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งบประมาณรายจ่าย บาท บาท
เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท
หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทนีาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วิสยัทศัน์

2. พนัธกจิ

327,374,722,500
714,315,200 1,213,050,300

ภายในปี 2570 ผูเ้รยีนทกุช่วงวยัไดร้บัการพฒันาเต็มตามศกัยภาพ มคุีณธรรม จรยิธรรม มทีกัษะทจีาํเป็น พรอ้มเรยีนรู ้
ตลอดชีวติและปรบัตวัสอดคลอ้งกบัวถิชีีวติโลกยุคใหม่

กระทรวงศึกษาธิการ

งบประมาณ ปี 2565 ปี 2566
             330,426,592,200

1. พฒันาการจดัการศึกษาใหม้คุีณภาพตามมาตรฐาน
2. สรา้งโอกาสการเรยีนรูต้ลอดชีวติ และลดความเหลอืมลาํทางการศึกษา
3. ผลติ พฒันา และสรา้งเสรมิศกัยภาพกาํลงัคนทมีคุีณภาพ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงานและความ
ตอ้งการของประเทศ
4. ส่งเสรมิ สนบัสนุนการสรา้งผลงานวจิยั องคค์วามรู ้เทคโนโลย ีนวตักรรมและสงิประดษิฐท์สีามารถนาํไปใชป้ระโยชน์
สาํหรบัการพฒันาดา้นการศึกษา สงัคม หรอืสรา้งมูลค่าเพมิเชิงเศรษฐกจิ
5. พฒันาระบบบรหิารจดัการการศึกษาใหท้นัสมยั มปีระสทิธิภาพตามหลกัธรรมาภบิาล



3. ผลสมัฤทธิและประโยชน์ทีคาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้่ายงบประมาณ

ผลสมัฤทธิ
หน่วยนับ

คา่เป้าหมาย
และประโยชน์ทีคาดว่าจะไดร้บั ปี 2565 ปี 2566

(1) ผลสมัฤทธิ : ผูเ้รียนไดร้บัการศึกษาทมีคุีณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาต ิมทีกัษะการเรียนรู ้และทกัษะทจีาํเป็นของโลกยุค
ใหม ่สามารถเขา้ถงึการเรียนรู ้อยา่งต่อเนืองตลอดชีวติ ไดร้บัการ
พฒันาศกัยภาพตามพหปุญัญา

- ตวัชีวดั : อนัดบัขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศดา้น
การศึกษา (IMD)(ดขีนึ 1 อนัดบั จากปีทผีา่นมา)

อนัดบั  - 55

(2) ผลสมัฤทธิ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายไดร้บับริการทางการศึกษา
และการเรียนรูต้ลอดชีวติอยา่งทวัถงึ ดว้ยรูปแบบและวธิีการทเีหมาะสม

- ตวัชีวดั : สดัส่วนประชากรนอกระบบการศึกษาวยัเรยีนระดบั
การศึกษาภาคบงัคบัรอ้ยละ (ป.1-ม.3) อายุ 6-14 ปี

ไมเ่กนิรอ้ยละ 5 5

- ตวัชีวดั : อตัราการเขา้เรยีนของผูเ้รยีนแต่ละระดบัการศึกษาต่อ
ประชากรกลุม่อายุ ระดบัก่อนประถมศึกษา

รอ้ยละ  - 100

- ตวัชีวดั : อตัราการเขา้เรยีนของผูเ้รยีนแต่ละระดบัการศึกษาต่อ
ประชากรกลุม่อายุ ระดบัประถมศึกษา

รอ้ยละ  - 100

- ตวัชีวดั : อตัราการเขา้เรยีนของผูเ้รยีนแต่ละระดบัการศึกษาต่อ
ประชากรกลุม่อายุ ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้

รอ้ยละ  - 100

- ตวัชีวดั : อตัราการเขา้เรยีนของผูเ้รยีนแต่ละระดบัการศึกษาต่อ
ประชากรกลุม่อายุ ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย
(สามญั-อาชีวศึกษา)

รอ้ยละ  - 78
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ผลสมัฤทธิ
หน่วยนับ

คา่เป้าหมาย
และประโยชน์ทีคาดว่าจะไดร้บั ปี 2565 ปี 2566

- ตวัชีวดั : รอ้ยละของผูเ้รียนทไีดร้บัการคดักรองเพอืพฒันา
พหปุญัญารายบคุคล

รอ้ยละ 8  -

- ตวัชีวดั : รอ้ยละของสถานศึกษาทสีามารถจดัการเรียน
การสอนเพอืพฒันาพหปุญัญารายบคุคล

รอ้ยละ 8  -

- ตวัชีวดั : อตัราการเขา้เรียนสุทธิระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ รอ้ยละ 80  -

- ตวัชีวดั : รอ้ยละของครูผูส้อนภาษาองักฤษทไีดร้บัการทดสอบ
ความสามารถทางภาษาองักฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR

รอ้ยละ 80  -

(4) ผลสมัฤทธิ : ผูเ้รียนไดร้บัการศึกษาทมีคุีณภาพตามมาตรฐาน มี
ทกัษะการเรียนรู ้และทกัษะทจีาํเป็นของโลกศตวรรษท ี21 สามารถ
เขา้ถงึการเรียนรูอ้ยา่งต่อเนืองตลอดชีวติ ไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ
ตามพหปุญัญา และมทีกัษะอาชีพทสีอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ตลาดแรงงาน

- ตวัชีวดั : อตัราความแตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่ม
โรงเรียนลดลง

รอ้ยละ 20  -

 - 80

(3) ผลสมัฤทธิ : กาํลงัคนมสีมรรถนะสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ตลาดแรงงานและความตอ้งการของประเทศ

- ตวัชีวดั : รอ้ยละของผูเ้รยีนทเีขา้ร่วมการจดัการศึกษาเชิงบูรณา
การกบัการทาํงานเพมิขนึ

รอ้ยละ  - 30

- ตวัชีวดั : รอ้ยละของผูส้าํเร็จการศึกษาทมีงีานทาํหรอืประกอบ
อาชีพไดภ้ายใน 1 ปี

รอ้ยละ  - 80

- ตวัชีวดั : รอ้ยละความพงึพอใจของนายจา้งหรอืผูป้ระกอบการทมีี
ต่อความสามารถในการปฏบิตังิานของผูส้าํเร็จการศึกษา

รอ้ยละ
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ยุทธศาสตรช์าตดิา้นความมนัคง ความมนัคง ยุทธศาสตรด์า้นความมนัคง - แผนงานยุทธศาสตรเ์สรมิสรา้ง
ความมนัคงของสถาบนัหลกัของชาติ

3.5000

- แผนงานบูรณาการขบัเคลอืนการ
แกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

               407.5530

- แผนงานบูรณาการป้องกนั
ปราบปราม และบาํบดัรกัษาผูต้ดิยา
เสพตดิ

               101.7515

การดาํเนินภารกจิพนืฐานเพอื
สนบัสนุนยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตรด์า้นความมนัคง - แผนงานพนืฐานดา้นความมนัคง                531.8335

ยุทธศาสตรช์าตดิา้นการสรา้ง
ความสามารถในการแขง่ขนั

อตุสาหกรรมและบรกิารแหง่อนาคต ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้ง
ความสามารถในการแขง่ขนั

- แผนงานบูรณาการพฒันา
อตุสาหกรรมและบรกิารแหง่อนาคต

                22.0000

โครงสรา้งพนืฐาน ระบบโลจสิตกิส ์
และดจิทิลั

ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้ง
ความสามารถในการแขง่ขนั

- แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันา
เศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั

                96.5370

เขตเศรษฐกจิพเิศษ ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้ง
ความสามารถในการแขง่ขนั

- แผนงานบูรณาการเขตพฒันาพเิศษ
ภาคตะวนัออก

                66.4400

ยุทธศาสตรช์าตดิา้นการพฒันาและ
เสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์

การพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาและ
เสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์

- แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันา
ศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ

             4,813.1646

การพฒันาการเรยีนรู ้ ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาและ
เสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์

- แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันา
คุณภาพการศึกษาและการเรยีนรู ้

            17,177.6049

การดาํเนินภารกจิยุทธศาสตรเ์พอื
สนบัสนุนยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาและ
เสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์

- แผนงานยุทธศาสตรเ์พอืสนบัสนุน
ดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้ง
ศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์

             2,019.2618

การดาํเนินภารกจิพนืฐานเพอื
สนบัสนุนยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาและ
เสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์

- แผนงานพนืฐานดา้นการพฒันาและ
เสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์

            21,587.0893

บคุลากรภาครฐั ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาและ
เสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์

- แผนงานบคุลากรภาครฐั           204,023.4974

ยุทธศาสตรช์าตดิา้นการสรา้งโอกาส
และความเสมอภาคทางสงัคม

ความเสมอภาคและหลกัประกนัทาง
สงัคม

ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้งโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสงัคม

- แผนงานยุทธศาสตรส์รา้งความ
เสมอภาคทางการศึกษา

            76,433.5881

ยุทธศาสตรช์าตดิา้นการปรบัสมดุล
และพฒันาระบบการบรหิารจดัการ
ภาครฐั

การต่อตา้นการทจุรติและประพฤตมิิ
ชอบ

ยุทธศาสตรด์า้นการปรบัสมดุลและ
พฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั

- แผนงานบูรณาการต่อตา้นการ
ทจุรติและประพฤตมิชิอบ

                84.9754

กฎหมายและกระบวนการยุตธิรรม ยุทธศาสตรด์า้นการปรบัสมดุลและ
พฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั

- แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันา
กฎหมายและกระบวนการยุตธิรรม

5.9260

รวมทงัสนิ            327,374.7225

4. ความเชือมโยงงบประมาณรายจา่ยประจาํ ปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
4.1 ความเชือมโยงยทุธศาสตรช์าต ิแผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิยทุธศาสตรก์ารจดัสรรงบประมาณ และแผนงาน

หน่วย : ลา้นบาท

งบประมาณยทุธศาสตรช์าติ
แผนแม่บท

ภายใตย้ทุธศาสตรช์าติ
ยทุธศาสตรก์ารจดัสรร

งบประมาณ
แผนงาน
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หน่วย : ลา้นบาท

รวมทงัสนิ 97,475.6626            
หมดุหมายที 6 : ไทยเป็นฐานการผลติอปุกรณ์อเิลก็ทรอนิกสอ์จัฉริยะทีสาํคญัของโลก 96.5370                 

สาํนักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 96.5370                 
แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 96.5370                 

หมดุหมายที 8 : ไทยมีพนืทีและเมืองอจัฉริยะทีน่าอยู่ ปลอดภยั เติบโตไดอ้ย่างยงัยืน 66.4400                 
สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 66.4400                 
แผนงานบูรณาการเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 66.4400                 

หมดุหมายที 9 : ไทยมีความยากจนขา้มรุน่ลดลง และคนไทยทกุคนมีความคุม้ครองทางสงัคมทีเพียงพอเหมาะสม 75,743.2658            
สาํนักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 29,495.4938            
แผนงานยุทธศาสตรส์รา้งความเสมอภาคทางการศึกษา 29,495.4938            

สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขนัพนืฐาน 37,054.7918            
แผนงานยุทธศาสตรส์รา้งความเสมอภาคทางการศึกษา 37,054.7918            

สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 9,192.9802              
แผนงานยุทธศาสตรส์รา้งความเสมอภาคทางการศึกษา 9,192.9802             

หมดุหมายที 12 : ไทยมีกาํลงัคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรูอ้ย่างต่อเนือง ตอบโจทยก์ารพฒันาแห่งอนาคต 21,484.4444            
สาํนักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 4,789.2879              
แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 4,789.2879             

สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขนัพนืฐาน 14,898.6971            
แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู ้ 14,208.3748            

แผนงานยุทธศาสตรส์รา้งความเสมอภาคทางการศึกษา 690.3223               

สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 1,442.7678              
แผนงานบูรณาการพฒันาอตุสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 22.0000                 

แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู ้ 1,420.7678             

สาํนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 20.4666                 
แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 16.9245                 

แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู ้ 3.5421 

สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 223.5500                
แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู ้ 223.5500               

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 109.6750                
แผนงานพนืฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์ 109.6750               

4.2 ความเชือมโยง (ร่าง) แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที 13

หมดุหมาย - หน่วยรบังบประมาณ - แผนงาน งบประมาณ
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หมดุหมาย - หน่วยรบังบประมาณ - แผนงาน งบประมาณ

หมดุหมายที 13 : ไทยมีภาครฐัทีทนัสมยั มีประสทิธิภาพ และตอบโจทยป์ระชาชน 84.9754                 
สาํนักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 3.8541 
แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 3.8541 

สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขนัพนืฐาน 67.3142                 
แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 67.3142                 

สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 13.8071                 
แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 13.8071                 
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เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง
ตวัชีวดั หน่วยนบั ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

รวมทงัสนิ ลา้นบาท   331,140.9074   328,587.7728   326,823.0627   335,232.6192   345,951.4675
รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท   330,426.5922   327,374.7225   325,916.4325   334,310.4144   345,497.6346
รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท        714.3152      1,213.0503        906.6302        922.2048        453.8329

- เงนิรายได ้ ลา้นบาท        389.8891        393.8854        331.6302        347.2048        353.8329

- เงนินอกงบประมาณอนืๆ ลา้นบาท        324.4261        819.1649        575.0000        575.0000        100.0000

1. ผูเ้รยีนไดร้บัการศึกษาทมีีคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาต ิมี
ทกัษะทจีาํเป็นในศตวรรษท ี21 สง่เสรมิการพฒันาศกัยภาพตาม
พหปุญัญา และการเรยีนรูอ้ย่างตอ่เนืองตลอดชีวิต
เงนิงบประมาณ ลา้นบาท           4.6230               -                 -                 -                 - 
เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท               -                 -                 -                 -                 - 
2. ผูเ้รยีนไดร้บัการศึกษาทมีีคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาต ิมี
ทกัษะทจีาํเป็นในโลกยคุใหม่ สง่เสรมิการพฒันาศกัยภาพตาม
พหปุญัญา และการเรยีนรูอ้ย่างตอ่เนืองตลอดชีวิต

- ตวัชวีดัเชงิคุณภาพ : คะแนน O-NET ในแต่ละกลุม่โรงเรยีน
เพมิขนึทกุวชิา (วชิาคณิตศาสตร ์วทิยาศาสตร ์ภาษาไทย ภาษาองักฤษ)

ระดบัชนัประถมศึกษาปีท ี6

รอ้ยละ 5 5 5 5

- ตวัชวีดัเชงิคุณภาพ : คะแนน O-NET ในแต่ละกลุม่โรงเรยีน
เพมิขนึทกุวชิา (วชิาคณิตศาสตร ์วทิยาศาสตร ์ภาษาไทย ภาษาองักฤษ)

ระดบัชนัมธัยมศกึษาปีท ี3

รอ้ยละ 5 5 5 5

- ตวัชวีดัเชงิคุณภาพ : คะแนน O-NET ในแต่ละกลุม่โรงเรยีน
เพมิขนึทกุวชิา (วชิาคณิตศาสตร ์วทิยาศาสตร ์ภาษาไทย ภาษาองักฤษ)

ระดบัชนัมธัยมศกึษาปีท ี6

รอ้ยละ 5 5 5 5

- ตวัชวีดัเชงิคุณภาพ : คะแนนเฉลยีผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดบัชาต ิดา้นการศึกษานอกระบบ (N-NET)

คะแนน
เฉลยี

41 42 43 44

- ตวัชวีดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของนกัเรยีนทผีา่นเกณฑก์ารประเมนิ
คุณลกัษณะอนัพงึประสงคต์ามหลกัสูตรระดบัดขีนึไป

รอ้ยละ 85 90 90 90 90

- ตวัชวีดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของสถานศึกษาทมีผีลประเมนิคุณภาพ
(ดา้นผูเ้รยีน ดา้นการบรหิารจดัการ และดา้นการจดัการเรยีนการสอน)

ระดบัดขีนึไประดบัก่อนประถมศึกษา

รอ้ยละ 96 97 98 99

- ตวัชวีดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของสถานศึกษาทมีผีลประเมนิคุณภาพ
(ดา้นผูเ้รยีน ดา้นการบรหิารจดัการ และดา้นการจดัการเรยีนการสอน)

ระดบัดขีนึไประดบัประถมศึกษา-มธัยมศกึษา

รอ้ยละ 96 97 98 99

- ตวัชวีดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของสถานศึกษาทมีผีลประเมนิคุณภาพ
(ดา้นผูเ้รยีน ดา้นการบรหิารจดัการ และดา้นการจดัการเรยีนการสอน)

ระดบัดขีนึไปดา้นการอาชวีศึกษา

รอ้ยละ 81 82 83 84

- ตวัชวีดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของผูเ้รยีนทไีดร้บัการคดักรองและ
หรอืส่งต่อเพอืพฒันาพหปุญัญารายบคุคล

รอ้ยละ 10 10 10 10

5. เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหล่งเงนิ
งบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้*/คา่เป้าหมายของตวัชีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง
ตวัชีวดั หน่วยนบั ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

งบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้*/คา่เป้าหมายของตวัชีวดั

- ตวัชวีดัเชงิปรมิาณ : สดัส่วนสถานศึกษาทสีามารถจดัการเรยีนการ
สอนทสีรา้งสมดุลทกุดา้นและมกีารจดัการศึกษาเพอืพฒันาผูเ้รยีน
รายบคุคลเตม็ตามศกัยภาพหรอืพหปุญัญา

รอ้ยละ 20 20 20 20

- ตวัชวีดัเชงิปรมิาณ : . อตัราส่วนนกัเรยีนต่อครูทกุระดบั
ก่อนประถมศึกษา

อตัราส่วน 15/1 15/1 15/1 15/1

- ตวัชวีดัเชงิปรมิาณ : อตัราส่วนนกัเรยีนต่อครูทกุระดบั
- ระดบัประถมศึกษา

อตัราส่วน 20/1 20/1 20/1 20/1

- ตวัชวีดัเชงิปรมิาณ : อตัราส่วนนกัเรยีนต่อครูทกุระดบั
ระดบัมธัยมศกึษา

อตัราส่วน 20/1 20/1 20/1 20/1

- ตวัชวีดัเชงิปรมิาณ : อตัราส่วนนกัเรยีนต่อครูทกุระดบั
ระดบัอาชวีศึกษา

อตัราส่วน 20/1 20/1 20/1 20/1

- ตวัชวีดัเชงิปรมิาณ : อตัราการเขา้เรยีนสุทธริะดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ รอ้ยละ 80 82 84 86 88

- ตวัชวีดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของเดก็ปฐมวยัทมีพีฒันาการสมวยั รอ้ยละ 81 82 83 84

- ตวัชวีดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของผูเ้รยีนทไีดร้บัการสรา้งภูมคุิม้กนั
จากภยัคุกคามรูปแบบใหม(่ยาเสพตดิ ภยัไซเบอร ์ภยัพบิตัธิรรมชาต ิ 

โรคอบุตัใิหม ่ฯลฯ)

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชวีดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของผูเ้รยีนในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะ
กจิจงัหวดัชายแดนภาคใตท้ไีดร้บัการพฒันาศกัยภาพหรอืทกัษะอาชพี 

เพอืการมงีานทาํหรอืนาํไปประกอบอาชพีในทอ้งถนิ

รอ้ยละ 80 80 80 80

- ตวัชวีดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของผลงานวจิยั นวตักรรม เทคโนโลย ี
องคค์วามรูแ้ละสงิประดษิฐ ์ทสีามารถนาํไปใชป้ระโยชนใ์นการพฒันา
การศึกษาและสงัคม หรอืสรา้งมลูค่าเพมิเชงิเศรษฐกจิ

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

เงนิงบประมาณ ลา้นบาท   244,799.9387   241,036.5030   239,663.3025   247,578.2846   258,623.8501
เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท        329.9261        822.6369        577.0000        577.0000        102.0000

- เงนิรายได ้ ลา้นบาท           5.5000           3.4720           2.0000           2.0000           2.0000

- เงนินอกงบประมาณอนืๆ ลา้นบาท        324.4261        819.1649        575.0000        575.0000        100.0000

3. ครูและบคุลากรทางการศึกษาไดร้บัการพฒันาใหมี้คณุภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพและไดร้บัการสง่เสรมิใหมี้ความกา้วหนา้ในวิชาชีพและ
มีคณุภาพชีวิตทดีี

- ตวัชวีดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของครูผูส้อนภาษาองักฤษทไีดร้บัการ
ทดสอบความสามารถทางภาษาองักฤษ ตามกรอบมาตรฐาน CEFR

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชวีดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของครูทไีดร้บัการพฒันาเกยีวกบัการ
จดัการเรยีนการสอนแบบ Active Learning/ ครูยคุใหม่

รอ้ยละ 80 80 80 80

- ตวัชวีดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของครูและบคุลากรทางการศกึษาทกุ
ระดบัและประเภทการศึกษาไดร้บัการส่งเสรมิและพฒันาตาม
มาตรฐานวชิาชพี เพอืใหส้ามารถปฏบิตัหินา้ทไีดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

- ตวัชวีดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของครูและบคุลากรทางการศกึษาไดร้บั
การส่งเสรมิความกา้วหนา้ ทางวชิาชพี สวสัดกิาร สวสัดภิาพ เพอื
เสรมิสรา้งคุณภาพชวีติทดี ีเป็นแรงจูงใจในการปฏบิตัหินา้ทไีดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ

รอ้ยละ 90 90 90 90
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เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง
ตวัชีวดั หน่วยนบั ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

งบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้*/คา่เป้าหมายของตวัชีวดั

เงนิงบประมาณ ลา้นบาท        361.1660        420.9018        331.8784        338.4262        345.2358
เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท        384.3891        390.4134        329.6302        345.2048        351.8329

- เงนิรายได ้ ลา้นบาท        384.3891        390.4134        329.6302        345.2048        351.8329

4. ประชาชนกลุม่เป้าหมาย มีหลกัประกนัในการเขา้ถงึบรกิารทาง
การศึกษาและการเรยีนรูต้ลอดชีวิตอย่างทวัถงึ เสมอภาค และเหมาะสม

- ตวัชวีดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของผูพ้กิาร/ผูด้อ้ยโอกาสไดร้บัโอกาส
ในการเขา้ถงึบรกิารการศึกษา การพฒันาสมรรถภาพหรอืบรกิารทาง
การศึกษาทเีหมาะสมตามความตอ้งการจาํเป็น

รอ้ยละ 100 100 100 100

- ตวัชวีดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนครงัของประชาชนทเีขา้ถงึหลกัสูตร/สอื/
แหลง่เรยีนรูท้จีดัการศึกษาในรูปแบบการเรยีนรูต้ลอดชวีติ (Lifelong

Learning)

ครงั 35,398,308 25,529,200 27,605,600 30,685,900 32,770,200

- ตวัชวีดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของเดก็ตกหลน่ทกีลบัเขา้สู่ระบบ
การศึกษา อาย ุ6-14 ปี (การศึกษาภาคบงัคบั)

รอ้ยละ 70 80 85 90

- ตวัชวีดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของเดก็ตกหลน่ทกีลบัเขา้สู่ระบบ
การศึกษา อาย ุ15-17 ปี (ม.ปลาย)

รอ้ยละ 70 80 85 90

เงนิงบประมาณ ลา้นบาท     75,891.0423     76,601.9525     76,343.0405     76,343.0405     75,988.8995
เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท               -                 -                 -                 -                 - 
5. ระบบบรหิารจดัการศึกษามีประสทิธิภาพ และทนัสมยั

- ตวัชวีดัเชงิปรมิาณ : ผลคะแนนประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาํเนินงานของกระทรวงศึกษาธกิารอยูใ่นระดบัผา่นตามเกณฑ์
ITA (Integrity & Transparency Assessment)

คะแนน 85 85 85 85 85

- ตวัชวีดัเชงิปรมิาณ : ระดบัความสาํเร็จในการพฒันาระบบสารสนเทศ
เพอืการศึกษา (Big Data for Education)

ฐานขอ้มลู
(สะสม)

8 9 10 11

- ตวัชวีดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของร่างกฎหมายหลกั หรอื กฎหมาย
รอง (กฎ ระเบยีบ ประกาศ ขอ้บงัคบั) ทไีดร้บัการปรบัปรุง แกไ้ข
หรอืพฒันาใหส้อดคลอ้งกบัการดาํเนินงานเพอืใหบ้รรลเุป้าหมาย
ยทุธศาสตรช์าตหิรอืสถานการณ์ทส่ีงผลกระทบต่อการจดัการศึกษา
ของประเทศ

รอ้ยละ 80 80 85 85

เงนิงบประมาณ ลา้นบาท      8,758.1340      8,827.6079      9,299.0586      9,771.5106     10,260.4967
เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท               -                 -                 -                 -                 - 
6. ผูเ้รยีนและประชาชนกลุม่เป้าหมายไดร้บัการพฒันาทกัษะ สมรรถนะ
วิชาชีพ  ตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน และสนบัสนุนการพฒันา
ประเทศ

- ตวัชวีดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของกาํลงัคนทไีดร้บัการพฒันาตาม
หลกัสูตรทตีอบสนองอตุสาหกรรมเป้าหมายประเทศ

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

- ตวัชวีดัเชงิปรมิาณ : สดัส่วนผูเ้รยีนมธัยมศกึษาตอนปลายประเภท
อาชวีศึกษาต่อสามญัศึกษา (ปวช.1 : ม.4)

สดัส่วน 50/50 50/50 50/50 50/50 50/50

เงนิงบประมาณ ลา้นบาท        611.6882        487.7573        279.1525        279.1525        279.1525
เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท               -                 -                 -                 -                 - 
*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2566 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
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6 สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
6.1 จาํแนกตามลกัษณะรายจา่ย
       งบประมาณรายจา่ย บาท
          รายจ่ายประจาํ บาท
          รายจ่ายลงทนุ บาท

6.2 จาํแนกตามหน่วยงาน - ยทุธศาสตรก์ารจดัสรรงบประมาณ

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจา่ย รวมทงัสนิ ดา้นความมนัคง
ดา้นการสรา้ง

ความสามารถใน
การแข่งขนั

ดา้นการพฒันา
และเสริมสรา้ง
ศกัยภาพ

ทรพัยากรมนุษย์

ดา้นการสรา้งโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสงัคม

ดา้นการสรา้งการ
เตบิโตบนคณุภาพ
ชีวิตทีเป็นมิตรตอ่

สงิแวดลอ้ม

ดา้นการปรบัสมดลุ
และพฒันาระบบ
การบริหารจดัการ

ภาครฐั

รายการคา่
ดาํเนินการภาครฐั

รวมทงัสิน      327,374.7225         1,044.6380           184.9770      249,620.6180      76,433.5881 -               90.9014 - 

งบประมาณรายจ่ายบคุลากร      204,023.4974 -                     -        204,023.4974 -                     -                -                     - 

งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ      122,668.5052           535.3335    96.5370        45,597.1206        76,433.5881 -                5.9260 - 

งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ           682.7199           509.3045             88.4400 -                     -   -         84.9754 - 

สว่นราชการ      324,647.1900         1,044.6380           184.9770      246,893.0855      76,433.5881 -               90.9014 - 

1. สาํนักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ        48,651.1387           239.9907             96.5370        18,815.2631        29,495.4938 -                3.8541 - 

งบประมาณรายจ่ายบคุลากร         8,535.0030 -                     -           8,535.0030 -                     -                  -                     - 

งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ        39,875.7909              3.5000             96.5370        10,280.2601        29,495.4938 -        -   - 

งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ           240.3448           236.4907 -                     -   -                     -                3.8541 - 

2. สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน      252,103.7916           731.2176 -        213,560.1457        37,745.1141 -               67.3142 - 

งบประมาณรายจ่ายบคุลากร      186,203.8201 -                     -        186,203.8201 -                     -                -                     - 

งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ        65,633.2732           531.8335 -     27,356.3256        37,745.1141 -          -   - 

งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ           266.6983           199.3841 -                     -   -                     -               67.3142 - 

3. สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา        23,724.2085             73.4297             88.4400        14,355.5515         9,192.9802 -               13.8071 - 

งบประมาณรายจ่ายบคุลากร         8,700.8260 -                     -           8,700.8260 -                     -                  -                     - 

งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ        14,847.7057 -                     -           5,654.7255         9,192.9802 -              -   - 

งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ           175.6768             73.4297             88.4400 -                     -   -          13.8071 - 

4. สาํนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา           168.0512 -                     -             162.1252 -                     -                5.9260 - 

งบประมาณรายจ่ายบคุลากร             79.9917 -                     -               79.9917 -                     -   -                     - 

งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ             88.0595 -                     -               82.1335 -                     -                5.9260 - 

หน่วยงานในกาํกบั/องคก์ารมหาชน         2,727.5325 -                     -           2,727.5325 -                     -                  -                     - 

1. สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี         1,693.5021 -                     -           1,693.5021 -                     -                  -                     - 

งบประมาณรายจ่ายบคุลากร           148.5819 -                     -             148.5819 -                     -                  -                     - 

งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ         1,544.9202 -                     -           1,544.9202 -                     -                  -                     - 

2. สาํนักงานคณะกรรมการสง่เสริมสวสัดิการและ
สวสัดิภาพครูและบคุลากรทางการศึกษา

          123.8535 -                     -             123.8535 -                     -                  -                     - 

งบประมาณรายจ่ายบคุลากร           116.2916 -                     -             116.2916 -                     -                  -                     - 

งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ              7.5619 -                     -                7.5619 -                     -   -                     - 

หน่วย : ลา้นบาท

            327,374,722,500
            311,518,911,900

             15,855,810,600
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หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจา่ย รวมทงัสนิ ดา้นความมนัคง
ดา้นการสรา้ง

ความสามารถใน
การแข่งขนั

ดา้นการพฒันา
และเสริมสรา้ง
ศกัยภาพ

ทรพัยากรมนุษย์

ดา้นการสรา้งโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสงัคม

ดา้นการสรา้งการ
เตบิโตบนคณุภาพ
ชีวิตทีเป็นมิตรตอ่

สงิแวดลอ้ม

ดา้นการปรบัสมดลุ
และพฒันาระบบ
การบริหารจดัการ

ภาครฐั

รายการคา่
ดาํเนินการภาครฐั

หน่วย : ลา้นบาท

3. สาํนักงานเลขาธิการครุุสภา           152.7211                   -                     -             152.7211                   -                     -                     -                     - 

งบประมาณรายจ่ายบคุลากร             62.8472                   -                     -               62.8472                   -                     -                     -                     - 

งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ             89.8739                   -                     -               89.8739                   -                     -                     -                     - 

4. โรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ์           212.9533                   -                     -             212.9533                   -                     -                     -                     - 

งบประมาณรายจ่ายบคุลากร           103.2783                   -                     -             103.2783                   -                     -                     -                     - 

งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ           109.6750                   -                     -             109.6750                   -                     -                     -                     - 

5. สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแหง่ชาต ิ
(องคก์ารมหาชน)

          438.5816                   -                     -             438.5816                   -                     -                     -                     - 

งบประมาณรายจ่ายบคุลากร             27.9273                   -                     -               27.9273                   -                     -                     -                     - 

งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ           410.6543                   -                     -             410.6543                   -                     -                     -                     - 

6. สาํนักงานรบัรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพ
การศึกษา (องคก์ารมหาชน)

          105.9209                   -                     -             105.9209                   -                     -                     -                     - 

งบประมาณรายจ่ายบคุลากร             44.9303                   -                     -               44.9303                   -                     -                     -                     - 

งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ             60.9906                   -                     -               60.9906                   -                     -                     -                     - 
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7. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จาํแนกตามหน่วยงาน

เงนินอก
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ งบประมาณ

1. สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร          270.3459          163.5556           68.8068          122.4602 - 

2. สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพนืฐาน        2,118.7684        2,736.1440                 -                   -   - 

3. สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี          154.7322          206.3095          206.3095          206.3096             85.9623

4. โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์           16.3488           65.3952                 -                   -   - 

รวมทงัสนิ        2,560.1953        3,171.4043          275.1163          328.7698             85.9623

หน่วย : ลา้นบาท

หน่วยงาน ปีงบประมาณ
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งบประมาณรายจา่ย บาท บาท
เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท
หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทนีาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วิสยัทศัน์

2. พนัธกจิ

กระทรวงศึกษาธิการ
สาํนักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ

งบประมาณ ปี 2565 ปี 2566

48,349,566,000                48,651,138,700

27,773,100 11,504,900

บูรณาการจดัการศึกษาอย่างมปีระสทิธิภาพ ผูเ้รยีนมคุีณภาพและทกัษะทจีาํเป็นในโลกยุคใหม่

1. ส่งเสรมิ สนบัสนุนการบรหิารและจดัการศึกษาแบบบูรณาการทกุระดบั
ทกุพนืทอีย่างมปีระสทิธิภาพ

2. ส่งเสรมิ สนบัสนุนการพฒันาคุณภาพการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอธัยาศยัใหเ้ทา่ทนัการเปลยีนแปลงในโลกยคุใหม่

3. ส่งเสรมิ สนบัสนุนการสรา้งโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างทวัถงึ
เหมาะสมตามศกัยภาพและช่วงวยัของผูเ้รยีนเพอืลดความเหลอืมลาํทางการศึกษา

4. ส่งเสรมิ สนบัสนุน การพฒันาระบบการบรหิารงานบคุคลและพฒันาสมรรถนะ
ของขา้ราชการ ครู และบคุลากรทางการศึกษาใหเ้ทา่ทนัการเปลยีนแปลงในโลกยคุใหม่



3. ผลสมัฤทธิและประโยชน์ทีคาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

(1) ผลสมัฤทธิ : ผูเ้รยีนไดร้บัการศึกษาทมีคุีณภาพ
และเทา่ทนัการเปลยีนแปลงในโลกยุคใหม่

ผลสมัฤทธิ
หน่วยนบั

คา่เป้าหมาย
และประโยชนท์คีาดว่าจะไดร้บั ปี 2565 ปี 2566

- ตวัชีวดั :  คะแนนเฉลยีผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดบัชาตดิา้นการศึกษานอกระบบ (N-NET) เพมิขนึ

คะแนน 40 41

- ตวัชีวดั : รอ้ยละของนกัเรยีนทผีา่นการประเมนิคุณลกัษณะ
อนัพงึประสงคต์ามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน
พ.ศ. 2551 ระดบัดขีนึไป

รอ้ยละ 80 80

- ตวัชีวดั : รอ้ยละของผูเ้รยีนทผีา่นการประเมนิคุณธรรม
ตามหลกัสูตรการศึกษานอกระบบ ระดบัการศึกษา
ขนัพนืฐาน พ.ศ. 2551 ระดบัดขีนึไป

รอ้ยละ - 60

(2) ผลสมัฤทธิ : ผูเ้รยีนไดร้บัโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนือง
ตลอดชีวติอย่างทวัถงึ

- ตวัชีวดั : รอ้ยละของผูผ้า่นการฝึกอบรม/พฒันา
ทกัษะอาชีพระยะสนัสามารถนาํความรูไ้ปสรา้งโอกาส
ในการประกอบอาชีพหรอืพฒันางานได ้

รอ้ยละ 90 95

- ตวัชีวดั :  จาํนวนครงัทปีระชาชนเขา้ถงึหลกัสูตร/สอื/
แหล่งเรยีนรูท้จีดัการศึกษาในรูปแบบการเรยีนรู ้
ตลอดชีวติ (Lifelong Learning)

ครงั 23,500,000 15,000,000

- ตวัชีวดั : จาํนวนนกัเรยีนทเีป็นผูพ้กิาร ผูด้อ้ยโอกาส
ไดร้บัโอกาสในการเขา้ถงึบรกิารการศึกษา
และการพฒันาสมรรถภาพหรอืบรกิารทางการศึกษา
ทเีหมาะสมตามความตอ้งการจาํเป็น

คน 410,000 410,000

(3) ผลสมัฤทธิ : ขา้ราชการ ครู และบคุลากรทางการศึกษา
มสีมรรถนะทส่ีงผลต่อการพฒันาผูเ้รยีนใหเ้ทา่ทนัการเปลยีนแปลง
ในโลกยุคใหม่

- ตวัชีวดั :  รอ้ยละของขา้ราชการ ครู และบคุลากรทางการศึกษา
ทไีดร้บัการพฒันาสมรรถนะการปฏบิตังิาน และสามารถนาํผล
การพฒันาไปใชใ้นการปฏบิตังิาน

รอ้ยละ 85 85

14



400 420

(4) ผลสมัฤทธิ :  สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการมกีารบรหิาร
และการจดัการศึกษาแบบบูรณาการทมีปีระสทิธิภาพ

ผลสมัฤทธิ
หน่วยนบั

คา่เป้าหมาย
และประโยชนท์คีาดว่าจะไดร้บั ปี 2565 ปี 2566

- ตวัชีวดั : ผลคะแนนประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาํเนินงานของสาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการอยู่ใน
ระดบัผา่น ตามเกณฑ ์ ITA (Integrity & Transparency

Assessment)

รอ้ยละ 85 85

- ตวัชีวดั :  ผลคะแนนการประเมนิสถานะ
ของหน่วยงานภาครฐัในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

(Self-Assessment) ของสาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ

คะแนน

15



4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จาํแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

          หน่วย : ลา้นบาท 

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ              41,387.4870              39,609.9834              39,875.7909

รวมทงัสิน              50,069.7321              48,349.5660              48,651.1387

1. งบประมาณรายจ่ายบคุลากร               8,538.9928               8,623.2637               8,535.0030

แผนงานพนืฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์               3,960.6658               3,209.1009               3,539.5863

แผนงานยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งความมนัคงของสถาบนัหลกัของชาติ - 3.5000 3.5000

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 58.1718 45.8840 96.5370

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชีวติ               4,665.1996               4,599.0593               4,796.2401

แผนงานยทุธศาสตรเ์พอืสนบัสนุนดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพ
ทรพัยากรมนุษย์

              2,024.9312               1,788.5280               1,944.4337

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความเสมอภาคทางการศกึษา              30,678.5186              29,963.9112              29,495.4938

3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ                 143.2523                 116.3189                 240.3448

แผนงานบูรณาการขบัเคลอืนการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้                 113.1364 96.8606                 219.0462

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบาํบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 24.4634 15.4828 17.4445

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 5.6525 3.9755 3.8541
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5. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัชีวดั หน่วยนบั ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

รวมทงัสนิ ลา้นบาท      48,377.3391      48,662.6436      48,482.7830      48,786.8425      49,012.9501

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท      48,349.5660      48,651.1387      48,480.7830      48,784.8425      49,010.9501

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท           27.7731           11.5049             2.0000             2.0000             2.0000

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท             5.5000             3.4720             2.0000             2.0000             2.0000

  - เงนินอกงบประมาณอนืๆ ลา้นบาท           22.2731             8.0329                 -                   -                   - 

1. ประชาชนกลุม่เป้าหมายไดร้บับรกิารการศึกษา
และ/หรอืการเรยีนรูท้มีีมาตรฐานและคณุภาพ

- ตวัชวีดัเชงิปรมิาณ :  คะแนนเฉลยีผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดบัชาตดิา้นการศึกษานอกระบบ (N-NET) 

คะแนน 40 41 42 43 44

- ตวัชวีดัเชงิคุณภาพ :  รอ้ยละของหน่วยงาน/สถานศึกษา
สงักดัสาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิารจดักจิกรรมส่งเสรมิ
ความรกัและการธาํรงรกัษาสถาบนัหลกัของชาต ิยดึมนั
ในการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิ ์
ทรงเป็นประมขุ 

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

- ตวัชวีดัเชงิคุณภาพ :  รอ้ยละของผูเ้รยีนทไีดร้บั
การสรา้งภูมคุิม้กนัจากภยัคุกคามรูปแบบใหม ่

(ยาเสพตดิ, ภยัไซเบอร,์  ภยัพบิตัธิรรมชาติ, 
โรคอบุตัใิหม ่ฯลฯ)

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท        4,393.6136        4,861.4819        4,420.0323        4,359.9263        4,352.3496

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท           26.7731           10.5049             1.0000             1.0000             1.0000

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท             4.5000             2.4720             1.0000             1.0000             1.0000

  - เงนินอกงบประมาณอนืๆ ลา้นบาท           22.2731             8.0329                 -                   -                   - 

2. ประชาชนกลุม่เป้าหมายในพนืทจีงัหวดัชายแดนภาคใต ้
ไดร้บับรกิารการศึกษาทีมีคณุภาพ

- ตวัชวีดัเชงิปรมิาณ :  จาํนวนผูไ้ดร้บัทนุการศึกษารายปี
ทไีดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์ความไมส่งบ
ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

คน 5,992 5,438 5,438 5,438 5,438

- ตวัชวีดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนครูและบคุลากร
ทางการศึกษาผูเ้สยีชวีติอนัเนืองมาจากเหตกุารณ์
ความไมส่งบในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
ไดร้บัการช่วยเหลอืเยยีวยา

คน - 41 41 41 41

- ตวัชวีดัเชงิคุณภาพ :  รอ้ยละของผูเ้รยีนและบคุลากร
ทางการศึกษาในจงัหวดัชายแดนภาคใตไ้ดร้บัการพฒันา

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท           96.8606          219.0462          219.0462          219.0462          219.0462

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท                  -                    -                    -                    -                    - 

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้* / คา่เป้าหมายของตวัชีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัชีวดั หน่วยนบั ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้* / คา่เป้าหมายของตวัชีวดั

3. ประชาชนกลุม่เป้าหมายไดร้บัโอกาสในการเขา้ถงึ
การศึกษาและ/หรอืการเรยีนรูต้ลอดชีวิตอย่างทวัถงึ เสมอภาค

- ตวัชวีดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้รยีนการศึกษานอกระบบ
ระดบัการศึกษาขนัพนืฐานทไีดร้บัการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย
ตามสทิธทิกีาํหนด

คน 871,272 840,146 840,146 840,146 840,146

- ตวัชวีดัเชงิปรมิาณ :  จาํนวนนกัเรยีนสงักดัโรงเรยีนเอกชน
ไดร้บัการสนบัสนุนการจดัการศึกษาขนัพนืฐาน

คน 1,949,302 1,880,406 1,880,406 1,880,406 1,880,406

- ตวัชวีดัเชงิปรมิาณ :  ประชาชนกลุม่เป้าหมาย
ไดร้บัโอกาสในการฝึกอาชพีและทกัษะเบอืงตน้
จากโครงการศูนยฝึ์กอาชพีชมุชน

คน 326,875 400,000 400,000 400,000 400,000

- ตวัชวีดัเชงิปรมิาณ :  จาํนวนครงัทปีระชาชนเขา้ถงึ
หลกัสูตร/สอื/แหลง่เรยีนรูท้จีดัการศึกษาในรูปแบบ
การเรยีนรูต้ลอดชวีติ (Lifelong Learning)

ครงั 23,500,000 15,000,000 17,000,000 20,000,000 22,000,000

- ตวัชวีดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัเรยีนทเีป็นผูพ้กิาร
ผูด้อ้ยโอกาสไดร้บัโอกาสในการเขา้ถงึบรกิาร
การศึกษาและการพฒันาสมรรถภาพหรอืบรกิาร
ทางการศึกษาทเีหมาะสมตามความตอ้งการจาํเป็น

คน 410,000 410,000 410,000 410,000 410,000

- ตวัชวีดัเชงิคุณภาพ :  รอ้ยละของผูผ้า่นการอบรม
เครอืขา่ยเศรษฐกจิดจิทิลัชมุชนระดบัตาํบล

รอ้ยละ 90 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท      34,580.8545      34,358.1559      34,358.1559      34,358.1559      34,358.1559

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                    -   -                    -   - 

4. สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการมีการบรหิาร
และการจดัการศึกษาแบบบูรณาการทมีีประสทิธิภาพ

- ตวัชวีดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนร่าง/กฎหมาย กฎ ระเบยีบ
ประกาศ ขอ้บงัคบัทไีดร้บัการปรบัปรุง แกไ้ข
หรอืพฒันาใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์

ฉบบั 16 16 16 16 16

- ตวัชวีดัเชงิปรมิาณ :  จาํนวนระบบฐานขอ้มลูกลาง
(Big Data) ของกระทรวงศึกษาธกิารทเีชอืมโยง
ฐานขอ้มลูรายบคุคลอา้งองิจากเลขประจาํตวัประชาชน
13 หลกั ระหวา่งกระทรวงศึกษาธกิาร และหน่วยงานอนื

ระบบ 1 1 1 1 1
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัชีวดั หน่วยนบั ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้* / คา่เป้าหมายของตวัชีวดั

- ตวัชวีดัเชงิคุณภาพ :  รอ้ยละของหน่วยงานการศึกษา
และสถานศึกษา มกีารพฒันาการจดัการศึกษา
โดยการนาํนวตักรรมในรูปแบบการจดัองคก์รแบบแมทรกิซ์
(Matrix Organization) ใชแ้กป้ญัหาดา้นการจดั
การศึกษาสอดคลอ้งตามบรบิทและความตอ้งการของพนืที
ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ

รอ้ยละ - 60 60 60 60

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท        9,278.2373        9,212.4547   9,483.5486        9,847.7141      10,081.3984

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท             1.0000             1.0000             1.0000             1.0000             1.0000

- เงนิรายได ้ ลา้นบาท             1.0000             1.0000             1.0000             1.0000             1.0000

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2566 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

19



6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ .ศ. 2566

6.1 จาํแนกตามลกัษณะรายจา่ย
       งบประมาณรายจา่ย บาท
          รายจ่ายประจาํ บาท
          รายจ่ายลงทนุ บาท

6.2 จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย

แผนงาน
ผลผลติ / โครงการ งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม

รวมทงัสนิ        8,188.2172        2,018.4531          499.0549      35,836.2258   2,109.1877      48,651.1387

1. แผนงานบคุลากรภาครฐั        8,188.2172          346.7858 -               -   -          8,535.0030

2. แผนงานพนืฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้ง
ศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์

-          1,311.7992   423.9129          488.6796      1,315.1946        3,539.5863

ผลผลติท ี1 : นโยบายและแผนดา้นการศึกษา                 -            114.8202   8.2982          159.3171           30.4737          312.9092

ผลผลติท ี2 : หน่วยงานในสงักดั
กระทรวงศึกษาธกิารไดร้บับรกิารเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา

                -             31.4813           56.8615              -                   -             88.3428

ผลผลติท ี3 : ผูไ้ดร้บัการส่งเสรมิ และพฒันา
คุณธรรม จรยิธรรม

                -             21.9115   6.0152          213.8760           30.8970          272.6997

ผลผลติท ี4 : ผูร้บับรกิารการศึกษานอกระบบ                 -            495.0183           65.5563           64.0533           46.8595          671.4874

ผลผลติท ี5 : ผูร้บับรกิารการศึกษาตามอธัยาศยั                 -            470.3724          224.8485             0.0182             4.0827          699.3218

ผลผลติท ี6 : มาตรฐานการบรหิารงานบคุคล
ของขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

                -            123.6531             6.9245                 -                   -            130.5776

ผลผลติท ี7 : นกัเรยีนโรงเรยีนเอกชนทไีดร้บั
การอดุหนุน

                -             54.5424           55.4087           47.2843             4.0354          161.2708

ผลผลติท ี8 : ผูอ้าํนวยการ ครู และบคุลากร
ทางการศึกษาไดร้บัการสงเคราะหต์ามกฎหมาย
โรงเรยีนเอกชน

                -                   -                   -               4.1307        1,198.8463        1,202.9770

3. แผนงานยทุธศาสตรเ์สรมิสรา้งความมนัคง
ของสถาบนัหลกัของชาติ

-                    -   -                    -               3.5000             3.5000

โครงการท ี1 : โครงการส่งเสรมิพฒันากระบวนการ
เรยีนรูแ้ละปลูกฝงัแนวทางการจดัการความขดัแยง้
โดยแนวทางสนัตวิธิี

                -                   -                   -                   -               3.5000             3.5000

4. แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาเศรษฐกจิ
และสงัคมดิจทิลั

-             61.5370 -                    -             35.0000           96.5370

โครงการท ี1 : โครงการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั                 -             61.5370                 -                   -             35.0000           96.5370

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย

48,651,138,700 

48,048,279,500 

602,859,200 

20



แผนงาน
ผลผลติ / โครงการ งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย

5. แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาศกัยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต

-                    -            -          4,759.1729          37.0672        4,796.2401

โครงการท ี1 : โครงการส่งเสรมิเวทแีละประชาคม
เพอืการจดัทาํรูปแบบและการพฒันาหลกัสูตร
ต่อเนืองเชอืมโยงการศึกษาขนัพนืฐาน
กบัอาชวีศึกษาและอดุมศึกษา

                -                   -                   -                   -               6.9522             6.9522

โครงการท ี2 : โครงการพฒันาคนตลอดช่วงวยั                 -                   -                   -          4,759.1729                 -          4,759.1729

โครงการท ี3 : โครงการพฒันาคุณภาพชวีติผูสู้งอายุ                 -                   -                   -                   -             30.1150           30.1150

6. แผนงานยทุธศาสตรเ์พอืสนบัสนุนดา้นการพฒันา
และเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์

-            298.3311   75.1420          917.2545       653.7061        1,944.4337

โครงการท ี1 : โครงการบรหิารจดัการศึกษา
ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

                -             11.1165   6.5590          917.2545           49.1559          984.0859

โครงการท ี2 : โครงการขบัเคลอืนการพฒันา
การศึกษาทยีงัยนื

                -            287.2146           68.5830                 -            604.5502          960.3478

7. แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความเสมอภาค
ทางการศึกษา

-                    -          -        29,495.4938             -        29,495.4938

โครงการท ี1 : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย
ในการจดัการศึกษาตงัแต่ระดบัอนุบาลจนจบ
การศึกษาขนัพนืฐาน

                -                   -         -        29,495.4938            -        29,495.4938

8. แผนงานบูรณาการขบัเคลอืนการแกไ้ขปญัหา
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

-                    -   -            175.6250           43.4212          219.0462

โครงการท ี1 : โครงการพฒันาสงัคมพหวุฒันธรรม
ทเีขม้แขง็และเสรมิสรา้งการมส่ีวนร่วม
ของทกุภาคส่วน

                -                   -                   -                   -             22.3601           22.3601

โครงการท ี2 : โครงการอาํนวยความยุตธิรรม
และเยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบ

                -                   -                   -            175.6250                 -            175.6250

โครงการท ี3 : โครงการพฒันาตามศกัยภาพ
ของพนืที

                -                   -                   -                   -             21.0611           21.0611

9. แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม
และบาํบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ

-                    -   -                    -             17.4445           17.4445

โครงการท ี1 : โครงการสรา้งภูมคุิม้กนั
และป้องกนัยาเสพตดิ

                -                   -                   -                   -             17.4445           17.4445

10. แผนงานบูรณาการตอ่ตา้นการทจุรติ
และประพฤตมิิชอบ

-                    -   -                    -               3.8541             3.8541

โครงการท ี1 : โครงการเครอืขา่ยต่อตา้นการทจุรติ
 กระทรวงศึกษาธกิาร

                -                   -                   -                   -               3.8541             3.8541
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7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท
7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจา่ยเงนิงบประมาณและเงนินอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 -  พ.ศ. 2569

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

         8,623.2637          8,535.0030  8,914.6402          9,313.4485          9,547.1328

         8,623.2637          8,535.0030  8,914.6402          9,313.4485          9,547.1328

         8,285.7334          8,188.2172    8,567.8544          8,966.6627          9,200.3470

           337.5303            346.7858            346.7858            346.7858            346.7858

-                      -   -                      -   - 

                   -   -                      -   -                      - 

-                      -   -                      -   - 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิทไีดต้งังบประมาณในปี 2566 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

7.1 แผนงานบคุลากรภาครฐั 8,535,003,000

หน่วย : ลา้นบาท 

แหลง่เงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้*

- งบรายจ่ายอนื
เงนินอกงบประมาณ

รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ

- งบบคุลากร
- งบดาํเนินงาน
- งบเงนิอดุหนุน
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
รายการบุคลากรภาครฐั 8,535,003,000 บาท
1. งบบคุลากร           8,188,217,200 บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ           3,676,572,000 บาท
1.1.1 เงนิเดอืน           3,518,628,700 บาท
1.1.2 ค่าจา้งประจาํ             157,943,300 บาท

1.2 ค่าจา้งชวัคราว                2,523,800 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ           4,509,121,400 บาท

2. งบดาํเนินงาน             346,785,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ             346,785,800 บาท

(1) ค่าเช่าบา้น             128,001,400 บาท
(2) เงนิค่าตอบแทนพเิศษของขา้ราชการผูไ้ดร้บัเงนิเดอืนถงึขนัสูงของอนัดบั                4,722,400 บาท
(3) เงนิค่าตอบแทนพเิศษของลูกจา้งประจาํผูไ้ดร้บัค่าจา้งขนัสูงของตาํแหน่ง                  969,800 บาท
(4) เงนิพเิศษทจ่ีายใหแ้ก่ลูกจา้งของสาํนกัราชการในต่างประเทศตามประเพณีทอ้งถนิ                  346,400 บาท
(5) เงนิค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืนสาํหรบัผูป้ฏบิตังิานในเขตพนืทพีเิศษ              44,334,000 บาท
(6) เงนิพฒันาคุณภาพการศึกษาในพนืทจีงัหวดัชายแดนภาคใต ้              25,692,000 บาท
(7) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม             135,530,100 บาท
(8) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน                7,189,700 บาท
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บาท
บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.1.1 งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
         114.8202             8.2982    159.3171           30.4737          312.9092

          95.8568             8.2982     159.2832           30.0237          293.4619

            4.4522 -               0.0339             0.4500             4.9361

            0.8585 -                    -   -               0.8585

            8.0587 -                    -   -               8.0587

            5.5940 -                    -   -               5.5940

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

แผน 9 8 8 8 8

(3)

โครงการ 28 49 49 49 49

(3)

กจิกรรม 1 1 1 1 1

(1)

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

(33.33)

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

(90.79)

ระดบั - 3 4 5 5

รอ้ยละ - 80 80 80 80

1. การดาํเนินงานดา้นนโยบายและยุทธศาสตร์

7.2 แผนงานพนืฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์ 3,539,586,300

7.2.1 ผลผลติท ี1 : นโยบายและแผนดา้นการศึกษา 312,909,200

- เพอืสรา้งระบบบรหิารราชการทมีปีระสทิธภิาพตามหลกัธรรมภบิาล
- เพอืใหห้น่วยงานนาํนโยบายไปสู่การปฏบิตัไิดอ้ย่างต่อเนืองและมปีระสทิธภิาพ

หน่วย : ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทงัสนิ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนโยบายและแผนทนีาํไปสู่การปฏบิตัิ

2. ความสมัพนัธต่์างประเทศ
3. สนบัสนุนการพฒันาการศึกษา
4. สนบัสนุนเทคโนโลยเีพอืการปฏบิตังิาน
5. สนบัสนุนการดาํเนินงานสาํนกังานรฐัมนตรี

ตวัชีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนบั

กจิกรรมความร่วมมอืกบัต่างประเทศ
เชงิคุณภาพ : ระดบัความสาํเร็จของการขบัเคลอืน
ยุทธศาสตรช์าตขิองกระทรวงศึกษาธกิารไปสู่การปฏบิตัิ
เชงิคุณภาพ : รอ้ยละความสาํเร็จในการสนบัสนุนภารกจิ
ของรฐัมนตรี

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กจิกรรมความร่วมมอื
ดา้นการศึกษากบัต่างประเทศ
เชงิปรมิาณ : สนบัสนุนเทคโนโลยสีารสนเทศ
เพอืการปฏบิตังิาน
เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของนโยบายและแผนทนีาํไปสู่
การปฏบิตัิ
เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ /
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ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

ลา้นบาท          326.3283          313.9092          335.6511          305.6110          305.6110

ลา้นบาท          325.3283          312.9092          334.6511          304.6110          304.6110

ลา้นบาท          118.9681          114.8202          114.8202          114.8202          114.8202

ลา้นบาท           55.6328             8.2982           30.0401                  -                    - 

ลา้นบาท          130.7366          159.3171          159.3171          159.3171          159.3171

ลา้นบาท           19.9908           30.4737           30.4737           30.4737           30.4737

ลา้นบาท             1.0000             1.0000             1.0000             1.0000             1.0000

ลา้นบาท             1.0000             1.0000             1.0000             1.0000             1.0000

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2565(6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2566 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ .ศ. 2567 - 2569

      - เงนิรายได ้ 

รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอนื
เงนินอกงบประมาณ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**
ตวัชีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนบั
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : นโยบายและแผนดา้นการศึกษา 312,909,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ            1,000,000  บาท
1. งบดาํเนินงาน             114,820,200 บาท

เงนินอกงบประมาณ                1,000,000  บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ               91,248,900 บาท

เงนินอกงบประมาณ                1,000,000  บาท
(1) รายการไมผู่กพนั              89,978,800 บาท

(1) เงนิตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ                3,891,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ                3,608,300 บาท
(3) ค่าเบยีประชมุกรรมการ                1,440,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจาํตาํแหน่ง                7,632,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ (ต่างประเทศ)                  855,400 บาท
(6) ค่าเงนิรางวลั                  213,500 บาท
(7) ค่าเบยีเลยีง ค่าเช่าทพีกัและค่าพาหนะ              10,759,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง                2,140,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์                2,965,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสงิก่อสรา้ง                  100,000 บาท
(11) ค่าเช่าทรพัยส์นิ                1,792,800 บาท
(12) ค่าจา้งเหมาบรกิาร              18,727,200 บาท
เงนินอกงบประมาณ                1,000,000  บาท
(13) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม                1,101,200 บาท
(14) ค่ารบัรองและพธิกีาร                3,690,000 บาท
(15) ค่าประกนัภยั                  172,600 บาท
(16) ค่าใชจ่้ายในการบาํรุงรกัษาเครืองปรบัอากาศ                  862,000 บาท
(17) ค่าธรรมเนียมศาล                  200,000 บาท
(18) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุ                7,645,600 บาท
(19) วสัดุสาํนกังาน                9,247,100 บาท
(20) วสัดุเชอืเพลงิและหลอ่ลนื                2,636,500 บาท
(21) วสัดุงานบา้นงานครวั                  580,000 บาท
(22) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ                  390,000 บาท
(23) วสัดุโฆษณาและเผยแพร่                  305,000 บาท
(24) วสัดุวทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 9,600 บาท
(25) วสัดุหนงัสอื วารสาร และตาํรา                  372,600 บาท
(26) วสัดุคอมพวิเตอร์                8,282,200 บาท
(27) วสัดุการเกษตร                  360,000 บาท
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(2) ค่าเช่ารถยนต ์3 คนั                1,270,100 บาท
วงเงนิทงัสนิ                6,350,500  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                1,270,100  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                 1,270,100  บาท
ปี 2568 ผูกพนังบประมาณ                 1,270,100  บาท
ปี 2569 - 2570 ผูกพนังบประมาณ                2,540,200  บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค               23,571,300 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า              16,341,900 บาท
(2) ค่าประปา                1,729,000 บาท
(3) ค่าโทรศพัท์                3,568,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์                1,932,400 บาท

2. งบลงทนุ                8,298,200 บาท
2.1 ค่าครุภณัฑ ์ทดิีนและสงิกอ่สรา้ง                8,298,200 บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์                  947,500 บาท
2.1.1.1 ครุภณัฑส์าํนกังาน                  498,100 บาท

(1) ครุภณัฑส์าํนกังานทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 1 ลา้นบาท 

รวม 3 รายการ (รวม 15 หน่วย)                  498,100 บาท
2.1.1.2 ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่                  449,400 บาท

(1) ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 1 ลา้นบาท
รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)                  449,400 บาท

2.1.2 ค่าทดิีนและสงิกอ่สรา้ง                7,350,700 บาท
2.1.2.1 ค่าปรบัปรุงอาคารททีาํการและสงิก่อสรา้งประกอบ                7,350,700 บาท

(1) ค่าปรบัปรุงอาคารททีาํการและสงิก่อสรา้งประกอบทมีรีาคาต่อหน่วย
ตาํกวา่ 10 ลา้นบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                7,350,700 บาท

2.1.2.2 ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสงิก่อสรา้งประกอบ                          - บาท
(1) ปรบัปรุงอาคารเฉลมิพระเกยีรตขิองสถาบนัพฒันาครู คณาจารย ์
และบคุลากรทางการศึกษา สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร 
ตาํบลไร่ขงิ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 1 แห่ง                          - บาท

วงเงนิทงัสนิ              93,875,300  บาท
ปี 2564 ตงังบประมาณ              20,167,700  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ              43,667,500  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                          -  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ               30,040,100  บาท
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3. งบเงนิอดุหนุน             159,317,100 บาท
3.1 เงนิอดุหนุนทวัไป             159,317,100 บาท

1) เงนิอดุหนุนพระราชทานโรงเรยีนและนกัเรยีนเรยีนดี                9,415,000 บาท
2) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายในการรบัพระราชทานรางวลั                4,750,000 บาท
3) เงนิอดุหนุนการศึกษาแก่เดก็กาํพรา้ภาคใต ้                1,500,000 บาท
4) เงนิอดุหนุนการศึกษาแก่เดก็และเยาวชนของมลูนิธสิงเคราะหเ์ดก็และเยาวชน
ในทอ้งถนิทกีนัดารในพระบรมราชูปถมัภ์                1,000,000 บาท
5) เงนิอดุหนุนการจดังานฉลองวนัเดก็แห่งชาติ              12,000,000 บาท
6) เงนิอดุหนุนโครงการส่งเสรมิกจิกรรมเยาวชนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                6,300,000 บาท
7) เงนิอดุหนุนโครงการทนุรฐับาลไทยภายใตค้วามร่วมมอืกบัยูเนสโก
ใหแ้ก่ประเทศสมาชกิยูเนสโก                  800,000 บาท
8) เงนิอดุหนุนการศึกษานกัเรยีนมสุลมิและอสิลามวทิยาลยัแห่งประเทศไทย
ระดบัมธัยมศึกษา และนกัศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา
และมหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา                1,500,000 บาท

9) เงนิอดุหนุนสาํนกังานและองคก์ารระหวา่งประเทศ ประกอบดว้ย 
องคก์ารยูนิเซฟ องคก์ารยูเนสโก สาํนกังานส่วนภูมภิาคเอเชยีและแปซฟิิก
ของยูเนสโก  ศูนยก์ลางระหวา่งชาตวิา่ดว้ยการรกัษาและบูรณะสมบตัวิฒันธรรม
(ICCROM)  กองทนุพฒันาการศึกษาของซมีโีอ(SEDF)  สาํนกังานซเีมส  
ศูนยอ์ายุรศาสตรเ์ขตรอ้น(TROPMED)  ศูนยภู์มภิาคโบราณคดแีละวจิติรศิลป์
ของซมีโีอ (SPAFA) กองทนุมรดกโลก              85,735,200 บาท
10) เงนิอดุหนุนศูนยภ์าษาซมีโีอ                  300,000 บาท
11) เงนิอดุหนุนโครงการทนุสนบัสนุนนกัเรยีน นกัศึกษา และบคุลากรต่างประเทศ
เขา้มาศึกษา และฝึกอบรมในประเทศไทย                  500,000 บาท
12) เงนิอดุหนุนประจาํปีการเป็นสมาชกิกลุม่ต่างๆ ในองคก์ารยูเนสโก                   33,900 บาท
13) เงนิอดุหนุนศูนยร์ะดบัภูมภิาควา่ดว้ยปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
เพอืความยงัยนืของซมีโีอในประเทศไทย (SEAMEO SEPS)              12,877,800 บาท
14) เงนิอดุหนุนศูนยร์ะดบัภูมภิาควา่ดว้ยสะเต็มศึกษาของซมีโีอ (SEAMEO STEM-ED)              22,605,200 บาท

4. งบรายจา่ยอนื               30,473,700 บาท
1) ค่าใชจ่้ายเกยีวกบัการเจรจาและประชมุนานาชาติ                8,058,400 บาท
2) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันา เผยแพร่ ตดิตามและบงัคบัใชก้ฎหมาย
ของกระทรวงศึกษาธกิาร                  750,000 บาท
3) ค่าใชจ่้ายโครงการงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน
ในสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี                4,257,900 บาท
4) ค่าใชจ่้ายในการจดังานเทดิพระเกยีรตพิระบรมวงศานุวงศ์                4,000,000 บาท
5) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาครู คณาจารย ์และบคุลากรทางการศึกษา                1,900,000 บาท
6) โครงการพฒันานกับรหิารระดบัสูงกระทรวงศึกษาธกิาร (นบส.ศธ.)                7,848,000 บาท
7) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานโครงการและกจิกรรมภายใตก้รอบ MOU 

หรอืตามพนัธกรณีดา้นการศึกษา                  400,000 บาท
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8) ค่าใชจ่้ายโครงการประชมุปฏบิตักิารเสรมิสรา้งพลงัเครอืขา่ยการตรวจราชการ
และตดิตามประเมนิผลการจดัการศึกษาระดบัภาคและระดบัจงัหวดั                  746,400 บาท
9) ค่าใชจ่้ายโครงการขบัเคลอืนงานดา้นสถานศึกษาพอเพยีงและศูนยก์ารเรยีนรู ้
ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงดา้นการศึกษา                2,013,000 บาท
10) ค่าใชจ่้ายการดาํเนินงานโครงการและกจิกรรมภายใตก้รอบงานอาเซยีน                  500,000 บาท
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บาท
วตัถปุระสงค ์: 

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จาํแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจ่ายอนื รวม
       31.4813        56.8615               -                 -          88.3428

       31.4813        56.8615              -                -          88.3428

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

ระบบ 5 2 2 2 2

( - )

หน่วยงาน 111 111 111 111 111

( 97 )

ลา้นบาท        32.6528        88.3428        31.4813        31.4813        31.4813

ลา้นบาท        32.6528        88.3428        31.4813        31.4813        31.4813

ลา้นบาท        31.4866        31.4813        31.4813        31.4813        31.4813

ลา้นบาท          1.1662        56.8615              -                -                - 

ลา้นบาท              -                -                -                -                - 

ลา้นบาท              -                -                -                -                - 

ลา้นบาท               -                 -                 -                 -                 - 

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2566 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้**

เชิงปริมาณ : จาํนวนระบบทไีดร้บัการพฒันา

เชิงปริมาณ : จาํนวนหน่วยงานทไีดร้บับริการ
เทคโนโลยสีารสนเทศ
รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอุดหนุน
      - งบรายจ่ายอนื
เงนินอกงบประมาณ

รวมทงัสนิ
1. การสรา้งและพฒันาเครือข่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ

ตวัชีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

                       88,342,800

 - เพอืพฒันาและใหบ้ริการขอ้มลูข่าวสารสารสนเทศแก่หน่วยงานทงัภายในและภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ 
 - เพอืใหบ้ริการฝึกอบรมดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศแก่ขา้ราชการครู อาจารย ์และบคุลากรทางการศึกษา
   ในสงักดักระทรวงศึกษาธิการ 
 - เพอืใหห้น่วยงานในสาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการมรีะบบเทคโนโลยสีารสนเทศทมีปีระสทิธิภาพ
   ใชใ้นการปฏบิตังิาน

หน่วย : ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจ่าย

7.2.2 ผลผลิตที 2 : หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธิการไดร้บับริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
                       ทางการศึกษา
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธิการไดร้บับริการ
           เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 88,342,800 บาท
1. งบดาํเนินงาน               31,481,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ               16,256,500 บาท
(1) เงนิตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ                  254,000 บาท
(2) ค่าจา้งผูป้ฏบิตังิานพมิพ์                1,310,400 บาท
(3) ค่าเบยีเลยีง ค่าเช่าทพีกัและค่าพาหนะ                  296,100 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์                5,036,000 บาท
(5) ค่าเช่าทรพัยส์นิ                5,399,400 บาท
(6) ค่าจา้งเหมาบรกิาร                  180,000 บาท
(7) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม                  456,100 บาท
(8) ค่าบาํรุงรกัษาเครืองปรบัอากาศ                  198,000 บาท
(9) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุ                1,425,000 บาท
(10) วสัดุสาํนกังาน                1,188,000 บาท
(11) วสัดุงานบา้นงานครวั 13,500 บาท
(12) วสัดุคอมพวิเตอร์                  500,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค               15,224,800 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า                  470,400 บาท
(2) ค่าโทรศพัท์ 96,700 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์ 57,000 บาท
(4) ค่าบรกิารสอืสารและโทรคมนาคม              14,600,700 บาท

2. งบลงทนุ               56,861,500 บาท
2.1 ค่าครุภณัฑ ์ทดิีนและสงิกอ่สรา้ง               56,861,500 บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์               56,861,500 บาท
2.1.1.1 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์              56,861,500 บาท

(1) ครุภณัฑค์อมพวิเตอรท์มีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 1 ลา้นบาท
รวม 12 รายการ (รวม 133 หน่วย)                2,261,000 บาท
(2) โครงการจดัซอืระบบเครืองคอมพวิเตอรแ์มข่า่ยประสทิธภิาพสูง (HCI)

สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร  สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร
แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ              54,600,500 บาท
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บาท
วตัถปุระสงค ์: 

7.2.3.1 งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
          21.9115             6.0152          213.8760           30.8970          272.6997

          21.6865             6.0152           23.5500           30.8970           82.1487

                 -                    -            190.3260                  -            190.3260

            0.2250                  -                    -                    -               0.2250

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

คน 98,000

(34,581)

100,000 100,000 100,000 100,000

ครงั 400

(170)

400 400 400 400

กจิกรรม 1 1 1 1 1

(1)

คน 230,000

(188,300)

292,000 292,000 292,000 292,000

แหง่ 24 15 15 15 15

(24)

ลา้นบาท          293.4925          272.6997          199.2760          194.6733          194.6733

ลา้นบาท          293.4925          272.6997          199.2760          194.6733          194.6733

ลา้นบาท           21.9115           21.9115           23.4457           18.8430           18.8430

ลา้นบาท             2.8756             6.0152                  -                    -                    - 

ลา้นบาท          235.8084          213.8760          144.9333          144.9333          144.9333

ลา้นบาท           32.8970           30.8970           30.8970           30.8970           30.8970

ลา้นบาท                  -                    -                    -                    -                    - 

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2565(6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2566 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ .ศ. 2567 - 2569

7.2.3 ผลผลติท ี3 : ผูไ้ดร้บัการสง่เสรมิ และพฒันาคณุธรรม จรยิธรรม                             272,699,700

 - ส่งเสรมิ สนบัสนุนการจดักจิกรรม การฝึกอบรมและการใหค้วามรู ้ผา่นกระบวนการลูกเสอื ยุวกาชาด
   และกจิการนกัเรยีน เพอืพฒันาคุณธรรม จรยิธรรมของเดก็และเยาวชน
 - ส่งเสรมิ สนบัสนุนการฝึกอบรมและการใหค้วามรูแ้ก่บคุลากรทางการลูกเสอื ยุวกาชาดและกจิการนกัเรยีน

หน่วย : ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

เชงิปรมิาณ : จาํนวนลูกเสอื เนตรนาร ีครู คณาจารย์
บคุลากรทางการศึกษา และบคุลากรทเีกยีวขอ้ง
ไดร้บัการพฒันาคุณธรรม จรยิธรรม โดยกระบวนการลูกเสอื

รวมทงัสนิ
1. ลูกเสอื ยุวกาชาด และกจิการนกัเรยีน
2. อดุหนุนสาํนกังานลูกเสอืแหง่ชาติ
3. สนบัสนุนเทคโนโลยเีพอืกจิกรรมลูกเสอื

ตวัชีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูท้ไีดร้บัการส่งเสรมิ
และพฒันาคุณธรรม จรยิธรรม
เชงิปรมิาณ : จาํนวนครงัในการเฝ้าระวงัความประพฤติ
นกัเรยีนและนกัศึกษา
เชงิปรมิาณ : สนบัสนุนเทคโนโลยเีพอืกจิกรรมลูกเสอื

      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอนื
เงนินอกงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : พฒันาและปรบัปรุงค่ายลูกเสอื

รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : ผูไ้ดร้บัการสง่เสริม และพฒันาคุณธรรม จริยธรรม 272,699,700 บาท
1. งบดาํเนินงาน               21,911,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ               19,284,700 บาท
(1) รายการไมผู่กพนั              11,967,500 บาท

(1) เงนิตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ                  247,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ                  500,000 บาท
(3) ค่าเบยีเลยีง ค่าเช่าทพีกัและค่าพาหนะ                1,484,800 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง                  300,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์                  160,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสงิก่อสรา้ง                  150,000 บาท
(7) ค่าจา้งเหมาบรกิาร                5,601,800 บาท
(8) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 31,200 บาท
(9) ค่ารบัรองและพธิกีาร                  200,000 บาท
(10) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุ                  555,900 บาท
(11) วสัดุสาํนกังาน                1,301,800 บาท
(12) วสัดุเชอืเพลงิและหลอ่ลนื                  760,000 บาท
(13) วสัดุงานบา้นงานครวั                  100,000 บาท
(14) วสัดุสนามและการฝึก                  300,000 บาท
(15) วสัดุหนงัสอื วารสาร และตาํรา 50,000 บาท
(16) วสัดุคอมพวิเตอร์                  225,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต ์18 คนั                4,248,700 บาท
วงเงนิทงัสนิ              21,243,500  บาท
ปี 2562 - 2563 ตงังบประมาณ                8,497,400  บาท
ปี 2564 ตงังบประมาณ                4,248,700  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ                4,248,700  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                4,248,700  บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต ์13 คนั                3,068,500 บาท
วงเงนิทงัสนิ              15,342,500  บาท
ปี 2563 ตงังบประมาณ                1,534,300  บาท
ปี 2564 ตงังบประมาณ                3,068,500  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ                3,068,500  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                3,068,500  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                4,602,700  บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค                2,626,800 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า                1,377,500 บาท
(2) ค่าประปา                1,092,500 บาท
(3) ค่าโทรศพัท์ 61,800 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์ 95,000 บาท
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2. งบลงทนุ                6,015,200 บาท
2.1 ค่าครุภณัฑ ์ทดิีนและสงิกอ่สรา้ง                6,015,200 บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์                1,605,300 บาท
2.1.1.1 ครุภณัฑส์าํนกังาน                  834,900 บาท

(1) ครุภณัฑส์าํนกังานทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 1 ลา้นบาท
รวม 1 รายการ (รวม 23 หน่วย)                  834,900 บาท

2.1.1.2 ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั                  284,000 บาท
(1) ครุภณัฑง์านบา้นงานครวัทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 1 ลา้นบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                  284,000 บาท

2.1.1.3 ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่                   29,900 บาท
(1) ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 1 ลา้นบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                   29,900 บาท

2.1.1.4 ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ                  456,500 บาท
(1) ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 1 ลา้นบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                  456,500 บาท

2.1.2 ค่าทดิีนและสงิกอ่สรา้ง                4,409,900 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค                  654,000 บาท

(1) ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภคทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 10 ลา้นบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                  654,000 บาท

2.1.2.2 ค่าปรบัปรุงสงิก่อสรา้งอนื                2,509,200 บาท
(1) ค่าปรบัปรุงสงิก่อสรา้งอนืทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 10 ลา้นบาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)                2,509,200 บาท

2.1.2.3 ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค                1,246,700 บาท
(1) ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภคทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 10 ลา้นบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                1,246,700 บาท

3. งบเงนิอดุหนุน             213,876,000 บาท
3.1 เงนิอดุหนุนทวัไป             213,876,000 บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน                1,383,300 บาท
2) ค่าครุภณัฑ์                1,358,900 บาท

(1) ครุภณัฑส์าํนกังานทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 1 ลา้นบาท
รวม 8 รายการ (รวม 52 หน่วย)                1,138,900 บาท
(2) ครุภณัฑค์อมพวิเตอรท์มีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 1 ลา้นบาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)                  220,000 บาท

3) ค่าทดีนิ/สงิก่อสรา้ง              67,583,800 บาท
(1) ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภคทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 10 ลา้นบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                  593,400 บาท
(2) ค่าปรบัปรุงสงิก่อสรา้งอนืทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 10 ลา้นบาท
รวม 11 รายการ (รวม 28 หน่วย)              50,418,400 บาท
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(3) ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภคทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 10 ลา้นบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                  912,000 บาท
(4) ค่าก่อสรา้งอนืๆทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 10 ลา้นบาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)              15,660,000 บาท

4) เงนิอดุหนุนการส่งเสรมิและสนบัสนุนการนาํขบวนการลูกเสอื
เสรมิสรา้งคุณธรรม จรยิธรรม                7,600,000 บาท
5) เงนิอดุหนุนสาํนกังานลูกเสอืแห่งชาติ              91,000,000 บาท
6) เงนิอดุหนุนโครงการชมุนุมยุวกาชาดและกจิกรรมบาํเพญ็ประโยชนย์ุวกาชาด
เฉลมิพระเกยีรติ                9,650,000 บาท
7) เงนิอดุหนุนการพฒันาความประพฤตนิกัเรยีนนกัศึกษาตามหลกัคุณธรรม จรยิธรรม                4,300,000 บาท
8) เงนิอดุหนุนการส่งเสรมิทกัษะชวีติและความเป็นพลเมอืง                2,000,000 บาท
9) เงนิอดุหนุนโครงการสรา้งกระบวนทศันเ์พอืพฒันาลูกเสอืจติสาธารณะ
ตามวตัถปุระสงคข์องคณะลูกเสอืแห่งชาติ              29,000,000 บาท

4. งบรายจา่ยอนื               30,897,000 บาท
1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาการส่งเสรมิศกัยภาพการตรวจ ตดิตามความประพฤติ
นกัเรยีนและนกัศึกษา                2,600,000 บาท
2) ค่าใชจ่้ายโครงการส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม เพอืสรา้งพนืฐานแก่ผูเ้รยีน
ดา้นการศึกษา 4 ดา้น ในระดบัจงัหวดั              25,285,200 บาท
3) ค่าใชจ่้ายโครงการส่งเสรมิและพฒันานกัเรยีน นกัศึกษา เพอืปรบัเปลยีนพฤตกิรรม
ทเีหมาะสมในโลกยุคใหม่                1,274,500 บาท
4) ค่าใชจ่้ายโครงการฝึกอบรมเจา้หนา้ทแีละผูบ้งัคบับญัชายุวกาชาด ในระดบัจงัหวดั
ทวัประเทศ                1,737,300 บาท
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บาท
วตัถปุระสงค ์: 

7.2.4.1 งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
         495.0183           65.5563           64.0533           46.8595          671.4874

         495.0183           65.5563           64.0533           44.8187          669.4466

                 -                    -                    -               2.0408             2.0408

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

คน 395,035

(142,525)

442,676 442,676 442,676 442,676

คน 13,372

(9,047)

13,372 13,372 13,372 13,372

รอ้ยละ 80

(80)

80 80 80 80

รอ้ยละ 80

(80)

80 80 80 80

รวมทงัสนิ

7.2.4 ผลผลติท ี4 : ผูร้บับรกิารการศึกษานอกระบบ                             671,487,400

 - เพอืใหผู้ร้บับรกิาร/ผูเ้รยีน มโีอกาสเขา้ถงึบรกิารการศึกษานอกระบบในรูปแบบทหีลากหลายเหมาะสม
   และมคุีณภาพ
 - เพอืพฒันาและปรบัปรุงหลกัสูตรการเรยีนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูร้บับรกิาร /ผูเ้รยีน
 - เพอืส่งเสรมิและสนบัสนุนใหเ้ครอืขา่ยเขา้มามส่ีวนร่วมในการจดัการศึกษานอกระบบ

หน่วย : ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

1. จดัการศึกษานอกระบบ
2. แกไ้ขปญัหาพนืทปีลูกฝินอย่างยงัยนื

ตวัชีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนประชาชนกลุม่เป้าหมาย
ทลีงทะเบยีนเรยีนในทกุหลกัสูตร /กจิกรรมการศึกษาต่อเนือง
เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูร้บับรกิารสามารถสอืสาร
ดว้ยภาษาไทยในชวีติประจาํวนัได ้และสามารถพฒันา
คุณภาพชวีติของตนเองใหด้ขีนึ ตามวถิชีวีติและบรบิท
ของตนเอง

