายาง ต าบลท่ายาง อ าเภอท่ายาง 

จงัหวดัเพชรบรุ ี 1 แห่ง

114,700

72,900

(1.19) ค่าปรบัปรุงหอ้งสมดุประชาชนอ าเภอตะกัว่ทุง่ ต าบลโคกกลอย อ าเภอตะกัว่ทุง่ 

จงัหวดัพงังา 1 แห่ง

128,100
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(1.34) ค่าปรบัปรุงหอ้งสมดุประชาชนอ าเภอเชยีรใหญ่ ต าบลเชยีรใหญ่ อ าเภอเชยีรใหญ่ 

จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 แห่ง

189,000

139,600

61,300

(1.21) ค่าปรบัปรุงหอ้งสมดุประชาชนอ าเภอสุไหงปาด ีต าบลสุโหงปาด ีอ าเภอสุไหงปาดี

 จงัหวดันราธวิาส 1 แห่ง

(1.36) ค่าปรบัปรุงหอ้งสมดุประชาชนอ าเภอกะพอ้ ต าบลกะรุบ ีอ าเภอกะพอ้ 

จงัหวดัปตัตานี 1 แห่ง

401,300

(1.35) ค่าปรบัปรุงหอ้งสมดุประชาชนอ าเภอหวัไทร ต าบลหวัไทร อ าเภอหวัไทร 

จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 แห่ง

220,800

(1.32) ค่าปรบัปรุงหอ้งสมดุประชาชนอ าเภอลานสกั ต าบลลานสกั อ าเภอลานสกั 

จงัหวดัอทุยัธานี 1 แห่ง

270,800

(1.33) ค่าปรบัปรุงหอ้งสมดุประชาชนอ าเภอหนองหงส ์ต าบลสระแกว้ อ าเภอหนองหงส ์

จงัหวดับรุรีมัย ์1 แห่ง

72,200

(1.37) ค่าปรบัปรุงหอ้งสมดุประชาชนอ าเภอสามงา่ม ต าบลหนองโสน อ าเภอสามงา่ม 

จงัหวดัพจิติร 1 แห่ง

59,700

(1.38) ค่าปรบัปรุงหอ้งสมดุประชาชนอ าเภอพระยนื ต าบลพระยนื อ าเภอพระยนื 

จงัหวดัขอนแก่น 1 แห่ง

222,800

(1.39) ค่าปรบัปรุงระบบกนัซมึบรเิวณดาดฟ้าอาคาร ศูนยว์ทิยาศาสตรเ์พือ่การศึกษารงัสติ 

ต าบลรงัสติ อ าเภอธญับรุ ีจงัหวดัปทมุธานี 1 แห่ง

7,698,100

56,800

(1.22) ค่าปรบัปรุงหอ้งสมดุประชาชนเฉลมิราชกมุารอี  าเภอบรบอื ต าบลบรบอื 

จงัหวดัมหาสารคาม 1 แห่ง

306,900

(1.26) ค่าปรบัปรุงหอ้งสมดุประชาชนอ าเภอเนินขาม ต าบลเนินขาม อ าเภอเนินขาม 

จงัหวดัชยันาท 1 แห่ง

40,500

(1.27) ค่าปรบัปรุงหอ้งสมดุประชาชนอ าเภอบา้นหมี ่ต าบลชอนมว่ง อ าเภอบา้นหมี ่

จงัหวดัลพบรุ ี1 แห่ง

75,200

(1.28) ค่าปรบัปรุงหอ้งสมดุประชาชนเฉลมิราชกมุาร ีอ าเภอเมอืงยะลา ต าบลยะลา 

อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา 1 แห่ง

165,300

(1.29) ค่าปรบัปรุงหอ้งสมดุประชาชนอ าเภอปลายพระยา ต าบลปลายพะยา 

อ าเภอปลายพระยา จงัหวดักระบี ่1 แห่ง

302,900

(1.30) ค่าปรบัปรุงหอ้งสมดุประชาชนอ าเภอด าเนินสะดวก ต าบลด าเนินสะดวก 

อ าเภอด าเนินสะดวก จงัหวดัราชบรุ ี1 แห่ง

39,600

(1.23) ค่าปรบัปรุงหอ้งสมดุประชาชนอ าเภอตาพระยา ต าบลตาพระยา อ าเภอตาพระยา 

จงัหวดัสระแกว้ 1 แห่ง

195,000

(1.24) ค่าปรบัปรุงหอ้งสมดุประชาชนอ าเภอบางกล า่ ต าบลท่าชา้ง อ าเภอบางกล า่ 

จงัหวดัสงขลา 1 แห่ง

451,800

(1.31) ค่าปรบัปรุงหอ้งสมดุประชาชนอ าเภอปากพล ีต าบลปากพล ีอ าเภอปากพล ี

จงัหวดันครนายก 1 แห่ง

(1.25) ค่าปรบัปรุงหอ้งสมดุประชาชนอ าเภอแมล่าว ต าบลโป่งแพร่ อ าเภอแมล่าว 

จงัหวดัเชยีงราย 1 แห่ง
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เงนินอกงบประมาณ - บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 144,342,000 บาท

(1.2) ค่าปรบัปรุงซ่อมแซมบา้นพกัขา้ราชการ ศูนยว์ทิยาศาสตรเ์พือ่การศึกษาล าปาง 

ต าบลบ่อแฮว้ อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง 1 แห่ง

97,000

3. งบรายจา่ยอืน่ 4,500,000

1) โครงการส่งเสรมิการเรยีนการสอนภาษาองักฤษและภาษาของกลุม่ประเทศอาเซยีน 4,500,000

115,473,600 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(1.1) ค่าปรบัปรุงซ่อมแซมบา้นพกัพนกังาน และบา้นพกัขา้ราชการ ศูนยว์ทิยาศาสตร์

เพือ่การศึกษาล าปาง ต าบลบ่อแฮว้ อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง 1 แห่ง

2,128,500

2.1.2.4 ค่าปรบัปรุงอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,225,500

(1) ค่าปรบัปรุงอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 2,225,500

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 28,868,400 บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ

(2) ค่าซ่อมแซมและปรบัปรุงอาคารพพิธิภณัฑว์ทิยาศาสตร ์(อาคาร 2) ศูนยว์ทิยาศาสตร์

เพือ่การศึกษาเอกมยั แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง

28,868,400

เงนิงบประมาณ 144,342,000 บาท
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วตัถปุระสงค ์: 

8.2.6.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

184.0028   3.6197   -            -             187.6225   

184.0028      3.6197      -              -               187.6225   

8.2.6.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

เรื่อง 11 11 11 11 11

 ( 6 )

คน 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000

 ( 176,084 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( - )

ลา้นบาท 181.8980      187.6225   182.8670     185.4219      -             

ลา้นบาท 181.8980      187.6225   182.8670     185.4219      -             

ลา้นบาท 177.6363      184.0028   182.8670     185.4219      -            

ลา้นบาท 4.2617         3.6197      -              -               -            

ลา้นบาท -                -             -              -               -            

ลา้นบาท -                -             -              -               -            

ลา้นบาท -                -             -               -                -             

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

 - เพือ่พฒันาระบบและมาตรฐานการบรหิารงานบคุคลส าหรบัขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

 - เสรมิสรา้งประสทิธภิาพและความกา้วหนา้ของขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จ านวนขา้ราชการครูและบคุลากร

ทางการศึกษาไดร้บัความรูแ้ละพฒันาดา้นการ

บรหิารงานบคุคล ดา้นวนิยั คุณธรรม 

จรยิธรรมและความกา้วหนา้ในวชิาชพี

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละความพงึพอใจของขา้ราชการครู

และบคุลากรทางการศึกษาทีม่ต่ีอการบรหิารงานบคุคล

ของขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : การพฒันาระบบบรหิารงานบคุคลส าหรบั

ขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

                 187,622,500

 - รกัษามาตรฐานและพทิกัษร์ะบบคุณธรรมการบรหิารงานบคุคลส าหรบัขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

หน่วย:ลา้นบาท

หน่วยนับ

กจิกรรม
งบรายจา่ย

8.2.6  ผลผลติที่ 6 :  มาตรฐานการบรหิารงานบคุคลของขา้ราชการครูและบคุลากรทางการ

ศึกษา

รวมทัง้สิ้น

1. พฒันาระบบบรหิารงานบคุคลและส่งเสรมิพฒันาขา้ราชการครูและ

บคุลากรทางการศึกษา

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

(1.1) โตะ๊ท างานหวัหนา้ ส านกังาน ก.ค.ศ. แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 39 ตวั 257,400

(1.2) โตะ๊ท างานพนกังาน ส านกังาน ก.ค.ศ. แขวงดุสติ เขตดุสติ  กรุงเทพมหานคร 61 ตวั 298,900

(1.3) เกา้อี้ท  างาน ส านกังาน ก.ค.ศ. แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 50 ตวั 185,000

(1.4) เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตัง้พื้นหรอืชนิดพื้นหรอืชนิดแขวน 

(มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ส านกังาน ก.ค.ศ. แขวงดุสติ 

เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 13 เครื่อง

421,200

(1.5) เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรอืแขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) 

ขนาด 40,000 บทียูี ส านกังาน ก.ค.ศ. แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 21 เครื่
ี
อง

1,075,200

ผลผลติ : มาตรฐานการบริหารงานบุคคลของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 187,622,500

1. งบด าเนินงาน 184,002,800

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 181,729,100

1.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 181,729,100

(1) เงนิตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 200,000

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 18,150,000

(3) ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 74,528,400

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 53,792,800

(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 250,000

(6) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 550,000

(7) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 360,000

(8) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 20,982,000

(9) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 6,696,500

(10) ค่ารบัรองและพธิกีาร 319,400

(11) ค่าธรรมเนียมศาล 300,000

(12) วสัดุส านกังาน 1,000,000

(13) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 300,000

(14) วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 3,500,000

(15) วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 600,000

(16) วสัดุคอมพวิเตอร์ 200,000

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 2,273,700

1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 2,273,700

(1) ค่าไฟฟ้า 1,130,300

(2) ค่าประปา 300,000

(3) ค่าโทรศพัท์ 843,400

2. งบลงทนุ 3,619,700

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่กอ่สรา้ง 3,619,700

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 3,619,700

2.1.1.1 ครุภณัฑส์ านกังาน 2,237,700

(1) ครุภณัฑส์ านกังานทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท รวม 5 รายการ (รวม 184 หน่วย) 2,237,700
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2.1.1.2 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,324,000

(1) ครุภณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท  รวม 6 รายการ (รวม 98 หน่วย) 1,324,000

(1.1) เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 น้ิว) 

ส านกังาน ก.ค.ศ. แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 50 เครื่อง

800,000

(1.2) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล ส านกังาน ก.ค.ศ. แขวงดุสติ 

เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง

42,000

(1.3) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน ส านกังาน ก.ค.ศ. แขวงดุสติ 

เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 14 เครื่อง

224,000

(1.4) เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรอืชนิด LED ส ีแบบ Network ส านกังาน ก.ค.ศ. 

แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

12,000

(1.5) เครื่องพมิพ ์ชนิดเลเซอร ์หรอืชนิด LED ขาวด า ชนิด Network แบบที ่1 (27 หนา้/นาท)ี

 ส านกังาน ก.ค.ศ. แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 30 เครื่อง

237,000

(1.6) เครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร ์หรอืชนิด LED ขาวด า ส านกังาน ก.ค.ศ. 

แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

9,000

2.1.1.3 ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 58,000

(1) ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 58,000

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(1.1) เครื่องมลัตมิเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens 

ส านกังาน ก.ค.ศ. แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร  1 เครื่อง

58,000
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.2.7.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

64.5279     10.4966  587.1889  15.7906    678.0040   

35.7732       1.6140      56.6899      15.7906       109.8677   

28.7547       8.8826      530.4990     -               568.1363   

8.2.7.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 10,752 12,742 13,192 13,192 13,192

 ( 1,575 )

แหง่ 2,651 2,651 2,651 2,651 2,651

 ( 2,665 )

รอ้ยละ 80 85 85 85 85

 ( - )

ลา้นบาท 781.5659      693.1596   653.5009     653.5009      653.5009   

ลา้นบาท 756.1336      678.0040   653.5009     653.5009      653.5009   

ลา้นบาท 63.5864       64.5279     66.7280      66.7280       66.7280    

ลา้นบาท 15.4183       10.4966     -              -               -            

ลา้นบาท 676.6954      587.1889   570.9823     570.9823      570.9823   

ลา้นบาท 0.4335         15.7906     15.7906      15.7906       15.7906    

ลา้นบาท 25.4323        15.1556     -               -                -             

ลา้นบาท 25.4323       15.1556     -              -               -            

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

 - เพือ่พฒันาบคุลากร ผูเ้รยีน ครู และผูบ้รหิารโรงเรยีนเอกชนใหม้คุีณภาพ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม

8.2.7  ผลผลติที่ 7 :  นักเรยีนโรงเรยีนเอกชนที่ไดร้บัการอดุหนุน                  678,004,000

งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. พฒันาบคุลากร/ผูเ้รยีนและโรงเรยีนเอกชน

2. สนบัสนุนการจดัการศึกษาของโรงเรยีนเอกชนในพื้นทีเ่สีย่งภยั

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนผูเ้รยีน บคุลากรทางการศึกษา และ

ผูบ้รหิารโรงเรยีนเอกชนทีไ่ดร้บัการพฒันา

เชงิปรมิาณ : จ านวนสถานศึกษาเอกชนในพื้นทีจ่งัหวดั

ชายแดนภาคใตท้ีไ่ดร้บัการสนบัสนุน

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนินอกงบประมาณอืน่ๆ 

 - เพือ่สนบัสนุนการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของโรงเรยีนเอกชน

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของโรงเรยีนเอกชนประเภท

สามญัศึกษาทีไ่ดร้บัการรบัรองการประเมนิคุณภาพ

ภายนอก
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

(3) ค่าโทรศพัท์ 1,200,100

(4) ค่าไปรษณีย์ 1,049,200

(1.1) เครื่องโทรสาร แบบใชก้ระดาษธรรมดา ส่งเอกสารไดค้ร ัง้ละ 20 แผ่น ส านกังาน

การศึกษาเอกชนอ าเภอเมอืงปตัตานี ต าบลสะบารงั อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี 1 เครื่อง

18,000

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 5,339,700

1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 5,339,700

(1) ค่าไฟฟ้า 2,368,600

1.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 59,188,200

(5) ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 495,000

2. งบลงทนุ 10,496,600

(2) ค่าประปา 226,800

(1) เงนิตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 1,070,000

ผลผลติ : นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ไดร้บัการอดุหนุน 678,004,000

1. งบด าเนินงาน 64,527,900

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 59,188,200

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 169,200

(3) ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 3,060,000

(4) เงนิพฒันาคุณภาพการศึกษาในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้ 8,168,000

(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 15,655,900

(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 825,800

(7) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 935,500

(8) ค่าซ่อมแซมสิง่ก่อสรา้ง 470,000

(9) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 14,516,400

(10) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 4,186,100

(11) ค่ารบัรองและพธิกีาร 243,600

(12) ค่าธรรมเนียมศาล 54,000

(13) ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานส่งเสรมิและสนบัสนุนโรงเรยีนเอกชนของส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษา

3,543,400

(14) วสัดุส านกังาน 2,088,900

(15) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 2,455,200

(16) วสัดุงานบา้นงานครวั 275,000

(1) ครุภณัฑส์ านกังานทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท รวม 10 รายการ (รวม 11 หน่วย) 231,800

(17) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 246,200

(18) วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 235,000

(19) วสัดุคอมพวิเตอร์ 990,000

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่กอ่สรา้ง 10,496,600

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 5,553,300

2.1.1.1 ครุภณัฑส์ านกังาน 231,800
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(1.1) เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังาน

คณะกรรมการส่งเสรมิการศึกษาเอกชน แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 24 เครื่อง

384,000

(1.2) เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังาน

การศึกษาเอกชนอ าเภอยะหริ่ง ต าบลยาม ูอ าเภอยะหริ่ง จงัหวดัปตัตานี 2 เครื่อง

32,000

(1.3) เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังาน

การศึกษาเอกชนอ าเภอสายบรุ ีต าบลตะลบุนั อ าเภอสายบรุ ีจงัหวดัปตัตานี 1 เครื่อง

16,000

2,835,500

2.1.1.2 ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,486,000

(1) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ีส านกังาน

การศึกษาเอกชนจงัหวดัปตัตานี ต าบลสะบารงั อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี 1 คนั

(1.4) เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังาน

การศึกษาเอกชนอ าเภอกะพอ้ ต าบลกะรุบ ีอ าเภอกะพอ้ จงัหวดัปตัตานี 1 เครื่อง

16,000

1,288,000

(2) รถยนตต์รวจการณ์ ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,000 ซซี ีเครื่องยนตด์เีซล 

แบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้ ส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัยะลา ต าบลสะเตง 

อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา 1 คนั

1,198,000

2.1.1.3 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์

(1) ครุภณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท รวม 70 รายการ (รวม 125 หน่วย) 2,835,500

(1.9) เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตดิผนงั (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บทียูี 

ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอโคกโพธิ์ ต าบลโคกโพธิ์ อ  าเภอโคกโพธิ์ จงัหวดัปตัตานี 

2 เครื่อง

40,000

(1.10) เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตดิผนงั (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บทียูี

ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอไมแ้ก่น ต าบลไทรทอง อ าเภอไมแ้ก่น จงัหวดัปตัตานี 1 เครื่อง

20,000

(1.7) เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรอืชนิดแขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) 

ขนาด 24,000 บทียูี ส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัสตูล ต าบลคลองขดุ 

อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล 1 เครื่อง

32,400

(1.8) เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตดิผนงั (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บทียูี 

ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอรามนั ต าบลกายูบอเกาะ อ าเภอรามนั จงัหวดัยะลา 1 เครื่อง

17,000

(1.5) เครื่องโทรสาร แบบใชก้ระดาษธรรมดา ส่งเอกสารไดค้ร ัง้ละ 20 แผ่น ส านกังาน

การศึกษาเอกชนจงัหวดัสตูล ต าบลคลองขดุ อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล 1 เครื่อง

18,000

(1.6) เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรอืชนิดแขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) 

ขนาด 24,000 บทียูี ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอเมอืงนราธวิาส ต าบลบางนาค 

อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส 1 เครื่อง

32,400

(1.3) เครื่องโทรสาร แบบใชก้ระดาษธรรมดา ส่งเอกสารไดค้ร ัง้ละ 20 แผ่น ส านกังาน

การศึกษาเอกชนอ าเภอยะรงั ต าบลยะรงั อ าเภอยะรงั จงัหวดัปตัตานี 1 เครื่อง

18,000

(1.4) เครื่องโทรสาร แบบใชก้ระดาษธรรมดา ส่งเอกสารไดค้ร ัง้ละ 20 แผ่น ส านกังาน

การศึกษาเอกชนจงัหวดัสงขลา ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา 1 เครื่อง

18,000

(1.2) เครื่องโทรสาร แบบใชก้ระดาษธรรมดา ส่งเอกสารไดค้ร ัง้ละ 20 แผ่น ส านกังาน

การศึกษาเอกชนอ าเภอแมล่าน ต าบลแมล่าน อ าเภอแมล่าน จงัหวดัปตัตานี 1 เครื่อง

18,000
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(1.20) เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังาน

การศึกษาเอกชนอ าเภอเจาะไอรอ้ง ต าบลจวบ อ าเภอเจาะไอรอ้ง จงัหวดันราธวิาส 2 เครื่อง

32,000

(1.21) เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังาน

การศึกษาเอกชนอ าเภอแวง้ ต าบลแวง้ อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส 2 เครื่อง

32,000

(1.22) เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังาน

การศึกษาเอกชนอ าเภอสุไหงปาด ีต าบลปะลรูุ อ าเภอสุไหงปาด ีจงัหวดันราธวิาส 2 เครื่อง

32,000

(1.17) เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังาน

การศึกษาเอกชนอ าเภอสุไหงโก-ลก ต าบลสุไหงโก-ลก อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวดันราธวิาส

 1 เครื่อง

16,000

(1.18) เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังาน

การศึกษาเอกชนอ าเภอตากใบ ต าบลเจะ๊เห อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส 1 เครื่อง

16,000

(1.19) เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังาน

การศึกษาเอกชนอ าเภอสุครินิ ต าบลสุครินิ อ าเภอสุครินิ จงัหวดันราธวิาส 2 เครื่อง

32,000

(1.15) เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังาน

การศึกษาเอกชนอ าเภอยีง่อ ต าบลยีง่อ อ าเภอยีง่อ จงัหวดันราธวิาส 1 เครื่อง

16,000

(1.16) เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังาน

การศึกษาเอกชนอ าเภอจะแนะ ต าบลจะแนะ อ าเภอจะแนะ จงัหวดันราธวิาส 1 เครื่อง

16,000

(1.5) เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังาน

การศึกษาเอกชนอ าเภอทุง่ยางแดง ต าบลตะโละแมะนา อ าเภอทุง่ยางแดง จงัหวดัปตัตานี

 1 เครื่อง

16,000

(1.6) เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังาน

การศึกษาเอกชนอ าเภอแมล่าน ต าบลแมล่าน อ าเภอแมล่าน จงัหวดัปตัตานี 1 เครื่อง

16,000

(1.7) เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังาน

การศึกษาเอกชนอ าเภอโคกโพธิ์ ต าบลโคกโพธิ์ อ  าเภอโคกโพธิ์ จงัหวดัปตัตานี 1 เครื่อง

16,000

(1.12) เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังาน

การศึกษาเอกชนอ าเภอเบตง ต าบลเบตง อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา 1 เครื่อง

16,000

(1.13) เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังาน

การศึกษาเอกชนอ าเภอธารโต ต าบลธารโต อ าเภอธารโต จงัหวดัยะลา 2 เครื่อง

32,000

(1.8) เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังาน

การศึกษาเอกชนอ าเภอยะรงั ต าบลยะรงั อ าเภอยะรงั จงัหวดัปตัตานี 1 เครื่อง

16,000

(1.9) เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังาน

การศึกษาเอกชนอ าเภอปะนาเระ ต าบลปะนาเระ อ าเภอปะนาเระ จงัหวดัปตัตานี 1 เครื่อง

16,000

(1.10) เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังาน

การศึกษาเอกชนอ าเภอหนองจกิ ต าบลตยุง อ าเภอหนองจกิ จงัหวดัปตัตานี 1 เครื่อง

16,000

(1.14) เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังาน

การศึกษาเอกชนอ าเภอบาเจาะ ต าบลบาเจาะ อ าเภอบาเจาะ จงัหวดันราธวิาส 1 เครื่อง

16,000

(1.11) เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังาน

การศึกษาเอกชนอ าเภอกาบงั ต าบลกาบงั อ าเภอกาบงั จงัหวดัยะลา 1 เครื่อง

16,000
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(1.38) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล  ส านกังานการศึกษาเอกชน

อ าเภอศรสีาคร ต าบลซากอ อ าเภอศรสีาคร จงัหวดันราธวิาส 1 เครื่อง

21,000

(1.39) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล  ส านกังานการศึกษาเอกชน

อ าเภอสุครินิ ต าบลสุครินิ อ าเภอสุครินิ จงัหวดันราธวิาส 1 เครื่อง

21,000

(1.40) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล  ส านกังานการศึกษาเอกชน

อ าเภอสุไหงโก-ลก ต าบลสุไหงโก-ลก อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวดันราธวิาส 1 เครื่อง

21,000

(1.41) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล  ส านกังานการศึกษาเอกชน

อ าเภอจะนะ ต าบลบา้นนา อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา 1 เครื่อง

(1.31) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล  ส านกังานการศึกษาเอกชน

อ าเภอหนองจกิ ต าบลตยุง อ าเภอหนองจกิ จงัหวดัปตัตานี 1 เครื่อง

21,000

(1.32) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล ส านกังานการศึกษาเอกชน

อ าเภอกรงปินงั ต าบลสะเอะ อ าเภอกรงปินงั จงัหวดัยะลา 1 เครื่อง

21,000

(1.33) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล  ส านกังานการศึกษาเอกชน

อ าเภอกาบงั ต าบลกาบงั อ าเภอกาบงั จงัหวดัยะลา 1 เครื่อง

21,000

(1.29) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล  ส านกังานการศึกษาเอกชน

