ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ
เป้าหมาย
เป้าประสงค์กระทรวง

คนไทยได้รับโอกาสในการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรมสาคัญ

กลุม่ เป้าหมาย

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน
สอดคล้องกับ

งบประมาณ/เวลาดาเนินการ

พืน้ ที่เป้าหมาย

ตัวชี้วัดโครงการ/
กิจกรรมและค่าเป้าหมาย

รวม 4 ไตรมาส

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

แผนฯ 12
ศธ

แผน 12
(สศช)

ยุทธศาสตร์
ชาติ

นโยบาย
รัฐบาล

4

1

3

4

รวม
15. การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
4,780.9809

ตลอดชีวิต
โครงการ : โครงการพัฒนาคนตลอดช่วงวัย
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนโรงเรียน
เอกชนระดับปฐมวัย
1.1 เงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม)
1.2 เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนโรงเรียนเอกชน
ระดับประถมศึกษา
2.1 เงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม)
2.2 เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน
โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูส้ ูงอายุ
1. โครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ
1.1 จัดอบรมหลักสูตรการดูแลผูส้ ูงอายุ (หลักสูตร 420 ชั่วโมง)

573,428 คน
573,428 คน
184,814 คน
1,019,483 คน

โรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ

โรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ

จานวนนักเรียนระดับปฐมวัยที่ได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
(573,428 คน)การส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต (573,428 คน)
จานวนนักเรียนระดับประถมศึกษาที่ได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
(1,019,483 คน)

1,019,483 คน
282,098 คน

อสม. หรือประชาชนที่มีผู้สูงอายุ

กศน. อาเภอ

ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์

ในครอบครัว และประชากรวัย
แรงงาน จานวน 3,720 คน

จานวน 194 แห่ง

การอบรมตามหลักสูตรที่กาหนด
(ร้อยละ 80)

4,766.7461

2,383.3731

1,513.6437

434.8646

434.8647

1,782.8950
1,043.6390
739.2560

891.4475
521.8195
369.6280

578.3558
208.7278
369.6280

156.5458
156.5458

156.5459
156.5459

2,983.8511
1,855.4591
1,128.3920

1,491.9256
927.7296
564.1960

935.2879
371.0919
564.1960

278.3188
278.3188

278.3188
278.3188

4

1

3

4

14.2348

3.5587

3.5587

3.5587

3.5587

4

1

3

4

23.1433

14.8245

4

1

3

4

44.2041
1. โครงการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
2. โครงการพัฒนาทักษะการดารงชีวิตด้วยการส่งเสริมพลังสุขภาพจิต
3. โครงการพัฒนาศักยภาพคนไทย

ประชาชน

ทั่วประเทศ

1. เด็กที่มีพฒ
ั นาสมวัยไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85
2. ด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51
3. เด็กไทยมี IQ เฉลี่ยไม่ต่ากว่า 100
และมี EQ ไม่ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ร้อยละ 70
4. ร้อยละ 45 ของเด็กวัยเรียน
มีพฤติกรรมสุขภาพที่พงึ ประสงต์
5. เด็กอายุ 15-21 ปี ร้อยละ 75
ได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตหรือ
ทักษะการทางาน
6. ร้อยละ 85 ของแรงงานที่สาเร็จ
การฝึกอบรมได้ตามมาตรฐานการฝึก
7. ผู้สูงอายุที่ต้องการทางาน
และมีงานทาเพิ่มขึ้นร้อยละ 90

44.2041

16. การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
32,882.8860
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3.9679

2.2684

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ
เป้าหมาย
เป้าประสงค์กระทรวง

ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรมสาคัญ

กลุม่ เป้าหมาย

งบประมาณ/เวลาดาเนินการ

พืน้ ที่เป้าหมาย

ตัวชี้วัดโครงการ/
กิจกรรมและค่าเป้าหมาย

โรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ

2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการ ศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1 ผู้บริหาร ครูผู้สอนและบุคลากรที่ ทั่วประเทศ
– 3)
เกีย่ วข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัย
ที่ได้รับการพัฒนา
จานวน 7,600 คน
3. โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสาหรับเด็กที่มีความ
ต้องการจาเป็นพิเศษ

767 โรง

4. โครงการหนึ่งอาเภอหนึ่งทุน

นักเรียนทุนในโครงการรุ่นที่ 3 และ 928 อาเภอ/เขต
รุ่นที่ 4
1. ประชาชน จานวน 148,480 คน 77 จังหวัดทั่วประเทศ
2. กลุ่มเกษตรชุมชนดีเด่น จานวน
77 แห่ง

5. โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer

6. โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ

ประชาชนในพื้นที่ที่มีสถานศึกษา
ในสังกัดสานักงาน กศน. ตั้งอยู่
ครอบคลุมพื้นที่ 77 จังหวัด

แผนฯ 12
ศธ

แผน 12
(สศช)

ยุทธศาสตร์
ชาติ

นโยบาย
รัฐบาล

4

1

3

4

13.2473

4

1

3

4

3.2352

1.6074

4

1

3

4

422.4701

0.5592

424.1935

0.5592

4

1

3

4

116.0687

29.0172

29.0172

29.0172

29.0171

4

1

3

4

86.6000

21.6500

21.6500

21.6500

21.6500

4

1

3

4

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

32,882.8860

10,595.0419

8,127.0068

8,333.2994

5,827.5379

7.7495

0.9238

6.8257

52.9633

13.7260

25.9900

5.0957

0.2531

จานวน 1,127 คน

847.7820

1) จัดทารายการโทรทัศน์ ด้านการเกษตร
จานวน 52 ตอน
2) จัดทา CD รายการโทรทัศน์ด้าน
การเกษตรเพื่อเผยแพร่ จานวน 386,048
แผ่น

แนวทางที่ 5 : ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการ
เรียนรู้ ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
โครงการ : โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1. โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน
สอดคล้องกับ

1. จานวนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย
(1,000 โรง)
2. ร้อยละของเด็กปฐมวัยในโรงเรียน
เอกชนที่เข้าร่วมโครงการมีพฒ
ั นาการสมวัย
(ร้อยละ 85)
จานวนผู้บริหาร ครูผู้สอนและบุคลากรที่
เกีย่ วข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัยที่ได้รับ
การพัฒนา(จานวน 7,600 คน)

โรงเรียนเอกชนที่จัด
ร้อยละของนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน
การศึกษาสาหรับนักเรียนพิการ ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในรูปแบบที่
เหมาะสมอย่างเต็มศักยภาพ (ร้อยละ 100)

ศูนย์อาเซียนศึกษา กศน.
1. ประชาชนได้รับการอบรมตามหลักสูตร
จานวน 928 แห่ง ทั่วประเทศ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ
(ระยะสั้น) จานวน 167,040 คน
2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการอบรม
ตามหลักสูตรมีความรู้ในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ และสามารถนาไปประยุกต์ใช้
ในการดาเนินชีวิตได้ (ร้อยละ 80)
3. มีหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ด้านอาชีพ (ระยะสั้น) จานวน 6 หลักสูตร
4. มีสื่อที่มีความสอดคล้องกับหลักสูตร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ
(ระยะสั้น) สาหรับประชาชน จานวน 3
รูปแบบ
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รวม 4 ไตรมาส

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ
เป้าหมาย
เป้าประสงค์กระทรวง

ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรมสาคัญ

7. โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

กลุม่ เป้าหมาย
ประชาชนที่สนใจเข้ารับการฝึก
อาชีพ จานวน 519,800 คน

งบประมาณ/เวลาดาเนินการ

พืน้ ที่เป้าหมาย
77 จังหวัดทั่วประเทศ

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบ
ผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับ หน่วยงาน/สถานศึกษา สังกัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้รับการ
สานักงาน กศน. ทั่วประเทศ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายตามสิทธิที่
กาหนดไว้ จานวน 1,295,400 คน

2. โครงการอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน 2,055,910 คน
เอกชน

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน
สอดคล้องกับ

โรงเรียนเอกชนที่จัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานทั่ว
ประเทศ

ตัวชี้วัดโครงการ/
กิจกรรมและค่าเป้าหมาย

รวม 4 ไตรมาส

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

116.9280

ไตรมาส 3

116.9280

ไตรมาส 4

116.9280

แผนฯ 12
ศธ

แผน 12
(สศช)

ยุทธศาสตร์
ชาติ

นโยบาย
รัฐบาล

4

1

3

4

4

1

3

4

จานวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการ
ฝึกอาชีพ เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ

467.7120

116.9280

1. จานวนผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้รับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายตามสิทธิที่กาหนดไว้จานวน
1,295,400 คน
2. ร้อยละ 100 ของผู้ได้รับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายที่เรียนต่อเนื่องตลอดภาคเรียน