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของผูจ้บหลกัสูตร/กจิกรรม
ทสีามารถนาํความรูค้วามเขา้ใจไปใชไ้ดต้ามจดุมุง่หมาย
ของหลกัสูตร/กจิกรรมทกีาํหนด

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของจาํนวนผูร้บับรกิารสามารถ
สอืสารดว้ยภาษาไทยในชวีติประจาํวนัได ้และสามารถพฒันา
คุณภาพชวีติของตนเองใหด้ขีนึ ตามวถิชีวีติและบรบิท
ของตนเอง
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ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

ลา้นบาท          617.9904          671.4874    622.9930          572.7216          566.9269

ลา้นบาท          617.9904          671.4874    622.9930          572.7216          566.9269

ลา้นบาท          449.4778          495.0183    512.0802          461.8088          456.0141

ลา้นบาท           53.5913           65.5563 -                    -   - 

ลา้นบาท           66.4854           64.0533    64.0533           64.0533           64.0533

ลา้นบาท           48.4359           46.8595    46.8595           46.8595           46.8595

ลา้นบาท -                    -   -                    -   - 

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2565(6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2566 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ .ศ. 2567 - 2569

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**
ตวัชีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนบั

รวมทงัสนิ

เงนินอกงบประมาณ

เงนิงบประมาณ
- งบดาํเนินงาน
- งบลงทนุ
- งบเงนิอดุหนุน
- งบรายจ่ายอนื
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : ผูร้บับริการการศึกษานอกระบบ 671,487,400 บาท
1. งบดาํเนินงาน             495,018,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ             461,048,700 บาท
(1) รายการไมผู่กพนั             372,945,200 บาท

(1) เงนิตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ                1,208,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ             163,332,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจาํตาํแหน่ง                1,296,000 บาท
(4) ค่าเบยีเลยีง ค่าเช่าทพีกัและค่าพาหนะ              16,714,800 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง                3,000,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์                1,200,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสงิก่อสรา้ง                1,000,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรพัยส์นิ              14,871,700 บาท
(9) ค่าจา้งเหมาบรกิาร              91,553,000 บาท
(10) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม                  547,000 บาท
(11) ค่ารบัรองและพธิกีาร 24,300 บาท
(12) วสัดุสาํนกังาน                1,000,000 บาท
(13) วสัดุเชอืเพลงิและหลอ่ลนื                3,574,800 บาท
(14) วสัดุงานบา้นงานครวั                  500,000 บาท
(15) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ                  100,000 บาท
(16) วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 7,200 บาท
(17) วสัดุการศึกษา              72,516,000 บาท
(18) วสัดุหนงัสอื วารสาร และตาํรา                  500,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต ์141 คนั              35,903,000 บาท
วงเงนิทงัสนิ             179,515,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ              35,903,000  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ              35,903,000  บาท
ปี 2568 ผูกพนังบประมาณ              35,903,000  บาท
ปี 2569 - 2570 ผูกพนังบประมาณ              71,806,000  บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต ์ 99 คนั              28,549,600 บาท
วงเงนิทงัสนิ             142,748,000  บาท
ปี 2563 ตงังบประมาณ              14,274,800  บาท
ปี 2564 ตงังบประมาณ              28,549,600  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ              28,549,600  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ              28,549,600  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ              42,824,400  บาท
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(4) ค่าเช่ารถยนต ์1 คนั                  297,000 บาท
วงเงนิทงัสนิ                1,485,000  บาท
ปี 2562 - 2563 ตงังบประมาณ 594,000  บาท
ปี 2564 ตงังบประมาณ 297,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ 297,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ 297,000  บาท

(5) ค่าเช่ารถยนต ์50 คนั              12,594,500 บาท
วงเงนิทงัสนิ              62,972,500  บาท
ปี 2562 - 2563 ตงังบประมาณ              25,189,000  บาท
ปี 2564 ตงังบประมาณ              12,594,500  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ              12,594,500  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ              12,594,500  บาท

(6) ค่าเช่ารถยนต ์20 คนั                4,964,700 บาท
วงเงนิทงัสนิ              24,823,500  บาท
ปี 2563 ตงังบประมาณ                2,482,400  บาท
ปี 2564 ตงังบประมาณ                4,964,700  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ                4,964,700  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                4,964,700  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                7,447,000  บาท

(7) ค่าเช่ารถยนต ์23 คนั                5,794,700 บาท
วงเงนิทงัสนิ              28,973,500  บาท
ปี 2564 ตงังบประมาณ                5,794,700  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ                5,794,700  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                5,794,700  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                5,794,700  บาท
ปี 2568 ผูกพนังบประมาณ                5,794,700  บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค               33,969,600 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า              26,279,900 บาท
(2) ค่าประปา                2,068,700 บาท
(3) ค่าโทรศพัท์                3,940,800 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์                1,680,200 บาท

2. งบลงทนุ               65,556,300 บาท
2.1 ค่าครุภณัฑ ์ทดิีนและสงิกอ่สรา้ง               65,556,300 บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์               32,193,400 บาท
2.1.1.1 ครุภณัฑส์าํนกังาน              12,750,000 บาท

(1) ครุภณัฑส์าํนกังานทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 1 ลา้นบาท
รวม 3 รายการ (รวม 15 หน่วย)              12,750,000 บาท
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2.1.1.2 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์              18,274,800 บาท
(1) ครุภณัฑค์อมพวิเตอรท์มีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 1 ลา้นบาท
รวม 148 รายการ (รวม 758 หน่วย)              13,506,300 บาท
(2) โครงการจดัทาํระบบสารสนเทศในการบรหิารทรพัยากรบคุคล 
กลุม่บรหิารงานบคุคลและนิตกิร สาํนกังาน กศน. แขวงดุสติ  เขตดุสติ 

กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ                4,768,500 บาท
2.1.1.3 ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั                  357,100 บาท

(1) ครุภณัฑง์านบา้นงานครวัทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 1 ลา้นบาท
รวม 18 รายการ (รวม 18 หน่วย)                  357,100 บาท

2.1.1.4 ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่                  295,100 บาท
(1) ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 1 ลา้นบาท
รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)                  295,100 บาท

2.1.1.5 ครุภณัฑก์ารเกษตร                   92,400 บาท
(1) ครุภณัฑก์ารเกษตรทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 1 ลา้นบาท
รวม 6 รายการ (รวม 7 หน่วย)                   92,400 บาท

2.1.1.6 ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ                  424,000 บาท
(1) ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 1 ลา้นบาท
รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)                  424,000 บาท

2.1.2 ค่าทดิีนและสงิกอ่สรา้ง               33,362,900 บาท
2.1.2.1 ค่าปรบัปรุงสงิก่อสรา้งอนื                5,620,900 บาท

(1) ค่าปรบัปรุงสงิก่อสรา้งอนืทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 10 ลา้นบาท
รวม 21 รายการ (รวม 21 หน่วย)                5,620,900 บาท

2.1.2.2 ค่าปรบัปรุงอาคารททีาํการและสงิก่อสรา้งประกอบ              11,544,600 บาท
(1) ค่าปรบัปรุงอาคารททีาํการและสงิก่อสรา้งประกอบทมีรีาคาต่อหน่วย
ตาํกวา่ 10 ลา้นบาท รวม 21 รายการ (รวม 21 หน่วย)              11,544,600 บาท

2.1.2.3 ค่าปรบัปรุงอาคารทพีกัอาศยัและสงิก่อสรา้งประกอบ                8,284,100 บาท
(1) ค่าปรบัปรุงอาคารทพีกัอาศยัและสงิก่อสรา้งประกอบทมีรีาคาต่อหน่วย
ตาํกวา่ 10 ลา้นบาท รวม 15 รายการ (รวม 15 หน่วย)                8,284,100 บาท

2.1.2.4 ค่าก่อสรา้งอนืๆ                7,913,300 บาท
(1) ค่าก่อสรา้งอนืๆทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 10 ลา้นบาท 

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)                7,913,300 บาท
3. งบเงนิอดุหนุน               64,053,300 บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทวัไป               64,053,300 บาท
1) เงนิอดุหนุนค่าสมาชกิองคก์รต่างประเทศ                   10,200 บาท
2) เงนิอดุหนุนค่าเช่าสถานทใีนต่างประเทศ                  240,000 บาท
3) เงนิอดุหนุนโครงการทนุการศึกษาเดก็สภาวะยากลาํบากในเขตพนืทสูีงภาคเหนือ              33,714,800 บาท
4) เงนิอดุหนุนสงิอาํนวยความสะดวก สอื บรกิาร และการช่วยเหลอือนืใดทางการศึกษา 
สาํหรบัคนพกิาร              15,080,000 บาท
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5) เงนิอดุหนุนโครงการสนบัสนุนเสอืผา้และอปุกรณ์การเรยีนสาํหรบัเดก็
และเยาวชนทอีาศยัอยูใ่นถนิทรุกนัดาร              11,274,100 บาท
6) เงนิอดุหนุนจดัการศึกษาต่อเนืองในต่างประเทศ                  330,000 บาท
7) เงนิอดุหนุนโครงการฝึกอาชพีโรงเรยีนพระดาบส                3,404,200 บาท

4. งบรายจา่ยอนื               46,859,500 บาท
1) ค่าใชจ่้ายโครงการความร่วมมอืกบัต่างประเทศดา้นการพฒันาส่งเสรมิและเผยแพร่
เกษตรธรรมชาติ                  350,000 บาท
2) ค่าใชจ่้ายโครงการจดัการศึกษาสาํหรบัเดก็และเยาวชนในถนิทรุกนัดาร              41,468,700 บาท
3) ค่าใชจ่้ายโครงการขยายผลโครงการหลวงเพอืแกป้ญัหาพนืทปีลูกฝินอย่างยงัยนื                2,040,800 บาท
4) ค่าใชจ่้ายโครงการเทยีบโอนความรูเ้ทยีบระดบัการศึกษามติคิวามรูค้วามคดิ                3,000,000 บาท
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บาท
วตัถปุระสงค ์: 

7.2.5.1 งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
         470.3724          224.8485             0.0182             4.0827          699.3218

         360.8392          224.8485             0.0182             4.0827          589.7886

          20.6625                  -                    -                    -             20.6625

          47.4695                  -                    -                    -             47.4695

          41.4012                  -                    -                    -             41.4012

7.2.5.2 เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

คน 9,800,000

(2,680,598)

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

คน 2,000,000

(1,314,743)

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

แหง่ 2,447

(2,446)

2,446 2,446 2,446 2,446

รอ้ยละ 80

(80)

80 80 80 80

รอ้ยละ 80

(80)

80 80 80 80

รอ้ยละ 80

(80)

80 80 80 80

2. ตวิเขม้เตม็ความรู ้

7.2.5 ผลผลติท ี5 : ผูร้บับรกิารการศึกษาตามอธัยาศยั                             699,321,800

 - เพอืสรา้งโอกาสใหป้ระชาชนในการเขา้ถงึแหลง่เรยีนรูต้ามอธัยาศยั
 - เพอืขยายแหลง่การเรยีนรูด้า้นวทิยาศาสตร ์หอ้งสมดุประชาชนและแหลง่การเรยีนรูใ้นระดบัตาํบล
 - เพอืส่งเสรมิและสนบัสนุนใหเ้ครอืขา่ยเขา้มามส่ีวนร่วมในการจดัการศึกษาตามอธัยาศยั

หน่วย : ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทงัสนิ
1. จดัการศึกษาตามอธัยาศยั

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของนกัเรยีน/นกัศึกษาทมีผีลสมัฤทธิ
ทางการเรยีนในวชิาทไีดร้บับรกิารตวิเขม้เพมิสูงขนึ

3. จดัสรา้งแหลง่การเรยีนรูใ้นระดบัตาํบล
4. สนบัสนุนค่าบรกิารเครอืขา่ยสารสนเทศเพอืการจดัการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอธัยาศยั

ตวัชีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนบั

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนประชาชนกลุม่เป้าหมายทไีดร้บับรกิาร /

เขา้ร่วมกจิกรรมการเรยีนรูก้ารศึกษาตามอธัยาศยั
เชงิปรมิาณ :  จาํนวนนกัเรยีนนกัศึกษาทไีดร้บับรกิาร
ตวิเขม้เตม็ความรู ้
เชงิปรมิาณ : จาํนวนแหลง่การเรยีนรูใ้นระดบัตาํบล
ทมีคีวามพรอ้มในการใหบ้รกิารการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอธัยาศยั

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของประชาชนกลุม่เป้าหมาย
ทไีดร้บับรกิาร/เขา้ร่วมกจิกรรมทมีคีวามรูค้วามเขา้ใจ /

เจตคต/ิทกัษะตามจดุมุง่หมายของกจิกรรมทกีาํหนด

งบประมาณ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของ กศน.ตาํบลทมีปีระชาชน
กลุม่เป้าหมายมาใชบ้รกิาร/ร่วมกจิกรรมทจีดับรกิารเพมิมากขนึ
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ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

ลา้นบาท          736.8191          701.7938    478.7059          471.8638          470.9728

ลา้นบาท          732.3191          699.3218    477.7059          470.8638          469.9728

ลา้นบาท          470.2504          470.3724    473.6050          466.7629          465.8719

ลา้นบาท          257.9694          224.8485 -                    -   - 

ลา้นบาท             0.0166             0.0182             0.0182             0.0182             0.0182

ลา้นบาท             4.0827             4.0827             4.0827             4.0827             4.0827

ลา้นบาท             4.5000             2.4720             1.0000             1.0000             1.0000

ลา้นบาท             4.5000             2.4720             1.0000             1.0000             1.0000

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2565(6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2566 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ .ศ. 2567 - 2569

เงนินอกงบประมาณ
- เงนิรายได ้

รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ

- งบดาํเนินงาน
- งบลงทนุ

ตวัชีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

- งบเงนิอดุหนุน
- งบรายจ่ายอนื
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : ผูร้บับริการการศึกษาตามอธัยาศยั 699,321,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ            2,472,000  บาท
1. งบดาํเนินงาน             470,372,400 บาท

เงนินอกงบประมาณ                2,472,000  บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ             392,372,400 บาท

เงนินอกงบประมาณ                2,472,000  บาท
(1) รายการไมผู่กพนั             385,495,900 บาท

(1) เงนิตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ                2,615,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ                5,380,000 บาท
(3) ค่าเบยีเลยีง ค่าเช่าทพีกัและค่าพาหนะ              17,100,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง                  529,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์                2,000,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสงิก่อสรา้ง                2,000,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรพัยส์นิ                2,961,000 บาท
(8) ค่าจา้งเหมาบรกิาร             199,103,700 บาท
เงนินอกงบประมาณ                2,472,000  บาท
(9) ค่าใชจ่้ายในการบาํรุงรกัษาเครืองปรบัอากาศ                  433,000 บาท
(10) วสัดุสาํนกังาน                1,622,000 บาท
(11) วสัดุเชอืเพลงิและหลอ่ลนื                  876,000 บาท
(12) วสัดุก่อสรา้ง                  999,400 บาท
(13) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ                  999,400 บาท
(14) วสัดุโฆษณาและเผยแพร่                1,500,000 บาท
(15) วสัดุวทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์                  500,000 บาท
(16) วสัดุการศึกษา             146,876,600 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต ์4 คนั                1,188,000 บาท
วงเงนิทงัสนิ                5,940,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                1,188,000  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                 1,188,000  บาท
ปี 2568 ผูกพนังบประมาณ                 1,188,000  บาท
ปี 2569 - 2570 ผูกพนังบประมาณ                2,376,000  บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต ์ 17 คนั                4,561,400 บาท
วงเงนิทงัสนิ              22,807,000  บาท
ปี 2563 ตงังบประมาณ                2,280,700  บาท
ปี 2564 ตงังบประมาณ                4,561,400  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ                4,561,400  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                4,561,400  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                 6,842,100  บาท
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(4) ค่าเช่ารถยนต ์3 คนั                  891,000 บาท
วงเงนิทงัสนิ                4,455,000  บาท
ปี 2564 ตงังบประมาณ 891,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ 891,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ 891,000  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ 891,000  บาท
ปี 2568 ผูกพนังบประมาณ 891,000  บาท

(5) ค่าเช่ารถยนต ์1 คนั                  236,100 บาท
วงเงนิทงัสนิ                1,180,500  บาท
ปี 2562 - 2563 ตงังบประมาณ 472,200  บาท
ปี 2564 ตงังบประมาณ 236,100  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ 236,100  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ 236,100  บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค               78,000,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า              24,928,400 บาท
(2) ค่าประปา                6,206,400 บาท
(3) ค่าโทรศพัท์                5,009,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์                  455,000 บาท
(5) ค่าบรกิารสอืสารและโทรคมนาคม              41,401,200 บาท

2. งบลงทนุ             224,848,500 บาท
2.1 ค่าครุภณัฑ ์ทดิีนและสงิกอ่สรา้ง             224,848,500 บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์             145,103,700 บาท
2.1.1.1 ครุภณัฑส์าํนกังาน                4,935,300 บาท

(1) ครุภณัฑส์าํนกังานทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 1 ลา้นบาท
รวม 12 รายการ (รวม 80 หน่วย)                3,400,900 บาท
(2) ระบบตูส้าขาโทรศพัทอ์ตัโนมตั ิPABX ศูนยเ์ทคโนโลยทีางการศึกษา
แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ                1,534,400 บาท

2.1.1.2 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์                1,488,000 บาท
(1) ครุภณัฑค์อมพวิเตอรท์มีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 1 ลา้นบาท
รวม 22 รายการ (รวม 73 หน่วย)                1,488,000 บาท

2.1.1.3 ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั                  806,300 บาท
(1) ครุภณัฑง์านบา้นงานครวัทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 1 ลา้นบาท
รวม 33 รายการ (รวม 48 หน่วย)                  806,300 บาท

2.1.1.4 ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่              17,279,700 บาท
(1) ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 1 ลา้นบาท
รวม 19 รายการ (รวม 23 หน่วย)                1,179,700 บาท
(2) ระบบตดัต่อพรอ้มการจดัเก็บสญัญาณภาพและเสยีงรายการโทรทศัน์
ศูนยผ์ลติรายการโทรทศันแ์ละวดิโีอเทปเพอืการศึกษา (รงัสติ)

ตาํบลรงัสติ อาํเภอธญับรุ ีจงัหวดัปทมุธานี 1 ระบบ              12,000,000 บาท
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(3) ปรบัปรุงระบบบนัทกึเสยีงและการออกอากาศสถานีวทิยุศึกษา 
ศูนยเ์ทคโนโลยทีางการศึกษา แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร
 1 ระบบ                4,100,000 บาท

2.1.1.5 ครุภณัฑก์ารเกษตร                2,714,800 บาท
(1) ครุภณัฑก์ารเกษตรทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 1 ลา้นบาท
รวม 9 รายการ (รวม 62 หน่วย)                2,714,800 บาท

2.1.1.6 ครุภณัฑก์ารศึกษา             115,506,400 บาท
(1) ครุภณัฑก์ารศึกษาทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 1 ลา้นบาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)                  946,700 บาท
(2) เครืองฉายดาวพรอ้มอปุกรณ์ ศูนยว์ทิยาศาสตรเ์พอืการศึกษาพษิณุโลก 
ตาํบลท่าทอง อาํเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก 1 ชดุ             114,559,700 บาท

วงเงนิทงัสนิ             175,400,000  บาท
ปี 2563 ตงังบประมาณ                          -  บาท
ปี 2564 ตงังบประมาณ              25,940,300  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ              34,900,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ             114,559,700  บาท*

*(ชดเชยงบประมาณทพีบัไป เป็นจาํนวน 26,859,700 บาท)

2.1.1.7 ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ                1,805,500 บาท
(1) ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 1 ลา้นบาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)                1,805,500 บาท

2.1.1.8 ครุภณัฑโ์รงงาน                  390,500 บาท
(1) ครุภณัฑโ์รงงานทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 1 ลา้นบาท
รวม 3 รายการ (รวม 15 หน่วย)                  390,500 บาท

2.1.1.9 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์                  177,200 บาท
(1) ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรท์มีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 1 ลา้นบาท
รวม 5 รายการ (รวม 14 หน่วย)                  177,200 บาท

2.1.2 ค่าทดิีนและสงิกอ่สรา้ง               79,744,800 บาท
2.1.2.1 ค่าปรบัปรุงสงิก่อสรา้งอนื                8,247,100 บาท

(1) ค่าปรบัปรุงสงิก่อสรา้งอนืทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 10 ลา้นบาท
รวม 27 รายการ (รวม 27 หน่วย)                8,247,100 บาท

2.1.2.2 ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสงิก่อสรา้งประกอบ              62,865,800 บาท
(1) ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสงิก่อสรา้งประกอบทมีรีาคาต่อหน่วย
ตาํกวา่ 10 ลา้นบาท รวม 79 รายการ (รวม 79 หน่วย)              36,401,900 บาท
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(2) ค่าซ่อมแซมและปรบัปรุงอาคารพพิธิภณัฑว์ทิยาศาสตร ์(อาคาร 2)
ศูนยว์ทิยาศาสตรเ์พอืการศึกษาเอกมยั แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง              26,463,900 บาท

วงเงนิทงัสนิ             114,500,000  บาท
ปี 2561 - 2562 ตงังบประมาณ - บาท
ปี 2563 ตงังบประมาณ                2,404,500  บาท
ปี 2564 ตงังบประมาณ              12,237,100  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ              73,394,500  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ              26,463,900  บาท*

*(ชดเชยงบประมาณทพีบัไป)

2.1.2.3 ค่าก่อสรา้งอนืๆ                8,631,900 บาท
(1) ค่าก่อสรา้งอนืๆทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 10 ลา้นบาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)                8,631,900 บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 18,200 บาท
3.1 เงนิอดุหนุนทวัไป 18,200 บาท

1) เงนิอดุหนุนค่าสมาชกิองคก์รต่างประเทศ 18,200 บาท
4. งบรายจา่ยอนื                4,082,700 บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการส่งเสรมิการเรยีนการสอนภาษาองักฤษ
และภาษาของกลุม่ประเทศอาเซยีน                4,082,700 บาท
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บาท
วตัถปุระสงค ์: 

7.2.6.1 งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
         123.6531             6.9245                  -                    -            130.5776

         123.6531             6.9245                  -                    -            130.5776

7.2.6.2 เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

เรอืง 11

(6)

11 11 11 11

คน 350,000

(215,355)

372,000 372,000 372,000 372,000

รอ้ยละ 80

(-)

80 80 80 80

ลา้นบาท           65.7469          130.5776          123.6531          123.6531          123.6531

ลา้นบาท           65.7469          130.5776          123.6531          123.6531          123.6531

ลา้นบาท           62.7832          123.6531          123.6531          123.6531          123.6531

ลา้นบาท             2.9637             6.9245                  -                    -                    - 

ลา้นบาท                  -                    -                    -                    -                    - 

ลา้นบาท                  -                    -                    -                    -                    - 

ลา้นบาท                  -                    -                    -                    -                    - 

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2565(6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2566 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ .ศ. 2567 - 2569

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

                            130,577,600

- เพอืพฒันาระบบและมาตรฐานการบรหิารงานบคุคลสาํหรบัขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 
- เพอืเสรมิสรา้งประสทิธภิาพและความกา้วหนา้ของขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 
- เพอืรกัษามาตรฐานและพทิกัษร์ะบบคุณธรรมการบรหิารงานบคุคลสาํหรบัขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

หน่วย : ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทงัสนิ

7.2.6 ผลผลติท ี6 : มาตรฐานการบรหิารงานบคุคลของขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

1. พฒันาระบบบรหิารงานบคุคลและส่งเสรมิพฒันาขา้ราชการครู
และบคุลากรทางการศึกษา

ตวัชีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

เชงิปรมิาณ : พฒันาระบบบรหิารงานบคุคล
สาํหรบัขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา
เชงิปรมิาณ : จาํนวนขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา
ไดร้บัความรูแ้ละพฒันาดา้นการบรหิารงานบคุคล 
ดา้นวนิยั คุณธรรม จรยิธรรมและความกา้วหนา้ในวชิาชพี

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละความพงึพอใจของขา้ราชการครู
และบคุลากรทางการศึกษาทมีต่ีอการบรหิารงานบคุคล
ของขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอนื
เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : มาตรฐานการบริหารงานบุคคลของขา้ราชการครู
           และบุคลากรทางการศึกษา 130,577,600 บาท
1. งบดาํเนินงาน             123,653,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ             122,099,900 บาท
(1) เงนิตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ                  130,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ              69,150,000 บาท
(3) ค่าเบยีประชมุกรรมการ              16,923,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจาํตาํแหน่ง                1,296,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนคณะกรรมการทดีาํเนินการเกยีวกบัการจดัซอืจดัจา้ง                  151,000 บาท
(6) ค่าเบยีเลยีง ค่าเช่าทพีกัและค่าพาหนะ              10,411,200 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง                  100,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์                  100,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรพัยส์นิ                  420,000 บาท
(10) ค่าจา้งเหมาบรกิาร              16,932,300 บาท
(11) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม                1,666,400 บาท
(12) ค่ารบัรองและพธิกีาร                  148,000 บาท
(13) ค่าธรรมเนียมศาล                  104,000 บาท
(14) วสัดุสาํนกังาน                2,000,000 บาท
(15) วสัดุเชอืเพลงิและหลอ่ลนื 68,000 บาท
(16) วสัดุโฆษณาและเผยแพร่                1,800,000 บาท
(17) วสัดุหนงัสอื วารสาร และตาํรา                  500,000 บาท
(18) วสัดุคอมพวิเตอร์                  200,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค                1,553,200 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า                  824,000 บาท
(2) ค่าประปา                  300,000 บาท
(3) ค่าโทรศพัท์                  429,200 บาท

2. งบลงทนุ                6,924,500 บาท
2.1 ค่าครุภณัฑ ์ทดิีนและสงิกอ่สรา้ง                6,924,500 บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์                6,924,500 บาท
2.1.1.1 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์                6,924,500 บาท

(1) ครุภณัฑค์อมพวิเตอรท์มีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 1 ลา้นบาท
รวม 4 รายการ (รวม 63 หน่วย)                  725,400 บาท
(2) ระบบการบรหิารอตัรากาํลงัขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา
สาํนกังาน ก.ค.ศ. แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ                2,373,800 บาท
(3) ระบบปรบัปรุงทะเบยีนประวตัขิา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา
สาํนกังาน ก.ค.ศ. แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ                1,482,100 บาท
(4) ระบบเชอืมโยงแลกเปลยีนขอ้มลูระบบสารสนเทศ
สาํนกังาน ก.ค.ศ. แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ                2,343,200 บาท
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บาท
วตัถปุระสงค ์: 

7.2.7.1 งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
          54.5424           55.4087           47.2843             4.0354          161.2708

          34.9376             7.3433           47.2843             4.0354           93.6006

          19.6048           48.0654                  -                    -             67.6702

7.2.7.2 เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

คน 8,350

(3,626)

8,719 8,719 8,719 8,719

แหง่ 3,296

(3,331)

3,331 3,331 3,331 3,331

ลา้นบาท          183.2791          169.3037           86.1020           86.1020           85.2110

ลา้นบาท          161.2140          161.2708           86.1020           86.1020           85.2110

ลา้นบาท           53.9793           54.5424           54.5424           54.5424           53.6514

ลา้นบาท           73.9544           55.4087                  -                    -                    - 

ลา้นบาท           29.2449           47.2843           27.5242           27.5242           27.5242

ลา้นบาท             4.0354             4.0354             4.0354             4.0354             4.0354

ลา้นบาท           22.0651             8.0329                  -                    -                    - 

ลา้นบาท           22.0651             8.0329                  -                    -                    - 

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2565(6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2566 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ .ศ. 2567 - 2569

7.2.7 ผลผลติท ี7 : นกัเรยีนโรงเรยีนเอกชนทไีดร้บัการอดุหนุน                             161,270,800

- เพอืสนบัสนุนการจดัการศึกษาขนัพนืฐานของโรงเรยีนเอกชน
- เพอืพฒันาบคุลากร ผูเ้รยีน ครู และผูบ้รหิารโรงเรยีนเอกชนใหม้คุีณภาพ

หน่วย : ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

เงนิงบประมาณ

รวมทงัสนิ
1. พฒันาบคุลากร/ผูเ้รยีนและโรงเรยีนเอกชน
2. สนบัสนุนการจดัการศึกษาของโรงเรยีนเอกชนในพนืทเีสยีงภยั

ตวัชีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้รยีน บคุลากรทางการศึกษา
และผูบ้รหิารโรงเรยีนเอกชนทไีดร้บัการพฒันา
เชงิปรมิาณ : จาํนวนสถานศึกษาเอกชนในพนืที
จงัหวดัชายแดนภาคใตท้ไีดร้บัการส่งเสรมิ สนบัสนุน 

กาํกบัดูแล และพฒันาคุณภาพการศึกษา

รวมทงัสนิ

      - เงนินอกงบประมาณอนืๆ 

      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอนื
เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : นกัเรียนโรงเรียนเอกชนทีไดร้บัการอดุหนุน 161,270,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ            8,032,900  บาท
1. งบดาํเนินงาน               54,542,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ               49,469,800 บาท
(1) รายการไมผู่กพนั              48,578,800 บาท

(1) เงนิตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ                1,016,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ                  310,800 บาท
(3) ค่าเบยีประชมุกรรมการ                3,656,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจาํตาํแหน่ง                  991,200 บาท
(5) ค่าเบยีเลยีง ค่าเช่าทพีกัและค่าพาหนะ                9,808,600 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง                  851,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์                  850,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสงิก่อสรา้ง                  470,000 บาท
(9) ค่าจา้งเหมาบรกิาร              18,399,900 บาท
(10) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม                2,211,000 บาท
(11) ค่ารบัรองและพธิกีาร                  243,600 บาท
(12) ค่าธรรมเนียมศาล 54,000 บาท
(13) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานส่งเสรมิและสนบัสนุน
โรงเรยีนเอกชนในส่วนภูมภิาค                3,543,400 บาท
(14) วสัดุสาํนกังาน                2,088,900 บาท
(15) วสัดุเชอืเพลงิและหลอ่ลนื                2,455,200 บาท
(16) วสัดุงานบา้นงานครวั                  275,000 บาท
(17) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ                  246,200 บาท
(18) วสัดุโฆษณาและเผยแพร่                  117,500 บาท
(19) วสัดุคอมพวิเตอร์                  990,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต ์3 คนั                  891,000 บาท
วงเงนิทงัสนิ                4,455,000  บาท
ปี 2564 ตงังบประมาณ 891,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ 891,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ 891,000  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ 891,000  บาท
ปี 2568 ผูกพนังบประมาณ 891,000  บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค                5,072,600 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า                2,220,200 บาท
(2) ค่าประปา                  245,500 บาท
(3) ค่าโทรศพัท์                1,140,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์                  996,700 บาท
(5) ค่าบรกิารสอืสารและโทรคมนาคม                  470,200 บาท
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2. งบลงทนุ               55,408,700 บาท
2.1 ค่าครุภณัฑ ์ทดิีนและสงิกอ่สรา้ง               55,408,700 บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์               18,024,900 บาท
2.1.1.1 ครุภณัฑส์าํนกังาน                4,022,100 บาท

(1) ครุภณัฑส์าํนกังานทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 1 ลา้นบาท
รวม 122 รายการ (รวม 602 หน่วย)                4,022,100 บาท

2.1.1.2 ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง                5,125,000 บาท
(1) ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่งทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 1 ลา้นบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 50,000 บาท

(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ทนีงั (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่าํกวา่ 2,400 ซซีี
หรอืกาํลงัเครืองยนตสู์งสุดไมต่าํกวา่ 90 กโิลวตัต์
สาํนกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัยะลา  ตาํบลท่าสาป อาํเภอเมอืงยะลา
จงัหวดัยะลา 1 คนั                1,358,000 บาท

(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ทนีงั (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่าํกวา่ 2,400 ซซีี
หรอืกาํลงัเครืองยนตสู์งสุดไมต่าํกวา่ 90 กโิลวตัต์
สาํนกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัสงขลา  ตาํบลเขารูปชา้ง อาํเภอเมอืงสงขลา
จงัหวดัสงขลา 1 คนั                1,358,000 บาท

(4) รถบรรทกุ (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่าํกวา่ 2,400 ซซีี
หรอืกาํลงัเครืองยนตสู์งสุดไมต่าํกวา่ 110 กโิลวตัต ์ขบัเคลอืน 4 ลอ้
แบบดบัเบลิแค็บ สาํนกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดันราธวิาส  ตาํบลบางนาค
อาํเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส 1 คนั                1,000,000 บาท

(5) รถยนตต์รวจการณ์  ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่าํกวา่ 2,000 ซซีี
หรอืกาํลงัเครืองยนตสู์งสุดไมต่าํกวา่ 110 กโิลวตัต ์เครืองยนตด์เีซล
แบบขบัเคลอืน 2 ลอ้ สาํนกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัสตูล
ตาํบลคลองขดุ อาํเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล 1 คนั                1,359,000 บาท

2.1.1.3 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์                7,343,300 บาท

(1) โครงการปรบัปรุงระบบงานทะเบยีนสาํหรบัโรงเรยีนเอกชนใหร้องรบัการศึกษา
ระดบัปฐมวยัและงานบรกิารประชาชนดา้นการศึกษาเอกชน
สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการศึกษาเอกชน แขวงดุสติ เขตดุสติ
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ                7,343,300 บาท

2.1.1.4 ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่                  537,100 บาท
(1) ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 1 ลา้นบาท
รวม 20 รายการ (รวม 24 หน่วย)                  537,100 บาท

2.1.1.5 ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ                  997,400 บาท
(1) ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 1 ลา้นบาท
รวม 31 รายการ (รวม 49 หน่วย)                  997,400 บาท
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2.1.2 ค่าทดิีนและสงิกอ่สรา้ง               37,383,800 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารททีาํการและสงิก่อสรา้งประกอบ              22,695,300 บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารททีาํการและสงิก่อสรา้งประกอบทมีรีาคาต่อหน่วย
ตาํกวา่ 10 ลา้นบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)              22,695,300 บาท

2.1.2.2 ค่าปรบัปรุงอาคารททีาํการและสงิก่อสรา้งประกอบ              14,688,500 บาท
(1) ค่าปรบัปรุงอาคารททีาํการและสงิก่อสรา้งประกอบทมีรีาคาต่อหน่วย
ตาํกวา่ 10 ลา้นบาท รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)              14,688,500 บาท

3. งบเงนิอดุหนุน               47,284,300 บาท
เงนินอกงบประมาณ                8,032,900  บาท
3.1 เงนิอดุหนุนทวัไป               47,284,300 บาท

เงนินอกงบประมาณ                8,032,900  บาท
1) ค่าทดีนิ/สงิก่อสรา้ง              19,760,100 บาท

เงนินอกงบประมาณ                8,032,900  บาท
(1) ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสงิก่อสรา้งประกอบทมีรีาคาต่อหน่วย
ตาํกวา่ 10 ลา้นบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)                6,056,400 บาท

  เงนิงบประมาณทงัสนิ                8,652,000 บาท
  เงนินอกงบประมาณ                2,595,600  บาท
  เงนิงบประมาณ                6,056,400 บาท

(2) ค่าก่อสรา้งอาคารประกอบ 3 ชนั โรงเรยีนศานตวิทิยา  ตาํบลบาโงย
อาํเภอรามนั จงัหวดัยะลา 1 หลงั              11,263,700 บาท

  เงนิงบประมาณทงัสนิ              16,091,000 บาท
  เงนินอกงบประมาณ                4,827,300  บาท
  เงนิงบประมาณ              11,263,700  บาท

(3) ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสงิก่อสรา้งประกอบทมีรีาคาต่อหน่วย
ตาํกวา่ 10 ลา้นบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)                2,440,000 บาท

  เงนิงบประมาณทงัสนิ                3,050,000 บาท
  เงนินอกงบประมาณ 610,000  บาท
  เงนิงบประมาณ                2,440,000 บาท

2) เงนิอดุหนุนพระราชทานรางวลัโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม                  400,000 บาท
3) เงนิอดุหนุนโรงเรยีนวงัไกลกงัวล                1,500,000 บาท
4) เงนิอดุหนุนโรงเรยีนวชริาวุธวทิยาลยั                1,500,000 บาท
5) เงนิอดุหนุนค่าตอบแทนพเิศษครูทสีอนนกัเรยีนพกิารในโรงเรยีนเอกชน                6,390,000 บาท
6) เงนิอดุหนุนสงิอาํนวยความสะดวกและสอืบรกิารของนกัเรยีนพกิาร                8,908,000 บาท
7) เงนิเพมิการครองชพีชวัคราวครูโรงเรยีนเอกชน                8,826,200 บาท

4. งบรายจา่ยอนื                4,035,400 บาท
1) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุเครอืขา่ยพฒันาการศึกษาเอกชน                1,622,100 บาท
2) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิความร่วมมอืการพฒันาการเรยีนการสอนภาษาจนี                  856,400 บาท
3) ค่าใชจ่้ายในการตรวจนิเทศและตดิตามการใหเ้งนิอดุหนุนโรงเรยีนเอกชน                1,105,000 บาท
4) ค่าใชจ่้ายในการพฒันา ทบทวนและปรบัปรุงกฎหมายวา่ดว้ยโรงเรยีนเอกชน                  451,900 บาท
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บาท
วตัถปุระสงค ์: 

7.2.8.1 งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
               -                  -             4.1307      1,198.8463      1,202.9770

               -                  -             4.1307      1,198.8463      1,202.9770

7.2.8.2 เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

ราย 116,080 116,080 116,080 116,080 116,080

( 115,691 )

ลา้นบาท        980.3569      1,202.9770      1,202.9770      1,202.9770      1,202.9770

ลา้นบาท        980.3569      1,202.9770      1,202.9770      1,202.9770      1,202.9770

ลา้นบาท                -                  -                  -                  -                  - 

ลา้นบาท                -                  -                  -                  -                  - 

ลา้นบาท           1.1320           4.1307           4.1307           4.1307           4.1307

ลา้นบาท        979.2249      1,198.8463      1,198.8463      1,198.8463      1,198.8463

ลา้นบาท                -                  -                  -                  -                  - 

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2566 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

ทางการศึกษาทส่ีงเงนิสะสมเขา้กองทนุสงเคราะห์

- งบเงนิอดุหนุน
- งบรายจ่ายอนื

เงนินอกงบประมาณ

รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ

- งบดาํเนินงาน
- งบลงทนุ

7.2.8 ผลผลติท ี8 : ผูอ้าํนวยการ ครู และบคุลากรทางการศึกษาไดร้บัการสงเคราะห ์
ตามกฎหมายโรงเรยีนเอกชน 1,202,977,000

เพอืสงเคราะหผู์อ้าํนวยการ ครู และบคุลากรทางการศึกษาในโรงเรยีนเอกชน โดยรวมถงึ
- การจ่ายเงนิเป็นทนุเลยีงชพีใหแ้ก่ผูอ้าํนวยการ ครู และบคุลากรทางการศึกษา
- การจดัสวสัดกิาร และสทิธปิระโยชนใ์หแ้ก่ผูอ้าํนวยการ ครู และบคุลากรทางการศึกษา
- การส่งเสรมิการออมทรพัยข์องผูอ้าํนวยการ ครู และบคุลากรทางการศึกษา
- การจ่ายเงนิสวสัดกิารสงเคราะห์

หน่วย : ลา้นบาท

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูอ้าํนวยการ ครู และบคุลากร

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทงัสนิ
1. สมทบกองทนุสงเคราะหต์ามกฎหมายโรงเรยีนเอกชน

ตวัชีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : ผูอ้าํนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาไดร้บัการสงเคราะห ์
            ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 1,202,977,000 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน                4,130,700 บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทวัไป                4,130,700 บาท
1) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานของกองทนุสงเคราะหต์ามกฎหมาย
โรงเรยีนเอกชน มาตรา 60 วรรค 2                4,130,700 บาท

2. งบรายจา่ยอนื           1,198,846,300 บาท
1) เงนิสมทบกองทนุสงเคราะหต์ามกฎหมายโรงเรยีนเอกชน มาตรา 73(3)           1,198,846,300 บาท
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บาท

บาท
7.3.1.1 วตัถปุระสงค ์

7.3.1.2 สถานทดีาํเนินการ

7.3.1.3 ระยะเวลาดาํเนินการ    7 ปี  (ปี 2563 ถึง  ปี 2569)

7.3.1.4 วงเงนิทงัสนิของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท
7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จาํแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจ่ายอนื รวม
              -                 -                 -            3.5000          3.5000

              -                 -                 -            3.5000          3.5000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริมตน้ - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

คน - 1,050 1,050 1,050 1,050

รอ้ยละ - 85 85 85 85

รอ้ยละ 85 - - - -

( 100 )

ลา้นบาท          3.5000          3.5000          3.5000          3.5000          3.5000

ลา้นบาท          3.5000          3.5000          3.5000          3.5000          3.5000

ลา้นบาท               -                 -                 -                 -                 - 

ลา้นบาท               -                 -                 -                 -                 - 

ลา้นบาท               -                 -                 -                 -                 - 

ลา้นบาท          3.5000          3.5000          3.5000          3.5000          3.5000

ลา้นบาท               -                 -                 -                 -                 - 

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2566 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

เงนินอกงบประมาณ

รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ

ผ่านเกณฑก์ารฝึกอบรมไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 85

      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอุดหนุน
      - งบรายจ่ายอนื

เชิงคุณภาพ : จาํนวนนกัเรียนทเีขา้ร่วมโครงการ

      - งบดาํเนินงาน

เชิงปริมาณ : จาํนวนผูเ้รียนทไีดร้บัการส่งเสริม
กระบวนการเรียนรูแ้ละปลูกฝงัแนวทางการจดัการ
ความขดัแยง้โดยแนวทางสนัตวิธิี
เชิงคุณภาพ : รอ้ยละของผูเ้รียนทเีขา้ร่วมโครงการ
ผ่านเกณฑก์ารฝึกอบรม

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้**

                  17,500,000

หน่วย : ลา้นบาท

กิจกรรม งบรายจ่าย

รวมทงัสนิ
1. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรูแ้ละปลูกฝงัแนวทางการจดัการความขดัแยง้

ตวัชีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

                  17,500,000

7.3 แผนงานยุทธศาสตรเ์สริมสรา้งความมนัคงของสถาบนัหลกัของชาติ                          3,500,000

7.3.1 โครงการท ี1 : โครงการส่งเสริมพฒันากระบวนการเรียนรูแ้ละปลูกฝงัแนวทาง
                        การจดัการความขดัแยง้โดยแนวทางสนัติวิธี                          3,500,000

 - เพอืส่งเสริมกระบวนการเรียนรูแ้ละปลูกฝงัแนวทางการจดัการความขดัแยง้โดยแนวทางสนัตวิธิี
 - เพอืใหรู้จ้กัแยกแยะสงิทผีดิชอบชวัด ีปฏเิสธสงิทผีดิไม่ถูกตอ้ง และเลอืกปฏบิตัแิต่สงิทดีงีาม
 - เพอืใหส้ามารถใชแ้นวทางสนัตวิธิีในการแกป้ญัหาความขดัแยง้และลดระดบัความรุนแรง

ทวัประเทศ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการสง่เสริมพฒันากระบวนการเรียนรูแ้ละปลูกฝงัแนวทาง
             การจดัการความขดัแยง้โดยแนวทางสนัติวิธี 3,500,000 บาท
1. งบรายจา่ยอนื                3,500,000 บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรูแ้ละปลูกฝงัแนวทางการจดัการ
ความขดัแยง้โดยแนวทางสนัตวิธิี                3,500,000 บาท
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บาท
บาท

7.4.1.1 วตัถปุระสงค ์

7.4.1.2 สถานทดีาํเนินการ

7.4.1.3 ระยะเวลาดาํเนินการ    9 ปี  (ปี 2561 ถึง  ปี 2569)

7.4.1.4 วงเงนิทงัสนิของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท
7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จาํแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจ่ายอนื รวม
        61.5370               -                 -           35.0000         96.5370

        61.5370               -                 -           35.0000         96.5370

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริมตน้ - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

คน 822,743 70,000 70,000 70,000 70,000

( 817,423 )

รอ้ยละ 90 80 80 80 80

( 90 )

ลา้นบาท       358.6177         96.5370         96.5370         96.5370         96.5370

ลา้นบาท       358.6177         96.5370         96.5370         96.5370         96.5370

ลา้นบาท               -           61.5370         61.5370         61.5370         61.5370

ลา้นบาท               -                 -                 -                 -                 - 

ลา้นบาท               -                 -                 -                 -                 - 

ลา้นบาท       358.6177         35.0000         35.0000         35.0000         35.0000

ลา้นบาท               -                 -                 -                 -                 - 

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2566 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอุดหนุน
      - งบรายจ่ายอนื
เงนินอกงบประมาณ

ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้**

รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ

เชิงปริมาณ : จาํนวนผูผ้่านการอบรมตามหลกัสูตรทกีาํหนด

เชิงคุณภาพ : รอ้ยละของผูผ้่านการอบรม

      - งบดาํเนินงาน

รวมทงัสนิ
1. ศูนยด์จิทิลัชุมชน

ตวัชีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ

ทวัประเทศ

                744,765,700

                744,765,700

หน่วย : ลา้นบาท

กิจกรรม งบรายจ่าย

7.4 แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาเศรษฐกิจและสงัคมดิจิทลั                        96,537,000

7.4.1 โครงการท ี1 : โครงการพฒันาเศรษฐกิจดิจิทลั                        96,537,000

 - เพอืพฒันาองคค์วามรูด้า้นเศรษฐกิจดจิทิลัร่วมกนักบัภาคีเครือข่ายและอบรมวทิยากรแกนนาํ
   ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจสามารถถ่ายทอดสู่ประชาชนอย่างมปีระสทิธิภาพ
 - เพอือบรมใหค้วามรูด้า้นเศรษฐกิจดจิทิลัแก่ประชาชนในระดบัตาํบลมคีวามรูค้วามเขา้ใจ
   ในการใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัในการพฒันาอาชีพและคุณภาพชีวติใหด้ขีนึ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการพฒันาเศรษฐกจิดิจทิลั 96,537,000 บาท
1. งบดาํเนินงาน               61,537,000 บาท

1.1 ค่าสาธารณูปโภค               61,537,000 บาท
(1) ค่าบริการสอืสารและโทรคมนาคม               61,537,000 บาท

2. งบรายจา่ยอนื               35,000,000 บาท
1) ค่าใชจ่้ายโครงการศูนยด์จิทิลัชมุชน               35,000,000 บาท
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บาท

บาท
7.5.1.1 วตัถปุระสงค์

7.5.1.2 สถานทดีาํเนินการ

7.5.1.3 ระยะเวลาดาํเนินการ    7 ปี  (ปี 2563 ถงึ  ปี 2569)

7.5.1.4 วงเงนิทงัสนิของโครงการ บาท
- เงนิงบประมาณ บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
-                    -   -               6.9522             6.9522

-                    -   -               6.9522             6.9522

7.5 แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 4,796,240,100

7.5.1 โครงการท ี1 : โครงการสง่เสรมิเวทแีละประชาคมเพอืการจดัทาํรูปแบบ
และการพฒันาหลกัสูตรตอ่เนืองเชือมโยงการศึกษาขนัพนืฐาน
กบัอาชีวศึกษาและอดุมศึกษา 6,952,200

- เพอืพฒันาหลกัสูตรการศึกษาขนัพนืฐานทมีคีวามเชอืมโยงการจดัการเรยีนรูใ้นระดบัการศึกษาขนัพนืฐาน
กบัอาชวีศึกษาและอดุมศึกษาทสีอดคลอ้งกบับรบิทของพนืทอีย่างบูรณาการ

- เพอืส่งเสรมิใหห้น่วยงานในระดบัพนืทร่ีวมมอืกนัในการบูรณาการหลกัสูตรต่อเนืองเชอืมโยงการศึกษาอย่างยงัยนื
อนัจะนาํไปสู่การส่งเสรมิการมอีาชพีและการมงีานทาํ

- เพอืส่งเสรมิใหส้ถานประกอบการเขา้มามส่ีวนร่วมในการจดัทาํหลกัสูตรการศึกษาขนัพนืฐานทมีคีวามเชอืมโยง
การจดัการเรยีนรูใ้นระดบัการศึกษาขนัพนืฐานกบัอาชวีศึกษาและอดุมศึกษาทสีอดคลอ้งกบับรบิทของความตอ้งการ
ของตลาดแรงงาน

ทวัประเทศ

53,402,000

53,402,000

หน่วย : ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทงัสนิ
1. ส่งเสรมิเวทแีละประชาคมเพอืการจดัทาํรูปแบบและการพฒันาหลกัสูตร
ต่อเนืองเชอืมโยงการศึกษาขนัพนืฐานกบัอาชวีศึกษา
และอดุมศึกษา
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7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

เรมิตน้ - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

หลกัสูตร 154

(154)

90 90 90 90

ลา้นบาท           25.5932             6.9522     6.9522             6.9522             6.9522

ลา้นบาท           25.5932             6.9522     6.9522             6.9522             6.9522

ลา้นบาท -                    -   -                    -   - 

ลา้นบาท -                    -   -                    -   - 

ลา้นบาท -                    -   -                    -   - 

ลา้นบาท           25.5932             6.9522             6.9522             6.9522             6.9522

ลา้นบาท -                    -   -                    -   - 

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2565(6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2566 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ .ศ. 2567 - 2569

ตวัชีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนบั

- งบลงทนุ
- งบเงนิอดุหนุน
- งบรายจ่ายอนื

เงนินอกงบประมาณ

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนหลกัสูตรต่อเนืองเชอืมโยง
การศึกษาขนัพนืฐานกบัอาชวีศึกษาและอดุมศึกษา
ในระดบัจงัหวดั

รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ

- งบดาํเนินงาน

งบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการสง่เสริมเวทีและประชาคมเพอืการจดัทาํรูปแบบ
             และการพฒันาหลกัสูตรต่อเนืองเชือมโยงการศึกษาขนัพนืฐาน
             กบัอาชีวศึกษาและอดุมศึกษา 6,952,200 บาท
1. งบรายจา่ยอนื                6,952,200 บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการส่งเสรมิเวทแีละประชาคมเพอืการจดัทาํรูปแบบ และการพฒันา
หลกัสูตรต่อเนืองเชอืมโยงการศึกษาขนัพนืฐานกบัอาชวีศึกษาและอดุมศึกษา                6,952,200 บาท
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บาท
7.5.2.1 วตัถปุระสงค์

7.5.2.2 สถานทดีาํเนินการ

7.5.2.3 ระยะเวลาดาํเนินการ    11 ปี  (ปี 2559 ถงึ  ปี 2569)

7.5.2.4 วงเงนิทงัสนิของโครงการ บาท
- เงนิงบประมาณ บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
               -                  -        4,759.1729                -        4,759.1729

              -                 -       4,759.1729               -       4,759.1729

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

เริมตน้ - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

คน 10,760,288 1,477,179 1,477,179 1,477,179 1,477,179

( 11,210,021 )

รอ้ยละ - 85 85 85 85

ลา้นบาท    32,859.3655      4,759.1729      4,759.1729      4,759.1729      4,759.1729

ลา้นบาท    32,859.3655      4,759.1729      4,759.1729      4,759.1729      4,759.1729

ลา้นบาท               -                 -                 -                 -                 - 

ลา้นบาท               -                 -                 -                 -                 - 

ลา้นบาท    32,859.3655     4,759.1729     4,759.1729     4,759.1729     4,759.1729

ลา้นบาท               -                 -                 -                 -                 - 

ลา้นบาท                -                  -                  -                  -                  - 

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2566 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัเรยีนโรงเรยีนเอกชน
ทไีดร้บัการส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติ
เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของผูเ้รยีนมพีฒันาดา้นร่างกายแขง็แรง
และมสุีขนิสยัทดีี

- งบเงนิอดุหนุน

เงนินอกงบประมาณ

รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ

- งบดาํเนินงาน
- งบลงทนุ

- งบรายจ่ายอนื

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

หน่วย : ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทงัสนิ
1. ส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรยีนโรงเรยีนเอกชน

ตวัชีวดั/

แหลง่เงนิ

             51,896,057,100

7.5.2 โครงการท ี2 : โครงการพฒันาคนตลอดช่วงวยั 4,759,172,900

- เพอืใหก้ารอดุหนุนเป็นค่าอาหารเสรมิ (นม) และค่าอาหารกลางวนัสาํหรบันกัเรยีนโรงเรยีนเอกชน

ทวัประเทศ

             51,896,057,100
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการพฒันาคนตลอดช่วงวยั 4,759,172,900 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน           4,759,172,900 บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทวัไป           4,759,172,900 บาท
1) เงนิอดุหนุนโครงการอาหารเสรมิ (นม)           2,710,328,900 บาท
2) เงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั           2,048,844,000 บาท
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บาท
7.5.3.1 วตัถปุระสงค์

7.5.3.2 สถานทดีาํเนินการ

7.5.3.3 ระยะเวลาดาํเนินการ    11 ปี  (ปี 2559 ถงึ  ปี 2569)

7.5.3.4 วงเงนิทงัสนิของโครงการ บาท
- เงนิงบประมาณ บาท

7.5.3.5 งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
               -                  -                  -            30.1150          30.1150

               -                  -                  -           30.1150         30.1150

7.5.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

เริมตน้ - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

คน 212,760 4,200 4,200 4,200 4,200

( 245,882 )

คน 1,260,000 160,000 160,000 160,000 160,000

( 331,624 )

ลา้นบาท        263.6918          30.1150          30.1150          30.1150          30.1150

ลา้นบาท        263.6918          30.1150          30.1150          30.1150          30.1150

ลา้นบาท                -                  -                  -                  -                  - 

ลา้นบาท                -                  -                  -                  -                  - 

ลา้นบาท                -                  -                  -                  -                  - 

ลา้นบาท        263.6918         30.1150         30.1150         30.1150         30.1150

ลา้นบาท                -                  -                  -                  -                  - 

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2566 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

ทมีภีาวะพงึพงิ
เชงิปรมิาณ : ผูสู้งอายุทเีป็นกลุม่เป้าหมาย
มโีอกาสมาเขา้ร่วมกจิกรรมการศึกษาตลอดชวีติ

ตวัชีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

- งบรายจ่ายอนื
เงนินอกงบประมาณ

รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ

- งบดาํเนินงาน
- งบลงทนุ
- งบเงนิอดุหนุน

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูผ้่านการอบรมผลติผูดู้แลผูสู้งอายุ

หน่วย : ลา้นบาท

กจิกรรม

30,115,000

- เพอืส่งเสรมิใหผู้สู้งอายุไดร้บัการเสรมิสรา้งคุณภาพชวีติทเีหมาะสมกบัวยัและความตอ้งการ
- เพอืผลติและพฒันาผูดู้แลผูสู้งอายุในระดบัชมุชน
- เพอืส่งเสรมิใหผู้สู้งอายุไดฝึ้กทกัษะอาชพี มรีายได ้

ทวัประเทศ

384,151,800

384,151,800

7.5.3 โครงการท ี3 : โครงการพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ

งบรายจา่ย

รวมทงัสนิ
1. การพฒันาคุณภาพชวีติผูสู้งอายุ

งบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ 30,115,000 บาท
1. งบรายจา่ยอนื               30,115,000 บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการความร่วมมอืการผลติผูดู้แลผูสู้งอายุ
ระหวา่งกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข                6,550,000 บาท
2) ค่าใชจ่้ายโครงการการจดัและส่งเสริมการจดัการศึกษาตลอดชวีติ
เพอืคงสมรรถนะทางกาย จติและสมองของผูสู้งอายุ               23,565,000 บาท
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บาท
บาท

7.6.1.1 วตัถปุระสงค์

7.6.1.2 สถานทดีาํเนินการ

7.6.1.3 ระยะเวลาดาํเนินการ    9 ปี  (ปี 2561 ถงึ  ปี 2569)

7.6.1.4 วงเงนิทงัสนิของโครงการ บาท
- เงนิงบประมาณ บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
          11.1165             6.5590     917.2545           49.1559          984.0859

-                    -   -             31.9943           31.9943

-                    -            917.2545           13.2009          930.4554

          11.1165             6.5590 -               3.9607           21.6362

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

เรมิตน้ - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

คน 174,185

(146,815)

26,508 26,508 26,508 26,508

คน 107,377

(111,378)

111,215 111,215 111,215 111,215

แหง่ 2,650

(2,663)

2,663 2,663 2,663 2,663

รอ้ยละ - 80 80 80 80

รอ้ยละ 80

(80)

- - - -

8,498,408,800

7.6 แผนงานยทุธศาสตรเ์พอืสนบัสนุนดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์ 1,944,433,700

7.6.1 โครงการท ี1 : โครงการบรหิารจดัการศึกษาในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 984,085,900

- เพอืขบัเคลอืน กาํหนดนโยบาย และใหข้อ้เสนอแนะการจดัการศึกษาแบบบูรณาการในพนืทจีงัหวดัชายแดนภาคใต ้

พนืทจีงัหวดัชายแดนภาคใต ้

8,498,408,800

หน่วย : ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทงัสนิ
1. การพฒันาการจดัการศึกษานอกระบบและตามอธัยาศยั
ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของผูเ้รยีนและบคุลากรทางการศึกษา
ในจงัหวดัชายแดนภาคใตไ้ดร้บัการพฒันา

2. ส่งเสรมิสนบัสนุนคุณภาพการศึกษาเอกชนในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
3. สนบัสนุนการดาํเนินงานการจดัการศึกษาในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

ตวัชีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนบั

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : หน่วยงาน สถานศึกษาดาํเนินการได ้
ตามเป้าหมายและวตัถปุระสงค์
เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูบ้รหิาร ครูและบคุลากร
ทางการศึกษาและผูเ้รยีนโรงเรยีนเอกชน
ในจงัหวดัชายแดนภาคใตไ้ดร้บัการอดุหนุน
เพอืพฒันาคุณภาพการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนสถานศึกษาเอกชนในพนืที
จงัหวดัชายแดนภาคใตท้ไีดร้บัการสนบัสนุน
เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของหน่วยงานทางการศึกษา
ร่วมกนัขบัเคลอืน กาํหนดนโยบายการจดัการศึกษา
แบบบูรณาการในพนืทจีงัหวดัชายแดนภาคใต ้

งบประมาณ
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เรมิตน้ - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

ลา้นบาท        4,630.0392          984.0859   963.4229          960.4304          960.4304

ลา้นบาท        4,629.8312          984.0859   963.4229          960.4304          960.4304

ลา้นบาท           37.0045           11.1165           12.1140             9.1215             9.1215

ลา้นบาท           41.0082             6.5590 -                    -   - 

ลา้นบาท        4,308.9148          917.2545   902.1530          902.1530          902.1530

ลา้นบาท          242.9037           49.1559    49.1559           49.1559           49.1559

ลา้นบาท             0.2080 -                    -   -                    - 

ลา้นบาท             0.2080 -                    -   -                    - 

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2565(6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2566 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ .ศ. 2567 - 2569

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**
ตวัชีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนบั

- เงนินอกงบประมาณอนืๆ

- งบรายจ่ายอนื
เงนินอกงบประมาณ

รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ

- งบดาํเนินงาน
- งบลงทนุ
- งบเงนิอดุหนุน
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการบริหารจดัการศึกษาในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 984,085,900 บาท
1. งบดาํเนินงาน               11,116,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ                9,997,400 บาท
(1) รายการไมผู่กพนั                8,002,400 บาท

(1) เงนิตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ                1,987,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ                  708,400 บาท
(3) ค่าเบยีเลยีง ค่าเช่าทพีกัและค่าพาหนะ                2,700,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง                   60,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์                   80,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสงิก่อสรา้ง                   50,000 บาท
(7) ค่าจา้งเหมาบรกิาร                  630,000 บาท
(8) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม                  417,000 บาท
(9) ค่ารบัรองและพธิกีาร                  100,000 บาท
(10) ค่าประกนัภยั                  200,000 บาท
(11) ค่าใชจ่้ายในการบาํรุงรกัษาเครืองปรบัอากาศ                   40,000 บาท
(12) วสัดุสาํนกังาน                  450,000 บาท
(13) วสัดุเชอืเพลงิและหลอ่ลนื                  300,000 บาท
(14) วสัดุงานบา้นงานครวั                   50,000 บาท
(15) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ                   50,000 บาท
(16) วสัดุโฆษณาและเผยแพร่                   50,000 บาท
(17) วสัดุหนงัสอื วารสาร และตาํรา                   50,000 บาท
(18) วสัดุคอมพวิเตอร์                   80,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต ์5 คนั                1,995,000 บาท
วงเงนิทงัสนิ                9,975,000  บาท
ปี 2563 ตงังบประมาณ                  997,500  บาท
ปี 2564 ตงังบประมาณ                1,995,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ                1,995,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                1,995,000  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                 2,992,500  บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค                1,119,100 บาท
(1) ค่าโทรศพัท์                   45,600 บาท
(2) ค่าประปา                   57,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์                  123,500 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า                  864,500 บาท
(5) ค่าบรกิารสอืสารและโทรคมนาคม                   28,500 บาท
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2. งบลงทนุ                6,559,000 บาท
2.1 ค่าครุภณัฑ ์ทดิีนและสงิกอ่สรา้ง                6,559,000 บาท

2.1.1 ค่าทดิีนและสงิกอ่สรา้ง                6,559,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรบัปรุงอาคารททีาํการและสงิก่อสรา้งประกอบ                  500,000 บาท

(1) ค่าปรบัปรุงอาคารททีาํการและสงิก่อสรา้งประกอบทมีรีาคาต่อหน่วย
ตาํกวา่ 10 ลา้นบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                  500,000 บาท

2.1.1.2 ค่าก่อสรา้งอนืๆ                6,059,000 บาท
(1) ค่าก่อสรา้งอนืๆทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 10 ลา้นบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                6,059,000 บาท

3. งบเงนิอดุหนุน             917,254,500 บาท
3.1 เงนิอดุหนุนทวัไป             917,254,500 บาท

1) ค่าครุภณัฑ์                6,150,500 บาท
(1) ครุภณัฑก์ารศึกษาทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 1 ลา้นบาท
รวม 20 รายการ (รวม 937 หน่วย)                6,150,500 บาท

2) ค่าทดีนิ/สงิก่อสรา้ง                8,951,000 บาท
(1) ค่าทดีนิและสงิก่อสรา้งทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 10 ลา้นบาท
รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย)                8,951,000 บาท

3) เงนิอดุหนุนศูนยก์ารศึกษาอสิลามประจาํมสัยดิ (ตาดกีา) 5 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้             496,146,000 บาท
4) เงนิอดุหนุนสถาบนัศึกษาปอเนาะ              29,148,000 บาท
5) เงนิอดุหนุนโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอสิลามควบคู่วชิาสามญัในระบบ
สาํหรบัครูผูส้อนศาสนา              15,024,000 บาท
6) เงนิอดุหนุนโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอสิลามนอกระบบทสีอนศาสนาอย่างเดยีว                  768,000 บาท
7) เงนิอดุหนุนพฒันาประสทิธภิาพการจดัการศึกษาของโรงเรยีนเอกชน
ในพนืทจีงัหวดัชายแดนภาคใต ้             111,287,000 บาท
8) เงนิอดุหนุนพฒันาคุณภาพการศึกษาในพนืทจีงัหวดัชายแดนภาคใต ้             249,780,000 บาท

4. งบรายจา่ยอนื               49,155,900 บาท
1) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานโครงการจดัการศึกษาในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้                3,960,700 บาท
2) ค่าใชจ่้ายโครงการนอ้มนาํหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงเพอืเสรมิสรา้งศกัยภาพ
ประชาชนจงัหวดัชายแดนใตสู่้การพฒันาทยีงัยนื                5,309,200 บาท
3) ค่าใชจ่้ายโครงการกฬีา กศน.ชายแดนใต ้เกมส์                1,000,000 บาท
4) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาบคุลากรเพอืเพมิประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน
ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้                1,000,000 บาท
5) ค่าใชจ่้ายโครงการฝึกอาชพีจงัหวดัชายแดนภาคใตต้ามแนวทางโรงเรยีนพระดาบส                2,000,000 บาท
6) ค่าใชจ่้ายโครงการจดัการศึกษาตลอดชวีติในสถาบนัศึกษาปอเนาะ              12,886,500 บาท
7) ค่าใชจ่้ายโครงการลูกเสอื กศน.ชายแดนใต ้                2,098,600 บาท
8) ค่าใชจ่้ายโครงการส่งเสรมิทกัษะการใชภ้าษาเพอืการสอืสารในจงัหวดัชายแดนใต ้                7,700,000 บาท
9) ค่าใชจ่้ายโครงการเพมิประสทิธภิาพการบรหิารจดัการสถานศึกษาเอกชน
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้                3,915,500 บาท
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10) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาเสรมิสรา้งทกัษะการใชภ้าษาเพอืการเรยีนรู ้
และสอืสารในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้                4,717,900 บาท
11) ค่าใชจ่้ายโครงการส่งเสรมิเพมิประสทิธภิาพการพฒันาดว้ยระบบเทคโนโลยี
เพอืการศึกษาในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้                4,567,500 บาท
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บาท
7.6.2.1 วตัถปุระสงค์

7.6.2.2 สถานทดีาํเนินการ

7.6.2.3 ระยะเวลาดาํเนินการ    9 ปี  (ปี 2561 ถงึ  ปี 2569)

7.6.2.4 วงเงนิทงัสนิของโครงการ บาท
- เงนิงบประมาณ บาท

7.6.2.5 งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
         287.2146           68.5830        -            604.5502          960.3478

-                    -   -             52.5691           52.5691

-                    -   -               6.6891             6.6891

-                    -   -               5.7422             5.7422

-                    -   -               1.5000             1.5000

-                    -   -             23.0000           23.0000

-                    -   -             16.7040           16.7040

-                    -   -               9.7120             9.7120

-                    -   -               2.0000             2.0000

-                    -   -               6.5361             6.5361

-               4.9664 -               1.5230             6.4894

-                    -   -             20.0000           20.0000

-                    -   -               5.0609             5.0609

-             31.1734 -                    -             31.1734

-                    -   -             13.2160           13.2160

-                    -   -               1.0000             1.0000

-                    -   -               1.0000             1.0000

-                    -   -            320.0000          320.0000

         287.2146           32.4432        -             67.6773          387.3351

-                    -   -             50.6205           50.6205

7.6.2 โครงการท ี2 : โครงการขบัเคลอืนการพฒันาการศึกษาทียงัยืน 960,347,800

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทงัสนิ
1. การขบัเคลอืนนโยบายดา้นการศึกษา
2. เสรมิสรา้งศกัยภาพการศึกษาเอกชน
3. พฒันาบคุลากร สาํนกังาน กศน .

- เพอืขบัเคลอืนการพฒันาการศึกษาทยีงัยนืของสาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิารผา่นการดาํเนินโครงการ
และกจิกรรมทหีลากหลาย

- เพอืใหผู้เ้รยีนทกุคนไดร้บัความรูโ้อกาสทางการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั

หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิาร ในส่วนกลางและส่วนภูมภิาค

8,165,523,600

8,165,523,600

หน่วย : ลา้นบาท

10. พฒันาระบบบรหิารงานบคุคลสาํหรบัขา้ราชการครูและบคุลากร
ทางการศึกษา
11. ส่งเสรมิกจิการการศึกษาและมาตรฐานการศึกษา
12. การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยักลุม่เป้าหมายพเิศษ
13. พฒันาเทคโนโลยดีจิทิลัเพอืส่งเสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ
14. พฒันาหลกัสูตรพลกิโฉมครู เพอืจดัการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอธัยาศยั ของผูเ้รยีนศตวรรษท ี 21

15. พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

4. พฒันาคลงัความรู ้กศน.

5. จดัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรใ์นแหลง่การเรยีนรู ้
6. ภาษาต่างประเทศเพอืการสอืสารดา้นอาชพี
7. ส่งเสรมิและพฒันานวตักรรมการเรยีนรู ้
8. พฒันาครูสอนคนพกิาร
9. พฒันาการจดัการเรยีนรูเ้พอืตอบสนองการเปลยีนแปลง
ในศตวรรษท ี21

16. พฒันาประสทิธภิาพการบรหิารจดัการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอธัยาศยั
17. ส่งเสรมิศูนยฝึ์กอาชพีชมุชน
18. การขบัเคลอืนการปฏรูิปการศึกษาในส่วนภูมภิาค
19. ส่งเสรมิและพฒันาการเรยีนรูใ้นสถานศึกษาเอกชน
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7.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

เรมิตน้ - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

คน 2,239,137 400,000 400,000 400,000 400,000

( 3,088,196 )

คน 20,720 1,716 1,716 1,716 1,716

( 18,374 )

คน 193,952 13,920 13,920 13,920 13,920

( 154,508 )

คน 18,215 1,000 1,000 1,000 1,000

( 2,875 )

ชดุ 1 4 4 4 4

( 1 )

คน 300 240 240 240 240

( 80 )

คน - 22,296 22,296 22,296 22,296

คน - 1,260 1,260 1,260 1,260

คน 1,530 4,762 4,762 4,762 4,762

( 749 )

คน 5,913 6,090 6,090 6,090 6,090

( 1,805 )

คน - 1,200 1,200 1,200 1,200

เชงิปรมิาณ : ครู กศน.ตาํบล ทผีา่นการพฒันามคีวามรู ้
และทกัษะในการนาํเทคโนโลยดีจิทิลั Google Apps

มาใชใ้นการจดัการความรูช้มุชน ใหเ้ป็นคลงัความรู ้กศน .

เพอืการพฒันาคุณภาพชวีติ
เชงิปรมิาณ : จาํนวนแหลง่การเรยีนรูด้า้นวทิยาศาสตร์
ผา่นนิทรรศการ
เชงิปรมิาณ : ครูผูส้อนคนพกิาร มคีวามรูค้วามสามารถ
ในการจดัการศึกษาคนพกิารอย่างเหมาะสมและสอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของคนพกิาร

เชงิปรมิาณ : จาํนวนประชาชนมคีวามรูพ้นืฐาน
ภาษาต่างประเทศเพอืการสอืสารดา้นอาชพี
และสามารถนาํไปประยุกตใ์ชใ้นการดาํเนินชวีติ

การศึกษาในระดบัภาคหรอืกลุม่จงัหวดั และบรบิทใหม่

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : ประชาชนกลุม่เป้าหมาย ไดร้บัโอกาส
ในการฝึกอาชพีและทกัษะเบอืงตน้จากโครงการศูนยฝึ์กอาชพี
ชมุชน
เชงิปรมิาณ : บคุลากรในสงักดัสาํนกังาน กศน .

ตวัชีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนบั

ไดร้บัการพฒันา

ทเีกยีวขอ้ง
เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้รยีน ครู และบคุลากร
ทางการศึกษาเอกชนไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ
เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูบ้รหิาร ครู และบคุลากร
ทางการศึกษาเอกชนทไีดร้บัการพฒันาสามารถ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนอาสาสมคัร กศน . ไดร้บัความรู ้
ความเขา้ใจ ความสามารถ ทกัษะและสมรรถนะ
ทเีป็นประโยชน ์ต่อการร่วมส่งเสรมิ สนบัสนุน
และจดัการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั
ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ
เชงิปรมิาณ : จาํนวนบคุลากรทรีบัรูท้ศิทางการพฒันา

นาํไปจดัการเรยีนการสอนหรอืจดัการเรยีนรูเ้ชงิรุกได ้
เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูบ้รหิารและครูโรงเรยีนเอกชน
ทไีดร้บัการพฒันาสามารถนาํความรูแ้ละทกัษะ
ไปใชจ้ดัการเรยีนการสอนไดอ้ย่างมคุีณภาพ
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เรมิตน้ - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

ระเบยีบ/ - 2 2 2 2

หลกัเกณฑ์

ระบบ - 1 1 1 1

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

( 80 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

( 80 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

( 80 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

( 80 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

( 80 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

( 80 )

รอ้ยละ - 80 80 80 80

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนระเบยีบ/หลกัเกณฑ์
เกยีวกบัการบรหิารงานบคุคลของขา้ราชการครู
และบคุลากรทางการศึกษา
เชงิปรมิาณ : จาํนวนระบบเกยีวกบัการบรหิารงานบคุคล

ตวัชีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนบั

เป็นการเพมิมลูค่า
เชงิคุณภาพ : รอ้ยละบคุลากรในสงักดัสาํนกังาน กศน .

ทไีดร้บัการพฒันา  เพมิพนูความรู ้ ทกัษะ  คุณธรรม
และจรยิธรรมสามารถนาํความรูท้ไีดม้าใชป้ระโยชน์
ในการปฏบิตังิานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  อย่างเป็นรูปธรรม
เชงิคุณภาพ : รอ้ยละประชาชนกลุม่เป้าหมาย

ของขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา
เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของประชาชนกลุม่เป้าหมาย
ไดร้บัโอกาสฝึกอาชพีและทกัษะเบอืงตน้
จากโครงการศูนยฝึ์กอาชพีชมุชน นาํความรูไ้ปพฒันาตนเอง
และครอบครวั ประกอบอาชพีสรา้งรายได ้เป็นอาชพีเสรมิ
เพมิรายไดใ้หค้รอบครวัและต่อยอดอาชพีเดมิ

Google Apps มาใชใ้นการจดัการความรูช้มุชน
ใหเ้ป็นคลงัความรู ้กศน . เพอืการพฒันาคุณภาพชวีติ
เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูเ้ขา้รบับรกิารไดร้บัความรู ้
จากแหลง่การเรยีนรูด้า้นวทิยาศาสตรผ์า่นนิทรรศการ
เชงิคุณภาพ : รอ้ยละครูผูส้อนคนพกิาร ทผีา่นการอบรม
มคีวามรูแ้ละสามารถในการจดัการศึกษานอกระบบ

ทผีา่นการอบรมตามโครงการภาษาต่างประเทศ
เพอืการสอืสารดา้นอาชพีมคีวามรูพ้นืฐานภาษาต่างประเทศ
เพอืการสอืสารดา้นอาชพี และสามารถนาํไปประยุกตใ์ช ้
ในการดาํเนินชวีติ
เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของครู กศน.ตาํบล ทผีา่นการพฒันา
สามารถมคีวามรูแ้ละทกัษะในการนาํเทคโนโลยดีจิทิลั

และการศึกษาตามอธัยาศยัสาํหรบัคนพกิารได ้
เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของอาสาสมคัร กศน . ไดร้บัความรู ้
ความเขา้ใจ ความสามารถ ทกัษะและสมรรถนะ
ทเีป็นประโยชน ์ต่อการร่วมส่งเสรมิ สนบัสนุน
และจดัการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั
ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ
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เรมิตน้ - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

รอ้ยละ - 80 80 80 80

รอ้ยละ - 80 80 80 80

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

( 85 )

ลา้นบาท        4,529.8814          960.3478   891.7648          891.7648          891.7648

ลา้นบาท        4,529.8814          960.3478   891.7648          891.7648          891.7648

ลา้นบาท        1,065.1128          287.2146   287.2146          287.2146          287.2146

ลา้นบาท           44.8642           68.5830 -                    -   - 

ลา้นบาท -                    -   -                    -   - 

ลา้นบาท        3,419.9044          604.5502   604.5502          604.5502          604.5502

ลา้นบาท -                    -   -                    -   - 

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2565(6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2566 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ .ศ. 2567 - 2569

- งบเงนิอดุหนุน
- งบรายจ่ายอนื

เงนินอกงบประมาณ

รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ

- งบดาํเนินงาน
- งบลงทนุ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของบคุลากรมคีวามรูค้วามเขา้ใจ
ทศิทางการพฒันาการศึกษาในระดบัภาคหรอืกลุม่จงัหวดั

ทางการศึกษาเอกชนทไีดร้บัการพฒันาสามารถนาํไป
จดัการสอนหรอืจดัการเรยีนรูเ้ชงิรุกได ้

และบรบิทใหมท่เีกยีวขอ้ง
เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของสาํนกังานศึกษาธกิารภาค
และสาํนกังานศึกษาธกิารจงัหวดัดาํเนินการโครงการ
ภายใตแ้ผนปฏบิตัริาชการประจาํปีของสาํนกังานปลดั
กระทรวงศึกษาธกิารสาํเร็จตามวตัถปุระสงค์
เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของผูบ้รหิาร ครู และบคุลากร

ตวัชีวดั/

แหลง่เงนิ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการขบัเคลอืนการพฒันาการศึกษาทียงัยืน 960,347,800 บาท
1. งบดาํเนินงาน             287,214,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ             235,669,500 บาท
(1) รายการไมผู่กพนั             212,800,500 บาท

(1) เงนิตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ              11,637,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ              27,720,000 บาท
(3) ค่าเบยีประชมุกรรมการ              33,450,300 บาท
(4) ค่าเบยีเลยีง ค่าเช่าทพีกัและค่าพาหนะ              19,530,400 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง                3,000,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์                1,000,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสงิก่อสรา้ง                3,850,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรพัยส์นิ                3,155,200 บาท
(9) ค่าจา้งเหมาบรกิาร              43,890,000 บาท
(10) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม                6,187,500 บาท
(11) ค่ารบัรองและพธิกีาร                1,930,500 บาท
(12) ค่าประกนัภยั                  790,300 บาท
(13) ค่าใชจ่้ายในการบาํรุงรกัษาเครืองปรบัอากาศ                4,506,500 บาท
(14) ค่าธรรมเนียมศาล                  594,000 บาท
(15) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุ              10,800,000 บาท
(16) วสัดุสาํนกังาน              20,452,500 บาท
(17) วสัดุเชอืเพลงิและหลอ่ลนื              10,264,600 บาท
(18) วสัดุงานบา้นงานครวั                2,973,200 บาท
(19) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ                2,138,400 บาท
(20) วสัดุโฆษณาและเผยแพร่                1,475,000 บาท
(21) วสัดุวทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 63,000 บาท
(22) วสัดุหนงัสอื วารสาร และตาํรา                  684,800 บาท
(23) วสัดุคอมพวิเตอร์                1,936,800 บาท
(24) วสัดุการเกษตร                  770,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต ์77 คนั              22,869,000 บาท
วงเงนิทงัสนิ             114,345,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ              22,869,000  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ              22,869,000  บาท
ปี 2568 ผูกพนังบประมาณ              22,869,000  บาท
ปี 2569 - 2570 ผูกพนังบประมาณ              45,738,000  บาท
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1.2 ค่าสาธารณูปโภค               51,545,100 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า              34,000,400 บาท
(2) ค่าประปา                2,892,600 บาท
(3) ค่าโทรศพัท์                6,178,600 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์                2,612,500 บาท
(5) ค่าบรกิารสอืสารและโทรคมนาคม                5,861,000 บาท

2. งบลงทนุ               68,583,000 บาท
2.1 ค่าครุภณัฑ ์ทดิีนและสงิกอ่สรา้ง               68,583,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์               42,049,200 บาท
2.1.1.1 ครุภณัฑส์าํนกังาน                5,099,400 บาท

(1) ครุภณัฑส์าํนกังานทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 1 ลา้นบาท
รวม 26 รายการ (รวม 191 หน่วย)                5,099,400 บาท

2.1.1.2 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์              36,139,800 บาท
(1) โครงการพฒันาดจิทิลัแพลตฟอรม์ดา้นส่งเสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

สาํนกังาน กศน. แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ              20,335,600 บาท
(2) โครงการพฒันาดจิทิลัแพลตฟอรม์ กศน. ปกัหมดุ ลดความเหลอืมลาํ 
สาํนกังาน กศน. แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ              10,837,800 บาท
(3) โครงการพฒันาสมรรถนะขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา
ก่อนการคดัเลอืกเขา้สู่ตาํแหน่งผูบ้รหิารสถานศึกษา สาํนกังาน ก .ค.ศ. 

แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ                4,966,400 บาท
2.1.1.3 ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั                   67,900 บาท

(1) ครุภณัฑง์านบา้นงานครวัทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 1 ลา้นบาท
รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)                   67,900 บาท

2.1.1.4 ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่                  742,100 บาท
(1) ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 1 ลา้นบาท 

รวม 13 รายการ (รวม 25 หน่วย)                  742,100 บาท
2.1.2 ค่าทดิีนและสงิกอ่สรา้ง               26,533,800 บาท

2.1.2.1 ค่าปรบัปรุงสงิก่อสรา้งอนื                2,598,500 บาท
(1) ค่าปรบัปรุงสงิก่อสรา้งอนืทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 10 ลา้นบาท 

รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)                2,598,500 บาท
2.1.2.2 ค่าปรบัปรุงอาคารททีาํการและสงิก่อสรา้งประกอบ              18,956,300 บาท

(1) ค่าปรบัปรุงอาคารททีาํการและสงิก่อสรา้งประกอบทมีรีาคาต่อหน่วย
ตาํกวา่ 10 ลา้นบาท รวม 26 รายการ (รวม 26 หน่วย)              18,956,300 บาท

2.1.2.3 ค่าปรบัปรุงอาคารทพีกัอาศยัและสงิก่อสรา้งประกอบ                  865,000 บาท
(1) ค่าปรบัปรุงอาคารทพีกัอาศยัและสงิก่อสรา้งประกอบทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 
10 ลา้นบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                  865,000 บาท
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2.1.2.4 ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค                1,545,000 บาท
(1) ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภคทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 10 ลา้นบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                1,545,000 บาท

2.1.2.5 ค่าก่อสรา้งอนืๆ                2,569,000 บาท
(1) ค่าก่อสรา้งอนืๆทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 10 ลา้นบาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)                2,569,000 บาท

3. งบรายจา่ยอนื             604,550,200 บาท
1) ค่าใชจ่้ายโครงการศูนยฝึ์กอาชพีชมุชน             320,000,000 บาท
2) ค่าใชจ่้ายโครงการจดัทาํแผนพฒันาการศึกษาจงัหวดั                2,337,700 บาท
3) ค่าใชจ่้ายโครงการเสรมิสรา้งศกัยภาพบคุลากรของสาํนกังานศึกษาธกิารจงัหวดั                3,080,000 บาท
4) ค่าใชจ่้ายโครงการตรวจ ตดิตาม ประเมนิผลการดาํเนินงานตามนโยบาย
และยุทธศาสตร์                5,035,000 บาท
5) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรของสาํนกังานศึกษาธกิารภาค                  612,500 บาท
6) ค่าใชจ่้ายโครงการขบัเคลอืนยุทธศาสตรก์ารพฒันาการศึกษาสู่การปฏบิตัริะดบัภาค                7,200,000 บาท
7) ค่าใชจ่้ายโครงการสรา้งและส่งเสรมิความเป็นพลเมอืงดตีามรอยพระยุคลบาท
ดา้นการศึกษาสู่การปฏบิตั ิสาํนกังานศึกษาธกิารภาค                4,500,000 บาท
8) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาบคุลากร สาํนกังาน กศน.                5,742,200 บาท
9) ค่าใชจ่้ายโครงการคลงัความรู ้กศน. เพอืการพฒันาคุณภาพชวีติ
(Thailand Knowledge Portal : TKP)                1,500,000 บาท
10) ค่าใชจ่้ายโครงการขบัเคลอืนการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและประสทิธภิาพ
การศึกษาจงัหวดัโดยผ่านกลไกของ กศจ.                6,999,300 บาท
11) ค่าใชจ่้ายโครงการส่งเสรมิ สนบัสนุนแนวทางการพฒันาการดาํเนินการทางวนิยั
การอทุธรณ์และการรอ้งทกุขข์องขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาในพนืที
รบัผดิชอบของสาํนกังานศึกษาธกิารภาค                  500,000 บาท
12) ค่าใชจ่้ายโครงการภาษาต่างประเทศเพอืการสอืสารดา้นอาชพี              16,704,000 บาท
13) ค่าใชจ่้ายโครงการส่งเสรมิการเรยีนภาษาคอมพวิเตอร ์(Coding)                4,258,200 บาท
14) ค่าใชจ่้ายโครงการปรบัปรุงหอ้งสมดุประชาชนใหเ้ป็นศูนยก์ารเรยีนรู ้
(Co-Learning space)                6,160,000 บาท
15) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาหอ้งสมดุประชาชนเคลอืนที                3,552,000 บาท
16) ค่าใชจ่้ายโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวตักรรมการศึกษา
เพอืพฒันาการศึกษา                9,894,800 บาท
17) ค่าใชจ่้ายโครงการขบัเคลอืนพนืทนีวตักรรมการศึกษาจงัหวดั
ตาม พรบ.พนืทนีวตักรรมการศึกษา พ.ศ. 2562                8,000,000 บาท
18) ค่าใชจ่้ายโครงการขบัเคลอืนการพฒันาการจดัการศึกษาปฐมวยัในระดบัพนืที                6,008,000 บาท
19) ค่าใชจ่้ายโครงการสรา้งและส่งเสรมิความเป็นพลเมอืงดตีามรอยพระยุคลบาท
ดา้นการศึกษาสู่การปฏบิตัิ              15,400,000 บาท
20) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาทกัษะดา้นดจิทิลัของขา้ราชการและบคุลากร
ของกระทรวงศึกษาธกิาร                2,500,000 บาท
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21) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาสมรรถนะบคุลากรของกระทรวงศึกษาธกิาร 
หลกัสูตรพฒันาทกัษะภาษาองักฤษเพอืการสอืสารดา้นอาชพีในศตวรรษท ี21                  947,600 บาท
22) ค่าใชจ่้ายโครงการจดัทาํฐานขอ้มลูและระบบตดิตามประเมนิผลระดบัพนืที
เพอืสนบัสนุนการขบัเคลอืนเป้าหมายของสหประชาชาตวิา่ดว้ยการพฒันาทยีงัยนื
ดา้นการศึกษา SDG 4                3,000,000 บาท
23) ค่าใชจ่้ายโครงการขบัเคลอืนการบรหิารจดัการศึกษาในระดบัภาคและกลุม่จงัหวดั                5,668,700 บาท
24) ค่าใชจ่้ายในการปลูกฝงัคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยมและการเสรมิสรา้งจติสาธารณะ
และการเป็นพลเมอืงดี                1,593,400 บาท
25) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาหลกัสูตรกระบวนการจดัการเรยีนรู ้การวดัและประเมนิผล              11,360,200 บาท
26) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาการจดัการเรยีนการสอนคณิตศาสตร ์วทิยาศาสตร ์
และเทคโนโลยี                5,937,400 บาท
27) ค่าใชจ่้ายโครงการส่งเสรมิการเรยีนการสอนภาษาต่างประเทศ                1,109,900 บาท
28) ค่าใชจ่้ายโครงการส่งเสรมิการจดัการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทยีม                2,847,900 บาท
29) ค่าใชจ่้ายโครงการส่งเสรมิการพฒันาโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม
ในโครงการตามพระราชดาํรสิมเดจ็พระกนิษฐาธริาชเจา้ 
กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุาร ีใหม้คุีณภาพ                5,698,300 บาท
30) ค่าใชจ่้ายในการสอบแขง่ขนั การสอบคดัเลอืกประเภทต่าง ๆ              37,412,800 บาท
31) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาครูสอนคนพกิารเพอืเพมิประสทิธภิาพ
ในการจดัการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัสาํหรบัคนพกิาร                2,000,000 บาท
32) ค่าใชจ่้ายในการยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาสาํหรบัเดก็
ทมีคีวามตอ้งการจาํเป็นพเิศษ เดก็ทมีคีวามสามารถพเิศษ และเดก็ดอ้ยโอกาส                5,095,700 บาท
33) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาสมรรถนะการจดัการเรยีนการสอนสาํหรบัศตวรรษท ี21                3,859,500 บาท
34) ค่าใชจ่้ายโครงการส่งเสรมิและพฒันาระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา              11,618,500 บาท
35) ค่าใชจ่้ายโครงการสรา้งขบัเคลอืนการสรา้งองคค์วามรูท้างทะเล และมหาสมทุร 
และผลประโยชนข์องชาตทิางทะเล ไปสู่การเรยีนการสอนในสถานศึกษาในพนืทนีาํร่อง
ของกระทรวงศึกษาธกิาร                1,150,000 บาท
36) ค่าใชจ่้ายโครงการวางแผนอตัรากาํลงัของขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา                  955,800 บาท
37) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาระบบค่าตอบแทนของขา้ราชการครู
และบคุลากรทางการศึกษา                  254,200 บาท
38) ค่าใชจ่้ายการจดัสรา้งนิทรรศการเรือง ทรพัยจ์ากแผ่นดนิถนิเมอืงกาญจน ์

ศูนยว์ทิยาศาสตรเ์พอืการศึกษากาญจนบรุี                5,000,000 บาท
39) ค่าใชจ่้ายปรบัปรุงนิทรรศการ ดาราศาสตรแ์ละอวกาศ 

ศูนยว์ทิยาศาสตรเ์พอืการศึกษาขอนแก่น                4,000,000 บาท
40) ค่าใชจ่้ายโครงการสรา้งนิทรรศการเรือง "ตะลยุโลกดจิทิลั" 
ศูนยว์ทิยาศาสตรเ์พอืการศึกษานราธวิาส                7,000,000 บาท
41) ค่าใชจ่้ายนิทรรศการ พลงังาน (พลงังานทดแทน) 

ศูนยว์ทิยาศาสตรเ์พอืการศึกษาปตัตานี                7,000,000 บาท
42) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาศกัยภาพอาสาสมคัร กศน.              20,000,000 บาท
43) ค่าใชจ่้ายโครงการ กศน. ปกัหมดุเพอืสรา้งโอกาสทางการศึกษาสาํหรบัคนพกิาร                5,060,900 บาท
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44)  ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาหลกัสูตรพลกิโฉมครู เพอืจดัการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอธัยาศยั ของผูเ้รยีนศตวรรษท ี21              13,216,000 บาท
45) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นการสะสมหน่วยการเรยีนรู ้
เพอืการเทยีบโอนและยกระดบัคุณวุฒกิารศึกษา ตามกรอบคุณวุฒแิห่งชาต ิ

(Credit Bank)                1,000,000 บาท
46) ค่าใชจ่้ายโครงการส่งเสรมิและขบัเคลอืนการพฒันางานตามสาระบญัญตัิ
ในการส่งเสรมิการเรยีนรูท้สีอดคลอ้งกบั พ.ร.บ. ส่งเสรมิการเรยีนรู ้                1,000,000 บาท
47) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา                  313,000 บาท
48) ค่าใชจ่้ายโครงการส่งเสรมิและพฒันาการจดัการเรยีนรูส้าํหรบัเดก็ปฐมวยั                1,287,800 บาท
49) ค่าใชจ่้ายโครงการส่งเสรมิครูสอนภาษาไทยในโรงเรยีนนานาชาตสู่ิการเรยีนรู ้
ระบบดจิทิลั                  280,000 บาท
50) ค่าใชจ่้ายโครงการส่งเสรมิและพฒันาอจัฉรยิภาพทางวชิาการ                5,507,100 บาท
51) ค่าใชจ่้ายโครงการส่งเสรมิและกาํกบัดูแลการจดัการศึกษานอกระบบ                  715,200 บาท
52) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาหลกัสูตรโรงเรยีนนอกระบบทเีชอืมโยงกบัมาตรฐานอาชพี                1,563,200 บาท
53) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาการจดัการศึกษาเอกชนระดบัจงัหวดัเพอืส่งเสรมิการเรยีนรู ้
สู่ชวีติวถิใีหม ่(New Normal)                1,113,400 บาท
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บาท

บาท
7.7.1.1 วตัถปุระสงค์

7.7.1.2 สถานทดีาํเนินการ

7.7.1.3 ระยะเวลาดาํเนินการ    10 ปี  (ปี 2560 ถงึ  ปี 2569)

7.7.1.4 วงเงนิทงัสนิของโครงการ บาท
- เงนิงบประมาณ บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
-                    -         29,495.4938       -         29,495.4938

-                    -          2,823.2764 -          2,823.2764

-                    -         26,672.2174 -         26,672.2174

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

เรมิตน้ - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

คน 6,628,081 840,146 840,146 840,146 840,146

( 5,772,883 )

คน 28,367,086 1,880,406 1,880,406 1,880,406 1,880,406

( 28,323,071 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

( 100 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

( 100 )

ลา้นบาท     185,510.1126       29,495.4938       29,495.4938       29,495.4938       29,495.4938

ลา้นบาท     185,510.1126       29,495.4938       29,495.4938       29,495.4938       29,495.4938

ลา้นบาท -                    -   -                    -   - 

ลา้นบาท -                    -   -                    -   - 

ลา้นบาท     185,510.1126       29,495.4938       29,495.4938       29,495.4938       29,495.4938

ลา้นบาท -                    -   -                    -   - 

ลา้นบาท -                    -   -                    -   - 

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2565(6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2566 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ .ศ. 2567 - 2569

หน่วย : ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทงัสนิ

29,495,493,800

7.7.1 โครงการท ี1 : โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตงัแตร่ะดบัอนุบาลจนจบ
การศึกษาขนัพนืฐาน 29,495,493,800

- เพอืใหน้กัเรยีนทกุคนไดร้บัการศึกษาขนัพนืฐานจนจบการศึกษาขนัพนืฐานอย่างมคุีณภาพ

ทวัประเทศ

              303,492,087,800

7.7 แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความเสมอภาคทางการศึกษา

1. จดัการศึกษานอกระบบ ระดบัการศึกษาขนัพนืฐาน
2. สนบัสนุนการจดัการศึกษาขนัพนืฐานของโรงเรยีนเอกชน

งบประมาณ

              303,492,087,800

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของผูป้กครองของนกัเรยีนสามารถ

ไดร้บัการสนบัสนุนการจดัการศึกษาขนัพนืฐาน

ตวัชีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนบั

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของผูไ้ดร้บัการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย
ทเีรยีนต่อเนืองตลอดภาคเรยีน

ลดค่าใชจ่้ายดา้นการศึกษาตามรายการทไีดร้บัการสนบัสนุน

เงนินอกงบประมาณ

เงนิงบประมาณ
- งบดาํเนินงาน
- งบลงทนุ
- งบเงนิอดุหนุน
- งบรายจ่ายอนื

รวมทงัสนิ

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้รยีนการศึกษานอกระบบ
ระดบัการศึกษาขนัพนืฐานทไีดร้บัการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย
ตามสทิธทิกีาํหนดไว ้
เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัเรยีนในโรงเรยีนเอกชน
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษา
            ตงัแต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขนัพนืฐาน 29,495,493,800 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน          29,495,493,800 บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทวัไป          29,495,493,800 บาท
1) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาขนัพนืฐานของโรงเรยีนเอกชน         26,672,217,400 บาท

1.1) ค่าจดัการเรยีนการสอน         22,617,470,500 บาท
1.2) ค่าหนงัสอืเรยีน           1,330,296,000 บาท
1.3) ค่าเครืองแบบนกัเรยีน             782,403,800 บาท
1.4) ค่าอปุกรณ์การเรยีน             816,046,300 บาท
1.5) ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน           1,126,000,800 บาท

2) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขนัพนืฐาน           2,823,276,400 บาท
2.1) ค่าจดัการเรยีนการสอน           1,963,410,900 บาท
2.2) ค่าหนงัสอืเรยีน             380,399,800 บาท
2.3) ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน             479,465,700 บาท
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บาท

บาท
7.8.1.1 วตัถปุระสงค ์

7.8.1.2 สถานทดีาํเนินการ

7.8.1.3 ระยะเวลาดาํเนินการ    10 ปี  (ปี 2561 ถึง  ปี 2570)

7.8.1.4 วงเงนิทงัสนิของโครงการ บาท
- เงนิงบประมาณ บาท

7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จาํแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจ่ายอนื รวม
              -                 -                 -           22.3601         22.3601

              -                 -                 -           22.3601         22.3601

7.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริมตน้ - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

คน - 7,303 7,303 7,303 14,606

ตาํบล - 20 20 20 40

รอ้ยละ 80 - - - -

( 80 )

รอ้ยละ - 80 80 80 80

กิจกรรม งบรายจ่าย

รวมทงัสนิ
1. ส่งเสริมพหุวฒันธรรมทเีขม้แขง็

ตวัชีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้**

เชิงคุณภาพ : รอ้ยละของผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู
นกัเรียน ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ผูน้าํชุมชน

เชิงปริมาณ : จาํนวนตาํบลทปีระชาชนต่างวฒันธรรม
ทอียู่ร่วมกนัอย่างสงบสุขเพมิขนึ

และยอมรบัการอยู่ร่วมกนัในสงัคมพหุวฒันธรรมได ้

7.8 แผนงานบูรณาการขบัเคลอืนการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 219,046,200

7.8.1 โครงการท ี1 : โครงการพฒันาสงัคมพหวุฒันธรรมทเีขม้แข็งและเสริมสรา้งการมีส่วนร่วม
ของทกุภาคส่วน 22,360,100

- เพอืสรา้งแรงบนัดาลใจ ความเขา้ใจ และความไวว้างใจให ้ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู นกัเรียน ผูป้กครอง
คณะกรรมการสถานศึกษา ผูน้าํชุมชน ผูน้าํศาสนาในการอยู่ร่วมกนัในสงัคมพหุวฒันธรรมในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

- เพอืแลกเปลยีนเรียนรูเ้สริมสรา้งทกัษะการอยู่ร่วมกนัในสงัคมพหุวฒันธรรมต่างถนิมาประยุกตใ์ช ้
กบัการอยู่ร่วมกนัในสงัคมพหุวฒันธรรมในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

พนืทจีงัหวดัชายแดนภาคใต ้

ในสงัคมพหุวฒันธรรมจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
เชิงคุณภาพ : รอ้ยละของผูเ้ขา้รบัการพฒันาสามารถปรบัตวั

เชิงปริมาณ : จาํนวนผูบ้ริหาร ครู บคุลากรทางการศึกษา

                153,731,600

                153,731,600

หน่วย : ลา้นบาท

และผูเ้รียนไดร้บัการเสริมสรา้งความเขา้ใจและการยอมรบั
ในการอยู่ร่วมกนัของสงัคมพหุวฒันธรรม

และผูน้าํศาสนาทเีขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอยู่ร่วมกนั
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เริมตน้ - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

ลา้นบาท         41.9311         22.3601         22.3601         22.3601         44.7202

ลา้นบาท         41.9311         22.3601         22.3601         22.3601         44.7202

ลา้นบาท               -                 -                 -                 -                 - 

ลา้นบาท               -                 -                 -                 -                 - 

ลา้นบาท               -                 -                 -                 -                 - 

ลา้นบาท         41.9311         22.3601         22.3601         22.3601         44.7202

ลา้นบาท               -                 -                 -                 -                 - 

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2566 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

      - งบเงนิอุดหนุน
      - งบรายจ่ายอนื
เงนินอกงบประมาณ

รวมทงัสนิ

ตวัชีวดั/

แหล่งเงนิ

เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้**
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการพฒันาสงัคมพหวุฒันธรรมทีเขม้แข็ง
             และเสริมสรา้งการมีสว่นร่วมของทกุภาคสว่น 22,360,100 บาท
1. งบรายจา่ยอนื               22,360,100 บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการเสริมสรา้งและปลูกฝงัจติสาํนึกการอยู่ร่วมกนัอย่างสนัตสุิข
ของสถานศึกษาเอกชนในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้                4,668,600 บาท
2) ค่าใชจ่้ายโครงการตน้กลา้เยาวชนโรงเรียนเอกชนจงัหวดัชายแดนภาคใต ้                2,605,200 บาท
3) ค่าใชจ่้ายโครงการปรบักระบวนทศันผู์บ้ริหารโรงเรียนเอกชนมุง่สนัตสุิข
จงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ย่างยงัยนื                6,654,400 บาท
4) ค่าใชจ่้ายโครงการมหกรรมการแขง่ขนักฬีานกัเรียนจงัหวดัชายแดนภาคใต ้                1,000,000 บาท
5) โครงการโรงเรียนเขม้แขง็ ชมุชนร่วมมอื เสริมสรา้งสงัคมพหุวฒันธรรม
สู่สนัตสุิขชายแดนภาคใต ้                2,224,200 บาท
6) โครงการส่งเสริมการนาํหลกัการทางศาสนาอสิลามทถีูกตอ้งไปใช ้                1,086,000 บาท
7) ค่าใชจ่้ายโครงการเสริมสรา้งสงัคมพหุวฒันธรรมดว้ยกระบวนการลูกเสอื
โรงเรียนเอกชนจงัหวดัชายแดนภาคใต ้                4,121,700 บาท
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บาท
7.8.2.1 วตัถปุระสงค ์

7.8.2.2 สถานทดีาํเนินการ

7.8.2.3 ระยะเวลาดาํเนินการ    10 ปี  (ปี 2561 ถึง  ปี 2570)

7.8.2.4 วงเงนิทงัสนิของโครงการ บาท
- เงนิงบประมาณ บาท

7.8.2.5 งบประมาณรายจ่าย จาํแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจ่ายอนื รวม
              -                 -         175.6250      -         175.6250

              -                 -         175.6250               -         175.6250

7.8.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริมตน้ - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

คน 34,426 5,438 5,438 5,438 10,876

( 19,886 )

คน - 41 41 41 82

ลา้นบาท       409.9219       175.6250       175.6250    175.6250       351.2500

ลา้นบาท       409.9219       175.6250       175.6250    175.6250       351.2500

ลา้นบาท               -                 -                 -                 -                 - 

ลา้นบาท               -                 -                 -                 -                 - 

ลา้นบาท       409.9219       175.6250       175.6250   175.6250       351.2500

ลา้นบาท               -                 -                 -                 -                 - 

ลา้นบาท               -                 -                 -                 -                 - 

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2566 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

- งบรายจ่ายอนื
เงนินอกงบประมาณ

ในจงัหวดัชายแดนภาคใตไ้ดร้บัการช่วยเหลอืเยยีวยา

เชิงปริมาณ : จาํนวนผูไ้ดร้บัทนุการศึกษารายปี
ทไีดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ
ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
เชิงปริมาณ : จาํนวนครูและบคุลากรทางการศึกษา
ผูเ้สยีชีวติอนัเนืองมาจากเหตกุารณ์ความไม่สงบ

รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ

- งบดาํเนินงาน
- งบลงทนุ
- งบเงนิอุดหนุน

7.8.2 โครงการท ี2 : โครงการอาํนวยความยุติธรรมและเยียวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบ 175,625,000

- เพอืเยยีวยาและพฒันาผูไ้ดร้บัผลกระทบจากเหตกุารณ์ความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
ใหม้คุีณภาพชีวติทดีแีละทวัถงึ

พนืทจีงัหวดัชายแดนใต ้

ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้**งบประมาณ

              1,288,046,900

              1,288,046,900

หน่วย : ลา้นบาท

กิจกรรม

รวมทงัสนิ
1. ส่งเสริมและเพมิประสทิธิภาพกระบวนการดา้นการช่วยเหลอืเยยีวยา
ผูไ้ดร้บัผลกระทบในพนืที

ตวัชีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบรายจ่าย
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการอาํนวยความยตุิธรรมและเยียวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบ 175,625,000 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน             175,625,000 บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทวัไป             175,625,000 บาท
1) เงนิอดุหนุนการศึกษาต่อเนืองทายาทผูไ้ดร้บัผลกระทบจากความไมส่งบ
3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้               65,144,000 บาท
2) เงนิอดุหนุนโครงการช่วยเหลอืเยยีวยาครูและบคุลากรทางการศึกษาผูเ้สยีชวีติ
อนัเนืองมาจากเหตกุารณ์ความไมส่งบในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้             110,481,000 บาท
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บาท
7.8.3.1 วตัถปุระสงค ์

7.8.3.2 สถานทดีาํเนินการ

7.8.3.3 ระยะเวลาดาํเนินการ    10 ปี  (ปี 2561 ถึง  ปี 2570)

7.8.3.4 วงเงนิทงัสนิของโครงการ บาท
- เงนิงบประมาณ บาท

7.8.3.5 งบประมาณรายจ่าย จาํแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจ่ายอนื รวม
              -                 -                 -           21.0611         21.0611

              -                 -                 -           21.0611         21.0611

7.8.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริมตน้ - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

คน 8,023 3,808 3,808 3,808 7,616

( 552 )

ระดบั - 4 5 5 5

รอ้ยละ 80 - - - -

( 80 )

ลา้นบาท       739.8007         21.0611         21.0611         21.0611         42.1222

ลา้นบาท       739.8007         21.0611         21.0611         21.0611         42.1222

ลา้นบาท               -                 -                 -                 -                 - 

ลา้นบาท               -                 -                 -                 -                 - 

ลา้นบาท               -                 -                 -                 -                 - 

ลา้นบาท       739.8007         21.0611  21.0611         21.0611         42.1222

ลา้นบาท               -                 -                 -                 -                 - 

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2566 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

- งบรายจ่ายอนื
เงนินอกงบประมาณ

เชิงคุณภาพ : รอ้ยละของสถานศึกษา
ในจงัหวดัชายแดนภาคใตท้เีขา้ร่วมโครงการ

เชิงคุณภาพ : ระดบัความร่วมมอืระหวา่งประชาชน
กลุม่เป้าหมายกบัภาครฐัเพมิขนึ

รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ

- งบดาํเนินงาน
- งบลงทนุ
- งบเงนิอุดหนุน

เชิงปริมาณ : จาํนวนครู บคุลากรทางการศึกษา
และนกัเรียนโรงเรียนเอกชนในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
ไดร้บัการพฒันาการจดัการเรียนการสอนทมีคุีณภาพ

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้**

                845,106,200

หน่วย : ลา้นบาท

กิจกรรม

1. ส่งเสริมการศึกษารองรบัการพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

ตวัชีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบรายจ่าย

รวมทงัสนิ

7.8.3 โครงการท ี3 : โครงการพฒันาตามศกัยภาพของพืนที 21,061,100

- เพอืพฒันาและเชอืมโยงหลกัสูตรอสิลามศึกษาและหลกัสูตรการศึกษาขนัพนืฐานการพฒันาบคุลากร
และการพฒันาสอืนวตักรรม

- เพอืส่งเสริมการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรและการเรียนรูท้างการศึกษาของประชาชนและบคุลากรทางการศึกษา
ร่วมพฒันาการศึกษาใหม้คุีณภาพทสูีงขนึและเสริมสรา้งสนัตสุิขในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

พนืทจีงัหวดัชายแดนภาคใต ้

                845,106,200
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการพฒันาตามศกัยภาพของพนืที 21,061,100 บาท
1. งบรายจา่ยอนื               21,061,100 บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาทกัษะการอ่านและเขยีนภาษาไทยในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
อย่างยงัยนื                6,666,900 บาท
2) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาทกัษะชวีติเยาวชนรุ่นใหมใ่นโรงเรียนเอกชน
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้                1,438,300 บาท
3) โครงการส่งเสริมการใชภ้าษาเพอืการสอืสารสาํหรบัเดก็อายุ 4 - 7 ปี โดยใชน้วตักรรม
ชดุสอืมลัตมิเีดยีและวรรณกรรมทอ้งถนิเป็นฐานร่วมกบัแนวคดิทวภิาษา
ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้                6,152,800 บาท
4) โครงการเสริมสรา้งความร่วมมอืดา้นการศึกษาระหวา่งประเทศเพอืความมนัคง                  769,900 บาท
5) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาสมรรถนะทางคณิตศาสตรข์องครูโรงเรียนเอกชน
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้                1,415,600 บาท
6) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาการใชห้ลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน 

พทุธศกัราช 2551 และหลกัสูตรอสิลามศึกษา พทุธศกัราช 2546 แบบบูรณาการ
ตามบริบทพนืทขีองสถานศึกษาจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้พอืความมนัคง                2,308,800 บาท
7) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาทกัษะอาชพีและส่งเสริมการมรีายไดเ้พอืลดความเหลอืมลาํ
ทางสงัคม และพฒันาคุณภาพชวีติของนกัเรียนโรงเรียนเอกชนในเขตพฒันาพเิศษ
เฉพาะกจิจงัหวดัชายแดนภาคใต ้                2,308,800 บาท
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บาท
บาท

7.9.1.1 วตัถปุระสงค ์

7.9.1.2 สถานทีดาํเนินการ

7.9.1.3 ระยะเวลาดาํเนินการ    10 ปี  (ปี 2561 ถงึ  ปี 2570)

7.9.1.4 วงเงินทงัสินของโครงการ บาท
- เงนิงบประมาณ บาท

7.9.1.5 งบประมาณรายจ่าย จาํแนกตามกจิกรรม - งบรายจ่าย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงินอดุหนุน งบรายจ่ายอนื รวม
               -                  -                  -           17.4445         17.4445

              -                 -                 -             5.1091           5.1091

              -                 -                 -           12.3354         12.3354

7.9.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหลง่เงิน

เริมตน้ - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

คน - 3,306,953 3,306,953 3,306,953 6,613,906

แหง่ - 11,938 11,938 11,938 23,876

คน 3,600 3,600 3,600 3,600 7,200

( 1,360 )

จงัหวดั 77 - - - -

( 77 )

ลา้นบาท         94.4711         17.4445         17.4445         17.4445         34.8890

ลา้นบาท         94.4711         17.4445         17.4445         17.4445         34.8890

ลา้นบาท               -                 -                 -                 -                 - 

ลา้นบาท               -                 -                 -                 -                 - 

ลา้นบาท               -                 -                 -                 -                 - 

ลา้นบาท         94.4711         17.4445   17.4445         17.4445         34.8890

ลา้นบาท                -                  -                  -                  -                  - 

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2566 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

เชิงปริมาณ : จาํนวนสถานศึกษาระดบัชนัขยายโอกาส
มธัยมศกึษา อาชีวศึกษา และอดุมศึกษามกีจิกรรมป้องกนั
และแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษาทผีา่นเกณฑ์
เชิงคุณภาพ

เงินนอกงบประมาณ

- งบดาํเนินงาน
- งบลงทนุ
- งบเงนิอดุหนุน
- งบรายจ่ายอนื

เงินงบประมาณ

เชิงปริมาณ : จาํนวนนกัเรียนโรงเรียนเอกชน
ทไีดร้บัการเสริมสรา้งภูมคุิม้กนัและป้องกนัยาเสพตดิ
เชิงปริมาณ : จาํนวนประชากรวยัเสยีง
ไดร้บัการสรา้งภูมคุิม้กนัและป้องกนัยาเสพตดิ

7.9 แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบาํบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 17,444,500

7.9.1 โครงการที 1 : โครงการสรา้งภมิูคุม้กนัและป้องกนัยาเสพตดิ 17,444,500

- เพอืสรา้งภูมคุิม้กนัยาเสพตดิและทกัษะชีวติใหก้บัผูเ้รียน
- เพอืสรา้งเครือข่ายโรงเรียนตน้แบบดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา

ทวัประเทศ

181,693,600

181,693,600

หน่วย : ลา้นบาท

รวมทงัสิน

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้**

กจิกรรม งบรายจ่าย

รวมทงัสิน
1. การสรา้งภูมคุิม้กนัและป้องกนัยาเสพตดิในสถานศึกษา
2. เสริมสรา้งภูมคุิม้กนัและป้องกนัยาเสพตดิในสถานศึกษาเอกชน

ตวัชีวดั/

แหลง่เงิน
หน่วยนบั

เชิงปริมาณ : จาํนวนนกัเรียน ป.1 - ป.6

ทไีดร้บัการสรา้งภูมคุิม้กนัและป้องกนัยาเสพตดิ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการสรา้งภูมิคุม้กนัและป้องกนัยาเสพติด 17,444,500 บาท
1. งบรายจา่ยอนื               17,444,500 บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ               12,335,400 บาท
2) ค่าใชจ่้ายโครงการสรา้งภูมคุิม้กนัและป้องกนัยาเสพตดิ                5,109,100 บาท
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บาท
บาท

7.10.1.1 วตัถปุระสงค ์

7.10.1.2 สถานทดีาํเนินการ

7.10.1.3 ระยะเวลาดําเนินการ    11 ปี  (ปี 2560 ถึง  ปี 2570)

7.10.1.4 วงเงนิทงัสนิของโครงการ บาท
- เงนิงบประมาณ บาท

7.10.1.5 งบประมาณรายจ่าย จาํแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจ่ายอนื รวม
             -                -                -           3.8541         3.8541

             -                -                -           3.8541         3.8541

44,629,200

หน่วย : ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจ่าย

รวมทงัสนิ
1. สรา้งกลไกป้องกนัการทจุริตใหเ้ขม้แขง็และมปีระสทิธิภาพ

44,629,200

7.10 แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤติมิชอบ 3,854,100

7.10.1 โครงการท ี1 : โครงการเครือข่ายต่อตา้นการทจุริต กระทรวงศึกษาธิการ 3,854,100

- เพอืใหม้กีลไกทเีหมาะสมในการขบัเคลอืนการป้องกนั ปราบปรามทจุริตและประพฤตมิชิอบ
และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของกระทรวงศึกษาธิการใหเ้ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั

- เพอืสรา้งค่านิยมใหบ้คุลากรในสงักดักระทรวงศึกษาธิการร่วมตา้นทจุริต มจีติสาํนึกสาธารณะ
และสามารถแยกแยะระหวา่งผลประโยชนส่์วนตนกบัผลประโยชนส่์วนรวม

- เพอืยกระดบัคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาํเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ
- เพอืส่งเสริมใหส่้วนราชการในสงักดักระทรวงศึกษาธิการมส่ีวนร่วมในการดาํเนินกิจกรรมต่อตา้นการทจุริต
หรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม

- เพอืประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาํเนินงานของส่วนราชการและหน่วยงาน
ในสงักดัสาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการในส่วนกลางและทอียู่ในภูมภิาค

- เพอืปรบัปรุงและพฒันากระบวนการปฏบิตังิานของส่วนราชการและหน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธิการ
ใหเ้กิดความโปร่งใสและตรวจสอบได ้

- เพอืสรา้งการรบัรูเ้รอืงการป้องกนัการทจุริตและประพฤตมิชิอบใหก้บับคุลากรสงักดักระทรวงศึกษาธิการ

ทวัประเทศ
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7.10.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริมตน้ - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

คน 27,005 3,500 3,500 3,500 7,000

( 9,869 )

ลา้นบาท        25.3587         3.8541         3.8541         3.8541         7.7082

ลา้นบาท        25.3587         3.8541         3.8541         3.8541         7.7082

ลา้นบาท              -                -                -                -                - 

ลา้นบาท              -                -                -                -                - 

ลา้นบาท              -                -                -                -                - 

ลา้นบาท        25.3587         3.8541         3.8541         3.8541         7.7082

ลา้นบาท              -                -                -                -                - 

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2566 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้**
ตวัชีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

เงนินอกงบประมาณ

รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ

- งบดาํเนินงาน
- งบลงทนุ
- งบเงนิอุดหนุน

เชิงปริมาณ : จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมต่อตา้นการทจุริต
และส่งเสริมคุณธรรม

งบประมาณ

- งบรายจ่ายอนื
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการเครือข่ายต่อตา้นการทจุริต กระทรวงศึกษาธิการ 3,854,100 บาท
1. งบรายจา่ยอนื                3,854,100 บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการต่อตา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ กระทรวงศึกษาธิการ                3,854,100 บาท
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หน่วยงาน :

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

1. เงนินอกงบประมาณสะสมคงเหลอืยกมา           16.7224           15.8221           12.5103           18.0349           17.5349           17.0349

2. รายไดป้ระเภทเงนินอกงบประมาณ            4.2373           24.4613           17.0295            1.5000            1.5000            1.5000

2.1 เงนิรายได ้            2.5453            2.1882            1.5000            1.5000            1.5000            1.5000

2.2 เงนิทรีฐับาลอดุหนุนหรือจดัสรรให ้                  -                   -                   -                   -                   -                   - 

2.3 ทนุหมนุเวยีน                  -                   -                   -                   -                   -                   - 

2.4 เงนิช่วยเหลอืจากต่างประเทศ                  -                   -                   -                   -                   -                   - 

2.5 เงนิอดุหนุนและบริจาค                  -                   -                   -                   -                   -                   - 

2.6 เงนิกูใ้นประเทศ                  -                   -                   -                   -                   -                   - 

2.7 เงนิกูต่้างประเทศ                  -                   -                   -                   -                   -                   - 

2.8 อนืๆ            1.6920           22.2731           15.5295                  -                   -                   - 

3. รวมเงนินอกงบประมาณทงัสิน (1.+2.)           20.9597           40.2834           29.5398           19.5349           19.0349           18.5349

4. นําไปสมทบกบังบประมาณ            5.1376           27.7731           11.5049            2.0000            2.0000            2.0000

4.1 งบบคุลากร                  -                   -                   -                   -                   -                   - 

4.2 งบดาํเนินงาน            3.4456            5.5000            3.4720            2.0000            2.0000            2.0000

4.3 งบลงทนุ                  -                   -                   -                   -                   -                   - 

4.4 งบเงนิอดุหนุน            1.6920           22.2731            8.0329                  -                   -                   - 

4.5 งบรายจ่ายอนื                  -                   -                   -                   -                   -                   - 

5. คงเหลอืหลงัหกัเงนินําไปสมทบกบังบประมาณ (3.-4.)           15.8221           12.5103           18.0349           17.5349           17.0349           16.5349

6. แผนการใชจ้า่ยอนื                 -                   -                   -                   -                   -                   - 

6.1 ภารกจิพนืฐาน                 -                   -                   -                   -                   -                   - 

6.1.1 รายจ่ายประจาํ                  -                   -                   -                   -                   -                   - 

6.1.2 รายจ่ายลงทนุ                  -                   -                   -                   -                   -                   - 

6.2 ภารกจิเพอืการพฒันา                 -                   -                   -                   -                   -                   - 

6.2.1 รายจ่ายประจาํ                  -                   -                   -                   -                   -                   - 

6.2.2 รายจ่ายลงทนุ                  -                   -                   -                   -                   -                   - 

7. คงเหลอื (5.-6.)           15.8221           12.5103           18.0349           17.5349           17.0349           16.5349

สถานะการเงนิ ปี 2564
แผนการใชจ้า่ยเงนินอกงบประมาณ

8. รายงานสถานะและแผนการใชจ้่ายเงินนอกงบประมาณ
หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ตาํแหน่ง)
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งบประมาณรายจ่าย บาท บาท
เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท
หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทนีาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วิสยัทศัน์

2. พนัธกจิ
1. จดัการศึกษาเพอืเสรมิสรา้งความมนัคงของมนุษย์
2. พฒันาสถานศึกษาใหม้คีวามปลอดภยัแก่ผูเ้รยีน
3. ส่งเสรมิความเป็นเลศิของผูเ้รยีนใหม้สีมรรถนะตามศกัยภาพ เพอืเพมิขดีความสามารถในการแข่งขนั
4. พฒันาคุณภาพผูเ้รยีนใหม้สีมรรถนะตามหลกัสูตร และทกัษะทจีาํเป็นในศตวรรษท ี21

5. สรา้งโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลอืมลาํ ใหผู้เ้รยีนทกุคนไดร้บับรกิารทางการศึกษาอย่างทวัถงึ
และเท่าเทยีม

6. พฒันาผูบ้รหิาร ครู และบคุลากรทางการศึกษา ใหม้คีวามเชยีวชาญในการจดัการศึกษาทตีอบสนองทศิทาง
การพฒันาประเทศ

7. จดัการศึกษาเพอืพฒันาคุณภาพชีวติทเีป็นมติรกบัสงิแวดลอ้ม โดยยดึหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
8. พฒันาระบบการบรหิารจดัการศึกษาทกุระดบั และจดัการศึกษาโดยใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลั (Digital Technology)

กระทรวงศึกษาธิการ
สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน

งบประมาณ ปี 2565 ปี 2566
256,405,266,400               252,103,791,600

- - 

สรา้งคุณภาพผูเ้รยีน สู่สงัคมอนาคตอย่างยงัยนื



3. ผลสมัฤทธิและประโยชน์ทีคาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้่ายงบประมาณ

ผลสมัฤทธิ
หน่วยนับ

คา่เป้าหมาย
และประโยชน์ทคีาดว่าจะไดร้บั ปี 2565 ปี 2566

(1)  ผลสมัฤทธิ : ผูเ้รียนมคีวามยดึมนัในระบบประชาธิปไตย
อนัมพีระมหากษตัริยท์รงเป็นประมขุ

- ตวัชีวดั : รอ้ยละของผูเ้รียนมคุีณลกัษณะอนัพงึประสงค์
ระดบัดขีนึไป

รอ้ยละ 90 -

(2)  ผลสมัฤทธิ : ผูเ้รียนมภูีมคุิม้กนั พรอ้มทจีะรบัมอืกบั
ภยัคุกคามรูปแบบใหมท่กุรูปแบบ รูเ้ทา่ทนัสอืและเทคโนโลย ี
ในการดาํเนินชีวติวถิใีหมแ่ละชีวติวถิถีดัไปและไดร้บัการศึกษา
ในสถานศึกษาทมีคีวามปลอดภยั

- ตวัชีวดั : รอ้ยละของผูเ้รียนทเีขา้ร่วมกจิกรรมทส่ีงเสริม
สนบัสนุนในการสรา้งภูมคุิม้กนัพรอ้มรบัมอืการเปลยีนแปลง
และภยัคุกคามรูปแบบใหมท่กุรูปแบบ

รอ้ยละ 85 -

- ตวัชีวดั : รอ้ยละของผูเ้รียนทมีคีวามรูค้วามเขา้ใจ
ในภยัคุกคามรูปแบบใหมท่กุรูปแบบ รูเ้ทา่ทนัสอื
และเทคโนโลยใีนการดาํเนินชีวติวถิใีหมแ่ละชีวติวถิถีดัไป

รอ้ยละ - 80

- ตวัชีวดั : รอ้ยละของผูเ้รียนไดร้บัการศึกษาในสถานศึกษา
ทมีคีวามปลอดภยั

รอ้ยละ - 80

(3)  ผลสมัฤทธิ : ประชาชนกลุม่เป้าหมาย ไดร้บัการบริการ
การศึกษาขนัพนืฐานอยา่งทวัถงึ เสมอภาค และเทา่เทยีม

- ตวัชีวดั : รอ้ยละของผูเ้รียนปฐมวยัมพีฒันาการดา้นร่างกาย
 อารมณ์ จติใจ สงัคม และสตปิญัญา

รอ้ยละ 80 80

- ตวัชีวดั : อตัราการเขา้เรียนสุทธิระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้สงักดั
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพนืฐาน

รอ้ยละ 70 70

- ตวัชีวดั : อตัราการเขา้เรียนสุทธิของผูเ้รียนปฐมวยั รอ้ยละ - 70
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ผลสมัฤทธิ
หน่วยนับ

คา่เป้าหมาย
และประโยชน์ทคีาดว่าจะไดร้บั ปี 2565 ปี 2566

(4)  ผลสมัฤทธิ : ผูเ้รียนไดร้บัการพฒันาทกัษะความรู ้และทกัษะ
ทจีาํเป็นในศตวรรษท ี21 มสีมรรถนะทเีหมาะสมคุณลกัษณะ
ทพีงึประสงคต์ามช่วงวยั รวมถงึไดร้บัการส่งเสริมความเป็นเลศิ
เตม็ตามศกัยภาพ

- ตวัชีวดั : รอ้ยละของผูเ้รียนไดร้บัการพฒันาใหม้สีมรรถนะ
 และทกัษะทจีาํเป็นในศตวรรษท ี21

รอ้ยละ 80 80

- ตวัชีวดั : รอ้ยละของผูเ้รียนมคุีณลกัษณะอนัพงึประสงค์
ระดบัดขีนึไป

รอ้ยละ - 90

(5)  ผลสมัฤทธิ : หน่วยงานและสถานศึกษาไดร้บัการพฒันาระบบ
บริหารจดัการอย่างมปีระสทิธิภาพ

- ตวัชีวดั : หน่วยงานและสถานศึกษามรีะบบบริหารจดัการ
ทเีป็นดจิทิลั

รอ้ยละ 80 80
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4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ .ศ. 2564 - 2566 จาํแนกตามประเภทงบประมาณรายจา่ย

          หน่วย : ลา้นบาท 

ประเภทงบประมาณรายจา่ย - แผนงาน ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รวมทงัสนิ      278,227.4667      256,405.2664      252,103.7916
1. งบประมาณรายจา่ยบคุลากร      207,342.0464      194,077.5971      186,203.8201
2. งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ       70,499.0317        62,046.6519        65,633.2732
แผนงานพนืฐานดา้นความมนัคง           764.1540           517.3337           531.8335

แผนงานพนืฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์       18,243.9482        11,898.9174        13,147.9508

แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาคุณภาพการศึกษาและการเรยีนรู ้       13,912.5935        12,484.0686        14,208.3748

แผนงานยุทธศาสตรส์รา้งความเสมอภาคทางการศึกษา       37,578.3360        37,146.3322        37,745.1141

3. งบประมาณรายจา่ยบูรณาการ           386.3886           281.0174           266.6983
แผนงานบูรณาการขบัเคลอืนการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้           193.9679           145.0825           138.5068

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบาํบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ            95.7135             61.0000             60.8773

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุรติและประพฤตมิชิอบ            96.7072             74.9349             67.3142
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5. เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงิน

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัชีวดั หน่วยนบั ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

รวมทงัสิน ลา้นบาท  256,405.2664  252,103.7916  252,070.9788  259,451.8023  270,169.9568
รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท  256,405.2664  252,103.7916  252,070.9788  259,451.8023  270,169.9568
รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท              -                -                -                -                - 
1. ผูเ้รยีนไดร้บัการศึกษาในสถานศึกษาทีมีความปลอดภยั
มีการสรา้งภมิูคุม้กนั พรอ้มทีจะรบัมือกบัภยัคกุคาม
รูปแบบใหม่ทกุรูปแบบ รูเ้ทา่ทนัสือและเทคโนโลยี 
ในการดาํเนินชีวิตวิถใีหม่และชีวิตวิถถีดัไป

- ตวัชีวดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของผูเ้รยีนทเีขา้ร่วมกจิกรรม
ทส่ีงเสรมิสนบัสนุนในการสรา้งภูมคุิม้กนัพรอ้มรบัมอื
การเปลยีนแปลงและภยัคุกคามรูปแบบใหมท่กุรูปแบบ

รอ้ยละ 85 - - - -

- ตวัชีวดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของสถานศึกษาในเขตพนืที
พเิศษไดร้บัการพฒันาการจดัการศึกษาตามบรบิท

รอ้ยละ 85 - - - -

- ตวัชีวดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของสถานศึกษาทมีแีผน/

มาตรการในการจดัการภยัพบิตั ิภยัคุกคามทกุรูปแบบ 

โรคอบุตัใิหมแ่ละโรคอบุตัซิาํ รองรบัวถิชีวีติใหม ่

(New Normal)

รอ้ยละ - 80 85 90 95

- ตวัชีวดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของสถานศึกษาในเขตพฒันา
พเิศษเฉพาะกจิจงัหวดัชายแดนภาคใตไ้ดร้บัการพฒันา
การจดัการศึกษาตามบรบิท

รอ้ยละ - 80 85 90 95

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท       723.4162       731.2176       425.6781       425.6781       425.6781
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท              -                -                -                -                - 
2. ประชากรกลุ่มเป้าหมาย มีหลกัประกนัในการเขา้ถงึบรกิาร
การศึกษาขนัพนืฐานอย่างทวัถงึ เสมอภาคและเทา่เทยีมกนั

- ตวัชีวดัเชงิคุณภาพ : อตัราการเขา้เรยีนสุทธิ
ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้

รอ้ยละ 72 - - - -

- ตวัชีวดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้รยีนทเีป็นผูพ้กิาร 
ผูด้อ้ยโอกาสเขา้ถงึบรกิารทางการศึกษา และการพฒันา
สมรรถภาพหรอืบรกิารทางการศึกษาทเีหมาะสม
ตามความจาํเป็น

คน 3,315,554 2,178,666 2,168,078 2,173,988 2,173,988

- ตวัชีวดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของนกัเรยีนทไีดร้บั
เงนิอดุหนุนปจัจยัพนืฐานสาํหรบันกัเรยีนยากจน

รอ้ยละ 20 20 20 20 20

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท   37,146.3322   37,745.1141   37,486.2021   37,486.2021   37,486.2021
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท              -                -                -                -                - 

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้* / คา่เป้าหมายของตวัชีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัชีวดั หน่วยนบั ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้* / คา่เป้าหมายของตวัชีวดั

3. ผูเ้รยีนทีมีความเป็นเลศิไดร้บัการสง่เสรมิใหมี้สมรรถนะ
ตามศกัยภาพเพอืเพมิขีดความสามารถในการแข่งขนั

- ตวัชีวดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนสถานศึกษาทไีดร้บั
การส่งเสรมิสนบัสนุนการพฒันาความสามารถ
ดา้นวทิยาศาสตร ์และคณิตศาสตร์

โรงเรยีน 220 - - - -

- ตวัชีวดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของสถานศึกษาทสีอน
ในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ไดร้บัการเตรยีมความพรอ้ม
(ดา้นการอ่าน คณิตศาสตร ์และวทิยาศาสตร์) 
ในการประเมนิระดบันานาชาตติามโครงการ PISA

รอ้ยละ 70 65 70 75 80

- ตวัชีวดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของสถานศึกษาทสีามารถ
จดัการเรยีนการสอนตามพหปุญัญา

รอ้ยละ 10 30 50 60 80

- ตวัชีวดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของนกัเรยีนทไีดร้บั
การคดักรองเพอืพฒันาพหปุญัญารายบคุคล

รอ้ยละ 10 30 50 60 80

- ตวัชีวดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้รยีนไดร้บัการพฒันา
เตม็ตามศกัยภาพ ตามความถนดัและความสามารถ
(วทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์ทศันศิลป์ นาฏศิลป์ 

ดนตรแีละกฬีา)

คน - 22,650 23,350 24,050 24,750

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท       161.5150       151.1864       151.1864       151.1864       150.4284
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท              -                -                -                -                - 
4. ผูเ้รยีนไดร้บัการพฒันาคณุภาพใหมี้สมรรถนะ
ตามหลกัสูตร และทกัษะทีจาํเป็นในศตวรรษที 21 เหมาะสม
ตามช่วงวยั

- ตวัชีวดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของผูเ้รยีนไดร้บัการพฒันา
ใหม้สีมรรถนะและทกัษะทจีาํเป็นในศตวรรษท ี21

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชีวดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของนกัเรยีนทมีคีะแนน
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาตขินัพนืฐาน (O-NET)

รอ้ยละ 50 ขนึไปเพมิขนึจากปีการศึกษาทผีา่นมา

รอ้ยละ 3 3 3 3 3

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท  218,270.5520  213,386.0126  213,917.6513  221,298.4748  232,017.3873
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท              -                -                -                -                - 
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัชีวดั หน่วยนบั ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้* / คา่เป้าหมายของตวัชีวดั

5. ผูบ้รหิาร ครู และบคุลากรทางการศึกษาไดร้บัการพฒันา
ใหมี้ความเชียวชาญในการจดัการศึกษาทีตอบสนองทศิทาง
การพฒันาประเทศ

- ตวัชีวดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของครูสอนภาษาองักฤษ
ในระดบัชนัประถมศึกษาและมธัยมศึกษาทกุคนไดร้บั
การพฒันาและยกระดบัความรูภ้าษาองักฤษของครู
ทสีอนภาษาองักฤษโดยใชร้ะดบัการพฒันาทางดา้นภาษา
(CEFR) ตามเกณฑท์กีาํหนด

รอ้ยละ - 50 55 60 65

- ตวัชีวดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนครูและบคุลากรทางการศึกษา
ทสีามารถจดัการเรยีนรูเ้ชงิรุก

คน - 100,000 100,000 100,000 100,000

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท        28.5161        22.9467        22.9467        22.9467        22.9467
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท              -                -                -                -                - 
6. หน่วยงานและสถานศึกษามีการพฒันาระบบการบรหิาร
จดัการอย่างมีประสทิธิภาพ และสามารถจดัการศึกษา
โดยใชเ้ทคโนโลยีดิจทิลั (Digital Technology)

- ตวัชีวดัเชงิคุณภาพ : หน่วยงานและสถานศึกษามรีะบบ
การบรหิารจดัการทเีป็นดจิทิลั

รอ้ยละ 80 - - - -

- ตวัชีวดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของหน่วยงานทผีา่นเกณฑ์
การประเมนิ ITA

รอ้ยละ 50 - - - -

- ตวัชีวดัเชงิคุณภาพ : สดัส่วนของเวลาทคีรูใช ้
เพอืการจดัการเรยีนการสอนและงานทเีกียวขอ้งต่องานอืน ๆ

สดัส่วน 3/2 - - - -

- ตวัชีวดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของสถานศึกษานาํร่อง
ในพนืทนีวตักรรมการศึกษา สถานศึกษาในเขตพนืที
ลกัษณะพเิศษ และเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก EEC 

ไดร้บัการพฒันาประสทิธภิาพการจดัการศึกษา
ตามบรบิทพนืที

รอ้ยละ - 80 85 90 95

- ตวัชีวดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของหน่วยงานในสงักดั
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพนืฐานทผีา่นเกณฑ์
การประเมนิ ITA Online

รอ้ยละ - 84 88 92 96

- ตวัชีวดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของสถานศึกษา
และหน่วยงานใชร้ะบบเชือมโยงขอ้มลูในระบบ
แบบ Real Time ไดไ้มน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80

รอ้ยละ - 80 85 90 95

- ตวัชีวดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนครงัของประชาชนทเีขา้ถงึ
หลกัสูตร สือ แหลง่เรยีนรูท้จีดัการศึกษาในรูปแบบ
การเรยีนรูต้ลอดชวีติ (Lifelong Learning)

ครงั - 100,000 100,000 100,000 100,000

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท        74.9349        67.3142        67.3142        67.3142        67.3142
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท              -                -                -                -                - 
* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2566 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
6.1 จาํแนกตามลกัษณะรายจา่ย

  งบประมาณรายจา่ย บาท
รายจ่ายประจาํ บาท
รายจ่ายลงทนุ บาท

6.2 จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย

แผนงาน
ผลผลติ / โครงการ งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม

รวมทงัสนิ  184,882.3854     6,148.1944   12,317.8710   39,445.3581     9,309.9827  252,103.7916
1. แผนงานบคุลากรภาครฐั  184,882.3854     1,321.4347               -                 -                 -    186,203.8201
2. แผนงานพนืฐานดา้นความมนัคง               -          58.8710       305.5395       167.4230               -         531.8335
โครงการท ี1 : โครงการพนืฐานเพอืการพฒันา
การศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้

              -          58.8710       305.5395       167.4230               -         531.8335

3. แผนงานพนืฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้ง
ศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์

              -       4,261.5527     7,090.6199     1,795.7782               -     13,147.9508

ผลผลติท ี1 : ผูจ้บการศึกษาก่อนประถมศึกษา               -          79.5082        40.5261               -                 -         120.0343

ผลผลติท ี2 : ผูจ้บการศึกษาภาคบงัคบั               -       3,602.9751     4,886.2219       592.6969               -       9,081.8939

ผลผลติท ี3 : ผูจ้บการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย               -         230.0115       807.2788        25.7460               -       1,063.0363

ผลผลติท ี4 : เดก็พกิารไดร้บัการศึกษาขนัพนืฐาน
และการพฒันาสมรรถภาพ

              -         189.8495       601.8173       345.6080               -       1,137.2748

ผลผลติท ี5 : เดก็ดอ้ยโอกาสไดร้บัการศึกษา
ขนัพนืฐาน

              -          79.9652       449.4217               -                 -         529.3869

ผลผลติท ี6 : เดก็ผูม้คีวามสามารถพเิศษไดร้บั
การพฒันาศกัยภาพ

              -          79.2432       305.3541       831.7273               -       1,216.3246

4. แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาคุณภาพการศึกษา
และการเรยีนรู ้

              -         266.1097     4,662.7996        30.3601     9,249.1054   14,208.3748

โครงการท ี1 : โครงการเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากร
มนุษยใ์นศตวรรษท ี21

              -         243.1630               -                 -                 -         243.1630

โครงการท ี2 : โครงการขบัเคลอืนการพฒันา
การศึกษาทยีงัยนื

              -                 -                 -          30.3601     8,901.4691     8,931.8292

โครงการท ี3 : โครงการเสรมิสรา้งระเบยีบวนิยั
คุณธรรมและจรยิธรรม และคุณลกัษณะ
อนัพงึประสงค์

              -                 -                 -                 -          40.2612        40.2612

โครงการท ี4 : โครงการโรงเรยีนคุณภาพ
ประจาํตาํบล

              -                 -       4,662.7996               -         156.1887     4,818.9883

252,103,791,600                 
239,785,920,600                 

12,317,871,000                  

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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แผนงาน
ผลผลติ / โครงการ งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย

โครงการท ี5 : โครงการยกระดบัความเป็นเลศิ
ดา้นดจิทิลัสาํหรบัครูและบคุลากรทางการศึกษา
เพอืรองรบัการพฒันาประเทศและเปลยีนแปลง
ในศตวรรษท ี21

              -          22.9467               -                 -                 -          22.9467

โครงการท ี6 : โครงการพฒันาหลกัสูตร
กระบวนการเรยีนการสอน การวดัและประเมนิผล

              -                 -                 -                 -         151.1864       151.1864

5. แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความเสมอภาค
ทางการศึกษา

              -         154.2853       258.9120   37,331.9168               -     37,745.1141

โครงการท ี1 : โครงการพฒันาสอืและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพอืการศึกษา

              -          58.7380       258.9120               -                 -         317.6500

โครงการท ี2 : โครงการสรา้งโอกาส
และลดความเหลอืมลาํทางการศึกษาในระดบัพนืที

              -          95.5473               -         277.1250               -         372.6723

โครงการท ี3 : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย
ในการจดัการศึกษาตงัแต่ระดบัอนุบาลจนจบ
การศึกษาขนัพนืฐาน

              -                 -                 -     37,054.7918               -     37,054.7918

6. แผนงานบูรณาการขบัเคลอืนการแกไ้ขปญัหา
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

              -          18.6268               -         119.8800               -         138.5068

โครงการท ี1 : โครงการพฒันาตามศกัยภาพ
ของพนืที

              -          18.6268               -         119.8800               -         138.5068

7. แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม 
และบาํบดัรกัษาผูต้ิดยาเสพติด

              -                 -                 -                 -          60.8773        60.8773

โครงการท ี1 : โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหา
ยาเสพตดิในสถานศึกษา

              -                 -                 -                 -          60.8773        60.8773

8. แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุรติ
และประพฤติมิชอบ

              -          67.3142               -                 -                 -          67.3142

โครงการท ี1 : โครงการเสรมิสรา้งคุณธรรม 

จรยิธรรม และธรรมาภบิาลในสถานศึกษา
              -          67.3142               -                 -                 -          67.3142
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7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท
7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจา่ยเงนิงบประมาณและเงนินอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
 194,077.5971  186,203.8201  195,752.7331  205,869.7018  216,588.6143
 194,077.5971  186,203.8201  195,752.7331  205,869.7018  216,588.6143
 192,757.3668  184,882.3854  194,431.2984  204,548.2671  215,267.1796

    1,320.2303     1,321.4347     1,321.4347     1,321.4347     1,321.4347

              -                 -                 -                 -                 - 

              -                 -                 -                 -                 - 

              -                 -                 -                 -                 - 
* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิทไีดต้งังบประมาณในปี 2566 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

      - งบเงนิอดุหนุน

7.1. แผนงานบคุลากรภาครฐั                  186,203,820,100

หน่วย : ลา้นบาท 

แหลง่เงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้*

รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ
      - งบบคุลากร
      - งบดาํเนินงาน

      - งบรายจ่ายอนื
เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
รายการบุคลากรภาครฐั    186,203,820,100 บาท
1. งบบคุลากร        184,882,385,400 บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ        178,755,065,400 บาท
1.1.1 เงนิเดอืน        175,000,547,000 บาท
1.1.2 ค่าจา้งประจาํ           3,754,518,400 บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ           6,127,320,000 บาท
2. งบดาํเนินงาน           1,321,434,700 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ           1,321,434,700 บาท
(1) ค่าเช่าบา้น             625,316,900 บาท
(2) ค่าตอบแทนพเิศษเงนิเดอืนเต็มขนั               55,018,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืนสาํหรบัขา้ราชการและลูกจา้งทปีฏบิตังิาน
ในพนืทพีเิศษ               89,445,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืนสาํหรบัพนกังานราชการทปีฏบิตังิานในพนืทพีเิศษ             114,690,000 บาท
(5) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาคุณภาพการศึกษาในพนืทจีงัหวดัชายแดนภาคใต ้             231,108,000 บาท
(6) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม             195,432,800 บาท
(7) เงนิสบทบกองทนุเงนิทดแทน               10,423,200 บาท
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บาท

บาท
7.2.1.1 วตัถปุระสงค์

7.2.1.2 สถานทดีาํเนินการ

7.2.1.3 ระยะเวลาดาํเนินการ    10 ปี  (ปี 2561 ถงึ  ปี 2570)
7.2.1.4 วงเงนิทงัสนิของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท
7.2.1.5 งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
         58.8710        305.5395        167.4230                -          531.8335
          7.6640        142.0020        158.7830                -          308.4490

         51.2070        163.5375           8.6400                -          223.3845

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

เรมิตน้ - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

รอ้ยละ 20

( 20 )

 -  -  -  -

รอ้ยละ  - 80 80 80 80

รอ้ยละ  - 20 20 20 20

ลา้นบาท      5,291.1999        531.8335        226.2940        226.2940        226.2940
ลา้นบาท      5,291.1999        531.8335        226.2940        226.2940        226.2940
ลา้นบาท      2,383.0771          58.8710          58.8710          58.8710          58.8710

ลา้นบาท      2,346.4232        305.5395                -                  -                  - 

ลา้นบาท        559.4158        167.4230        167.4230        167.4230        167.4230

ลา้นบาท           2.2838                -                  -                  -                  - 

ลา้นบาท                -                  -                  -                  -                  - 
* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2566 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

เงนินอกงบประมาณ
      - งบรายจ่ายอนื

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหน้า**

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของนกัเรยีนในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
ทสีาํเร็จการศึกษา ศึกษาต่อในโรงเรยีนของรฐัเพมิขนึ
เชงิคุณภาพ : รอ้ยละประชาชนกลุม่เป้าหมายใหค้วามร่วมมอื
กบัภาครฐั
เชงิคุณภาพ : รอ้ยละเหตรุุนแรงทเีกดิกบัสถานศกึษา
ของรฐัลดลง
รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน

รวมทงัสนิ
1. โรงเรยีนประชารฐัจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
2. พนืฐานเพอืการพฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิ
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

ตวัชีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

               6,501,915,400
               6,501,915,400

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

สถานศึกษาและหน่วยงานในสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพนืฐานในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิ
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

7.2 แผนงานพนืฐานดา้นความมนัคง                         531,833,500
7.2.1 โครงการท ี1 : โครงการพนืฐานเพอืการพฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพิเศษ
                       เฉพาะกจิจงัหวดัชายแดนภาคใต ้                         531,833,500

เพอืพฒันารูปแบบการจดัการศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้หส้อดคลอ้ง
กบัอตัลกัษณ์และวถิชีวีติ วฒันธรรม อาชพีใหเ้กดิความสมานฉนัท ์และรูร้กัสามคัค ีมคีวามเขา้ใจซงึกนัและกนั
อยูร่่วมกนัอยา่งสนัตสุิข
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการพนืฐานเพอืการพฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพิเศษ
             เฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 531,833,500 บาท
1. งบดาํเนินงาน               58,871,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ               58,871,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ                6,840,000 บาท
(2) ค่าเบยีเลยีง ค่าเช่าทพีกัและค่าพาหนะ               33,391,000 บาท
(3) ค่ารบัรองและพธิกีาร                  621,000 บาท
(4) วสัดุงานบา้นงานครวั                6,400,000 บาท
(5) วสัดุการศึกษา               11,619,000 บาท

2. งบลงทนุ             305,539,500 บาท
2.1 ค่าครุภณัฑ ์ทดิีนและสงิกอ่สรา้ง             305,539,500 บาท

2.1.1 ค่าทดิีนและสงิกอ่สรา้ง             305,539,500 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทพีกัอาศยัและสงิก่อสรา้งประกอบ             143,191,000 บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารทพีกัอาศยัและสงิก่อสรา้งประกอบทมีรีาคาต่อหน่วย
ตาํกวา่ 10 ลา้นบาท รวม 19 รายการ (รวม 19 หน่วย)             143,191,000 บาท

2.1.1.2 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสงิก่อสรา้งประกอบ               30,912,200 บาท
(1) ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสงิก่อสรา้งประกอบทมีรีาคาต่อหน่วย
ตาํกวา่ 10 ลา้นบาท รวม 18 รายการ (รวม 18 หน่วย)               30,912,200 บาท

2.1.1.3 ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสงิก่อสรา้งประกอบ                1,642,300 บาท
(1) ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสงิก่อสรา้งประกอบทมีรีาคาต่อหน่วย
ตาํกวา่ 10 ลา้นบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)                1,642,300 บาท

2.1.1.4 ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสงิก่อสรา้งประกอบ             116,228,800 บาท
(1) ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสงิก่อสรา้งประกอบทมีรีาคาต่อหน่วย
ตาํกวา่ 10 ลา้นบาท รวม 418 รายการ (รวม 418 หน่วย)             116,228,800 บาท

2.1.1.5 ค่าก่อสรา้งอนืๆ               13,565,200 บาท
(1) ค่าก่อสรา้งอนืๆทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 10 ลา้นบาท
รวม 16 รายการ (รวม 16 หน่วย)               13,565,200 บาท

3. งบเงนิอดุหนุน             167,423,000 บาท
3.1 เงนิอดุหนุนทวัไป             167,423,000 บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการสานฝนัการกฬีาสู่ระบบการศึกษาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้                8,640,000 บาท
2) เงนิอดุหนุนโรงเรยีนประชารฐัจงัหวดัชายแดนภาคใต ้             158,783,000 บาท
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บาท
บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.1.1 งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
         79.5082          40.5261                -                  -          120.0343
          6.7952                -                  -                  -             6.7952

         72.7130          40.5261                -                  -          113.2391

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหน้าระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

คน 831,433 819,811 819,811 819,811 831,433

( 872,161 )

คน 364,077 327,669 327,669 327,669 387,553

( - )

รอ้ยละ 100

( - )

100 100 100 100

ลา้นบาท        155.4468        120.0343          79.5082          79.5082          79.5082
ลา้นบาท        155.4468        120.0343          79.5082          79.5082          79.5082
ลา้นบาท          81.2259          79.5082          79.5082          79.5082          79.5082

ลา้นบาท          74.2209          40.5261                -                  -                  - 

ลา้นบาท                -                  -                  -                  -                  - 

ลา้นบาท                -                  -                  -                  -                  - 

ลา้นบาท                -                  -                  -                  -                  - 
* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2566 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัเรยีนก่อนประถมศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัเรยีนทจีบการศึกษาก่อน
ประถมศึกษา
เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของนกัเรยีนทจีบการศึกษา
ก่อนประถมศึกษาตามกาํหนดเวลาของหลกัสูตร
รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอนื
เงนินอกงบประมาณ

7.3 แผนงานพนืฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์                      13,147,950,800
7.3.1 ผลผลติท ี1 : ผูจ้บการศึกษากอ่นประถมศึกษา                         120,034,300

ประมาณการรายจา่ยลว่งหน้า**

เพอืจดัการศึกษาใหก้บันกัเรยีนในระดบัก่อนประถมศึกษา

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทงัสนิ
1. การยกระดบัคุณภาพการศึกษาตามแนวทางโครงการ
บา้นนกัวทิยาศาสตรน์อ้ยประเทศไทย
2. การจดัการศึกษาก่อนประถมศึกษา

ตวัชีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : ผูจ้บการศึกษาก่อนประถมศึกษา 120,034,300 บาท
1. งบดาํเนินงาน               79,508,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ               79,508,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ                  582,000 บาท
(2) ค่าเบยีเลยีง ค่าเช่าทพีกัและค่าพาหนะ               22,467,200 บาท
(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม                3,980,000 บาท
(4) ค่ารบัรองและพธิกีาร                  121,000 บาท
(5) วสัดุสาํนกังาน                  145,000 บาท
(6) วสัดุการศึกษา               15,960,000 บาท
(7) วสัดุหนงัสอื วารสาร และตาํรา               36,253,000 บาท

2. งบลงทนุ               40,526,100 บาท
2.1 ค่าครุภณัฑ ์ทดิีนและสงิกอ่สรา้ง               40,526,100 บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์               40,526,100 บาท
2.1.1.1 ครุภณัฑก์ารศึกษา               40,526,100 บาท

(1) ครุภณัฑก์ารศึกษาทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 1 ลา้นบาท               40,526,100 บาท
รวม 1,212 รายการ (รวม 19,501 หน่วย)
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บาท
วตัถปุระสงค ์: 

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จาํแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงินอดุหนุน งบรายจ่ายอนื รวม
     3,602.9751      4,886.2219         592.6969                -        9,081.8939
          6.3550                -                  -                  -             6.3550

     2,894.9865         452.8186         361.6862                -        3,709.4913

        529.5906          40.4251         231.0107                -           801.0264

        104.7547                -                  -                  -           104.7547

         67.2883                -                  -                  -            67.2883

               -           372.4796                -                  -           372.4796

               -        4,020.4986                -                  -        4,020.4986

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงิน

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

คน 3,019,015 2,929,342 2,856,079 2,777,199 2,720,832

( 3,036,882 )

คน 466,764 457,070 450,705 444,447 438,233

( 483,601 )

คน 1,633,246 1,455,482 1,450,856 1,453,889 1,441,393

( 1,688,270 )

คน 566,311 348,874 313,986 282,588 254,329

( - )

รอ้ยละ 100

( - )

100 100 100 100

ลา้นบาท      7,796.5945      9,081.8939      4,646.8619      4,195.6720      4,195.6720
ลา้นบาท      7,796.5945      9,081.8939      4,646.8619      4,195.6720      4,195.6720
ลา้นบาท      3,677.3715      3,602.9751      3,602.9751      3,602.9751      3,602.9751

ลา้นบาท      3,362.5614      4,886.2219         451.1899                -                  - 

ลา้นบาท         756.6616         592.6969         592.6969         592.6969         592.6969

ลา้นบาท                -                  -                  -                  -                  - 

ลา้นบาท                -                  -                  -                  -                  - 
* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2566 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

      - งบรายจ่ายอนื
เงินนอกงบประมาณ

      - งบเงนิอุดหนุน

ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้**

เชิงปริมาณ : จาํนวนนกัเรียนชนัประถมศึกษา

เชิงปริมาณ : จาํนวนนกัเรียนทเีขา้เรียนชนัประถมศึกษาปีท ี1

เชิงปริมาณ : จาํนวนนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนตน้

เชิงปริมาณ : จาํนวนนกัเรียนทจีบการศึกษาภาคบงัคบั

เชิงคุณภาพ : รอ้ยละของนกัเรียนทจีบการศึกษาภาคบงัคบั
ตามกาํหนดเวลาของหลกัสูตร

งบประมาณ

รวมทงัสนิ
เงินงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ

6. ส่งเสริมการจดัการศึกษาสาํหรบัโรงเรียนในโครงการตามพระราชดาํริ
โรงเรียนเฉลมิพระเกียรต ิและโรงเรียนในเขตพนืทสูีงและถนิทรุกนัดาร
7. การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสงิก่อสรา้ง
ประกอบสาํหรบัโรงเรียนปกติ

ตวัชีวดั/
แหล่งเงิน

หน่วยนับ

5. การช่วยเหลอืกลุม่เป้าหมายทางสงัคม

7.3.2 ผลผลิตท ี2 : ผูจ้บการศึกษาภาคบงัคบั                        9,081,893,900

เพอืจดัการศึกษาใหก้บันกัเรียนในระดบัการศึกษาภาคบงัคบั

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจ่าย

รวมทงัสนิ
1. การขบัเคลอืนหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน
2. การจดัการศึกษาประถมศึกษาสาํหรบัโรงเรียนปกติ
3. การจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้สาํหรบัโรงเรียนปกติ
4. ส่งเสริม สนบัสนุนใหบ้คุคลไดร้บัสทิธิและโอกาสทางการศึกษา
ขนัพนืฐานอย่างทวัถงึและเป็นธรรมสอดคลอ้งตามบริบท
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : ผูจ้บการศึกษาภาคบงัคบั 9,081,893,900 บาท
1. งบดาํเนินงาน           3,602,975,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ           2,421,285,500 บาท
(1) รายการไมผู่กพนั           2,416,695,500 บาท

(1) เงนิตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ               14,908,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ             467,905,700 บาท
(3) ค่าเบยีประชมุกรรมการ             291,433,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจาํตาํแหน่ง                2,246,400 บาท
(5) ค่าเบยีเลยีง ค่าเช่าทพีกัและค่าพาหนะ             397,546,900 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง                4,500,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์               21,000,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสงิก่อสรา้ง               54,000,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรพัยส์นิ             128,200,000 บาท
(10) ค่าจา้งเหมาบรกิาร             244,032,300 บาท
(11) ค่ารบัรองและพธิกีาร               33,370,100 บาท
(12) ค่าภาษแีละค่าธรรมเนียม               12,000,000 บาท
(13) ค่าใชจ่้ายในการบาํรุงรกัษาเครืองปรบัอากาศ               13,300,000 บาท
(14) ค่าปรบัปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา             321,070,800 บาท
(15) วสัดุสาํนกังาน               84,254,700 บาท
(16) วสัดุเชอืเพลงิและหลอ่ลนื               21,000,000 บาท
(17) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ               53,710,000 บาท
(18) วสัดุวทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์               82,382,300 บาท
(19) วสัดุการศึกษา               34,878,700 บาท
(20) วสัดุหนงัสอื วารสาร และตาํรา               18,786,000 บาท
(21) วสัดุการเกษตร                  600,000 บาท
(22) วสัดุยานพาหนะและขนส่ง                2,100,000 บาท
(23) วสัดุกฬีา             110,652,500 บาท
(24) วสัดุทาํวารสารกฬีา                2,817,900 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์                4,590,000 บาท
วงเงนิทงัสนิ               22,950,000  บาท
ปี 2562 - 2563 ตงังบประมาณ                9,180,000  บาท
ปี 2564 ตงังบประมาณ                4,590,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ                4,590,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                4,590,000  บาท
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1.2 ค่าสาธารณูปโภค           1,181,689,600 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า               98,435,500 บาท
(2) ค่าประปา               11,435,600 บาท
(3) ค่าโทรศพัท์             301,042,500 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์                3,230,100 บาท
(5) ค่าบรกิารสอืสารและโทรคมนาคม             767,545,900 บาท

2. งบลงทนุ           4,886,221,900 บาท
2.1 ค่าครุภณัฑ ์ทดิีนและสงิกอ่สรา้ง           4,886,221,900 บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์             558,927,800 บาท
2.1.1.1 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์             354,692,300 บาท

(1) ครุภณัฑค์อมพวิเตอรท์มีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 1 ลา้นบาท             354,692,300 บาท
รวม 673 รายการ (รวม 673 หน่วย)

2.1.1.2 ครุภณัฑก์ารศึกษา             203,956,100 บาท
(1) ครุภณัฑก์ารศึกษาทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 1 ลา้นบาท             203,956,100 บาท
รวม 3,148 รายการ (รวม 56,079 หน่วย)

2.1.1.3 ครุภณัฑโ์รงงาน                  279,400 บาท
(1) ครุภณัฑโ์รงงานทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 1 ลา้นบาท                  279,400 บาท
รวม 32 รายการ (รวม 32 หน่วย)

2.1.2 ค่าทดิีนและสงิกอ่สรา้ง           4,327,294,100 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทพีกัอาศยัและสงิก่อสรา้งประกอบ             268,411,000 บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารทพีกัอาศยัและสงิก่อสรา้งประกอบทมีรีาคาต่อหน่วย
ตาํกวา่ 10 ลา้นบาท รวม 67 รายการ (รวม 67 หน่วย)             268,411,000 บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสงิก่อสรา้งประกอบ           1,192,939,100 บาท
(1) ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสงิก่อสรา้งประกอบทมีรีาคาต่อหน่วย
ตาํกวา่ 10 ลา้นบาท รวม 241 รายการ (รวม 241 หน่วย)             910,959,400 บาท
(2) อาคารเรยีน 108 ล./59-ข (ในเขตแผ่นดนิไหว) โรงเรยีนวดัหวา่นบญุ 

ตาํบลคลองหก อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 1 หลงั               13,888,000 บาท
(3) อาคารเรยีน 216 ล./57-ก โรงเรยีนบา้นสแียกสมเดจ็ ตาํบลสมเดจ็ 
อาํเภอสมเดจ็ จงัหวดักาฬสนิธุ ์1 หลงั                4,401,400 บาท
วงเงนิทงัสนิ               22,007,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                4,401,400  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                17,605,600  บาท

(4) อาคารเรยีน 212 ล./57-ก โรงเรยีนบา้นไผ่ประถมศึกษา ตาํบลในเมอืง 
อาํเภอบา้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น 1 หลงั                3,679,600 บาท
วงเงนิทงัสนิ               18,398,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                3,679,600  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                14,718,400  บาท
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(5) อาคารเรยีน 212 ล./57-ก โรงเรยีนบา้นทุง่กราด ตาํบลบางละมงุ 
อาํเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรุ ี1 หลงั                3,679,600 บาท
วงเงนิทงัสนิ               18,398,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                3,679,600  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                14,718,400  บาท

(6) อาคารเรยีน 212 ล./57-ก โรงเรยีนบา้นวงัตะเฆ่ ตาํบลวงัตะเฆ่ 

อาํเภอหนองบวัระเหว จงัหวดัชยัภูม ิ1 หลงั                3,679,600 บาท
วงเงนิทงัสนิ               18,398,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                3,679,600  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                14,718,400  บาท

(7) อาคารอเนกประสงคแ์บบพเิศษ (โรงอาหารและหอประชมุ) โรงเรยีนบา้นสนัโคง้
(เชยีงรายจรูญราษฎร)์ ตาํบลเวยีง อาํเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย 1 หลงั               12,498,500 บาท
วงเงนิทงัสนิ               62,492,200  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ               12,498,500  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                49,993,700  บาท

(8) อาคารเรยีน 212 ล./57-ข สาํหรบัก่อสรา้งในเขตแผ่นดนิไหว 
โรงเรยีนดอยเวยีงผาพทิยา ตาํบลเวยีง อาํเภอเวยีงป่าเป้า จงัหวดัเชยีงราย 1 หลงั                3,793,400 บาท
วงเงนิทงัสนิ               18,967,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                3,793,400  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                15,173,600  บาท

(9) อาคารเรยีน 216 ล./57-ข สาํหรบัก่อสรา้งในเขตแผ่นดนิไหว 
โรงเรยีนแมห่ลวงอปุถมัภไ์ทยครี ีตาํบลแมเ่ปา อาํเภอพญาเมง็ราย 
จงัหวดัเชยีงราย 1 หลงั                4,523,600 บาท
วงเงนิทงัสนิ               22,618,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                4,523,600  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                18,094,400  บาท

(10) อาคารเรยีน 324 ล./55-ข ในเขตแผ่นดนิไหว โรงเรยีนบา้นอรุโณทยั 
ตาํบลเมอืงนะ อาํเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม ่1 หลงั                5,870,200 บาท
วงเงนิทงัสนิ               29,351,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                5,870,200  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                23,480,800  บาท

(11) อาคารเรยีน 212 ล./57-ก โรงเรยีนอนุบาลบา้นนา (วดัชา้ง) ตาํบลบา้นนา
อาํเภอบา้นนา จงัหวดันครนายก 1 หลงั                3,679,600 บาท
วงเงนิทงัสนิ               18,398,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                3,679,600  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                14,718,400  บาท
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(12) อาคารเรยีน 212 ล./57-ข สาํหรบัก่อสรา้งในเขตแผ่นดนิไหว 
โรงเรยีนโพนทองวทิยาคาร ตาํบลโพนทอง อาํเภอเรณูนคร 
จงัหวดันครพนม 1 หลงั                3,793,400 บาท
วงเงนิทงัสนิ               18,967,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                3,793,400  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                15,173,600  บาท