อ าเภอมายอ ต าบลมายอ อ าเภอมายอ จงัหวดัปตัตานี 1 เครื่อง

21,000

(1.30) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล  ส านกังานการศึกษาเอกชน

อ าเภอแมล่าน ต าบลแมล่าน อ าเภอแมล่าน จงัหวดัปตัตานี 1 เครื่อง

21,000

(1.34) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล  ส านกังานการศึกษาเอกชน

อ าเภอธารโต ต าบลธารโต อ าเภอธารโต จงัหวดัยะลา 1 เครื่อง

21,000

(1.35) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล  ส านกังานการศึกษาเอกชน

อ าเภอเมอืงยะลา ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา 1 เครื่อง

21,000

(1.28) เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที ่1 (จอขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 น้ิว) 

ส านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการศึกษาเอกชน แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร

 15 เครื่อง

330,000

(1.36) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล  ส านกังานการศึกษาเอกชน

อ าเภอจะแนะ ต าบลจะแนะ อ าเภอจะแนะ จงัหวดันราธวิาส 1 เครื่อง

21,000

(1.37) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล  ส านกังานการศึกษาเอกชน

อ าเภอตากใบ ต าบลเจะ๊เห อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส 1 เครื่อง

21,000

21,000

(1.27) เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังาน

การศึกษาเอกชนจงัหวดัสตูล ต าบลคลองขดุ อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล 11 เครื่อง

176,000

(1.26) เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังาน

การศึกษาเอกชนจงัหวดัสงขลา ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา 1 เครื่อง

16,000

(1.25) เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังาน

การศึกษาเอกชนอ าเภอเทพา ต าบลเทพา อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา 1 เครื่อง

16,000

(1.23) เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังาน

การศึกษาเอกชนอ าเภอสะบา้ยอ้ย ต าบลสะบา้ยอ้ย อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา 1 เครื่อง

16,000

(1.24) เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 น้ิว) ส านกังาน

การศึกษาเอกชนอ าเภอนาทว ีต าบลฉาง อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา 2 เครื่อง

32,000
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21,000

(1.47) เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรอืชนิด LED ขาวด า ชนิด Network แบบที ่1 (27 หนา้/นาท)ี

ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอกะพอ้ ต าบลกะรุบ ีอ าเภอกะพอ้ จงัหวดัปตัตานี 1 เครื่อง

7,900

(1.50) เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรอืชนิด LED ขาวด า ชนิด Network แบบที ่1 (27 หนา้/นาท)ี

ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอโคกโพธิ์ ต าบลโคกโพธิ์ อ  าเภอโคกโพธิ์ จงัหวดัปตัตานี

 1 เครื่อง

7,900

(1.51) เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรอืชนิด LED ขาวด า ชนิด Network แบบที ่1 (27 หนา้/นาท)ี

ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอยะรงั ต าบลยะรงั อ าเภอยะรงั จงัหวดัปตัตานี 1 เครื่อง

7,900

(1.44) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล  ส านกังานการศึกษาเอกชน

อ าเภอสะบา้ยอ้ย ต าบลสะบา้ยอ้ย อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา 1 เครื่อง

21,000

(1.48) เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรอืชนิด LED ขาวด า ชนิด Network แบบที ่1 (27 หนา้/นาท)ี

ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอทุง่ยางแดง ต าบลตะโละแมะนา อ าเภอทุง่ยางแดง 

จงัหวดัปตัตานี 1 เครื่อง

7,900

(1.43) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล  ส านกังานการศึกษาเอกชน

อ าเภอนาทว ีต าบลฉาง อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา 1 เครื่อง

21,000

(1.42) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล  ส านกังานการศึกษาเอกชน

อ าเภอเทพา ต าบลเทพา อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา 1 เครื่อง

(1.45) เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรอืชนิด LED ขาวด า ชนิด Network แบบที ่1 (27 หนา้/นาท)ี

ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอยะหริ่ง ต าบลยาม ูอ าเภอยะหริ่ง จงัหวดัปตัตานี 2 เครื่อง

15,800

(1.46) เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรอืชนิด LED ขาวด า ชนิด Network แบบที ่1 (27 หนา้/นาท)ี

ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอสายบรุ ีต าบลตะลบุนั อ าเภอสายบรุ ีจงัหวดัปตัตานี 1 เครื่อง

7,900

(1.52) เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรอืชนิด LED ขาวด า ชนิด Network แบบที ่1 (27 หนา้/นาท)ี

ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอปะนาเระ ต าบลปะนาเระ อ าเภอปะนาเระ จงัหวดัปตัตานี 

1 เครื่อง

7,900

(1.53) เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรอืชนิด LED ขาวด า ชนิด Network แบบที ่1 (27 หนา้/นาท)ี

ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอหนองจกิ ต าบลตยุง อ าเภอหนองจกิ จงัหวดัปตัตานี 1 เครื่อง

7,900

(1.49) เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรอืชนิด LED ขาวด า ชนิด Network แบบที ่1 (27 หนา้/นาท)ี

ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอแมล่าน ต าบลแมล่าน อ าเภอแมล่าน จงัหวดัปตัตานี 1 เครื่อง

7,900

(1.54) เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรอืชนิด LED ขาวด า ชนิด Network แบบที ่1 (27 หนา้/นาท)ี

ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอกาบงั ต าบลกาบงั อ าเภอกาบงั จงัหวดัยะลา 1 เครื่อง

7,900

(1.55) เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรอืชนิด LED ขาวด า ชนิด Network แบบที ่1 (27 หนา้/นาท)ี

ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอเบตง ต าบลเบตง อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา 1 เครื่อง

7,900

(1.56) เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรอืชนิด LED ขาวด า ชนิด Network แบบที ่1 (27 หนา้/นาท)ี

ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอธารโต ต าบลธารโต อ าเภอธารโต จงัหวดัยะลา 1 เครื่อง

7,900

(1.57) เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรอืชนิด LED ขาวด า ชนิด Network แบบที ่1 (27 หนา้/นาท)ี

ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอบาเจาะ ต าบลบาเจาะ อ าเภอบาเจาะ จงัหวดันราธวิาส 1 เครื่อง

7,900

(1.58) เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรอืชนิด LED ขาวด า ชนิด Network แบบที ่1 (27 หนา้/นาท)ี

ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอยีง่อ ต าบลยีง่อ อ าเภอยีง่อ จงัหวดันราธวิาส 1 เครื่อง

7,900

(1.59) เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรอืชนิด LED ขาวด า ชนิด Network แบบที ่1 (27 หนา้/นาท)ี

ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอจะแนะ ต าบลจะแนะ อ าเภอจะแนะ จงัหวดันราธวิาส 1 เครื่อง

7,900
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(1.3) ปรบัปรุงซ่อมแซมอาคารส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอสุไหงโก-ลก ต าบลสุไหงโก-ลก 

อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวดันราธวิาส 1 แห่ง

302,200

(1.4) ปรบัปรุงซ่อมแซมอาคารส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอสะบา้ยอ้ย ต าบลสะบา้ยอ้ย 

อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา 1 แห่ง

1,793,900

รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)

(1.1) ปรบัปรุงซ่อมแซมอาคารส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอเมอืงปตัตานี ต าบลสะบารงั 

อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี 1 แห่ง

274,200

(1.2) ปรบัปรุงซ่อมแซมอาคารส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอปะนาเระ ต าบลปะนาเระ 

อ าเภอปะนาเระ จงัหวดัปตัตานี 1 แห่ง

173,100

2.1.2 ค่าที่ดินและสิง่กอ่สรา้ง 4,943,300

2.1.2.1 ค่าปรบัปรุงอาคารทีท่  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,943,300

(1) ค่าปรบัปรุงอาคารทีท่  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 4,943,300

(1.68) เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรอืชนิด LED ขาวด า ชนิด Network แบบที ่1 (27 หนา้/นาท)ี

ส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัสตูล ต าบลคลองขดุ อ าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล 1 เครื่อง

7,900

(1.69) พฒันาระบบบรหิารงบประมาณเงนิอดุหนุนแบบออนไลน ์ ส านกังานคณะกรรมการ

ส่งเสรมิการศึกษาเอกชน แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

500,000

(1.70) พฒันาระบบสารสนเทศเพือ่สนบัสนุนงานส่งเสรมิการศึกษาเอกชน  ส านกังาน

คณะกรรมการส่งเสรมิการศึกษาเอกชน แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

400,000

(1.60) เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรอืชนิด LED ขาวด า ชนิด Network แบบที ่1 (27 หนา้/นาท)ี

ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอสุไหงโก-ลก ต าบลสุไหงโก-ลก อ าเภอสุไหงโก-ลก 

จงัหวดันราธวิาส 1 เครื่อง

7,900

(1.61) เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรอืชนิด LED ขาวด า ชนิด Network แบบที ่1 (27 หนา้/นาท)ี

ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอตากใบ ต าบลเจะ๊เห อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส 1 เครื่อง

7,900

(1.62) เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรอืชนิด LED ขาวด า ชนิด Network แบบที ่1 (27 หนา้/นาท)ี

ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอสุครินิ ต าบลสุครินิ อ าเภอสุครินิ จงัหวดันราธวิาส 1 เครื่อง

7,900

(1.63) เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรอืชนิด LED ขาวด า ชนิด Network แบบที ่1 (27 หนา้/นาท)ี

ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอเจาะไอรอ้ง ต าบลจวบ อ าเภอเจาะไอรอ้ง จงัหวดันราธวิาส

 1 เครื่อง

7,900

(1.64) เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรอืชนิด LED ขาวด า ชนิด Network แบบที ่1 (27 หนา้/นาท)ี

ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอแวง้ ต าบลแวง้ อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส 1 เครื่อง

7,900

(1.65) เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรอืชนิด LED ขาวด า ชนิด Network แบบที ่1 (27 หนา้/นาท)ี

ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอสุไหงปาด ีต าบลปะลรูุ อ าเภอสุไหงปาด ีจงัหวดันราธวิาส

 1 เครื่อง

7,900

(1.66) เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรอืชนิด LED ขาวด า ชนิด Network แบบที ่1 (27 หนา้/นาท)ี

ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอนาทว ีต าบลฉาง อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา 1 เครื่อง

7,900

(1.67) เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร ์หรอืชนิด LED ขาวด า ชนิด Network แบบที ่1 (27 หนา้/นาท)ี

ส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัสงขลา ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา

 1 เครื่อง

7,900
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บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

(1.1.1) อาคารเรยีน โรงเรยีนพระกมุารอบุล ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี 

จงัหวดัอบุลราชธานี 1 หลงั

4,455,000

บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,054,700 บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 12,665,700

รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

(1.1) เงนิอดุหนุนค่าก่อสรา้งและปรบัปรุงโรงเรยีนเอกชนการกศุล 12,665,700

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 587,188,900

1) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 27,114,600

(1.6) ปรบัปรุงต่อเตมิอาคารส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอบาเจาะ ต าบลบาเจาะ 

อ าเภอบาเจาะ จงัหวดันราธวิาส 1 แห่ง

628,700

3. งบเงนิอดุหนุน 587,188,900

(1.5) ปรบัปรุงต่อเตมิอาคารส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอโคกโพธิ์ ต าบลโคกโพธิ์ 

อ  าเภอโคกโพธิ์ จงัหวดัปตัตานี 1 แห่ง

1,771,200

4,423,000 บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 8,455,000 บาท

เงนินอกงบประมาณ 4,000,000 บาท

เงนิงบประมาณ 4,455,000 บาท

(3.1) เงนิอดุหนุนค่าก่อสรา้งและปรบัปรุงโรงเรยีนเอกชนการกศุล 3,076,200

งบประมาณท ัง้สิ้น 3,491,000

งบประมาณท ัง้สิ้น 1,936,400 บาท

เงนินอกงบประมาณ 585,000 บาท

(1.1.2) อาคารอเนกประสงค ์โรงเรยีนสมาคมสงเคราะหว์ทิยา ต าบลหนา้เมอืง 

อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา 1 หลงั

1,351,400

(1.1.4) โรงอาหาร โรงเรยีนเมตตาชนูปถมัภ ์ต าบลบา้นกลาง อ าเภอหลม่สกั 

จงัหวดัเพชรบูรณ์ 1 หลงั

2,436,300

เงนินอกงบประมาณ 3,417,300 บาท

เงนิงบประมาณ

เงนินอกงบประมาณ 4,923,300 บาท

เงนิงบประมาณ

เงนิงบประมาณ 1,351,400 บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 7,840,300 บาท