4,134.5440

2,067.2720

1. จานวนนักเรียนในโรงเรียนเอกชนได้รับ
การสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(2,055,910 คน)
2. ร้อยละของผู้ปกครองของนักเรียน
สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาตาม
รายการที่ได้รับการสนับสนุน (ร้อยละ 100)

27164.371

7922.802

7922.802

5659.384

5659.384

4

1

3

4

23.3917

15.5908

14.8821

17.0076

4

1

3

4

2,067.2720

39,963.9046
โครงการ : ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการ
เรียนรูต้ ลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
กิจกรรมหลัก การพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ
1. นักเรียนปฐมวัยทุกคนในสังกัด
2. ศึกษานิเทศก์ปฐมวัยทุกเขต
พื้นที่การศึกษา
3. ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน
ทุกโรงเรียนที่เปิดสอนระดับปฐมวัย

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา/โรงเรียน

- ร้อยละ100 ของเด็กปฐมวัยได้รับการ
พัฒนา
อย่างมีคุณภาพ

4. พ่อแม่ผู้ปกครองระดับปฐมวัย
5. โรงเรียนที่เปิดสอนระดับปฐมวัย
ทุกโรงเรียน
รวม 27,316 โรงเรียน
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70.8722

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ
เป้าหมาย
เป้าประสงค์กระทรวง

ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรมสาคัญ

กลุม่ เป้าหมาย

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน
สอดคล้องกับ

งบประมาณ/เวลาดาเนินการ

พืน้ ที่เป้าหมาย

ตัวชี้วัดโครงการ/
กิจกรรมและค่าเป้าหมาย

กิจกรรมหลัก ขับเคลื่อนการแก้ปัญหาเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษาให้
กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา

1. ประชากรวัยเรียนอายุตั้งแต่ 3 - - ศึกษาธิการจังหวัด/
- ร้อยละ 100 ของประชากรวัยเรียนที่อยู่
18 ปี ได้เข้าสู่ระบบการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ นอกระบบการศึกษาได้กลับเข้าสู่ระบบ
อย่างทั่วถึง และเสมอภาค
โรงเรียน/
การศึกษา จนจบหลักสูตรการศึกษาขั้น
กระทรวงมหาดไทย/
พื้นฐาน
หน่วยงานอืน่ ที่จัดการศึกษา

กิจกรรมหลัก การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

จานวนโรงเรียนขนาดเล็กที่มี
นักเรียนไม่เกิน 40 คน จานวน
2,516 โรง

77 จังหวัด

โรงเรียนขนาดเล็กสามารถจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้สูงขึ้น

กิจกรรมหลัก การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จานวนนักเรียน
6,979,015 คน

โรงเรียน

1. จานวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ร้อยละของผู้ปกครองีความพึงพอใจที่
ได้รับการบริการขั้นพื้นฐาน

กิจกรรมหลัก พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบูรณาการข้อมูลและสร้าง
หลักประกันโอกาสการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทุกสังกัดตั้งแต่ระดับอนุบาลมัธยมศึกษา/ปวช.(อายุ 3-18 ปี)
ประมาณ 10,000,000 คน

โรงเรียนที่จัดการเรียนการ
สอนระดับอนุบาล –
มัธยมศึกษา และ ปวช. ทุก
สังกัด

ฐานข้อมูลนักเรียนระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานมีความสมบูรณ์ครบถ้วน ร้อยละ 100

รวม 4 ไตรมาส

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

แผนฯ 12
ศธ

แผน 12
(สศช)

ยุทธศาสตร์
ชาติ

นโยบาย
รัฐบาล

6.4254

2.1206

1.4140

1.3497

1.5411

4

2

4

4

3,139.0805

1,747.9704

1,223.9966

78.7879

88.3256

4

2

4

4

36,230.4059

28,984.3834

4

2

4

4

68.5000

24.3865

24.3865

9.8865

9.8405

4

2

4

4

7.8750

3.9383

3.9367

0.0000

0.0000

4

2

4

4

440.7456

344.4394

31.6283

30.1899

34.4880

4

2

4

4

-

7,246.0225

-

โรงเรียนทุกสังกัด ประกอบด้วย
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
วัฒนธรรม ฯลฯ
หน่วยงานที่เกีย่ วข้องกับการดูแล
เด็กและเยาวชน ประกอบด้วย
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงมหาดไทยกระทรวง
พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของ
มนุษย์ กระทรวงแรงงาน ฯลฯ

เพิ่มกิจกรรม

กิจกรรมหลัก ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี

นักเรียน

สพม.42 เขต

เชิงปริมาณ : นักเรียนได้รับทุนการศึกษามี
โอกาสทางการศึกษาที่สูงขึ้น

เพิ่มกิจกรรม

กิจกรรมหลัก การยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่ต้องการความ
ช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน

โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจาก
สพท. ตามเกณฑ์ที่กาหนด

สพท. 225 เขต

เชิงปริมาณ : จานวนสถานศึกษาที่ได้รับ
การบริหารจัดการเป็นพิเศษให้มี
ประสิทธิภาพ

9,437.0452
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ
เป้าหมาย
เป้าประสงค์กระทรวง

ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรมสาคัญ

1. โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะ

กลุม่ เป้าหมาย
นักเรียน นักศึกษา

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน
สอดคล้องกับ

งบประมาณ/เวลาดาเนินการ

พืน้ ที่เป้าหมาย

ตัวชี้วัดโครงการ/
กิจกรรมและค่าเป้าหมาย

ทั่วประเทศไทย จานวน 265 แห่ประชาชนผู
ง
้รับบริการ

รวม 4 ไตรมาส

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

แผนฯ 12
ศธ

แผน 12
(สศช)

ยุทธศาสตร์
ชาติ

นโยบาย
รัฐบาล

363.7900

183.8951

87.3097

90.9476

1.6376

4

2

4

4

184.1600

111.8549

33.8400

37.3050

1.1601

4

2

4

4

8,720.0800

2,722.0020

2,213.3888

2,480.3287

1,304.3605

4

2

4

4

169.0152

33.0610

58.1142

61.8456

15.9944

4

2

4

4

362.5224

146.5248

102.6366

77.9102

35.4508

4

1

4

5

และประเทศลาว จานวน 2 แห่ง(100 คน/ศูนย์) 100,000 คน

วิชาชีพเพือ่ เตรียมความพร้อมเข้าสูต่ ลาดแรงงาน

และประชาชน

กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้าง
เพื่อชุมชน (Fix it Center)
2. โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพือ่ สร้างโอกาส
สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ประชาชน
กิจกรรม : พัฒนาอาชีพต่อยอดอาชีพประชากรวัยแรงงาน วิชาชีพ
กลุ่มเป้าหมายพิเศษ และผู้สูงอายุ
กิจกรรม: พัฒนาการจัดการศึกษาสาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ

เยาวชนนอกระบบการศึกษา/

สถานศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตร จานวนประชาชนที่เข้ารับการ

ผู้สูงอายุ/ผู้ด้อยโอกาส

วิชาชีพระยะสั้นและหน่วยงาน พัฒนาทักษะอาชีพแบบครบวงจร

ทางการศึกษา/

ราชการที่ประสงค์

ผู้ตกงาน/ว่างงาน/ไม่มีงานทา

จะจัดสอนหลักสูตรวิชาชีพ

นักเรียน นักศึกษา

สถานศึกษาสังกัดสอศ.

จานวนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

กิจกรรม : จัดอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ
12. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน (สอศ.)
กิจกรรม : สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของ
อาชีวศึกษารัฐ
กิจกรรม : สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของ
อาชีวศึกษาเอกชน
13. โครงการอาชีวะ (พระดาบส)
กิจกรรม : พัฒนาอาชีพให้นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ห่างไกล

1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นักเรียนและประชาชน

โรงเรียนสาธิตของ
สถาบันอุดมศึกษา

สถานศึกษสังกัด สอศ.

ทั่วประเทศ

อายุไม่เกิน 25 ปี ได้รับการ
ฝึกอบรมสายวิชาชีพ

1.ร้อยละของผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้รับการอุดหนุนและการช่วยเหลือ
ค่าใช้จ่ายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีความเหมาะสมกับสภาวะทาง
เศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ร้อยละ 100
497.5862

แนวทางที่ 5 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการ
เรียนรูต้ ลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ
เป้าหมาย
เป้าประสงค์กระทรวง

ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรมสาคัญ

กลุม่ เป้าหมาย

โครงการทุนสนับสนุนการศึกษานักเรียน นักศึกษาและครู
เพือ่ พัฒนาให้เป็นผูม้ ีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีและตอบสนองต่อความต้องการ
ของประเทศและหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
กิจกรรม : ทุนสนับสนุนการศึกษานักเรียน นักศึกษาและครูเพื่อพัฒนา นักเรียน นักศึกษา
ให้เป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน
สอดคล้องกับ