(13) อาคารเรยีน 212 ล./57-ก โรงเรยีนโชคชยัพรหมบตุรบรหิาร 
ตาํบลโชคชยั อาํเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสมีา 1 หลงั                3,679,600 บาท
วงเงนิทงัสนิ               18,398,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                3,679,600  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                14,718,400  บาท

(14) อาคารเรยีน 216 ล./57-ก โรงเรยีนชมุชนบา้นดอนนางงาม 

ตาํบลหนองบวั อาํเภอปะคาํ จงัหวดับรุรีมัย ์1 หลงั                4,401,400 บาท
วงเงนิทงัสนิ               22,007,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                4,401,400  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                17,605,600  บาท

(15) อาคารเรยีน 212 ล./57-ข สาํหรบัก่อสรา้งในเขตแผ่นดนิไหว 
โรงเรยีนคลองลาดชา้ง ตาํบลหนา้ไม ้อาํเภอลาดหลมุแกว้ จงัหวดัปทมุธานี 1 หลงั                3,793,400 บาท
วงเงนิทงัสนิ               18,967,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                3,793,400  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                15,173,600  บาท

(16) อาคารเรยีน 318 ล./55-ข ในเขตแผ่นดนิไหว โรงเรยีนพณิพลราษฎร ์
ตงัตรงจติร 12 ตาํบลวงัทอง อาํเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก 1 หลงั                4,958,400 บาท
วงเงนิทงัสนิ               24,792,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                4,958,400  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                19,833,600  บาท

(17) อาคารเรยีน 212 ล./57-ก โรงเรยีนหลกัเมอืงมหาสารคาม ตาํบลตลาด
อาํเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม 1 หลงั                3,679,600 บาท
วงเงนิทงัสนิ               18,398,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                3,679,600  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                14,718,400  บาท

(18) อาคารเรยีน 212 ล./57-ข สาํหรบัก่อสรา้งในเขตแผ่นดนิไหว 
โรงเรยีนบา้นจอมแจง้มติรภาพท ี193 ตาํบลแมส่ะเรยีง อาํเภอแมส่ะเรยีง 
จงัหวดัแมฮ่่องสอน 1 หลงั                3,793,400 บาท
วงเงนิทงัสนิ               18,967,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                3,793,400  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                15,173,600  บาท
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(19) อาคารเรยีน 216 ล./57-ข สาํหรบัก่อสรา้งในเขตแผ่นดนิไหว 
โรงเรยีนบา้นจอมบงึ (วาปีพรอ้มประชาศึกษา) ตาํบลจอมบงึ อาํเภอจอมบงึ 
จงัหวดัราชบรุ ี1 หลงั                4,523,600 บาท
วงเงนิทงัสนิ               22,618,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                4,523,600  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                18,094,400  บาท

(20) อาคารเรยีน 212 ล./57-ก โรงเรยีนอนุบาลราษไีศล ตาํบลเมอืงคง 
อาํเภอราษไีศล จงัหวดัศรสีะเกษ 1 หลงั                3,679,600 บาท
วงเงนิทงัสนิ               18,398,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                3,679,600  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                14,718,400  บาท

(21) อาคารเรยีน 216 ล./57-ก โรงเรยีนอนุบาลดาํรงราชานุสรณ์ 

ตาํบลนาํออ้ม อาํเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรสีะเกษ 1 หลงั                4,401,400 บาท
วงเงนิทงัสนิ               22,007,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                4,401,400  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                17,605,600  บาท

(22) อาคารเรยีน 212 ล./57-ก โรงเรยีนอนุบาลวานรนิวาส (ราษฎรบ์าํรุง) 
ตาํบลวานรนิวาส อาํเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร 1 หลงั                3,679,600 บาท
วงเงนิทงัสนิ               18,398,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                3,679,600  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                14,718,400  บาท

(23) อาคารเรยีน 212 ล./57-ข สาํหรบัก่อสรา้งในเขตแผ่นดนิไหว 
โรงเรยีนวดัเสาธงกลาง ตาํบลบางเสาธง อาํเภอบางเสาธง 
จงัหวดัสมทุรปราการ 1 หลงั                3,793,400 บาท
วงเงนิทงัสนิ               18,967,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                3,793,400  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                15,173,600  บาท

(24) อาคารเรยีน 212 ล./57-ก โรงเรยีนเมอืงอาํนาจเจรญิ ตาํบลบุง่ 
อาํเภอเมอืงอาํนาจเจรญิ จงัหวดัอาํนาจเจรญิ 1 หลงั                3,679,600 บาท
วงเงนิทงัสนิ               18,398,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                3,679,600  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                14,718,400  บาท

(25) อาคารเรยีน 318 ล./55-ก นอกเขตแผ่นดนิไหว 
โรงเรยีนจตรุพกัตรพมิานรชัดาภเิษก ตาํบลหวัชา้ง อาํเภอจตรุพกัตรพมิาน 

จงัหวดัรอ้ยเอด็ 1 หลงั                4,515,200 บาท
วงเงนิทงัสนิ               22,576,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                4,515,200  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                18,060,800  บาท
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(26) อาคารอเนกประสงค ์แบบพเิศษ โรงเรยีนกาญจนาภเิษกวทิยาลยั
สุพรรณบรุ ีตาํบลไผ่ขวาง อาํเภอเมอืงสุพรรณบรุ ีจงัหวดัสุพรรณบรุ ี1 หลงั                5,029,600 บาท
วงเงนิทงัสนิ               25,148,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                5,029,600  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                20,118,400  บาท

(27) อาคารเรยีน 216 ล./57-ก โรงเรยีนบา้นท่าหนิโงม ตาํบลท่าหนิโงม 

อาํเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูม ิ1 หลงั               16,970,500 บาท
วงเงนิทงัสนิ               21,216,500  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ                4,246,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ               16,970,500  บาท

(28) อาคารเรยีน 212 ล./57-ข สาํหรบัก่อสรา้งในเขตแผ่นดนิไหว 
โรงเรยีนสหกรณ์พฒันา ตาํบลทุง่คาวดั อาํเภอละแม จงัหวดัชมุพร 1 หลงั               14,526,800 บาท
วงเงนิทงัสนิ               18,162,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ                3,635,200  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ               14,526,800  บาท

(29) อาคารเรยีน 212 ล./57-ข สาํหรบัก่อสรา้งในเขตแผ่นดนิไหว 
โรงเรยีนบา้นเมอืงนะ ตาํบลเมอืงนะ อาํเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม ่1 หลงั               14,519,800 บาท
วงเงนิทงัสนิ               18,155,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ                3,635,200  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ               14,519,800  บาท

(30) อาคารเรยีน 212 ล./57-ก โรงเรยีนบา้นนาหวา้ ตาํบลนาหวา้ 
อาํเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม 1 หลงั               11,732,000 บาท
วงเงนิทงัสนิ               15,300,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ                3,568,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ               11,732,000  บาท

(31) อาคารเรยีน แบบพเิศษ โรงเรยีนบา้นวงัทะล ุตาํบลกรอกสมบูรณ์ 

อาํเภอศรมีหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบรุ ี1 หลงั                9,030,400 บาท
วงเงนิทงัสนิ               22,576,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ                4,515,200  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                9,030,400  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                 9,030,400  บาท

(32) อาคารเรยีน 212 ล./57-ก โรงเรยีนบา้นสาํโรงพลนั ตาํบลสาํโรงพลนั 

อาํเภอไพรบงึ จงัหวดัศรสีะเกษ 1 หลงั               10,622,000 บาท
วงเงนิทงัสนิ               14,190,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ                3,568,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ               10,622,000  บาท
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(33) อาคารเรยีน 212 ล./57-ข สาํหรบัก่อสรา้งในเขตแผ่นดนิไหว 
โรงเรยีนวดักงิแกว้ ตาํบลราชาเทวะ อาํเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 1 หลงั               12,314,700 บาท
วงเงนิทงัสนิ               15,949,900  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ                3,635,200  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ               12,314,700  บาท

(34) อาคารเรยีน 212 ล./57-ข สาํหรบัก่อสรา้งในเขตแผ่นดนิไหว 
โรงเรยีนอนุบาลสุราษฎรธ์านี ตาํบลมะขามเตยี อาํเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 หลงั               14,236,300 บาท
วงเงนิทงัสนิ               17,871,500  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ                3,635,200  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ               14,236,300  บาท

(35) อาคารเรยีนแบบพเิศษ โรงเรยีนวดัศรสุีวรรณ ตาํบลสมอทอง 
อาํเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 หลงั               12,191,400 บาท
วงเงนิทงัสนิ               27,092,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ                5,418,400  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ               12,191,400  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                 9,482,200  บาท

(36) อาคารเรยีน 212 ล./57-ก โรงเรยีนสมสะอาดดงมขุวทิยา 
ตาํบลคอกชา้ง อาํเภอสระใคร จงัหวดัหนองคาย 1 หลงั               10,412,000 บาท
วงเงนิทงัสนิ               13,980,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ                3,568,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ               10,412,000  บาท

(37) อาคารเรยีน 212 ล./57-ก โรงเรยีนอนุบาลลอือาํนาจ (ชมุชนเปือยหวัดง)
ตาํบลเปือย อาํเภอลอือาํนาจ จงัหวดัอาํนาจเจรญิ 1 หลงั               11,596,000 บาท
วงเงนิทงัสนิ               15,164,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ                3,568,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ               11,596,000  บาท

(38) อาคารอเนกประสงคแ์บบพเิศษ โรงเรยีนบรบิาลภูมเิขตต ์

ตาํบลบา้นผอื อาํเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี 1 หลงั                8,471,100 บาท
วงเงนิทงัสนิ               15,402,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ                3,080,400  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                8,471,100  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                 3,850,500  บาท

(39) อาคารเรยีน 212 ล./57-ก โรงเรยีนบา้นหนองผอื ตาํบลหนองผอื 
อาํเภอเขมราฐ จงัหวดัอบุลราชธานี 1 หลงั               14,262,000 บาท
วงเงนิทงัสนิ               17,830,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ                3,568,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ               14,262,000  บาท
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2.1.2.3 ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสงิก่อสรา้งประกอบ                9,394,000 บาท
(1) ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสงิก่อสรา้งประกอบทมีรีาคาต่อหน่วย
ตาํกวา่ 10 ลา้นบาท รวม 55 รายการ (รวม 55 หน่วย)                9,394,000 บาท

2.1.2.4 ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสงิก่อสรา้งประกอบ           2,585,062,000 บาท
(1) ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสงิก่อสรา้งประกอบทมีรีาคาต่อหน่วย
ตาํกวา่ 10 ลา้นบาท รวม 9,999 รายการ (รวม 9,999 หน่วย)           2,570,062,000 บาท
(2) ปรบัปรุงซ่อมแซมอาคารเรยีน อาคารประกอบและสงิก่อสรา้งอนื 

สพป.อบุลราชธานี เขต 2 ตาํบลขหุล ุอาํเภอตระการพชืผล 
จงัหวดัอบุลราชธานี 1 แห่ง               15,000,000 บาท

2.1.2.5 ค่าก่อสรา้งอนืๆ             271,488,000 บาท
(1) ค่าก่อสรา้งอนืๆทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 10 ลา้นบาท             271,488,000 บาท
รวม 330 รายการ (รวม 330 หน่วย)

3. งบเงนิอดุหนุน             592,696,900 บาท
3.1 เงนิอดุหนุนทวัไป             592,696,900 บาท

1) เงนิอดุหนุนมลูนิธกิารศึกษาทางไกลผ่านดาวเทยีม             481,663,300 บาท
2) เงนิอดุหนุนค่าอาหารนกัเรยีนโรงเรยีนประชามงคล  จงัหวดักาญจนบรุี                4,125,600 บาท
3) เงนิอดุหนุนค่าอาหารนกัเรยีนโรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรตฯิ จงัหวดัน่าน                1,908,000 บาท
4) เงนิอดุหนุนค่าอาหารกลางวนันกัเรยีนระดบัมธัยมศึกษา โรงเรยีนในโครงการ
ตามพระราชดาํร ิสมเดจ็พระกนิษฐาธริาชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกมุารี             105,000,000 บาท
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บาท
วตัถปุระสงค ์: 

7.3.3.1 งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
          230.0115           807.2788            25.7460                  -          1,063.0363
         162.2576          730.5019            25.7460                  -            918.5055

           67.7539            76.7769                  -                    -            144.5308

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหน้าระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

คน 331,575 352,466 298,365 291,159 298,321

( 148,787 )

คน 320,005 203,261 182,934 164,641 148,177

( - )

คน 1,003,277 1,029,491 996,280 941,989 887,844

( 1,014,886 )

รอ้ยละ 100

( - )

100 100 100 100

ลา้นบาท        1,340.7090        1,063.0363           672.2995           255.7575           255.7575
ลา้นบาท        1,340.7090        1,063.0363           672.2995           255.7575           255.7575
ลา้นบาท          183.1161          230.0115          230.0115          230.0115          230.0115

ลา้นบาท        1,131.8469          807.2788          416.5420                  -                    - 

ลา้นบาท            25.7460            25.7460            25.7460            25.7460            25.7460

ลา้นบาท                  -                    -                    -                    -                    - 

ลา้นบาท                  -                    -                    -                    -                    - 
* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2566 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

เงนินอกงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัเรยีนทเีขา้เรยีนชนัมธัยมศกึษาปีท ี4

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัเรยีนทจีบชนัมธัยมศกึษาตอนปลาย

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัเรยีนชนัมธัยมศกึษาตอนปลาย

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของนกัเรยีนทจีบการศึกษามธัยมศกึษา
ตอนปลายตามกาํหนดเวลาของหลกัสูตร
รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอนื

7.3.3 ผลผลติท ี3 : ผูจ้บการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย                           1,063,036,300

ประมาณการรายจา่ยลว่งหน้า**

เพอืจดัการศึกษาใหก้บันกัเรยีนในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทงัสนิ
1. การจดัการศึกษามธัยมศกึษาตอนปลายสาํหรบัโรงเรยีนปกติ
2. การส่งเสรมิศกัยภาพในการเรยีนระดบัมธัยมศกึษา

ตวัชีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : ผูจ้บการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย 1,063,036,300 บาท
1. งบดาํเนินงาน             230,011,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ             202,669,500 บาท
(1) เงนิตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ               22,065,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ               11,735,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนวทิยากร/ครูผูส้อนศาสนาอสิลาม                5,120,000 บาท
(4) ค่าเบยีเลยีง ค่าเช่าทพีกัและค่าพาหนะ               94,661,500 บาท
(5) ค่าจา้งเหมาบรกิาร               42,216,000 บาท
(6) ค่ารบัรองและพธิกีาร                3,576,400 บาท
(7) วสัดุสาํนกังาน               23,294,600 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค               27,342,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า               22,617,600 บาท
(2) ค่าประปา                1,190,400 บาท
(3) ค่าโทรศพัท์                3,534,000 บาท

2. งบลงทนุ             807,278,800 บาท
2.1 ค่าครุภณัฑ ์ทดิีนและสงิกอ่สรา้ง             807,278,800 บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์               76,776,900 บาท
2.1.1.1 ครุภณัฑก์ารศึกษา               76,264,000 บาท

(1) ครุภณัฑก์ารศึกษาทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 1 ลา้นบาท               76,264,000 บาท
รวม 447 รายการ (รวม 16,457 หน่วย)

2.1.1.2 ครุภณัฑโ์รงงาน                  512,900 บาท
(1) ครุภณัฑโ์รงงานทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 1 ลา้นบาท                  512,900 บาท
รวม 46 รายการ (รวม 57 หน่วย)

2.1.2 ค่าทดิีนและสงิกอ่สรา้ง             730,501,900 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทพีกัอาศยัและสงิก่อสรา้งประกอบ               13,433,000 บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารทพีกัอาศยัและสงิก่อสรา้งประกอบทมีรีาคาต่อหน่วย
ตาํกวา่ 10 ลา้นบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)               13,433,000 บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสงิก่อสรา้งประกอบ             166,431,200 บาท
(1) ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสงิก่อสรา้งประกอบทมีรีาคาต่อหน่วย
ตาํกวา่ 10 ลา้นบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)               25,905,800 บาท
(2) อาคารอเนกประสงคแ์บบพเิศษ โรงเรยีนเตรยีมอดุมศึกษาพฒันาการ
สุวรรณภูม ิแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 1 หลงั                3,816,100 บาท
วงเงนิทงัสนิ               19,080,500  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                3,816,100  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                15,264,400  บาท
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(3) อาคารอเนกประสงคแ์บบพเิศษ โรงเรยีนวดัป่าประดู่ ตาํบลท่าประดู่ 

อาํเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 1 หลงั                7,645,300 บาท
วงเงนิทงัสนิ               38,226,400  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                7,645,300  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                30,581,100  บาท

(4) อาคารศูนยก์ฬีา โรงเรยีนระยองวทิยาคม ตาํบลท่าประดู่ 

อาํเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 1 หลงั                6,513,400 บาท
วงเงนิทงัสนิ               32,566,700  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                6,513,400  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                26,053,300  บาท

(5) อาคารอเนกประสงค ์แบบพเิศษ โรงเรยีนชยัภูมภิกัดชีมุพล 
ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูม ิ1 หลงั                8,560,200 บาท
วงเงนิทงัสนิ               42,800,800  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                8,560,200  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                34,240,600  บาท

(6) อาคารเรยีน 324 ล./55-ข ในเขตแผ่นดนิไหว โรงเรยีนตากพทิยาคม 

ตาํบลระแหง อาํเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก 1 หลงั                5,870,200 บาท
วงเงนิทงัสนิ               29,351,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                5,870,200  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                23,480,800  บาท

(7) อาคารเรยีน 324 ล./55-ข ในเขตแผ่นดนิไหว โรงเรยีนธรรมศาสตร์
คลองหลวงวทิยาคม ตาํบลคลองหนึง อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 1 หลงั                5,870,200 บาท
วงเงนิทงัสนิ               29,351,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                5,870,200  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                23,480,800  บาท

(8) อาคารเรยีน 216 ล./57-ข สาํหรบัก่อสรา้งในเขตแผ่นดนิไหว 
โรงเรยีนบางสะพานวทิยา ตาํบลกาํเนิดนพคุณ อาํเภอบางสะพาน 

จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์1 หลงั                4,523,600 บาท
วงเงนิทงัสนิ               22,618,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                4,523,600  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                18,094,400  บาท

(9) อาคารเรยีน 212 ล./57-ข สาํหรบัก่อสรา้งในเขตแผ่นดนิไหว 
โรงเรยีนเชงิทะเลวทิยาคม (จตุ-ิกอ้ง อนุสรณ์) ตาํบลเชงิทะเล อาํเภอถลาง 
จงัหวดัภูเก็ต 1 หลงั                3,793,400 บาท
วงเงนิทงัสนิ               18,967,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                3,793,400  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                15,173,600  บาท
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(10) อาคารเรยีน 318 ล./55-ก นอกเขตแผ่นดนิไหว โรงเรยีนรอ้ยเอด็วทิยาลยั
ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ 1 หลงั                4,731,200 บาท
วงเงนิทงัสนิ               23,656,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                4,731,200  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                18,924,800  บาท

(11) อาคารอเนกประสงคแ์บบพเิศษ โรงเรยีนเบญจมราชูทศิ ราชบรุ ี
ตาํบลหนา้เมอืง อาํเภอเมอืงราชบรุ ีจงัหวดัราชบรุ ี1 หลงั                9,999,700 บาท
วงเงนิทงัสนิ               49,998,500  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                9,999,700  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                39,998,800  บาท

(12) อาคารเรยีน 212 ล./57-ก โรงเรยีนละลมวทิยา ตาํบลละลม 

อาํเภอภูสงิห ์จงัหวดัศรสีะเกษ 1 หลงั                3,679,600 บาท
วงเงนิทงัสนิ               18,398,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                3,679,600  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                14,718,400  บาท

(13) อาคารเรยีน 324 ล./55-ก นอกเขตแผ่นดนิไหว โรงเรยีนเตรยีมอดุมศึกษา
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ตาํบลสวา่งแดนดนิ อาํเภอสวา่งแดนดนิ 

จงัหวดัสกลนคร 1 หลงั                5,685,200 บาท
วงเงนิทงัสนิ               28,426,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                5,685,200  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                22,740,800  บาท

(14) อาคารศูนยก์ฬีา โรงเรยีนสะเดา (ขรรคช์ยักมัพลานนทอ์นุสรณ์) 

ตาํบลสะเดา อาํเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา 1 หลงั                6,517,200 บาท
วงเงนิทงัสนิ               32,585,700  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                6,517,200  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                26,068,500  บาท

(15) อาคารเรยีน 324 ล./55-ข ในเขตแผ่นดนิไหว โรงเรยีนหลวงพ่อปาน
คลองด่านอนุสรณ์ ตาํบลคลองด่าน อาํเภอบางบ่อ จงัหวดัสมทุรปราการ 1 หลงั                5,870,200 บาท
วงเงนิทงัสนิ               29,351,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                5,870,200  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                23,480,800  บาท

(16) อาคารเรยีน 318 ล./55-ข ในเขตแผ่นดนิไหว โรงเรยีนปทมุเทพวทิยาคาร
ตาํบลโพธชิยั อาํเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย 1 หลงั                4,958,400 บาท
วงเงนิทงัสนิ               24,792,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                4,958,400  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                19,833,600  บาท
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(17) อาคารเรยีน 318 ล./55-ก นอกเขตแผ่นดนิไหว โรงเรยีนสตรรีาชนูิทศิ
ตาํบลหมากแขง้ อาํเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี 1 หลงั                4,731,200 บาท
วงเงนิทงัสนิ               23,656,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                4,731,200  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                18,924,800  บาท

(18) อาคารเรยีน 324 ล./55-ก นอกเขตแผ่นดนิไหว โรงเรยีนมว่งสามสบิ
อมัพวนัวทิยา ตาํบลมว่งสามสบิ อาํเภอมว่งสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี 1 หลงั                5,685,200 บาท
วงเงนิทงัสนิ               28,426,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                5,685,200  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                22,740,800  บาท

(19) อาคารเรยีน 324 ล./55-ก นอกเขตแผ่นดนิไหว โรงเรยีนสระแกว้ 
ตาํบลสระแกว้ อาํเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ 1 หลงั                5,685,200 บาท
วงเงนิทงัสนิ               28,426,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                5,685,200  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                22,740,800  บาท

(20) อาคารเรยีน 324 ล./55-ก นอกเขตแผ่นดนิไหว 
โรงเรยีนสุวรรณภูมพิทิยไพศาล ตาํบลสระคู อาํเภอสุวรรณภูม ิ

จงัหวดัรอ้ยเอด็ 1 หลงั               21,353,400 บาท
วงเงนิทงัสนิ               26,700,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ                5,346,600  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ               21,353,400  บาท

(21) อาคารเรยีน 318 ล./55-ข ในเขตแผ่นดนิไหว 
โรงเรยีนอรุโณทยัวทิยาคม ตาํบลเมอืงนะ อาํเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม ่1 หลงั               15,036,500 บาท
วงเงนิทงัสนิ               19,876,500  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ                4,840,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ               15,036,500  บาท

2.1.2.3 ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสงิก่อสรา้งประกอบ                  854,000 บาท
(1) ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสงิก่อสรา้งประกอบทมีรีาคาต่อหน่วย
ตาํกวา่ 10 ลา้นบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)                  854,000 บาท

2.1.2.4 ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสงิก่อสรา้งประกอบ             488,094,500 บาท
(1) ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสงิก่อสรา้งประกอบทมีรีาคาต่อหน่วย
ตาํกวา่ 10 ลา้นบาท รวม 879 รายการ (รวม 879 หน่วย)             488,094,500 บาท

2.1.2.5 ค่าก่อสรา้งอนืๆ               61,689,200 บาท
(1) ค่าก่อสรา้งอนืๆทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 10 ลา้นบาท               61,689,200 บาท
รวม 54 รายการ (รวม 54 หน่วย)

3. งบเงนิอดุหนุน               25,746,000 บาท
3.1 เงนิอดุหนุนทวัไป               25,746,000 บาท

1) เงนิอดุหนุนค่าอาหารนกัเรยีนประจาํ                9,996,000 บาท
2) เงนิอดุหนุนทนุการศึกษาเฉลมิราชกมุารี               15,750,000 บาท
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บาท
วตัถปุระสงค ์: 

7.3.4.1 งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
         189.8495          601.8173          345.6080                  -          1,137.2748
                 -                    -              53.3160                  -              53.3160

           44.6868             2.1225          200.0000                  -            246.8093

           66.1772            27.4141                  -                    -              93.5913

           78.9855            15.5568            92.2920                  -            186.8343

                 -            556.7239                  -                    -            556.7239

7.3.4.2 เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

คน 12,586 12,528 14,089 15,665 17,284

( 12,528 )

คน 27,474 27,729 27,000 27,000 27,000

( 27,729 )

รอ้ยละ 20

( 16.80 )

20 20 20 20

รอ้ยละ 100

( 74.74 )

100 100 100 100

รอ้ยละ 100

( 88.48 )

100 100 100 100

รอ้ยละ 100

( 69.85 )

100 100 100 100
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เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของเดก็พกิารทจีบชนัประถมศึกษา
ไดเ้ขา้เรยีนระดบัมธัยมศึกษา
เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของเดก็พกิารทจีบชนัมธัยมศึกษาตอนตน้
ไดเ้ขา้เรยีนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายสายสามญั /สายอาชพี
เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของนกัเรยีนพกิารเรยีนรวมทมีี
แผนการจดัการศึกษาเฉพาะบคุคล (IEP) ครบทงั 8 
ไดร้บัสงิอาํนวยความสะดวก สอื บรกิาร และ
ความช่วยเหลอือนืใดทางการศึกษาตามหลกัเกณฑ์
และวธิกีารทกีาํหนดในกฎกระทรวง (บญัช ีข บญัช ีค)

ตามความจาํเป็นของแต่ละบคุคล

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัเรยีนในโรงเรยีนเฉพาะความพกิาร

เชงิปรมิาณ : จาํนวนเดก็พกิารในศูนยก์ารศึกษาพเิศษ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของเดก็พกิาร 3-5 ปี ไดร้บัการศึกษา
ระดบัปฐมวยัเพมิขนึ
เชงิคุณภาพ :  รอ้ยละของเดก็พกิารทจีบชนัอนุบาล 3 ปฐมวยั
ไดเ้ขา้รบัการเรยีนระดบัประถมศึกษา

2. ยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาสาํหรบัเดก็ทมีคีวามตอ้งการ
จาํเป็นพเิศษ
3. การจดัการศึกษาเพอืนกัเรยีนพกิารโดยโรงเรยีนศึกษาพเิศษ
4. การพฒันาสมรรถภาพเดก็พกิารโดยศูนยก์ารศึกษาพเิศษ
5. การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรยีนและสงิก่อสรา้ง
ประกอบสาํหรบัเดก็พกิาร

ตวัชีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนบั

1. สนบัสนุนการศึกษาสาํหรบัเดก็ออทสิตกิและเดก็พกิารในมลูนิธคุิณพุม่

7.3.4 ผลผลติท ี4 : เด็กพกิารไดร้บัการศึกษาขนัพนืฐานและการพฒันาสมรรถภาพ                           1,137,274,800

เพอืจดัการศึกษาและพฒันาสมรรถภาพเดก็พกิาร

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทงัสนิ
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ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**
ตวัชีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนบั

ลา้นบาท        1,143.1307        1,137.2748          558.3751          535.4575          535.4575
ลา้นบาท        1,143.1307        1,137.2748          558.3751          535.4575          535.4575
ลา้นบาท          170.0585          189.8495          189.8495          189.8495          189.8495

ลา้นบาท          627.4642          601.8173            22.9176                  -                    - 

ลา้นบาท          345.6080          345.6080          345.6080          345.6080          345.6080

ลา้นบาท                  -                    -                    -                    -                    - 

ลา้นบาท                  -                    -                    -                    -                    - 
* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2566 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ .ศ. 2567 - 2569

รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอนื
เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : เด็กพิการไดร้บัการศึกษาขนัพนืฐานและการพฒันาสมรรถภาพ 1,137,274,800 บาท
1. งบดาํเนินงาน             189,849,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ             180,710,400 บาท
(1) เงนิตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ               37,960,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ                3,304,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนวทิยากร (สมัมนาและฝึกอบรม)                4,621,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนวทิยากร/ครูผูส้อนศาสนาอสิลาม                1,408,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนตรวจการจา้งและคุมงานก่อสรา้ง                2,041,400 บาท
(6) ค่าเบยีประชมุคณะกรรมการและอนุกรรมการส่งเสรมิการศึกษาพเิศษ                3,303,900 บาท
(7) ค่าเบยีเลยีง ค่าเช่าทพีกัและค่าพาหนะ               33,904,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง                6,001,700 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์                1,926,500 บาท
(10) ค่าเช่าทรพัยส์นิ                1,058,800 บาท
(11) ค่าจา้งเหมาบรกิาร               12,577,000 บาท
(12) ค่ารบัรองและพธิกีาร                2,223,400 บาท
(13) ค่าใชจ่้ายในการประชมุชแีจง               27,251,000 บาท
(14) ค่าประเมนิผลงานทางวชิาการของครูและบคุลากรทางการศึกษา                  927,000 บาท
(15) วสัดุสาํนกังาน                4,674,000 บาท
(16) วสัดุเชอืเพลงิและหลอ่ลนื                7,899,300 บาท
(17) วสัดุงานบา้นงานครวั               11,856,000 บาท
(18) วสัดุโฆษณาและเผยแพร่                1,515,000 บาท
(19) วสัดุเวชภณัฑ์                    53,900 บาท
(20) วสัดุการศึกษา               13,333,300 บาท
(21) วสัดุหนงัสอื วารสาร และตาํรา                2,137,600 บาท
(22) วสัดุคอมพวิเตอร์                  732,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค                9,139,100 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า                4,508,300 บาท
(2) ค่าประปา                1,182,400 บาท
(3) ค่าโทรศพัท์                3,448,400 บาท

2. งบลงทนุ             601,817,300 บาท
2.1 ค่าครุภณัฑ ์ทดิีนและสงิกอ่สรา้ง             601,817,300 บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์               45,093,400 บาท
2.1.1.1 ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง               22,502,000 บาท

(1) ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่งทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 1 ลา้นบาท               11,450,000 บาท
รวม 19 รายการ (รวม 19 หน่วย)

(2) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 4 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่าํกวา่ 4,000 ซซี ี
แบบ 6 ลอ้ ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ เขตการศึกษา 2 จงัหวดัยะลา ตาํบลบดุ ี

อาํเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา 1 คนั                1,405,000 บาท
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(3) รถโดยสารขนาด 12 ทนีงั (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่าํกวา่ 2,400 ซซีี
โรงเรยีนกาฬสนิธุป์ญัญานุกูล ตาํบลดอนสมบูรณ์ อาํเภอยางตลาด
จงัหวดักาฬสนิธุ ์1 คนั                1,358,000 บาท
(4) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 4 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่าํกวา่ 4,000 ซซีี
แบบ 6 ลอ้ โรงเรยีนฉะเชงิเทราปญัญานุกูล ตาํบลลาดขวาง อาํเภอบา้นโพธ ิ
จงัหวดัฉะเชงิเทรา 1 คนั                1,405,000 บาท
(5) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 4 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่าํกวา่ 4,000 ซซี ี
แบบ 6 ลอ้ โรงเรยีนศึกษาพเิศษเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
ตาํบลบดุ ีอาํเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา 1 คนั                1,405,000 บาท
(6) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 4 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่าํกวา่ 4,000 ซซี ี
แบบ 6 ลอ้ โรงเรยีนศึกษาพเิศษชยันาท ตาํบลชยันาท อาํเภอเมอืงชยันาท 

จงัหวดัชยันาท 1 คนั                1,405,000 บาท
(7) รถโดยสารขนาด 12 ทนีงั (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่าํกวา่ 2,400 ซซีี
โรงเรยีนโสตศึกษาจงัหวดักาญจนบรุ ีตาํบลปากแพรก อาํเภอเมอืงกาญจนบรุี
จงัหวดักาญจนบรุ ี1 คนั                1,358,000 บาท
(8) รถโดยสารขนาด 12 ทนีงั (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่าํกวา่ 2,400 ซซีี
โรงเรยีนโสตศึกษาจงัหวดัมกุดาหาร ตาํบลมกุดาหาร อาํเภอเมอืงมกุดาหาร
จงัหวดัมกุดาหาร 1 คนั                1,358,000 บาท
(9) รถโดยสารขนาด 12 ทนีงั (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่าํกวา่ 2,400 ซซีี
โรงเรยีนโสตศึกษาทุง่มหาเมฆ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 คนั                1,358,000 บาท

2.1.1.2 ครุภณัฑก์ารศึกษา               21,008,200 บาท
(1) ครุภณัฑก์ารศึกษาทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 1 ลา้นบาท               21,008,200 บาท
รวม 315 รายการ (รวม 1,448 หน่วย)

2.1.1.3 ครุภณัฑก์ารแพทย์                  630,100 บาท
(1) ครุภณัฑก์ารแพทยท์มีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 1 ลา้นบาท                  630,100 บาท
รวม 36 รายการ (รวม 75 หน่วย)

2.1.1.4 ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ                  525,900 บาท
(1) ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 1 ลา้นบาท                  525,900 บาท
รวม 26 รายการ (รวม 87 หน่วย)

2.1.1.5 ครุภณัฑโ์รงงาน                  367,200 บาท
(1) ครุภณัฑโ์รงงานทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 1 ลา้นบาท                  367,200 บาท
รวม 30 รายการ (รวม 34 หน่วย)

2.1.1.6 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์                    60,000 บาท
(1) ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรท์มีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 1 ลา้นบาท                    60,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

2.1.2 ค่าทดิีนและสงิกอ่สรา้ง             556,723,900 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทพีกัอาศยัและสงิก่อสรา้งประกอบ               86,035,000 บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารทพีกัอาศยัและสงิก่อสรา้งประกอบทมีรีาคาต่อหน่วย
ตาํกวา่ 10 ลา้นบาท รวม 29 รายการ (รวม 31 หน่วย)               86,035,000 บาท
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2.1.2.2 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสงิก่อสรา้งประกอบ               82,571,400 บาท
(1) ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสงิก่อสรา้งประกอบทมีรีาคาต่อหน่วย
ตาํกวา่ 10 ลา้นบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                  505,000 บาท
(2) อาคารศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจาํจงัหวดั (ส่วนหนา้) ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ
มหาจกัรสีรินิธรประจาํจงัหวดันครนายก ตาํบลท่าชา้ง อาํเภอเมอืงนครนายก 
จงัหวดันครนายก 1 หลงั               11,339,000 บาท
(3) อาคารศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจาํจงัหวดั (ส่วนหนา้) ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ
ประจาํจงัหวดัสงิหบ์รุ ีตาํบลมว่งหมู ่อาํเภอเมอืงสงิหบ์รุ ีจงัหวดัสงิหบ์รุ ี1 หลงั               11,339,000 บาท
(4) อาคารศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจาํจงัหวดั (ส่วนหนา้) ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ
ประจาํจงัหวดัศรสีะเกษ ตาํบลเมอืงใต ้อาํเภอเมอืงศรสีะเกษ 

จงัหวดัศรสีะเกษ 1 หลงั               11,339,000 บาท
(5) อาคารเรยีน 324 ล./55-ก โรงเรยีนโสตศึกษาจงัหวดันครศรธีรรมราช 
ตาํบลหนองหงส ์อาํเภอทุง่สง จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 หลงั                5,729,400 บาท
วงเงนิทงัสนิ               28,647,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                5,729,400  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                22,917,600  บาท

(6) อาคารการศึกษาและอาคารประกอบโรงเรยีนสาํหรบัคนพกิาร
ทางการเคลอืนไหวของจงัหวดันครศรธีรรมราช โรงเรยีนสาํหรบัคนพกิาร
ทางร่างกายและการเคลอืนไหวของจงัหวดันครศรธีรรมราช ตาํบลควนกรด 

อาํเภอทุง่สง จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 แห่ง               42,320,000 บาท
วงเงนิทงัสนิ               52,900,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ               10,580,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ               42,320,000  บาท

2.1.2.3 ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสงิก่อสรา้งประกอบ             379,299,900 บาท
(1) ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสงิก่อสรา้งประกอบทมีรีาคาต่อหน่วย
ตาํกวา่ 10 ลา้นบาท รวม 100 รายการ (รวม 100 หน่วย)             290,364,900 บาท
(2) ค่าปรบัปรุงพฒันาศูนยก์ารศึกษาพเิศษ ประจาํจงัหวดัปทมุธานี 

ตาํบลบางเตย อาํเภอสามโคก จงัหวดัปทมุธานี 1 แห่ง               10,810,800 บาท
(3) ค่าปรบัปรุงพฒันาศูนยก์ารศึกษาพเิศษ ส่วนกลาง แขวงดนิแดง 
เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง               11,268,300 บาท
(4) ค่าปรบัปรุงพฒันาศูนยก์ารศึกษาพเิศษ ประจาํจงัหวดัศรสีะเกษ 

ตาํบลเมอืงใต ้อาํเภอเมอืงศรสีะเกษ จงัหวดัศรสีะเกษ 1 แห่ง               10,516,200 บาท
(5) ค่าปรบัปรุงพฒันาโรงเรยีนศึกษาพเิศษเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้ตาํบลบดุ ีอาํเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา 1 แห่ง               14,463,900 บาท
(6) ค่าปรบัปรุงพฒันาโรงเรยีนโสตศึกษาจงัหวดันครปฐม ตาํบลวดัแค 

อาํเภอนครชยัศร ีจงัหวดันครปฐม 1 แห่ง               10,455,500 บาท
(7) ค่าปรบัปรุงพฒันาโรงเรยีนสุพรรณบรุปีญัญานุกูล ตาํบลทบัตเีหลก็ 
อาํเภอเมอืงสุพรรณบรุ ีจงัหวดัสุพรรณบรุ ี1 แห่ง               15,488,100 บาท
(8) ค่าปรบัปรุงพฒันาโรงเรยีนโสตศึกษาปานเลศิ ตาํบลบางกะพ ี

อาํเภอบา้นหม ีจงัหวดัลพบรุ ี1 แห่ง               15,932,200 บาท
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2.1.2.4 ค่าก่อสรา้งอนืๆ                8,817,600 บาท
(1) ค่าก่อสรา้งอนืๆทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 10 ลา้นบาท                8,817,600 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)

3. งบเงนิอดุหนุน             345,608,000 บาท
3.1 เงนิอดุหนุนทวัไป             345,608,000 บาท

1) เงนิอดุหนุนสอืและสงิอาํนวยความสะดวก             200,000,000 บาท
2) เงนิอดุหนุนค่าอาหารนกัเรยีนประจาํ                8,424,000 บาท
3) เงนิอดุหนุนค่าอาหารนกัเรยีน ไป-กลบั               83,556,000 บาท
4) เงนิอดุหนุนใหเ้ป็นปจัจยัพนืฐานสาํหรบันกัเรยีนประจาํ                  312,000 บาท
5) เงนิอดุหนุนการศึกษาสาํหรบัเดก็ออทสิตกิ และเดก็พกิารในมลูนิธคุิณพุม่               53,316,000 บาท
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บาท
วตัถปุระสงค ์: 

7.3.5.1 งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
           79.9652          449.4217                  -                    -            529.3869
           79.9652            31.5831                  -                    -            111.5483

                 -            417.8386                  -                    -            417.8386

7.3.5.2 เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

คน 33,949

( 33,070 )

33,070 37,889 42,223 46,752

รอ้ยละ 90

( 94.23 )

90 90 90 90

ลา้นบาท          445.4824          529.3869          158.8340            79.9652            79.9652
ลา้นบาท          445.4824          529.3869          158.8340            79.9652            79.9652
ลา้นบาท            70.3218            79.9652            79.9652            79.9652            79.9652

ลา้นบาท          375.1606          449.4217            78.8688                  -                    - 

ลา้นบาท                  -                    -                    -                    -                    - 

ลา้นบาท                  -                    -                    -                    -                    - 

ลา้นบาท                  -                    -                    -                    -                    - 
* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2566 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ .ศ. 2567 - 2569

      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอนื
เงนินอกงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

2. การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรยีนและสงิก่อสรา้งประกอบ
สาํหรบัโรงเรยีนศึกษาสงเคราะห์

ตวัชีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนบั

เชงิปรมิาณ : จาํนวนเดก็ดอ้ยโอกาสในโรงเรยีนการศึกษา
สงเคราะห์
เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของนกัเรยีนทมีคุีณลกัษณะ
อนัพงึประสงคต์ามทหีลกัสูตรสถานศึกษาขนัพนืฐานกาํหนด

รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ

7.3.5 ผลผลติท ี5 : เด็กดอ้ยโอกาสไดร้บัการศึกษาขนัพนืฐาน                             529,386,900

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เพอืจดัการศึกษาสาํหรบัเดก็ดอ้ยโอกาส

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทงัสนิ
1. การจดัการศึกษาสาํหรบัเดก็ดอ้ยโอกาสโดยโรงเรยีนศึกษาสงเคราะห์
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : เด็กดอ้ยโอกาสไดร้บัการศึกษาขนัพนืฐาน 529,386,900 บาท
1. งบดาํเนินงาน               79,965,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ               79,965,200 บาท
(1) เงนิตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ               36,944,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนวทิยากร/ครูผูส้อนศาสนาอสิลาม                8,576,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนตรวจการจา้งและคุมงานก่อสรา้ง                1,946,300 บาท
(4) ค่าเบยีประชมุคณะกรรมการและอนุกรรมการส่งเสรมิการศึกษาพเิศษ                  283,200 บาท
(5) ค่าเบยีเลยีง ค่าเช่าทพีกัและค่าพาหนะ                3,147,600 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง                3,165,400 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์                  364,200 บาท
(8) ประเมนิผลงานวชิาการของขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาใหม้วีทิยฐานะ                2,370,000 บาท
(9) วสัดุสาํนกังาน                3,130,000 บาท
(10) วสัดุเชอืเพลงิและหลอ่ลนื                4,238,300 บาท
(11) วสัดุงานบา้นงานครวั               10,600,000 บาท
(12) วสัดุการศึกษา                5,200,000 บาท

2. งบลงทนุ             449,421,700 บาท
2.1 ค่าครุภณัฑ ์ทดิีนและสงิกอ่สรา้ง             449,421,700 บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์               31,583,100 บาท
2.1.1.1 ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง               14,078,000 บาท

(1) ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่งทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 1 ลา้นบาท                7,288,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)

(2) รถโดยสารขนาด 12 ทนีงั (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่าํกวา่ 2,400 ซซีี
โรงเรยีนเยาววทิย ์ตาํบลเหมาะ อาํเภอกะปง จงัหวดัพงังา 1 คนั                1,358,000 บาท
(3) รถโดยสารขนาด 12 ทนีงั (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่าํกวา่ 2,400 ซซีี
โรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์28 ตาํบลย่อ อาํเภอคาํเขอืนแกว้ จงัหวดัยโสธร 1 คนั                1,358,000 บาท
(4) รถโดยสารขนาด 12 ทนีงั (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่าํกวา่ 2,400 ซซีี
โรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์37 ตาํบลเขาพนม อาํเภอเขาพนม จงัหวดักระบ ี1 คนั                1,358,000 บาท
(5) รถโดยสารขนาด 12 ทนีงั (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่าํกวา่ 2,400 ซซีี
โรงเรยีนศึกษาสงเคราะหจ์ติตอ์ารฯี ตาํบลพระบาท อาํเภอเมอืงลาํปาง
จงัหวดัลาํปาง 1 คนั                1,358,000 บาท
(6) รถโดยสารขนาด 12 ทนีงั (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่าํกวา่ 2,400 ซซีี
โรงเรยีนศึกษาสงเคราะหสุ์ราษฎรธ์านี ตาํบลขนุทะเล อาํเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 คนั                1,358,000 บาท

2.1.1.2 ครุภณัฑก์ารศึกษา               16,170,200 บาท
(1) ครุภณัฑก์ารศึกษาทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 1 ลา้นบาท               16,170,200 บาท
รวม 106 รายการ (รวม 360 หน่วย)

2.1.1.3 ครุภณัฑก์ารแพทย์                  127,400 บาท
(1) ครุภณัฑก์ารแพทยท์มีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 1 ลา้นบาท                  127,400 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 14 หน่วย)

133



2.1.1.4 ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ                  510,600 บาท
(1) ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 1 ลา้นบาท                  510,600 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 76 หน่วย)

2.1.1.5 ครุภณัฑโ์รงงาน                  194,900 บาท
(1) ครุภณัฑโ์รงงานทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 1 ลา้นบาท                  194,900 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 13 หน่วย)

2.1.1.6 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์                  502,000 บาท
(1) ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรท์มีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 1 ลา้นบาท                  502,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 19 หน่วย)

2.1.2 ค่าทดิีนและสงิกอ่สรา้ง             417,838,600 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทพีกัอาศยัและสงิก่อสรา้งประกอบ             147,948,200 บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารทพีกัอาศยัและสงิก่อสรา้งประกอบทมีรีาคาต่อหน่วย
ตาํกวา่ 10 ลา้นบาท รวม 23 รายการ (รวม 31 หน่วย)             128,231,000 บาท
(2) อาคารหอนอนนกัเรยีน 4 ชนั โรงเรยีนพบูิลประชาสรรค ์แขวงดนิแดง 
เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 1 หลงั                8,885,200 บาท
วงเงนิทงัสนิ               44,426,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                8,885,200  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                35,540,800  บาท

(3) อาคารหอพกัครู 4 ชนั โรงเรยีนพบูิลประชาสรรค ์แขวงดนิแดง 
เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 1 หลงั               10,832,000 บาท
วงเงนิทงัสนิ               54,160,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ               10,832,000  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                43,328,000  บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสงิก่อสรา้งประกอบ                3,020,000 บาท
(1) ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสงิก่อสรา้งประกอบทมีรีาคาต่อหน่วย
ตาํกวา่ 10 ลา้นบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                3,020,000 บาท

2.1.2.3 ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสงิก่อสรา้งประกอบ             263,108,400 บาท
(1) ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสงิก่อสรา้งประกอบทมีรีาคาต่อหน่วย
ตาํกวา่ 10 ลา้นบาท รวม 30 รายการ (รวม 30 หน่วย)             143,030,700 บาท
(2) ค่าปรบัปรุงพฒันาโรงเรยีนศึกษาสงเคราะหแ์มฮ่่องสอน ตาํบลปางหม ู

อาํเภอเมอืงแมฮ่่องสอน จงัหวดัแมฮ่่องสอน 1 แห่ง               10,246,700 บาท
(3) ค่าปรบัปรุงพฒันาโรงเรยีนพบูิลประชาสรรค ์แขวงดนิแดง เขตดนิแดง
กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง               33,960,200 บาท
(4) ค่าปรบัปรุงพฒันาโรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์20 ตาํบลสลยุ   
อาํเภอท่าแซะ จงัหวดัชมุพร 1 แห่ง               12,399,000 บาท
(5) ค่าปรบัปรุงพฒันาโรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์29 ตาํบลหนองครก 
อาํเภอเมอืงศรสีะเกษ จงัหวดัศรสีะเกษ 1 แห่ง               12,489,300 บาท
(6) ค่าปรบัปรุงพฒันาโรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์57 ตาํบลบา้นโตก 
อาํเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ 1 แห่ง               14,072,400 บาท
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(7) ค่าปรบัปรุงพฒันาโรงเรยีนศึกษาสงเคราะหธ์วชับรุ ีตาํบลนิเวศน ์

อาํเภอธวชับรุ ีจงัหวดัรอ้ยเอด็ 1 แห่ง               14,389,500 บาท
(8) ค่าปรบัปรุงพฒันาโรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์34 ตาํบลถาํลอด 

อาํเภอปางมะผา้ จงัหวดัแมฮ่่องสอน 1 แห่ง               11,984,200 บาท
(9) ค่าปรบัปรุงพฒันาโรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์46 ตาํบลธรรมามลู 
อาํเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท 1 แห่ง               10,536,400 บาท

2.1.2.4 ค่าก่อสรา้งอนืๆ                3,762,000 บาท
(1) ค่าก่อสรา้งอนืๆทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 10 ลา้นบาท                3,762,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 7 หน่วย)
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บาท
วตัถปุระสงค ์: 

7.3.6.1 งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
           79.2432          305.3541          831.7273                  -          1,216.3246
           41.2994                  -                    -                    -              41.2994

            8.6066            81.9197          771.3457                  -            861.8720

            7.9724                  -                    -                    -               7.9724

            3.0536          212.5824                  -                    -            215.6360

            1.1658            10.8520            60.3816                  -              72.3994

           17.1454                  -                    -                    -              17.1454

7.3.6.2 เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

คน 1,249

( 1,249 )

1,249 1,249 1,249 1,249

คน 8,640

( 8,640 )

8,640 8,640 8,640 8,640

โรงเรยีน 220

( 220 )

261 261 261 261

คน 8,750

( 1,938 )

10,500 11,200 11,900 12,600

โรงเรยีน 1,000

( 110 )

110 110 110 110

โรงเรยีน 200

( 191 )

191 1,910 1,910 1,910

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัเรยีนทไีดร้บัการพฒันาความสามารถ
พเิศษดา้นกฬีา
เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัเรยีนโรงเรยีนวทิยาศาสตร์
จฬุาภรณราชวทิยาลยัไดร้บัการพฒันาความสามารถ
ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์

เชงิปรมิาณ : จาํนวนสถานศึกษาทไีดร้บัการสนบัสนุน
หอ้งเรยีนวทิยาศาสตร์
เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัเรยีนทไีดร้บัการพฒันาตามแนวทาง
หลกัสูตรโอลมิปิกวชิาการ
เชงิปรมิาณ : จาํนวนสถานศึกษาทไีดร้บัการสนบัสนุน
เพอืพฒันาศกัยภาพการเรยีนรูด้จิทิลัเทคโนโลยอีจัฉรยิะ
ในสถานศึกษาเพอืความเป็นเลศิ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนสถานศึกษาทไีดร้บัการสนบัสนุน
เพอืพฒันาศกัยภาพการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรศึ์กษา
เพอืความเป็นเลศิ

4. การยกระดบัคุณภาพโรงเรยีนมธัยมศึกษาใหเ้ป็นโรงเรยีนวทิยาศาสตร์
จฬุาภรณราชวทิยาลยั
5. การพฒันาผูม้คีวามสามารถพเิศษดา้นกฬีา
6. การพฒันาผูม้คีวามสามารถพเิศษดา้นวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์

ตวัชีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนบั

3. การส่งเสรมิการเรยีนรูเ้ทคโนโลยดีจิทิลัและระบบอจัฉรยิะในสถานศึกษา
เพอืความเป็นเลศิ

7.3.6 ผลผลติท ี6 : เด็กผูมี้ความสามารถพเิศษไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ                           1,216,324,600

เพอืจดัการศึกษาใหก้บันกัเรยีนทมีคีวามสามารถพเิศษ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทงัสนิ
1. การพฒันาศูนยโ์อลมิปิกวชิาการ
2. การยกระดบัคุณภาพการศึกษาโรงเรยีนวทิยาศาสตร์
จฬุาภรณราชวทิยาลยั
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ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**
ตวัชีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนบั

ลา้นบาท        1,017.5540        1,216.3246        1,446.9001          910.9705          910.9705
ลา้นบาท        1,017.5540        1,216.3246        1,446.9001          910.9705          910.9705
ลา้นบาท            85.7045            79.2432            79.2432            79.2432            79.2432

ลา้นบาท          114.3003          305.3541          535.9296                  -                    - 

ลา้นบาท          817.5492          831.7273          831.7273          831.7273          831.7273

ลา้นบาท                  -                    -                    -                    -                    - 

ลา้นบาท                  -                    -                    -                    -                    - 
* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2566 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ .ศ. 2567 - 2569

      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอนื
เงนินอกงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : เด็กผูมี้ความสามารถพิเศษไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ       1,216,324,600 บาท
1. งบดาํเนินงาน               79,243,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ               79,243,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ                9,553,800 บาท
(2) ค่าเบยีเลยีง ค่าเช่าทพีกัและค่าพาหนะ               65,191,900 บาท
(3) ค่ารบัรองและพธิกีาร                4,161,000 บาท
(4) วสัดุสาํนกังาน                  156,500 บาท
(5) วสัดุการศึกษา                  180,000 บาท

2. งบลงทนุ             305,354,100 บาท
2.1 ค่าครุภณัฑ ์ทดิีนและสงิกอ่สรา้ง             305,354,100 บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์               23,589,000 บาท
2.1.1.1 ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง                7,352,000 บาท

(1) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่าํกวา่
6,000 ซซี ีแบบกระบะเหลก็ โรงเรยีนกาญจนาภเิษกวทิยาลยัชยัภูมิ
ตาํบลบา้นเลา่ อาํเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูม ิ1 คนั                1,920,000 บาท
(2) รถโดยสารขนาด 12 ทนีงั (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่าํกวา่ 2,400 ซซี ี
โรงเรยีนกาญจนาภเิษกวทิยาลยัชยัภูม ิตาํบลบา้นเลา่ อาํเภอเมอืงชยัภูม ิ

จงัหวดัชยัภูม ิ1 คนั                1,358,000 บาท
(3) รถโดยสารขนาด 12 ทนีงั (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่าํกวา่ 2,400 ซซี ี
โรงเรยีนสารคามพทิยาคม ตาํบลตลาด อาํเภอเมอืงมหาสารคาม 

จงัหวดัมหาสารคาม 1 คนั                1,358,000 บาท
(4) รถโดยสารขนาด 12 ทนีงั (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่าํกวา่ 2,400 ซซี ี
โรงเรยีนกาญจนภเิษกวทิยาลยัเพชรบูรณ์ ตาํบลนาํชนุ อาํเภอหลม่สกั 
จงัหวดัเพชรบูรณ์ 1 คนั                1,358,000 บาท
(5) รถโดยสารขนาด 12 ทนีงั (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่าํกวา่ 2,400 ซซี ี
โรงเรยีนอดุรพฒันาการ ตาํบลบา้นจนั อาํเภอเมอืง อดุรธานี
จงัหวดัอดุรธานี 1 คนั                1,358,000 บาท

2.1.1.2 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์               11,204,200 บาท
(1) ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร ์โรงเรยีนวทิยาศาสตรจ์ฬุาภรณราชวทิยาลยั 
เพชรบรุ ีตาํบลเขาใหญ่ อาํเภอชะอาํ จงัหวดัเพชรบรุ ี1 ชดุ                2,204,200 บาท
(2) ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตักิารวทิยาศาสตร ์(สาํหรบัโรงเรยีนวทิยาศาสตร์
จฬุาภรณราชวทิยาลยั สุพรรณบรุ)ี โรงเรยีนหนองวลัยเ์ปรยีงวทิยา ตาํบลทุง่คอก
อาํเภอสองพนีอ้ง จงัหวดัสุพรรณบรุ ี1 ชดุ                1,500,000 บาท
(3) ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตักิารวทิยาศาสตร ์(สาํหรบัโรงเรยีนวทิยาศาสตร์
จฬุาภรณราชวทิยาลยั สระแกว้) โรงเรยีนท่าเกษมพทิยา ตาํบลท่าเกษม 

อาํเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ 1 ชดุ                1,500,000 บาท
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(4) ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตักิารวทิยาศาสตร ์(สาํหรบัโรงเรยีนวทิยาศาสตร์
จฬุาภรณราชวทิยาลยั กาฬสนิธุ)์ โรงเรยีนโคกศรเีมอืง ตาํบลดงลงิ 
อาํเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ ์1 ชดุ                1,500,000 บาท
(5) ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตักิารวทิยาศาสตร ์(สาํหรบัโรงเรยีนวทิยาศาสตร์
จฬุาภรณราชวทิยาลยั อบุลราชธานี) โรงเรยีนอบุลราชธานีศรวีนาลยั 
ตาํบลกระโสบ อาํเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี 1 ชดุ                1,500,000 บาท
(6) ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตักิารวทิยาศาสตร ์(สาํหรบัโรงเรยีนวทิยาศาสตร์
จฬุาภรณราชวทิยาลยั ลาํปาง) โรงเรยีนแมท่ะประชาสามคัค ีตาํบลดอนไฟ 

อาํเภอแมท่ะ จงัหวดัลาํปาง 1 ชดุ                1,500,000 บาท
(7) ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตักิารวทิยาศาสตร ์(สาํหรบัโรงเรยีนวทิยาศาสตร์
จฬุาภรณราชวทิยาลยั กาํแพงเพชร) โรงเรยีนทุง่โพธทิะเลพทิยา 
ตาํบลนิคมทุง่โพธทิะเล อาํเภอเมอืงกาํแพงเพชร จงัหวดักาํแพงเพชร 1 ชดุ                1,500,000 บาท

2.1.1.3 ครุภณัฑอ์นื ๆ                5,032,800 บาท
(1) ครุภณัฑเ์พอืพฒันาและยกระดบัมาตรฐานหอ้งปฏบิตักิารวทิยาศาสตร์
โรงเรยีนวทิยาศาสตรจ์ฬุาภรณราชวทิยาลยั พษิณุโลก ตาํบลมะขามสูง 
อาํเภอเมอืง จงัหวดัพษิณุโลก 1 ชดุ                1,800,000 บาท
(2) ครุภณัฑเ์พอืพฒันาหอ้งปฏบิตักิารคณิตศาสตร ์โรงเรยีนวทิยาศาสตร์
จฬุาภรณราชวทิยาลยั พษิณุโลก ตาํบลมะขามสูง อาํเภอเมอืง 
จงัหวดัพษิณุโลก 1 ชดุ                1,200,000 บาท
(3) ครุภณัฑห์อ้งเรยีนวทิยาศาสตร ์โรงเรยีนวทิยาศาสตร์
จฬุาภรณราชวทิยาลยัสตูล ตาํบลฉลงุ อาํเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล 1 ชดุ                2,032,800 บาท

2.1.2 ค่าทดิีน สงิกอ่สรา้ง             281,765,100 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทพีกัอาศยัและสงิก่อสรา้งประกอบ             100,800,000 บาท

(1) อาคารหอพกันกัเรยีนแบบพเิศษ (สาํหรบัโรงเรยีนวทิยาศาสตร์
จฬุาภรณราชวทิยาลยั สุพรรณบรุ)ี โรงเรยีนหนองวลัยเ์ปรยีงวทิยา ตาํบลทุง่คอก
อาํเภอสองพนีอ้ง จงัหวดัสุพรรณบรุ ี3 หลงั               16,800,000 บาท
วงเงนิทงัสนิ               84,000,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ               16,800,000  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                67,200,000  บาท

(2) อาคารหอพกันกัเรยีนแบบพเิศษ (สาํหรบัโรงเรยีนวทิยาศาสตร์
จฬุาภรณราชวทิยาลยั สระแกว้) โรงเรยีนท่าเกษมพทิยา ตาํบลท่าเกษม 

อาํเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ 3 หลงั               16,800,000 บาท
วงเงนิทงัสนิ               84,000,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ               16,800,000  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                67,200,000  บาท

139



(3) อาคารหอพกันกัเรยีนแบบพเิศษ (สาํหรบัโรงเรยีนวทิยาศาสตร์
จฬุาภรณราชวทิยาลยั กาฬสนิธุ)์ โรงเรยีนโคกศรเีมอืง ตาํบลดงลงิ 
อาํเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ ์3 หลงั               16,800,000 บาท
วงเงนิทงัสนิ               84,000,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ               16,800,000  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                67,200,000  บาท

(4) อาคารหอพกันกัเรยีนแบบพเิศษ (สาํหรบัโรงเรยีนวทิยาศาสตร์
จฬุาภรณราชวทิยาลยั อบุลราชธานี) โรงเรยีนอบุลราชธานีศรวีนาลยั 
ตาํบลกระโสบ อาํเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี 3 หลงั               16,800,000 บาท
วงเงนิทงัสนิ               84,000,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ               16,800,000  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                67,200,000  บาท

(5) อาคารหอพกันกัเรยีนแบบพเิศษ (สาํหรบัโรงเรยีนวทิยาศาสตร์
จฬุาภรณราชวทิยาลยั ลาํปาง) โรงเรยีนแมท่ะประชาสามคัค ีตาํบลดอนไฟ 

อาํเภอแมท่ะ จงัหวดัลาํปาง 3 หลงั               16,800,000 บาท
วงเงนิทงัสนิ               84,000,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ               16,800,000  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                67,200,000  บาท

(6) อาคารหอพกันกัเรยีนแบบพเิศษ (สาํหรบัโรงเรยีนวทิยาศาสตร์
จฬุาภรณราชวทิยาลยั กาํแพงเพชร) โรงเรยีนทุง่โพธทิะเลพทิยา 
ตาํบลนิคมทุง่โพธทิะเล อาํเภอเมอืงกาํแพงเพชร จงัหวดักาํแพงเพชร 3 หลงั               16,800,000 บาท
วงเงนิทงัสนิ               84,000,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ               16,800,000  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                67,200,000  บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสงิก่อสรา้งประกอบ               33,182,400 บาท
(1) อาคารเรยีน 324 ล./55ข ในเขตแผ่นดนิไหว (สาํหรบัโรงเรยีนวทิยาศาสตร์
จฬุาภรณราชวทิยาลยั สุพรรณบรุ)ี โรงเรยีนหนองวลัยเ์ปรยีงวทิยา 
ตาํบลทุง่คอก อาํเภอสองพนีอ้ง จงัหวดัสุพรรณบรุ ี1 หลงั                5,530,400 บาท
วงเงนิทงัสนิ               27,652,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                5,530,400  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                22,121,600  บาท

(2) อาคารเรยีน 324 ล./55ข ในเขตแผ่นดนิไหว (สาํหรบัโรงเรยีนวทิยาศาสตร์
จฬุาภรณราชวทิยาลยั สระแกว้) โรงเรยีนท่าเกษมพทิยา ตาํบลท่าเกษม 

อาํเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ 1 หลงั                5,530,400 บาท
วงเงนิทงัสนิ               27,652,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                5,530,400  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                22,121,600  บาท
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(3) อาคารเรยีน 324 ล./55ข ในเขตแผ่นดนิไหว (สาํหรบัโรงเรยีนวทิยาศาสตร์
จฬุาภรณราชวทิยาลยั กาฬสนิธุ)์ โรงเรยีนโคกศรเีมอืง ตาํบลดงลงิ 
อาํเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ ์1 หลงั                5,530,400 บาท
วงเงนิทงัสนิ               27,652,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                5,530,400  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                22,121,600  บาท

(4) อาคารเรยีน 324 ล./55ข ในเขตแผ่นดนิไหว (สาํหรบัโรงเรยีนวทิยาศาสตร์
จฬุาภรณราชวทิยาลยั อบุลราชธานี) โรงเรยีนอบุลราชธานีศรวีนาลยั 
ตาํบลกระโสบ อาํเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี 1 หลงั                5,530,400 บาท
วงเงนิทงัสนิ               27,652,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                5,530,400  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                22,121,600  บาท

(5) อาคารเรยีน 324 ล./55ข ในเขตแผ่นดนิไหว (สาํหรบัโรงเรยีนวทิยาศาสตร์
จฬุาภรณราชวทิยาลยั ลาํปาง) โรงเรยีนแมท่ะประชาสามคัค ีตาํบลดอนไฟ 

อาํเภอแมท่ะ จงัหวดัลาํปาง 1 หลงั                5,530,400 บาท
วงเงนิทงัสนิ               27,652,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                5,530,400  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                22,121,600  บาท

(6) อาคารเรยีน 324 ล./55ข ในเขตแผ่นดนิไหว (สาํหรบัโรงเรยีนวทิยาศาสตร์
จฬุาภรณราชวทิยาลยั กาํแพงเพชร) โรงเรยีนทุง่โพธทิะเลพทิยา
ตาํบลนิคมทุง่โพธทิะเล อาํเภอเมอืงกาํแพงเพชร จงัหวดักาํแพงเพชร 1 หลงั                5,530,400 บาท
วงเงนิทงัสนิ               27,652,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                5,530,400  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                22,121,600  บาท

2.1.2.3 ค่าปรบัปรุงสงิก่อสรา้งอนื             114,389,000 บาท
(1) ค่าปรบัปรุงสงิก่อสรา้งอนืทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 10 ลา้นบาท
รวม 42 รายการ (รวม 42 หน่วย)             114,389,000 บาท

2.1.2.4 ค่าปรบัปรุงอาคารทพีกัอาศยัและสงิก่อสรา้งประกอบ                  500,000 บาท
(1) ค่าปรบัปรุงอาคารทพีกัอาศยัและสงิก่อสรา้งประกอบทมีรีาคาต่อหน่วย
ตาํกวา่ 10 ลา้นบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                  500,000 บาท

2.1.2.5 ค่าปรบัปรุงสนามกฬีาและสงิก่อสรา้งประกอบ                2,500,000 บาท
(1) ค่าปรบัปรุงสนามกฬีาและสงิก่อสรา้งประกอบทมีรีาคาต่อหน่วย
ตาํกวา่ 10 ลา้นบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)                2,500,000 บาท

2.1.2.6 ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค                3,000,000 บาท
(1) ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภคทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 10 ลา้นบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                3,000,000 บาท

2.1.2.7 ค่าก่อสรา้งอนืๆ               27,393,700 บาท
(1) ค่าก่อสรา้งอนืๆทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 10 ลา้นบาท
รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)               27,393,700 บาท
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3. งบเงนิอดุหนุน             831,727,300 บาท
3.1 เงนิอดุหนุนทวัไป             831,727,300 บาท

1) ค่าใชจ่้ายพฒันาครูและบคุลากร                8,000,000 บาท
2) ค่าใชจ่้ายพฒันานกัเรยีนสู่มาตรฐานสากล               15,000,000 บาท
3) ค่าใชจ่้ายสรรหาและคดัเลอืกนกัเรยีน                1,800,000 บาท
4) เงนิอดุหนุนโครงการหอ้งเรยีนกฬีา               60,381,600 บาท
5) เงนิอดุหนุนการจดัการศึกษาสาํหรบันกัเรยีนผูม้คีวามสามารถพเิศษ
ดา้นคณิตศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร์             725,760,000 บาท
6) ค่าใชจ่้ายทนุการศึกษาต่อสาํหรบันกัเรยีนกลุม่โรงเรยีนวทิยาศาสตร์
จฬุาภรณราชวทิยาลยั ไปศึกษาต่อ ณ สถาบนัโคเซน็ประเทศญปีุ่น               20,785,700 บาท
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บาท
บาท

7.4.1.1 วตัถปุระสงค์

7.4.1.2 สถานทดีาํเนินการ

7.4.1.3 ระยะเวลาดาํเนินการ    10 ปี  (ปี 2560 ถงึ  ปี 2569)
7.4.1.4 วงเงนิทงัสนิของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท
7.4.1.5 งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
         243.1630                  -                    -                    -            243.1630
           39.5441                  -                    -                    -              39.5441

         203.6189                  -                    -                    -            203.6189

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

เรมิตน้ - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

โรงเรยีน 450

( 93 )

- - - -

คน 50,000

( 5,001 )

- - - -

คน 50,000

( 2,100 )

- - - -

คน 3,000

( 1,784 )

- - - -

คน - 55,000 60,500 66,550 73,200

คน - 3,000 3,000 3,000 3,000

รอ้ยละ 90

( - )

- - - -

รอ้ยละ - 50 55 60 65

เชงิปรมิาณ : จาํนวนสถานศึกษาทไีดร้บัการพฒันา
การเรยีนการสอนภาษาจนี
เชงิปรมิาณ : จาํนวนครูทไีดร้บัการพฒันาสู่ความเป็นเลศิ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัเรยีนทไีดร้บัการพฒันาภาษาองักฤษ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนของครูผูส้อนภาษาองักฤษทไีดร้บั
การทดสอบความสามารถทางภาษาองักฤษ
ตามกรอบมาตรฐาน CEFR

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของครูผูส้อนภาษาองักฤษทไีดร้บั
การพฒันาผา่น E-Learning Platform

เชงิปรมิาณ : จาํนวนครูและบคุลากรทางการศึกษาทไีดร้บั
การพฒันาสมรรถนะดา้นภาษาองักฤษ
เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัเรยีนทไีดร้บัการทดสอบความสามารถ
ทางภาษาองักฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของครูและบคุลากรทางการศึกษา
ทไีดร้บัการพฒันาภาษาองักฤษ

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทงัสนิ
1. พฒันาศูนย ์HCEC เพอืเป็นฐานในการพฒันาสมรรถนะวชิาชพี
ในศตวรรษท ี21

2. พฒันาครูเพอืการจดัการเรยีนรูสู่้ฐานสมรรถนะ

ตวัชีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ

                 2,325,521,200

7.4 แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาคณุภาพการศึกษาและการเรยีนรู ้                         14,208,374,800
7.4.1 โครงการท ี1 : โครงการเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษยใ์นศตวรรษท ี 21                             243,163,000

เพอืพฒันาศกัยภาพครูใหม้คีวามพรอ้มในการจดัการเรยีนการสอน สอดรบักบัทกัษะทจีาํเป็นในศตวรรษท ี 21

สถานศึกษาในสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพนืฐาน

                 2,325,521,200
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เรมิตน้ - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**
ตวัชีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ

ลา้นบาท        1,352.8692          243.1630          243.1630          243.1630          243.1630
ลา้นบาท        1,352.8692          243.1630          243.1630          243.1630          243.1630
ลา้นบาท        1,348.6109          243.1630          243.1630          243.1630          243.1630

ลา้นบาท                  -                    -                    -                    -                    - 

ลา้นบาท                  -                    -                    -                    -                    - 

ลา้นบาท             4.2583                  -                    -                    -                    - 

ลา้นบาท                  -                    -                    -                    -                    - 
* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2566 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ .ศ. 2567 - 2569

      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอนื
เงนินอกงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการเสริมสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษยใ์นศตวรรษที 21         243,163,000 บาท
1. งบดาํเนินงาน             243,163,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ             243,163,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ                  486,000 บาท
(2) ค่าเบยีเลยีง ค่าเช่าทพีกัและค่าพาหนะ             211,330,900 บาท
(3) ค่ารบัรองและพธิกีาร               30,973,200 บาท
(4) ค่าจา้งเหมาบรกิาร                  330,000 บาท
(5) วสัดุสาํนกังาน                    42,900 บาท
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บาท
7.4.2.1 วตัถปุระสงค์

7.4.2.2 สถานทดีาํเนินการ

7.4.2.3 ระยะเวลาดาํเนินการ    10 ปี  (ปี 2560 ถงึ  ปี 2569)
7.4.2.4 วงเงนิทงัสนิของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท
7.4.2.5 งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
                 -                    -              30.3601        8,901.4691        8,931.8292
                 -                    -                    -               2.0268             2.0268

                 -                    -                    -              19.5709            19.5709

                 -                    -              30.3601             9.1855            39.5456

                 -                    -                    -              25.4722            25.4722

                 -                    -                    -              14.4640            14.4640

                 -                    -                    -              10.8306            10.8306

                 -                    -                    -              58.7806            58.7806

                 -                    -                    -               4.8294             4.8294

                 -                    -                    -              10.7060            10.7060

                 -                    -                    -              37.2555            37.2555

                 -                    -                    -          8,317.4830        8,317.4830

                 -                    -                    -            273.7500          273.7500

                 -                    -                    -               4.7290             4.7290

                 -                    -                    -               5.0656             5.0656

                 -                    -                    -            103.7000          103.7000

                 -                    -                    -               3.6200             3.6200

6. ขบัเคลอืนนโยบายการแกป้ญัหาเดก็ทอียูน่อกระบบการศึกษา
และเดก็ออกกลางคนัใหเ้ขา้สู่ระบบการศึกษา
7. การยกระดบัคุณภาพดา้นวทิยาศาสตรศึ์กษาเพอืความเป็นเลศิ
8. พฒันาผูม้คีวามสามารถพเิศษดา้นทศันศิลป์ ดา้นดนตรี
และดา้นนาฏศลิป์
9. อารยเกษตร สบืสาน รกัษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดาํริ
เศรษฐกจิพอเพยีง
10. บา้นนกัวทิยาศาสตรน์อ้ย ประเทศไทย ระดบัประถมศกึษา
11. จดัหาบคุลากรสนบัสนุนการปฏบิตังิานใหร้าชการ
(คนืครูของเดก็ดอ้ยโอกาส / เดก็พกิาร / เดก็ผูม้คีวามสามารถพเิศษ / 

เดก็ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้/ ผูจ้บการศึกษาก่อนประถมศึกษา /
ผูจ้บการศึกษาภาคบงัคบั / ผูจ้บการศึกษามธัยมศกึษาตอนปลาย /
นกัเรยีนสาํหรบัโรงเรยีนปกต)ิ

12. การบรหิารจดัการโรงเรยีนขนาดเลก็
13. ยกระดบัคุณภาพผูเ้รยีนดา้นศกัยภาพการเรยีนรูเ้ชงิกระบวนการ
สู่ความทดัเทยีมนานาชาติ
14. การจดัการศึกษาเพอืการมงีานทาํ
15. ครูผูท้รงคุณค่าแหง่แผ่นดนิ
16. การยกระดบัคุณภาพการเรยีนรูภ้าษาไทย

7.4.2 โครงการท ี2 : โครงการขบัเคลอืนการพฒันาการศึกษาทยีงัยืน                           8,931,829,200

เพอืพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาใหเ้หมาะสมกบับรบิทของพนืททีหีลากหลายรวมถงึแนวโนม้
ของสงัคมทเีปลยีนแปลงไป และสอดคลอ้งกบัการพฒันาของประเทศ

สาํนกังานเขตพนืทกีารศึกษาและสถานศึกษาในสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพนืฐาน

5. การพฒันาความรูแ้ละทกัษะดา้นเทคโนโลยดีจิทิลั
และดา้นการประกอบอาชพีอตุสาหกรรมเป้าหมายในอนาคต

                79,476,892,400
                79,476,892,400

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทงัสนิ
1. พฒันาการจดัการเรยีนรูข้นัพนืฐานในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ
2. สรา้งจติสาํนึกในการพฒันาคุณภาพชวีติทเีป็นมติรต่อสงิแวดลอ้ม
3. ขบัเคลอืนการพฒันาพนืทนีวตักรรมการศึกษา
4. สานความร่วมมอืภาคเีครอืขา่ยดา้นการจดัการศึกษา
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7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

เรมิตน้ - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

คน 11,860

( - )

- - - -

โรงเรยีน 350

( - )

350 350 350 350

คน - 2,000 2,000 2,000 2,000

คน - 299,018 598,036 897,054 1,196,072

คน 47,902

( - )

63,219 63,219 63,219 63,219

รอ้ยละ 70

( - )

- - - -

รอ้ยละ 80

( - )

- - - -

รอ้ยละ 50

( - )

- - - -

รอ้ยละ 70

( - )

80 80 80 80

รอ้ยละ 80

( - )

60 65 70 75

รอ้ยละ 75

( - )

80 85 90 95

ประมาณการรายจา่ยลว่งหน้า**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูป้ฏบิตังิานธุรการเพอืลดภาระงานครู
ในโรงเรยีนสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขนัพนืฐาน

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของโรงเรยีนมธัยมศกึษาในเขต
พฒันาเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (EEC) มกีารจดั
การเรยีนการสอนและเสรมิทกัษะอาชพี เพอืใหน้กัเรยีน
คน้พบตนเอง มเีป้าหมายในการประกอบอาชพีทสีอดคลอ้ง
กบัทศิทางตลาดแรงงาน

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของนกัเรยีนทมีคีวามรูค้วามเขา้ใจ
และตระหนกัในการอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละ
สงิแวดลอ้ม

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของพนืทนีวตักรรมการศึกษา
มนีวตักรรมการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัเรยีนทไีดร้บัการพฒันาตามแนวทาง
โครงการบา้นนกัวทิยาศาสตรน์อ้ย ระดบัประถมศกึษา

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของโรงเรยีนทไีดร้บัการสนบัสนุน
จากภาคเอกชนดา้นโครงสรา้งพนืฐาน สอืการเรยีนการสอน
และระบบฐานขอ้มลู

ตวัชีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของนกัเรยีนชนัมธัยมศกึษาไดร้บั
การจดัการเรยีนการสอนทมีุง่เนน้การพฒันาทกัษะวชิาการ 
ทกัษะอาชพี และทกัษะจาํเป็นสาํหรบัอาชพีเพอืเตรยีมตวั
ในการประกอบอาชพีในอนาคต

งบประมาณ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของผลการทดสอบความสามารถ
ของผูเ้รยีนระดบัชาต ิ(NT) ดา้นภาษา และการทดสอบ
ทางการศึกษาระดบัชาต ิ(O-NET) ในสาระการเรยีนรู ้
ภาษาไทย

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโรงเรยีนขนาดเลก็ทลีดลงตาม
ความเหมาะสมกบัจาํนวนนกัเรยีนในพนืที
เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัเรยีนทไีดร้บัการพฒันาความสามารถ
พเิศษดา้นทศันศิลป์ ดา้นดนตร ีและดา้นนาฏศลิป์

เชงิปรมิาณ : จาํนวนบคุลากรสนบัสนุนการปฏบิตังิาน
ใหร้าชการ
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เรมิตน้ - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

ประมาณการรายจา่ยลว่งหน้า**
ตวัชีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ

รอ้ยละ - 70 75 80 85

รอ้ยละ - 3 3 3 3

รอ้ยละ - 80 80 80 80

ลา้นบาท       43,749.5756        8,931.8292        8,931.8292        8,931.8292        8,931.8292
ลา้นบาท       43,749.5756        8,931.8292        8,931.8292        8,931.8292        8,931.8292
ลา้นบาท       33,380.5963                  -                    -                    -     - 

ลา้นบาท        5,850.6520                  -                    -                    -                    - 

ลา้นบาท          408.2629            30.3601            30.3601            30.3601            30.3601

ลา้นบาท        4,110.0644        8,901.4691        8,901.4691        8,901.4691        8,901.4691

ลา้นบาท                  -                    -                    -                    -                    - 
* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2566 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

      - งบรายจ่ายอนื
เงนินอกงบประมาณ

      - งบเงนิอดุหนุน

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของสถานศึกษาทจีดัการเรยีนการสอน
และกจิกรรมแนะแนวทส่ีงเสรมิใหน้กัเรยีนไดรู้จ้กั
และคน้พบตนเอง มุง่เนน้การพฒันาทกัษะอาชพีและทกัษะ
จาํเป็นสาํหรบัอาชพีเพอืเตรยีมตวัในการประกอบอาชพี
ในอนาคต

เชงิคุณภาพ : คะแนนเฉลยีรอ้ยละของผลการประเมนิ
คุณภาพผูเ้รยีน (NT) ดา้นภาษาไทยสูงกวา่ปีทผี่านมา
เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของเดก็ออกกลางคนักลบัเขา้สู่
ระบบการศึกษา
รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการขบัเคลอืนการพฒันาการศึกษาทียงัยืน       8,931,829,200 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน               30,360,100 บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทวัไป               30,360,100 บาท
1) เงนิอดุหนุนเพอืการพฒันานวตักรรมการศึกษา               30,360,100 บาท