(1.1.3) หอประชมุอเนกประสงค ์โรงเรยีนวดัจนัทาราม ต าบลพงิพวย อ าเภอศรรีตันะ 

จงัหวดัศรสีะเกษ 1 หลงั

4,423,000

เงนิงบประมาณ 2,436,300 บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 16,296,000 บาท

(2) เงนิอดุหนุนค่าก่อสรา้งและปรบัปรุงโรงเรยีนเอกชนการกศุล อาคารเรยีน 

โรงเรยีนอนุบาลวดัพรพระร่วง แขวงออเงนิ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 1 หลงั

11,372,700

11,372,700 บาท

(3) ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

3,076,200
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บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

3) เงนิอดุหนุนพระราชทานรางวลัโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม 400,000

4) เงนิอดุหนุนโรงเรยีนวงัไกลกงัวล 1,500,000

5) เงนิอดุหนุนโรงเรยีนวชริาวุธวทิยาลยั 1,500,000

(3.1.2) ปรบัปรุงต่อเตมิอาคารอเนกประสงค ์โรงเรยีนเมตตาศึกษาในพระราชูปถมัภฯ์ 

ต าบลพระสงิห ์อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่จงัหวดัเชยีงใหม ่1 แห่ง

1,256,400

2) เงนิอดุหนุนสือ่การเรยีนการสอน 1,150,500

10) เงนิอดุหนุนโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอสิลามควบคู่วชิาสามญัในระบบส าหรบัครูผูส้อนศาสนา 15,504,000

6) เงนิอดุหนุนศูนยก์ารศึกษาอสิลามประจ ามสัยดิ (ตาดกีา) 5 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 482,625,000

7) เงนิอดุหนุนค่าตอบแทนพเิศษครูทีส่อนนกัเรยีนพกิารในโรงเรยีนเอกชน 5,040,000

(3.1.1) ปรบัปรุงซ่อมแซมอาคารเรยีน โรงเรยีนแจง้วทิยา ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมอืงสงขลา 

จงัหวดัสงขลา 1 แห่ง

1,819,800

11) เงนิอดุหนุนโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอสิลามนอกระบบทีส่อนศาสนาอย่างเดยีว 2,115,000

8) เงนิอดุหนุนสิง่อ  านวยความสะดวกและสือ่บรกิารของนกัเรยีนพกิาร 8,094,000

9) เงนิอดุหนุนสถาบนัศึกษาปอเนาะ 30,255,000

12) เงนิเพิม่การครองชพีช ัว่คราวครูโรงเรยีนเอกชน 10,000,000

13) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานของกองทนุสงเคราะหต์ามกฎหมายโรงเรยีนเอกชน 

มาตรา 60 วรรค 2

1,890,800

4. งบรายจา่ยอืน่ 15,790,600

3) โครงการส่งเสรมิการประกนัคุณภาพโรงเรยีนเอกชน 8,131,600

4) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุเครอืขา่ยพฒันาการศึกษาเอกชน 5,127,200

1) ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 433,500

2) โครงการพฒันาการจดัท าบญัชแีละงบการเงนิของโรงเรยีนเอกชนในระบบ 418,500

5) โครงการส่งเสรมิความร่วมมอืการพฒันาการเรยีนการสอนภาษาจนี 1,679,800

งบประมาณท ัง้สิ้น 2,677,800 บาท

เงนินอกงบประมาณ 858,000 บาท

เงนิงบประมาณ 1,819,800 บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 1,573,700 บาท

เงนินอกงบประมาณ 317,300 บาท

เงนิงบประมาณ 1,256,400 บาท
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.2.8.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -          -            1,262.1154 1,262.1154 

-                -             -              1,262.1154   1,262.1154

8.2.8.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 112,448 105,575 116,000 116,000 116,000

 ( 123,298 )

ลา้นบาท 2,985.7761    3,097.4312 3,164.0998   3,263.8179    3,350.0880

ลา้นบาท 1,262.1154    1,262.1154 1,262.1154   1,262.1154    1,262.1154

ลา้นบาท -                -             -              -               -               

ลา้นบาท -                -             -              -               -               

ลา้นบาท -                -             -              -               -               

ลา้นบาท 1,262.1154    1,262.1154 1,262.1154  1,262.1154   1,262.1154

ลา้นบาท 1,723.6607    1,835.3158 1,901.9844   2,001.7025    2,087.9726

ลา้นบาท 1,723.6607    1,835.3158 1,901.9844  2,001.7025   2,087.9726

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

8.2.8  ผลผลติที่ 8 :  ผูอ้าํนวยการ ครู และบคุลากรทางการศึกษาไดร้บัการสงเคราะห ์

ตามกฎหมายโรงเรยีนเอกชน

               1,262,115,400

  4. การจ่ายเงนิสวสัดกิารสงเคราะห์

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. สมทบกองทนุสงเคราะหต์ามกฎหมายโรงเรยีนเอกชน

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนผูอ้  านวยการ ครู และบคุลากร

ทางการศึกษาทีส่่งเงนิสะสมเขา้กองทนุสงเคราะห์

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - เงนินอกงบประมาณอืน่ๆ 

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ

  3. การส่งเสรมิการออมทรพัยข์องผูอ้  านวยการ ครู และบคุลาการทางการศึกษา

 - เพือ่สงเคราะหผู์อ้  านวยการ ครู และบคุลากรทางการศึกษา โดยรวมถงึ

  1. การจ่ายเงนิเป็นทนุเลี้ยงชพีใหแ้ก่ผูอ้  านวยการ ครู และบคุลากรทางการศึกษา

  2. การจดัสวสัดกิาร และสทิธปิระโยชนใ์หแ้ก่ผูอ้  านวยการ ครู และบคุลากรทางการศึกษา
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บาท

บาท

บาท1) เงนิสมทบกองทนุสงเคราะหต์ามกฎหมายโรงเรยีนเอกชน มาตรา 73(3) 1,262,115,400

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูอ้ านวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาไดร้บัการสงเคราะห ์

ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน

1,262,115,400

1. งบรายจา่ยอืน่ 1,262,115,400
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1. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ .ศ. 2561  จาํแนกตามแผนงาน

หน่วย: ลา้นบาท

รวมทัง้สิ้น 38,680.2093      

1. แผนงานบูรณาการสรา้งความปรองดองและสมานฉนัท์ 3.3210         

2. แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 310.2464       

3. แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปรามและบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 10.8083        

4. แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั 104.5593       

5. แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 3.5749         

6. แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตามช่วงวยั 4,780.9809    

7. แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 33,449.1291   

8. แผนงานบูรณาการบริหารจดัการขยะและสิง่แวดลอ้ม 14.8480        

9. แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปรามการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 2.7414         

แผนงาน งบประมาณ

ส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ

งบประมาณรายจา่ย  ปี 2560    5,560,829,800  บาท

งบประมาณรายจา่ย  ปี 2561    38,680,209,300  บาท
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2. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ .ศ. 2561  จาํแนกตามแผนงาน - โครงการ  - งบรายจา่ย 

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

รวมทัง้สิ้น -              320.1664    37,115.9297    1,244.1132  38,680.2093    

1. แผนงานบูรณาการสรา้งความปรองดองและ

สมานฉนัท ์

-            -           -               3.3210     3.3210        

โครงการ : โครงการสรา้งความปรองดองและ

สมานฉนัท์

-              -             -                 3.3210       3.3210          

2. แผนงานบูรณาการขบัเคลื่อนการแกไ้ขปญัหา

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

-            -           202.4868     107.7596  310.2464     

โครงการ : โครงการพฒันาการศึกษาในเขตพฒันา

พเิศษเฉพาะกจิจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

-              -             202.4868       107.7596    310.2464       

3. แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปรามและ

บ าบดัรกัษาผูต้ิดยาเสพติด

-            -           -               10.8083   10.8083      

โครงการ : โครงการสรา้งภูมคุิม้กนัและป้องกนั

ยาเสพติด

-              -             -                 10.8083      10.8083         

4. แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิดิจทิลั -            -           -               104.5593  104.5593     

โครงการ : โครงการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั -              -             -                 104.5593    104.5593       

5. แผนงานบูรณาการวิจยัและนวตักรรม -            -           -               3.5749     3.5749        

โครงการ : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้

สู่การพฒันาการศึกษา

-              -             -                 2.3269       2.3269          

โครงการ : โครงการพฒันาระบบมาตรฐานคุณภาพ

งานวจิยัและผลติบุคลากรดา้นวจิยั

-              -             -                 1.2480       1.2480          

6. แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคน

ตามช่วงวยั

-            -           4,766.7461   14.2348   4,780.9809   

โครงการ : โครงการพฒันาคนตลอดช่วงวยั -              -             4,766.7461     -              4,766.7461     

โครงการ : โครงการพฒันาคุณภาพชวีติผูสู้งอายุ -              -             -                 14.2348      14.2348         

          หน่วย : ลา้นบาท 

แผนงาน/โครงการ
งบรายจา่ย
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งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

          หน่วย : ลา้นบาท 

แผนงาน/โครงการ
งบรายจา่ย

7. แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษา

และการเรียนรูต้ลอดชีวิต

-            320.1664 32,146.6968 982.2659  33,449.1291 

โครงการ : โครงการปรบัปรุงระบบการเรียนรู ้ -              -             -                 155.9485    155.9485       

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษา

-              -             -                 61.2294      61.2294         

โครงการ : โครงการส่งเสริมการผลติและพฒันา

ก าลงัคน

-              -             -                 11.8031      11.8031         

โครงการ : โครงการพฒันาสื่อและเทคโนโลยดีจิทิลั

เพือ่การศึกษา

-              320.1664   -                 17.0957      337.2621       

โครงการ : โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและ

การเรียนรูต้ลอดชวีติ

-              -             -                 736.1892    736.1892       

โครงการ : โครงการหน่ึงอ าเภอหน่ึงทุน -              -             847.7820       -              847.7820       

โครงการ : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการ

จดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษา

ข ัน้พื้นฐาน

-              -             31,298.9148    -              31,298.9148    

8. แผนงานบูรณาการบริหารจดัการขยะ

และสิ่งแวดลอ้ม

-            -           -               14.8480   14.8480      

โครงการ : โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการบริหาร

จดัการขยะมูลฝอย

-              -             -                 14.8480      14.8480         

9. แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบ

-            -           -               2.7414     2.7414        

โครงการ : โครงการเครือขา่ยต่อตา้นการทุจริต 

กระทรวงศึกษาธกิาร

-              -             -                 2.7414       2.7414          

3. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ .ศ. 2561  จาํแนกตามหน่วยงาน 

(ไม่มีรายการผูกพนัขา้มปี) 
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4. เป้าหมาย แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั จาํแนกตามแผนงาน - โครงการ - กิจกรรม

หน่วย : ลา้นบาท

 เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม/รายการ หน่วยนับ จาํนวน

รวมทัง้สิ้น             38,680.2093

1. แผนงานบูรณาการสรา้งความปรองดองและสมานฉนัท ์                    3.3210

เป้าหมายที่ 1 : สงัคมมีความสมานฉนัท ์ผูเ้หน็ต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู่

รว่มกนัไดอ้ย่างสนัติ รว่มกนัสรา้งความรกัความสามคัคี เพื่อน าไปสูค่วามมัน่คงของชาติและ

ประโยชน์สขุของประชาชน

                   3.3210

ตวัช้ีวดัที่ 1 : ความขดัแยง้ของประชาชนในมิติที่เกีย่วขอ้งกบัเศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม และ

สิง่แวดลอ้ม ลดลงไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5

                   3.3210

แนวทางการด าเนินงานที่ 1 : การรบัรูเ้ขา้ใจปญัหาและการเสรมิสรา้งการมีสว่นรว่มของ

ประชาชน

                   3.3210

ตวัชี้วดัที ่1 : ประชาชนกลุม่เป้าหมายรบัรูเ้ขา้ใจปญัหาและมส่ีวนร่วมการด าเนินการ

เสรมิสรา้งความปรองดองและสมานฉนัท ์ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80

                   3.3210

โครงการที ่1 : โครงการสรา้งความปรองดองและสมานฉนัท์                    3.3210

กจิกรรม การส่งเสรมิเวทกีารเรยีนรูเ้พือ่ความปรองดองและสมานฉนัท์ คน 950                    3.3210

2. แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้                 310.2464

เป้าหมายที่ 1 : ประชาชนในพื้นที่กลุม่เป้าหมายมีโอกาสทางการศึกษา และมีความรู ้ความ

เขา้ใจหลกัศาสนาที่ถูกตอ้งสามารถด าเนินชีวิตรว่มกนัไดอ้ย่างปกติสขุ ในสงัคมที่มีความ

หลากหลายทางวฒันธรรม

                310.2464

ตวัช้ีวดัที่ 1 : จ านวนนักเรยีน นักศึกษา และเยาวชนในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ที่ศึกษาต่อใน

สถาบนัของรฐั ในทกุระดบัชัน้เพิ่มข้ึนรอ้ยละ 20

                310.2464

แนวทางการด าเนินงานที่ 1 : พฒันาการศึกษา                 310.2464

ตวัชี้วดัที ่1 : รอ้ยละของกลุม่เป้าหมายทีไ่ดร้บัการบรกิารทางการศึกษาทีไ่ดม้าตรฐานของ

กระทรวงศึกษาธกิารเพิม่ขึ้น

                310.2464

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้

                310.2464

กจิกรรม โครงการพฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิจงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้

คน 7,195                  97.7525

กจิกรรม สนบัสนุนการจดัการศึกษาของโรงเรยีนเอกชนในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดน

ภาคใต ้

คน 128,609                 166.7532

กจิกรรม จดัการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัในจงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้

คน 39,719                  45.7407

3. แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปรามและบ าบดัรกัษาผูต้ิดยาเสพติด                  10.8083

เป้าหมายที่ 1 : เด็ก เยาวชน ผูใ้ชแ้รงงาน และประชาชน ไดร้บัการสรา้งภูมิคุม้กนัและป้องกนั

ยาเสพติด หมู่บา้น/ชมุชน พื้นที่เป้าหมายมีการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด

                 10.8083

ตวัช้ีวดัที่ 1 : ผูเ้สพรายใหม่ ไม่เกนิรอ้ยละ 7                  10.8083

แนวทางการด าเนินงานที่ 1 : สรา้งภูมิคุม้กนัและป้องกนัยาเสพติด                  10.8083

เป้าหมาย
งบประมาณ
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หน่วย : ลา้นบาท

 เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม/รายการ หน่วยนับ จาํนวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

ตวัชี้วดัที ่1 : กลุม่เป้าหมาย/เป้าหมายทีห่น่วยงานก าหนดไดร้บัการสรา้งภูมคุิม้กนัยาเสพตดิ 

จ านวน 9,085,240 คน

                 10.8083

โครงการที ่1 : โครงการสรา้งภูมคุิม้กนัและป้องกนัยาเสพตดิ                  10.8083

กจิกรรม การสรา้งภูมคุิม้กนัและป้องกนัยาเสพตดิในสถานศึกษา ตอน 45                  10.8083

4. แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิดิจทิลั                 104.5593

เป้าหมายที่ 1 : เพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกจิและสรา้งความเท่าเทียมดว้ยเทคโนโลยี

ดิจทิลั

                104.5593

ตวัช้ีวดัที่ 1 : ผลการจดัอนัดบัขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศดา้นโครงสรา้ง

พื้นฐานและดา้นสงัคมดีข้ึนไม่นอ้ยกว่า 2 อนัดบั (ตามการจดัอนัดบั Network Readiness 

Index : NRI)

                104.5593

แนวทางการด าเนินงานที่ 1 : ใหค้วามรูแ้ละเพิ่มทกัษะดา้นเทคโนโลยีดิจทิลัใหแ้ก่

ประชาชนและผูท้ างานทกุสาขาอาชีพเพื่อขบัเคลือ่นเศรษฐกจิดว้ยเทคโนโลยีดิจทิลั

                104.5593

ตวัชี้วดัที ่1 : ประชาชนมคีวามรูค้วามเขา้ใจและทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยเีพิม่ขึ้นไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 5

                104.5593

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั                 104.5593

กจิกรรม การพฒันาเครอืขา่ยเศรษฐกจิดจิทิลัสู่ชมุชนในระดบัต าบล คน 245,997                 104.5593

5. แผนงานบูรณาการวิจยัและนวตักรรม                    3.5749

เป้าหมายที่ 1 : วิจยัและพฒันาเพื่อสรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ                    2.3269

ตวัช้ีวดัที่ 1 : องคค์วามรูท้ี่ไดส้ามารถน าไปใชใ้นการอา้งองิในระดบัชาติ และระดบันานาชาติ 

รอ้ยละ 50

                   0.7029

แนวทางการด าเนินงานที่ 1 : วิจยัพื้นฐานเพื่อสรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้างดา้นวิชาการเชิง

ลกึที่มีศกัยภาพตามสาขาการวิจยั รวมถงึดา้นสงัคมศาสตร ์มนุษยศาสตร ์ศิลปวฒันธรรม 

คุณธรรม และจรยิธรรม

                   0.7029

ตวัชี้วดัที ่1 : โครงการวจิยัทีแ่ลว้เสร็จสามารถยืน่ตพีมิพร์ะดบัชาต ิและนานาชาต ิ

รอ้ยละ 50

                   0.7029

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูสู่้การพฒันาการศึกษา                    0.7029

กจิกรรม งานวจิยัและพฒันา โครงการ 3                    0.7029

ตวัช้ีวดัที่ 2 : องคค์วามรูส้ามารถน าไปต่อยอดเชิงลกึหรอืน าไปใชแ้กไ้ขปญัหาการด าเนินงาน

ของหน่วยงาน รอ้ยละ 50

                   1.6240

แนวทางการด าเนินงานที่ 1 : วิจยัประยกุตเ์ชิงลกึหรอืต่อยอดเพื่อน าไปใชแ้กไ้ขปญัหาการ

ด าเนินงานของหน่วยงาน

                   1.6240

ตวัชี้วดัที ่1 : โครงการวจิยัทีส่ามารถก าหนดแนวทางน าไปต่อยอดเชงิลกึหรอืน าไปใชแ้กไ้ข

ปญัหาการด าเนินงานของหน่วยงาน รอ้ยละ 50

                   1.6240

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูสู่้การพฒันาการศึกษา                    1.6240

กจิกรรม ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูสู่้การพฒันาการศึกษา โครงการ 2                    1.6240

เป้าหมายที่ 2 : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน และปจัจยัเอื้อที่สนับสนุนการวิจยัและนวตักรรม                    1.2480

ตวัช้ีวดัที่ 1 : บคุลากรดา้นการวิจยัและนวตักรรมเพิ่มข้ึนเป็น 100,000 คน                    1.2480
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หน่วย : ลา้นบาท

 เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม/รายการ หน่วยนับ จาํนวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

แนวทางการด าเนินงานที่ 1 : พฒันาบคุลากรวิจยัและนวตักรรม                    1.2480

ตวัชี้วดัที ่1 : การจา้งงานใหมข่องบคุลากรวจิยัและนวตักรรมเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 10 ต่อปี                    1.2480

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาระบบมาตรฐานคุณภาพงานวจิยัและผลติบคุลากร

ดา้นวจิยั

                   1.2480

กจิกรรม สรา้งศกัยภาพและความสามารถนกัวจิยั โครงการ 1                    1.2480

6. แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตามช่วงวยั               4,780.9809

เป้าหมายที่ 1 : คนไทยมีศกัยภาพตลอดช่วงวยั               4,780.9809

ตวัช้ีวดัที่ 1 : รอ้ยละ 75 ของประชาชนกลุม่เป้าหมายมีศกัยภาพเพิ่มข้ึน               4,780.9809

แนวทางการด าเนินงานที่ 1 : สง่เสรมิการเกดิอย่างมีคุณภาพและการมีพฒันาการสมวยั 

(เด็กปฐมวยั 0 - 5 ปี)

              1,782.8950

ตวัชี้วดัที ่1 : เดก็ทีม่พีฒันาการสมวยั ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 85               1,782.8950

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาคนตลอดช่วงวยั               1,782.8950

กจิกรรม ส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรยีนโรงเรยีนเอกชนระดบัปฐมวยั คน 573,428               1,782.8950

แนวทางการด าเนินงานที่ 2 : สนับสนุนการศึกษาที่มีคุณภาพใหค้วามรูแ้ละทกัษะชีวิต (เด็ก

วยัเรยีน 5 - 14 ปี)

              2,983.8511

ตวัชี้วดัที ่1 : เดก็ไทยม ีIQ เฉลีย่ไมต่ า่กวา่ 100 และม ีEQ ไมต่ า่กวา่เกณฑม์าตรฐาน

รอ้ยละ 70

              2,983.8511

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาคนตลอดช่วงวยั               2,983.8511

กจิกรรม ส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรยีนโรงเรยีนเอกชนระดบั

ประถมศึกษา

คน 1,019,483               2,983.8511

แนวทางการด าเนินงานที่ 3 : การพฒันาทกัษะและสมรรถนะอย่างต่อเน่ือง (วยัแรงงาน 15

 - 59 ปี)

                 14.2348

ตวัชี้วดัที ่1 : รอ้ยละ 85 ของแรงงานทีส่  าเร็จการฝึกอบรมไดต้ามมาตรฐานการฝึก                  14.2348

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาคุณภาพชวีติผูสู้งอายุ                  14.2348

กจิกรรม การพฒันาคุณภาพชวีติผูสู้งอายุ คน 3,720                  14.2348

7. แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรยีนรูต้ลอดชีวิต             33,449.1291

เป้าหมายที่ 1 : ผูเ้รยีนไดร้บัการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนสูงข้ึน 

มีทกัษะในการคิดวิเคราะห ์และการเรยีนรูต้ลอดชีวิตอย่างท ัว่ถงึตอบสนองความตอ้งการของ

คนทกุช่วงวยั และมีศกัยภาพที่สอดคลอ้งกบัทิศทางการพฒันาประเทศ

            33,449.1291

ตวัช้ีวดัที่ 1.1 : รอ้ยละของนักเรยีนที่มีคะแนนเฉลีย่ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติข ัน้

พื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑร์อ้ยละ 50 ข้ึนไปเพิ่มข้ึน

                155.9485

แนวทางการด าเนินงานที่ 1.1.1 : พฒันาหลกัสูตร กระบวนการเรยีนการสอน การวดัและ

ประเมินผล

                155.9485

ตวัชี้วดัที ่1 : รอ้ยละของนกัเรยีนทีม่คีะแนนเฉลีย่ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาตขิ ัน้

พื้นฐาน (O-NET) แต่ละวชิาผ่านเกณฑร์อ้ยละ 50 ขึ้นไปเพิม่ขึ้น

                 24.1026

โครงการที ่1 : โครงการปรบัปรุงระบบการเรยีนรู ้                  24.1026
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หน่วย : ลา้นบาท

 เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม/รายการ หน่วยนับ จาํนวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

กจิกรรม การส่งเสรมิและพฒันากระบวนการเรยีนรู ้ จงัหวดั 77                  12.5254

กจิกรรม ส่งเสรมิและพฒันาการเรยีนรูใ้นสถานศึกษาเอกชน โรง 1,543                  11.5772

ตวัชี้วดัที ่2 : รอ้ยละของความรูค้วามสามารถของผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัอาชวีศึกษาและ

อดุมศึกษา (รอ้ยละ 75 ขึ้นไป)

                124.0828

โครงการที ่1 : โครงการปรบัปรุงระบบการเรยีนรู ้                 124.0828

กจิกรรม การส่งเสรมิและพฒันากระบวนการเรยีนรู ้ จงัหวดั 77                 124.0828

ตวัชี้วดัที ่4 : ค่าคะแนนเฉลีย่ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเ้รยีนระดบัชาต ิ

(National Test) ระดบัประถมศึกษาปีที ่3 เพิม่ขึ้น (รอ้ยละ 3)

                   1.0431

โครงการที ่1 : โครงการปรบัปรุงระบบการเรยีนรู ้                    1.0431

กจิกรรม ส่งเสรมิและพฒันาการเรยีนรูใ้นสถานศึกษาเอกชน โรง 1,543                    1.0431

ตวัชี้วดัที ่5 : จ านวนรูปแบบ/ชดุเครื่องมอืการประเมนิคุณภาพผูเ้รยีนและคุณภาพการศึกษาที่

ไดร้บัการพฒันา (7 รูปแบบ/ชดุเครื่องมอื)