งบประมาณ/เวลาดาเนินการ

พืน้ ที่เป้าหมาย

ตัวชี้วัดโครงการ/
กิจกรรมและค่าเป้าหมาย

รวม 4 ไตรมาส

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

497.5862

ศูนย์โรงเรียนและศูนย์

1. จานวนผู้มีความสามารถพิเศษ

มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ 3,362 คน

แผนฯ 12
ศธ

แผน 12
(สศช)

ยุทธศาสตร์
ชาติ

นโยบาย
รัฐบาล

4

1

1

4

17. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และผู้ประกอบการ OTOP
โครงการ : พัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP
กิจกรรม : ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
ผู้ประกอบการ OTOP

1. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจรากฐานและชุมชนเข้มแข็ง

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หรือมีผลกระทบ

ประชาชน

สถาบันอุดมศึกษา

ทั่วประเทศ

40.0000
40.0000

16.1125

10.9625

5.9625

6.9625

4

73.7395

29.7699

40.7510

2.4136

0.8050

4

3

2

6

95.7342

38.3060

52.8628

4

3

4

5

3

2

6

1.จานวนผู้ประกอบการ/ทายาท
ผู้ประกอบการโครงการ OTOP ได้รับการ
พัฒนาทักษะในการประกอบธุรกิจ 100 ราย
2. จานวนผลิตภัณฑ์ OTOP ทีไ่ ด้รับการ
พัฒนาด้วยนวัตกรรม องค์ความรู้ของสถาบัน
อุดมศึกษา 150 ราย
3. จานวนผลิตภัณฑ์ OTOP ได้รับการจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้า การสร้างแบรนด์
ทีไ่ ด้มาตรฐานพร้อมออกสู่ตลาด 150 ราย
4. จานวนผลิตภัณฑ์ OTOP ได้รับการ
ส่งเสริมช่องทางการจัดจาหน่ายผ่าน
IT และ Social Media ร้อยละ 20
5. ผลิตภัณฑ์ OTOP ได้รับการยกระดับทัง้
ในเรื่องของคุณภาพผลิตภัณฑ์และเครื่อง
หมายการค้า 150 ราย
6. ผลิตภัณฑ์ของ OTOP ได้รับการพัฒนา
ด้วยองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย 150 ราย

1. กลุ่มอาชีพ/วิสาหกิจที่ได้รับการ
พัฒนา 1 กลุ่ม
2. จานวนประชาชนที่ไดรับการส่งเสริม
อาชีพ 524,811 ราย/ครัวเรือน/
ชุมชน/ตาบล
3. จานวนผู้ประกอบการชุมชนที่ไดรับ
การพัฒนาศักยภาพด้านการผลิต ผลิตภัณฑ์
ให้ตรงตามความต้องการของตลาด
จานวน 6,633 ราย/กลุ่ม/ชุมชน
/เครือข่าย

แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพือ่
รองรับสังคมผูส้ ูงอายุ
1. โครงการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

ประชาชน

ทั่วประเทศ

1. นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการดูแล
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3.063

1.5024

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ
เป้าหมาย
เป้าประสงค์กระทรวง

ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรมสาคัญ

2. โครงการผู้สูงอายุมีสุขภาวะที่ดี

กลุม่ เป้าหมาย

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน
สอดคล้องกับ

งบประมาณ/เวลาดาเนินการ

พืน้ ที่เป้าหมาย

ตัวชี้วัดโครงการ/
กิจกรรมและค่าเป้าหมาย
ผู้สูงอายุ จานวน 6 เรื่อง
2. ผู้สูงอายุที่เข้าถึงเทคโนโลยีนวัตกรรม/
ระบบการดูแลด้านสุขภาพ
จานวน 200,000 คน
3. สูงอายุที่เข้าถึงระบบการคุ้มครอง
ทางสังคม จานวน 73,000 คน
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รวม 4 ไตรมาส

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

แผนฯ 12
ศธ

แผน 12
(สศช)

ยุทธศาสตร์
ชาติ

นโยบาย
รัฐบาล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

สป.
สป.

สป.

สป.

สถาบัน
อุดมศึกษา
สถาบัน
อุดมศึกษา

สป.
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หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

สป.(สช.)

สป.

สป.(สช.)

สป.
สป.(กศน.)

สป.(กศน.)
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หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สป.(กศน.)

สป.(กศน.)

สป.(สช.)

สพฐ.

สพฐ.
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หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

สอศ.
125

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

สถาบัน
อุดมศึกษา

สสวท.
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หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

สกอ.
สกอ.

สถาบัน
อุดมศึกษา

สถาบัน
อุดมศึกษา
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หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
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