2. งบรายจา่ยอนื           8,901,469,100 บาท
1) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงานโครงการการยกระดบัคุณภาพการเรยีนรูภ้าษาไทย                3,620,000 บาท
2) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงานโครงการขบัเคลอืนการพฒันาพนืทนีวตักรรมการศึกษา                9,185,500 บาท
3) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงานโครงการยกระดบัคุณภาพผูเ้รยีนดา้นศกัยภาพการเรยีนรู ้
เชงิกระบวนการสู่ความทดัเทยีมนานาชาติ                4,729,000 บาท
4) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงานโครงการครูผูท้รงคุณค่าแห่งแผ่นดนิ             103,700,000 บาท
5) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงานโครงการคอนเน็กซอ์ดีี               21,209,000 บาท
6) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงานโครงการพฒันาการจดัการเรยีนรูข้นัพนืฐานในเขตพฒันา
เศรษฐกจิพเิศษ                2,026,800 บาท
7) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงานโครงการการจดัการศึกษาเพอืการมงีานทาํ                5,065,600 บาท
8) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงานโครงการสรา้งจติสาํนึกในการพฒันาคุณภาพชวีติ
ทเีป็นมติรต่อสงิแวดลอ้ม               19,570,900 บาท
9) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงานโครงการการบรหิารจดัการโรงเรยีนขนาดเลก็             273,750,000 บาท
10) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงานโครงการโรงเรยีนร่วมพฒันา                  465,700 บาท
11) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงานโครงการพฒันาความรูแ้ละทกัษะดา้นเทคโนโลยดีจิทิลั 
และดา้นการประกอบอาชพีอตุสาหกรรมเป้าหมายในอนาคต               14,464,000 บาท
12) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงานโครงการขบัเคลอืนนโยบายการแกป้ญัหาเดก็
ทอียูน่อกระบบการศึกษาและเดก็ออกกลางคนัใหเ้ขา้สู่ระบบการศึกษา               10,830,600 บาท
13) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงานโครงการการยกระดบัคุณภาพดา้นวทิยาศาสตรศึ์กษา
เพอืความเป็นเลศิ               58,780,600 บาท
14) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงานโครงการพฒันาผูม้คีวามสามารถพเิศษดา้นทศันศิลป์ 

ดา้นดนตร ีและดา้นนาฏศิลป์                4,829,400 บาท
15) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงานโครงการส่งเสรมิการกระจายอาํนาจและความเป็นอสิระ
ในการบรหิารและการจดัการศึกษาขนัพนืฐานของสถานศึกษา                3,797,500 บาท
16) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงานโครงการอารยเกษตร สบืสาน รกัษา ต่อยอด ตามแนว
พระราชดาํรเิศรษฐกจิพอเพยีงดว้ย โคก หนอง นา แห่งนาํใจและความหวงั               10,706,000 บาท
17) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงานโครงการบา้นนกัวทิยาศาสตรน์อ้ยประเทศไทย 
ระดบัประถมศึกษา               37,255,500 บาท
18) ค่าใชจ่้ายโครงการจดัหาบคุลากรสนบัสนุนการปฏบิตังิานใหร้าชการ           8,317,483,000 บาท
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บาท
7.4.3.1 วตัถปุระสงค์

7.4.3.2 สถานทดีาํเนินการ

7.4.3.3 ระยะเวลาดาํเนินการ    10 ปี  (ปี 2560 ถงึ  ปี 2569)
7.4.3.4 วงเงนิทงัสนิของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท
7.4.3.5 งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
                 -                    -                    -              40.2612            40.2612
                 -                    -                    -              18.7168            18.7168

                 -                    -                    -              21.5444            21.5444

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

เรมิตน้ - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

รอ้ยละ 80

( 85 )

80 80 80 80

รอ้ยละ 80

( 85 )

80 80 80 80

รอ้ยละ 95

( 95 )

95 95 95 95

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของนกัเรยีนมจีติสาธารณะ จติอาสา
และรบัผดิชอบต่อสงัคมส่วนรวม
เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของนกัเรยีนมกีารพฒันาทงักาย
สตปิญัญา จติใจและศีลธรรม ใหเ้ป็นพลเมอืงดี
มทีกัษะทดีใีนการใชช้วีติ มคีวามรบัผดิชอบ
และช่วยสรา้งสรรคส์งัคมใหเ้กดิความสามคัคี
และความเจรญิกา้วหนา้

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของนกัเรยีนมกีารปฏบิตัติน
ทมีคุีณธรรม จรยิธรรม และค่านิยมอนัพงึประสงค์

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทงัสนิ
1. ส่งเสรมิกจิกรรมนกัเรยีนเพอืเสรมิสรา้งคุณธรรม จรยิธรรม 

และลกัษณะทพีงึประสงค์
2. ส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรมและคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์
และค่านิยมของชาติ

ตวัชีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

                 1,541,007,500

7.4.3 โครงการท ี3 : โครงการเสรมิสรา้งระเบยีบวินยั คณุธรรมและจรยิธรรม
                       และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์                              40,261,200

เพอืใหโ้รงเรยีนระดบัการศึกษาขนัพนืฐานมนีกัเรยีน ครู ผูบ้รหิาร และบคุลากรทางการศึกษาทตีระหนกัรู ้
เขา้ใจ และมกีระบวนการคดิอย่างมเีหตผุล ซมึซบัคุณค่าแหง่คุณธรรมความดอีย่างเป็นธรรมชาติ
และสรา้งความรูส้กึผดิชอบชวัด ีภูมใิจในการทาํความด ีอกีทงัสรา้งเครอืขา่ยชมุชนองคก์รแหง่คุณธรรม
โดยความร่วมมอืจากหน่วยงานและองคก์รททีาํงานดา้นคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม

สาํนกังานเขตพนืทกีารศึกษาและสถานศึกษาในสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพนืฐาน

                 1,541,007,500
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เรมิตน้ - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

ลา้นบาท        1,379.9627            40.2612            40.2612            40.2612            40.2612
ลา้นบาท        1,379.9627            40.2612            40.2612            40.2612            40.2612
ลา้นบาท        1,202.6348                  -                    -                    -                    - 

ลา้นบาท                  -                    -                    -                    -                    - 

ลา้นบาท                  -                    -                    -                    -                    - 

ลา้นบาท          177.3279            40.2612            40.2612            40.2612            40.2612

ลา้นบาท                  -                    -                    -                    -                    - 
* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2566 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ .ศ. 2567 - 2569

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอนื
เงนินอกงบประมาณ

รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ

ตวัชีวดั/
แหลง่เงนิ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการเสริมสรา้งระเบียบวินยั คุณธรรมและจริยธรรม 
            และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์           40,261,200 บาท
1. งบรายจา่ยอนื               40,261,200 บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงานโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ.               11,552,200 บาท
2) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงานโครงการพฒันายุวทูตความดสู่ีวถิพีลเมอืงโลกในศตวรรษท ี21                1,401,800 บาท
3) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงานโครงการสรา้งผูน้าํดว้ยกระบวนการลูกเสอืและสภานกัเรยีน                3,818,000 บาท
4) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงานโครงการส่งเสรมิทกัษะวชิาการ วชิาชพี เชงินวตักรรม                2,182,500 บาท
5) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงานโครงการพฒันา Character Qualities 

นกัเรยีนโรงเรยีนวถิพีทุธ เชอืมโยงกบัชมุชน บ.ว.ร.                3,087,300 บาท
6) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงานโครงการส่งเสรมิทกัษะพนืฐานดา้นสุขภาพพลานามยั 
และการป้องกนัโรคตดิต่ออบุตัใิหม่                6,965,600 บาท
7) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงานโครงการนกัธุรกจินอ้ยมคุีณธรรม นาํสู่เศรษฐกจิสรา้งสรรค์
(The Young Entrepreneur Project)                1,261,600 บาท
8) ค่าใชจ่้ายดาํเนินโครงการ Metaverse การเรยีนรูป้ระวตัศิาสตรว์ถิใีหม่
สู่การเรยีนรูว้ถิอีนาคต                9,992,200 บาท
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บาท
7.4.4.1 วตัถปุระสงค์

7.4.4.2 สถานทดีาํเนินการ

7.4.4.3 ระยะเวลาดาํเนินการ    7 ปี  (ปี 2563 ถงึ  ปี 2569)
7.4.4.4 วงเงนิทงัสนิของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท
7.4.4.5 งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
                 -          4,662.7996                  -            156.1887        4,818.9883
                 -            180.8795                  -            138.3225          319.2020

                 -          3,783.9203                  -                    -          3,783.9203

                 -            687.9997                  -              17.8662          705.8659

                 -              10.0001                  -                    -              10.0001

1. โรงเรยีนคุณภาพประจาํตาํบล (1 ตาํบล 1 โรงเรยีนคุณภาพ)

2. การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมอาคารเรยีนและสงิก่อสรา้ง
ประกอบสาํหรบัโรงเรยีนคุณภาพประจาํตาํบล
3. การยกระดบัคุณภาพการศึกษา (โรงเรยีนคุณภาพของชมุชน
โรงเรยีนมธัยมดสีมีมุเมอืง)
4. การยกระดบัคุณภาพการศึกษา (โรงเรยีนคุณภาพ)

รวมทงัสนิ

7.4.4 โครงการท ี4 : โครงการโรงเรยีนคณุภาพประจาํตาํบล                           4,818,988,300

เพอืสรา้งโอกาสใหน้กัเรยีนเขา้ถงึการศึกษาทมีคุีณภาพ และลดความเหลอืมลาํทางการศึกษา
แกป้ญัหาความเหลอืมลาํทางเศรษฐกจิและสงัคม ใหเ้ยาวชนเตบิโตเป็นพลเมอืงด ีมทีกัษะทสีาํคญั
ทงัทกัษะวชิาการ ทกัษะอาชพี ทกัษะชวีติ ทกัษะภาษา เทคโนโลยดีจิทิลัและทกัษะทจีาํเป็นในศตวรรษท ี 21

มุง่เนน้การสรา้งโรงเรยีนใหม้คีวามพรอ้มในการบรหิารจดัการและการจดัการเรยีนรูท้มีคุีณภาพ มสีภาพแวดลอ้ม
ทเีออืต่อการส่งเสรมิการเรยีนรู ้โดยการส่งเสรมิดา้นโครงสรา้งพนืฐาน ทงัอาคารสถานท ีแหลง่เรยีนรู ้
และวสัดุอปุกรณ์ ดา้นการจดัการศึกษา ทงับคุลากร หลกัสูตร และกจิกรรม และดา้นการมส่ีวนร่วมของเอกชน
บา้น วดั/ศาสนสถานอนื ๆ รฐั และโรงเรยีน เพอืผลติผูเ้รยีนทมีคุีณภาพ เป็นทยีอมรบัของผูป้กครอง
และชมุชน ตลอดจนโรงเรยีนเป็นศูนยก์ลางการเรยีนรูข้องชมุชน เป็นการพฒันาการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม
และมนัคง มงัคงั ยงัยนื

สถานศึกษาในสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพนืฐาน

                16,408,667,500
                16,408,667,500

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย
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7.4.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

เรมิตน้ - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

โรงเรยีน 8,224

( 8,224 )

8,224 8,224 8,224 8,224

รอ้ยละ 85

( 85 )

85 85 85 85

รอ้ยละ 95

( 90 )

95 95 95 95

รอ้ยละ 85

( 90 )

85 85 85 85

ลา้นบาท        9,890.4158        4,818.9883        1,386.8860          156.1887          156.1887
ลา้นบาท        9,890.4158        4,818.9883        1,386.8860          156.1887          156.1887
ลา้นบาท          152.6082                  -                    -                    -                    - 

ลา้นบาท        9,376.4163        4,662.7996        1,230.6973                  -                    - 

ลา้นบาท                  -                    -                    -                    -                    - 

ลา้นบาท          361.3913          156.1887          156.1887          156.1887          156.1887

ลา้นบาท                  -                    -                    -                    -                    - 
* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2566 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ .ศ. 2567 - 2569

      - งบเงนิอดุหนุน

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของผูเ้รยีนทกุคนทจีบการศึกษาชนั
ประถมศึกษาปีท ี6 มธัยมศึกษาปีท ี3 และ มธัยมศึกษา
ปีท ี6 มทีกัษะการเรยีนรู ้สมรรถนะทสีาํคญัทเีชอืมโยง
สู่อาชพี การมงีานทาํ หรอืสามารถศึกษาต่อระดบัอดุมศึกษา
ตามความถนดัและความตอ้งการของตนเอง

รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ

      - งบรายจ่ายอนื
เงนินอกงบประมาณ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนสถานศึกษาทไีดร้บัการพฒันา
ใหเ้ป็นโรงเรยีนคุณภาพประจาํตาํบล
เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของโรงเรยีนคุณภาพประจาํตาํบล
ทไีดร้บัการสนบัสนุนดา้นโครงสรา้งพนืฐาน ทงัวสัดุอปุกรณ์
สอืการเรยีนการสอน และสถานททีพีรอ้มและเหมาะสม
กบัการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของโรงเรยีนคุณภาพประจาํตาํบล
ทไีดร้บัการพฒันาการสรา้งสรรคน์วตักรรมการบรหิาร
สอืการเรยีนการสอน คลงันวตักรรมการเรยีนการสอน
และการสรา้งเครอืขา่ยกบัหน่วยงานภายนอกและประชาสงัคม

ตวัชีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนบั
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการโรงเรียนคุณภาพประจาํตาํบล 4,818,988,300 บาท
1. งบลงทนุ           4,662,799,600 บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ทดิีนและสงิกอ่สรา้ง           4,662,799,600 บาท
1.1.1 ค่าครุภณัฑ ์             190,879,600 บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑก์ารศึกษา             189,094,300 บาท
(1) ครุภณัฑก์ารศึกษาทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 1 ลา้นบาท             189,094,300 บาท
รวม 2,230 รายการ (รวม 55,974 หน่วย)

1.1.1.2 ครุภณัฑโ์รงงาน                1,785,300 บาท
(1) ครุภณัฑโ์รงงานทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 1 ลา้นบาท                1,785,300 บาท
รวม 176 รายการ (รวม 189 หน่วย)

1.1.2 ค่าทดิีนและสงิกอ่สรา้ง           4,471,920,000 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทพีกัอาศยัและสงิก่อสรา้งประกอบ               41,967,000 บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารทพีกัอาศยัและสงิก่อสรา้งประกอบทมีรีาคาต่อหน่วย
ตาํกวา่ 10 ลา้นบาท รวม 15 รายการ (รวม 15 หน่วย)               41,967,000 บาท

1.1.2.2 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสงิก่อสรา้งประกอบ           2,158,315,100 บาท
(1) ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสงิก่อสรา้งประกอบทมีรีาคาต่อหน่วย
ตาํกวา่ 10 ลา้นบาท รวม 161 รายการ (รวม 161 หน่วย)             654,502,800 บาท
(2) อาคารเรยีน 324 ล./55-ก นอกเขตแผ่นดนิไหว โรงเรยีนเพชรพทิยาคม
ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์  1 หลงั                5,685,200 บาท
วงเงนิทงัสนิ               28,426,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                5,685,200  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                22,740,800  บาท

(3) อาคารเรยีน 212 ล./57-ข สาํหรบัก่อสรา้งในเขตแผ่นดนิไหว 
โรงเรยีนบา้นบอ้งต ีตาํบลบอ้งต ีอาํเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบรุ ี1 หลงั                3,793,400 บาท
วงเงนิทงัสนิ               18,967,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                3,793,400  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                15,173,600  บาท

(4) อาคารอเนกประสงคแ์บบพเิศษ โรงเรยีนอนุบาลวดัปิตลุาธริาชรงัสฤษฎ ิ

ตาํบลหนา้เมอืง อาํเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา 1 หลงั               10,519,900 บาท
วงเงนิทงัสนิ               52,599,100  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ               10,519,900  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                42,079,200  บาท

(5) อาคารเรยีน 212 ล./57-ก โรงเรยีนบา้นหนองฉิม (สงิหจ์นัทรบ์าํรุง) 
ตาํบลหนองฉิม อาํเภอเนินสงา่ จงัหวดัชยัภูม ิ1 หลงั                3,679,600 บาท
วงเงนิทงัสนิ               18,398,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                3,679,600  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                14,718,400  บาท
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(6) อาคารเรยีน 212 ล./57-ข สาํหรบัก่อสรา้งในเขตแผ่นดนิไหว 
โรงเรยีนวดัประสาทนิกร ตาํบลขนัเงนิ อาํเภอหลงัสวน จงัหวดัชมุพร 1 หลงั                3,793,400 บาท
วงเงนิทงัสนิ               18,967,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                3,793,400  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                15,173,600  บาท

(7) อาคารเรยีน 212 ล./57-ข สาํหรบัก่อสรา้งในเขตแผ่นดนิไหว 
โรงเรยีนบา้นหว้ยไคร ้ตาํบลวาว ีอาํเภอแมส่รวย จงัหวดัเชยีงราย 1 หลงั                3,793,400 บาท
วงเงนิทงัสนิ               18,967,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                3,793,400  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                15,173,600  บาท

(8) อาคารเรยีน 318 ล./55-ข ในเขตแผ่นดนิไหว โรงเรยีนบา้นแมจ่นั 

(เชยีงแสนประชานุสาสน)์ ตาํบลแมจ่นั อาํเภอแมจ่นั จงัหวดัเชยีงราย 1 หลงั                4,958,400 บาท
วงเงนิทงัสนิ               24,792,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                4,958,400  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                19,833,600  บาท

(9) อาคารเรยีน 216 ล./57-ข สาํหรบัก่อสรา้งในเขตแผ่นดนิไหว 
โรงเรยีนเวยีงเทงิ (เทงิทาํนุประชา) ตาํบลเวยีง อาํเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย 1 หลงั                4,523,600 บาท
วงเงนิทงัสนิ               22,618,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                4,523,600  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                18,094,400  บาท

(10) อาคารเรยีน 324 ล./55-ข ในเขตแผ่นดนิไหว โรงเรยีนบา้นเจดยีแ์มค่รวั
ตาํบลแมแ่ฝกใหม ่อาํเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม ่1 หลงั                5,870,200 บาท
วงเงนิทงัสนิ               29,351,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                5,870,200  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                23,480,800  บาท

(11) อาคารเรยีน 212 ล./57-ข สาํหรบัก่อสรา้งในเขตแผ่นดนิไหว 
โรงเรยีนบา้นเวยีงแหง ตาํบลเมอืงแหง อาํเภอเวยีงแหง จงัหวดัเชยีงใหม ่1 หลงั                3,793,400 บาท
วงเงนิทงัสนิ               18,967,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                3,793,400  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                15,173,600  บาท

(12) อาคารเรยีน 212 ล./57-ข สาํหรบัก่อสรา้งในเขตแผ่นดนิไหว 
โรงเรยีนอนุบาลตาก ตาํบลหนองหลวง อาํเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก 1 หลงั                3,793,400 บาท
วงเงนิทงัสนิ               18,967,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                3,793,400  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                15,173,600  บาท

(13) อาคารเรยีน 212 ล./57-ข สาํหรบัก่อสรา้งในเขตแผ่นดนิไหว 
โรงเรยีนชมุชนบา้นอุม้ผาง ตาํบลอุม้ผาง อาํเภออุม้ผาง จงัหวดัตาก 1 หลงั                3,793,400 บาท
วงเงนิทงัสนิ               18,967,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                3,793,400  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                15,173,600  บาท
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(14) อาคารเรยีน 212 ล./57-ก โรงเรยีนบา้นสาํนกัตะครอ้ 
ตาํบลสาํนกัตะครอ้ อาํเภอเทพารกัษ ์จงัหวดันครราชสมีา 1 หลงั                3,679,600 บาท
วงเงนิทงัสนิ               18,398,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                3,679,600  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                14,718,400  บาท

(15) อาคารเรยีน 318 ล./55-ข ในเขตแผ่นดนิไหว โรงเรยีนบา้นหนองหวา้
ตาํบลชะมาย อาํเภอทุง่สง จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 หลงั                4,958,400 บาท
วงเงนิทงัสนิ               24,792,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                4,958,400  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                19,833,600  บาท

(16) อาคารเรยีน 216 ล./57-ข สาํหรบัก่อสรา้งในเขตแผ่นดนิไหว 
โรงเรยีนหวัไทร (เรอืนประชาบาล) ตาํบลหวัไทร อาํเภอหวัไทร 
จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 หลงั                4,523,600 บาท
วงเงนิทงัสนิ               22,618,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                4,523,600  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                18,094,400  บาท

(17) อาคารเรยีน 212 ล./57-ข สาํหรบัก่อสรา้งในเขตแผ่นดนิไหว 
โรงเรยีนปทมุานุกูล ตาํบลท่าศาลา อาํเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 หลงั                3,793,400 บาท
วงเงนิทงัสนิ               18,967,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                3,793,400  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                15,173,600  บาท

(18) อาคารเรยีน 212 ล./57-ก โรงเรยีนบา้นยะบะ (อปุการวทิยา) 
ตาํบลรอืเสาะออก อาํเภอรอืเสาะ จงัหวดันราธวิาส 1 หลงั                3,679,600 บาท
วงเงนิทงัสนิ               18,398,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                3,679,600  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                14,718,400  บาท

(19) อาคารเรยีน 212 ล./57-ก โรงเรยีนบา้นบาลูกายาองิ ตาํบลร่มไทร 
อาํเภอสุครินิ จงัหวดันราธวิาส 1 หลงั                3,679,600 บาท
วงเงนิทงัสนิ               18,398,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                3,679,600  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                14,718,400  บาท

(20) อาคารเรยีน 212 ล./57-ก โรงเรยีนชมุชนบา้นโนนเจรญิ ตาํบลโนนเจรญิ
อาํเภอบา้นกรวด จงัหวดับรุรีมัย ์1 หลงั                3,679,600 บาท
วงเงนิทงัสนิ               18,398,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                3,679,600  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                14,718,400  บาท
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(21) อาคารเรยีน 212 ล./57-ก โรงเรยีนบา้นบูด ีตาํบลแหลมโพธ ์
อาํเภอยะหริง จงัหวดัปตัตานี 1 หลงั                3,679,600 บาท
วงเงนิทงัสนิ               18,398,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                3,679,600  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                14,718,400  บาท

(22) อาคารเรยีน 212 ล./57-ก โรงเรยีนบา้นเจาะกอืแย ตาํบลตะบงิ 
อาํเภอสายบรุ ีจงัหวดัปตัตานี 1 หลงั                3,679,600 บาท
วงเงนิทงัสนิ               18,398,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                3,679,600  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                14,718,400  บาท

(23) อาคารเรยีน 212 ล./57-ข สาํหรบัก่อสรา้งในเขตแผ่นดนิไหว 
โรงเรยีนบา้นหนองกลุา ตาํบลหนองกลุา อาํเภอบางระกาํ จงัหวดัพษิณุโลก 1 หลงั                3,793,400 บาท
วงเงนิทงัสนิ               18,967,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                3,793,400  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                15,173,600  บาท

(24) อาคารเรยีน 324 ล./55-ข ในเขตแผ่นดนิไหว โรงเรยีนบา้นเนินมะปราง
ตาํบลเนินมะปราง อาํเภอเนินมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก 1 หลงั                5,870,200 บาท
วงเงนิทงัสนิ               29,351,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                5,870,200  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                23,480,800  บาท

(25) อาคารเรยีน 324 ล./55-ก นอกเขตแผ่นดนิไหว 
โรงเรยีนอนุบาลเพชรบูรณ์ ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืงเพชรบูรณ์ 

จงัหวดัเพชรบูรณ์ 1 หลงั                5,685,200 บาท
วงเงนิทงัสนิ               28,426,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                5,685,200  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                22,740,800  บาท

(26) อาคารเรยีน 318 ล./55-ก นอกเขตแผ่นดนิไหว 
โรงเรยีนอนุบาลมหาสารคาม ตาํบลตลาด อาํเภอเมอืงมหาสารคาม 

จงัหวดัมหาสารคาม 1 หลงั                4,731,200 บาท
วงเงนิทงัสนิ               23,656,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                4,731,200  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                18,924,800  บาท

(27) อาคารเรยีน 212 ล./57-ก โรงเรยีนบา้นคาํบง 1 ตาํบลโชคชยั 
อาํเภอนิคมคาํสรอ้ย จงัหวดัมกุดาหาร 1 หลงั                3,679,600 บาท
วงเงนิทงัสนิ               18,398,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                3,679,600  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                14,718,400  บาท
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(28) อาคารเรยีน 212 ล./57-ข สาํหรบัก่อสรา้งในเขตแผ่นดนิไหว 
โรงเรยีนทองสวสัดวิทิยาคาร ตาํบลแมส่ะเรยีง อาํเภอแมส่ะเรยีง 
จงัหวดัแมฮ่่องสอน 1 หลงั                3,793,400 บาท
วงเงนิทงัสนิ               18,967,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                3,793,400  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                15,173,600  บาท

(29) อาคารเรยีน 212 ล./57-ก โรงเรยีนอนุบาลฟ้าหยาดราษฏรนิ์ยม 

ตาํบลฟ้าหยาด อาํเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร 1 หลงั                3,679,600 บาท
วงเงนิทงัสนิ               18,398,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                3,679,600  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                14,718,400  บาท

(30) อาคารเรยีน 318 ล./55-ข ในเขตแผ่นดนิไหว โรงเรยีนอนุบาลลาํปาง 
(เขลางคร์ตันอ์นุสรณ์) ตาํบลเวยีงเหนือ อาํเภอเมอืงลาํปาง จงัหวดัลาํปาง 1 หลงั                4,958,400 บาท
วงเงนิทงัสนิ               24,792,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                4,958,400  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                19,833,600  บาท

(31) อาคารเรยีน 212 ล./57-ข สาํหรบัก่อสรา้งในเขตแผ่นดนิไหว 
โรงเรยีนอนุบาลชมุชนภูกระดงึ ตาํบลภูกระดงึ อาํเภอภูกระดงึ จงัหวดัเลย 1 หลงั                3,793,400 บาท
วงเงนิทงัสนิ               18,967,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                3,793,400  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                15,173,600  บาท

(32) อาคารเรยีน 212 ล./57-ก โรงเรยีนอนุบาลโคกศรสุีพรรณ 

ตาํบลตองโขบ อาํเภอโคกศรสุีพรรณ จงัหวดัสกลนคร 1 หลงั                3,679,600 บาท
วงเงนิทงัสนิ               18,398,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                3,679,600  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                14,718,400  บาท

(33) อาคารเรยีน 212 ล./57-ข สาํหรบัก่อสรา้งในเขตแผ่นดนิไหว 
โรงเรยีนบา้นคอลอมดุอ ตาํบลจะแหน อาํเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา 1 หลงั                3,793,400 บาท
วงเงนิทงัสนิ               18,967,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                3,793,400  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                15,173,600  บาท

(34) อาคารเรยีน 318 ล./55-ข ในเขตแผ่นดนิไหว 
โรงเรยีนอนุบาลชมุชนบางบ่อ ตาํบลบางบ่อ อาํเภอบางบ่อ 
จงัหวดัสมทุรปราการ 1 หลงั                4,958,400 บาท
วงเงนิทงัสนิ               24,792,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                4,958,400  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                19,833,600  บาท
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(35) อาคารเรยีน 212 ล./57-ก โรงเรยีนอนุบาลวงัสมบูรณ์ 

ตาํบลวงัสมบูรณ์ อาํเภอวงัสมบูรณ์ จงัหวดัสระแกว้ 1 หลงั                3,679,600 บาท
วงเงนิทงัสนิ               18,398,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                3,679,600  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                14,718,400  บาท

(36) อาคารเรยีน 212 ล./57-ข สาํหรบัก่อสรา้งในเขตแผ่นดนิไหว 
โรงเรยีนอนุบาลวดัเขาสุวรรณประดษิฐ ์ตาํบลดอนสกั อาํเภอดอนสกั 
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 หลงั                3,793,400 บาท
วงเงนิทงัสนิ               18,967,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                3,793,400  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                15,173,600  บาท

(37) อาคารเรยีน 212 ล./57-ก โรงเรยีนสงัขะวทิยาคม ตาํบลสงัขะ 
อาํเภอสงัขะ จงัหวดัสุรนิทร ์1 หลงั                3,679,600 บาท
วงเงนิทงัสนิ               18,398,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                3,679,600  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                14,718,400  บาท

(38) อาคารเรยีน 216 ล./57-ก โรงเรยีนอนุบาลศรสุีทโธ ตาํบลศรสุีทโธ 
อาํเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี 1 หลงั                4,401,400 บาท
วงเงนิทงัสนิ               22,007,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                4,401,400  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                17,605,600  บาท

(39) อาคารเรยีน 212 ล./57-ข สาํหรบัก่อสรา้งในเขตแผ่นดนิไหว 
โรงเรยีนบา้นนาํพมีติรภาพท ี214 ตาํบลนาํพ ีอาํเภอทองแสนขนั 

จงัหวดัอตุรดติถ ์1 หลงั                3,793,400 บาท
วงเงนิทงัสนิ               18,967,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                3,793,400  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                15,173,600  บาท

(40) อาคารเรยีน 324 ล./55-ก นอกเขตแผ่นดนิไหว โรงเรยีนดอนมดแดง 
(บา้นดงบงั) ตาํบลดอนมดแดง อาํเภอดอนมดแดง จงัหวดัอบุลราชธานี 1 หลงั                5,685,200 บาท
วงเงนิทงัสนิ               28,426,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                5,685,200  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                22,740,800  บาท

(41) อาคารอเนกประสงค ์คสล. 5 ชนั พรอ้มครุภณัฑ ์

โรงเรยีนศึกษานารวีทิยา แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 1 หลงั                9,654,000 บาท
วงเงนิทงัสนิ               48,270,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                9,654,000  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                38,616,000  บาท
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(42) อาคารเรยีน 324 ล./55-ข ในเขตแผ่นดนิไหว โรงเรยีนอดุมสทิธศึิกษา
ตาํบลหนองลู อาํเภอสงัขละบรุ ีจงัหวดักาญจนบรุ ี1 หลงั                5,870,200 บาท
วงเงนิทงัสนิ               29,351,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                5,870,200  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                23,480,800  บาท

(43) อาคารเรยีน 212 ล./57-ก โรงเรยีนดอนจานวทิยาคม ตาํบลดอนจาน
อาํเภอดอนจาน จงัหวดักาฬสนิธุ ์1 หลงั                3,679,600 บาท
วงเงนิทงัสนิ               18,398,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                3,679,600  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                14,718,400  บาท

(44) โรงอาหารแบบพเิศษ 3 ชนั โรงเรยีนศรกีระนวนวทิยาคม 

ตาํบลหนองโก อาํเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น 1 หลงั                3,104,200 บาท
วงเงนิทงัสนิ               15,521,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                3,104,200  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                12,416,800  บาท

(45) อาคารเรยีน 212 ล./57-ข สาํหรบัก่อสรา้งในเขตแผ่นดนิไหว 
โรงเรยีนสนัตคิรีวีทิยาคม ตาํบลแมส่ลองนอก อาํเภอแมฟ้่าหลวง 
จงัหวดัเชยีงราย 1 หลงั                3,834,900 บาท
วงเงนิทงัสนิ               19,174,300  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                3,834,900  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                15,339,400  บาท

(46) อาคารเรยีน 212 ล./57-ข สาํหรบัก่อสรา้งในเขตแผ่นดนิไหว 
โรงเรยีนแมร่มิวทิยาคม ตาํบลรมิใต ้อาํเภอแมร่มิ จงัหวดัเชยีงใหม ่1 หลงั                3,793,400 บาท
วงเงนิทงัสนิ               18,967,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                3,793,400  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                15,173,600  บาท

(47) อาคารเรยีน 212 ล./57-ข สาํหรบัก่อสรา้งในเขตแผ่นดนิไหว 
โรงเรยีนลาํทบัประชานุเคราะห ์ตาํบลลาํทบั อาํเภอลาํทบั จงัหวดักระบ ี1 หลงั                3,793,400 บาท
วงเงนิทงัสนิ               18,967,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                3,793,400  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                15,173,600  บาท

(48) อาคารเรยีน 212 ล./57-ข สาํหรบัก่อสรา้งในเขตแผ่นดนิไหว 
โรงเรยีนรษัฎานุประดษิฐอ์นุสรณ์ ตาํบลวงัมะปรางเหนือ อาํเภอวงัวเิศษ 

จงัหวดัตรงั 1 หลงั                3,793,400 บาท
วงเงนิทงัสนิ               18,967,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                3,793,400  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                15,173,600  บาท
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(49) อาคารเรยีน 216 ล./57-ข สาํหรบัก่อสรา้งในเขตแผ่นดนิไหว 
โรงเรยีนบา้นตาก (ประชาวทิยาคาร) ตาํบลตากออก อาํเภอบา้นตาก 
จงัหวดัตาก 1 หลงั                4,523,600 บาท
วงเงนิทงัสนิ               22,618,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                4,523,600  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                18,094,400  บาท

(50) อาคารเรยีน 212 ล./57-ข สาํหรบัก่อสรา้งในเขตแผ่นดนิไหว 
โรงเรยีนบางขนัวทิยา ตาํบลบา้นลาํนาว อาํเภอบางขนั 

จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 หลงั                3,793,400 บาท
วงเงนิทงัสนิ               18,967,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                3,793,400  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                15,173,600  บาท

(51) อาคารเรยีน 212 ล./57-ข สาํหรบัก่อสรา้งในเขตแผ่นดนิไหว 
โรงเรยีนเทพศาลาประชาสรรค ์ตาํบลศาลเจา้ไก่ต่อ อาํเภอลาดยาว 
จงัหวดันครสวรรค ์1 หลงั                3,793,400 บาท
วงเงนิทงัสนิ               18,967,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                3,793,400  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                15,173,600  บาท

(52) อาคารเรยีน 318 ล./55-ก นอกเขตแผ่นดนิไหว 
โรงเรยีนพรเจรญิวทิยา ตาํบลพรเจรญิ อาํเภอพรเจรญิ จงัหวดับงึกาฬ 1 หลงั                4,731,200 บาท
วงเงนิทงัสนิ               23,656,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                4,731,200  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                18,924,800  บาท

(53) อาคารเรยีน 318 ล./55-ก นอกเขตแผ่นดนิไหว 
โรงเรยีนศรเีทพประชาสรรค ์ตาํบลสระกรวด อาํเภอศรเีทพ 

จงัหวดัเพชรบูรณ์ 1 หลงั                4,731,200 บาท
วงเงนิทงัสนิ               23,656,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                4,731,200  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                18,924,800  บาท

(54) อาคารเรยีน 212 ล./57-ก โรงเรยีนเบญจลกัษพ์ทิยา ตาํบลเสยีว 
อาํเภอเบญจลกัษณ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 1 หลงั                3,679,600 บาท
วงเงนิทงัสนิ               18,398,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                3,679,600  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                14,718,400  บาท

(55) อาคารอเนกประสงคแ์บบพเิศษ โรงเรยีนเตรยีมอดุมศึกษานอ้มเกลา้
สมทุรปราการ ตาํบลบางหวัเสอื อาํเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ 1 หลงั               10,562,800 บาท
วงเงนิทงัสนิ               52,814,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ               10,562,800  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                42,251,200  บาท
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(56) อาคารอเนกประสงค ์แบบพเิศษ โรงเรยีนชมุพลโพนพสิยั ตาํบลจมุพล
อาํเภอโพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย 1 หลงั                4,139,900 บาท
วงเงนิทงัสนิ               20,699,200  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                4,139,900  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                16,559,300  บาท

(57) อาคารเรยีน 212 ล./57-ก โรงเรยีนโขงเจยีมวทิยาคม ตาํบลโขงเจยีม 

อาํเภอโขงเจยีม จงัหวดัอบุลราชธานี 1 หลงั                3,679,600 บาท
วงเงนิทงัสนิ               18,398,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                3,679,600  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                14,718,400  บาท

(58) อาคารเรยีน 216 ล./57-ก โรงเรยีนบูกติประชาอปุถมัภ ์ตาํบลบูกติ 

อาํเภอเจาะไอรอ้ง จงัหวดันราธวิาส 1 หลงั                4,401,400 บาท
วงเงนิทงัสนิ               22,007,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                4,401,400  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                17,605,600  บาท

(59) อาคารเรยีน 318 ล./55-ข ในเขตแผ่นดนิไหว โรงเรยีนจนุวทิยาคม 

ตาํบลหว้ยขา้วกาํ อาํเภอจนุ จงัหวดัพะเยา 1 หลงั                4,958,400 บาท
วงเงนิทงัสนิ               24,792,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                4,958,400  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                19,833,600  บาท

(60) อาคารเรยีน 318 ล./55-ก นอกเขตแผ่นดนิไหว 
โรงเรยีนเตรยีมอดุมศึกษาพฒันาการ อบุลราชธานี ตาํบลขามใหญ่ 

อาํเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี 1 หลงั                4,731,200 บาท
วงเงนิทงัสนิ               23,656,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                4,731,200  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                18,924,800  บาท

(61) อาคารเรยีน 318 ล./55-ก นอกเขตแผ่นดนิไหว โรงเรยีนวงันาํเยน็
วทิยาคม ตาํบลวงันาํเยน็ อาํเภอวงันาํเยน็ จงัหวดัสระแกว้ 1 หลงั                4,731,200 บาท
วงเงนิทงัสนิ               23,656,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                4,731,200  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                18,924,800  บาท

(62) อาคารเรยีน 324 ล./55-ก นอกเขตแผ่นดนิไหว โรงเรยีนสุธวีทิยา 
ตาํบลพระพทุธบาท อาํเภอพระพทุธบาท จงัหวดัสระบรุ ี1 หลงั                5,685,200 บาท
วงเงนิทงัสนิ               28,426,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                5,685,200  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                22,740,800  บาท
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(63) อาคารเรยีน 212 ล./57-ข สาํหรบัก่อสรา้งในเขตแผ่นดนิไหว 
โรงเรยีนแมร่ะมาดวทิยาคม ตาํบลแมร่ะมาด อาํเภอแมร่ะมาด 

จงัหวดัตาก 1 หลงั                3,793,400 บาท
วงเงนิทงัสนิ               18,967,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                3,793,400  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                15,173,600  บาท

(64) อาคารเรยีน 212 ล./57-ข สาํหรบัก่อสรา้งในเขตแผ่นดนิไหว 
โรงเรยีนอนุบาลคลองท่อม ตาํบลคลองท่อมใต ้อาํเภอคลองท่อม 

จงัหวดักระบ ี1 หลงั               14,539,800 บาท
วงเงนิทงัสนิ               18,175,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ                3,635,200  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ               14,539,800  บาท

(65) อาคารเรยีน 212 ล./57-ข สาํหรบัก่อสรา้งในเขตแผ่นดนิไหว 
โรงเรยีนบา้นหว้ยเสอื ตาํบลชะแล อาํเภอทองผาภูม ิจงัหวดักาญจนบรุ ี1 หลงั                7,634,000 บาท
วงเงนิทงัสนิ               18,176,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ                3,635,200  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                7,634,000  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                 6,906,800  บาท

(66) อาคารเรยีน แบบพเิศษ โรงเรยีนตลาดบางบ่อ ตาํบลแปลงยาว 
อาํเภอแปลงยาว จงัหวดัฉะเชงิเทรา 1 หลงั               10,677,300 บาท
วงเงนิทงัสนิ               26,042,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ                5,208,400  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ               10,677,300  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                10,156,300  บาท

(67) อาคารเรยีน 212 ล./57-ก โรงเรยีนบา้นโป่งสะเก็ต ตาํบลตะเคยีนเตยี
อาํเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรุ ี1 หลงั               13,583,000 บาท
วงเงนิทงัสนิ               17,151,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ                3,568,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ               13,583,000  บาท

(68) อาคารเรยีน 212 ล./57-ก โรงเรยีนอนุบาลชมุชนหนองบวัแดง 
ตาํบลหนองบวัแดง อาํเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูม ิ1 หลงั               10,932,000 บาท
วงเงนิทงัสนิ               14,500,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ                3,568,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ               10,932,000  บาท

(69) อาคารเรยีน 212 ล./57-ก โรงเรยีนอนุบาลเทพสถติ ตาํบลวะตะแบก
อาํเภอเทพสถติ จงัหวดัชยัภูม ิ1 หลงั               14,262,000 บาท
วงเงนิทงัสนิ               17,830,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ                3,568,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ               14,262,000  บาท
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(70) อาคารเรยีน 318 ล./55-ข ในเขตแผ่นดนิไหว โรงเรยีนอนุบาลแมส่าย 
(สายศิลปศาสตร)์ ตาํบลเวยีงพางคาํ อาํเภอแมส่าย จงัหวดัเชยีงราย 1 หลงั               16,354,000 บาท
วงเงนิทงัสนิ               21,194,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ                4,840,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ               16,354,000  บาท

(71) อาคารเรยีน 318 ล./55-ข ในเขตแผ่นดนิไหว โรงเรยีนอนุบาลเชยีงของ
ตาํบลเวยีง อาํเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย 1 หลงั               17,878,900 บาท
วงเงนิทงัสนิ               22,718,900  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ                4,840,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ               17,878,900  บาท

(72) อาคารเรยีน 318 ล./55-ข ในเขตแผ่นดนิไหว โรงเรยีนบา้นหนองไคร ้
ตาํบลหนองจอ๊ม อาํเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม ่1 หลงั               10,209,300 บาท
วงเงนิทงัสนิ               21,499,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ                4,840,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ               10,209,300  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                 6,449,700  บาท

(73) อาคารเรยีน 212 ล./57-ข สาํหรบัก่อสรา้งในเขตแผ่นดนิไหว 
โรงเรยีนบา้นสนัป่าสกั ตาํบลหนองควาย อาํเภอหางดง จงัหวดัเชยีงใหม ่1 หลงั               11,334,500 บาท
วงเงนิทงัสนิ               14,969,700  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ                3,635,200  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ               11,334,500  บาท

(74) อาคารเรยีน 212 ล./57-ข สาํหรบัก่อสรา้งในเขตแผ่นดนิไหว 
โรงเรยีนแมโ่ถวทิยาคม ตาํบลบ่อสล ีอาํเภอฮอด จงัหวดัเชยีงใหม ่1 หลงั               13,854,800 บาท
วงเงนิทงัสนิ               17,490,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ                3,635,200  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ               13,854,800  บาท

(75) อาคารเรยีน 212 ล./57-ก โรงเรยีนบา้นหนองชมุแสง ตาํบลอ่าวตง 
อาํเภอวงัวเิศษ จงัหวดัตรงั 1 หลงั               13,797,000 บาท
วงเงนิทงัสนิ               17,365,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ                3,568,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ               13,797,000  บาท

(76) อาคารเรยีน 318 ล./55-ข ในเขตแผ่นดนิไหว โรงเรยีนป่าไมอ้ทุศิ 4 

ตาํบลครีรีาษฎร ์อาํเภอพบพระ จงัหวดัตาก 1 หลงั               19,346,000 บาท
วงเงนิทงัสนิ               24,186,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ                4,840,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ               19,346,000  บาท
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(77) อาคารเรยีน 318 ล./55-ก นอกเขตแผ่นดนิไหว 
โรงเรยีนอนุบาลบา้นแพง ตาํบลบา้นแพง อาํเภอบา้นแพง จงัหวดันครพนม 1 หลงั               14,322,200 บาท
วงเงนิทงัสนิ               18,837,400  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ                4,515,200  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ               14,322,200  บาท

(78) อาคารเรยีน 212 ล./57-ก โรงเรยีนวดัสามคัคนุีกูล ตาํบลไสหรา้ 
อาํเภอฉวาง จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 หลงั               12,322,000 บาท
วงเงนิทงัสนิ               15,890,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ                3,568,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ               12,322,000  บาท

(79) อาคารเรยีน 216 ล./57-ก โรงเรยีนบา้นปากเชยีร ตาํบลทอ้งลาํเจยีก 
อาํเภอเชยีรใหญ่ จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 หลงั               16,974,000 บาท
วงเงนิทงัสนิ               21,220,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ                4,246,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ               16,974,000  บาท

(80) อาคารเรยีน 212 ล./57-ก โรงเรยีนบา้นบาโงปะแต ตาํบลโคกสะตอ 
อาํเภอรอืเสาะ จงัหวดันราธวิาส 1 หลงั               14,272,000 บาท
วงเงนิทงัสนิ               17,840,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ                3,568,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ               14,272,000  บาท

(81) อาคารเรยีน 212 ล./57-ก โรงเรยีนบา้นหว้ยไมซ้อด ตาํบลปากคาด 

อาํเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ 1 หลงั               11,782,000 บาท
วงเงนิทงัสนิ               15,350,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ                3,568,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ               11,782,000  บาท

(82) อาคารเรยีน 212 ล./57-ก โรงเรยีนบา้นทบัใต ้ตาํบลทบัใต ้

อาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์1 หลงั               11,282,000 บาท
วงเงนิทงัสนิ               14,850,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ                3,568,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ               11,282,000  บาท

(83) อาคารเรยีน แบบพเิศษ โรงเรยีนบา้นประพาส ตาํบลกรอกสมบูรณ์ 

อาํเภอศรมีหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบรุ ี1 หลงั                8,984,400 บาท
วงเงนิทงัสนิ               22,461,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ                4,492,200  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                8,984,400  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                 8,984,400  บาท
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(84) อาคารเรยีน 212 ล./57-ก โรงเรยีนสะพานท ี3 ตาํบลอรญัญิก 
อาํเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก 1 หลงั               14,232,000 บาท
วงเงนิทงัสนิ               17,800,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ                3,568,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ               14,232,000  บาท

(85) อาคารเรยีน 212 ล./57-ก โรงเรยีนบา้นหนองหนิ ตาํบลบา้นแยง 
อาํเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก 1 หลงั               14,250,000 บาท
วงเงนิทงัสนิ               17,818,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ                3,568,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ               14,250,000  บาท

(86) อาคารเรยีน 212 ล./57-ก โรงเรยีนบา้นท่ายาง (ประชาสรรค)์ 

ตาํบลท่ายาง อาํเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบรุ ี1 หลงั               12,426,000 บาท
วงเงนิทงัสนิ               15,994,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ                3,568,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ               12,426,000  บาท

(87) อาคารเรยีน 318 ล./55-ข ในเขตแผ่นดนิไหว โรงเรยีนถลางพระนางสรา้ง
ตาํบลเทพกระษตัร ีอาํเภอถลาง จงัหวดัภูเก็ต 1 หลงั               13,429,200 บาท
วงเงนิทงัสนิ               22,279,400  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ                4,840,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ               13,429,200  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                 4,010,200  บาท

(88) อาคารเรยีน 212 ล./57-ก โรงเรยีนบา้นปลวกแดง ตาํบลปลวกแดง 
อาํเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 1 หลงั               11,422,000 บาท
วงเงนิทงัสนิ               14,990,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ                3,568,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ               11,422,000  บาท

(89) อาคารเรยีน 212 ล./57-ข สาํหรบัก่อสรา้งในเขตแผ่นดนิไหว 
โรงเรยีนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ตาํบลหลวงเหนือ อาํเภองาว จงัหวดัลาํปาง 1 หลงั               14,534,800 บาท
วงเงนิทงัสนิ               18,170,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ                3,635,200  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ               14,534,800  บาท

(90) อาคารอเนกประสงค ์แบบพเิศษ โรงเรยีนอนุบาลด่านซา้ย 
ตาํบลด่านซา้ย อาํเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย 1 หลงั                9,215,200 บาท
วงเงนิทงัสนิ               16,167,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ                3,233,400  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                9,215,200  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                 3,718,400  บาท
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(91) อาคารเรยีน 318 ล./55-ก นอกเขตแผ่นดนิไหว โรงเรยีนอนุบาล
วดัพระโต ตาํบลเมอืงเหนือ อาํเภอเมอืงศรสีะเกษ จงัหวดัศรสีะเกษ 1 หลงั               17,714,800 บาท
วงเงนิทงัสนิ               22,230,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ                4,515,200  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ               17,714,800  บาท

(92) อาคารเรยีน 212 ล./57-ก โรงเรยีนอนุบาลหว้ยทบัทนั ตาํบลหว้ยทบัทนั
อาํเภอหว้ยทบัทนั จงัหวดัศรสีะเกษ 1 หลงั               14,232,000 บาท
วงเงนิทงัสนิ               17,800,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ                3,568,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ               14,232,000  บาท

(93) อาคารเรยีน 212 ล./57-ก โรงเรยีนบา้นปรอืใหญ่ ตาํบลปรอืใหญ่ 

อาํเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรสีะเกษ 1 หลงั               14,209,000 บาท
วงเงนิทงัสนิ               17,777,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ                3,568,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ               14,209,000  บาท

(94) อาคารเรยีน 212 ล./57-ข สาํหรบัก่อสรา้งในเขตแผ่นดนิไหว 
โรงเรยีนวดัไตรสามคัค ีตาํบลบางเมอืงใหม ่อาํเภอเมอืงสมทุรปราการ 
จงัหวดัสมทุรปราการ 1 หลงั               13,728,300 บาท
วงเงนิทงัสนิ               17,363,500  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ                3,635,200  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ               13,728,300  บาท

(95) อาคารเรยีน 212 ล./57-ข สาํหรบัก่อสรา้งในเขตแผ่นดนิไหว 
โรงเรยีนวดัหวัคู ้ตาํบลศีรษะจรเขน้อ้ย อาํเภอบางเสาธง 
จงัหวดัสมทุรปราการ 1 หลงั               14,264,800 บาท
วงเงนิทงัสนิ               17,900,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ                3,635,200  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ               14,264,800  บาท

(96) อาคารเรยีน 318 ล./55-ก นอกเขตแผ่นดนิไหว 
โรงเรยีนอนุบาลบา้นด่านลานหอย ตาํบลลานหอย อาํเภอบา้นด่านลานหอย 
จงัหวดัสุโขทยั 1 หลงั               17,971,200 บาท
วงเงนิทงัสนิ               22,486,400  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ                4,515,200  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ               17,971,200  บาท

(97) อาคารเรยีน 212 ล./57-ก โรงเรยีนบา้นผอื ตาํบลบา้นผอื 
อาํเภอโพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย 1 หลงั               11,401,900 บาท
วงเงนิทงัสนิ               14,969,900  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ                3,568,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ               11,401,900  บาท
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(98) อาคารอเนกประสงค ์แบบพเิศษ พรอ้มครุภณัฑ ์

โรงเรยีนอนุบาลวดันางใน (ละเอยีดอปุถมัภ)์ ตาํบลศาลเจา้โรงทอง 
อาํเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง 1 หลงั               28,005,200 บาท
วงเงนิทงัสนิ               53,856,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ               10,771,200  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ               28,005,200  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                15,079,600  บาท

(99) อาคารเรยีน 212 ล./57-ก โรงเรยีนอนุบาลบา้นผอืพทิยาภูม ิ

ตาํบลบา้นผอื อาํเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี 1 หลงั               14,222,000 บาท
วงเงนิทงัสนิ               17,790,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ                3,568,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ               14,222,000  บาท

(100) อาคารเรยีน 212 ล./57-ก โรงเรยีนอนุบาลทพัทนั (อดุมพทิยา) 
ตาํบลทพัทนั อาํเภอทพัทนั จงัหวดัอทุยัธานี 1 หลงั               12,131,000 บาท
วงเงนิทงัสนิ               15,699,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ                3,568,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ               12,131,000  บาท

(101) อาคารเรยีน 212 ล./57-ก โรงเรยีนบา้นโพธไิทร ตาํบลโพธไิทร 
อาํเภอโพธไิทร จงัหวดัอบุลราชธานี 1 หลงั               14,262,000 บาท
วงเงนิทงัสนิ               17,830,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ                3,568,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ               14,262,000  บาท

(102) อาคารเรยีน 318 ล./55-ก นอกเขตแผ่นดนิไหว โรงเรยีนวงันอ้ย 
(พนมยงคว์ทิยา) ตาํบลชะแมบ อาํเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 1 หลงั               15,674,800 บาท
วงเงนิทงัสนิ               20,190,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ                4,515,200  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ               15,674,800  บาท

(103) อาคารเรยีน 318 ล./55-ก นอกเขตแผ่นดนิไหว 
โรงเรยีนหนองแซงวทิยา ตาํบลหนองควายโซ อาํเภอหนองแซง 
จงัหวดัสระบรุ ี1 หลงั               18,054,800 บาท
วงเงนิทงัสนิ               22,570,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ                4,515,200  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ               18,054,800  บาท

(104) อาคารเรยีนแบบพเิศษ พรอ้มครุภณัฑ ์โรงเรยีนวดัไร่ขงิวทิยา 
ตาํบลไร่ขงิ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 1 หลงั               13,414,500 บาท
วงเงนิทงัสนิ               37,262,500  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ                7,452,500  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ               13,414,500  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                16,395,500  บาท
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(105) อาคารเรยีน 212 ล./57-ก โรงเรยีนเตรยีมอดุมศึกษาพฒันาการปราณบรุี
ตาํบลปราณบรุ ีอาํเภอปราณบรุ ีจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์1 หลงั               14,256,000 บาท
วงเงนิทงัสนิ               17,824,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ                3,568,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ               14,256,000  บาท

(106) อาคารเรยีน 212 ล./57-ข สาํหรบัก่อสรา้งในเขตแผ่นดนิไหว 
โรงเรยีนเหนือคลองประชาบาํรุง ตาํบลเหนือคลอง อาํเภอเหนือคลอง 
จงัหวดักระบ ี1 หลงั               13,734,800 บาท
วงเงนิทงัสนิ               17,370,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ                3,635,200  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ               13,734,800  บาท

(107) อาคารเรยีน 318 ล./55-ก นอกเขตแผ่นดนิไหว 
โรงเรยีนสวนพระยาวทิยา ตาํบลดุซงญอ อาํเภอจะแนะ จงัหวดันราธวิาส 1 หลงั               18,060,800 บาท
วงเงนิทงัสนิ               22,576,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ                4,515,200  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ               18,060,800  บาท

(108) อาคารเรยีน 212 ล./57-ก โรงเรยีนโซ่พสิยัพทิยาคม ตาํบลโซ่ 
อาํเภอโซ่พสิยั จงัหวดับงึกาฬ 1 หลงั               10,681,000 บาท
วงเงนิทงัสนิ               14,249,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ                3,568,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ               10,681,000  บาท

(109) อาคารอเนกประสงคแ์บบพเิศษ โรงเรยีนอากาศอาํนวยศึกษา 
ตาํบลอากาศ อาํเภออากาศอาํนวย จงัหวดัสกลนคร 1 หลงั                7,223,500 บาท
วงเงนิทงัสนิ               16,417,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ                3,283,400  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                7,223,500  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                 5,910,100  บาท

(110) อาคารเรยีน 318 ล./55-ก นอกเขตแผ่นดนิไหว 
โรงเรยีนจนัทรุเบกษาอนุสรณ์ ตาํบลเกษตรวสิยั อาํเภอเกษตรวสิยั 
จงัหวดัรอ้ยเอด็ 1 หลงั               18,059,800 บาท
วงเงนิทงัสนิ               22,575,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ                4,515,200  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ               18,059,800  บาท

(111) อาคารเรยีน 324 ล./55-ข ในเขตแผ่นดนิไหว 
โรงเรยีนเชยีงแสนวทิยาคม ตาํบลเวยีง อาํเภอเชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย 1 หลงั               20,505,600 บาท
วงเงนิทงัสนิ               26,036,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ                5,530,400  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ               20,505,600  บาท
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(112) อาคารเรยีน 212 ล./57-ข สาํหรบัก่อสรา้งในเขตแผ่นดนิไหว 
โรงเรยีนอนุบาลด่านมะขามเตยี ตาํบลด่านมะขามเตยี อาํเภอด่านมะขามเตยี
จงัหวดักาญจนบรุ ี1 หลงั               12,264,800 บาท
วงเงนิทงัสนิ               15,900,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ                3,635,200  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ               12,264,800  บาท

(113) อาคารเรยีน 212 ล./57-ข สาํหรบัก่อสรา้งในเขตแผ่นดนิไหว 
โรงเรยีนบา้นวงัสงิห ์ตาํบลสงิห ์อาํเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบรุ ี1 หลงั               14,524,800 บาท
วงเงนิทงัสนิ               18,160,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ                3,635,200  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ               14,524,800  บาท

(114) อาคารเรยีน 318 ล./55-ข ในเขตแผ่นดนิไหว โรงเรยีนบา้นแมค่าํ
(ประชานุเคราะห)์ ตาํบลแมค่าํ อาํเภอแมจ่นั จงัหวดัเชยีงราย 1 หลงั               16,605,000 บาท
วงเงนิทงัสนิ               21,445,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ                4,840,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ               16,605,000  บาท

(115) อาคารเรยีน 318 ล./55-ข ในเขตแผ่นดนิไหว 
โรงเรยีนอนุบาลเวยีงแก่น ตาํบลหลา่ยงาว อาํเภอเวยีงแก่น จงัหวดัเชยีงราย 1 หลงั               16,160,000 บาท
วงเงนิทงัสนิ               21,000,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ                4,840,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ               16,160,000  บาท

(116) อาคารเรยีน 212 ล./57-ข สาํหรบัก่อสรา้งในเขตแผ่นดนิไหว 
โรงเรยีนบา้นเวยีงฝาง ตาํบลเวยีง อาํเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม ่1 หลงั               12,364,800 บาท
วงเงนิทงัสนิ               16,000,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ                3,635,200  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ               12,364,800  บาท

(117) อาคารเรยีน 216 ล./57-ข สาํหรบัก่อสรา้งในเขตแผ่นดนิไหว 
โรงเรยีนชมุชนบา้นท่าขา้ม ตาํบลหางดง-บา้นตาล อาํเภอฮอด 

จงัหวดัเชยีงใหม ่1 หลงั               17,330,400 บาท
วงเงนิทงัสนิ               21,667,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ                4,336,600  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ               17,330,400  บาท

(118) อาคารเรยีน 318 ล./55-ก นอกเขตแผ่นดนิไหว 
โรงเรยีนบา้นหว้ยมว่ง ตาํบลบา้นนา อาํเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั 1 หลงั                7,224,400 บาท
วงเงนิทงัสนิ               22,576,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ                4,515,200  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                7,224,400  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                10,836,400  บาท
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(119) อาคารเรยีน 318 ล./55-ข ในเขตแผ่นดนิไหว 
โรงเรยีนบา้นแมร่ะมาดนอ้ย ตาํบลขะเนจอื อาํเภอแมร่ะมาด จงัหวดัตาก 1 หลงั               14,175,000 บาท
วงเงนิทงัสนิ               23,189,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ                4,840,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ               14,175,000  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                 4,174,000  บาท

(120) อาคารเรยีน 216 ล./57-ก โรงเรยีนนาถ่อนวทิยานุกูล ตาํบลนาถ่อน
อาํเภอธาตพุนม จงัหวดันครพนม 1 หลงั               16,910,700 บาท
วงเงนิทงัสนิ               21,156,900  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ                4,246,200  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ               16,910,700  บาท

(121) อาคารเรยีน 216 ล./57-ก โรงเรยีนวดัสระ ตาํบลท่าพญา 
อาํเภอปากพนงั จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 หลงั               16,983,800 บาท
วงเงนิทงัสนิ               21,230,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ                4,246,200  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ               16,983,800  บาท

(122) อาคารเรยีน 212 ล./57-ก โรงเรยีนบา้นศาลเจา้ไก่ต่อ 
ตาํบลศาลเจา้ไก่ต่อ อาํเภอลาดยาว จงัหวดันครสวรรค ์1 หลงั               14,256,000 บาท
วงเงนิทงัสนิ               17,824,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ                3,568,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ               14,256,000  บาท

(123) อาคารเรยีน 212 ล./57-ข สาํหรบัก่อสรา้งในเขตแผ่นดนิไหว 
โรงเรยีนชมุชนวดัราษฎรนิ์ยม ตาํบลราษฎรนิ์ยม อาํเภอไทรนอ้ย 
จงัหวดันนทบรุ ี1 หลงั               11,864,800 บาท
วงเงนิทงัสนิ               15,500,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ                3,635,200  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ               11,864,800  บาท

(124) อาคารเรยีน 318 ล./55-ก นอกเขตแผ่นดนิไหว โรงเรยีนบา้นลาแล
ตาํบลปูโยะ อาํเภอสุไหงโก-ลก จงัหวดันราธวิาส 1 หลงั               13,997,200 บาท
วงเงนิทงัสนิ               22,576,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ                4,515,200  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ               13,997,200  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                 4,063,600  บาท

(125) อาคารเรยีน 212 ล./57-ข สาํหรบัก่อสรา้งในเขตแผ่นดนิไหว 
โรงเรยีนศรเีวยีงสาวทิยาคาร ตาํบลกลางเวยีง อาํเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน 1 หลงั               12,264,800 บาท
วงเงนิทงัสนิ               15,900,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ                3,635,200  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ               12,264,800  บาท
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(126) อาคารเรยีน 212 ล./57-ข สาํหรบัก่อสรา้งในเขตแผ่นดนิไหว 
โรงเรยีนราชปิโยรสา  ยุพราชานุสรณ์ ตาํบลท่าวงัผา อาํเภอท่าวงัผา 
จงัหวดัน่าน 1 หลงั               13,341,800 บาท
วงเงนิทงัสนิ               16,977,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ                3,635,200  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ               13,341,800  บาท

(127) อาคารเรยีน 318 ล./55-ก นอกเขตแผ่นดนิไหว 
โรงเรยีนวดับา้นปะเคยีบ ตาํบลปะเคยีบ อาํเภอคูเมอืง จงัหวดับรุรีมัย ์1 หลงั               17,974,800 บาท
วงเงนิทงัสนิ               22,490,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ                4,515,200  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ               17,974,800  บาท

(128) อาคารเรยีน 212 ล./57-ข สาํหรบัก่อสรา้งในเขตแผ่นดนิไหว 
โรงเรยีนคลองสอง ตาํบลคลองสอง อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 1 หลงั               12,702,800 บาท
วงเงนิทงัสนิ               16,338,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ                3,635,200  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ               12,702,800  บาท

(129) อาคารเรยีน 318 ล./55-ก นอกเขตแผ่นดนิไหว 
โรงเรยีนธนาคารออมสนิ ตาํบลร่อนทอง อาํเภอบางสะพาน 

จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์1 หลงั               18,048,800 บาท
วงเงนิทงัสนิ               22,564,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ                4,515,200  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ               18,048,800  บาท

(130) อาคารเรยีน 318 ล./55-ก นอกเขตแผ่นดนิไหว โรงเรยีนบา้นท่าขา้ม
ตาํบลท่าขา้ม อาํเภอปะนาเระ จงัหวดัปตัตานี 1 หลงั               18,060,800 บาท
วงเงนิทงัสนิ               22,576,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ                4,515,200  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ               18,060,800  บาท

(131) อาคารเรยีน 212 ล./57-ก โรงเรยีนบา้นปลกัแรด ตาํบลปลกัแรด 

อาํเภอบางระกาํ จงัหวดัพษิณุโลก 1 หลงั               14,265,800 บาท
วงเงนิทงัสนิ               17,833,800  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ                3,568,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ               14,265,800  บาท

(132) อาคารเรยีน 324 ล./55-ข ในเขตแผ่นดนิไหว โรงเรยีนบา้นหนองมว่งไข่
(มว่งไขว่ทิยาคาร) ตาํบลหนองมว่งไข ่อาํเภอหนองมว่งไข ่จงัหวดัแพร่ 1 หลงั               14,387,400 บาท
วงเงนิทงัสนิ               24,290,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ                5,530,400  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ               14,387,400  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                 4,372,200  บาท
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(133) อาคารเรยีน 212 ล./57-ก โรงเรยีนอนุบาลเมอืงราชบรุ ีตาํบลอ่างทอง
อาํเภอเมอืงราชบรุ ีจงัหวดัราชบรุ ี1 หลงั               14,272,000 บาท
วงเงนิทงัสนิ               17,840,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ                3,568,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ               14,272,000  บาท

(134) อาคารเรยีน 318 ล./55-ข ในเขตแผ่นดนิไหว โรงเรยีนตาํบลบา้นแป้น
ตาํบลบา้นแป้น อาํเภอเมอืงลาํพูน จงัหวดัลาํพูน 1 หลงั               11,207,900 บาท
วงเงนิทงัสนิ               19,570,500  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ                4,840,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ               11,207,900  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                 3,522,600  บาท

(135) อาคารเรยีน 212 ล./57-ก โรงเรยีนบา้นเพยีมาต (รฐัราษฎรพ์ทิยาคาร)
ตาํบลหนองแค อาํเภอราษไีศล จงัหวดัศรสีะเกษ 1 หลงั               14,242,000 บาท
วงเงนิทงัสนิ               17,810,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ                3,568,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ               14,242,000  บาท

(136) อาคารเรยีน 212 ล./57-ก โรงเรยีนบา้นภูมซิรอล ตาํบลเสาธงชยั 
อาํเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรสีะเกษ 1 หลงั               11,202,000 บาท
วงเงนิทงัสนิ               14,770,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ                3,568,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ               11,202,000  บาท

(137) อาคารเรยีน 318 ล./55-ก นอกเขตแผ่นดนิไหว 
โรงเรยีนชมุชนดงมะไฟเจรญิศิลป์ ตาํบลขมนิ อาํเภอเมอืงสกลนคร 
จงัหวดัสกลนคร 1 หลงั               13,739,800 บาท
วงเงนิทงัสนิ               18,255,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ                4,515,200  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ               13,739,800  บาท

(138) อาคารเรยีน 318 ล./55-ข ในเขตแผ่นดนิไหว โรงเรยีนบา้นกาํแพงเพชร
ตาํบลท่าชะมวง อาํเภอรตัภูม ิจงัหวดัสงขลา 1 หลงั               16,640,000 บาท
วงเงนิทงัสนิ               21,480,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ                4,840,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ               16,640,000  บาท

(139) อาคารเรยีน 212 ล./57-ข สาํหรบัก่อสรา้งในเขตแผ่นดนิไหว 
โรงเรยีนชมุชนวดัควนมดี ตาํบลคลองเปียะ อาํเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา 1 หลงั                9,451,600 บาท
วงเงนิทงัสนิ               18,176,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ                3,635,200  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                9,451,600  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                 5,089,200  บาท
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(140) อาคารเรยีน 212 ล./57-ก โรงเรยีนบา้นตลงิชนั ตาํบลตลงิชนั 

อาํเภอบา้นด่านลานหอย จงัหวดัสุโขทยั 1 หลงั               14,267,000 บาท
วงเงนิทงัสนิ               17,835,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ                3,568,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ               14,267,000  บาท

(141) อาคารเรยีน 212 ล./57-ก โรงเรยีนอนุบาลหวัตะพาน (รตันวารี) 
ตาํบลรตันวาร ีอาํเภอหวัตะพาน จงัหวดัอาํนาจเจรญิ 1 หลงั               10,932,000 บาท
วงเงนิทงัสนิ               14,500,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ                3,568,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ               10,932,000  บาท

(142) อาคารเรยีน 212 ล./57-ก โรงเรยีนวดัพระฝาง ตาํบลผาจกุ 
อาํเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ ์1 หลงั               14,262,000 บาท
วงเงนิทงัสนิ               17,830,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ                3,568,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ               14,262,000  บาท

(143) อาคารเรยีน 318 ล./55-ก นอกเขตแผ่นดนิไหว โรงเรยีนเขอืงใน 

(เจรญิราษฎร)์ ตาํบลเขอืงใน อาํเภอเขอืงใน จงัหวดัอบุลราชธานี 1 หลงั               18,054,800 บาท
วงเงนิทงัสนิ               22,570,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ                4,515,200  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ               18,054,800  บาท

(144) อาคารเรยีน 212 ล./57-ก โรงเรยีนบา้นตากแดด ตาํบลตากแดด 

อาํเภอตระการพชืผล จงัหวดัอบุลราชธานี 1 หลงั               14,262,000 บาท
วงเงนิทงัสนิ               17,830,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ                3,568,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ               14,262,000  บาท

(145) อาคารเรยีน 318 ล./55-ก นอกเขตแผ่นดนิไหว โรงเรยีนพฒันานิคม
ตาํบลพฒันานิคม อาํเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบรุ ี1 หลงั               14,168,600 บาท
วงเงนิทงัสนิ               18,683,800  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ                4,515,200  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ               14,168,600  บาท

(146) อาคารเรยีน 216 ล./57-ก โรงเรยีนท่าแพผดุงวทิย ์ตาํบลแป-ระ 
อาํเภอท่าแพ จงัหวดัสตูล 1 หลงั               16,984,800 บาท
วงเงนิทงัสนิ               21,231,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ                4,246,200  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ               16,984,800  บาท

(147) อาคารเรยีน 212 ล./57-ก โรงเรยีนท่าตูมประชาเสรมิวทิย ์
ตาํบลท่าตูม อาํเภอท่าตูม จงัหวดัสุรนิทร ์1 หลงั               14,252,000 บาท
วงเงนิทงัสนิ               17,820,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ                3,568,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ               14,252,000  บาท
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(148) อาคารเรยีน 212 ล./57-ก โรงเรยีนบงึสามพนัวทิยาคม 

ตาํบลซบัสมอทอด อาํเภอบงึสามพนั จงัหวดัเพชรบูรณ์ 1 หลงั               12,130,000 บาท
วงเงนิทงัสนิ               15,698,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ                3,568,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ               12,130,000  บาท

(149) อาคารเรยีน 324 ล./55-ข ในเขตแผ่นดนิไหว โรงเรยีนปายวทิยาคาร
ตาํบลเวยีงใต ้อาํเภอปาย จงัหวดัแมฮ่่องสอน 1 หลงั               22,119,600 บาท
วงเงนิทงัสนิ               27,650,000  บาท
ปี 2565 ตงังบประมาณ                5,530,400  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ               22,119,600  บาท

1.1.2.3 ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสงิก่อสรา้งประกอบ                5,978,000 บาท
(1) ค่าก่อสรา้งสนามกฬีาและสงิก่อสรา้งประกอบทมีรีาคาต่อหน่วย
ตาํกวา่ 10 ลา้นบาท รวม 35 รายการ (รวม 35 หน่วย)                5,978,000 บาท

1.1.2.4 ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสงิก่อสรา้งประกอบ           1,867,193,600 บาท
(1) ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสงิก่อสรา้งประกอบทมีรีาคาต่อหน่วย
ตาํกวา่ 10 ลา้นบาท รวม 5,205 รายการ (รวม 5,205 หน่วย)           1,867,193,600 บาท

1.1.2.5 ค่าก่อสรา้งอนืๆ             398,466,300 บาท
(1) ค่าก่อสรา้งอนืๆทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 10 ลา้นบาท             332,211,300 บาท
รวม 340 รายการ (รวม 340 หน่วย)

(2) โรงอาหาร แบบ 101 ล./27 พเิศษ (ปรบัปรุงชนับนเป็นโรงพลศึกษา) 
โรงเรยีนประเทยีบวทิยาทาน ตาํบลหนองสรวง อาํเภอวหิารแดง 
จงัหวดัสระบรุ ี1 หลงั               13,251,000 บาท
(3) โรงอาหาร แบบ 101 ล./27 พเิศษ (ปรบัปรุงชนับนเป็นโรงพลศึกษา) 
โรงเรยีนมวกเหลก็วทิยา ตาํบลมติรภาพ อาํเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบรุ ี1 หลงั               13,251,000 บาท
(4) โรงอาหาร แบบ 101 ล./27 พเิศษ (ปรบัปรุงชนับนเป็นโรงพลศึกษา) 
โรงเรยีนวงันาํเยน็วทิยาคม ตาํบลวงันาํเยน็ อาํเภอวงันาํเยน็ 

จงัหวดัสระแกว้ 1 หลงั               13,251,000 บาท
(5) โรงอาหาร แบบ 101 ล./27 พเิศษ (ปรบัปรุงชนับนเป็นโรงพลศึกษา) 
โรงเรยีนพบพระวทิยาคม ตาํบลพบพระ อาํเภอพบพระ จงัหวดัตาก 1 หลงั               13,251,000 บาท
(6) โรงอาหาร แบบ 101 ล./27 พเิศษ (ปรบัปรุงชนับนเป็นโรงพลศึกษา) 
โรงเรยีนเสนานุเคราะห ์ตาํบลโพธกิลาง อาํเภอเมอืงนครราชสมีา 
จงัหวดันครราชสมีา 1 หลงั               13,251,000 บาท

2. งบรายจา่ยอนื             156,188,700 บาท
1) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงานโครงการโรงเรยีนคุณภาพประจาํตาํบล               78,764,500 บาท
2) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงานโครงการพฒันาโรงเรยีนคุณภาพของชมุชน 

บนพนืทสูีงในถนิทรุกนัดารและบนพนืทเีกาะ               59,558,000 บาท
3) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงานโครงการยกระดบัคุณภาพการศึกษา 
(โรงเรยีนคุณภาพของชมุชน, โรงเรยีนมธัยมดสีมีมุเมอืง)               17,866,200 บาท
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บาท
7.4.5.1 วตัถปุระสงค์

7.4.5.2 สถานทดีาํเนินการ

7.4.5.3 ระยะเวลาดาํเนินการ    5 ปี  (ปี 2565 ถงึ  ปี 2569)
7.4.5.4 วงเงนิทงัสนิของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท
7.4.5.5 งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
           22.9467                  -                    -                    -              22.9467
           22.9467                  -                    -                    -              22.9467

7.4.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

เรมิตน้ - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

คน 50,000

( 22,088 )

100,000 150,000 200,000 250,000

ลา้นบาท            28.5161            22.9467            22.9467            22.9467            22.9467
ลา้นบาท            28.5161            22.9467            22.9467            22.9467            22.9467
ลา้นบาท            28.5161            22.9467            22.9467            22.9467            22.9467

ลา้นบาท                  -                    -                    -                    -                    - 

ลา้นบาท                  -                    -                    -                    -                    - 

ลา้นบาท                  -                    -                    -                    -                    - 

ลา้นบาท                  -                    -                    -                    -                    - 
* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2566 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ .ศ. 2567 - 2569

เชงิปรมิาณ : จาํนวนครูและบคุลากรทางการศึกษา
ไดร้บัการพฒันาดา้นทกัษะเทคโนโลยดีจิทิลั
(Digital Competency)

รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอนื
เงนินอกงบประมาณ

7.4.5 โครงการท ี5 : โครงการยกระดบัความเป็นเลศิดา้นดิจทิลัสาํหรบัครู
                       และบคุลากรทางการศึกษาเพอืรองรบัการพฒันาประเทศ
                       และเปลยีนแปลงในศตวรรษท ี 21                              22,946,700

ตวัชีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เพอืยกระดบัศกัยภาพทกัษะเทคโนโลยดีจิทิลั (Digital Literacy) ของขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา
ใหม้คีวามรูค้วามสามารถดา้นทกัษะดจิทิลั

ศูนยพ์ฒันาศกัยภาพบคุคลเพอืความเป็นเลศิ (Human Capital Excellence Center : HCEC)

                   120,302,900
                   120,302,900

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทงัสนิ
1. พฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษยด์า้นเทคโนโลยดีจิทิลั
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการยกระดบัความเป็นเลศิดา้นดิจทิลัสาํหรบัครู
            และบุคลากรทางการศึกษาเพอืรองรบัการพฒันาประเทศ
            และเปลยีนแปลงในศตวรรษที 21           22,946,700 บาท
1. งบดาํเนินงาน               22,946,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ               22,946,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ                  150,000 บาท
(2) ค่าเบยีเลยีง ค่าเช่าทพีกัและค่าพาหนะ               19,248,000 บาท
(3) ค่ารบัรองและพธิกีาร                1,353,700 บาท
(4) ค่าจา้งเหมาบรกิาร                  330,000 บาท
(5) วสัดุสาํนกังาน                1,865,000 บาท
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บาท
7.4.6.1 วตัถปุระสงค์

7.4.6.2 สถานทดีาํเนินการ

7.4.6.3 ระยะเวลาดาํเนินการ    10 ปี  (ปี 2560 ถงึ  ปี 2569)
7.4.6.4 วงเงนิทงัสนิของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท
7.4.6.5 งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
                 -                    -                    -            151.1864          151.1864
                 -                    -                    -              13.5040            13.5040

                 -                    -                    -               9.6604             9.6604

                 -                    -                    -              32.1186            32.1186

                 -                    -                    -              26.6225            26.6225

                 -                    -                    -              14.2885            14.2885

                 -                    -                    -               7.5624             7.5624

                 -                    -                    -              15.5070            15.5070

                 -                    -                    -               7.5768             7.5768

                 -                    -                    -               3.3996             3.3996

                 -                    -                    -              10.1980            10.1980

                 -                    -                    -              10.7486            10.7486

10. การพฒันาเดก็ปฐมวยัอย่างมคุีณภาพ
11. การพฒันามาตรฐานระบบการประเมนิมาตรฐาน
และการประกนัคุณภาพการศึกษา

9. ส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพตามพหปุญัญาระดบัการศึกษา
ขนัพนืฐาน

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทงัสนิ
1. การขบัเคลอืนการจดัการเรยีนรูส้ะเตม็ศึกษา
2. การส่งเสรมิและพฒันาระบบการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
3. พฒันาคลงัเครอืงมอืมาตรฐานเพอืยกระดบัคุณภาพผูเ้รยีน
ในศตวรรษท ี21

4. การยกระดบัผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาตทิสีอดคลอ้ง
กบับรบิทพนืที
5. การขบัเคลอืนการจดัการเรยีนรูว้ทิยาการคาํนวณ
และการออกแบบเทคโนโลยี
6. การพฒันาระบบธนาคารหน่วยกติ และผลคะแนนการเรยีน
เฉลยีสะสม
7. การยกระดบัสมรรถนะความฉลาดรูข้องผูเ้รยีน
ตามกรอบการประเมนิ PISA 2025 สู่การเพมิขดีความสามารถ
การแขง่ขนัในศตวรรษท ี21

8. การพฒันาการจดัการเรยีนรูสู่้การเรยีนรูฐ้านสมรรถนะ 
เพอืใหส้อดคลอ้งตามบรบิทของพนืที

หน่วย:ลา้นบาท

7.4.6 โครงการท ี6 : โครงการพฒันาหลกัสูตรกระบวนการเรยีนการสอน
                        การวดัและประเมินผล                             151,186,400

ผูเ้รยีนและประชาชนกลุม่เป้าหมายไดร้บัการศึกษาทมีคุีณภาพและมมีาตรฐาน เกดิการเรยีนรูต้ลอดชวีติอย่างทวัถงึ
พรอ้มทงัมทีกัษะและศกัยภาพในการประกอบอาชพีทสีอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประเทศ

สถานศึกษาในสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพนืฐาน

                 3,002,763,600
                 3,002,763,600
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7.4.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

เรมิตน้ - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

โรงเรยีน 9,000

( 1,000 )

18,000 20,000 22,000 24,000

โรงเรยีน 29,817

( 1,000 )

29,817 29,400 29,400 29,400

รอ้ยละ 80

( 60 )

80 80 80 80

รอ้ยละ 80

( 11 )

85 85 90 90

รอ้ยละ 70

( 20 )

65 70 75 80

รอ้ยละ 80

( 60 )

75 75 75 75

รอ้ยละ 3

( - )

3 3 3 3

รอ้ยละ 80

( 91.46 )

85 85 85 85

รอ้ยละ 80

( 80 )

80 85 85 85

ลา้นบาท        2,398.0180          151.1864          151.1864          151.1864          151.1864
ลา้นบาท        2,398.0180          151.1864          151.1864          151.1864          151.1864
ลา้นบาท        1,574.8297                  -                    -                    -                    - 

ลา้นบาท                  -                    -                    -                    -                    - 

ลา้นบาท                  -                    -                    -                    -                    - 

ลา้นบาท          823.1883          151.1864          151.1864          151.1864          151.1864

ลา้นบาท                  -                    -                    -                    -                    - 
* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2566 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ .ศ. 2567 - 2569

เงนินอกงบประมาณ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของเขตพนืทกีารศึกษาทไีดร้บั
เครอืงมอืประเมนิสมรรถนะหลกั 5 สมรรถนะของผูเ้รยีน
ใน 4 ช่วงชนั มคุีณภาพสอดคลอ้งตามหลกัสูตร

เชงิคุณภาพ : คะแนนเฉลยีรอ้ยละของผลการประเมนิ
คุณภาพผูเ้รยีน (NT) สูงกวา่ปีทผีา่นมา
เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของนกัเรยีนปฐมวยัมคุีณภาพ
ตามหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั
เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของสถานศึกษาขนัพนืฐานมคุีณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาทกีาํหนดไว ้

รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอนื

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนสถานศึกษาทไีดร้บัการพฒันา
การจดัการเรยีนรูส้ะเตม็ศึกษา
เชงิปรมิาณ : จาํนวนสถานศึกษาทไีดร้บัการพฒันา
การจดัการเรยีนรูว้ทิยาการคาํนวณและการออกแบบ
เทคโนโลยี

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของเครอืงมอืประเมนิสมรรถนะหลกั
5 สมรรถนะของผูเ้รยีน ใน 4 ช่วงชนั มคุีณภาพสอดคลอ้ง
ตามหลกัสูตร

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของสถานศึกษาทเีขา้ร่วมโครงการ
มกีารจดัการเรยีนรูต้ามแนวทางสะเตม็ศึกษา

งบประมาณ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของสถานศึกษาทสีอนในระดบั
มธัยมศึกษาตอนตน้ ไดร้บัการเตรยีมความพรอ้ม 

(ดา้นการอ่าน คณิตศาสตร ์และวทิยาศาสตร์ )
ในการประเมนิระดบันานาชาตติามโครงการ PISA

ตวัชีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนบั
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการพฒันาหลกัสูตรกระบวนการเรียนการสอน 
            การวดัและประเมินผล         151,186,400 บาท
1. งบรายจา่ยอนื             151,186,400 บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงานโครงการการยกระดบัผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ
ทสีอดคลอ้งกบับรบิทพนืที               26,622,500 บาท
2) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงานโครงการการพฒันามาตรฐานระบบการประเมนิมาตรฐาน
และการประกนัคุณภาพการศึกษา               10,748,600 บาท
3) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงานโครงการการส่งเสรมิและพฒันาระบบการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา                9,660,400 บาท
4) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงานโครงการการพฒันาเดก็ปฐมวยัอย่างมคุีณภาพ               10,198,000 บาท
5) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงานโครงการการพฒันาคลงัเครืองมอืมาตรฐาน
เพอืยกระดบัคุณภาพผูเ้รยีนในศตวรรษท ี21               32,118,600 บาท
6) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงานโครงการการขบัเคลอืนการจดัการเรยีนรูส้ะเต็มศึกษา               13,504,000 บาท
7) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงานโครงการการขบัเคลอืนการจดัการเรยีนรูว้ทิยาการคาํนวณ
และการออกแบบเทคโนโลยี               14,288,500 บาท
8) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงานโครงการการพฒันาระบบธนาคารหน่วยกติ และผลคะแนน
การเรยีนเฉลยีสะสม                7,562,400 บาท
9) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงานโครงการยกระดบัสมรรถนะความฉลาดรูข้องผูเ้รยีน
ตามกรอบการประเมนิ PISA 2025 สู่การเพมิขดีความสามารถการแขง่ขนั
ในศตวรรษท ี21               15,507,000 บาท
10) ค่าจา้งทปีรกึษาพฒันาระบบฐานขอ้มลูและแพลตฟอรม์ในการพฒันา
ศกัยภาพผูเ้รยีน                  828,000 บาท
11) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงานโครงการการพฒันาการจดัการเรยีนรูสู่้การเรยีนรู ้
ฐานสมรรถนะ เพอืใหส้อดคลอ้งตามบรบิทของพนืที                7,576,800 บาท
12) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงานโครงการส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพตามพหุปญัญา
ระดบัการศึกษาขนัพนืฐาน                2,571,600 บาท

181



บาท
บาท

7.5.1.1 วตัถปุระสงค์

7.5.1.2 สถานทดีาํเนินการ

7.5.1.3 ระยะเวลาดาํเนินการ    10 ปี  (ปี 2560 ถงึ  ปี 2569)
7.5.1.4 วงเงนิทงัสนิของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท
7.5.1.5 งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
           58.7380          258.9120                  -                    -            317.6500
           58.7380          258.9120                  -                    -            317.6500

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

เรมิตน้ - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

รอ้ยละ 100

( 100 )

100 100 100 100

รอ้ยละ 100

( 100 )

100 100 100 100

ลา้นบาท        4,503.8848          317.6500            58.7380            58.7380            58.7380
ลา้นบาท        4,503.8848          317.6500            58.7380            58.7380            58.7380
ลา้นบาท        1,036.8341            58.7380            58.7380            58.7380            58.7380

ลา้นบาท        3,210.7207          258.9120                  -                    -                    - 

ลา้นบาท                  -                    -                    -                    -                    - 

ลา้นบาท          256.3300                  -                    -                    -                    - 

ลา้นบาท                  -                    -                    -                    -                    - 
* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2566 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ .ศ. 2567 - 2569

      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอนื
เงนินอกงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทงัสนิ
1. การส่งเสรมิการจดัการศึกษาทางไกล

ตวัชีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของโรงเรยีนขนาดเลก็ในสงักดั สพฐ .