                   6.7200

โครงการที ่1 : โครงการปรบัปรุงระบบการเรยีนรู ้                    6.7200

กจิกรรม การส่งเสรมิและพฒันากระบวนการเรยีนรู ้ จงัหวดั 77                    6.7200

ตวัช้ีวดัที่ 1.2 : อนัดบัความสามารถในการแข่งขนัของประเทศดา้นการศึกษาของ IMD 

ดีข้ึน จากปี 2560 ไม่นอ้ยกว่า 2 อนัดบั

                 73.0325

แนวทางการด าเนินงานที่ 1.2.1 : สง่เสรมิการผลติและพฒันาคุณภาพครู คณาจารย ์

และบคุลากรทางการศึกษา

                 61.2294

ตวัชี้วดัที ่2 : รอ้ยละของครู คณาจารย ์และบคุลากรทางการศึกษาทีเ่ขา้รบัการพฒันา

ใหเ้ป็นผูส้นบัสนุนการเรยีนรู ้ผูส้รา้งแรงบนัดาลใจ ผูใ้หค้ าปรกึษาและชี้แนะ ผ่านเกณฑ์

มาตรฐานทีก่  าหนดและสามารถน าความรูไ้ปใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนได ้

(รอ้ยละ 80)

                 61.2294

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาศกัยภาพครูและบคุลากรทางการศึกษา                  61.2294

กจิกรรม พฒันาครู กศน. ตน้แบบการสอนภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร คน 110                    3.3000

กจิกรรม พฒันาคุณภาพครูโรงเรยีนเอกชน คน 32,620                  57.9294

แนวทางการด าเนินงานที่ 1.2.2 : สง่เสรมิการผลติและพฒันาก าลงัคนที่สอดคลอ้งกบัทิศ

ทางการพฒันาของประเทศ

                 11.8031

ตวัชี้วดัที ่4 : จ านวนเครอืขา่ยภาคประชาสงัคมในการมส่ีวนร่วมดา้นการจดัการศึกษาตาม

รูปแบบประชารฐัเพิม่ขึ้น (7 เครอืขา่ย)

                 11.8031

โครงการที ่1 : โครงการส่งเสรมิการผลติและพฒันาก าลงัคน                  11.8031

กจิกรรม การส่งเสรมิความร่วมมอืดา้นการศึกษา รอ้ยละ 80                  11.8031

ตวัช้ีวดัที่ 1.3 : รอ้ยละของสถานศึกษาที่ไดร้บับรกิารอนิเตอรเ์น็ตความเรว็สูง 

(ความเรว็ไม่ต า่กว่า 30 Mbps) (รอ้ยละ 90)

                337.2621

แนวทางการด าเนินงานที่ 1.3.1 : พฒันาสือ่และเทคโนโลยีดิจทิลัเพื่อการศึกษา

และการเรยีนรูต้ลอดชีวิต

                337.2621
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หน่วย : ลา้นบาท

 เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม/รายการ หน่วยนับ จาํนวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

ตวัชี้วดัที ่1 : รอ้ยละของประชาชนกลุม่เป้าหมายเขา้ถงึการใหบ้รกิารแหลง่เรยีนรูท้างสือ่

เทคโนโลยดีจิทิลัเพือ่การศึกษาไดส้ะดวก รวดเร็ว ทกุสถานที ่ทกุเวลาเพือ่การเรยีนรูต้ลอด

ชวีติอย่างมคุีณภาพ  (รอ้ยละ 80)

                 31.9413

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาสือ่และเทคโนโลยดีจิทิลัเพือ่การศึกษา                  31.9413

กจิกรรม การพฒันาสือ่และคลงัความรู ้ รอ้ยละ 80                  18.2377

กจิกรรม  การพฒันาสถานีวทิยุโทรทศันเ์พือ่การศึกษา โครงขา่ย 1                  13.7036

ตวัชี้วดัที ่2 : จ านวนฐานขอ้มลูรายบคุคลดา้นการศึกษาของประเทศทีเ่ป็นปจัจบุนั

สามารถเชือ่มโยงและใชข้อ้มลูระหวา่งหน่วยงานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพเพิม่ขึ้น 

(5 ฐานขอ้มลู)

                 45.3108

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาสือ่และเทคโนโลยดีจิทิลัเพือ่การศึกษา                  45.3108

กจิกรรม การพฒันาระบบสารสนเทศกระทรวงศึกษาธกิาร ฐานขอ้มลู 4                  29.1760

กจิกรรม ส่งเสรมิและพฒันาระบบขอ้มลูทางการศึกษาเอกชน ระบบ 1                  16.1348

ตวัชี้วดัที ่4 : รอ้ยละของสถานศึกษาทีไ่ดร้บับรกิารอนิเตอรเ์น็ตความเร็วสูง 

(ความเร็วไมต่ า่กวา่ 30 Mbps) (รอ้ยละ 90)

                260.0100

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาสือ่และเทคโนโลยดีจิทิลัเพือ่การศึกษา                 260.0100

กจิกรรม การพฒันาระบบเครอืขา่ยของกระทรวงศึกษาธกิาร รอ้ยละ 75                 260.0100

ตวัช้ีวดัที่ 1.4 : รอ้ยละของก าลงัแรงงาน (อาย ุ15-59 ปี) ที่มีการศึกษาระดบัชัน้มธัยมศึกษา

ตอนตน้ข้ึนไปเพิ่มข้ึน* (รอ้ยละ 55.75)

            32,882.8860

แนวทางการด าเนินงานที่ 1.4.1 : ขยายโอกาสการเขา้ถงึบรกิารทางการศึกษา

และการเรยีนรูต้ลอดชีวิตอย่างท ัว่ถงึและมีคุณภาพ

            32,882.8860

ตวัชี้วดัที ่1 : สดัส่วนนกัเรยีนปฐมวยั (3-5 ปี) ต่อประชากรกลุม่อายุ 3-5 ปี เพิม่ขึ้น 

(รอ้ยละ 82)

                 60.7128

โครงการที ่1 : โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรยีนรูต้ลอดชวีติ                  60.7128

กจิกรรม พฒันาคุณภาพการศึกษาเอกชนระดบัปฐมวยั โรง 1,000                    7.7495

กจิกรรม ส่งเสรมิและพฒันาการจดัการศึกษา รอ้ยละ 80                  52.9633

ตวัชี้วดัที ่2 : จ านวนเดก็ดอ้ยโอกาส เดก็พกิาร ไดร้บัโอกาสในการเขา้ถงึการศึกษาช ัน้พื้นฐาน

และการพฒันาสมรรถภาพ ไมน่อ้ยกวา่ 4000,000 คน

                852.8777

โครงการที ่1 : โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรยีนรูต้ลอดชวีติ                    5.0957

กจิกรรม ยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาเอกชนส าหรบัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการ

จ าเป็นพเิศษ

โรง 767                    5.0957

โครงการที ่2 : โครงการหน่ึงอ าเภอหน่ึงทนุ                 847.7820

กจิกรรม โครงการหน่ึงอ าเภอหน่ึงทนุ คน 1,127                 847.7820

ตวัชี้วดัที ่6 : รอ้ยละของประชาชนกลุม่เป้าหมายไดใ้ชบ้รกิารแหลง่เรยีนรูท้ีไ่ดร้บั

การพฒันาใหส้ามารถจดักจิกรรมเรยีนรูต้ลอดชวีติทีม่คุีณภาพเพิม่ขึ้น (รอ้ยละ 80 

เทยีบกบัค่าเป้าหมาย)

                670.3807

โครงการที ่1 : โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรยีนรูต้ลอดชวีติ                 670.3807
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หน่วย : ลา้นบาท

 เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม/รายการ หน่วยนับ จาํนวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

กจิกรรม Smart ONIE เพือ่สรา้ง Smart Farmer คน 74,240                 116.0687

กจิกรรม ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารดา้นอาชพี คน 83,520                  86.6000

กจิกรรม ส่งเสรมิศูนยฝึ์กอาชพีชมุชน คน 519,680                 467.7120

ตวัชี้วดัที ่8 : รอ้ยละของผูเ้รยีนการศึกษาข ัน้พื้นฐานไดร้บัการอดุหนุนและการช่วยเหลอื

ค่าใชจ่้ายในระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐานตัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้พื้นฐาน  มคีวาม

เหมาะสมกบัสภาวะทางเศรษฐกจิและสงัคมในปจัจบุนั (รอ้ยละ 100)

            31,298.9148

โครงการที ่1 : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจน

จบการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

            31,298.9148

กจิกรรม จดัการศึกษานอกระบบ ระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน คน 1,291,348               4,134.5440

กจิกรรม สนบัสนุนการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของโรงเรยีนเอกชน คน 2,055,910             27,164.3708

8. แผนงานบูรณาการบรหิารจดัการขยะและสิง่แวดลอ้ม                  14.8480

เป้าหมายที่ 1 : ขยะมูลฝอยชมุชน ของเสยีอนัตรายชมุชน มูลฝอยติดเช้ือ และกาก

อตุสาหกรรมที่เป็นอนัตรายไดร้บัการจดัการอย่างถูกตอ้ง รอ้ยละ 60, 15 , 90 และ 80

                 14.8480

ตวัช้ีวดัที่ 1 : ขยะมูลฝอยชมุชนมีการน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ไม่นอ้ยกว่า 5.37 ลา้นตนั                  14.8480

แนวทางการด าเนินงานที่ 1 : สง่เสรมิการลด คดัแยก และน าไปใชป้ระโยชน์                  14.8480

ตวัชี้วดัที ่1 : กลุม่เป้าหมาย มกีารน าขยะมลูฝอยชมุชนไปใชป้ระโยชน ์0.0294 ลา้นตนั/ปี                  14.8480

โครงการที ่1 : โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการขยะมลูฝอย                  14.8480

กจิกรรม เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการขยะมลูฝอย ตนั/ปี 6,000                  14.8480

9. แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปรามการทจุรติและประพฤติมิชอบ                    2.7414

เป้าหมายที่ 1 : สงัคมไทยมีภาพลกัษณ์การป้องกนัและปราบปรามทจุรติดีข้ึน                    2.7414

ตวัช้ีวดัที่ 1 : ประเทศไทยไดร้บัการประเมินค่าดชันีการรบัรูก้ารทจุรติ (Corruption 

Perception Index : CPI) สูงกว่ารอ้ยละ 44 ในปี 2561

                   2.7414

แนวทางการด าเนินงานที่ 1 : สรา้งจติส านึก และปลูกฝงัความซ่ือสตัยส์จุรติ                    2.7414

ตวัชี้วดัที ่1 : รอ้ยละของสถานศึกษาภาครฐัมกีารจดักจิกรรมการเรยีนการสอนดา้นการ

ป้องกนัและปราบปรามทจุรติรอ้ยละ 100 สถานศึกษาเอกชนรอ้ยละ 70

                   2.7414

โครงการที ่1 : โครงการเครอืขา่ยต่อตา้นการทจุรติ กระทรวงศึกษาธกิาร                    2.7414

กจิกรรม สรา้งกลไกป้องกนัการทจุรติใหเ้ขม้แขง็และมปีระสทิธภิาพ คน 2,700                    2.7414
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจ่าย

แผนงานบูรณาการสรา้งความปรองดองและสมานฉนัท ์ 3,321,000 บาท

โครงการสรา้งความปรองดองและสมานฉนัท ์ 3,321,000 บาท

1. งบรายจา่ยอื่น 3,321,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการฝึกอบรมผูบ้รหิารการศึกษาและผูบ้รหิารสถานศึกษา

เพือ่ขบัเคลือ่นการสรา้งความปรองดองและสมานฉนัทล์งสู่การปฏบิตัใินพื้นที่

กลุม่จงัหวดั 3,321,000              บาท

เป้าหมาย : สงัคมมีความสมานฉนัท ์ผูเ้ห็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถ

อยู่รว่มกนัไดอ้ย่างสนัติ รว่มกนัสรา้งความรกัความสามคัคี เพื่อน าไปสู่ความมัน่คง

ของชาติและประโยชน์สขุของประชาชน
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจ่าย

แผนงานบูรณาการขบัเคลื่อนการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 310,246,400 บาท

310,246,400 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 202,486,800           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 202,486,800           บาท

1) ค่าครุภณัฑ์ 1,560,900              บาท

1,560,900              บาท

683,600                บาท

308,000                บาท

300,000                บาท

75,600                 บาท

877,300                บาท

300,000                บาท

160,000                บาท

300,000                บาท

117,300                บาท

20,071,200             บาท

15,893,300             บาท

5,096,900              บาท

523,500                บาท

346,500                บาท

เป้าหมาย : เป็นสงัคมห่งการเรยีนรู ้ประชาชนมีสขุภาพดี (ประชาชนในพื้นที่

กลุ่มเป้าหมายมีโอกาสทางการศึกษาและความรู ้ความเขา้ใจหลกัศาสนาที่ถูกตอ้ง

สามารถด าเนินชีวิตรว่มกนัไดอ้ย่างปกติสขุในสงัคมที่มีความหลากหลายทางวฒันธรรม)

โครงการพฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกจิจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

(1) ครุภณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท รวม 7 รายการ (รวม 491 หน่วย)

(1.1) เงนิอุดหนุนส่งเสรมิการพฒันาโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอสิลามในโครงการตามพระราชด าริ

สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารใีหม้คุีณภาพ

(1.1.1) โตะ๊-เกา้อี้นกัเรยีน โรงเรยีนจรรยาอสิลาม ต าบลศาลาใหม ่อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธิวาส 350 ชุด

(1.1.2) ครุภณัฑฝึ์กอาชีพ (คหกรรมและบาตกิ) โรงเรยีนอบิตดีาวทิยา ต าบลลาโละ อ าเภอรอืเสาะ

 จงัหวดันราธิวาส 1 ชุด

(1.1.3) กลอ้งจลุทรรศน ์โรงเรยีนจรรยาอสิลาม ต าบลศาลาใหม ่อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธิวาส 4 กลอ้ง

(1.2) เงนิอุดหนุนพฒันาโครงสรา้งดา้นกายภาพและสือ่ อุปกรณ์การเรยีนการสอนโรงเรยีนเอกชน

ในระบบทีส่อนศาสนาอสิลามในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

(1.2.4) เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 น้ิว) โรงเรยีนตรักี้ยะตลุอุมมะห์

ต าบลทา่แพ อ าเภอทา่แพ จงัหวดัสตูล 20 เครื่อง

(1.2.5) เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน (จอขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 น้ิว) โรงเรยีนศาสนธรรมวทิยา

 ต าบลนาทอน อ าเภอทุง่หวา้ จงัหวดัสตูล 10 เครื่อง

(1.2.6) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน โรงเรยีนอสิลามวทิยามลูนิธิ ต าบลควนสตอ 

อ าเภอควนโดน จงัหวดัสตูล 20 เครื่อง

(1.2.7) โตะ๊-เกา้อี้นกัเรยีน โรงเรยีนอนัซอเรยีะหอ์ดัดนีียะห ์ต าบลบา้นควน อ าเภอเมอืงสตูล 

จงัหวดัสตูล 86 ชุด

2) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท

รวม 20 รายการ (รวม 21 หน่วย)

(1.1) เงนิอุดหนุนพฒันาโครงสรา้งดา้นกายภาพและสือ่ อุปกรณ์การเรยีนการสอนโรงเรยีนเอกชน

ในระบบทีส่อนศาสนาอสิลามในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

(1.1.1) อาคารอเนกประสงค ์โรงเรยีนเรา๊ะหม์านียะห ์ต าบลป่าชิง อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา 1 หลงั

(1.1.2) อาคารอเนกประสงค ์โรงเรยีนแสงธรรมศึกษาปตัตานี ต าบลคลองใหม ่อ าเภอยะรงั 

จงัหวดัปตัตานี 1 หลงั
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686,100                บาท

346,500                บาท

719,700                บาท

297,500                บาท

301,600                บาท

525,000                บาท

766,900                บาท

127,200                บาท

307,900                บาท

148,500                บาท

10,796,400             บาท

2,475,000              บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 2,638,900      บาท

เงนินอกงบประมาณ 163,900        บาท

เงนิงบประมาณ 2,475,000      บาท

2,475,000              บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 4,440,000      บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,965,000      บาท

เงนิงบประมาณ 2,475,000      บาท

520,100                บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 540,700        บาท

เงนินอกงบประมาณ 20,600         บาท

เงนิงบประมาณ 520,100        บาท

607,500                บาท

165,300                บาท

(1.1.3) อาคารปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์โรงเรยีนอนุรกัษอ์สิลาม ต าบลยีง่อ อ าเภอยีง่อ 

จงัหวดันราธิวาส 1 หลงั

(1.1.4) อาคารหอพกั โรงเรยีนพทิกัษศ์าสนว์ทิยามลูนิธิ ต าบลยะรงั อ าเภอยะรงั จงัหวดัปตัตานี 1 หลงั

(1.1.5) อาคารหอพกั โรงเรยีนศานตธิรรมวทิยา ต าบลบาราเฮาะ อ าเภอเมอืงปตัตานี 

จงัหวดัปตัตานี 1 หลงั

(1.1.6) หอ้งน า้-หอ้งสว้ม โรงเรยีนบูกิตอสิลามยีะห ์ต าบลบูกิต อ าเภอเจาะไอรอ้ง จงัหวดันราธิวาส 1 หลงั

(1.1.7) ลานกีฬาอเนกประสงค ์โรงเรยีนมาฮดัมฮูมัมาดยีะห ์ต าบลตะปอเยาะ อ าเภอยีง่อ 

จงัหวดันราธิวาส 1 แหง่

(1.1.8) ลานกีฬาอเนกประสงค ์โรงเรยีนอซัซูลามยีะตูดนีียะห ์ต าบลกะลุวอ อ าเภอเมอืงนราธิวาส จงัหวดั

นราธิวาส 1 แหง่

(1.1.9) ลานกีฬาอเนกประสงค ์โรงเรยีนดรุณวทิยา ต าบลขนุตดัหวาย อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา 1 แหง่

(1.1.10) รัว้คอนกรตี (ไมต่อกเสาเขม็) โรงเรยีนอลัมตูาวสัษเิตา๊ะห ์ต าบลบา้นนา อ าเภอจะนะ 

จงัหวดัสงขลา 1 แหง่

(1.1.11) อาคารอาบน า้ละหมาด โรงเรยีนกูตงวทิยา ต าบลมะนงัยง อ าเภอยะหริ่ง จงัหวดัปตัตานี 1 หลงั

(1.1.12) อาคารอาบน า้ละหมาด โรงเรยีนสตรศีาสนูปถมัถ ์ต าบลยะหา อ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา 1 หลงั

(1.2) เงนิอุดหนุนส่งเสรมิการพฒันาโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอสิลามในโครงการตามพระราชด าริ

สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารใีหม้คุีณภาพ

(1.2.13) อาคารอเนกประสงค ์โรงเรยีนธรรมพทิยาคาร ต าบลลุโบะยไิร อ าเภอมายอ 

จงัหวดัปตัตานี 1 หลงั

(1.2.14) อาคารอเนกประสงค ์โรงเรยีนส่งเสรมิอสิลาม ต าบลปลกัหนู อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา 1 หลงั

(1.2.15) หอ้งน า้-หอ้งสว้ม โรงเรยีนศาสนอ์สิลาม ต าบลเตราะบอน อ าเภอสายบรุ ีจงัหวดัปตัตานี 2 หลงั

(1.2.16) หอ้งน า้-หอ้งสว้ม โรงเรยีนนิรนัดรวทิยา ต าบลบางปอ อ าเภอเมอืงนราธิวาส 

จงัหวดันราธิวาส 1 หลงั

(1.2.17) ลานกีฬาอเนกประสงค ์โรงเรยีนอบิตดีาวทิยา ต าบลลาโละ อ าเภอรอืเสาะ 

จงัหวดันราธิวาส 1 แหง่
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2,475,000              บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 3,973,000      บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,498,000      บาท

เงนิงบประมาณ 2,475,000      บาท

643,500                บาท

1,435,000              บาท

4,177,900              บาท

1,752,400              บาท

358,600                บาท

252,700                บาท

218,600                บาท

279,000                บาท

346,500                บาท

297,000                บาท

2,425,500              บาท

594,000                บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 603,900        บาท

เงนินอกงบประมาณ 9,000           บาท

เงนิงบประมาณ 594,000        บาท

1,831,500              บาท

85,922,000             บาท

5,698,300              บาท

89,234,400             บาท

(1.2.18) ลานอเนกประสงค ์โรงเรยีนพรีะยานาวนิคลองหนิวทิยา ต าบลปากล่อ อ าเภอโคกโพธิ์ 

จงัหวดัปตัตานี 1 แหง่

(1.2.19) สนามฟตุบอล โรงเรยีนตน้ตนัหยง ต าบลรอืเสาะ อ าเภอรอืเสาะ จงัหวดันราธิวาส 1 แหง่

(1.2.20) รัว้คอนกรตี (ไมต่อกเสาเขม็) โรงเรยีนดารุลฮิกมะห ์ต าบลกาลซิา อ าเภอระแงะ 

จงัหวดันราธิวาส 1 แหง่

(2) ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท

รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)

(2.1) เงนิอุดหนุนพฒันาโครงสรา้งดา้นกายภาพและสือ่ อุปกรณ์การเรยีนการสอนโรงเรยีนเอกชน

ในระบบทีส่อนศาสนาอสิลามในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

(2.1.1) ปรบัปรุงซ่อมแซมอาคารเรยีน โรงเรยีนอตัตรับยีะฮอ์สิลามยีะห ์ต าบลไทรทอง อ าเภอไมแ้ก่น 

จงัหวดัปตัตานี 1 แหง่

(2.1.2) ปรบัปรุงซ่อมแซมอาคารเรยีน โรงเรยีนแสงประทปีวทิยามลูนิธิ ต าบลฉลุง อ าเภอเมอืงสตูล 

จงัหวดัสตูล 1 แหง่

(2.1.3) ปรบัปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค ์โรงเรยีนวทิยาอสิลามมลูนิธิ ต าบลตะลุโบะ 

อ าเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี 1 แหง่

(2.1.4) ปรบัปรุงซ่อมแซมอาคารหอพกั โรงเรยีนดารุลไอตมัอลัมาซากีน ต าบลกาตอง อ าเภอยะหา 

จงัหวดัยะลา 1 แหง่

(2.1.5) ปรบัปรุงต่อเตมิอาคารเรยีน โรงเรยีนอะหม์าดวีทิยามลูนิธิ ต าบลมว่งเตี้ย อ าเภอแมล่าน 

จงัหวดัปตัตานี 1 แหง่

(2.1.6) ปรบัปรุงต่อเตมิอาคารละหมาด โรงเรยีนเจรญิศาสนว์ทิยา ต าบลตาเนาะปูเตะ๊ อ าเภอบนันงัสตา

 จงัหวดัยะลา 1 แหง่

(2.2) เงนิอุดหนุนส่งเสรมิการพฒันาโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอสิลามในโครงการตามพระราชด าริ

สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารใีหม้คุีณภาพ

(2.2.7) ปรบัปรุงซ่อมแซมอาคารเรยีน โรงเรยีนศาสนอ์สิลาม ต าบลเตราะบอน อ าเภอสายบรุ ี

จงัหวดัปตัตานี 1 แหง่

(2.2.8) ปรบัปรุงล  ารางระบายน า้ โรงเรยีนตน้ตนัหยง ต าบลรอืเสาะ อ าเภอรอืเสาะ จงัหวดันราธิวาส 1 แหง่

3) เงนิอุดหนุนการศึกษาต่อเน่ืองทายาทผูไ้ดร้บัผลกระทบจากความไมส่งบ 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

4) เงนิอุดหนุนส่งเสรมิการพฒันาโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอสิลามในโครงการตามพระราชด าริ

สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารใีหม้คุีณภาพ

5) เงนิอุดหนุนพฒันาประสทิธิภาพการจดัการศึกษาของโรงเรยีนเอกชนในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้
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2. งบรายจา่ยอื่น 107,759,600           บาท

3,300,000              บาท

16,033,100             บาท

11,682,500             บาท

5,811,100              บาท

2,250,000              บาท

5,388,000              บาท

1,276,000              บาท

770,600                บาท

2,017,900              บาท

22,090,700             บาท

13,407,600             บาท

9,598,800              บาท

2,302,800              บาท

11,830,500             บาท

1) โครงการฝึกอาชีพจงัหวดัชายแดนภาคใตต้ามแนวทางโรงเรยีนพระดาบส

2) โครงการจดัการศึกษาตลอดชีวติในสถาบนัศึกษาปอเนาะ

3) โครงการเรยีนรูภ้าษาเพือ่การสือ่สาร สู่หมูบ่า้นชายแดนใต ้

4) โครงการนอ้มน าหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีงสู่ประชาชนจงัหวดัชายแดนใต ้