จดัการเรยีนโดยใชเ้ทคโนโลยทีางไกลผา่นดาวเทยีม (DLTV)

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของโรงเรยีนขนาดกลางและขนาดใหญ่
ในสงักดั สพฐ. จดัการเรยีนโดยใชเ้ทคโนโลยทีางไกล
ผา่นเทคโนโลยสีารสนเทศ (DLIT)

รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ

หน่วย:ลา้นบาท

7.5. แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความเสมอภาคทางการศึกษา                         37,745,114,100
7.5.1 โครงการท ี1 : โครงการพฒันาสอืและเทคโนโลยีสารสนเทศเพอืการศึกษา                             317,650,000

เพอืส่งเสรมิการจดัการศึกษาดว้ยเทคโนโลยทีางไกลผา่นดาวเทยีม (DLTV) และเทคโนโลยทีางไกล
ผา่นเทคโนโลยสีารสนเทศ (DLIT)

สาํนกังานเขตพนืทกีารศึกษาและสถานศึกษาในสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพนืฐาน

                 4,997,748,800
                 4,997,748,800
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการพฒันาสอืและเทคโนโลยีสารสนเทศเพอืการศึกษา         317,650,000 บาท
1. งบดาํเนินงาน               58,738,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ               58,738,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ                  510,000 บาท
(2) ค่าเบยีเลยีง ค่าเช่าทพีกัและค่าพาหนะ               14,144,000 บาท
(3) ค่าจา้งเหมาบรกิาร               21,747,000 บาท
(4) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม               21,400,000 บาท
(5) ค่ารบัรองและพธิกีาร                  925,000 บาท
(6) วสัดุสาํนกังาน                    12,000 บาท

2. งบลงทนุ             258,912,000 บาท
2.1 ค่าครุภณัฑ ์ทดิีนและสงิกอ่สรา้ง             258,912,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์             258,912,000 บาท
2.1.1.1 ครุภณัฑก์ารศึกษา             258,912,000 บาท

(1) ครุภณัฑก์ารศึกษาทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 1 ลา้นบาท
รวม 7,914 รายการ (รวม 15,753 หน่วย)             258,912,000 บาท
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บาท
7.5.2.1 วตัถปุระสงค์

7.5.2.2 สถานทดีาํเนินการ

7.5.2.3 ระยะเวลาดาํเนินการ    10 ปี  (ปี 2560 ถงึ  ปี 2569)
7.5.2.4 วงเงนิทงัสนิของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท
7.5.2.5 งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
           95.5473                  -            277.1250                  -            372.6723
           48.7173                  -            277.1250                  -            325.8423

           46.8300                  -                    -                    -              46.8300

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

เรมิตน้ - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

รอ้ยละ 80

( - )

80 80 80 80

ลา้นบาท        2,459.7044          372.6723          372.6723          372.6723          372.6723
ลา้นบาท        2,459.7044          372.6723          372.6723          372.6723          372.6723
ลา้นบาท        1,701.2112            95.5473            95.5473            95.5473            95.5473

ลา้นบาท                  -                    -                    -                    -                    - 

ลา้นบาท          758.4932          277.1250          277.1250          277.1250          277.1250

ลา้นบาท                  -                    -                    -                    -                    - 

ลา้นบาท                  -                    -                    -                    -                    - 
* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2566 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ .ศ. 2567 - 2569

      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอนื
เงนินอกงบประมาณ

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของสถานศึกษาในพนืทลีกัษณะพเิศษ
ไดร้บัการพฒันา

รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ

งบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

1. พฒันาการจดัการศึกษาโรงเรยีนทตีงัในพนืทลีกัษณะพเิศษ
2. การยกระดบัคุณภาพโรงเรยีนขยายโอกาส

ตวัชีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนบั

รวมทงัสนิ

7.5.2 โครงการท ี2 : โครงการสรา้งโอกาสและลดความเหลอืมลาํทางการศึกษาในระดบัพนืที                             372,672,300

เพอืส่งเสรมิใหเ้กดิการพฒันานกัเรยีนในพนืทพีเิศษ ไดแ้ก่ โรงเรยีนพนืทสูีงในถนิทรุกนัดาร
โรงเรยีนพนืทเีกาะแก่ง และโรงเรยีนในพนืทขีา้งเคยีงโครงการพฒันาดอยตงุอนัเนืองมาจากพระราชดาํริ
ใหไ้ดร้บัโอกาสทางการศึกษาอย่างทวัถงึและมคุีณภาพ

สถานศึกษาในสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพนืฐานทตีงัอยู่ในพนืทลีกัษณะพเิศษ

                 3,950,393,600
                 3,950,393,600

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการสรา้งโอกาสและลดความเหลอืมลาํทางการศึกษา
            ในระดบัพนืที         372,672,300 บาท
1. งบดาํเนินงาน               95,547,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ               95,547,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ                  154,800 บาท
(2) ค่าเบยีเลยีง ค่าเช่าทพีกัและค่าพาหนะ               46,776,500 บาท
(3) ค่ารบัรองและพธิกีาร                  136,900 บาท
(4) วสัดุสาํนกังาน                    20,100 บาท
(5) วสัดุการศึกษา               48,459,000 บาท

2. งบเงนิอดุหนุน             277,125,000 บาท
2.1 เงนิอดุหนุนทวัไป             277,125,000 บาท

1) เงนิอดุหนุนค่าอาหารนกัเรยีนพกันอนสาํหรบัโรงเรยีนในพนืทยีากลาํบาก             277,125,000 บาท
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บาท
7.5.3.1 วตัถปุระสงค์

7.5.3.2 สถานทดีาํเนินการ

7.5.3.3 ระยะเวลาดาํเนินการ    10 ปี  (ปี 2560 ถงึ  ปี 2569)
7.5.3.4 วงเงนิทงัสนิของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท
7.5.3.5 งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
                 -                    -         37,054.7918                  -         37,054.7918
                 -                    -         37,054.7918                  -         37,054.7918

7.5.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

เรมิตน้ - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

คน 40,706,642

( 40,351,110 )

6,339,932 6,339,932 6,339,932 6,339,932

ลา้นบาท     223,966.4399       37,054.7918       37,054.7918       37,054.7918       37,054.7918
ลา้นบาท     223,966.4399       37,054.7918       37,054.7918       37,054.7918       37,054.7918
ลา้นบาท                  -                    -                    -                    -                    - 

ลา้นบาท                  -                    -                    -                    -                    - 

ลา้นบาท     223,966.4399       37,054.7918       37,054.7918       37,054.7918       37,054.7918

ลา้นบาท                  -                    -                    -                    -                    - 

ลา้นบาท                  -                    -                    -                    -                    - 
* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2566 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ .ศ. 2567 - 2569

เงนินอกงบประมาณ
      - งบรายจ่ายอนื

ตวัชีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัเรยีนทไีดร้บัการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย
ในการจดัการศึกษาขนัพนืฐาน

รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน

                        37,054,791,800

เพอืใหน้กัเรยีนทกุคนมโีอกาสไดร้บัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้าย สาํหรบัการศึกษาขนัพนืฐาน

สถานศึกษาในสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพนืฐาน

              372,185,607,100
              372,185,607,100

7.5.3 โครงการท ี3 : โครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตงัแตร่ะดบั
                       อนุบาลจนจบการศึกษาขนัพนืฐาน

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทงัสนิ
1. การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาขนัพนืฐาน
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษา
            ตงัแต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขนัพนืฐาน 37,054,791,800 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน          37,054,791,800 บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทวัไป          37,054,791,800 บาท
1) ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาขนัพนืฐาน         37,054,791,800 บาท

1.1) ค่าหนงัสอืเรยีน           5,136,298,600 บาท
1.2) ค่าอปุกรณ์การเรยีน           2,925,266,500 บาท
1.3) ค่าเครืองแบบนกัเรยีน           2,803,059,100 บาท
1.4) ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน           4,283,240,200 บาท
1.5) ค่าจดัการเรยีนการสอน         21,906,927,400 บาท
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บาท
บาท

7.6.1.1 วตัถปุระสงค์

7.6.1.2 สถานทดีาํเนินการ

7.6.1.3 ระยะเวลาดาํเนินการ    10 ปี  (ปี 2561 ถงึ  ปี 2570)
7.6.1.4 วงเงนิทงัสนิของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท
7.6.1.5 งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
           18.6268                  -            119.8800                  -            138.5068
           18.6268                  -            119.8800                  -            138.5068

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

เรมิตน้ - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

รอ้ยละ - 80 80 80 80

รอ้ยละ 50

( 50 )

 -  -  -  -

รอ้ยละ 3

( 3 )

 -  -  -  -

ลา้นบาท        1,775.1114          138.5068          138.5068          138.5068          138.5068
ลา้นบาท        1,775.1114          138.5068          138.5068          138.5068          138.5068
ลา้นบาท        1,070.9264            18.6268            18.6268            18.6268            18.6268

ลา้นบาท                  -                    -                    -                    -                    - 

ลา้นบาท          698.7900          119.8800          119.8800          119.8800          119.8800

ลา้นบาท             5.3950                  -                    -                    -                    - 

ลา้นบาท                  -                    -                    -                    -                    - 
* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2566 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ .ศ. 2567 - 2569

      - งบรายจ่ายอนื
เงนินอกงบประมาณ

      - งบเงนิอดุหนุน

ตวัชีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ

รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของการสูญเสยีและเหตกุารณ์
ความรุนแรงทเีกดิกบัสถานศึกษาของรฐัลดลง
เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของประชากรวยัเรยีนทศึีกษา
ในสถานศึกษาของรฐัผา่นเกณฑก์ารคดักรอง
ความสามารถในการอ่านและการเขยีนภาษาไทยเพมิขนึ

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของประชาชนกลุม่เป้าหมาย
ใหค้วามร่วมมอืกบัภาครฐั

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทงัสนิ
1. ส่งเสรมิการศึกษารองรบัการพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

                 2,329,138,600

7.6 แผนงานบูรณาการขบัเคลอืนการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้                             138,506,800
7.6.1 โครงการท ี1 : โครงการพฒันาตามศกัยภาพของพนืที                             138,506,800

 - เพอืจดัการศึกษาขนัพนืฐานในพนืทจีงัหวดัชายแดนภาคใตใ้หม้คุีณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของประเทศ 

 - เพอืใหผู้เ้รยีนในพนืทจีงัหวดัชายแดนภาคใตไ้ดร้บัโอกาสในการจดัการศึกษาขนัพนืฐานไดอ้ย่างทวัถงึ 
 - เพอืใหบ้คุลากรทางการศึกษาในพนืทจีงัหวดัชายแดนภาคใตม้คีวามปลอดภยัในชวีติทรพัยส์นิ
   และมขีวญักาํลงัใจในการปฏบิตังิาน

 โรงเรยีนในพนืทจีงัหวดัชายแดนภาคใต ้จาํนวน 1,303 แหง่

                 2,329,138,600
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการพฒันาตามศกัยภาพของพนืที         138,506,800 บาท
1. งบดาํเนินงาน               18,626,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ               18,626,800 บาท
(1) ค่าเบยีเลยีง ค่าเช่าทพีกัและค่าพาหนะ                9,143,500 บาท
(2) ค่ารบัรองและพธิกีาร                  387,300 บาท
(3) วสัดุการศึกษา                9,096,000 บาท

2. งบเงนิอดุหนุน             119,880,000 บาท
2.1 เงนิอดุหนุนทวัไป             119,880,000 บาท

1) เงนิอดุหนุนภูมทิายาท             100,310,000 บาท
2) เงนิอดุหนุนเพอืสรา้งโอกาสใหน้กัเรยีนในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ (โรงเรยีนอปุถมัภ)์               19,200,000 บาท
3) เงนิอดุหนุนโครงการครวัโรงเรยีนสู่ครวับา้น                  370,000 บาท
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บาท
บาท

7.7.1.1 วตัถปุระสงค ์

7.7.1.2 สถานทีดาํเนินการ

7.7.1.3 ระยะเวลาดาํเนินการ    10 ปี  (ปี 2561 ถงึ  ปี 2570)
7.7.1.4 วงเงนิทงัสินของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท
7.7.1.5 งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
                -                   -                   -             60.8773           60.8773
                -                   -                   -             60.8773           60.8773

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

เริมตน้ - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

คน 2,500,000

( 2,157,262 )

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000

รอ้ยละ 100

( 70.24 )

100 100 100 100

ลา้นบาท          754.3311           60.8773           60.8773           60.8773          121.7546

ลา้นบาท          754.3311           60.8773           60.8773           60.8773          121.7546
ลา้นบาท          597.6176                 -                   -                   -                   - 

ลา้นบาท                 -                   -                   -                   -                   - 

ลา้นบาท                 -                   -                   -                   -                   - 

ลา้นบาท          156.7135           60.8773           60.8773           60.8773          121.7546

ลา้นบาท                 -                   -                   -                   -                   - 
* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2566 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปริมาณ : จาํนวนนกัเรียนในสงักดัสาํนกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขนัพนืฐานไดร้บัการป้องกนั
และแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศกึษา

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของเดก็และเยาวชนทเีขา้ร่วมโครงการ/
กจิกรรม มคีวามรู ้ความเขา้ใจ ในการสรา้งภูมคุิม้กนั
สรา้งการรบัรู ้รณรงค ์เฝ้าระวงั ป้องกนัและแกไ้ขปญัหา
ยาเสพตดิในสถานศกึษา

รวมทงัสิน
เงนิงบประมาณ

งบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอนื
เงนินอกงบประมาณ

รวมทงัสิน
1. ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศกึษา

ตวัชีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

                 1,058,717,600
                 1,058,717,600

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

สาํนกังานเขตพนืทกีารศึกษา และสถานศึกษาในสงักดัสาํนกังานเขตพนืทใีนการศึกษาขนัพนืฐาน

7.7 แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบาํบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ                              60,877,300
7.7.1 โครงการที 1 : โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา                              60,877,300

 - เสริมสรา้งภูมคุิม้กนัเพอืป้องกนัยาเสพตดิในกลุ่มเดก็และเยาวชนมใิหเ้ป็นผูเ้สพรายใหม่
 - เพอืสรา้งภูมคุิม้กนัใหก้บัทกุกลุ่มทมีโีอกาสเขา้ไปเกยีวขอ้งกบัยาเสพตดิ
 - เพอืป้องกนัครอบครวั ชมุชน สถานศึกษา สถานประกอบการ และสงัคมใหป้ลอดภยัจากยาเสพตดิ
 - เพอืสรา้งพลงั ความเขม้แขง็และความยงัยนืในการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ
 - พฒันากระบวนการระบบการตดิตาม ดูแล ช่วยเหลอืกลุ่มเดก็และเยาวชนทมีปีญัหายาเสพตดิ
 - สรา้งและพฒันาระบบรองรบัสนบัสนุนการคนืเดก็ดสู่ีสงัคม
 - สรา้งสถานศึกษาเขม้แขง็ และปลอดยาเสพตดิ
 - เสริมสรา้งมาตรฐานในการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาในกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติดในสถานศึกษา           60,877,300 บาท
1. งบรายจา่ยอนื               60,877,300 บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการขบัเคลอืนงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 

ของสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพนืฐาน                5,000,000 บาท
2) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันา ส่งเสรมิ สนบัสนุนการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ
ในสถานศึกษาของสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพนืฐาน               55,877,300 บาท
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บาท

บาท
7.8.1.1 วตัถปุระสงค์

7.8.1.2 สถานทดีาํเนินการ

7.8.1.3 ระยะเวลาดาํเนินการ    10 ปี  (ปี 2561 ถึง  ปี 2570)
7.8.1.4 วงเงินทงัสนิของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท
7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จาํแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงินอดุหนุน งบรายจ่ายอนื รวม
           67.3142                  -                    -                    -              67.3142
           33.6024                  -                    -                    -              33.6024

            8.7357                  -                    -                    -               8.7357

           24.9761                  -                    -                    -              24.9761

7.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงิน

เริมตน้ - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

รอ้ยละ 60

( - )

60 60 60 60

รอ้ยละ 84

( - )

88 92 96 96

ลา้นบาท          413.7167            67.3142            67.3142            67.3142            67.3142
ลา้นบาท          413.7167            67.3142            67.3142            67.3142            67.3142
ลา้นบาท          413.7167            67.3142            67.3142            67.3142            67.3142

ลา้นบาท                  -                    -                    -                    -                    - 

ลา้นบาท                  -                    -                    -                    -                    - 

ลา้นบาท                  -                    -                    -                    -                    - 

ลา้นบาท                  -                    -                    -                    -                    - 
* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2566 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

เงินนอกงบประมาณ

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้**

เชิงคุณภาพ : รอ้ยละของนกัเรียนไทยมพีฤตกิรรมทยีดึมนั
ความซอืสตัย์
เชิงคุณภาพ : รอ้ยละของหน่วยงานทผี่านเกณฑก์ารประเมนิ
ITA Online

รวมทงัสนิ
เงินงบประมาณ

ตวัชีวดั/
แหล่งเงิน

หน่วยนับ

      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอุดหนุน
      - งบรายจ่ายอนื

รวมทงัสนิ
1. เสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนกัรูใ้นการป้องกนั
และปราบปรามการทจุริต
2. การบูรณาการระบบการประเมนิดา้นคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาํเนินงานของหน่วยงาน
3. เสริมสรา้งธรรมาภบิาลเพอืเพมิประสทิธิภาพในการบริหารจดัการ

กิจกรรม
งบรายจ่าย

7.8 แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤติมิชอบ                               67,314,200
7.8.1 โครงการท ี1 : โครงการเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภบิาล
                        ในสถานศึกษา                               67,314,200

- เพอืเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนกัรูใ้นการป้องกนัการทจุริตใหก้บันกัเรียน ครู ผูบ้ริหาร 
  และบคุลากรทางการศึกษาในสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพนืฐาน
- เพอืพฒันาและยกระดบัธรรมาภบิาลในการบริหาร การจดัการของหน่วยงานในสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพนืฐาน
- เพอืพฒันานวตักรรมการป้องกนัการทจุริตเชิงรุกของหน่วยงานในสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพนืฐาน
  ใหเ้ขม้แขง็และมปีระสทิธิภาพ

สถานศึกษาในสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพนืฐาน

                    682,973,500
                    682,973,500

หน่วย:ลา้นบาท
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
            ในสถานศึกษา 67,314,200 บาท
1. งบดาํเนินงาน               67,314,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ               67,314,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ                  933,600 บาท
(2) ค่าเบยีเลยีง ค่าเช่าทพีกัและค่าพาหนะ               63,005,800 บาท
(3) ค่ารบัรองและพธิกีาร                3,258,700 บาท
(4) วสัดุสาํนกังาน                  116,100 บาท
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หน่วยงาน :

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
1. เงนินอกงบประมาณสะสมคงเหลอืยกมา          346.3733          337.4295          299.4295          251.4295          203.4295          155.4295
2. รายไดป้ระเภทเงนินอกงบประมาณ             1.3073             2.0000             2.0000             2.0000             2.0000             2.0000

2.1 เงนิรายได ้             1.3073             2.0000             2.0000             2.0000             2.0000             2.0000

2.2 เงนิทรีฐับาลอดุหนุนหรือจดัสรรให ้                  -                   -                   -                   -                   -                   - 

2.3 ทนุหมนุเวยีน                  -                   -                   -                   -                   -                   - 

2.4 เงนิช่วยเหลอืจากต่างประเทศ                  -                   -                   -                   -                   -                   - 

2.5 เงนิอดุหนุนและบริจาค                  -                   -                   -                   -                   -                   - 

2.6 เงนิกูใ้นประเทศ                  -                   -                   -                   -                   -                   - 

2.7 เงนิกูต่้างประเทศ                  -                   -                   -                   -                   -                   - 

2.8 อนืๆ                  -                   -                   -                   -                   -                   - 

3. รวมเงนินอกงบประมาณทงัสิน (1.+2.)          347.6806          339.4295          301.4295          253.4295          205.4295          157.4295
4. นําไปสมทบกบังบประมาณ                  -                   -                   -                   -                   -                   - 

4.1 งบบคุลากร                  -                   -                   -                   -                   -                   - 

4.2 งบดาํเนินงาน                  -                   -                   -                   -                   -                   - 

4.3 งบลงทนุ                  -                   -                   -                   -                   -                   - 

4.4 งบเงนิอดุหนุน                  -                   -                   -                   -                   -                   - 

4.5 งบรายจ่ายอนื                  -                   -                   -                   -                   -                   - 

5. คงเหลอืหลงัหกัเงนินําไปสมทบกบังบประมาณ (3.-4.)          347.6806          339.4295          301.4295          253.4295          205.4295          157.4295
6. แผนการใชจ้า่ยอนื           10.2511           40.0000           50.0000           50.0000           50.0000           50.0000

6.1 ภารกจิพนืฐาน           10.2511           40.0000           50.0000           50.0000           50.0000           50.0000

6.1.1 รายจ่ายประจาํ             8.7168           35.0000           35.0000           35.0000           35.0000           35.0000

6.1.2 รายจ่ายลงทนุ             1.5343             5.0000           15.0000           15.0000           15.0000           15.0000

6.2 ภารกจิเพอืการพฒันา                 -                   -                   -                   -                   -                   - 

6.2.1 รายจ่ายประจาํ                  -                   -                   -                   -                   -                   - 

6.2.2 รายจ่ายลงทนุ                  -                   -                   -                   -                   -                   - 

7. คงเหลอื (5.-6.)          337.4295          299.4295          251.4295          203.4295          155.4295          107.4295

8. รายงานสถานะและแผนการใชจ้่ายเงินนอกงบประมาณ
หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ตาํแหน่ง)

สถานะการเงนิ ปี 2564
แผนการใชจ้า่ยเงนินอกงบประมาณ
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งบประมาณรายจา่ย บาท บาท
เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท
หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทนีาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วิสยัทศัน์

2. พนัธกจิ
1. จดัและส่งเสรมิพฒันาการอาชีวศึกษา และการอบรมวชิาชีพ ใหม้คุีณภาพและไดม้าตรฐานมุ่งตอบสนองต่อ
ความตอ้งการของประเทศ

2. ยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานกาํลงัคนสายอาชีพสู่สากล
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพใหท้วัถงึ ต่อเนือง เสมอภาค และเป็นธรรม
4. เป็นแกนกลางในการจดัการอาชีวศึกษาและอบรมวชิาชีพระดบัฝีมอื เทคนิค และเทคโนโลยขีองประเทศ
5. สรา้งเครอืข่ายความร่วมมอืใหท้กุภาคส่วนมส่ีวนร่วมในการพฒันาการจดัการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวชิาชีพ
6. สรา้งองคค์วามรูแ้ละนวตักรรมเพอืนาํไปสู่การพฒันาการจดัการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวชิาชีพ
7. ส่งเสรมิและพฒันาครูและบคุลากรอาชีวศึกษาใหม้ศีกัยภาพสูงขนึและมคีวามกา้วหนา้ในวชิาชีพ

กระทรวงศึกษาธิการ
สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

งบประมาณ ปี 2565 ปี 2566

23,082,395,900                 23,724,208,500

-                               - 

สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นองคก์รผลติและพฒันากาํลงัคนทมีคุีณภาพและไดม้าตรฐานสากล 
ดว้ยเทคโนโลยทีทีนัสมยั เพอืตอบสนองความตอ้งการของประเทศตามเป้าหมายยทุธศาสตรช์าติ



3. ผลสมัฤทธิและประโยชน์ทคีาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

- ตวัชีวดั : สดัส่วนผูเ้รยีนสายอาชีพต่อสายสามญัสูงขนึ รอ้ยละ 50 - 50 50 - 50

- ตวัชีวดั : จาํนวนผูเ้รยีนอาชีวศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ
แรกเขา้

คน 270,000 283,500

(2)  ผลสมัฤทธิ : ผูเ้รยีนอาชีวศึกษาไดร้บัการศึกษาและการเรยีนรู ้
ทมีคุีณภาพและมคีวามเป็นเลศิทางวชิาชีพ

- ตวัชีวดั : รอ้ยละของผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัอาชีวศึกษามงีาน
หรอืประกอบอาชีพหลงัจบการศึกษา

รอ้ยละ 80 80

- ตวัชีวดั : รอ้ยละของผูเ้รยีนและประชาชนกลุม่เป้าหมาย
เขา้รบัการฝึกอบรมวชิาชีพเพมิขนึ

รอ้ยละ 5 5

- ตวัชีวดั : จาํนวนผูเ้รยีนและประชาชนกลุม่เป้าหมาย
เขา้รบัการฝึกอบรมวชิาชีพ

คน 984,500 1,033,700

(1)  ผลสมัฤทธิ : ผูเ้รยีนและประชาชนไดร้บัการฝึกอบรมวชิาชีพ 

เป็นกาํลงัคนทมีคุีณภาพและมสีมรรถนะสูงขนึ

ผลสมัฤทธิ
หน่วยนบั

คา่เป้าหมาย
และประโยชนท์คีาดว่าจะไดร้บั ปี 2565 ปี 2566
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แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุรติและประพฤตมิชิอบ 10.3147 9.8787 13.8071

แผนงานบูรณาการพฒันาอตุสาหกรรมและบรกิารแหง่อนาคต 29.3164 24.0000 22.0000

แผนงานบูรณาการเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 88.5105 59.2900 66.4400

แผนงานบูรณาการขบัเคลอืนการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 102.6752 53.3415 50.0000

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบาํบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 26.7706 22.4480 23.4297

แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความเสมอภาคทางการศึกษา                8,607.0199                8,637.8179                9,192.9802

3. งบประมาณรายจา่ยบูรณาการ 257.5874 168.9582 175.6768

แผนงานพนืฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์                4,918.3204                4,406.6440                4,233.9577

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาคุณภาพการศึกษาและการเรยีนรู ้                1,965.1314                1,253.6055                1,420.7678

2. งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ              15,490.4717              14,298.0674              14,847.7057

รวมทงัสนิ              24,737.0862              23,082.3959              23,724.2085

1. งบประมาณรายจา่ยบคุลากร                8,989.0271                8,615.3703                8,700.8260

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จาํแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

          หน่วย : ลา้นบาท 

ประเภทงบประมาณรายจา่ย - แผนงาน ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
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5. เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงิน

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัชีวดั หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

รวมทงัสนิ ลา้นบาท       23,082.3959       23,724.2085       21,407.7635       21,870.2155       22,005.0606

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท       23,082.3959       23,724.2085       21,407.7635       21,870.2155       22,005.0606

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท                  -                    -                    -                    -                    - 

1. ผลติและพฒันากาํลงัคน ดา้นอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม
วิชาชีพ ใหส้อดคลอ้งและตอบสนองตอ่ความตอ้งการของ
ประเทศ

- ตวัชวีดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของผูส้าํเร็จการศึกษาระดบั
อาชวีศึกษามงีานหรอืประกอบอาชพีหลงัจบการศึกษา

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชวีดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของกลุม่เป้าหมายทไีดร้บัการ
ฝึกอบรมวชิาชพี มทีกัษะและสมรรถนะทางวชิาชพีสูงขนึ

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชวีดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละความพงึพอใจของนายจา้งหรอื
ผูป้ระกอบการทมีต่ีอความสามารถในการปฏบิตังิานของ
ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัอาชวีศึกษา

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชวีดัเชงิคุณภาพ :  รอ้ยละของผลงานวจิยั นวตักรรม 

เทคโนโลย ีองคค์วามรูแ้ละสงิประดษิฐ ์ทสีามารถนาํไปใช ้
ประโยชน ์ในการพฒันาการศึกษาหรอืสงัคม

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชวีดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของครูและบคุลากรทางการ
ศึกษาทกุระดบัและประเภทการศึกษาไดร้บัการส่งเสรมิและ
พฒันาตามมาตรฐานวชิาชพี เพอืใหส้ามารถปฏบิตัหินา้ทไีด ้
อยา่งมปีระสทิธภิาพ

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

- ตวัชวีดัเชงิคุณภาพ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษาระดบั
อาชวีศึกษา (ทกุระดบัการศึกษา)

คน 269,034 276,200 288,759 303,080 318,141

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท        5,627.6874        5,612.3503        2,858.5286        2,858.5286        2,858.5286

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท                  -                    -                    -                    -                    - 

2. ประชาชนกลุม่เป้าหมายในทกุช่วงวยัเขา้ถงึโอกาสทางการ
ศึกษาระดบัอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพอย่างทวัถงึ เสมอ
ภาคและมีคณุภาพ

- ตวัชวีดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของประชาชนกลุม่เป้าหมายใน
ทกุช่วงวยัเขา้ถงึโอกาสทางการศึกษาระดบัอาชวีศึกษาและ
ฝึกอบรมวชิาชพีเพมิขนึ

รอ้ยละ 5 5 5 5 5

- ตวัชวีดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของผูเ้รยีนอาชวีศึกษาระดบั
ประกาศนียบตัรวชิาชพีทไีดร้บัการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการ
จดัการศึกษา

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

- ตวัชวีดัเชงิคุณภาพ : จาํนวนประชาชนกลุม่เป้าหมายในทกุ
ช่วงวยัเขา้ถงึโอกาสทางการศึกษาระดบัอาชวีศึกษาและ
ฝึกอบรมวชิาชพี

คน 1,699,800 1,784,863 1,874,106 1,967,811 2,066,202

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยลว่งหน้า* / คา่เป้าหมายของตวัชีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัชีวดั หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยลว่งหน้า* / คา่เป้าหมายของตวัชีวดั

- ตวัชวีดัเชงิคุณภาพ : จาํนวนผูเ้รยีนอาชวีศึกษาระดบั
ประกาศนียบตัรวชิาชพีทงัรฐัและเอกชนทไีดร้บัการสนบัสนุน
ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษา

คน 646,400 745,275 782,539 810,106 850,611

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท        8,780.7989        9,361.3446        9,361.3446        9,361.3446        9,007.2036

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                    -   -                    -   - 

3. ระบบบรหิารจดัการอาชีวศึกษาไดร้บัการพฒันาเพมิ
ประสทิธิภาพใหสู้งขึน

- ตวัชวีดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของเครอืขา่ยความร่วมมอืใน
การจดัการอาชวีศึกษาเพมิขนึ

รอ้ยละ 5 5 5 5 5

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท        8,673.9096        8,750.5136  9,187.8903        9,650.3423       10,139.3284

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                    -   -                    -   - 
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จาํแนกตามลกัษณะรายจา่ย
       งบประมาณรายจา่ย บาท
          รายจ่ายประจาํ บาท
          รายจ่ายลงทนุ บาท

6.2 จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย

แผนงาน
ผลผลติ / โครงการ งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม

รวมทงัสนิ        8,593.8926        1,957.9351        2,753.8217        9,519.9544          898.6047       23,724.2085

1. แผนงานบคุลากรภาครฐั        8,593.8926          106.9334                  -                    -                    -          8,700.8260

ผลผลติท ี1 : รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั        8,593.8926          106.9334                  -                    -                    -          8,700.8260

2. แผนงานพนืฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้ง
ศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์

                 -          1,786.1718        2,203.8309            54.6589          189.2961        4,233.9577

ผลผลติท ี1 : ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบั
ประกาศนียบตัรวชิาชพี

                 -            340.3279        1,326.6597            41.5000          126.6245        1,835.1121

ผลผลติท ี2 : ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบั
ประกาศนียบตัรวชิาชพีชนัสูง

                 -            937.8470          642.6448                  -              58.8000        1,639.2918

ผลผลติท ี3 : ผูร้บับรกิารการฝึกอบรมและพฒันา
วชิาชพีระยะสนั

                 -            360.4523          138.7953             2.0250                  -            501.2726

ผลผลติท ี4 : ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปรญิญาตรี
สายเทคโนโลยหีรอืสายปฏบิตักิาร

                 -            147.5446            95.7311                  -               3.8716          247.1473

ผลผลติท ี5 : ผลผลติอาชวีศึกษาเอกชน
ไดร้บัการอดุหนุน

                 -                    -                    -              11.1339                  -              11.1339

3. แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาคณุภาพการศึกษาและ
การเรยีนรู ้

                 -              43.9934          488.7708          247.3703          640.6333        1,420.7678

โครงการท ี1 : โครงการขยายโอกาสทาง
การอาชวีศึกษาและวชิาชพี

                 -                    -                    -              92.7000            15.9735          108.6735

โครงการท ี2 : โครงการพฒันาและยกระดบัขดี
ความสามารถการจดัการอาชวีศึกษาใหไ้ด ้
มาตรฐานสากล

                 -                    -                    -               2.6538            37.8969            40.5507

โครงการท ี3 : โครงการยกระดบัการผลติ
และพฒันากาํลงัคนใหต้อบสนองต่อ
ความตอ้งการของประเทศ

                 -                    -            147.3848            40.6790          148.1952          336.2590

โครงการท ี4 :  โครงการพฒันาการอาชวีศึกษา
ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

                 -              25.5134                  -              27.3375             6.8400            59.6909

โครงการท ี5 : โครงการพฒันาศกัยภาพครู
อาชวีศึกษาใหม้สีมรรถนะของครูยคุใหม่
และครูในศตวรรษท ี21

                 -                    -              83.5496                  -              60.7776          144.3272

23,724,208,500                         

20,970,386,800                        

2,753,821,700                          

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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แผนงาน
ผลผลติ / โครงการ งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม

งบรายจา่ย

โครงการท ี6 : โครงการส่งเสรมิและพฒันาผูเ้รยีน
อาชวีศึกษาใหม้คุีณลกัษณะและทกัษะทจีาํเป็น
ในศตวรรษท ี21

                 -                    -                    -              30.0000          317.9674          347.9674

โครงการท ี7 : โครงการปฏรูิปและพฒันาหลกัสูตร
การจดัการอาชวีศึกษาและฝึกอบรมวชิาชพี

                 -                    -                    -                    -               9.3524             9.3524

โครงการท ี8 : โครงการปฏรูิปกระบวนการจดัการ
เรยีนรูแ้ละการจดัการเรยีนการสอน

                 -                    -                    -                    -               7.7498             7.7498

โครงการท ี9 : โครงการยกระดบัประสทิธภิาพ
การบรหิารและพฒันาการจดัการอาชวีศึกษา

                 -                    -                    -                    -              35.8805            35.8805

โครงการท ี10 : โครงการอาชวีะ สรา้งช่างฝีมอื 
ตามแนวทางโรงเรยีนพระดาบส

                 -              18.4800          257.8364            54.0000                  -            330.3164

4. แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความเสมอภาคทาง
การศึกษา

                 -                    -                    -          9,192.9802                  -          9,192.9802

โครงการท ี1 : โครงการสนบัสนุนค่าอปุกรณ์ 

การเรยีนของนกัเรยีนสายอาชพี อาชวีศึกษา
                 -                    -                    -            354.1410                  -            354.1410

โครงการท ี2 : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย
ในการจดัการศึกษาตงัแต่ระดบัอนุบาลจนจบ
การศึกษาขนัพนืฐาน

                 -                    -                    -          8,838.8392                  -          8,838.8392

5. แผนงานบูรณาการขบัเคลอืนการแกไ้ขปญัหา
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

                 -              20.8365                  -              24.9450             4.2185            50.0000

โครงการท ี1 : โครงการเสรมิสรา้งภูมคุิม้กนั
เพอืสนัตสุิขในพนืทจีงัหวดัชายแดนภาคใต ้

                 -              20.8365                  -              24.9450             4.2185            50.0000

6. แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และ
บาํบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ

                 -                    -                    -                    -              23.4297            23.4297

โครงการท ี1 : โครงการรณรงคป้์องกนัและแกไ้ข
ปญัหายาเสพตดิ

                 -                    -                    -                    -              23.4297            23.4297

7. แผนงานบูรณาการพฒันาอตุสาหกรรมและบรกิาร
แหง่อนาคต

                 -                    -                    -                    -              22.0000            22.0000

โครงการท ี1 : โครงการยกระดบัผลติภาพและ
พฒันากาํลงัคนเพอืสรา้งความสามารถ
ในการแขง่ขนัภาคอตุสาหกรรม

                 -                    -                    -                    -              22.0000            22.0000

8. แผนงานบูรณาการเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก                  -                    -              61.2200                  -               5.2200            66.4400

โครงการท ี1 : โครงการผลติและพฒันากาํลงัคน
สนบัสนุนเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

                 -                    -              61.2200                  -               5.2200            66.4400

9. แผนงานบูรณาการตอ่ตา้นการทจุรติ
และประพฤตมิิชอบ

                 -                    -                    -                    -              13.8071            13.8071

โครงการท ี1 : โครงการเสรมิสรา้งคุณธรรม 

จรยิธรรม และธรรมาภบิาลในสถานศกึษา
                 -                    -                    -                    -              13.8071            13.8071
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7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท
7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจา่ยเงนิงบประมาณและเงนินอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

        8,615.3703         8,700.8260         9,138.2027         9,600.6547        10,089.6408

        8,615.3703         8,700.8260         9,138.2027         9,600.6547        10,089.6408

        8,512.3256         8,593.8926         9,031.2693         9,493.7213         9,982.7074

          103.0447           106.9334           106.9334           106.9334           106.9334

-                     -   -                     -   - 

                  -   -                     -   -                     - 

-                     -   -                     -   - 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิทไีดต้งังบประมาณในปี 2566 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รวมทงัสนิ

- งบรายจ่ายอนื
เงนินอกงบประมาณ

เงนิงบประมาณ
- งบบคุลากร
- งบดาํเนินงาน
- งบเงนิอดุหนุน

7.1 แผนงานบคุลากรภาครฐั 8,700,826,000

หน่วย : ลา้นบาท 

แหลง่เงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้*
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
รายการบุคลากรภาครฐั       8,700,826,000 บาท
1. งบบคุลากร           8,593,892,600 บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ           7,135,321,400 บาท
1.1.1 เงนิเดอืน           6,840,898,400 บาท
1.1.2 ค่าจา้งประจาํ             294,423,000 บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ           1,458,571,200 บาท
2. งบดาํเนินงาน             106,933,400 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ             106,933,400 บาท
(1) ค่าเช่าบา้น               18,270,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการและลูกจา้งประจาํเต็มขนั                5,741,200 บาท
(3) เงนิค่าตอบแทนพเิศษของผูป้ฏบิตัริาชการ 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้(ตปพ.)               21,366,000 บาท
(4) เงนิค่าใชจ่้ายในการพฒันาคุณภาพการศึกษาในพนืทจีงัหวดัชายแดนภาคใต ้
(คศพ.)               12,444,000 บาท
(5) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม               46,626,800 บาท
(6) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน                2,485,400 บาท

203



บาท
บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.1.1 งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
          340.3279        1,326.6597            41.5000           126.6245        1,835.1121

         340.3279        1,326.6597            41.5000          126.6245        1,835.1121

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหน้าระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

คน 142,860 150,000 157,540 165,420 173,691

( - )

คน 500,240 525,300 551,650 579,300 608,365

( 407,344 )

รอ้ยละ 100

( - )

100 100 100 100

รอ้ยละ 80

( - )

80 80 80 80

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษาระดบั ปวช.

- เพอืพฒันากาํลงัคนระดบัฝีมอืใหม้คีวามชาํนาญเฉพาะดา้น มคุีณธรรม บคุลกิภาพและเจตคตทิเีหมาะสม
สามารถประกอบอาชพีไดต้รงตามความตอ้งการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชพีอสิระสอดคลอ้ง
กบัภาวะเศรษฐกจิและสงัคมทงัในระดบัทอ้งถนิและระดบัชาติ

- เพอืเนน้ความชาํนาญเฉพาะดา้นดว้ยการปฏบิตัจิรงิสามารถเลอืกวธิกีารเรยีนตามศกัยภาพและโอกาสของผูเ้รยีน
ถา่ยโอนผลการเรยีนสะสมผลการเรยีน เทยีบความรูแ้ละประสบการณ์จากแหลง่วทิยากร สถานประกอบการ
และสถานประกอบอาชพีอสิระ

- เพอืสนบัสนุนการประสานความร่วมมอืในการจดัการศึกษาร่วมกนัระหวา่งหน่วยงานและองคก์รทเีกยีวขอ้ง
ทงัภาครฐัและเอกชน

- เพอืเปิดโอกาสใหส้ถานศึกษา ชมุชน และทอ้งถนิมส่ีวนร่วมในการพฒันาหลกัสูตรใหต้รงตามความตอ้งการ
และสอดคลอ้งกบัสภาพของชมุชนและทอ้งถนิ

- เพอืเพมิประสทิธภิาพการจดัการอาชวีศึกษา การฝึกอบรมวชิาชพี และการบรหิารจดัการใหส้อดคลอ้ง
และตอบสนองต่อเป้าหมายยทุธศาสตรแ์ละแผนระดบัชาตต่ิาง ๆ รวมถงึนโยบายของรฐับาลและกระทรวงศกึษาธกิาร

หน่วย : ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทงัสนิ

ประมาณการรายจา่ยลว่งหน้า**
ตวัชีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ

7.2 แผนงานพนืฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์ 4,233,957,700

7.2.1 ผลผลติท ี1 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ 1,835,112,100

1. จดัการเรยีนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้รยีนระดบั ปวช. ทงัหมด

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของผูส้าํเร็จการศึกษามคุีณภาพมาตรฐาน
ตามทหีลกัสูตรกาํหนด
เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของจาํนวนผูเ้รยีนทสีาํเร็จการศึกษาตาม
หลกัสูตรภายในระยะเวลาทกีาํหนด
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ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

ประมาณการรายจา่ยลว่งหน้า**
ตวัชีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ

ลา้นบาท        1,688.5870        1,835.1121           508.4524           508.4524           508.4524

ลา้นบาท        1,688.5870        1,835.1121           508.4524           508.4524           508.4524

ลา้นบาท          337.4600          340.3279          340.3279          340.3279          340.3279

ลา้นบาท        1,161.2720        1,326.6597 -                    -   - 

ลา้นบาท            55.0000            41.5000            41.5000            41.5000            41.5000

ลา้นบาท          134.8550          126.6245          126.6245          126.6245          126.6245

ลา้นบาท -                    -   -                    -   - 

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2565(6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2566 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

- งบลงทนุ
- งบเงนิอดุหนุน
- งบรายจ่ายอนื

เงนินอกงบประมาณ

รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ

- งบดาํเนินงาน
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ 1,835,112,100 บาท
1. งบดาํเนินงาน             340,327,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ             192,043,700 บาท
(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา                2,484,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ             108,192,200 บาท
(3) ค่าเบยีเลยีง ค่าเช่าทพีกัและค่าพาหนะ               12,745,100 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง                2,686,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์                3,942,500 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสงิก่อสรา้ง                4,405,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรพัยส์นิ                7,304,500 บาท
(8) ค่าจา้งเหมาบรกิาร               24,873,600 บาท
(9) วสัดุสาํนกังาน                8,080,800 บาท
(10) วสัดุเชอืเพลงิและหลอ่ลนื                5,115,200 บาท
(11) วสัดุก่อสรา้ง                4,195,800 บาท
(12) วสัดุงานบา้นงานครวั                1,243,200 บาท
(13) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ                2,486,400 บาท
(14) วสัดุคอมพวิเตอร์                2,113,400 บาท
(15) วสัดุยานพาหนะและขนส่ง                2,175,600 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค             148,284,200 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า               87,202,800 บาท
(2) ค่าประปา               37,561,500 บาท
(3) ค่าโทรศพัท์               23,519,900 บาท

2. งบลงทนุ           1,326,659,700 บาท
2.1 ค่าครุภณัฑ ์ทดิีนและสงิกอ่สรา้ง           1,326,659,700 บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์             347,864,100 บาท
2.1.1.1 ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง               24,449,000 บาท

(1) ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่งทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 1 ลา้นบาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)                1,700,000 บาท

(2) รถบรรทกุ(ดเีซล) ขนาด 4 ตนั 6 ลอ้ ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่าํกวา่ 4,000 ซซี ี
หรอืกาํลงัเครืองยนตสู์งสุดไมต่าํกวา่ 105 กโิลวตัต ์พรอ้มตดิตงัหลงัคาโดยสาร
และทนีงั วทิยาลยัเทคนิคเขาวง ตาํบลกดุสมิคุม้ใหม ่อาํเภอเขาวง 
จงัหวดักาฬสนิธุ ์1 คนั                1,850,000 บาท
(3) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 4 ตนั 6 ลอ้ ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่าํกวา่ 4,000 ซซี ี
หรอืกาํลงัเครืองยนตสู์งสุดไมต่าํกวา่ 105 กโิลวตัต ์ วทิยาลยัเทคนิคนาํพอง 
ตาํบลนาํพอง อาํเภอนาํพอง จงัหวดัขอนแก่น 1 คนั                1,405,000 บาท
(4) รถโดยสารขนาด 12 ทนีงั (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่าํกวา่ 2,400 ซซี ี
หรอืกาํลงัเครืองยนตสู์งสุดไมต่าํกวา่ 90 กโิลวตัต ์วทิยาลยัการอาชพีคาํชะอ ี
ตาํบลบา้นซ่ง อาํเภอคาํชะอ ีจงัหวดัมกุดาหาร 1 คนั                1,358,000 บาท
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(5) รถบรรทกุ(ดเีซล) ขนาด 4 ตนั 6 ลอ้ ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่าํกวา่ 4,000 ซซีี
หรอืกาํลงัเครืองยนตสู์งสุดไมต่าํกวา่ 105 กโิลวตัต ์พรอ้มตดิตงัหลงัคาโดยสาร
และทนีงั  วทิยาลยัการอาชพีสงัขะ ตาํบลบา้นชบ อาํเภอสงัขะ จงัหวดัสุรนิทร ์1 คนั                1,850,000 บาท

(6) รถบรรทกุ(ดเีซล) ขนาด 4 ตนั 6 ลอ้ ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่าํกวา่ 4,000 ซซีี
หรอืกาํลงัเครืองยนตสู์งสุดไมต่าํกวา่ 105 กโิลวตัต ์พรอ้มตดิตงัหลงัคาโดยสาร
และทนีงั วทิยาลยัเทคนิคหนองบวัลาํภู ตาํบลโพธชิยั อาํเภอเมอืงหนองบวัลาํภู
จงัหวดัหนองบวัลาํภู 1 คนั                1,850,000 บาท

(7) รถบรรทกุ(ดเีซล) ขนาด 4 ตนั 6 ลอ้ ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่าํกวา่ 4,000 ซซีี
หรอืกาํลงัเครืองยนตสู์งสุดไมต่าํกวา่ 105 กโิลวตัต ์พรอ้มตดิตงัหลงัคาโดยสาร
และทนีงั วทิยาลยัการอาชพีกมุภวาปี ตาํบลปะโค อาํเภอกมุภวาปี
จงัหวดัอดุรธานี 1 คนั                1,850,000 บาท

(8) รถบรรทกุ(ดเีซล) ขนาด 4 ตนั 6 ลอ้ ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่าํกวา่ 4,000 ซซีี
หรอืกาํลงัเครืองยนตสู์งสุดไมต่าํกวา่ 105 กโิลวตัต ์พรอ้มตดิตงัหลงัคาโดยสาร
และทนีงั วทิยาลยัการอาชพีบรรพตพสิยั ตาํบลบางตาหงาย อาํเภอบรรพตพสิยั
จงัหวดันครสวรรค ์1 คนั                1,850,000 บาท
(9) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่าํกวา่ 6,000 ซซีี
หรอืกาํลงัเครืองยนตสู์งสุดไมต่าํกวา่ 170 กโิลวตัต ์แบบกระบะเททา้ย
วทิยาลยัเทคนิคปวั ตาํบลปวั อาํเภอปวั จงัหวดัน่าน 1 คนั                2,126,000 บาท

(10) รถบรรทกุ(ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่าํกวา่ 2,400 ซซีี
หรอืกาํลงัเครืองยนตสู์งสุดไมต่าํกวา่ 110 กโิลวตัต ์ขบัเคลอืน 4 ลอ้
แบบดบัเบลิแค็บ วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยแีพร่ ตาํบลเด่นชยั อาํเภอเด่นชยั
จงัหวดัแพร่ 1 คนั                1,000,000 บาท

(11) รถบรรทกุ(ดเีซล) ขนาด 4 ตนั 6 ลอ้ ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่าํกวา่ 4,000
ซซี ีหรอืกาํลงัเครืองยนตสู์งสุดไมต่าํกวา่ 105 กโิลวตัต ์พรอ้มตดิตงัหลงัคาโดยสาร
และทนีงั วทิยาลยัการอาชพีแมส่ะเรยีง ตาํบลแมส่ะเรยีง อาํเภอแมส่ะเรยีง
จงัหวดัแมฮ่่องสอน 1 คนั                1,850,000 บาท

(12) รถบรรทกุ(ดเีซล) ขนาด 4 ตนั 6 ลอ้ ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่าํกวา่ 4,000
ซซี ีหรอืกาํลงัเครืองยนตสู์งสุดไมต่าํกวา่ 105 กโิลวตัต ์พรอ้มตดิตงัหลงัคาโดยสาร
และทนีงั  วทิยาลยัการอาชพีท่าแซะ ตาํบลหงษเ์จรญิ อาํเภอท่าแซะ
จงัหวดัชมุพร 1 คนั                1,850,000 บาท

(13) รถบรรทกุ(ดเีซล) ขนาด 4 ตนั 6 ลอ้ ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่าํกวา่ 4,000
ซซี ีหรอืกาํลงัเครืองยนตสู์งสุดไมต่าํกวา่ 105 กโิลวตัต ์พรอ้มตดิตงัหลงัคาโดยสาร
และทนีงั วทิยาลยัการอาชพีหลงัสวน ตาํบลแหลมทราย อาํเภอหลงัสวน
จงัหวดัชมุพร 1 คนั                1,850,000 บาท
(14) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่าํกวา่ 6,000
ซซี ีหรอืกาํลงัเครืองยนตสู์งสุดไมต่าํกวา่ 170 กโิลวตัต ์แบบกระบะเหลก็
วทิยาลยัการอาชพีควนขนุน ตาํบลชะมวง อาํเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลงุ 1 คนั                2,060,000 บาท

207



2.1.1.2 ครุภณัฑก์ารศึกษา             323,415,100 บาท
(1) ครุภณัฑก์ารศึกษาทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 1 ลา้นบาท
รวม 26 รายการ (รวม 150 หน่วย)               11,435,600 บาท

(2) ชดุปฏบิตักิารเรยีนรูก้ารโปรแกรมและออกแบบการทาํงานหุน่ยนตอ์ตุสาหกรรม 

วทิยาลยัการอาชพีกาญจนาภเิษกหนองจอก แขวงลาํผกัช ีเขตหนองจอก 
กรุงเทพมหานคร 1 ชดุ                1,500,000 บาท
(3) ชดุปฏบิตักิารครวัรอ้น ครวัเยน็ พรอ้มชดุควบคุมป้องกนัการเกดิอคัคภียั 

วทิยาลยับรหิารธุรกจิและการท่องเทยีวกรุงเทพ แขวงสามวาตะวนัตก 
เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 1 ชดุ                2,500,000 บาท
(4) ชดุปฏบิตักิารคอมพวิเตอรก์ราฟิกและตดัต่อวดีทิศันด์จิทิลัผ่านระบบจดัการ 
ASM  วทิยาลยัการอาชพีพนมทวน ตาํบลหนองโรง อาํเภอพนมทวน 

จงัหวดักาญจนบรุ ี 1 ชดุ                2,000,000 บาท
(5) รถขดุตนีตะขาบ ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 65 แรงมา้  วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี
กาญจนบรุ ีตาํบลหนองหญา้ อาํเภอเมอืงกาญจนบรุ ีจงัหวดักาญจนบรุ ี1 คนั                2,415,000 บาท
(6) ชดุปฏบิตักิารแปรรูปเนือสตัว ์ วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชียันาท 

ตาํบลหางนาํสาคร อาํเภอมโนรมย ์จงัหวดัชยันาท 1 ชดุ                1,421,700 บาท
(7) ชดุปฏบิตักิารพฒันาทกัษะงานเทคโนโลยยีานยนตไ์ฟฟ้าและนวตักรรมยานยนต์
สมยัใหม ่พรอ้มอปุกรณ์  วทิยาลยัเทคนิคนนทบรุ ี ตาํบลราษฎรนิ์ยม 

อาํเภอไทรนอ้ย จงัหวดันนทบรุ ี1 ชดุ                5,000,000 บาท
(8) ชดุปฏบิตักิารเทคโนโลยยีานยนต ์ วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยศูีนยศิ์ลปาชพี
บางไทร ตาํบลโพธแิตง อาํเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 1 ชดุ                3,300,000 บาท
(9) ชดุปฏบิตักิารหอ้งเรยีนเสมอืนจรงิรา้นคา้จาํลองธุรกจิรา้นคา้ปลกีสมยัใหม ่

(Modern Trade)  วทิยาลยัการอาชพีชยับาดาล ตาํบลบวัชมุ อาํเภอชยับาดาล 
จงัหวดัลพบรุ ี1 ชดุ                1,500,000 บาท
(10) ชดุปฏบิตักิารเทคโนโลยบีญัชี  วทิยาลยัการอาชพีชยับาดาล ตาํบลบวัชมุ 

อาํเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบรุ ี1 ชดุ                1,500,000 บาท
(11) ชดุปฏบิตักิารแพลงกต์อน  วทิยาลยัประมงสมทุรสาคร ตาํบลดอนไก่ด ี

อาํเภอกระทุม่แบน จงัหวดัสมทุรสาคร 1 ชดุ                2,000,000 บาท
(12) ชดุปฏบิตักิารนิวเมตกิสเ์เละไฮดรอลกิสเ์พอืงานอตุสาหกรรม 

วทิยาลยัการอาชพีหนองแค ตาํบลหนองโรง อาํเภอหนองแค จงัหวดัสระบรุ ี1 ชดุ                3,000,000 บาท
(13) ชดุปฏบิตักิารเกษตรในร่มอจัฉรยิะ ( Smart Indoor Farming/

Plant Factory ) วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยสีงิหบ์รุ ีตาํบลมว่งหมู ่
อาํเภอเมอืงสงิหบ์รุ ีจงัหวดัสงิหบ์รุ ี1 ชดุ                2,000,000 บาท
(14) ชดุปฏบิตักิารทางภาษาและสอบเทยีบวดัระดบัภาษาองักฤษ Neo Study 

ในรูปแบบ Web Base ตามกรอบมาตรฐาน CEFR วทิยาลยัการอาชพีอู่ทอง 
ตาํบลหนองโอ่ง อาํเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบรุ ี1 ชดุ                2,500,000 บาท
(15) ชดุปฏบิตักิารเทคโนโลยเีรยีนรูแ้ละพฒันาหุน่ยนตอ์ตัโนมตัแิละ 
AI อจัฉรยิะสมยัใหม่  วทิยาลยัการอาชพีวเิศษชยัชาญ ตาํบลศาลเจา้โรงทอง 
อาํเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง 1 ชดุ                2,850,000 บาท

208



(16) ชดุฝึกยานยนต ์EV พรอ้มชดุจาํลองอาการเสยีของรถยนตผ์่านสมารท์โฟน
และชดุทดลองระบบยานยนตไ์ฟฟ้าแบบแผงโมดูลแยกส่วนการทาํงาน 7 สถานี
วทิยาลยัการอาชพีโพธทิอง ตาํบลบางเจา้ฉ่า อาํเภอโพธทิอง จงัหวดัอ่างทอง 1 ชดุ                4,500,000 บาท
(17) ชดุปฏบิตักิารเขยีนแบบดว้ยระบบคอมพวิเตอร ์ วทิยาลยัการอาชพีบา้นลาด
ตาํบลท่าเสน อาํเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบรุ ี1 ชดุ                1,500,000 บาท
(18) ชดุฝึกอเิลก็ทรอนิกสก์าํลงัแบบโมดูลและการขบัเคลอืน  วทิยาลยัการอาชพี
วงัไกลกงัวล ๒ ตาํบลเขาใหญ่ อาํเภอชะอาํ จงัหวดัเพชรบรุ ี 1 ชดุ                2,800,000 บาท
(19) ชดุปฏบิตักิารทางบญัชพีรอ้มระบบจดัการหอ้งเรยีนผ่านระบบเครอืขา่ย
ควบคุมดว้ย IOT วทิยาลยัการอาชพีเขายอ้ย ตาํบลหนองชมุพล อาํเภอเขายอ้ย
จงัหวดัเพชรบรุ ี1 ชดุ                2,500,000 บาท
(20) ชดุปฏบิตักิารสอนออนไลนแ์ละระบบประชมุทางไกล (Video Conference)

วทิยาลยัการอาชพีสอยดาว ตาํบลทรายขาว อาํเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบรุ ี1 ชดุ                2,000,000 บาท
(21) ชดุปฏบิตักิารหอ้งเรยีนออนไลน ์วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชีลบรุี
ตาํบลนาจอมเทยีน อาํเภอสตัหบี จงัหวดัชลบรุ ี1 ชดุ                1,300,000 บาท
(22) ชดุปฏบิตักิารคอมพวิเตอรพ์รอ้มระบบเครอืขา่ย  วทิยาลยัการอาชพีบ่อไร่
ตาํบลชา้งทูน อาํเภอบ่อไร่ จงัหวดัตราด 1 ชดุ                2,000,000 บาท
(23) ชดุปฏบิตักิารสาขาพชืศาสตร ์ วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยสีระแกว้
ตาํบลผ่านศึก อาํเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ 1 ชดุ                2,050,500 บาท
(24) ชดุปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์ วทิยาลยัการอาชพีคาํมว่ง ตาํบลทุง่คลอง
อาํเภอคาํมว่ง จงัหวดักาฬสนิธุ ์1 ชดุ                1,500,000 บาท
(25) ชดุปฏบิตักิารเขยีนโปรแกรม PLC สาํหรบัอตุสาหกรรม พรอ้มชดุทดสอบ
การเขยีนโปรแกรมแบบแผงโมดูลไมน่อ้ยกวา่ 15 ชนิด วทิยาลยัการอาชพี
หนองกงุศร ีตาํบลลาํหนองแสน อาํเภอหนองกงุศร ีจงัหวดักาฬสนิธุ ์1 ชดุ                3,000,000 บาท
(26) ชดุฝึกปฏบิตักิารยานยนตไ์ฟฟ้า 6 สถานี พรอ้มชดุคาํสงัควบคุมมอเตอร์
ผ่านแทบ็เลต็ไมน่อ้ยกวา่ 106 คาํสงั  วทิยาลยัการอาชพีขอนแก่น ตาํบลชนบท
อาํเภอชนบท จงัหวดัขอนแก่น  1 ชดุ                4,850,000 บาท
(27) รถแทรกเตอร ์ขนาด 116 แรงมา้  วทิยาลยัการอาชพีหนองเรอื ตาํบลโนนทนั
อาํเภอหนองเรอื จงัหวดัขอนแก่น 1 คนั                2,600,000 บาท
(28) ชดุปฏบิตักิารหอ้งเรยีนอจัฉรยิะพรอ้มจอทวีมีลัตทิชัสกรนีแบบ 4K

วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยขีอนแก่น ตาํบลกดุเคา้ อาํเภอมญัจาครีี
จงัหวดัขอนแก่น 1 ชดุ                1,000,000 บาท
(29) ชดุปฏบิตักิารเครืองตงัศูนยล์อ้รถยนตด์ว้ยเครืองคอมพวิเตอร์
วทิยาลยัเทคนิคชมุแพ ตาํบลหนองไผ่ อาํเภอชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น 1 ชดุ                2,900,000 บาท
(30) ชดุปฏบิตักิารท่องเทยีวโรงแรม  วทิยาลยัการอาชพีแกง้ครอ้
ตาํบลช่องสามหมอ อาํเภอแกง้ครอ้ จงัหวดัชยัภูม ิ1 ชดุ                2,900,000 บาท
(31) ชดุปฏบิตักิารคอมพวิเตอรพ์รอ้มระบบเครอืขา่ยและอปุกรณ์กระจายสญัญาณ
ไรส้าย วทิยาลยัการอาชพีนาแก ตาํบลนาคู่ อาํเภอนาแก จงัหวดันครพนม 1 ชดุ                2,000,000 บาท
(32) ชดุปฏบิตักิารเขยีนแบบดว้ยระบบคอมพวิเตอร ์วทิยาลยัเทคนิคบา้นแพง
ตาํบลบา้นแพง อาํเภอบา้นแพง จงัหวดันครพนม 1 ชดุ                1,500,000 บาท
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(33) ชดุปฏบิตักิารเพมิศกัยภาพการแปรรูปและเพมิมลูค่าสนิคา้เกษตรขนัสูง
วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยนีครราชสมีา ตาํบลลาดบวัขาว อาํเภอสคีวิ
จงัหวดันครราชสมีา 1 ชดุ                2,000,000 บาท
(34) ชดุปฏบิตักิารคอมพวิเตอรก์ราฟิกและตดัต่อวดีทิศันด์จิทิลั
ผ่านระบบจดัการ ASM  วทิยาลยัเทคนิคปกัธงชยั ตาํบลตูม อาํเภอปกัธงชยั
จงัหวดันครราชสมีา 1 ชดุ                2,000,000 บาท
(35) ชดุฝึกยานยนตไ์ฮบรดิ (SUV) พรอ้มชดุจาํลองอาการเสยีผ่านสมารท์โฟนและ
ชดุศูนยบ์รกิารยานยนต ์(Quick Service) วทิยาลยัการอาชพีสตกึ
ตาํบลนิคม อาํเภอสตกึ จงัหวดับรุรีมัย ์1 ชดุ                4,500,000 บาท
(36) ชดุฝึกพนืฐานช่างกลโรงงานและเครืองจกัร CNC เบอืงตน้ วทิยาลยัการอาชพี
พยคัฆภูมพิสิยั ตาํบลกา้มปู อาํเภอพยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดัมหาสารคาม 1 ชดุ                3,000,000 บาท
(37) ชดุปฏบิตักิารแปรรูปผลผลติทางการเกษตร  วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี
มหาสารคาม ตาํบลเขวา อาํเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม 1 ชดุ                2,200,000 บาท
(38) ชดุปฏบิตักิารภาษาองักฤษเพอืการสอืสารในองคก์รและชวีติประจาํวนั
วทิยาลยัเทคนิควาปีปทมุ ตาํบลหนองแสง อาํเภอวาปีปทมุ
จงัหวดัมหาสารคาม 1 ชดุ                1,500,000 บาท
(39) ชดุปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์ วทิยาลยัเทคนิควาปีปทมุ ตาํบลหนองแสง
อาํเภอวาปีปทมุ จงัหวดัมหาสารคาม 1 ชดุ                1,500,000 บาท

(40) ชดุปฏบิตักิารทางภาษาและสอบเทยีบวดัระดบัภาษาองักฤษ Neo Study

ในรูปแบบ Web Base ตามกรอบมาตรฐาน CEFR  วทิยาลยัการอาชพี
นวมนิทราชนีิมกุดาหาร ตาํบลมกุดาหาร อาํเภอเมอืงมกุดาหาร
จงัหวดัมกุดาหาร 1 ชดุ                2,500,000 บาท
(41) ชดุปฏบิตักิารบญัช ี วทิยาลยัการอาชพีนิคมคาํสรอ้ย ตาํบลโชคชยั
อาํเภอนิคมคาํสรอ้ย จงัหวดัมกุดาหาร 1 ชดุ                1,500,000 บาท
(42) ชดุทดลองปฏบิตักิารระบบโรงงานอตัโนมตัดิว้ยเครอืขา่ยควบคุม IOT

วทิยาลยัเทคนิคเลงินกทา ตาํบลสวาท อาํเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร 1 ชดุ                2,500,000 บาท
(43) ชดุปฏบิตักิารสตารท์อพัเลริน์นิง (Start-Up Learning) สาขาวชิาคอมพวิเตอร์
วทิยาลยัการอาชพีพนมไพร ตาํบลสระแกว้ อาํเภอพนมไพร จงัหวดัรอ้ยเอด็  1 ชดุ                2,880,000 บาท
(44) ชดุปฏบิตักิารเรยีนรูก้ารเขยีนโปรแกรมควบคุม PLC พรอ้มแผงฝึกทดสอบ
มาตรฐานฝีมอืแรงงานแห่งชาต ิตามมาตรฐาน EEC  วทิยาลยัการอาชพีโพนทอง
ตาํบลแวง อาํเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ 1 ชดุ                2,500,000 บาท
(45) ชดุปฏบิตักิาร Intelligent Livestock farm พรอ้ม Cow Identification

Collar  วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยรีอ้ยเอด็ ตาํบลนิเวศน ์อาํเภอธวชับรุี
จงัหวดัรอ้ยเอด็  1 ชดุ                3,000,000 บาท
(46) ชดุปฏบิตักิารพนืฐานช่างกลโรงงาน พรอ้มโปรแกรมออกแบบ Intelligent

Machining  วทิยาลยัเทคนิคสุวรรณภูม ิตาํบลหนิกอง อาํเภอสุวรรณภูมิ
จงัหวดัรอ้ยเอด็ 1 ชดุ                3,000,000 บาท
(47) ชดุฝึกวงจรไฟฟ้าและวงจรอเิลก็ทรอนิกสบ์นแผง GID ชนิดเซฟตปีลกัพรอ้ม
ซอฟตแ์วรจ์าํลองการทาํงาน  วทิยาลยัเทคนิคเกษตรวสิยั ตาํบลเมอืงบวั
อาํเภอเกษตรวสิยั จงัหวดัรอ้ยเอด็  1 ชดุ                3,000,000 บาท
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(48) ชดุปฏบิตักิารพนืฐาน STEAM Active Learning ดว้ยภาษา Swift

พรอ้มระบบควบคุมผ่านจอ Interactive ขนาด 7 นิว วทิยาลยัการอาชพีขนุหาญ
ตาํบลส ิอาํเภอขนุหาญ จงัหวดัศรสีะเกษ 1 ชดุ                3,000,000 บาท
(49) ชดุวเิคราะหส์มรรถนะเครืองยนตด์เีซลคอมมอลเรลพรอ้มโปรแกรมการเรยีนรู ้
เทคโนโลยยีานยนต ์ วทิยาลยัเทคนิคราษไีศล ตาํบลดู ่อาํเภอราษไีศล
จงัหวดัศรสีะเกษ  1 ชดุ                3,000,000 บาท
(50) ชดุปฏบิตักิารทางดา้นบญัชชีนัสูง  วทิยาลยัการอาชพีพรรณานิคม
ตาํบลสวา่ง อาํเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร 1 ชดุ                2,000,000 บาท
(51) เครืองกดัซเีอน็ซ ีอตุสาหกรรม พรอ้มโปรแกรมตรวจสอบคุณภาพชนิงาน
แบบ I-INSPECT และโปรแกรมออกแบบการผลติ วทิยาลยัเทคนิคสวา่งแดนดนิ
ตาํบลสวา่งแดนดนิ อาํเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร 1 ชดุ                2,980,000 บาท
(52) ชดุปฏบิตักิารคอมพวิเตอรธุ์รกจิ  วทิยาลยัการอาชพีท่าตูม ตาํบลท่าตูม
อาํเภอท่าตูม จงัหวดัสุรนิทร ์1 ชดุ                1,500,000 บาท
(53) ชดุปฏบิตักิารระบบอตัโนมตั ิ5 สถานี สงัการผ่าน IOT พรอ้มหุน่ยนต์
อตุสาหกรรม 6D  วทิยาลยัเทคนิคหวัตะพาน ตาํบลหนองแกว้ อาํเภอหวัตะพาน
จงัหวดัอาํนาจเจรญิ 1 ชดุ                1,800,000 บาท
(54) ชดุปฏบิตักิารเครืองปรบัอากาศพรอ้มชดุทดลอง IOT  วทิยาลยัการอาชพี
ปลูกรากแกว้แผ่นดนินวมนิทราชูทศิอดุรธานี ตาํบลวงัทอง อาํเภอบา้นดุง
จงัหวดัอดุรธานี 1 ชดุ                3,000,000 บาท
(55) ชดุปฏบิตักิารเทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกสย์านยนตพ์ลงังานไฟฟ้าอจัฉรยิะ
วทิยาลยัการอาชพีหนองหาน ตาํบลหนองหาน อาํเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี
1 ชดุ                3,000,000 บาท
(56) เครืองกลงึ CNC พรอ้มโปรแกรมการออกแบบ CAD/CAM ในชดุโปรแกรม
เดยีวกนั วทิยาลยัเทคนิคกาญจนาภเิษกอดุรธานี ตาํบลหนองไผ่
อาํเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี 1 เครือง                3,000,000 บาท
(57) ชดุปฏบิตักิารเพาะเลยีงเนอืเยอื วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยอีบุลราชธานี
ตาํบลหนองขอน อาํเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี 1 ชดุ                1,500,000 บาท
(58) ชดุปฏบิตักิารสตารท์อพัเลริน์นิง (Start-Up Learning)

วทิยาลยัเทคนิคเขมราฐ ตาํบลหนองนกทา อาํเภอเขมราฐ
จงัหวดัอบุลราชธานี 1 ชดุ                2,880,000 บาท
(59) ชดุปฏบิตักิารคอมพวิเตอรพ์รอ้มระบบเครอืขา่ยและอปุกรณ์กระจาย
สญัญาณไรส้าย วทิยาลยัการอาชพีด่านซา้ย ตาํบลโคกงาม อาํเภอด่านซา้ย
จงัหวดัเลย 1 ชดุ                2,000,000 บาท
(60) ชดุปฏบิตักิารทางบญัช ี วทิยาลยัการอาชพีวงัสะพงุ ตาํบลปากปวน
อาํเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย 1 ชดุ                1,300,000 บาท
(61) ชดุปฏบิตักิารวทิยาศาสตร ์วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยกีาํแพงเพชร
ตาํบลนิคมทุง่โพธทิะเล อาํเภอเมอืงกาํแพงเพชร จงัหวดักาํแพงเพชร  1 ชดุ                1,500,000 บาท
(62) ชดุปฏบิตักิารกราฟิกและพฒันาโปรแกรม AR พรอ้มการพฒันา Coding

วทิยาลยัการอาชพีบา้นตาก ตาํบลตากออก อาํเภอบา้นตาก จงัหวดัตาก 1 ชดุ                3,000,000 บาท
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(63) ชดุปฏบิตักิารโลจสิตกิสพ์รอ้มจอทชัสกรนี 4K  วทิยาลยัเทคนิคตาก
ตาํบลป่ามะมว่ง อาํเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก 1 ชดุ                3,000,000 บาท
(64) ชดุปฏบิตักิารหอ้งเรยีนมาตรฐานสาขาวชิาแฟชนัและสงิทอ
วทิยาลยัการอาชพีนครสวรรค ์ ตาํบลนครสวรรคอ์อก
อาํเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค ์ 1 ชดุ                1,000,000 บาท
(65) ชดุสมารท์ฟารม์การเกษตรในโรงเรอืนอตัโนมตัิ  วทิยาลยัเกษตรและ
เทคโนโลยนีครสวรรค ์ตาํบลบา้นมะเกลอื อาํเภอเมอืงนครสวรรค์
จงัหวดันครสวรรค ์1 ชดุ                1,900,000 บาท
(66) ชดุทดลองดจิติอลและอนาลอ๊กแบบเมนบอรด์พรอ้มเขยีนโปรแกรมควบคุม
อปุกรณ์  วทิยาลยัเทคนิคแมว่งก ์ตาํบลวงัซ่าน อาํเภอแมว่งก ์จงัหวดันครสวรรค์
1 ชดุ                3,000,000 บาท
(67) ชดุปฏบิตักิารเขยีนแบบไฟฟ้าดว้ยคอมพวิเตอร ์ วทิยาลยัการอาชพีตากฟ้า
ตาํบลตากฟ้า อาํเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค ์1 ชดุ                2,000,000 บาท
(68) ชดุฝึกยานยนต ์EV พรอ้มชดุจาํลองอาการเสยีผ่านสมารท์โฟนและ
ชดุศูนยบ์รกิารยานยนต ์(Quick Service)  วทิยาลยัการอาชพีเวยีงสา
ตาํบลนาเหลอืง อาํเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน 1 ชดุ                4,500,000 บาท
(69) ชดุฝึกเครืองยนตอ์เนกประสงคท์างการเกษตร  วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี
พะเยา ตาํบลแมน่าเรอื อาํเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา 1 ชดุ                1,850,000 บาท
(70) ชดุฝึกนิวเมตกิสแ์ละไฮดรอลกิสเ์บอืงตน้และไฟฟ้า วทิยาลยัเทคนิคดอกคาํใต ้

ตาํบลดงสุวรรณ อาํเภอดอกคาํใต ้จงัหวดัพะเยา 1 ชดุ                3,000,000 บาท
(71) ชดุปฏบิตักิารพนืฐาน STEAM Active Learning ดว้ยภาษา Swift

พรอ้มระบบควบคุมผ่านจอ Interactive ขนาด 7 นิว  วทิยาลยัเทคนิคเชยีงคาํ
ตาํบลฝายกวาง อาํเภอเชยีงคาํ จงัหวดัพะเยา 1 ชดุ                3,000,000 บาท
(72) ชดุปฏบิตักิารคอมพวิเตอรพ์รอ้มระบบจดัการหอ้งเรยีนผ่านระบบเครอืขา่ย
ควบคุมดว้ย IOT  วทิยาลยัการอาชพีปง ตาํบลนาปรงั อาํเภอปง จงัหวดัพะเยา
1 ชดุ                2,500,000 บาท
(73) ชดุปฏบิตักิารพนืฐานสาขาวชิาวทิยาศาสตร ์ วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี
พจิติร ตาํบลสามงา่ม อาํเภอสามงา่ม จงัหวดัพจิติร 1 ชดุ                1,500,000 บาท
(74) ชดุปฏบิตักิารสตารท์อพัเลริน์นิง (Start-Up Learning) วทิยาลยัการอาชพี
นครไทย ตาํบลเนินเพมิ อาํเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก 1 ชดุ                2,880,000 บาท
(75) ชดุฝึกเครืองยนตพ์รอ้มเครืองมอืวดัสญัญาณความถเีซนเซอรย์านยนตร์องรบั
โปรแกรมแลป็ววิเชอืมต่อคอมพวิเตอร์ วทิยาลยัเทคนิคสองแคว ตาํบลท่าโพธิ
อาํเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก 1 ชดุ                1,200,000 บาท
(76) ชดุฝึกเครืองมอืวดัไฟฟ้าพรอ้มเครืองมอืวดัและทดสอบ วทิยาลยัการอาชพีเถนิ
ตาํบลแมป่ะ อาํเภอเถนิ จงัหวดัลาํปาง 1 ชดุ                3,000,000 บาท

(77) ชดุทดลองเครืองกลไฟฟ้า AC และ DC ชนิดมเีซนเซอรว์ดัแรงบดิจรงิ
ดว้ยสเตรนเกจพรอ้มฐานมอเตอรแ์บบรางเลอืนพรอ้มโปรแกรมสาํหรบัทดสอบ
ขนาด 1 kW  วทิยาลยัการอาชพีแจห้่ม ตาํบลแจห้่ม อาํเภอแจห้่ม จงัหวดัลาํปาง
1 ชดุ                3,000,000 บาท
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(78) เครืองกดัซเีอน็ซ ีอตุสาหกรรม พรอ้มโปรแกรมตรวจสอบคุณภาพชนิงาน
แบบ I-INSPECT และโปรแกรมออกแบบการผลติ  วทิยาลยัเทคนิคนครลาํปาง 
ตาํบลศาลา อาํเภอเกาะคา จงัหวดัลาํปาง 1 ชดุ                2,980,000 บาท
(79) ชดุปฏบิตักิารเทคโนโลยธุีรกจิดจิทิลั  วทิยาลยัเทคนิค กฟผ.แมเ่มาะ 
ตาํบลแมเ่มาะ อาํเภอแมเ่มาะ จงัหวดัลาํปาง 1 ชดุ                2,000,000 บาท
(80) หอ้งอบและพ่นสรีถยนต ์ วทิยาลยัการอาชพีบา้นโฮ่ง ตาํบลบา้นโฮ่ง 
อาํเภอบา้นโฮ่ง จงัหวดัลาํพูน 1 ชดุ                1,500,000 บาท
(81) ชดุโตะ๊ปฏบิตักิารพรอ้มปากกาจบัชนิงานและอปุกรณ์ประกอบ 