5)  โครงการกีฬา กศน.สานสมัพนัธช์ายแดนใต ้

6) โครงการลูกเสอื กศน.ชายแดนใต ้

7) โครงการมหกรรมวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีเพือ่ชีวติและสงัคมตามพระอฉัรยิภาพ สู่วถิกีารเรยีนรู ้

8) โครงการพฒันาคุณภาพการจดัการเรยีนรูโ้รงเรยีนเอกชนทีจ่ดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

9) โครงการส่งเสรมิการใชห้ลกัสูตรการศึกษาข ัน้พื้นฐานและหลกัสูตรอสิลามศึกษาแบบบูรณาการ

10) โครงการเสรมิสรา้งความเขา้ใจในสถานศึกษาเอกชน

11) โครงการยกระดบัคุณภาพการศึกษาเอกชนจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้นศตวรรษที ่21

12) โครงการเสรมิสรา้งคุณภาพชีวติตามหลกัเศรษฐกิจพอเพยีงในสถานศึกษาเอกชนจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

13) โครงการการศึกษาเอกชนในจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้พือ่ความม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื

14) โครงการพฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจ่าย

10,808,300 บาท

โครงการสรา้งภูมิคุม้กนัและป้องกนัยาเสพติด 10,808,300 บาท

1. งบรายจา่ยอื่น 10,808,300            บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการรณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 

(TO BE NUMBER ONE) 10,000,000             บาท

2) ค่าใชจ่้ายโครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 808,300                บาท

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปรามและบ าบดัรกัษาผูต้ิดยาเสพติด

เป้าหมาย : เด็ก เยาวชน ผูใ้ชแ้รงงาน และประชาชน ไดร้บัการสรา้งภูมิคุม้กนัและป้องกนั

ยาเสพติด หมู่บา้น/ชุมชน พื้นที่เป้าหมายมีการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด



69

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจ่าย

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิดิจิทลั 104,559,300 บาท

โครงการพฒันาเศรษฐกจิดิจทิลั 104,559,300 บาท

1. งบรายจา่ยอื่น 104,559,300           บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการสรา้งเครอืข่ายดจิทิลัชุมชนระดบัต าบล 104,559,300           บาท

เป้าหมาย : เพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกจิและสรา้งความเท่าเทียมทางสงัคม

ดว้ยเทคโนโลยีดิจิท ั
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจ่าย

แผนงานบูรณาการวิจยัและนวตักรรม 3,574,900 บาท

เป้าหมาย : วิจยัเพื่อสรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ

โครงการวิจยัเพื่อสรา้งองคค์วามรูสู้ก่ารพฒันาการศึกษา 2,326,900 บาท

1. งบรายจา่ยอื่น 2,326,900              บาท

1,624,000              บาท

702,900                บาท

โครงการพฒันาระบบมาตรฐานคุณภาพงานวิจยัและผลิตบคุลากร

ดา้นวิจยั 1,248,000 บาท

1. งบรายจา่ยอื่น 1,248,000              บาท

1,248,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายเกีย่วกบัการด าเนินงานโครงการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูสู่้การพฒันาการศึกษา

2) ค่าใชจ่้ายโครงการวจิยัเพือ่แกไ้ขปญัหาการด าเนินงานของหน่วยงาน

เป้าหมาย : พฒันาระบบโครงสรา้งพื้นฐาน และปจัจยัเอื้อที่สนับสนุนการวิจยั

และนวตักรรม

1) ค่าใชจ่้ายเกีย่วกบัการด าเนินงานโครงการพฒันาระบบมาตรฐานคุณภาพงานวจิยัและผลติบคุลากรดา้นวจิยั
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจ่าย

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตามช่วงวยั 4,780,980,900 บาท

เป้าหมาย : คนไทยมีศกัยภาพตลอดช่วงวยั

โครงการพฒันาคนตลอดช่วงวยั 4,766,746,100 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 4,766,746,100         บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 4,766,746,100         บาท

1) เงนิอุดหนุนโครงการอาหารเสรมิ (นม) 2,899,098,100         บาท

2) เงนิอุดหนุนโครงการอาหารกลางวนั 1,867,648,000         บาท

โครงการพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ 14,234,800 บาท

1. งบรายจา่ยอื่น 14,234,800            บาท

1) โครงการจดัหลกัสูตรการดูแลผูสู้งอายุกระทรวงศึกษาธิการ 14,234,800             บาท
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจ่าย

33,449,129,100 บาท

โครงการปรบัปรุงระบบการเรียนรู ้ 155,948,500 บาท

1. งบรายจา่ยอื่น 155,948,500           บาท

12,525,400             บาท

6,720,000              บาท

4,161,400              บาท

3,413,900              บาท

2,365,800              บาท

1,636,100              บาท

1,043,100              บาท

124,082,800           บาท

โครงการพฒันาศกัยภาพครูและบคุลากรทางการศึกษา 61,229,400 บาท

1. งบรายจา่ยอื่น 61,229,400            บาท

1) โครงการพฒันาทกัษะครู กศน. ตน้แบบการสอนภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 3,300,000              บาท

2) โครงการพฒันาคุณภาพครูโรงเรยีนเอกชน 52,529,400             บาท

3) โครงการพฒันาทกัษะการใชภ้าษาองักฤษเพือ่การสือ่สารในโรงเรยีนเอกชน 5,400,000              บาท

โครงการส่งเสริมการผลิตและพฒันากาํลงัคน 11,803,100 บาท

1. งบรายจา่ยอื่น 11,803,100            บาท

11,803,100             บาท

โครงการพฒันาสือ่และเทคโนโลยีดิจทิลัเพื่อการศึกษา 337,262,100 บาท

1. งบลงทนุ 320,166,400           บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 320,166,400           บาท

1.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 320,166,400           บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 307,423,700           บาท

29,176,000             บาท

18,237,700             บาท

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรยีนรูต้ลอดชีวิต

เป้าหมาย : ผูเ้รยีนไดร้บัการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนสูงข้ึน

มีทกัษะในการคิดวิเคราะหแ์ละการเรยีนรูต้ลอดชีวิตอย่างท ัว่ถงึตอบสนองความตอ้งการ

ของคนทกุช่วงวยัและมีศกัยภาพที่สอดคลอ้งกบัทิศทางการพฒันาประเทศ

1) ค่าใชจ่้ายโครงการแกนน าเยาวชนการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ตามบรบิทอตัลกัษณ์ของทอ้งถิน่/กลุม่จงัหวดั

2) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาชุดเครื่องมอืมาตรฐานระดบัชาตสิ าหรบัประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม

และความเป็นพลเมอืงของผูเ้รยีนทกุช่วงช ัน้

3) โครงการขบัเคลือ่นการจดัการเรยีนรูส้ะเตม็ศึกษา (STEM Education)

4) โครงการเสรมิสรา้งคุณธรรม จรยิธรรมในสถานศึกษา โรงเรยีนคุณธรรม

5) โครงการส่งเสรมิกระบวนการเรยีนการสอนลูกเสอืในสถานศึกษา

6) โครงการขบัเคลือ่นนโยบาย ลดเวลาเรยีน เพิม่เวลารู ้

7) โครงการประเมนิคุณภาพผูเ้รยีนระดบัการศึกษาภาคบงัคบั

8) ค่าใชจ่้ายโครงการส่งเสรมิเวทแีละประชาคมเพือ่การจดัท ารูปแบบและแนวทางพฒันาหลกัสูตรต่อเน่ือง

เชื่อมโยงการศึกษาข ัน้พื้นฐานกบัอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

1) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาเครอืข่ายความร่วมมอืการผลติและการพฒันาก าลงัคนในระดบัจงัหวดั

ตามรูปแบบประชารฐั

(1) โครงการพฒันาระบบฐานขอ้มลูจดัเก็บทะเบยีนประวตัผูิเ้รยีนและบคุลากรในสงักดั 

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

(2) โครงการศูนยก์ลางการใหบ้รกิารสือ่เพือ่การจดัการเรยีนการสอนและการเรยีนรูต้ลอดชีวติ ส านกังาน

ปลดักระทรวงศึกษาธิการ แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
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260,010,000           บาท

1.1.1.2 ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 12,742,700             บาท

12,742,700             บาท

2. งบรายจา่ยอื่น 17,095,700            บาท

1) ค่าครุภณัฑ์ 16,134,800             บาท

16,134,800             บาท

2) โครงการพฒันาบคุลากร (Training) 960,900                บาท

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวิต 736,189,200 บาท

1. งบรายจา่ยอื่น 736,189,200           บาท

467,712,000           บาท

7,749,500              บาท

5,095,700              บาท

116,068,700           บาท

86,600,000             บาท

52,963,300             บาท

โครงการหน่ึงอาํเภอหน่ึงทนุ 847,782,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 847,782,000           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 847,782,000           บาท

1) เงนิอุดหนุนโครงการทนุการศึกษาหน่ึงอ าเภอหน่ึงทนุ 847,782,000           บาท

โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาล

จนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน 31,298,914,800 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 31,298,914,800        บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 31,298,914,800        บาท

1) เงนิอุดหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานของโรงเรยีนเอกชน 27,164,370,800        บาท

1.1 ค่าจดัการเรยีนการสอน 23,904,592,600        บาท

1.2 ค่าหนงัสอืเรยีน 637,273,600           บาท

1.3 ค่าเครื่องแบบนกัเรยีน 755,032,700           บาท

1.4 ค่าอุปกรณ์การเรยีน 712,999,200           บาท

1.5 ค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน 1,154,472,700         บาท

2) เงนิอุดหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 4,134,544,000         บาท

2.1 ค่าจดัการเรยีนการสอน 3,011,052,000         บาท

2.2 ค่าหนงัสอืเรยีน 391,074,500           บาท

2.3 ค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน 732,417,500           บาท

(3) โครงการบูรณาการระบบเครอืข่ายของกระทรวงศึกษาธิการเพือ่ประโยชนใ์นการเชื่อมโยงขอ้มลูใหม้ี

ประสทิธิภาพสูงสุด ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

(1) อุปกรณ์หอ้งผลติข่าวโทรทศัน ์ETV  ศูนยเ์ทคโนโลยทีางการศึกษา แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ี

กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

(1) โครงการพฒันาระบบศูนยก์ลางบูรณาการขอ้มลูทะเบยีนโรงเรยีนและประวตัผูิเ้รยีน ครู 

บคุลากรโรงเรยีนเอกชน ส านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการศึกษาเอกชน แขวงดุสติ เขตดุสติ 

กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

1) โครงการศูนยฝึ์กอาชีพชุมชน

2) โครงการพฒันาการจดัประสบการณ์การเรยีนการสอนปฐมวยั

3) โครงการยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาส าหรบัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการจ าเป็นพเิศษ

4) โครงการ Smart ONIE เพือ่สรา้ง Smart Farmer

5) โครงการภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารดา้นอาชีพ

6) ค่าใชจ่้ายโครงการส่งเสรมิและพฒันาการจดัการศึกษาเดก็ปฐมวยั (อนุบาล 1-3)
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แผนงานบูรณาการบรหิารจดัการขยะและสิ่งแวดลอ้ม 14,848,000 บาท

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการขยะมูลฝอย 14,848,000 บาท

1. งบรายจา่ยอื่น 14,848,000            บาท

1) โครงการบรหิารจดัการขยะมลูฝอย โดยการมส่ีวนร่วมของชุมชน 14,848,000             บาท

เป้าหมาย : ขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอนัตรายชุมชน มูลฝอยติดเช้ือ 

และกากอตุสาหกรรมที่เป็นอนัตรายไดร้บัการจดัการอย่างถูกตอ้ง รอ้ยละ 60, 

15, 90 และ 80
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2,741,400 บาท

โครงการเครือข่ายต่อตา้นการทจุริต กระทรวงศึกษาธิการ 2,741,400 บาท

1. งบรายจา่ยอื่น 2,741,400              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการขบัเคลือ่นปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีงสู่สถานศึกษา 2,741,400              บาท

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปรามการทจุรติและประพฤติมิชอบ

เป้าหมาย : สงัคมไทยมีภาพลกัษณ์การป้องกนั และปราบปรามการทจุริตดีข้ึน 