วทิยาลยัการอาชพีบา้นโฮ่ง ตาํบลบา้นโฮ่ง อาํเภอบา้นโฮ่ง จงัหวดัลาํพูน 1 ชดุ                1,200,000 บาท
(82) ชดุปฏบิตักิารหอ้งสมดุทนัสมยั วทิยาลยัการอาชพีป่าซาง ตาํบลนครเจดยี ์
อาํเภอป่าซาง จงัหวดัลาํพูน  1 ชดุ                2,000,000 บาท
(83) ชดุปฏบิตักิารควบคุมเครืองกลไฟฟ้า AC/DC พรอ้มโมดูลควบคุมและ
แสดงผล  วทิยาลยัการอาชพีศรสีชันาลยั ตาํบลสารจติร อาํเภอศรสีชันาลยั 
จงัหวดัสุโขทยั 1 ชดุ                2,400,000 บาท
(84) ชดุปฏบิตักิารระบบอตัโนมตั ิ7 สถานี สงัการผ่าน IOT พรอ้มหุน่ยนต์
อตุสาหกรรม 6D  วทิยาลยัการอาชพีศรสีาํโรง ตาํบลสามเรอืน อาํเภอศรสีาํโรง 
จงัหวดัสุโขทยั 1 ชดุ                3,000,000 บาท
(85) ชดุปฏบิตักิารพนืฐาน STEAM Active Learning ดว้ยภาษา Swift 

พรอ้มระบบควบคุมผ่านจอ Interactive ขนาด 7 นิว  วทิยาลยัเกษตรและ
เทคโนโลยสุีโขทยั ตาํบลย่านยาว อาํเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั 1 ชดุ                3,000,000 บาท
(86) ชดุปฏบิตักิารพนืฐานช่างเชอืมโลหะพรอ้มอปุกรณ์  วทิยาลยัการอาชพี
รตันประสทิธวิทิย ์ตาํบลสองคอน อาํเภอฟากท่า จงัหวดัอตุรดติถ ์1 ชดุ                1,000,000 บาท

(87) ชดุทดลองเครืองกลไฟฟ้าแบบถอดและประกอบชดุ stator poles, 

rotor coils, Armature, Commutator And Carbon Brush 

วทิยาลยัการอาชพีเวยีงเชยีงรุง้ ตาํบลทุง่ก่อ อาํเภอเวยีงเชยีงรุง้ จงัหวดัเชยีงราย 
1 ชดุ                3,000,000 บาท
(88) ชดุปฏบิตักิารหอ้งเรยีนเสมอืนจรงิในการจดันาํเทยีว (รถบสัจาํลอง) 
วทิยาลยัเทคนิคกาญจนาภเิษกเชยีงราย ตาํบลป่าออ้ดอนชยั อาํเภอเมอืงเชยีงราย 
จงัหวดัเชยีงราย 1 ชดุ                3,500,000 บาท
(89) ชดุเครืองมอืพนืฐาน STEM งานเครืองกล และงานเชอืม 

MMA/MIG/MAG/TIG และอปุกรณ์  วทิยาลยัเทคนิคเทงิ ตาํบลเวยีง 
อาํเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย 1 ชดุ                2,000,000 บาท
(90) ชดุปฏบิตักิารเทคนิคพนืฐาน  วทิยาลยัการอาชพีจอมทอง ตาํบลขว่งเปา 
อาํเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม ่1 ชดุ                2,000,000 บาท
(91) ชดุฝึกระบบนิวเมตกิสแ์ละควบคุมอตัโนมตัสิาํหรบังานแมคคาทรอนิกส ์
วทิยาลยัการอาชพีฝาง ตาํบลแมสู่น อาํเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม ่1 ชดุ                3,000,000 บาท
(92) ชดุปฏบิตักิารแปรรูปผกัและผลไม ้ วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยเีชยีงใหม ่

ตาํบลบา้นกลาง อาํเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชยีงใหม ่1 ชดุ                3,500,000 บาท
(93) ชดุปฏบิตักิารคอมพวิเตอรพ์รอ้มระบบเครอืขา่ยและอปุกรณ์กระจายสญัญาณ
ไรส้าย วทิยาลยัเทคนิคสารภ ีตาํบลหนองผงึ อาํเภอสารภ ีจงัหวดัเชยีงใหม ่1 ชดุ                2,000,000 บาท
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(94) ชดุปฏบิตักิารเขยีนโปรแกรมเสมอืนจรงิควบคุมหุน่ยนตแ์ขนกลอตุสาหกรรม
ชดุควบคุม 6D Mouse  วทิยาลยัการอาชพีชนแดน ตาํบลชนแดน อาํเภอชนแดน
จงัหวดัเพชรบูรณ์ 1 ชดุ                3,000,000 บาท
(95) ชดุปฏบิตักิารฟารม์เพาะเลยีงสตัวน์าํอจัฉรยิะ (Smart Aquaculture)

วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยเีพชรบูรณ์ ตาํบลบุง่คลา้ อาํเภอหลม่สกั
จงัหวดัเพชรบูรณ์ 1 ชดุ                2,000,000 บาท
(96) ชดุปฏบิตักิารคอมพวิเตอรพ์รอ้มระบบควบคุมมลัตมิเีดยีแบบทชัสกรนี
วทิยาลยัการอาชพีลอง ตาํบลหว้ยออ้ อาํเภอลอง จงัหวดัแพร่ 1 ชดุ                2,000,000 บาท
(97) ชดุปฏบิตักิารคอมพวิเตอรพ์รอ้มระบบจดัการหอ้งเรยีนผ่านระบบเครอืขา่ย
ควบคุมดว้ย IOT วทิยาลยัการอาชพีนวมนิทราชนีิแมฮ่่องสอน ตาํบลจองคาํ
อาํเภอเมอืงแมฮ่่องสอน จงัหวดัแมฮ่่องสอน 1 ชดุ                2,500,000 บาท
(98) ชดุปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์ วทิยาลยัการอาชพีคลองท่อม ตาํบลคลองท่อมใต ้
อาํเภอคลองท่อม จงัหวดักระบ ี1 ชดุ                1,500,000 บาท
(99) ชดุปฏบิตักิารพนืฐานช่างเชอืม วทิยาลยัการอาชพีอ่าวลกึ ตาํบลคลองหนิ
อาํเภออ่าวลกึ จงัหวดักระบ ี1 ชดุ                2,000,000 บาท
(100) ชดุปฏบิตักิารฟารม์เพาะเลยีงสตัวน์าํอจัฉรยิะ (Smart Aquaculture)

วทิยาลยัประมงชมุพรเขตรอดุมศกัด ิตาํบลปากตะโก อาํเภอทุง่ตะโก
จงัหวดัชมุพร 1 ชดุ                2,000,000 บาท
(101) ชดุปฏบิตักิารคอมพวิเตอรก์ราฟิก วทิยาลยัการอาชพีตรงั ตาํบลบา้นควน
อาํเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั 1 ชดุ                1,200,000 บาท
(102) ชดุปฏบิตักิารเขยีนโปรแกรม PLC สาํหรบัอตุสาหกรรมพรอ้มชดุทดสอบ
การเขยีนโปรแกรมแบบแผงโมดูลไมน่อ้ยกวา่ 15 ชนิด วทิยาลยัการอาชพีปะเหลยีน
ตาํบลท่าขา้ม อาํเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั 1 ชดุ                3,000,000 บาท
(103) ชดุปฏบิตักิารทางบญัชพีรอ้มระบบจดัการหอ้งเรยีนผ่านระบบเครอืขา่ย
ควบคุมดว้ย IOT  วทิยาลยัการอาชพีหว้ยยอด ตาํบลเขาขาว อาํเภอหว้ยยอด
จงัหวดัตรงั 1 ชดุ                2,500,000 บาท
(104) ชดุปฏบิตักิาร Smart Solution ระบบควบคุมอจัฉรยิะ IOT วทิยาลยัเกษตร
และเทคโนโลยตีรงั ตาํบลนาท่ามเหนือ อาํเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั 1 ชดุ                1,500,000 บาท
(105) ชดุปฏบิตักิารอาหารนานาชาต ิ วทิยาลยัการอาชพีนครศรธีรรมราช
ตาํบลนาสาร อาํเภอพระพรหม จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 ชดุ                1,800,000 บาท
(106) ชดุปฏบิตักิารสตารท์อพัเลริน์นิง (Start-Up Learning)  วทิยาลยัการอาชพี
พรหมครี ีตาํบลทอนหงส ์อาํเภอพรหมครี ีจงัหวดันครศรธีรรมราช 1 ชดุ                2,880,000 บาท
(107) ชดุปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์effective teaching พฒันาทกัษะทางเทคโนโลยี
พรอ้มระบบบรหิารจดัการหอ้งเรยีน  วทิยาลยัการอาชพีหวัไทร
ตาํบลทรายขาว อาํเภอหวัไทร จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 ชดุ                2,500,000 บาท
(108) ชดุปฏบิตักิารคอมพวิเตอรก์ราฟิกและตดัต่อวดีทิศันด์จิทิลัผ่านระบบ จดัการ
ASM  วทิยาลยัศิลปหตัถกรรมนครศรธีรรมราช ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืง
นครศรธีรรมราช จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 ชดุ                2,000,000 บาท
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(109) ชดุปฏบิตักิารซ่อมบาํรุงช่วงลา่งเครืองจกัรกลเกษตร  วทิยาลยัเกษตรและ
เทคโนโลยนีครศรธีรรมราช ตาํบลชา้งกลาง อาํเภอชา้งกลาง
จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 ชดุ                1,100,000 บาท
(110) ชดุฝึกเครืองยนตด์เีซล ชนิด 6 สูบ ควบคุมหวัฉีดดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส์
วทิยาลยัเทคโนโลยแีละอตุสาหกรรมการต่อเรอืนครศรธีรรมราช
ตาํบลปากพนงัฝงัตะวนัตก อาํเภอปากพนงั จงัหวดันครศรธีรรมราช  1 ชดุ                1,100,000 บาท
(111) ชดุปฏบิตักิารตดัผมชายเคลอืนที  วทิยาลยัการอาชพีสุไหงโก-ลก
ตาํบลปาเสมสั อาํเภอสุไหงโก-ลก จงัหวดันราธวิาส 1 ชดุ                3,000,000 บาท
(112) ชดุปฏบิตักิารเขยีนแบบดว้ยระบบคอมพวิเตอร ์วทิยาลยัการอาชพีปตัตานี
ตาํบลสะบารงั อาํเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี 1 ชดุ                1,500,000 บาท
(113) ชดุปฏบิตักิารคอมพวิเตอรธุ์รกจิ  วทิยาลยัเทคนิคกาญจนาภเิษกปตัตานี
ตาํบลบ่อทอง อาํเภอหนองจกิ จงัหวดัปตัตานี 1 ชดุ                1,500,000 บาท
(114) ชดุปฏบิตักิารท่องเทยีวโรงแรม  วทิยาลยัการอาชพีตะกวัป่า ตาํบลตาํตวั
อาํเภอตะกวัป่า จงัหวดัพงังา 1 ชดุ                2,900,000 บาท
(115) ชดุปฏบิตักิารบญัช ี วทิยาลยัการอาชพีทา้ยเหมอืง ตาํบลทา้ยเหมอืง
อาํเภอทา้ยเหมอืง จงัหวดัพงังา 1 ชดุ                1,500,000 บาท
(116) ชดุปฏบิตักิารหอ้งประชมุทนัสมยัสู่คุณภาพมาตรฐาน วทิยาลยัเกษตรและ
เทคโนโลยพีงังา ตาํบลถาํ อาํเภอตะกวัทุง่ จงัหวดัพงังา 1 ชดุ                1,000,000 บาท
(117) ชดุปฏบิตักิารอาหารนานาชาตแิละเครืองดมืสาํหรบังานบรกิาร
วทิยาลยัการอาชพีบางแกว้ ตาํบลนาปะขอ อาํเภอบางแกว้ จงัหวดัพทัลงุ 1 ชดุ                3,000,000 บาท
(118) รถขดุไฮโดรลกิ เครืองยนตไ์มน่อ้ยกวา่ 60 แรงมา้  วทิยาลยัเกษตรและ
เทคโนโลยพีทัลงุ ตาํบลควนมะพรา้ว อาํเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ 1 คนั                2,777,300 บาท
(119) ชดุปฏบิตักิารพนืฐาน STEAM Active Learning ดว้ยภาษา Swift

พรอ้มระบบควบคุมผ่านจอ Interactive ขนาด 7 นิว  วทิยาลยัการอาชพีเบตง
ตาํบลเบตง อาํเภอเบตง จงัหวดัยะลา 1 ชดุ                3,000,000 บาท
(120) ชดุปฏบิตักิารคอมพวิเตอรอ์อนไลน ์พรอ้มจอทชัสกรนี 4K

วทิยาลยัการอาชพีกระบรุ ีตาํบลนาํจดืนอ้ย อาํเภอกระบรุ ีจงัหวดัระนอง 1 ชดุ                2,000,000 บาท
(121) ชดุฝึกปฏบิตักิารอากาศยานไรค้นขบั DRONE เพอืการเกษตร
วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยรีะนอง ตาํบลราชกรูด อาํเภอเมอืงระนอง
จงัหวดัระนอง 1 ชดุ                2,500,000 บาท
(122) ชดุปฏบิตักิารทดลองนิวเมตกิสแ์ละไฮดรอลกิสเ์บอืงตน้และไฟฟ้า
วทิยาลยัการอาชพีสมเดจ็เจา้พะโคะ ตาํบลชมุพล อาํเภอสทงิพระ จงัหวดัสงขลา
1 ชดุ                3,000,000 บาท
(123) ชดุปฏบิตักิารระบบขบัเคลอืนยานยนตไ์ฟฟ้าและการเรยีนรูร้ะบบการจดัการ
แบตเตอรี  วทิยาลยัการอาชพีหลวงประธานราษฎรนิ์กร ตาํบลหาดใหญ่
อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 1 ชดุ                3,500,000 บาท
(124) ชดุปฏบิตักิารพนืฐานบ่อเลยีงกุง้ทะเลอจัฉรยิะ (Excellent Center)

วทิยาลยัประมงตณิสูลานนท ์ตาํบลพะวง อาํเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา 1 ชดุ                2,905,000 บาท
(125) ชดุปฏบิตักิารสมารท์ฟารม์เกษตร  วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยสีงขลา
ตาํบลท่าชะมวง อาํเภอรตัภูม ิจงัหวดัสงขลา 1 ชดุ                2,500,000 บาท
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(126) ชดุปฏบิตักิารสมารท์ฟารม์การเกษตร  วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยสีตูล
ตาํบลควนกาหลง อาํเภอควนกาหลง จงัหวดัสตูล 1 ชดุ                2,500,000 บาท
(127) ชดุปฏบิตักิารเทคนิคพนืฐานพรอ้มโปรแกรมออกแบบ Intelligent

Machining  วทิยาลยัการอาชพีเวยีงสระ ตาํบลบา้นสอ้ง อาํเภอเวยีงสระ
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 ชดุ                2,900,000 บาท
(128) ชดุปฏบิตักิารงานบาร ์ วทิยาลยัการอาชพีเกาะสมยุ ตาํบลตลงิงาม
อาํเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 ชดุ                2,000,000 บาท
(129) ชดุปฏบิตักิารเฉพาะทางภาษาต่างประเทศแบบดจิติอล 4.0
วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยสุีราษฎรธ์านี ตาํบลพงักาญจน ์อาํเภอพนม
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 ชดุ                3,000,000 บาท
(130) ชดุปฏบิตักิารสตารท์อพัเลริน์นิง (Start-Up Learning) วทิยาลยัเทคนิค
กาญจนดษิฐ ์ตาํบลพลายวาส อาํเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 ชดุ                2,880,000 บาท
(131) ชดุทดลองทางไฟฟ้า วทิยาลยัการอาชพีทองผาภูม ิตาํบลท่าขนุน
อาํเภอทองผาภูม ิจงัหวดักาญจนบรุ ี1 ชดุ                3,000,000 บาท
(132) ชดุปฏบิตักิารคอมพวิเตอรบ์รหิารธุรกจิ วทิยาลยัการอาชพีทองผาภูมิ
ตาํบลท่าขนุน อาํเภอทองผาภูม ิจงัหวดักาญจนบรุ ี1 ชดุ                1,700,000 บาท

2.1.2 ค่าทดิีนและสงิกอ่สรา้ง             978,795,600 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทพีกัอาศยัและสงิก่อสรา้งประกอบ             127,464,200 บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารทพีกัอาศยัและสงิก่อสรา้งประกอบทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่
10 ลา้นบาท  รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)               18,940,200 บาท
(2) อาคารแฟลต 14 หน่วย วทิยาลยัการอาชพีปลูกรากแกว้แผ่นดนินวมนิทราชูทศิ
อดุรธานี ตาํบลวงัทอง อาํเภอบา้นดุง จงัหวดัอดุรธานี 1 หลงั               18,515,000 บาท
(3) อาคารแฟลต 14 หน่วย วทิยาลยัเทคนิคเทงิ ตาํบลเวยีง อาํเภอเทงิ
จงัหวดัเชยีงราย 1 หลงั               18,515,000 บาท
(4) อาคารหอพกัพรอ้มครุภณัฑ ์ วทิยาลยัการอาชพีปากท่อ ตาํบลทุง่หลวง
อาํเภอปากท่อ จงัหวดัราชบรุ ี1 หลงั               14,386,000 บาท
(5) อาคารหอพกัพรอ้มครุภณัฑ ์วทิยาลยัการอาชพีหนองสองหอ้ง
ตาํบลหนองสองหอ้ง อาํเภอหนองสองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น 1 หลงั               14,386,000 บาท
(6) อาคารหอพกัพรอ้มครุภณัฑ ์วทิยาลยัการอาชพีบา้นตาก ตาํบลตากออก
อาํเภอบา้นตาก จงัหวดัตาก 1 หลงั               14,386,000 บาท
(7) อาคารแฟลต 14 หน่วย วทิยาลยัการอาชพีนายายอาม ตาํบลนายายอาม
อาํเภอนายายอาม จงัหวดัจนัทบรุ ี1 หลงั               14,168,000 บาท
(8) อาคารแฟลต 14 หน่วย วทิยาลยัการอาชพีไชยา ตาํบลเวยีง อาํเภอไชยา
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 หลงั               14,168,000 บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสงิก่อสรา้งประกอบ             744,507,500 บาท
(1) ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสงิก่อสรา้งประกอบทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่
10 ลา้นบาท  รวม 28 รายการ (รวม 28 หน่วย)             196,731,100 บาท
(2) อาคารโรงฝึกงาน 4 ชนั วทิยาลยัการอาชพีโพธทิอง ตาํบลบางเจา้ฉ่า
อาํเภอโพธทิอง จงัหวดัอ่างทอง 1 หลงั               38,549,000 บาท
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(3) อาคารโรงฝึกงาน 4 ชนั วทิยาลยัการอาชพีกบนิทรบ์รุี ตาํบลลาดตะเคยีน 

อาํเภอกบนิทรบ์รุ ีจงัหวดัปราจนีบรุ ี1 หลงั               38,549,000 บาท
(4) อาคารโรงฝึกงาน 4 ชนั วทิยาลยัการอาชพีสงัขะ ตาํบลบา้นชบ อาํเภอสงัขะ 
จงัหวดัสุรนิทร ์1 หลงั               38,549,000 บาท
(5) อาคารปฏบิตักิารอเนกประสงค ์4 ชนั วทิยาลยัการอาชพีกมุภวาปี 

ตาํบลปะโค อาํเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี 1 หลงั               31,745,000 บาท
(6) อาคารโรงอาหารและหอประชมุ 2 ชนั วทิยาลยัการอาชพีเขายอ้ย 

ตาํบลหนองชมุพล อาํเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบรุ ี1 หลงั               26,303,000 บาท
(7) อาคารโรงอาหารและหอประชมุ 2 ชนั  วทิยาลยัเทคนิคปากช่อง ตาํบลจนัทกึ 
อาํเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา 1 หลงั               26,303,000 บาท
(8) อาคารเรยีนและปฏบิตักิาร 4 ชนั ขนาด 20 หอ้งปฏบิตักิาร 
วทิยาลยัเทคนิควงันาํเยน็ ตาํบลวงันาํเยน็ อาํเภอวงันาํเยน็ จงัหวดัสระแกว้ 1 หลงั               23,734,000 บาท
(9) อาคารเรยีนและปฏบิตักิาร 4 ชนั ขนาด 20 หอ้งปฏบิตักิาร
 วทิยาลยัการอาชพีหนองกงุศร ีตาํบลลาํหนองแสน อาํเภอหนองกงุศร ี
จงัหวดักาฬสนิธุ ์1 หลงั               23,734,000 บาท
(10) อาคารเรยีนและปฏบิตักิาร 4 ชนั ขนาด 20 หอ้งปฏบิตักิาร 
วทิยาลยัเทคนิคบงึกาฬ ตาํบลวศิิษฐ ์อาํเภอบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ 1 หลงั               23,734,000 บาท
(11) อาคารเรยีนและปฏบิตักิาร 4 ชนั ขนาด 20 หอ้งปฏบิตักิาร 
วทิยาลยัเทคนิคกนัทรลกัษ ์ตาํบลจานใหญ่ อาํเภอกนัทรลกัษ ์

จงัหวดัศรสีะเกษ 1 หลงั               23,734,000 บาท
(12) อาคารเรยีนและปฏบิตักิาร 3 ชนั  วทิยาลยัการอาชพีวเิชยีรบรุี 
ตาํบลสระประดู่ อาํเภอวเิชยีรบรุ ีจงัหวดัเพชรบูรณ์ 1 หลงั               21,771,000 บาท
(13) อาคารเรยีนและปฏบิตักิาร 4 ชนั ขนาด 16 หอ้งปฏบิตักิาร  
วทิยาลยัการอาชพีศรสีะเกษ ตาํบลหนองครก อาํเภอเมอืงศรสีะเกษ 

จงัหวดัศรสีะเกษ 1 หลงั               20,217,000 บาท
(14) อาคารเรยีนและปฏบิตักิาร 4 ชนั ขนาด 16 หอ้งปฏบิตักิาร  
วทิยาลยัการอาชพีขาณุวรลกัษบรุ ีตาํบลป่าพทุรา อาํเภอขาณุวรลกัษบรุ ี
จงัหวดักาํแพงเพชร 1 หลงั               20,217,000 บาท
(15) หลงัคาคลมุลานอเนกประสงคแ์ละอาคารส่วนประกอบพรอ้มครุภณัฑ ์ 

วทิยาลยัการอาชพีละงู ตาํบลละงู อาํเภอละงู จงัหวดัสตูล 1 หลงั               16,500,000 บาท
(16) อาคารเรยีนและปฏบิตักิาร 2 ชนั 8 หอ้งปฏบิตักิาร วทิยาลยัเกษตรและ
เทคโนโลยสุีพรรณบรุ ีตาํบลด่านชา้ง อาํเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบรุ ี1 หลงั               16,356,000 บาท
(17) อาคารเรยีนและปฏบิตักิาร 2 ชนั 8 หอ้งปฏบิตักิาร วทิยาลยัเกษตรและ
เทคโนโลยนีครราชสมีา ตาํบลลาดบวัขาว อาํเภอสคีวิ จงัหวดันครราชสมีา 1 หลงั               16,356,000 บาท
(18) อาคารเรยีนและปฏบิตักิาร 2 ชนั 8 หอ้งปฏบิตักิาร วทิยาลยัเกษตรและ
เทคโนโลยอีบุลราชธานี ตาํบลหนองขอน อาํเภอเมอืงอบุลราชธานี 
จงัหวดัอบุลราชธานี 1 หลงั               16,356,000 บาท
(19) อาคารเรยีนและปฏบิตักิาร 2 ชนั 8 หอ้งปฏบิตักิาร วทิยาลยัการอาชพีพชิยั 

ตาํบลในเมอืง อาํเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ ์1 หลงั               16,356,000 บาท

217



(20) อาคารศูนยว์ทิยบรกิาร 4 ชนั วทิยาลยัการอาชพีอมัพวา
ตาํบลแพรกหนามแดง อาํเภออมัพวา จงัหวดัสมทุรสงคราม 1 หลงั               16,168,000 บาท
(21) อาคารศูนยว์ทิยบรกิาร 3 ชนั วทิยาลยัการอาชพีสอยดาว ตาํบลทรายขาว
อาํเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบรุ ี1 หลงั               14,967,000 บาท
(22) อาคารศูนยว์ทิยบรกิาร 2 ชนั วทิยาลยัการอาชพีบางแกว้ฟ้า ตาํบลบางแกว้ฟ้า
อาํเภอนครชยัศร ีจงัหวดันครปฐม 1 หลงั               13,664,000 บาท
(23) อาคารศูนยว์ทิยบรกิาร 2 ชนั วทิยาลยัการอาชพีบา้นผอื ตาํบลบา้นผอื
อาํเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี 1 หลงั               13,664,000 บาท
(24) อาคารศูนยว์ทิยบรกิาร 2 ชนั (ศูนยฝึ์กอบรมวชิาชพีอาํเภอธารโต)

วทิยาลยัการอาชพีเบตง ตาํบลธารโต อาํเภอธารโต จงัหวดัยะลา 1 หลงั               13,664,000 บาท
(25) อาคารศูนยว์ทิยบรกิาร 2 ชนั  (ศูนยฝึ์กอบรมวชิาชพีอาํเภอมะนงั)
วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยสีตูล ตาํบลนิคมพฒันา อาํเภอมะนงั จงัหวดัสตูล
1 หลงั               13,664,000 บาท
(26) อาคารเรยีนและปฏบิตักิาร พนืทใีชส้อย 1,920 ตารางเมตร
วทิยาลยัการอาชพีทองผาภูม ิตาํบลท่าขนุน อาํเภอทองผาภูม ิจงัหวดักาญจนบรุี
1 หลงั               22,922,400 บาท

2.1.2.3 ค่าปรบัปรุงสงิก่อสรา้งอนื               14,902,900 บาท
(1) ค่าปรบัปรุงสงิก่อสรา้งอนืทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 10 ลา้นบาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)               14,902,900 บาท

2.1.2.4 ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสงิก่อสรา้งประกอบ               44,689,200 บาท
(1) ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสงิก่อสรา้งประกอบทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่
10 ลา้นบาท  รวม 16 รายการ (รวม 16 หน่วย)               44,689,200 บาท

2.1.2.5 ค่าปรบัปรุงอาคารทพีกัอาศยัและสงิก่อสรา้งประกอบ               12,297,500 บาท
(1) ค่าปรบัปรุงอาคารทพีกัอาศยัและสงิก่อสรา้งประกอบทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่
10 ลา้นบาท  รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)               12,297,500 บาท

2.1.2.6 ค่าก่อสรา้งอนืๆ               34,934,300 บาท
(1) ค่าก่อสรา้งอนืๆทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 10 ลา้นบาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)               34,934,300 บาท

3. งบเงนิอดุหนุน               41,500,000 บาท
3.1 เงนิอดุหนุนทวัไป               41,500,000 บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการทางไกลผ่านดาวเทยีมวงัไกลกงัวล               10,000,000 บาท
2) เงนิอดุหนุนส่งเสรมิและพฒันาผูเ้รยีนองคก์ารวชิาชพีแห่งประเทศไทย               31,500,000 บาท

218



4. งบรายจา่ยอนื             126,624,500 บาท
1) ค่าใชจ่้ายโครงการจดัการอาชวีศึกษาเพอืสนองพระราชดาํริ               12,612,900 บาท
2) ค่าใชจ่้ายโครงการเร่งประสทิธภิาพการสอนครูอาชวีศึกษา               94,800,000 บาท
3) ค่าใชจ่้ายโครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชือนัเนืองมาจากพระราชดาํริ
สมเดจ็พระกนิษฐาธริาชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี               16,066,300 บาท
4) ค่าใชจ่้ายโครงการเพมิประสทิธภิาพการส่งกระจายเสยีงเพอืการต่ออายุใบอนุญาต
ทดลองกจิการกระจายเสยีงของสถานีวทิยุเพอืการศึกษาและพฒันาอาชพี (R-Radio)                3,145,300 บาท
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บาท
วตัถปุระสงค ์: 

7.2.2.1 งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
          937.8470           642.6448                  -              58.8000        1,639.2918

         937.8470          642.6448                  -              58.8000        1,639.2918

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหน้าระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

คน 120,760 121,370 123,810 130,010 136,550

( - )

คน 240,430 242,920 255,120 267,910 302,610

( 223,693 )

รอ้ยละ 100

( - )

100 100 100 100

รอ้ยละ 80

( - )

80 80 80 80

ลา้นบาท        2,017.7856        1,639.2918           996.6470           996.6470           996.6470

ลา้นบาท        2,017.7856        1,639.2918           996.6470           996.6470           996.6470

ลา้นบาท          959.6049          937.8470          937.8470          937.8470          937.8470

ลา้นบาท          969.3807          642.6448                  -                    -                    - 

ลา้นบาท                  -                    -                    -                    -                    - 

ลา้นบาท            88.8000            58.8000            58.8000            58.8000            58.8000

ลา้นบาท                  -                    -                    -                    -                    - 

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2565(6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2566 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

7.2.2 ผลผลติท ี2 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง                           1,639,291,800

- เพอืผลติและพฒันาแรงงานระดบัผูช้าํนาญการเฉพาะสาขาอาชพีสอดคลอ้งกบัตลาดแรงงาน สภาพเศรษฐกจิ 
  สงัคม วฒันธรรม เทคโนโลย ีและสงิแวดลอ้ม สามารถเป็นหวัหนา้งานหรอืเป็นผูป้ระกอบการได ้
- เพอืมุง่เนน้ใหผู้เ้รยีนมสีมรรถนะในการประกอบอาชพี มคีวามรูเ้ตม็ภูมปิฏบิตัไิดจ้รงิและเขา้ใจชวีติ
- เพอืเปิดโอกาสใหผู้ป้ระกอบการวชิาชพีมส่ีวนร่วมในการเรยีนการสอนวชิาชพี สามารถถา่ยโอนประสบการณ์การเรยีน
  รูจ้ากสถานประกอบการและสามารถสะสมการเรยีนรูแ้ละประสบการณ์ได ้
- เพอืเพมิประสทิธภิาพการจดัการอาชวีศึกษา การฝึกอบรมวชิาชพี และการบรหิารจดัการใหส้อดคลอ้งและตอบสนอง
  ต่อเป้าหมายยทุธศาสตรแ์ละแผนระดบัชาตต่ิาง ๆ รวมถงึนโยบายของรฐับาลและกระทรวงศกึษาธกิาร

หน่วย : ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทงัสนิ
1. จดัการเรยีนการสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชนัสูง

ตวัชีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

เงนินอกงบประมาณ

ประมาณการรายจา่ยลว่งหน้า**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษาระดบั ปวส.

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้รยีนระดบั ปวส. ทงัหมด

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของผูส้าํเร็จการศึกษามคุีณภาพ
มาตรฐานตามทหีลกัสูตรกาํหนด
เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของจาํนวนผูเ้รยีนทสีาํเร็จการศึกษา
ตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาทกีาํหนด
รวมทงัสนิ

งบประมาณ

เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอนื
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง 1,639,291,800 บาท
1. งบดาํเนินงาน             937,847,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ             720,367,000 บาท
(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา                2,521,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ             115,544,400 บาท
(3) ค่าเบยีประชมุกรรมการ                2,552,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจาํตาํแหน่ง                1,941,600 บาท
(5) ค่าเบยีเลยีง ค่าเช่าทพีกัและค่าพาหนะ               14,014,600 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง                2,835,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์                3,187,500 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสงิก่อสรา้ง                2,350,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรพัยส์นิ               29,774,200 บาท
(10) ค่าจา้งเหมาบรกิาร               44,186,300 บาท
(11) วสัดุสาํนกังาน                4,544,000 บาท
(12) วสัดุเชอืเพลงิและหลอ่ลนื                2,840,000 บาท
(13) วสัดุก่อสรา้ง                3,408,000 บาท
(14) วสัดุงานบา้นงานครวั 677,600 บาท
(15) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ                1,704,000 บาท
(16) วสัดุการศึกษา             485,763,000 บาท
(17) วสัดุคอมพวิเตอร์                1,558,800 บาท
(18) วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 964,600 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค             217,480,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า             122,446,100 บาท
(2) ค่าประปา               26,248,600 บาท
(3) ค่าโทรศพัท์               16,535,300 บาท
(4) ค่าบรกิารสอืสารและโทรคมนาคม               52,250,000 บาท

2. งบลงทนุ             642,644,800 บาท
2.1 ค่าครุภณัฑ ์ทดิีนและสงิกอ่สรา้ง             642,644,800 บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์             252,439,600 บาท
2.1.1.1 ครุภณัฑส์าํนกังาน 464,200 บาท

(1) ครุภณัฑส์าํนกังานทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 1 ลา้นบาท
รวม 7 รายการ (รวม 52 หน่วย) 464,200 บาท

2.1.1.2 ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง               15,297,000 บาท
(1) ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่งทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 1 ลา้นบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 850,000 บาท
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(2) รถโดยสารขนาด 12 ทนีงั (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่าํกวา่ 2,400 ซซีี
หรอืกาํลงัเครืองยนตสู์งสุดไมต่าํกวา่ 90 กโิลวตัต ์ศูนยส่์งเสรมิและพฒันา
อาชวีศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืงนครราชสมีา
จงัหวดันครราชสมีา 1 คนั                1,358,000 บาท
(3) รถโดยสารขนาด 12 ทนีงั (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่าํกวา่ 2,400 ซซีี
หรอืกาํลงัเครืองยนตสู์งสุดไมต่าํกวา่ 90 กโิลวตัต ์สาํนกัวจิยัและพฒันา
การอาชวีศึกษา แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 คนั                1,358,000 บาท
(4) รถโดยสารขนาด 12 ทนีงั (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่าํกวา่ 2,400 ซซีี
หรอืกาํลงัเครืองยนตสู์งสุดไมต่าํกวา่ 90 กโิลวตัต ์ศูนยส่์งเสรมิและพฒันา
อาชวีศึกษาภาคกลาง ตาํบลทะเลชบุศร อาํเภอเมอืงลพบรุ ีจงัหวดัลพบรุ ี1 คนั                1,358,000 บาท

(5) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 4 ตนั 6 ลอ้ ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่าํกวา่ 4,000 ซซีี
หรอืกาํลงัเครืองยนตสู์งสุดไมต่าํกวา่ 105 กโิลวตัต ์พรอ้มตดิตงัหลงัคาโดยสาร
และทนีงั วทิยาลยัพณิชยการบงึพระพษิณุโลก ตาํบลบงึพระ อาํเภอเมอืงพษิณุโลก
จงัหวดัพษิณุโลก 1 คนั                1,850,000 บาท
(6) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 4 ตนั 6 ลอ้ ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่าํกวา่ 4,000 ซซีี
หรอืกาํลงัเครืองยนตสู์งสุดไมต่าํกวา่ 105 กโิลวตัต ์ วทิยาลยัอาชวีศึกษาลาํปาง
ตาํบลหวัเวยีง อาํเภอเมอืงลาํปาง จงัหวดัลาํปาง 1 คนั                1,405,000 บาท
(7) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่าํกวา่ 6,000 ซซีี
หรอืกาํลงัเครืองยนตสู์งสุดไมต่าํกวา่ 170 กโิลวตัต ์แบบกระบะเหลก็
วทิยาลยัอาชวีศึกษาสุโขทยั ตาํบลธานี อาํเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั 1 คนั                2,060,000 บาท
(8) รถโดยสารขนาด 12 ทนีงั (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่าํกวา่ 2,400 ซซีี
หรอืกาํลงัเครืองยนตสู์งสุดไมต่าํกวา่ 90 กโิลวตัต ์ วทิยาลยัอาชวีศึกษาเชยีงราย
ตาํบลเวยีง อาํเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย 1 คนั                1,358,000 บาท
(9) รถบรรทกุ(ดเีซล) ขนาด 4 ตนั 6 ลอ้ ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่าํกวา่ 4,000 ซซีี
หรอืกาํลงัเครืองยนตสู์งสุดไมต่าํกวา่ 105 กโิลวตัต ์พรอ้มตดิตงัหลงัคาโดยสาร
และทนีงั วทิยาลยัเทคนิคตรงั ตาํบลบา้นควน อาํเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั 1 คนั                1,850,000 บาท

(10) รถบรรทกุ(ดเีซล) ขนาด 4 ตนั 6 ลอ้ ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่าํกวา่
4,000 ซซี ีหรอืกาํลงัเครอืงยนตสู์งสุดไมต่าํกวา่ 105 กโิลวตัต์
พรอ้มตดิตงัหลงัคาโดยสารและทนีงั วทิยาลยัอาชวีศึกษาภูเก็ต ตาํบลตลาดใหญ่
อาํเภอเมอืงภูเก็ต จงัหวดัภูเก็ต 1 คนั                1,850,000 บาท

2.1.1.3 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์               10,992,900 บาท
(1) ครุภณัฑค์อมพวิเตอรท์มีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 1 ลา้นบาท
รวม 26 รายการ (รวม 352 หน่วย)               10,992,900 บาท

2.1.1.4 ครุภณัฑก์ารศึกษา             225,685,500 บาท
(1) ครุภณัฑก์ารศึกษาทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 1 ลา้นบาท
รวม 45 รายการ (รวม 131 หน่วย)               23,693,100 บาท

(2) ชดุปฏบิตักิารสาขาการตลาด วทิยาลยัพณิชยการธนบรุ ีแขวงคูหาสวรรค์
เขตภาษเีจรญิ กรุงเทพมหานคร 1 ชดุ                1,000,000 บาท
(3) ชดุปฏบิตักิารวชิาชพีการท่องเทยีว  วทิยาลยัพณิชยการอนิทราชยั
แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 1 ชดุ                2,063,900 บาท
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(4) ชดุปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์(IT)   วทิยาลยัอาชวีศึกษาเอยีมละออ 
แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชดุ                1,000,000 บาท
(5) ชดุปฏบิตักิารเทคโนโลยยีานยนตไ์ฟฟ้าและแบตเตอรีลเิธยีมพรอ้มสอืการเรยีนรู ้
ยานยนตส์มยัใหม ่วทิยาลยัเทคนิคกาญจนาภเิษก มหานคร แขวงแสนแสบ 

เขตมนีบรุ ีกรุงเทพมหานคร 1 ชดุ                3,500,000 บาท
(6) ชดุปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์ วทิยาลยัเทคนิคดอนเมอืง แขวงดอนเมอืง 
เขตดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร 1 ชดุ                1,500,000 บาท
(7) ชดุปฏบิตักิารเทคนิคพนืฐาน  วทิยาลยัเทคนิคมนีบรุ ีแขวงมนีบรุ ีเขตมนีบรุ ี
กรุงเทพมหานคร 1 ชดุ                1,200,000 บาท
(8) ชดุปฏบิตักิารยานยนตไ์ฟฟ้าพรอ้มสอืการสอนระบบยานยนตแ์บบ LMS 

วทิยาลยัเทคนิคราชสทิธาราม แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 1 ชดุ                3,000,000 บาท
(9) ชดุปฏบิตักิารคอมพวิเตอรก์ราฟิก วทิยาลยัอาชวีศึกษากาญจนบรุ ี
ตาํบลบา้นเหนือ อาํเภอเมอืงกาญจนบรุ ีจงัหวดักาญจนบรุ ี1 ชดุ                1,500,000 บาท

(10) ชดุทดลองวงจรไฟฟ้า/อเิลก็ทรอนิกสแ์ละดจิติอลแบบเมนบอรด์
ชนิดมโีวลตม์เิตอรแ์ละแอมป์มเิตอรจ์รงิในตวัพรอ้มแผงโมดูลไมน่อ้ยกวา่ 21 ชนิด 

วทิยาลยัเทคนิคกาญจนบรุ ีตาํบลปากแพรก อาํเภอเมอืงกาญจนบรุ ี
จงัหวดักาญจนบรุ ี1 ชดุ                3,000,000 บาท
(11) ชดุปฏบิตักิารพฒันานวตักรรม Application ดว้ยระบบปฏบิตักิาร MacOS 

และ ASM  วทิยาลยัอาชวีศึกษานครปฐม ตาํบลพระปฐมเจดยี ์
อาํเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม  1 ชดุ                1,500,000 บาท
(12) ชดุปฏบิตักิารอเิลก็ทรอนิกสอ์ตุสาหกรรม วทิยาลยัการอาชวีศึกษาปทมุธานี 

ตาํบลบางพูน อาํเภอเมอืงปทมุธานี จงัหวดัปทมุธานี 1 ชดุ                2,500,000 บาท

(13) ชดุทดลองเครืองกลไฟฟ้าแบบถอดและประกอบชดุ stator poles, 

rotor coils, Armature, Commutator And Carbon Brush 

วทิยาลยัเทคนิคปทมุธานี ตาํบลบา้นกลาง อาํเภอเมอืงปทมุธานี 

จงัหวดัปทมุธานี 1 ชดุ                3,000,000 บาท
(14) ชดุปฏบิตักิารกราฟิกและมลัตมิเีดยี วทิยาลยัเทคนิคประจวบครีขีนัธ ์
ตาํบลประจวบครีขีนัธ ์อาํเภอเมอืงประจวบครีขีนัธ ์จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์1 ชดุ                2,500,000 บาท
(15) ชดุปฏบิตักิารคอมพวิเตอรพ์รอ้มระบบจดัการหอ้งเรยีนผ่านระบบเครอืขา่ย
ควบคุมดว้ย IOT  วทิยาลยัอาชวีศึกษาพระนครศรอียุธยา ตาํบลหอรตันไชย 
อาํเภอพระนครศรอียุธยา จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 1 ชดุ                2,500,000 บาท
(16) หุน่ยนตอ์ตุสาหกรรมสาํหรบังานเชอืมพรอ้มชดุโปรแกรม วทิยาลยัเทคนิค
พระนครศรอียุธยา ตาํบลท่าวาสุกร ีอาํเภอพระนครศรอียุธยา 
จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 1 ชดุ                3,000,000 บาท
(17) ชดุฝึกปฏบิตักิารงานซ่อมตวัถงัเบา วทิยาลยัเทคนิคอตุสาหกรรมยานยนต ์

ตาํบลคานหาม อาํเภออทุยั จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 1 ชดุ                3,800,000 บาท
(18) ชดุฝึกปฏบิตักิารระบบไฟฟ้ายานยนต ์วทิยาลยัเสรมิทกัษะพระภกิษุ สามเณร 
ตาํบลบา้นเลน อาํเภอบางปะอนิ จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 1 ชดุ                3,000,000 บาท
(19) ชดุปฏบิตักิารควบคุมแบบชาญฉลาดดว้ยเทคโนโลยปีญัญาประดษิฐ ์(AI) 

วทิยาลยัเทคนิคราชบรุ ีตาํบลหนา้เมอืง อาํเภอเมอืงราชบรุ ีจงัหวดัราชบรุ ี 1 ชดุ                3,350,000 บาท
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(20) ชดุปฏบิตักิารคอมพวิเตอรพ์รอ้มระบบควบคุมมลัตมิเีดยีอนิเตอรแ์อคทฟี 

วทิยาลยัอาชวีศึกษาลพบรุ ีตาํบลป่าตาล อาํเภอเมอืงลพบรุ ีจงัหวดัลพบรุ ี1 ชดุ                2,000,000 บาท
(21) ชดุปฏบิตักิารครวัเบเกอรี  วทิยาลยัอาชวีศึกษาลพบรุ ีตาํบลป่าตาล 
อาํเภอเมอืงลพบรุ ีจงัหวดัลพบรุ ี1 ชดุ                1,000,000 บาท
(22) ชดุปฏบิตักิารงานดอกไมส้ด  วทิยาลยัเทคนิคสมทุรสงคราม 

ตาํบลลาดใหญ่ อาํเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม 1 ชดุ                1,500,000 บาท
(23) ชดุปฏบิตักิารคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี  วทิยาลยัอาชวีศึกษาสระบรุ ี
ตาํบลปากเพรยีว อาํเภอเมอืงสระบรุ ีจงัหวดัสระบรุ ี1 ชดุ                3,000,000 บาท
(24) ชดุปฏบิตักิารคอมพวิเตอรก์ราฟิกพรอ้มระบบเครอืขา่ย วทิยาลยัอาชวีศึกษา
สงิหบ์รุ ีตาํบลบางพทุรา อาํเภอเมอืงสงิหบ์รุ ีจงัหวดัสงิหบ์รุ ี1 ชดุ                2,500,000 บาท
(25) ชดุปฏบิตักิารคอมพวิเตอรก์ราฟิก  วทิยาลยัเทคนิคสงิหบ์รุ ีตาํบลบางพทุรา 
อาํเภอเมอืงสงิหบ์รุ ีจงัหวดัสงิหบ์รุ ี1 ชดุ                1,200,000 บาท
(26) ชดุฝึกปฏบิตักิารมาตรวทิยาและการเชอืมต่อขอ้มลูดจิทิลั วทิยาลยัเทคนิค
อ่างทอง ตาํบลตลาดหลวง อาํเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง 1 ชดุ                3,000,000 บาท
(27) ชดุปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์สาขาการบญัชี  วทิยาลยัอาชวีศึกษาเพชรบรุ ี
ตาํบลคลองกระแชง อาํเภอเมอืงเพชรบรุ ีจงัหวดัเพชรบรุ ี1 ชดุ                1,500,000 บาท
(28) ชดุปฏบิตักิารทางบญัชพีรอ้มระบบจดัการหอ้งเรยีนผ่านระบบเครอืขา่ยควบคุม
ดว้ย IOT วทิยาลยัพณิชยการบางนา แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 1 ชดุ                2,500,000 บาท
(29) ชดุปฏบิตักิารคอมพวิเตอรพ์รอ้มระบบควบคุมมลัตมิเีดยีแบบทชัสกรนี 

วทิยาลยัพณิชยการเชตพุน แขวงราษฎรบู์รณะ เขตราษฎรบู์รณะ 
กรุงเทพมหานคร 1 ชดุ                2,000,000 บาท
(30) ชดุปฏบิตักิาร Central LAB การพฒันาสารสนเทศดา้นเครอืขา่ย CCNA 

วทิยาลยัเทคนิคจนัทบรุ ีตาํบลตลาด อาํเภอเมอืงจนัทบรุ ีจงัหวดัจนัทบรุ ี1 ชดุ                3,000,000 บาท
(31) ชดุปฏบิตักิารพฒันาทกัษะดา้นการเรยีนรู ้สาขาแมคคาทรอนิกส ์
วทิยาลยัเทคนิคจนัทบรุ ีตาํบลตลาด อาํเภอเมอืงจนัทบรุ ีจงัหวดัจนัทบรุ ี1 ชดุ                2,540,000 บาท
(32) ชดุปฏบิตักิารทางบญัชพีรอ้มระบบจดัการหอ้งเรยีนผ่านระบบเครอืขา่ย
ควบคุมดว้ย IOT  วทิยาลยัอาชวีศึกษาฉะเชงิเทรา ตาํบลหนา้เมอืง 
อาํเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา 1 ชดุ                2,500,000 บาท
(33) ชดุปฏบิตักิาร Excellent Learning Classroom วทิยาลยัอาชวีศึกษาชลบรุ ี
ตาํบลบา้นสวน อาํเภอเมอืงชลบรุ ีจงัหวดัชลบรุ ี1 ชดุ                2,000,000 บาท
(34) ชดุปฏบิตักิารตรวจสอบชนิงานดว้ย AI Deep Learning 

วทิยาลยัเทคนิคชลบรุ ีตาํบลหนองชาก อาํเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบรุ ี1 ชดุ                1,000,000 บาท
(35) ชดุปฏบิตักิารสาขาวชิาธุรกจิการบนิ  วทิยาลยัเทคนิคสตัหบี 

ตาํบลนาจอมเทยีน อาํเภอสตัหบี จงัหวดัชลบรุ ี1 ชดุ                1,409,600 บาท
(36) ชดุปฏบิตักิารเขยีนแบบดว้ยระบบคอมพวิเตอร ์วทิยาลยัเทคนิคนครนายก 
ตาํบลท่าชา้ง อาํเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก 1 ชดุ                1,500,000 บาท
(37) ชดุปฏบิตักิารบญัช ีแบบเวบ็เบสเทคโนโลยี  วทิยาลยัเทคนิคปราจนีบรุ ี
ตาํบลหนา้เมอืง อาํเภอเมอืงปราจนีบรุ ีจงัหวดัปราจนีบรุ ี1 ชดุ                1,500,000 บาท
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(38) ชดุปฏบิตักิารสอนออนไลนแ์ละระบบประชมุทางไกล (Video Conference)

วทิยาลยัเทคนิคระยอง ตาํบลท่าประดู่ อาํเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 1 ชดุ                2,000,000 บาท
(39) ชดุปฏบิตักิารพนืฐานสาํหรบังานสาํรวจเพอืการก่อสรา้ง วทิยาลยัเทคนิค
กาฬสนิธุ ์ตาํบลกาฬสนิธุ ์อาํเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ ์ 1 ชดุ                3,000,000 บาท
(40) ชดุปฏบิตักิารการจดัการดูแลผูสู้งอายุ  วทิยาลยัอาชวีศึกษาขอนแก่น
ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 1 ชดุ                3,000,000 บาท
(41) ชดุปฏบิตักิารไฮดรอลกิสพ์รอ้มอปุกรณ์ตรวจความผดิพลาดทางไฟฟ้า
วทิยาลยัเทคนิคขอนแก่น ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืงขอนแก่น
จงัหวดัขอนแก่น 1 ชดุ                2,500,000 บาท
(42) ชดุฝึกปฏบิตักิารมาตรวทิยาและการเชอืมต่อขอ้มลูดจิทิลั
วทิยาลยัเทคนิคชยัภูม ิ ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูม ิ1 ชดุ                3,000,000 บาท
(43) ชดุปฏบิตักิารระบบการเรยีนการสอน สาขาการจดัการโลจสิตกิสแ์ละ
ซพัพลายเชน  วทิยาลยัอาชวีศึกษานครราชสมีา ตาํบลในเมอืง
อาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 ชดุ                1,570,000 บาท
(44) ชดุปฏบิตักิารคอมพวิเตอรอ์จัฉรยิะ Internet Of Things วทิยาลยัเทคนิค
นครราชสมีา ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 ชดุ                2,500,000 บาท
(45) ชดุปฏบิตักิารเขยีนแบบดว้ยระบบคอมพวิเตอร์
วทิยาลยัเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปรสุิทฺโธ ตาํบลด่านขนุทด อาํเภอด่านขนุทด
จงัหวดันครราชสมีา  1 ชดุ                1,500,000 บาท
(46) ชดุปฏบิตักิารครวัเบเกอรีและเครืองดมื  วทิยาลยัอาชวีศึกษามหาสารคาม
ตาํบลตลาด อาํเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม 1 ชดุ                3,500,000 บาท
(47) ชดุฝึกระบบคลงัสนิคา้อตัโนมตัใินระบบโลจสิตกิสพ์รอ้มโปรแกรมควบคุม
การทาํงานผ่าน HMI  วทิยาลยัเทคนิคมหาสารคาม ตาํบลตลาด
อาํเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม 1 ชดุ                3,500,000 บาท
(48) ชดุปฏบิตักิารเทคโนโลยคีอมพวิเตอร ์พรอ้มชดุสรา้งแบบและชนิงานจาํลอง
วทิยาลยัเทคนิคยโสธร ตาํบลสาํราญ อาํเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร 1 ชดุ                1,500,000 บาท
(49) ชดุปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์สาขาเทคโนโลยธุีรกจิดจิทิลั วทิยาลยัอาชวีศึกษา
รอ้ยเอด็ ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ 1 ชดุ                1,500,000 บาท
(50) ชดุทดลองแผงบอรด์เซนเซอรแ์ละทรานสดวิเซอรพ์รอ้มสวทิชป์รบัแต่งวงจร
และสรา้งจดุเสยีรวมกนัไมน่อ้ยกวา่ 32 จดุ วทิยาลยัเทคนิครอ้ยเอด็ ตาํบลในเมอืง
อาํเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็  1 ชดุ                2,500,000 บาท
(51) ชดุฝึกปฏบิตักิารวชินัเซนเซอรเ์พอืการตรวจสอบคุณภาพอย่างชาญฉลาด
วทิยาลยัเทคนิคศรสีะเกษ ตาํบลหนองครก อาํเภอเมอืงศรสีะเกษ
จงัหวดัศรสีะเกษ 1 ชดุ                1,500,000 บาท
(52) ชดุปฏบิตักิารคอมพวิเตอรพ์รอ้มระบบจดัการหอ้งเรยีนผ่านระบบเครอืขา่ย
ควบคุมดว้ย IOT วทิยาลยัอาชวีศึกษาสุรนิทร ์ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืงสุรนิทร์
จงัหวดัสุรนิทร ์1 ชดุ                2,500,000 บาท
(53) ชดุปฏบิตักิารเขยีนแบบดว้ยระบบคอมพวิเตอร ์ วทิยาลยัเทคนิคสุรนิทร์
ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืงสุรนิทร ์จงัหวดัสุรนิทร ์1 ชดุ                1,500,000 บาท
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(54) ชดุปฏบิตักิารภาษาองักฤษเพอืการสอืสารในองคก์รและชวีติประจาํวนั
วทิยาลยัเทคนิคหนองคาย ตาํบลโพธชิยั อาํเภอเมอืงหนองคาย 
จงัหวดัหนองคาย  1 ชดุ                1,500,000 บาท
(55) ชดุปฏบิตักิารคอมพวิเตอรก์ราฟิก  วทิยาลยัการอาชพีหนองคาย ตาํบลมชียั 
อาํเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย 1 ชดุ                1,500,000 บาท
(56) ชดุปฏบิตักิารพนืฐานช่างกลพรอ้มเครืองมอืวดัประจาํเครือง วทิยาลยัเทคนิค
อาํนาจเจรญิ ตาํบลนาผอื อาํเภอเมอืงอาํนาจเจรญิ จงัหวดัอาํนาจเจรญิ 1 ชดุ                1,000,000 บาท
(57) ชดุปฏบิตักิารงานครวั  วทิยาลยัอาชวีศึกษาอดุรธานี ตาํบลหมากแขง้ 
อาํเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี 1 ชดุ                2,000,000 บาท
(58) ชดุปฏบิตักิารคา้ปลกีและการตลาดยุคธุรกจิดจิทิลั วทิยาลยัอาชวีศึกษา
อดุรธานี ตาํบลหมากแขง้ อาํเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี 1 ชดุ                1,500,000 บาท
(59) ชดุปฏบิตักิารบญัชดีว้ยเทคโนโลยธุีรกจิดจิทิลั วทิยาลยัอาชวีศึกษาอดุรธานี 

ตาํบลหมากแขง้ อาํเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี 1 ชดุ                3,000,000 บาท
(60) ชดุปฏบิตักิารครวัรอ้น ครวัเยน็ พรอ้มชดุควบคุมป้องกนัการเกดิอคัคภียั 
วทิยาลยัอาชวีศึกษาเลย ตาํบลกดุป่อง อาํเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย 1 ชดุ                2,500,000 บาท
(61) โครงการเพมิประสทิธภิาพการบรหิารจดัการงานดา้นเอกสารระบบสารบรรณ
อเิลก็ทรอนิกส ์ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและกาํลงัคนอาชวีศึกษา แขวงท่าแรง้ 
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 งาน                5,000,000 บาท

(62) โครงการจา้งเหมาบรกิารเพมิประสทิธภิาพระบบบรหิารจดัการศูนย์
เครอืขา่ยกาํลงัคนอาชวีศึกษา (www.v-cop.go.th) และการเชอืมโยงขอ้มลูกบั
ขอ้มลูนกัเรยีนและหน่วยงานภายนอกตามนโยบายภาครฐั 
ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและกาํลงัคนอาชวีศึกษา แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร 1 งาน               14,208,900 บาท
(63) ชดุปฏบิตักิารบญัช ีแบบเวบ็เบสเทคโนโลยี  วทิยาลยัเทคนิคแมส่อด 

ตาํบลแมป่ะ อาํเภอแมส่อด จงัหวดัตาก 1 ชดุ                1,500,000 บาท
(64) ชดุปฏบิตักิารธุรกจิดอกไมแ้ละงานประดษิฐ ์ วทิยาลยัอาชวีศึกษานครสวรรค ์

ตาํบลปากนาํโพ อาํเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค ์1 ชดุ                1,500,000 บาท
(65) ชดุปฏบิตักิารเขยีนแบบดว้ยระบบคอมพวิเตอร ์วทิยาลยัเทคนิคนครสวรรค ์

ตาํบลนครสวรรคต์ก อาํเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค ์1 ชดุ                1,500,000 บาท
(66) ชดุปฏบิตักิารพฒันานวตักรรม Application ดว้ยระบบปฏบิตักิาร MacOS 

และ ASM วทิยาลยัเทคนิคน่าน ตาํบลในเวยีง อาํเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน 1 ชดุ                1,500,000 บาท
(67) ชดุปฏบิตักิารคอมพวิเตอรแ์ละเรยีนรูแ้บบออนไลน์  
วทิยาลยัอาชวีศึกษาพษิณุโลก ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืงพษิณุโลก 
จงัหวดัพษิณุโลก 1 ชดุ                3,000,000 บาท
(68) ชดุปฏบิตักิารเครืองมอืงานสาํรวจ พรอ้มอปุกรณ์  วทิยาลยัเทคนิคลาํปาง 
ตาํบลสบตุย๋ อาํเภอเมอืงลาํปาง จงัหวดัลาํปาง 1 ชดุ                2,000,000 บาท
(69) ชดุปฏบิตักิารเขยีนแบบดว้ยระบบคอมพวิเตอร ์ วทิยาลยัเทคนิคลาํปาง 
ตาํบลสบตุย๋ อาํเภอเมอืงลาํปาง จงัหวดัลาํปาง 1 ชดุ                1,500,000 บาท
(70) ชดุปฏบิตักิารคอมพวิเตอรก์ราฟิก  วทิยาลยัอาชวีศึกษาอตุรดติถ ์
ตาํบลท่าอฐิ อาํเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ ์ 1 ชดุ                2,000,000 บาท
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(71) ชดุจาํลองการทาํงานระบบ Smart Automation เพอืฝึกอบรมและพฒันา
กาํลงัคนในภาคอตุสาหกรรม Thailand 4.0  วทิยาลยัเทคนิคอตุรดติถ ์
ตาํบลป่าเซ่า อาํเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ ์1 ชดุ                3,500,000 บาท
(72) ชดุปฏบิตักิารเขยีนแบบดว้ยระบบคอมพวิเตอร ์ วทิยาลยัเทคนิคเชยีงราย 
ตาํบลเวยีง อาํเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย 1 ชดุ                1,500,000 บาท
(73) ชดุปฏบิตักิารงานส่วนหนา้โรงแรมและบรกิาร  วทิยาลยัอาชวีศึกษาเชยีงใหม ่ 

ตาํบลศรภูีม ิอาํเภอเมอืงเชยีงใหม ่จงัหวดัเชยีงใหม ่1 ชดุ                1,950,000 บาท
(74) ชดุปฏบิตักิารพฒันาทกัษะดา้นการเรยีนรูส้าขาวชิาแมคคาทรอนิกส ์
พรอ้มระบบ IOT  วทิยาลยัเทคนิคเชยีงใหม ่ตาํบลศรภูีม ิอาํเภอเมอืงเชยีงใหม ่

จงัหวดัเชยีงใหม ่1 ชดุ                2,400,000 บาท
(75) ชดุปฏบิตักิารเครืองกลงึ CNC พรอ้มโปรแกรมการออกแบบ CAD/CAM 

ในชดุโปรแกรมเดยีวกนั  วทิยาลยัเทคนิคเพชรบูรณ์ ตาํบลในเมอืง 
อาํเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ 1 ชดุ                3,000,000 บาท
(76) ชดุปฏบิตักิารออกแบบดว้ยคอมพวิเตอรข์นัสูงพรอ้มอปุกรณ์ประกอบ
การเรยีนการสอน วทิยาลยัอาชวีศึกษาแพร่ ตาํบลในเวยีง อาํเภอเมอืงแพร่ 
จงัหวดัแพร่ 1 ชดุ                3,300,000 บาท
(77) ชดุปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์ วทิยาลยัเทคนิคแพร่ ตาํบลในเวยีง 
อาํเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ 1 ชดุ                1,500,000 บาท
(78) ชดุปฏบิตักิารบญัช ีeffective teaching เพอืพฒันาอาชพีในอตุสาหกรรม
ดจิทิลั วทิยาลยัอาชวีศึกษาชมุพร ตาํบลท่าตะเภา อาํเภอเมอืงชมุพร  
จงัหวดัชมุพร 1 ชดุ                2,500,000 บาท
(79) ชดุปฏบิตักิารโลจสิตกิสแ์ละซพัพลายเชน วทิยาลยัอาชวีศึกษา
นครศรธีรรมราช ตาํบลคลงั อาํเภอเมอืงนครศรธีรรมราช 
จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 ชดุ                2,800,000 บาท
(80) ชดุปฏบิตักิารคอมพวิเตอรธุ์รกจิ  วทิยาลยัเทคนิคสชิล ตาํบลทุง่ปรงั 
อาํเภอสชิล จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 ชดุ                1,500,000 บาท
(81) ชดุปฏบิตักิารผูป้ระกอบการดา้นอาหารบนยานยนตพ์ลงังานสะอาด 

วทิยาลยัอาชวีศึกษาปตัตานี ตาํบลสะบารงั อาํเภอเมอืงปตัตานี 

จงัหวดัปตัตานี 1 ชดุ                2,500,000 บาท
(82) ชดุปฏบิตักิารพนืฐานยานยนตไ์ฟฟ้า วทิยาลยัเทคนิคพงังา ตาํบลทา้ยชา้ง 
อาํเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา 1 ชดุ                1,000,000 บาท
(83) ชดุปฏบิตักิารบญัช ีแบบเวบ็เบสเทคโนโลยี  วทิยาลยัเทคนิคพทัลงุ 
ตาํบลคูหาสวรรค ์อาํเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ 1 ชดุ                1,500,000 บาท
(84) ชดุปฏบิตักิารเทคโนโลยยีานยนตส์มยัใหมพ่รอ้มเครืองมอืวเิคราะหไ์ฟฟ้า
และอเิลก็ทรอนิกสย์านยนต ์ วทิยาลยัเทคนิคหาดใหญ่ ตาํบลหาดใหญ่ 

อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 1 ชดุ                3,000,000 บาท
(85) ชดุปฏบิตักิารครวัเบเกอรี  วทิยาลยัเทคนิคสตูล ตาํบลพมิาน อาํเภอเมอืงสตูล
จงัหวดัสตูล 1 ชดุ                2,000,000 บาท
(86) ชดุปฏบิตักิาร Digital Touring On Internet  วทิยาลยัเทคนิคสตูล 
ตาํบลพมิาน อาํเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล 1 ชดุ                1,000,000 บาท
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(87) ชดุปฏบิตักิารคอมพวิเตอรก์ราฟิก  วทิยาลยัอาชวีศึกษาสุราษฎรธ์านี 

ตาํบลตลาด อาํเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 ชดุ                1,500,000 บาท
(88) ชดุฝึกยานยนต ์EV พรอ้มชดุจาํลองอาการเสยีของรถยนตผ์่านสมารท์โฟน 

วทิยาลยัเทคนิคสุราษฎรธ์านี ตาํบลตลาด อาํเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 ชดุ                3,200,000 บาท
2.1.2 ค่าทดิีนและสงิกอ่สรา้ง             390,205,200 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสงิก่อสรา้งประกอบ             329,567,600 บาท
(1) ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสงิก่อสรา้งประกอบทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 
10 ลา้นบาท  รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)               28,520,500 บาท
(2) อาคารโรงฝึกงาน 4 ชนั  วทิยาลยัเทคนิคสงิหบ์รุี ตาํบลบางพทุรา 
อาํเภอเมอืงสงิหบ์รุ ีจงัหวดัสงิหบ์รุ ี1 หลงั               38,549,000 บาท
(3) อาคารโรงฝึกงาน 4 ชนั  วทิยาลยัเทคนิครอ้ยเอด็ ตาํบลในเมอืง 
อาํเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ 1 หลงั               38,549,000 บาท
(4) อาคารโรงฝึกงาน 4 ชนั วทิยาลยัเทคนิคเลย ตาํบลกดุป่อง อาํเภอเมอืงเลย 
จงัหวดัเลย 1 หลงั               38,549,000 บาท
(5) อาคารปฏบิตักิารอเนกประสงค ์4 ชนั วทิยาลยัเทคนิคยโสธร ตาํบลสาํราญ 

อาํเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร 1 หลงั               31,745,000 บาท
(6) อาคารเรยีนและปฏบิตักิาร 4 ชนั ขนาด 20 หอ้งปฏบิตักิาร 
วทิยาลยัเทคนิคตราด ตาํบลวงักระแจะ อาํเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด 1 หลงั               23,734,000 บาท
(7) อาคารเรยีนและปฏบิตักิาร 4 ชนั ขนาด 20 หอ้งปฏบิตักิาร 
วทิยาลยัเทคนิคลาํปาง ตาํบลสบตุย๋ อาํเภอเมอืงลาํปาง จงัหวดัลาํปาง 1 หลงั               23,734,000 บาท
(8) อาคารอาํนวยการ 3 ชนั พรอ้มครุภณัฑ ์วทิยาลยัอาชวีศึกษาสระบรุี 
ตาํบลปากเพรยีว อาํเภอเมอืงสระบรุ ีจงัหวดัสระบรุ ี1 หลงั               23,296,100 บาท
(9) อาคารเรยีนและปฏบิตักิาร 3 ชนั  วทิยาลยัเทคนิคเพชรบูรณ์ ตาํบลในเมอืง 
อาํเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ 1 หลงั               21,771,000 บาท
(10) อาคารศูนยว์ทิยบรกิาร 2 ชนั ใตถ้นุสูง (ศูนยฝึ์กอบรมวชิาชพีอาํเภอยะหา) 
วทิยาลยัเทคนิคยะลา ตาํบลยะหา อาํเภอยะหา จงัหวดัยะลา 1 หลงั               17,624,000 บาท
(11) อาคารศูนยว์ทิยบรกิาร 4 ชนั  วทิยาลยัอาชวีศึกษาปตัตานี ตาํบลสะบารงั 
อาํเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี 1 หลงั               16,168,000 บาท
(12) อาคารศูนยว์ทิยบรกิาร 2 ชนั วทิยาลยัเทคนิคโพธาราม ตาํบลบา้นฆอ้ง 
อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบรุ ี1 หลงั               13,664,000 บาท
(13) อาคารศูนยว์ทิยบรกิาร 2 ชนั วทิยาลยัเทคนิคปตัตานี 

(ศูนยฝึ์กอบรมวชิาชพีอาํเภอมายอ) ตาํบลมายอ อาํเภอมายอ 
จงัหวดัปตัตานี 1 หลงั               13,664,000 บาท

2.1.2.2 ค่าปรบัปรุงสงิก่อสรา้งอนื                3,017,500 บาท
(1) ค่าปรบัปรุงสงิก่อสรา้งอนืทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 10 ลา้นบาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)                3,017,500 บาท

2.1.2.3 ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสงิก่อสรา้งประกอบ               50,242,700 บาท
(1) ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสงิก่อสรา้งประกอบทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 
10 ลา้นบาท  รวม 14 รายการ (รวม 14 หน่วย)               50,242,700 บาท
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2.1.2.4 ค่าปรบัปรุงอาคารทพีกัอาศยัและสงิก่อสรา้งประกอบ                2,925,400 บาท
(1) ค่าปรบัปรุงอาคารทพีกัอาศยัและสงิก่อสรา้งประกอบทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่
10 ลา้นบาท  รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)                2,925,400 บาท

2.1.2.5 ค่าก่อสรา้งอนืๆ                4,452,000 บาท
(1) ค่าก่อสรา้งอนืๆทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 10 ลา้นบาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)                4,452,000 บาท

3. งบรายจา่ยอนื               58,800,000 บาท
1) ค่าใชจ่้ายโครงการจดัหาบคุลากรสนบัสนุนเพอืคนืครูใหน้กัเรยีน               58,800,000 บาท
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บาท
วตัถปุระสงค ์: 

7.2.3.1 งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
          360.4523           138.7953             2.0250 -             501.2726

         360.4523          138.7953             2.0250 -            501.2726

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหน้าระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

คน 984,500 1,033,700 1,085,700 1,139,700 1,196,685

( - )

รอ้ยละ 100

( - )

100 100 100 100

รอ้ยละ 80

( - )

80 80 80 80

ลา้นบาท           526.8699           501.2726           362.4773           362.4773           362.4773

ลา้นบาท           526.8699           501.2726           362.4773           362.4773           362.4773

ลา้นบาท          360.4008          360.4523          360.4523          360.4523          360.4523

ลา้นบาท          164.4441          138.7953 -                    -   - 

ลา้นบาท             2.0250             2.0250             2.0250             2.0250             2.0250

ลา้นบาท -                    -   -                    -   - 

ลา้นบาท -                    -   -                    -   - 

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2565(6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2566 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

7.2.3 ผลผลติท ี3 : ผูร้บับรกิารการฝึกอบรมและพฒันาวิชาชีพระยะสนั 501,272,600

- เพอืใหผู้เ้รยีนมสีมรรถนะในการประกอบอาชพีตรงตามความตอ้งการของสาขาอาชพี สถานประกอบการ ชมุชน
มคีวามสามารถในการคดิวเิคราะหแ์กป้ญัหาดาํเนินการและตรวจสอบอย่างเป็นระบบในระดบัผูป้ฏบิตังิานเฉพาะทาง
ปฏบิตังิานอาชพีในขอบเขตทกีาํหนดและนาํไปพฒันางานอาชพีหรอืการประกอบอาชพีอสิระ
อยา่งมคุีณธรรมและจรยิธรรม

- เพอืเนน้ผลติผูม้สีมรรถนะเฉพาะทางในการประกอบอาชพี พฒันาอาชพีเดมิ อาชพีเสรมิ หรอืเปลยีนอาชพีใหม่
ในลกัษณะการศึกษาตลอดชวีติ

- เพอืเพมิประสทิธภิาพการจดัการอาชวีศึกษา การฝึกอบรมวชิาชพี และการบรหิารจดัการใหส้อดคลอ้งและ
ตอบสนองต่อเป้าหมายยทุธศาสตรแ์ละแผนระดบัชาตต่ิาง ๆ รวมถงึนโยบายของรฐับาลและกระทรวงศกึษาธกิาร

หน่วย : ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

เงนิงบประมาณ

รวมทงัสนิ
1. จดัฝึกอบรมและพฒันาอาชพีระยะสนั

ตวัชีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

ประมาณการรายจา่ยลว่งหน้า**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมและพฒันาอาชพี

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของผูส้าํเร็จการฝึกอบรมและพฒันา
อาชพีมคุีณภาพมาตรฐานตามหลกัสูตรทกีาํหนด
เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของจาํนวนผูเ้รยีนทสีาํเร็จการศึกษา
ตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาทกีาํหนด
รวมทงัสนิ

งบประมาณ

- งบดาํเนินงาน
- งบลงทนุ
- งบเงนิอดุหนุน
- งบรายจ่ายอนื

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : ผูร้บับริการการฝึกอบรมและพฒันาวิชาชีพระยะสนั 501,272,600 บาท
1. งบดาํเนินงาน             360,452,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ             296,492,600 บาท
(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 676,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ               60,166,900 บาท
(3) ค่าเบยีเลยีง ค่าเช่าทพีกัและค่าพาหนะ                3,853,400 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 770,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 920,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสงิก่อสรา้ง                1,045,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรพัยส์นิ                2,306,100 บาท
(8) ค่าจา้งเหมาบรกิาร               11,232,000 บาท
(9) วสัดุสาํนกังาน                1,644,000 บาท
(10) วสัดุเชอืเพลงิและหลอ่ลนื                1,040,000 บาท
(11) วสัดุก่อสรา้ง 842,400 บาท
(12) วสัดุงานบา้นงานครวั 312,000 บาท
(13) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 624,000 บาท
(14) วสัดุการศึกษา             210,000,000 บาท
(15) วสัดุคอมพวิเตอร์ 624,000 บาท
(16) วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 436,800 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค               63,959,700 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า               47,398,400 บาท
(2) ค่าประปา               10,160,600 บาท
(3) ค่าโทรศพัท์                6,400,700 บาท

2. งบลงทนุ             138,795,300 บาท
2.1 ค่าครุภณัฑ ์ทดิีนและสงิกอ่สรา้ง             138,795,300 บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์               85,222,600 บาท
2.1.1.1 ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง                8,250,000 บาท

(1) ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่งทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 1 ลา้นบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 850,000 บาท

(2) รถบรรทกุ(ดเีซล) ขนาด 4 ตนั 6 ลอ้ ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่าํกวา่ 4,000 ซซีี
หรอืกาํลงัเครืองยนตสู์งสุดไมต่าํกวา่ 105 กโิลวตัต ์พรอ้มตดิตงัหลงัคาโดยสาร
และทนีงั วทิยาลยัเทคนิคนครโคราช ตาํบลหมนืไวย อาํเภอเมอืงนครราชสมีา
จงัหวดันครราชสมีา 1 คนั                1,850,000 บาท

(3) รถบรรทกุ(ดเีซล) ขนาด 4 ตนั 6 ลอ้ ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่าํกวา่ 4,000 ซซีี
หรอืกาํลงัเครืองยนตสู์งสุดไมต่าํกวา่ 105 กโิลวตัต ์พรอ้มตดิตงัหลงัคาโดยสาร
และทนีงั วทิยาลยัเทคนิคนครอบุลราชธานี ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืงอบุลราชธานี
จงัหวดัอบุลราชธานี 1 คนั                1,850,000 บาท
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(4) รถบรรทกุ(ดเีซล) ขนาด 4 ตนั 6 ลอ้ ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่าํกวา่ 4,000 ซซี ี
หรอืกาํลงัเครืองยนตสู์งสุดไมต่าํกวา่ 105 กโิลวตัต ์พรอ้มตดิตงัหลงัคาโดยสาร
และทนีงั วทิยาลยัสารพดัช่างกาํแพงเพชร ตาํบลหนองปลงิ 
อาํเภอเมอืงกาํแพงเพชร จงัหวดักาํแพงเพชร 1 คนั                1,850,000 บาท
(5) รถบรรทกุ(ดเีซล) ขนาด 4 ตนั 6 ลอ้ ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่าํกวา่ 4,000 ซซี ี
หรอืกาํลงัเครืองยนตสู์งสุดไมต่าํกวา่ 105 กโิลวตัต ์พรอ้มตดิตงัหลงัคาโดยสารและ
ทนีงั วทิยาลยัเทคนิคสงขลา ตาํบลบ่อยาง อาํเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา 1 คนั                1,850,000 บาท

2.1.1.2 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์                1,100,000 บาท
(1) ครุภณัฑค์อมพวิเตอรท์มีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 1 ลา้นบาท
รวม 2 รายการ (รวม 50 หน่วย)                1,100,000 บาท

2.1.1.3 ครุภณัฑก์ารศึกษา               75,872,600 บาท
(1) ครุภณัฑก์ารศึกษาทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 1 ลา้นบาท
รวม 12 รายการ (รวม 33 หน่วย)                3,700,600 บาท

(2) หุน่ยนตเ์ชอืมพรอ้มอปุกรณ์ประกอบ (WELDING ROBOT)  

วทิยาลยัสารพดัช่างนครหลวง แขวงบางพลดั เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร 1 ชดุ                3,500,000 บาท
(3) ชดุปฏบิตักิารพนืฐานช่างกลโรงงาน  วทิยาลยัการอาชพีแมน่าํแคว 
ตาํบลท่ามะขาม อาํเภอเมอืงกาญจนบรุ ีจงัหวดักาญจนบรุ ี1 ชดุ                1,500,000 บาท
(4) ชดุปฏบิตักิารคอมพวิเตอรธุ์รกจิ  วทิยาลยัสารพดัช่างราชบรุ ีตาํบลหนา้เมอืง 
อาํเภอเมอืงราชบรุ ีจงัหวดัราชบรุ ี1 ชดุ                1,500,000 บาท
(5) ชดุปฏบิตักิารอาหารและโภชนาการ  วทิยาลยัสารพดัช่างสมทุรปราการ 
ตาํบลปากนาํ อาํเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ 1 ชดุ                1,000,000 บาท
(6) ชดุปฏบิตักิารตดัเยบ็พรอ้มซอฟแวรส์าํหรบัสรา้งแบบเสอืผา้และวางแบบตดั 

วทิยาลยัสารพดัช่างสมทุรสงคราม ตาํบลลาดใหญ่ อาํเภอเมอืงสมทุรสงคราม 

จงัหวดัสมทุรสงคราม 1 ชดุ                1,900,000 บาท
(7) ชดุปฏบิตักิารครวัเยน็  วทิยาลยัสารพดัช่างสระบรุ ีตาํบลปากเพรยีว 
อาํเภอเมอืงสระบรุ ีจงัหวดัสระบรุ ี1 ชดุ                1,500,000 บาท
(8) ชดุปฏบิตักิารคอมพวิเตอรก์ราฟิก  วทิยาลยัสารพดัช่างสระบรุ ี
ตาํบลปากเพรยีว อาํเภอเมอืงสระบรุ ีจงัหวดัสระบรุ ี1 ชดุ                1,500,000 บาท
(9) ลฟิทค์นพกิาร วทิยาลยัสารพดัช่างบรรหาร-แจ่มใส ตาํบลรวัใหญ่ 

อาํเภอเมอืงสุพรรณบรุ ีจงัหวดัสุพรรณบรุ ี1 ชดุ                2,500,000 บาท
(10) ชดุปฏบิตักิารเขยีนแบบดว้ยระบบคอมพวิเตอร ์วทิยาลยัสารพดัช่างจนัทบรุ ี
ตาํบลวดัใหม ่อาํเภอเมอืงจนัทบรุ ีจงัหวดัจนัทบรุ ี1 ชดุ                1,500,000 บาท
(11) ชดุสาธติการผลติพลงังานไฟฟ้าดว้ยระบบพลงังานทดแทนจากแสงอาทติย์
วทิยาลยัสารพดัช่างฉะเชงิเทรา ตาํบลบางตนีเป็ด อาํเภอเมอืงฉะเชงิเทรา 
จงัหวดัฉะเชงิเทรา 1 ชดุ                3,000,000 บาท
(12) ชดุปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์ วทิยาลยัสารพดัช่างตราด ตาํบลบางพระ 
อาํเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด 1 ชดุ                1,500,000 บาท
(13) ชดุปฏบิตักิารอเิลก็ทรอนิกสพ์นืฐาน  วทิยาลยัการอาชพีปราจนีบรุ ี
ตาํบลหนา้เมอืง อาํเภอเมอืงปราจนีบรุ ีจงัหวดัปราจนีบรุ ี1 ชดุ                1,500,000 บาท
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(14) เครืองกดัซเีอน็ซ ีพรอ้มหุน่ยนตอ์ตุสาหกรรมชดุควบคุม 6D Mouse

ขนถ่ายชนิงาน  วทิยาลยัเทคนิคนิคมอตุสาหกรรมระยอง ตาํบลหว้ยโป่ง
อาํเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 1 ชดุ                3,642,000 บาท
(15) หุน่ยนตเ์ชอืมพรอ้มชดุควบคุมแบบ 6D Mouse วทิยาลยัเทคนิคนิคม
อตุสาหกรรมระยอง ตาํบลหว้ยโป่ง อาํเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 1 ชดุ                3,500,000 บาท
(16) ชดุปฏบิตักิารคอมพวิเตอรพ์รอ้มระบบเครอืขา่ย วทิยาลยัการอาชพีกาฬสนิธุ์
ตาํบลกาฬสนิธุ ์อาํเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ ์ 1 ชดุ                2,000,000 บาท
(17) ชดุปฏบิตักิารครวัรอ้น  วทิยาลยัอาชวีศึกษาเมอืงชยัภูม ิตาํบลในเมอืง
อาํเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูม ิ1 ชดุ                2,000,000 บาท
(18) ชดุปฏบิตักิารเขยีนโปรแกรมเสมอืนจรงิควบคุมหุน่ยนตแ์ขนกลควบคุม
6D Mouse วทิยาลยัการอาชพีบรุรีมัย ์ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืงบรุรีมัย์
จงัหวดับรุรีมัย ์1 ชดุ                3,000,000 บาท
(19) ชดุปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์แบบท ี2 วทิยาลยัสารพดัช่างศรสีะเกษ
ตาํบลเมอืงเหนือ อาํเภอเมอืงศรสีะเกษ จงัหวดัศรสีะเกษ 1 ชดุ                1,500,000 บาท
(20) ชดุปฏบิตักิารทางบญัชพีรอ้มระบบจดัการหอ้งเรยีนผ่านระบบเครอืขา่ยควบคุม
ดว้ย IOT วทิยาลยัอาชวีศึกษาสกลนคร ตาํบลธาตเุชงิชมุ อาํเภอเมอืงสกลนคร
จงัหวดัสกลนคร 1 ชดุ                2,500,000 บาท
(21) ชดุปฏบิตักิารแฟชนัและสงิทอ ลายปกัไมน่อ้ยกวา่ 640 ลาย ดว้ยระบบ
คอมพวิเตอรช์นิดหวัเดยีว 6 เขม็ วทิยาลยัสารพดัช่างสุรนิทร ์ตาํบลนอกเมอืง
อาํเภอเมอืงสุรนิทร ์จงัหวดัสุรนิทร ์1 ชดุ                2,200,000 บาท
(22) ชดุปฏบิตักิารฝึกหดัเรยีนรูด้า้นความงามและเสรมิสวย วทิยาลยัสารพดัช่าง
อดุรธานี ตาํบลหมากแขง้ อาํเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี 1 ชดุ                1,800,000 บาท
(23) ชดุปฏบิตักิารออกแบบและผลติแฟชนัดว้ยเทคโนโลยสีมยัใหม่
วทิยาลยัอาชวีศึกษาพจิติร ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร 1 ชดุ                2,000,000 บาท
(24) ชดุปฏบิตักิารคอมพวิเตอรท์างการบญัชแีละโปรแกรมสาํเร็จรูปและ
ระบบ E-Testing  วทิยาลยัอาชวีศึกษาพจิติร ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืงพจิติร
จงัหวดัพจิติร 1 ชดุ                1,950,000 บาท
(25) ชดุปฏบิตักิารเขยีนโปรแกรม PLC สาํหรบัอตุสาหกรรมพรอ้มชดุทดสอบ
การเขยีนโปรแกรมแบบแผงโมดูลไมน่อ้ยกวา่ 15 ชนิด วทิยาลยัสารพดัช่าง
พษิณุโลก ตาํบลบา้นคลอง อาํเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก 1 ชดุ                3,000,000 บาท
(26) ชดุปฏบิตักิารสอนออนไลนแ์ละระบบประชมุทางไกล (Video Conference)

วทิยาลยัสารพดัช่างลาํปาง ตาํบลพระบาท อาํเภอเมอืงลาํปาง จงัหวดัลาํปาง  1 ชดุ                2,000,000 บาท
(27) ชดุปฏบิตักิารเสรมิสวยครบวงจร  วทิยาลยัสารพดัช่างอทุยัธานี ตาํบลนาํซมึ
อาํเภอเมอืงอทุยัธานี จงัหวดัอทุยัธานี  1 ชดุ                2,000,000 บาท
(28) ชดุปฏบิตักิารฝึกหดัเรยีนรูด้า้นความงามและเสรมิสวย วทิยาลยัสารพดัช่าง
เชยีงใหม ่ตาํบลชา้งเผอืก อาํเภอเมอืงเชยีงใหม ่จงัหวดัเชยีงใหม ่1 ชดุ                1,800,000 บาท
(29) ชดุปฏบิตักิารสตารท์อพัเลริน์นิง (Start-Up Learning)  วทิยาลยัสารพดัช่าง
แพร่ ตาํบลร่องกาศ อาํเภอสูงเมน่ จงัหวดัแพร่ 1 ชดุ                2,880,000 บาท
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(30) ชดุปฏบิตักิารโปรแกรมเมเบลิลอจกิคอนโทรลเลอรข์บัเคลอืนงาน
ดา้นอตุสาหกรรม  วทิยาลยัสารพดัช่างกระบ ีตาํบลกระบใีหญ่ 

อาํเภอเมอืงกระบ ีจงัหวดักระบ ี1 ชดุ                2,500,000 บาท
(31) เครืองอปุกรณ์ขบัรถยนตแ์ละอปุกรณ์ประกอบ  วทิยาลยัสารพดัช่างตรงั 
ตาํบลนาตาลว่ง อาํเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั 1 ชดุ                2,500,000 บาท
(32) ชดุปฏบิตักิารตน้แบบ IOT สากล 4.0  วทิยาลยัสารพดัช่างนครศรธีรรมราช 
ตาํบลปากพูน อาํเภอเมอืงนครศรธีรรมราช จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 ชดุ                1,500,000 บาท
(33) ชดุปฏบิตักิารครวัรอ้น  วทิยาลยัสารพดัช่างพทัลงุ ตาํบลคูหาสวรรค ์

อาํเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ 1 ชดุ                2,000,000 บาท
(34) ชดุปฏบิตักิารตดัเยบ็เสอืผา้  วทิยาลยัสารพดัช่างภูเก็ต ตาํบลตลาดเหนือ 
อาํเภอเมอืงภูเก็ต จงัหวดัภูเก็ต 1 ชดุ                1,500,000 บาท
(35) ชดุปฏบิตักิารเสรมิสวยครบวงจร วทิยาลยัสารพดัช่างสุราษฎรธ์านี 

ตาํบลมะขามเตยี อาํเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 ชดุ                2,000,000 บาท
2.1.2 ค่าทดิีนและสงิกอ่สรา้ง               53,572,700 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสงิก่อสรา้งประกอบ               46,249,400 บาท
(1) อาคารเรยีนและปฏบิตักิาร 4 ชนั ขนาด 20 หอ้งปฏบิตักิาร วทิยาลยัการอาชพี
บรุรีมัย ์ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืงบรุรีมัย ์จงัหวดับรุรีมัย ์1 หลงั               26,032,400 บาท
(2) อาคารเรยีนและปฏบิตักิาร 4 ชนั ขนาด 16 หอ้งปฏบิตักิาร 
วทิยาลยัเทคนิคสงขลา ตาํบลบ่อยาง อาํเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา 1 หลงั               20,217,000 บาท

2.1.2.2 ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสงิก่อสรา้งประกอบ                4,328,400 บาท
(1) ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสงิก่อสรา้งประกอบทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 
10 ลา้นบาท  รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)                4,328,400 บาท

2.1.2.3 ค่าปรบัปรุงอาคารทพีกัอาศยัและสงิก่อสรา้งประกอบ                  719,900 บาท
(1) ค่าปรบัปรุงอาคารทพีกัอาศยัและสงิก่อสรา้งประกอบทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 
10 ลา้นบาท  รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                  719,900 บาท

2.1.2.4 ค่าก่อสรา้งอนืๆ                2,275,000 บาท
(1) ค่าก่อสรา้งอนืๆทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 10 ลา้นบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                2,275,000 บาท

3. งบเงนิอดุหนุน                2,025,000 บาท
3.1 เงนิอดุหนุนทวัไป                2,025,000 บาท

1) เงนิอดุหนุนการฝึกอบรมเกษตรระยะสนั                2,025,000 บาท
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บาท
วตัถปุระสงค ์: 

7.2.4.1 งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
          147.5446            95.7311 -               3.8716           247.1473

         147.5446            95.7311 -               3.8716          247.1473

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหน้าระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

คน 4,500

( - )

4,830 7,409 7,650 7,900

คน 10,000

( 9,928 )

12,239 15,059 15,550 16,070

รอ้ยละ 100

( - )

100 100 100 100

รอ้ยละ 80

( - )

80 80 80 80

ลา้นบาท           160.4911           247.1473           151.4162           151.4162           151.4162

ลา้นบาท           160.4911           247.1473           151.4162           151.4162           151.4162

ลา้นบาท          133.4729          147.5446          147.5446          147.5446          147.5446

ลา้นบาท            23.1466            95.7311 -                    -   - 

ลา้นบาท -                    -   -                    -   - 

ลา้นบาท             3.8716             3.8716             3.8716             3.8716             3.8716

ลา้นบาท -                    -   -                    -   - 

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2565(6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2566 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้รยีนระดบัปรญิญาตรสีายเทคโนโลยี
สายปฏบิตักิารทงัหมด

7.2.4 ผลผลติท ี4 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาระดบัปรญิญาตรสีายเทคโนโลยีหรอืสายปฏบิตักิาร 247,147,300

- เพอืผลติและพฒันาแรงงานระดบัผูช้าํนาญการเฉพาะสาขาอาชพีสอดคลอ้งกบัตลาดแรงงาน สภาพเศรษฐกจิ
สงัคม วฒันธรรม เทคโนโลย ีและสงิแวดลอ้ม สามารถเป็นหวัหนา้งานหรอืผูป้ระกอบการได ้

- เพอืมุง่เนน้ใหผู้เ้รยีนมสีมรรถนะในการประกอบอาชพี มคีวามรูเ้ตม็ภูมปิฏบิตัไิดจ้รงิและเขา้ใจชวีติ
- เพอืเปิดโอกาสใหผู้ป้ระกอบการวชิาชพีมส่ีวนร่วมในการเรยีนการสอนวชิาชพี สามารถถา่ยโอนประสบการณ์
การเรยีนรูจ้ากสถานประกอบการและสามารถสะสมการเรยีนรูแ้ละประสบการณ์ได ้

- เพอืพฒันาและยกระดบัคุณภาพสถาบนัการอาชวีศึกษา
- เพอืเพมิประสทิธภิาพการจดัการอาชวีศึกษา การฝึกอบรมวชิาชพี และการบรหิารจดัการใหส้อดคลอ้ง
และตอบสนองต่อเป้าหมายยทุธศาสตรแ์ละแผนระดบัชาตต่ิาง ๆ รวมถงึนโยบายของรฐับาลและกระทรวงศกึษาธกิาร

หน่วย : ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทงัสนิ
1. จดัการเรยีนการสอนระดบัปรญิญาตรสีายเทคโนโลยหีรอืสายปฏบิตักิาร

ตวัชีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหน้า**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปรญิญาตรี
สายเทคโนโลยหีรอืสายปฏบิตักิาร

- งบรายจ่ายอนื
เงนินอกงบประมาณ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปรญิญาตรี
สายเทคโนโลยหีรอืสายปฏบิตักิารจบการศึกษาตามมาตรฐาน
หลกัสูตร

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปรญิญาตรี
สายเทคโนโลยหีรอืสายปฏบิตักิารทจีบการศึกษาตามมาตรฐาน
หลกัสูตรภายในระยะเวลาทกีาํหนด

รวมทงัสนิ

- งบดาํเนินงาน
- งบลงทนุ
- งบเงนิอดุหนุน

เงนิงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบตัิการ 247,147,300 บาท
1. งบดาํเนินงาน             147,544,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ             138,577,400 บาท
(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 239,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ               73,551,600 บาท
(3) ค่าเบยีประชมุกรรมการ               13,651,000 บาท
(4) ค่าเบยีเลยีง ค่าเช่าทพีกัและค่าพาหนะ                7,496,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 230,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 435,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสงิก่อสรา้ง 485,000 บาท
(8) ค่าจา้งเหมาบรกิาร               19,227,000 บาท
(9) วสัดุสาํนกังาน 736,000 บาท
(10) วสัดุเชอืเพลงิและหลอ่ลนื 460,000 บาท
(11) วสัดุก่อสรา้ง 372,600 บาท
(12) วสัดุงานบา้นงานครวั 138,000 บาท
(13) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 276,000 บาท
(14) วสัดุการศึกษา               20,810,800 บาท
(15) วสัดุคอมพวิเตอร์ 276,000 บาท
(16) วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 193,200 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค                8,967,200 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า                6,292,800 บาท
(2) ค่าประปา 943,900 บาท
(3) ค่าโทรศพัท์                1,730,500 บาท

2. งบลงทนุ               95,731,100 บาท
2.1 ค่าครุภณัฑ ์ทดิีนและสงิกอ่สรา้ง               95,731,100 บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์               51,871,600 บาท
2.1.1.1 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 789,000 บาท

(1) ครุภณัฑค์อมพวิเตอรท์มีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 1 ลา้นบาท
รวม 4 รายการ (รวม 28 หน่วย) 789,000 บาท

2.1.1.2 ครุภณัฑก์ารศึกษา               51,082,600 บาท
(1) ครุภณัฑก์ารศึกษาทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 1 ลา้นบาท
รวม 8 รายการ (รวม 10 หน่วย)                2,482,600 บาท

(2) ชดุปฏบิตักิารวเิคราะหว์งจรไฟฟ้า  วทิยาลยัเทคนิคนครปฐม
ตาํบลพระประโทน อาํเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม 1 ชดุ                3,000,000 บาท
(3) ชดุปฏบิตักิารเพอืการพฒันาโปรแกรมดา้น IOT  วทิยาลยัเทคนิคลพบรุี
ตาํบลทะเลชบุศร อาํเภอเมอืงลพบรุ ีจงัหวดัลพบรุ ี1 ชดุ                2,500,000 บาท
(4) ชดุปฏบิตักิารครวัเบเกอรี  วทิยาลยัอาชวีศึกษานครราชสมีา ตาํบลในเมอืง
อาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 ชดุ                2,000,000 บาท
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(5) กลอ้งสาํรวจแบบประมวลผลรวมแบบอตัโนมตั ิRobotic Total Station 

วทิยาลยัเทคนิคสกลนคร  ตาํบลธาตเุชงิชมุ อาํเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร 
1 ชดุ                1,200,000 บาท
(6) ชดุปฏบิตักิารเทคโนโลยยีานยนตไ์ฟฟ้าพรอ้มแผงโมดูลการเรยีนรูร้ะบบ
ขบัเคลอืนยานยนตไ์ฟฟ้า วทิยาลยัเทคนิคอบุลราชธานี  ตาํบลในเมอืง 
อาํเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี 1 ชดุ                2,000,000 บาท

(7) ชดุปฏบิตักิารพฒันาความเป็นเลศิดา้นหุน่ยนตต์น้แบบและการบรหิารจดัการ 
การซ่อมบาํรุงตามมาตรฐานเพอืระบบการผลติแบบอตัโนมตั ิ4.0 ขนัสูงและระบบ
ส่งถ่ายพลงังานของไหล  วทิยาลยัเทคนิคพจิติร ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืงพจิติร
จงัหวดัพจิติร 1 ชดุ                3,000,000 บาท
(8) ชดุปฏบิตักิารเรยีนรูแ้ละทกัษะความเป็นเลศิดา้นหุน่ยนตอ์ตัโนมตัแิละ AI 

เพอืพฒันาเทคโนโลยกีา้วสู่อตุสาหกรรม  วทิยาลยัเทคนิคสุโขทยั 
ตาํบลบา้นกลว้ย อาํเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั 1 ชดุ                2,950,000 บาท
(9) เครืองกดัซเีอน็ซ ีอตุสาหกรรม พรอ้มโปรแกรมตรวจสอบคุณภาพชนิงาน
แบบ I-INSPECT และโปรแกรมออกแบบการผลติ  วทิยาลยัเทคนิคยะลา 
ตาํบลสะเตง อาํเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา 1 ชดุ                3,000,000 บาท
(10) ชดุปฏบิตักิารระบบเสยีงหอ้งโสต  สถาบนัการอาชวีศึกษาภาคกลาง 1 
ตาํบลบางพูน อาํเภอเมอืงปทมุธานี จงัหวดัปทมุธานี 1 ชดุ                1,500,000 บาท
(11) ชดุปฏบิตักิารสอนออนไลนแ์ละระบบประชมุทางไกล (Video Conference) 

สถาบนัการอาชวีศึกษาภาคกลาง 3  ตาํบลท่าชา้ง อาํเภอเมอืงนครนายก 
จงัหวดันครนายก 1 ชดุ                2,000,000 บาท
(12) ชดุปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์แบบท ี1  สถาบนัการอาชวีศึกษาภาคกลาง 4 
ตาํบลพระปฐมเจดยี ์อาํเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม 1 ชดุ                1,500,000 บาท
(13) ชดุปฏบิตักิาร Smart Innovation ดว้ยวธิกีาร Cross Platform Runtime 

Environment (AI Chat Bot Framework)  สถาบนัการอาชวีศึกษาภาคกลาง 5 
ตาํบลลาดใหญ่ อาํเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม 1 ชดุ                4,000,000 บาท
(14) ชดุปฏบิตักิารเครืองเชอืม TIG/MIG พรอ้มระบบ INSIGHT CORE 

เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 4.0  สถาบนัการอาชวีศึกษาภาคตะวนัออก 
ตาํบลท่าประดู่ อาํเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 1 ชดุ                3,000,000 บาท
(15) ชดุปฏบิตักิารหอ้งมลัตมิเีดยีพรอ้มระบบถ่ายทอดสดสญัญาณภาพ 

สถาบนัการอาชวีศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 3 ตาํบลตลาด 

อาํเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม 1 ชดุ                3,500,000 บาท
(16) ชดุปฏบิตักิารสอนออนไลนแ์ละระบบประชมุทางไกล (Video Conference) 

สถาบนัการอาชวีศึกษาเกษตรภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ตาํบลนิเวศน ์

อาํเภอธวชับรุ ีจงัหวดัรอ้ยเอด็ 1 ชดุ                2,000,000 บาท
(17) ชดุปฏบิตักิารเทคโนโลยสีารสนเทศ สถาบนัการอาชวีศึกษาภาคเหนือ 1 
ตาํบลชา้งเผอืก อาํเภอเมอืงเชยีงใหม ่จงัหวดัเชยีงใหม ่1 ชดุ                1,950,000 บาท
(18) ชดุปฏบิตักิาร Smart Innovation ดว้ยวธิกีาร Cross Platform Runtime 

Environment (AI Chat Bot Framework)  สถาบนัการอาชวีศึกษาภาคเหนือ 4 
ตาํบลนครสวรรคอ์อก อาํเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค ์1 ชดุ                4,000,000 บาท
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(19) ชดุปฏบิตักิารหอ้งประชมุสภาสถาบนั สถาบนัการอาชวีศึกษาภาคใต ้2

ตาํบลตลาดใหญ่ อาํเภอเมอืงภูเก็ต จงัหวดัภูเก็ต 1 ชดุ                1,500,000 บาท
(20) ชดุปฏบิตักิารหอ้งประชมุสมัมนาขนาดกลาง สถาบนัการอาชวีศึกษาภาคใต ้2

ตาํบลตลาดใหญ่ อาํเภอเมอืงภูเก็ต จงัหวดัภูเก็ต 1 ชดุ                1,500,000 บาท
(21) ชดุปฏบิตักิารทางภาษาและสอบเทยีบวดัระดบัภาษาองักฤษ Neo Study

ในรูปแบบ Web Base ตามกรอบมาตรฐาน CEFR  สถาบนัการอาชวีศึกษา
เกษตรภาคใต ้ตาํบลชา้งกลาง อาํเภอชา้งกลาง จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 ชดุ                2,500,000 บาท

2.1.2 ค่าทดิีนและสงิกอ่สรา้ง               43,859,500 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสงิก่อสรา้งประกอบ               40,090,000 บาท

(1) อาคารเรยีนและปฏบิตักิาร 4 ชนั ขนาด 20 หอ้งปฏบิตักิาร
สถาบนัการอาชวีศึกษาภาคกลาง 2 ตาํบลทะเลชบุศร อาํเภอเมอืงลพบรุี
จงัหวดัลพบรุ ี1 หลงั               23,734,000 บาท
(2) อาคารเรยีนและปฏบิตักิาร 2 ชนั 8 หอ้งปฏบิตักิาร สถาบนัการอาชวีศึกษา
เกษตรภาคกลาง ตาํบลโพแตง อาํเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 1 หลงั               16,356,000 บาท

2.1.2.2 ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสงิก่อสรา้งประกอบ                3,143,000 บาท
(1) ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสงิก่อสรา้งประกอบทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่
10 ลา้นบาท  รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                3,143,000 บาท

2.1.2.3 ค่าก่อสรา้งอนืๆ 626,500 บาท
(1) ค่าก่อสรา้งอนืๆทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 10 ลา้นบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 626,500 บาท

3. งบรายจา่ยอนื                3,871,600 บาท
1) ค่าใชจ่้ายโครงการจดังานพระราชทานปรญิญาบตัรและสรา้งการรบัรูก้ารอาชวีศึกษา
ระดบัปรญิญาตร ีสายเทคโนโลยหีรอืสายปฏบิตักิาร                3,871,600 บาท
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บาท
วตัถปุระสงค ์: 

7.2.5.1 งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
               -                  -            11.1339                -            11.1339

               -                  -            11.1339                -            11.1339

7.2.5.2 เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

คน 16,465

( - )

17,288 18,152 19,060 20,013

ลา้นบาท          12.9104          11.1339          11.1339          11.1339          11.1339

ลา้นบาท          12.9104          11.1339          11.1339          11.1339          11.1339

ลา้นบาท                -                  -                  -                  -                  - 

ลา้นบาท                -                  -                  -                  -                  - 

ลา้นบาท          12.9104          11.1339          11.1339          11.1339          11.1339

ลา้นบาท                -                  -                  -                  -                  - 

ลา้นบาท                -                  -                  -                  -                  - 

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2566 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

เงนินอกงบประมาณ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้รยีนอาชวีศึกษาเอกชนทไีดร้บั
การพฒันาศกัยภาพตามเป้าหมายโครงการหรอืกจิกรรม
รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ

รวมทงัสนิ
1. ส่งเสรมิสนบัสนุนการจดัอาชวีศึกษาเอกชน

- งบรายจ่ายอนื

ตวัชีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

- งบดาํเนินงาน
- งบลงทนุ
- งบเงนิอดุหนุน

7.2.5 ผลผลติท ี5 : ผลผลติอาชีวศึกษาเอกชนไดร้บัการอดุหนุน 11,133,900

- เพอืสนบัสนุนการศึกษาขนัพนืฐานของโรงเรยีนอาชวีศึกษาเอกชน
- เพอืพฒันาบคุลากร ผูเ้รยีน ครู และผูบ้รหิารโรงเรยีนเอกชนใหม้คุีณภาพ
- เพอืสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพการจดัการอาชวีศึกษาเอกชน

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : ผลผลติอาชีวศึกษาเอกชนไดร้บัการอดุหนุน           11,133,900 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน               11,133,900 บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทวัไป               11,133,900 บาท
1) เงนิอดุหนุนพฒันาคุณภาพการอาชวีศึกษาเอกชน                7,996,300 บาท
2) เงนิอดุหนุนพฒันาคุณภาพการศึกษาสาํหรบันกัเรยีนพกิารอาชวีศึกษาเอกชน                1,100,000 บาท
3) เงนิอดุหนุนพฒันาการอาชวีศึกษาเอกชนในพนืทจีงัหวดัชายแดนภาคใต ้                2,037,600 บาท
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บาท
บาท

7.3.1.1 วตัถปุระสงค ์

7.3.1.2 สถานทดีาํเนินการ

7.3.1.3 ระยะเวลาดาํเนินการ    8 ปี  (ปี 2562 ถงึ  ปี 2569)

7.3.1.4 วงเงนิทงัสนิของโครงการ บาท
- เงนิงบประมาณ บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
               -                  -            92.7000          15.9735        108.6735

               -                  -            92.7000          15.9735        108.6735

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

เริมตน้ - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

คน 10,000

( 3,274 )

11,000 12,100 13,310 13,976

ลา้นบาท        386.6082        108.6735        108.6735        108.6735        108.6735

ลา้นบาท        386.6082        108.6735        108.6735        108.6735        108.6735

ลา้นบาท                -                  -                  -                  -                  -   

ลา้นบาท                -                  -                  -                  -                  -   

ลา้นบาท        306.2872          92.7000          92.7000          92.7000          92.7000

ลา้นบาท          80.3210          15.9735          15.9735          15.9735          15.9735

ลา้นบาท                -                  -                  -                  -                  -   

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2566 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

- งบลงทนุ
- งบเงนิอดุหนุน
- งบรายจ่ายอนื

เงนินอกงบประมาณ

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนกลุม่เป้าหมายพเิศษทไีดร้บัโอกาส
การอาชวีศึกษาและการพฒันาทกัษะวชิาชพี
รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ

งบประมาณ

- งบดาํเนินงาน

รวมทงัสนิ
1. ขยายโอกาสทางการอาชวีศึกษาและวชิาชพี

ตวัชีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

821,302,200

821,302,200

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

สาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา และสถานศึกษาในสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา

7.3 แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาคุณภาพการศึกษาและการเรยีนรู ้ 1,420,767,800

7.3.1 โครงการท ี1 : โครงการขยายโอกาสทางการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 108,673,500

- เพอืส่งเสรมิ สนบัสนุน และขยายโอกาสทางการศึกษาระดบัอาชวีศึกษาและการพฒันาทกัษะวชิาชพี
ใหก้บักลุม่ผูด้อ้ยโอกาส ผูม้ฐีานะยากจน ผูพ้กิาร ผูต้อ้งขงั ผูว้า่งงาน และผูไ้ดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์ต่าง ๆ

- เพอืส่งเสรมิ สนบัสนุน และขยายโอกาสทางการศึกษาระดบัอาชวีศึกษาและการพฒันาทกัษะวชิาชพี
ใหก้บักลุม่เยาวชนและประชาชนบนพนืทสูีง พนืทหี่างไกล และชายขอบ

- เพอืสนบัสนุนทนุการศึกษาแก่ผูเ้รยีนอาชวีศึกษา
- เพอืลดความเหลอืมลาํทางการศึกษาและสงัคม
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการขยายโอกาสทางการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ         108,673,500 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน               92,700,000 บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทวัไป               92,700,000 บาท
1) เงนิอดุหนุนนกัเรยีนอาชวีศึกษาเพอืการพฒันาชนบท               16,200,000 บาท
2) เงนิอดุหนุนทนุการศึกษาเฉลมิราชกมุารี               76,500,000 บาท

2. งบรายจา่ยอนื               15,973,500 บาท
1) ค่าใชจ่้ายโครงการอาชวีศึกษาเพอืคนพกิาร               15,973,500 บาท
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บาท
7.3.2.1 วตัถปุระสงค ์

7.3.2.2 สถานทดีาํเนินการ

7.3.2.3 ระยะเวลาดาํเนินการ    9 ปี  (ปี 2561 ถงึ  ปี 2569)

7.3.2.4 วงเงนิทงัสนิของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท
7.3.2.5 งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
               -                  -             2.6538          37.8969          40.5507

               -                  -             2.6538          37.8969          40.5507

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทงัสนิ
1. พฒันาและยกระดบัขดีความสามารถการจดัการอาชวีศึกษาใหไ้ด ้
มาตรฐานสากล

                 824,021,900

7.3.2 โครงการท ี2 : โครงการพฒันาและยกระดบัขีดความสามารถการจดัการอาชีวศึกษา
                        ใหไ้ดม้าตรฐานสากล                          40,550,700

 - เพอืเสรมิสรา้งความร่วมมอืกบัต่างประเทศดา้นการอาชวีศึกษา เพอืเรยีนรูแ้ละแลกเปลยีนองคค์วามรู ้
   และแนวปฏบิตัทิเีป็นเลศิและเพมิความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ
 - เพอืส่งเสรมิใหป้ระเทศไทยมบีทบาทในดา้นการจดัการอาชวีศึกษา เป็นศูนยก์ลางในการขบัเคลอืนและพฒันา
   การจดัการอาชวีศึกษาเพอืการผลติและพฒันากาํลงัคนภายใตค้วามร่วมมอืกบัทกุภาคส่วน ทงัในระดบัประเทศ  

   อนุภูมภิาค ภูมภิาค และนานาชาต ิตลอดจนเป็นทยีอมรบัและมสีถานะทดีใีนเวทรีะหวา่งประเทศ
 - เพอืยกระดบัความร่วมมอืกบัสถานประกอบการและหน่วยงานระหวา่งประเทศในการพฒันาสถานศึกษาใหม้มีาตรฐาน
   ในระดบันานาชาต ิตลอดจนการพฒันาหลกัสูตร สอืการเรยีนรู ้และการจดัการเรยีนการสอนใหม้คีวามทนัสมยั
   และมุง่ตอบโจทยค์วามตอ้งการของประเทศ
 - เพอืผลติและพฒันากาํลงัคนอาชวีศึกษาใหม้ดีา้นความรู ้ทกัษะภาษา ทกัษะทางวชิาชพี ทกัษะดจิทิลั มคีวามสามารถ
   ในการแขง่ขนัการสรา้งนวตักรรม และการเป็นผูป้ระกอบการรุ่นใหม ่สอดรบักบัทกัษะการเรยีนรูแ้ห่งศตวรรษท ี21 

   และนโยบาย Thailand 4.0 รวมทงัการไดร้บัการรบัรองคุณลกัษณะดงักลา่วจากหน่วยงานทเีป็นทยีอมรบัระดบันานาชาติ

สาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา สถานศึกษาในสงักดั และหน่วยงานความร่วมมอืทงัในประเทศและต่างประเทศ

                 824,021,900
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7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

เริมตน้ - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

คน 100

( 25 )

200 300 400 500

คน 3,000

( - )

4,000 5,000 6,000 7,000

ลา้นบาท        661.8191          40.5507          40.5507          40.5507          40.5507

ลา้นบาท        661.8191          40.5507          40.5507          40.5507          40.5507

ลา้นบาท                -                  -                  -                  -                  - 

ลา้นบาท                -                  -                  -                  -                  - 

ลา้นบาท          10.2443           2.6538           2.6538           2.6538           2.6538

ลา้นบาท        651.5748          37.8969          37.8969          37.8969          37.8969

ลา้นบาท                -                  -                  -                  -                  - 

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2566 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้รยีนอาชวีศึกษาทไีดร้บัการพฒันา
ทกัษะภาษาและวชิาชพี
รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ

- งบดาํเนินงาน
- งบลงทนุ
- งบเงนิอดุหนุน
- งบรายจ่ายอนื

เงนินอกงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนครูทไีดร้บัการพฒันาสมรรถนะวชิาชพีใน
การจดัการเรยีนการสอนในดา้นทเีกยีวกบัภาษา

ตวัชีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการพฒันาและยกระดบัขีดความสามารถการจดัการ
             อาชีวศึกษาใหไ้ดม้าตรฐานสากล           40,550,700 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน                2,653,800 บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทวัไป                2,653,800 บาท
1) เงนิอดุหนุนค่าบาํรุงสมาชกิวทิยาลยันกับรหิารการศึกษาช่างเทคนิคแผนโคลมัโบ                2,653,800 บาท

2. งบรายจา่ยอนื               37,896,900 บาท
1) ค่าใชจ่้ายโครงการความร่วมมอืเพอืพฒันาอาชวีศึกษาไทยกบัต่างประเทศ                5,822,000 บาท
2) ค่าใชจ่้ายโครงการยกระดบัความร่วมมอือาชวีศึกษาเพอืผลติและพฒันากาํลงัคน
สมรรถนะสูง ตอบโจทยก์ารพฒันาแห่งอนาคต                9,274,900 บาท
3) ค่าใชจ่้ายโครงการยกระดบัและพฒันาขดีความสามารถดา้นภาษาและทกัษะดจิทิลั
เพอืพฒันากาํลงัคนใหม้สีมรรถนะสูง สอดรบักบัมาตรฐานสากล               22,800,000 บาท
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บาท
7.3.3.1 วตัถปุระสงค์

7.3.3.2 สถานทดีาํเนินการ

7.3.3.3 ระยะเวลาดาํเนินการ    9 ปี  (ปี 2561 ถงึ  ปี 2569)

7.3.3.4 วงเงนิทงัสนิของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท
7.3.3.5 งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
                 -             147.3848            40.6790           148.1952           336.2590

                 -              97.5278                  -              50.1910          147.7188

                 -              49.8570            40.6790                  -              90.5360

                 -                    -                    -              98.0042            98.0042

                  4,899,106,100

7.3.3 โครงการท ี3 : โครงการยกระดบัการผลติและพฒันากาํลงัคนใหต้อบสนองตอ่ความตอ้งการ
                       ของประเทศ                             336,259,000

- เพอืยกระดบัการผลติและพฒันากาํลงัคนอาชวีศึกษาใหต้อบสนองต่อความตอ้งการของประเทศตามเป้าหมาย
  ยทุธศาสตรช์าต ิแผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิแผนปฏรูิปประเทศ แผนระดบัชาตต่ิาง ๆ และนโยบายของรฐับาล
- เพอืพฒันาและยกระดบัศกัยภาพดา้นวชิาชพีใหก้บักาํลงัคนของประเทศ (Up-Skill Re-Skill New-Skill)

- เพอืพฒันาและยกระดบัการจดัการอาชวีศึกษาใหม้คีวามเป็นเลศิและเชยีวชาญเฉพาะ

สถานศึกษาในสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา

                  4,899,106,100

หน่วย : ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทงัสนิ
1. พฒันาและยกระดบัความเป็นเลศิทางการอาชวีศึกษา
2. ขบัเคลอืนดาํเนินงานวทิยาลยัเทคโนโลยฐีานวทิยาศาสตร์
3. ยกระดบัการผลติและพฒันากาํลงัคนใหต้อบสนอง
ต่อความตอ้งการของประเทศ
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7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

เรมิตน้ - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

กจิกรรม 4

( 5 )

3 4 5 6

คน 20,000

( 4,571 )

25,000 30,000 35,000 40,000

แหง่ 125

( - )

130 135 140 145

ลา้นบาท        3,996.2245           336.2590           188.8742           188.8742           188.8742

ลา้นบาท        3,996.2245           336.2590           188.8742           188.8742           188.8742

ลา้นบาท -                    -   -                    -   - 

ลา้นบาท        2,200.9558          147.3848 -                    -   - 

ลา้นบาท          784.9231            40.6790            40.6790            40.6790            40.6790

ลา้นบาท        1,010.3456          148.1952          148.1952          148.1952          148.1952

ลา้นบาท -                    -   -                    -   - 

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2565(6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2566 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

ประมาณการรายจา่ยลว่งหน้า**
ตวัชีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ

- งบลงทนุ
- งบเงนิอดุหนุน
- งบรายจ่ายอนื

เงนินอกงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนกจิกรรมทนีาํมาขบัเคลอืนยกระดบั
การผลติและพฒันากาํลงัคนใหต้อบสนองความตอ้งการ
ของประเทศ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนกาํลงัคนกลุม่เป้าหมายทไีดร้บัการพฒันา
ยกระดบัศกัยภาพทางวชิาชพี
เชงิปรมิาณ : จาํนวนสถานศึกษาทไีดร้บัการพฒันายกระดบัสู่
ความเป็นเลศิและเชยีวชาญเฉพาะ
รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ

- งบดาํเนินงาน
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการยกระดบัการผลติและพฒันากาํลงัคนใหต้อบสนอง
            ต่อความตอ้งการของประเทศ 336,259,000 บาท
1. งบลงทนุ             147,384,800 บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ทดิีนและสงิกอ่สรา้ง             147,384,800 บาท
1.1.1 ค่าครุภณัฑ ์             115,607,800 บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง                2,763,000 บาท

(1) รถโดยสารขนาด 12 ทนีงั (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่าํกวา่ 2,400 ซซี ี
หรอืกาํลงัเครืองยนตสู์งสุดไมต่าํกวา่ 90 กโิลวตัต ์ 

วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยพีะเยา ตาํบลแมน่าเรอื อาํเภอเมอืงพะเยา 
จงัหวดัพะเยา 1 คนั                1,358,000 บาท

(2) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 4 ตนั 6 ลอ้ ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่าํกวา่ 4,000 ซซีี
 หรอืกาํลงัเครอืงยนตสู์งสุดไมต่าํกวา่ 105 กโิลวตัต ์พรอ้มตดิตงัหลงัคาโดยสาร
และทนีงั วทิยาลยัเทคนิคสระบรุ ีตาํบลปากเพรยีว อาํเภอเมอืงสระบรุ ี
จงัหวดัสระบรุ ี1 คนั                1,405,000 บาท

1.1.1.2 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์                  880,000 บาท
(1) ครุภณัฑค์อมพวิเตอรท์มีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 1 ลา้นบาท
รวม 1 รายการ (รวม 40 หน่วย)                  880,000 บาท

1.1.1.3 ครุภณัฑก์ารศึกษา             111,964,800 บาท
(1) ครุภณัฑก์ารศึกษาทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 1 ลา้นบาท
รวม 9 รายการ (รวม 12 หน่วย)                7,526,000 บาท

(2) ชดุปฏบิตักิารหอ้งงานชบุ  กาญจนาภเิษกวทิยาลยัช่างทองหลวง 
ตาํบลศาลายา อาํเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 1 ชดุ                1,787,200 บาท
(3) ชดุปฏบิตักิารผลติพชือาหารสตัว ์ วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยลีพบรุ ี
ตาํบลพฒันานิคม อาํเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบรุ ี1 ชดุ                3,490,000 บาท
(4) ชดุปฏบิตักิารกลาง Excellence center สาขาพชืศาสตร ์วทิยาลยัเกษตรและ
เทคโนโลยสุีพรรณบรุ ีตาํบลด่านชา้ง อาํเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบรุ ี1 ชดุ                3,430,000 บาท
(5) ชดุปฏบิตักิาร STEAM Active Learning Excellence Center 

สาขาพชืศาสตร ์ วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยสุีพรรณบรุ ีตาํบลด่านชา้ง 
อาํเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบรุ ี1 ชดุ                2,200,000 บาท
(6) ชดุปฏบิตักิารฟิสกิส ์วทิยาลยัอาชวีศึกษาเทคโนโลยฐีานวทิยาศาสตร ์(ชลบรุี) 
ตาํบลบา้นเก่า อาํเภอพานทอง จงัหวดัชลบรุ ี1 ชดุ                2,500,000 บาท
(7) ชดุเชอืมรางรถไฟเทอรม์ติ  วทิยาลยัเทคนิคนครลาํปาง ตาํบลศาลา 
อาํเภอเกาะคา จงัหวดัลาํปาง 1 ชดุ                3,000,000 บาท
(8) ชดุปฏบิตักิารดนิและปุ๋ย  วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยลีาํพูน 

ตาํบลทาสบเสา้ อาํเภอแมท่า จงัหวดัลาํพูน 1 ชดุ                2,500,000 บาท
(9) ชดุปฏบิตักิารแปรรูปผลผลติทางการเกษตร  วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี
ลาํพูน ตาํบลทาสบเสา้ อาํเภอแมท่า จงัหวดัลาํพูน 1 ชดุ                2,200,000 บาท

248



(10) ชดุฝึกปฏบิตักิารอากาศยานไรค้นขบั DRONE เพอืการเกษตร
วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยเีชยีงราย ตาํบลรมิกก อาํเภอเมอืงเชยีงราย
จงัหวดัเชยีงราย 1 ชดุ                2,500,000 บาท
(11) ชดุฝึกปฏบิตักิารอากาศยานไรค้นขบั DRONE เพอืการเกษตร
วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยเีชยีงใหม ่ตาํบลบา้นกลาง อาํเภอสนัป่าตอง
จงัหวดัเชยีงใหม ่1 ชดุ                2,500,000 บาท
(12) โตะ๊ฝึกงาน 6 เหลยีมพรอ้มปากกาจบัชนิงาน  วทิยาลยัเทคนิคถลาง
ตาํบลเทพกระษตัร ีอาํเภอถลาง จงัหวดัภูเก็ต 1 ชดุ                1,220,000 บาท
(13) ชดุเครืองมอืสาํหรบัทดสอบสมรรถนะมาตรฐานนายช่างอากาศยาน 12 สถานี
วทิยาลยัเทคนิคถลาง ตาํบลเทพกระษตัร ีอาํเภอถลาง จงัหวดัภูเก็ต 1 ชดุ                1,790,000 บาท
(14) ชดุปฏบิตักิารเรยีนรูด้จิทิลัอปุกรณ์พกพาบนเมฆาวถิ ี(Mobile Digital

Learning On Cloud Education Way)  วทิยาลยัพณิชยการธนบรุี
แขวงคูหาสวรรค ์เขตภาษเีจรญิ กรุงเทพมหานคร 1 ชดุ                1,400,000 บาท
(15) ชดุปฏบิตักิารนวตักรรมธุรกจิดจิทิลั Digital Innovation Challenge

วทิยาลยัพณิชยการธนบรุ ีแขวงคูหาสวรรค ์เขตภาษเีจรญิ กรุงเทพมหานคร 1 ชดุ                1,800,000 บาท
(16) ชดุปฏบิตักิารครวัเบเกอรี  วทิยาลยัอาชวีศึกษาเอยีมละออ แขวงทุง่มหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชดุ                2,000,000 บาท
(17) ชดุปฏบิตักิารฝึกทกัษะการเป็นนกัการโรงแรมระดบัมอือาชพี
วทิยาลยัอาชวีศึกษาเสาวภา แขวงวงับูรพาภริมย ์เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
1 ชดุ                1,650,000 บาท
(18) ชดุปฏบิตักิาร Smart Classroom พรอ้มเทคโนโลยสีนบัสนุนการเรยีน
การสอน วทิยาลยัอาชวีศึกษาเสาวภา แขวงวงับูรพาภริมย ์เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 1 ชดุ                2,550,000 บาท

(19) ชดุปฏบิตักิารพฒันาความเป็นเลศิดา้นหุน่ยนตต์น้แบบและการบรหิารจดัการ
การซ่อมบาํรุงตามมาตรฐานเพอืระบบการผลติแบบอตัโนมตั ิ4.0 ขนัสูงและระบบ
ส่งถ่ายพลงังานของไหล วทิยาลยัเทคนิคมนีบรุ ีแขวงมนีบรุ ีเขตมนีบรุี
กรุงเทพมหานคร 1 ชดุ                3,000,000 บาท
(20) ชดุปฏบิตักิารคอมพวิเตอรพ์รอ้มเทคโนโลยสีนบัสนุนการเรยีนการสอน
วทิยาลยัเทคนิคมนีบรุ ีแขวงมนีบรุ ีเขตมนีบรุ ีกรุงเทพมหานคร 1 ชดุ                1,500,000 บาท
(21) ชดุปฏบิตักิารครวัเบเกอรี  วทิยาลยัอาชวีศึกษานครปฐม ตาํบลพระปฐมเจดยี ์
อาํเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม 1 ชดุ                2,000,000 บาท
(22) ชดุปฏบิตักิารเรยีนรูร้ะบบอคัคภียัในอาคารสูง วทิยาลยัการอาชวีศึกษา
ปทมุธานี ตาํบลบางพูน อาํเภอเมอืงปทมุธานี จงัหวดัปทมุธานี 1 ชดุ                1,882,200 บาท
(23) ชดุปฏบิตักิารครวัเบเกอรี วทิยาลยัการอาชวีศึกษาปทมุธานี ตาํบลบางพูน
อาํเภอเมอืงปทมุธานี จงัหวดัปทมุธานี 1 ชดุ                2,000,000 บาท
(24) ชดุปฏบิตักิารงานดอกไมส้ด วทิยาลยัการอาชวีศึกษาปทมุธานี ตาํบลบางพูน
อาํเภอเมอืงปทมุธานี จงัหวดัปทมุธานี 1 ชดุ                1,500,000 บาท
(25) ชดุปฏบิตักิารเรยีนรูก้ารเขยีนโปรแกรมควบคุมการทาํงานหุน่ยนตด์จิติอล
เพอืการเรยีนรูแ้ละควบคุมอตัโนมตัิ  วทิยาลยัเทคนิคสมทุรสงคราม
ตาํบลลาดใหญ่ อาํเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม 1 ชดุ                1,985,000 บาท
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(26) ชดุปฏบิตักิารเขยีนแบบจาํลองระบบเสมอืนจรงิและจาํลองเครืองจกัร
วทิยาลยัเทคนิคสมทุรสงคราม ตาํบลลาดใหญ่ อาํเภอเมอืงสมทุรสงคราม
จงัหวดัสมทุรสงคราม 1 ชดุ                1,000,000 บาท
(27) ชดุปฏบิตักิารไฮโดรลกิส ์วทิยาลยัเทคนิคสุพรรณบรุ ีตาํบลท่าพเีลยีง
อาํเภอเมอืงสุพรรณบรุ ีจงัหวดัสุพรรณบรุ ี2 ชดุ                2,000,000 บาท
(28) ชดุปฏบิตักิารสอนงานเครืองยนตด์เีซลและเบนซนิพรอ้มเครืองมอืสาํหรบั
ซ่อมบาํรุง วทิยาลยัเทคนิคฉะเชงิเทรา ตาํบลหนา้เมอืง อาํเภอเมอืงฉะเชงิเทรา
จงัหวดัฉะเชงิเทรา 1 ชดุ                1,000,000 บาท
(29) ชดุปฏบิตักิารสาํหรบังานซ่อมบาํรุงในงานแมคคาทรอนิกส ์ วทิยาลยัเทคนิค
สตัหบี ตาํบลนาจอมเทยีน อาํเภอสตัหบี จงัหวดัชลบรุ ี1 ชดุ                2,000,000 บาท
(30) ชดุปฏบิตักิารระบบภาพเพอืควบคุมอากาศยานถ่ายภาพขนัสูง วทิยาลยัเทคนิค
นครนายก ตาํบลท่าชา้ง อาํเภอเมอืงนครนายก
จงัหวดันครนายก 1 ชดุ                2,500,000 บาท
(31) ชดุปฏบิตักิารนวตักรรมธุรกจิดจิทิลั ธุรกจิอคีอมเมริซ์ (Ecommerce

Business)  วทิยาลยัอาชวีศึกษาขอนแก่น ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืงขอนแก่น
จงัหวดัขอนแก่น 1 ชดุ                2,000,000 บาท
(32) ชดุปฏบิตักิารนวตักรรมธุรกจิดจิทิลั นวตักรรมโมบายแอพพลเิคชนัทางธุรกจิ
(Innovation Mobile Application For Business)  วทิยาลยัอาชวีศึกษาขอนแก่น
ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 1 ชดุ                2,500,000 บาท
(33) ชดุฝึกระบบพลงังานแสงอาทติย ์(Solar Power Training System)

วทิยาลยัเทคนิคชยัภูม ิตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูม ิ1 ชดุ                3,000,000 บาท
(34) ชดุปฏบิตักิารระบบขบัเคลอืนไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกสใ์นงานแมคคาทรอนิกส์
วทิยาลยัเทคนิคนครราชสมีา ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืงนครราชสมีา
จงัหวดันครราชสมีา 1 ชดุ                2,000,000 บาท
(35) ชดุปฏบิตักิารเรยีนรูแ้ละพฒันาการส่งถ่ายพลงังานในระบบอตัโนมตัิ
วทิยาลยัเทคนิครอ้ยเอด็ ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ 1 ชดุ                1,300,000 บาท
(36) ชดุทดลองแผงบอรด์เซนเซอรแ์ละทรานสดวิเซอรพ์รอ้มสวทิชป์รบัแต่งวงจร
และสรา้งจดุเสยีรวมกนัไมน่อ้ยกวา่ 32 จดุ วทิยาลยัเทคนิคหนองคาย
ตาํบลโพธชิยั อาํเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย 1 ชดุ                2,500,000 บาท
(37) ชดุปฏบิตักิารเทคโนโลยสีารสนเทศ  วทิยาลยัอาชวีศึกษาอบุลราชธานี
ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี 1 ชดุ                1,950,000 บาท
(38) ชดุปฏบิตักิารเรยีนรูง้านอตุสาหกรรมดว้ยการเขยีนโปรแกรมควบคุม
อปุกรณ์ไฟฟ้า  วทิยาลยัเทคนิคพจิติร ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืงพจิติร
จงัหวดัพจิติร 1 ชดุ                2,600,000 บาท
(39) ชดุปฏบิตักิารครวัรอ้น ครวัเยน็ สาํหรบัประกอบอาชพีสมยัใหม ่New Meta

วทิยาลยัอาชวีศึกษาลาํปาง ตาํบลหวัเวยีง อาํเภอเมอืงลาํปาง จงัหวดัลาํปาง 1 ชดุ                2,000,000 บาท
(40) ชดุปฏบิตักิารครวัรอ้น  วทิยาลยัอาชวีศึกษาอตุรดติถ ์ตาํบลท่าอฐิ
อาํเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ ์1 ชดุ                2,000,000 บาท
(41) ชดุปฏบิตักิารคอมพวิเตอรก์ราฟิก วทิยาลยัเทคนิคเชยีงใหม ่ตาํบลศรภูีมิ
อาํเภอเมอืงเชยีงใหม ่จงัหวดัเชยีงใหม ่1 ชดุ                2,000,000 บาท
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(42) ชดุปฏบิตักิารพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอรบ์นโทรศพัทม์อืถอื 
วทิยาลยัเทคนิคกระบ ีตาํบลไสไทย อาํเภอเมอืงกระบ ีจงัหวดักระบ ี1 ชดุ                2,500,000 บาท
(43) ชดุปฏบิตักิารครวัรอ้น  วทิยาลยัอาชวีศึกษาปตัตานี ตาํบลสะบารงั อาํเภอเมอืง
ปตัตานี จงัหวดัปตัตานี 1 ชดุ                2,000,000 บาท
(44) ชดุปฏบิตักิารระบบเครอืขา่ยพรอ้มระบบกลอ้งวงจรปิด เพอืเพมิศกัยภาพ
การใชส้อืการเรยีนรูร้ะบบการสอืสารออนไลน ์ วทิยาลยัเทคนิคพงังา 
ตาํบลทา้ยชา้ง อาํเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา 1 ชดุ                4,200,000 บาท
(45) ชดุปฏบิตักิารสปาแบบครบวงจร  วทิยาลยัเทคนิคพงังา ตาํบลทา้ยชา้ง 
อาํเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา 1 ชดุ                2,800,000 บาท
(46) ชดุปฏบิตักิารเฉพาะทางภาษาต่างประเทศแบบดจิติอล 4.0 
วทิยาลยัเทคนิคพงังา ตาํบลทา้ยชา้ง อาํเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา 1 ชดุ                3,000,000 บาท
(47) ชดุปฏบิตักิารหอ้งจดัเลยีง วทิยาลยัอาชวีศึกษาภูเก็ต ตาํบลตลาดใหญ่ 

อาํเภอเมอืงภูเก็ต จงัหวดัภูเก็ต   1 ชดุ                1,704,400 บาท
(48) ชดุปฏบิตักิารครวัเบเกอรี  วทิยาลยัอาชวีศึกษาสงขลา ตาํบลบ่อยาง 
อาํเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา 1 ชดุ                2,000,000 บาท
(49) ชดุปฏบิตักิารช่างเสรมิสวย วทิยาลยัสารพดัช่างสุโขทยั ตาํบลบา้นกลว้ย 
อาํเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั 1 ชดุ                1,500,000 บาท

1.1.2 ค่าทดิีนและสงิกอ่สรา้ง               31,777,000 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทพีกัอาศยัและสงิก่อสรา้งประกอบ               14,578,700 บาท

(1) อาคารหอพกัพรอ้มครุภณัฑ ์วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยลีาํพูน 

ตาํบลทาสบเสา้ อาํเภอแมท่า จงัหวดัลาํพูน 1 หลงั               14,578,700 บาท
1.1.2.2 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสงิก่อสรา้งประกอบ               16,733,800 บาท

(1) อาคารโรงฝึกงาน 4 ชนั วทิยาลยัอาชวีศึกษาเทคโนโลยฐีานวทิยาศาสตร ์(ชลบรุี)
ตาํบลบา้นเก่า อาํเภอพานทอง จงัหวดัชลบรุ ี1 หลงั               16,733,800 บาท

1.1.2.3 ค่าปรบัปรุงสงิก่อสรา้งอนื                  464,500 บาท
(1) ค่าปรบัปรุงสงิก่อสรา้งอนืทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 10 ลา้นบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                  464,500 บาท

2. งบเงนิอดุหนุน               40,679,000 บาท
2.1 เงนิอดุหนุนทวัไป               40,679,000 บาท

1) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาวทิยาลยัเทคโนโลยฐีานวทิยาศาสตร์               40,679,000 บาท
3. งบรายจา่ยอนื             148,195,200 บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการยกระดบัการจดัการอาชวีศึกษาระบบทวภิาคโีดยใชพ้นืทเีป็นฐาน               23,917,400 บาท
2) ค่าใชจ่้ายโครงการขบัเคลอืนศูนยบ์รกิารเครอืขา่ยการผลติและพฒันากาํลงัคน
อาชวีศึกษา(Center of Vocational Manpower Networking Management : CVM)               50,191,000 บาท
3) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาทกัษะและสมรรถนะวชิาชพีกาํลงัคน (Up-skill, Re-skill)               74,086,800 บาท
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บาท
7.3.4.1 วตัถปุระสงค ์

7.3.4.2 สถานทดีาํเนินการ

7.3.4.3 ระยะเวลาดาํเนินการ    10 ปี  (ปี 2560 ถงึ  ปี 2569)

7.3.4.4 วงเงนิทงัสนิของโครงการ บาท
- เงนิงบประมาณ บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
         25.5134                -            27.3375           6.8400          59.6909

         25.5134                -            27.3375           6.8400          59.6909

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

เริมตน้ - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

แห่ง 22

( 22 )

22 22 22 22

รอ้ยละ 100

( - )

100 100 100 100

รอ้ยละ 80

( - )

80 80 80 80

ลา้นบาท        164.4261          59.6909          59.6909          59.6909          59.6909

ลา้นบาท        164.4261          59.6909          59.6909          59.6909          59.6909

ลา้นบาท        128.8300          25.5134          25.5134          25.5134          25.5134

ลา้นบาท                -                  -                  -                  -                  - 

ลา้นบาท          35.5961          27.3375          27.3375          27.3375          27.3375

ลา้นบาท                -             6.8400           6.8400           6.8400           6.8400

ลา้นบาท                -                  -                  -                  -                  - 

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2566 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

1. พฒันาการอาชวีศึกษาในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

ตวัชีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

เงนินอกงบประมาณ

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนสถานศึกษาในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
ไดร้บัการสนบัสนุนการจดัการอาชวีศึกษา
เชงิคุณภาพ : ครู บคุลากร นกัเรยีน นกัศึกษาเกดิขวญั
กาํลงัใจและมคีวามปลอดภยั
เชงิคุณภาพ : ประชาชนในพนืทจีงัหวดัชายแดนภาคใตเ้กดิ
ความเขา้ใจและมคีวามปลอดภยั
รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ

งบประมาณ

- งบดาํเนินงาน
- งบลงทนุ
- งบเงนิอดุหนุน
- งบรายจ่ายอนื

403,189,700

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทงัสนิ

7.3.4 โครงการท ี4 :  โครงการพฒันาการอาชีวศึกษาในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 59,690,900

- เพอืสรา้งความมนัใจในความปลอดภยัใหก้บัครู บคุลากร นกัเรยีน และนกัศึกษา
- เพอืสรา้งเครอืขา่ยอาชวีศึกษา สนบัสนุนงานดา้นมวลชนสมัพนัธ ์กบักลุม่เป้าหมายผูเ้รยีนอาชวีศึกษา
ในพนืทจีงัหวดัชายแดนภาคใต ้

- เพอืส่งเสรมิและสนบัสนุนการจดัการอาชวีศึกษาและฝึกอบรมวชิาชพีในจงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ละหนุนเสรมิ
ภารกจิดา้นความมนัคงของชาติ

- เพอืส่งเสรมิ สนบัสนุน และขยายโอกาสทางการอาชวีศึกษาใหก้บัเยาวชนในพนืทจีงัหวดัชายแดนภาคใต ้

สถานศึกษาสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษาในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

403,189,700
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ :  โครงการพฒันาการอาชีวศึกษาในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้           59,690,900 บาท
1. งบดาํเนินงาน               25,513,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ               25,513,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ               23,040,000 บาท
(2) ค่าเบยีเลยีง ค่าเช่าทพีกัและค่าพาหนะ                2,373,400 บาท
(3) วสัดุสาํนกังาน 50,000 บาท
(4) วสัดุการศึกษา 50,000 บาท

2. งบเงนิอดุหนุน               27,337,500 บาท
2.1 เงนิอดุหนุนทวัไป               27,337,500 บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการนกัเรยีนเรยีนดมีคีวามสามารถในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
ศึกษาต่อสายอาชพี               19,500,000 บาท
2) เงนิอดุหนุนโครงการสานฝนัการกฬีาสู่ระบบการศึกษาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้                7,837,500 บาท

3. งบรายจา่ยอนื                6,840,000 บาท
1) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาการอาชวีศึกษาในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้                6,840,000 บาท
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บาท
7.3.5.1 วตัถปุระสงค ์

7.3.5.2 สถานทดีาํเนินการ

7.3.5.3 ระยะเวลาดาํเนินการ    12 ปี  (ปี 2558 ถงึ  ปี 2569)

7.3.5.4 วงเงนิทงัสนิของโครงการ บาท
- เงนิงบประมาณ บาท

7.3.5.5 งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
               -            83.5496                -            60.7776        144.3272

               -            83.5496                -                  -            83.5496

               -                  -                  -            60.7776          60.7776

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทงัสนิ
1. เสรมิสรา้งสวสัดกิารบา้นพกัขา้ราชการ (บา้นหลวง)
2. พฒันาศกัยภาพครูและบคุลากรทางการศึกษา

               1,223,780,500

7.3.5 โครงการท ี5 : โครงการพฒันาศกัยภาพครูอาชีวศึกษาใหมี้สมรรถนะของครูยคุใหม่และ
ครูในศตวรรษท ี21 144,327,200

- เพอืใหค้รูและบคุลากรทางการศึกษามคีวามรู ้ทกัษะ และสมรรถนะใหเ้ป็นผูอ้าํนวยการเรยีนรู ้ และครู
ในศตวรรษท ี21 ทงัในดา้นเทคโนโลยดีจิทิลั ปญัญาประดษิฐ ์ภาษาองักฤษ และการคดิวเิคราะหอ์ย่างเป็นระบบ
และมเีหตผุลเป็นขนัตอนส่งผลต่อการจดัการเรยีนการสอนทมีปีระสทิธภิาพส่งผลใหผู้เ้รยีนมคุีณภาพ

- เพอืพฒันาศกัยภาพการจดัการจดัการเรยีนการสอนของครูและบคุลากรอาชวีศึกษาโดยใชรู้ปแบบการวจิยัและพฒันา
- เพอืพฒันาสมรรถนะครูและบคุลากรทางการศึกษาใหม้คีวามเป็นเลศิและความเชยีวชาญเฉพาะ (Excellence Teacher)

ในรูปแบบทหีลากหลายตามมาตรฐานวชิาชพี และเกณฑก์ารพฒันาทกีระทรวงศึกษาธกิารกาํหนด
ทงัการพฒันาประสบการณ์วชิาชพีในสถานประกอบการ ฝึกอบรมและพฒันาหน่วยงานภาครฐั และเอกชน
เพอืนาํความรู ้ทกัษะ และประสบการณ์ทไีดร้บัมาประยุกตใ์ชใ้นการจดัการเรยีนการสอนใหท้นัต่อวทิยาการและเทคโนโลยี

- เพอืพฒันาครูฝึกในสถานประกอบการใหส้ามารถถ่ายทอดความรู ้ทกัษะ และประสบการณ์ในการจดัการเรยีนการสอน
ระบบทวภิาคี

- เพอืส่งเสรมิและสนบัสนุนใหค้รูและบคุลากรทางการศึกษามคีวามกา้วหนา้ในวชิาชพีครู และการไดม้าซงึวทิยฐานะ
ของขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา พรอ้มทงัสรา้งความตระหนกัในจรรยาบรรณวชิาชพีครู

สาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา และสถานศึกษาในสงักดั

               1,223,780,500
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7.3.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

เริมตน้ - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

คน 9,520

( 2,030 )

8,070 8,877 9,765 10,741

คน 70

( 40 )

180 198 218 240

รอ้ยละ 95

( - )

95 95 95 95

ลา้นบาท        897.1205        144.3272          60.7776          60.7776          60.7776

ลา้นบาท        897.1205        144.3272          60.7776          60.7776          60.7776

ลา้นบาท                -                  -                  -                  -                  - 

ลา้นบาท                -            83.5496                -                  -                  - 

ลา้นบาท                -                  -                  -                  -                  - 

ลา้นบาท        897.1205          60.7776          60.7776          60.7776          60.7776

ลา้นบาท                -                  -                  -                  -                  - 

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2566 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

เชงิปรมิาณ : จาํนวนครูและบคุลากรทางการศึกษาไดร้บัการ
พฒันาสมรรถนะ
เชงิปรมิาณ : จาํนวนครูฝึกในสถานประกอบการไดร้บัการ
พฒันาสมรรถนะ
เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของครูและบคุลากรทางการศึกษาทกุ
ระดบัและประเภทการศึกษาไดร้บัการส่งเสรมิและพฒันาตาม
มาตรฐานวชิาชพีเพอืใหส้ามารถปฏบิตัหินา้ทไีดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ

รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ

- งบดาํเนินงาน
- งบลงทนุ
- งบเงนิอดุหนุน
- งบรายจ่ายอนื

เงนินอกงบประมาณ

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**
ตวัชีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพครูอาชีวศึกษาใหมี้สมรรถนะ
             ของครูยุคใหม่และครูในศตวรรษที 21         144,327,200 บาท
1. งบลงทนุ               83,549,600 บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ทดิีนและสงิกอ่สรา้ง               83,549,600 บาท
1.1.1 ค่าทดิีนและสงิกอ่สรา้ง               83,549,600 บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทพีกัอาศยัและสงิก่อสรา้งประกอบ               83,549,600 บาท
(1) ค่าก่อสรา้งอาคารทพีกัอาศยัและสงิก่อสรา้งประกอบทมีรีาคาต่อหน่วย
ตาํกวา่ 10 ลา้นบาท  รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)               11,363,800 บาท
(2) อาคารแฟลต 14 หน่วย  วทิยาลยัการอาชพีบา้นแพว้ ตาํบลเจด็ริว
อาํเภอบา้นแพว้ จงัหวดัสมทุรสาคร 1 หลงั               12,500,000 บาท
(3) บา้นแถวชนัเดยีว 15 หน่วย  วทิยาลยัเทคนิคเลงินกทา ตาํบลสวาท
อาํเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร 1 รายการ               17,111,900 บาท
(4) บา้นเดยีว 2 ชนั 20 หลงั  วทิยาลยัเทคนิคกนัทรารมย ์ตาํบลดูน
อาํเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรสีะเกษ 1 รายการ               16,800,000 บาท
(5) อาคารแฟลต 14 หน่วย วทิยาลยัเทคนิคสระแกว้ ตาํบลวฒันานคร
อาํเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ 1 หลงั               12,833,900 บาท
(6) อาคารแฟลต 14 หน่วย วทิยาลยัเทคนิคลาํพูน ตาํบลในเมอืง
อาํเภอเมอืงลาํพูน จงัหวดัลาํพูน 1 หลงั               12,940,000 บาท

2. งบรายจา่ยอนื               60,777,600 บาท
1) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาครูอาชวีศึกษาใหม้คีวามเป็นเลศิและเชยีวชาญเฉพาะ                9,657,800 บาท
2) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาทกัษะและศกัยภาพการจดัการเรยีนการสอนอาชวีศึกษา               51,119,800 บาท
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บาท
7.3.6.1 วตัถปุระสงค์

7.3.6.2 สถานทดีาํเนินการ

7.3.6.3 ระยะเวลาดาํเนินการ    8 ปี  (ปี 2562 ถงึ  ปี 2569)

7.3.6.4 วงเงนิทงัสนิของโครงการ บาท
- เงนิงบประมาณ บาท

7.3.6.5 งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
-                    -              30.0000           317.9674           347.9674

-                    -              30.0000          317.9674          347.9674

7.3.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

เรมิตน้ - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

กจิกรรม 8

( 5 )

6 7 8 9

คน 20,000

( 13,500 )

20,000 21,000 22,000 23,000

ลา้นบาท        2,191.7196           347.9674           347.9674           347.9674           347.9674

ลา้นบาท        2,191.7196           347.9674           347.9674           347.9674           347.9674

ลา้นบาท -                    -   -                    -   - 

ลา้นบาท -                    -   -                    -   - 

ลา้นบาท          149.3041            30.0000            30.0000            30.0000            30.0000

ลา้นบาท        2,042.4155          317.9674          317.9674          317.9674          317.9674

ลา้นบาท -                    -   -                    -   - 

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2565(6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2566 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

3,583,589,200

7.3.6 โครงการท ี6 : โครงการสง่เสรมิและพฒันาผูเ้รยีนอาชีวศึกษาใหมี้คณุลกัษณะ
และทกัษะทจีาํเป็นในศตวรรษท ี21 347,967,400

- เพอืส่งเสรมิและพฒันาผูเ้รยีนใหม้คุีณลกัษณะและทกัษะทจีาํเป็นในศตวรรษท ี21

- เพอืส่งเสรมิและพฒันาทกัษะวชิาชพีและทกัษะการเป็นผูป้ระกอบการใหก้บัผูเ้รยีน
- เพอืส่งเสรมิการสรา้งพหปุญัญาทหีลากหลายและเสรมิสรา้งภูมคุิม้กนัทางสงัคมใหก้บัผูเ้รยีน
- เพอืส่งเสรมิและสนบัสนุนการพฒันาสงิประดษิฐแ์ละนวตักรรมของผูเ้รยีน

สถานศึกษาในสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา

3,583,589,200

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้รยีนทไีดร้บัการส่งเสรมิและพฒันา
ผูเ้รยีนอาชวีศึกษาใหม้คุีณลกัษณะและทกัษะทจีาํเป็น
ในศตวรรษท ี21

หน่วย : ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทงัสนิ
1. ส่งเสรมิและพฒันาผูเ้รยีนอาชวีศึกษาใหม้คุีณลกัษณะและทกัษะทจีาํเป็น
ในศตวรรษท ี21

ตวัชีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหน้า**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนกจิกรรมทนีาํมาขบัเคลอืนการส่งเสรมิ
และพฒันาผูเ้รยีนอาชวีศึกษาใหม้คุีณลกัษณะและทกัษะ
ทจีาํเป็นในศตวรรษท ี21

เงนินอกงบประมาณ

รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ

- งบดาํเนินงาน
- งบลงทนุ
- งบเงนิอดุหนุน
- งบรายจ่ายอนื
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการสง่เสริมและพฒันาผูเ้รียนอาชีวศึกษาใหมี้คุณลกัษณะ
             และทกัษะทีจาํเป็นในศตวรรษที 21         347,967,400 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน               30,000,000 บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทวัไป               30,000,000 บาท
1) เงนิอดุหนุนโครงการสรา้งองคค์วามรูท้างการอาชวีศึกษาเพอืถ่ายทอดเทคโนโลยี               30,000,000 บาท

2. งบรายจา่ยอนื             317,967,400 บาท
1) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาศกัยภาพผูเ้รยีนอาชวีศึกษาในการเป็นผูป้ระกอบการ               60,270,800 บาท
2) ค่าใชจ่้ายโครงการบูรณาการการพฒันาทกัษะทางวชิาชพีกบัการเสรมิสรา้ง
คุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รยีนอาชวีศึกษา (Fix it - จติอาสา)             128,700,000 บาท
3) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาทกัษะดจิทิลัสาํหรบัผูเ้รยีนอาชวีศึกษาในการซ่อมบาํรุง
อปุกรณ์ดาวเทยีม (DLTV R Service)               10,000,000 บาท
4) ค่าใชจ่้ายโครงการจดัการศึกษาเรยีนร่วมหลกัสูตรอาชวีศึกษาและมธัยมศึกษา
ตอนปลาย (ทวศึิกษา)             113,166,600 บาท
5) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รยีนอาชวีศึกษา
เพอืตอบสนองการเปลยีนแปลงในศตวรรษท ี21                5,830,000 บาท
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บาท
7.3.7.1 วตัถปุระสงค ์

7.3.7.2 สถานทดีาํเนินการ

7.3.7.3 ระยะเวลาดาํเนินการ    5 ปี  (ปี 2565 ถงึ  ปี 2569)

7.3.7.4 วงเงนิทงัสนิของโครงการ บาท
- เงนิงบประมาณ บาท

7.3.7.5 งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
               -                  -                  -             9.3524           9.3524

               -                  -                  -             9.3524           9.3524

7.3.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

เริมตน้ - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

สาขาวชิา - 50 55 60 65

สาขางาน - 40 45 50 55

ลา้นบาท        114.9382           9.3524           9.3524           9.3524           9.3524

ลา้นบาท        114.9382           9.3524           9.3524           9.3524           9.3524

ลา้นบาท                -                  -                  -                  -                  - 

ลา้นบาท                -                  -                  -                  -                  - 

ลา้นบาท                -                  -                  -                  -                  - 

ลา้นบาท        114.9382           9.3524           9.3524           9.3524           9.3524

ลา้นบาท                -                  -                  -                  -                  - 

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2566 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

- งบรายจ่ายอนื
เงนินอกงบประมาณ

- งบเงนิอดุหนุน

ตวัชีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ :  จาํนวนหลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 

ทไีดร้บัการพฒันา
เชงิปรมิาณ : จาํนวนเครืองมอืประเมนิมาตรฐานวชิาชพี
รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ

- งบดาํเนินงาน
- งบลงทนุ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทงัสนิ
1. ปฏรูิปและพฒันาหลกัสูตรการจดัการอาชวีศึกษาและฝึกอบรมวชิาชพี

9,352,400

- เพอืพฒันาปรบัปรุงหลกัสูตร ประเภทวชิา สาขาวชิา สาขางานและเนอืหารายวชิาใหส้อดคลอ้งกบักรอบมาตรฐาน
ฝีมอืแรงงานมาตรฐานอาชพี และมาตรฐานสากล รวมถงึเป้าหมายศกัยภาพกาํลงัคนในอตุสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

- เพอืพฒันาหลกัสูตรใหม้คีวามยดืหยุ่นและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รยีน
- เพอืพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมวชิาชพีทตีอบโจทยค์วามตอ้งการของประเทศและบรบิทเชงิพนืที

สาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา และสถานศึกษาในสงักดั

152,347,800

152,347,800

7.3.7 โครงการท ี7 : โครงการปฏิรูปและพฒันาหลกัสูตรการจดัการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการปฏิรูปและพฒันาหลกัสูตรการจดัการอาชีวศึกษา
             และฝึกอบรมวิชาชีพ            9,352,400 บาท
1. งบรายจา่ยอนื                9,352,400 บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาหลกัสูตรและประสทิธภิาพการจดัการอาชวีศึกษา
เพอืพฒันากาํลงัคนอาชวีศึกษาสาํหรบัโลกยุคใหม่                9,352,400 บาท
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บาท
7.3.8.1 วตัถปุระสงค ์

7.3.8.2 สถานทดีาํเนินการ

7.3.8.3 ระยะเวลาดาํเนินการ    6 ปี  (ปี 2564 ถงึ  ปี 2569)

7.3.8.4 วงเงนิทงัสนิของโครงการ บาท
- เงนิงบประมาณ บาท

7.3.8.5 งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
               -                  -                  -             7.7498           7.7498

               -                  -                  -             7.7498           7.7498

7.3.8.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

เริมตน้ - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

กระบวนการ
/

กระบวนงาน

1

( 1 )

1 2 3 4

ลา้นบาท         38.7771           7.7498           7.7498           7.7498           7.7498

ลา้นบาท         38.7771           7.7498           7.7498           7.7498           7.7498

ลา้นบาท                -                  -                  -                  -                  - 

ลา้นบาท                -                  -                  -                  -                  - 

ลา้นบาท                -                  -                  -                  -                  - 

ลา้นบาท         38.7771           7.7498           7.7498           7.7498           7.7498

ลา้นบาท                -                  -                  -                  -                  - 

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2566 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

เงนินอกงบประมาณ
- งบรายจ่ายอนื

ตวัชีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนกระบวนการหรอืกระบวนงานทไีดร้บั
การพฒันาเพอืยกระดบัการจดัการเรยีนรูแ้ละ
การจดัการเรยีนการสอน

รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ

- งบดาํเนินงาน
- งบลงทนุ
- งบเงนิอดุหนุน

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทงัสนิ
1. ปฏรูิปกระบวนการจดัการเรยีนรูแ้ละการจดัการเรยีนการสอน

7,749,800

- เพอืพฒันารูปแบบการเรยีนการสอนอาชวีศึกษาแบบฐานสมรรถนะใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตร
- เพอืพฒันาการจดัการเรยีนรูใ้นรูปแบบทหีลากหลาย
- เพอืพฒันาระบบการวดัและการประเมนิผลการจดัการอาชวีศึกษา

สาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา และสถานศึกษาในสงักดั

69,776,300

69,776,300

7.3.8 โครงการท ี8 : โครงการปฏิรูปกระบวนการจดัการเรยีนรูแ้ละการจดัการเรยีนการสอน
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการปฏิรูปกระบวนการจดัการเรียนรูแ้ละ
             การจดัการเรียนการสอน            7,749,800 บาท
1. งบรายจา่ยอนื                7,749,800 บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาการจดัการเรยีนการสอนหลกัสูตรรูปแบบโคเซน็
ทสีอดคลอ้งอตุสาหกรรมเป้าหมายมุง่สู่ความเป็นสากล                7,749,800 บาท
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บาท
7.3.9.1 วตัถปุระสงค์

7.3.9.2 สถานทดีาํเนินการ

7.3.9.3 ระยะเวลาดาํเนินการ    5 ปี  (ปี 2565 ถงึ  ปี 2569)

7.3.9.4 วงเงนิทงัสนิของโครงการ บาท
- เงนิงบประมาณ บาท

7.3.9.5 งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
-                    -   -              35.8805            35.8805

-                    -   -              35.8805            35.8805

7.3.9.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

เรมิตน้ - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

กจิกรรม 5

( 3 )

7 8 9 10

ระบบ 1

( - )

1 1 1 1

รอ้ยละ 5

( - )

5 5 5 5

ลา้นบาท           161.4391            35.8805            35.8805            35.8805            35.8805

ลา้นบาท           161.4391            35.8805            35.8805            35.8805            35.8805

ลา้นบาท -                    -   -                    -   - 

ลา้นบาท -                    -   -                    -   - 

ลา้นบาท -                    -   -                    -   - 

ลา้นบาท          161.4391            35.8805            35.8805            35.8805            35.8805

ลา้นบาท -                    -   -                    -   - 

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2565(6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2566 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

304,961,100

7.3.9 โครงการท ี9 : โครงการยกระดบัประสทิธิภาพการบรหิารและพฒันาการจดัการอาชีวศึกษา 35,880,500

- เพอืพฒันายกระดบัคุณภาพสถานศึกษาอาชวีศึกษาและการบูรณาการการพฒันาอาชวีศึกษาระดบัจงัหวดั
- เพอืพฒันาและยกระดบัความร่วมมอืกบัภาครฐัและเอกชนในการจดัการอาชวีศึกษาและฝึกอบรมวชิาชพี
- เพอืส่งเสรมิและสนบัสนุนการประกนัคุณภาพของสถานศกึษาอาชวีศึกษา
- เพอืพฒันาระบบงานตดิตามและประเมนิผลการขบัเคลอืนการจดัการอาชวีศึกษา
- เพอืพฒันายกระดบัประสทิธภิาพการบรหิารจดัการในทกุมติแิละพฒันาศกัยภาพบคุลากรอาชวีศึกษา

สาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา และสถานศกึษาในสงักดั

304,961,100

เชงิปรมิาณ : จาํนวนระบบงานทไีดร้บัการพฒันาเพมิ
ประสทิธภิาพ

หน่วย : ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทงัสนิ
1. ยกระดบัประสทิธภิาพการบรหิารและพฒันาการจดัการอาชวีศึกษา

ตวัชีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหน้า**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนกจิกรรมทนีาํมาใชใ้นการพฒันายกระดบั
ประสทิธภิาพการบรหิารและพฒันาการจดัการอาชวีศึกษา

- งบรายจ่ายอนื
เงนินอกงบประมาณ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของเครอืขา่ยความร่วมมอืในการจดัการ
อาชวีศึกษาเพมิขนึ
รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ

- งบดาํเนินงาน
- งบลงทนุ
- งบเงนิอดุหนุน
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการยกระดบัประสทิธิภาพการบริหารและพฒันาการจดัการ
             อาชีวศึกษา 35,880,500 บาท
1. งบรายจา่ยอนื               35,880,500 บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการส่งเสรมิและสนบัสนุนการประกนัคุณภาพของสถานศึกษา
อาชวีศึกษา                1,915,500 บาท
2) ค่าใชจ่้ายโครงการขบัเคลอืนความร่วมมอืการจดัการอาชวีศึกษาระหวา่งภาครฐั
และเอกชน               10,000,000 บาท
3) ค่าใชจ่้ายโครงการตดิตามและประเมนิผลการขบัเคลอืนการจดัการอาชวีศึกษา                3,661,400 บาท
4) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาและยกระดบัศกัยภาพบคุลากรอาชวีศึกษา                6,333,600 บาท
5) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาและส่งเสรมิสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากลในระดบันานาชาติ
ภาคพนืเอเชยีแปซฟิิก (APACC)                2,508,000 บาท
6) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันายกระดบัระบบงานตดิตามผูส้าํเร็จการศึกษาอาชวีศึกษา               11,462,000 บาท
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บาท
7.3.10.1 วตัถปุระสงค ์

7.3.10.2 สถานทดีาํเนินการ

7.3.10.3 ระยะเวลาดาํเนินการ    9 ปี  (ปี 2561 ถงึ  ปี 2569)

7.3.10.4 วงเงนิทงัสนิของโครงการ บาท
- เงนิงบประมาณ บาท

7.3.10.5 งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
         18.4800        257.8364          54.0000                -          330.3164

         18.4800        257.8364          54.0000                -          330.3164

793,947,800

7.3.10 โครงการท ี10 : โครงการอาชีวะ สรา้งช่างฝีมือ ตามแนวทางโรงเรยีนพระดาบส 330,316,400

- เพอืสนองนโยบายของรฐับาลและสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรช์าต ิในดา้นการลดความเหลอืมลาํของสงัคม
และการสรา้งโอกาสการเขา้ถงึภาครฐัใหแ้ก่เดก็ เยาวชนและประชาชน ในพนืทหี่างไกล ชายแดน ชายขอบ เขตชนบท
เขตเศรษฐกจิพเิศษ ทมีฐีานะยากจนขาดโอกาสทางการศึกษา หรอืวา่งงาน ใหไ้ดร้บัการสนบัสนุนดา้นการศึกษา
เป็นพเิศษไดม้ทีกัษะวชิาชพีตดิตวั สามารถทาํงานประกอบอาชพีได ้และส่งเสรมิ สนบัสนุน และพฒันาศกัยภาพกาํลงัคน
เพอืเพมิขดีความสามารถในการแขง่ขนั ตลอดจนปลูกฝงัค่านิยมในคุณธรรม จรยิธรรม เพอืใหเ้ตบิโตเป็นพลเมอืงทดีี
ประพฤตดิ ีมคีวามมนัคงในการปฏบิตัตินเป็นคนด ีและเป็นพลเมอืงดขีองประเทศ

- เพอืขยายผลโครงการอาชวีะ สรา้งช่างฝีมอื ตามแนวทางโรงเรยีนพระดาบส ใหค้รอบคลมุทวัทกุภูมภิาค
- เพอืเพมิปรมิาณผูเ้รยีนสายวชิาชพี และเป็นสถานศึกษาตน้แบบในการจดัการศึกษาวชิาชพีใหก้บัเดก็และเยาวชน
ทเีนน้การฝึกทกัษะวชิาชพีควบคู่กบัการปลูกฝงั คุณธรรม จรยิธรรม

- เพอืจดัการศึกษาดา้นอาชพีใหแ้ก่เยาวชนเพอืใหส้ามารถกลบัไปทาํงานในทอ้งถนิภูมภิาคของตนเอง

สาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา และสถานศึกษาในสงักดัทเีขา้ร่วมโครงการ

793,947,800

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทงัสนิ
1. จดัการศึกษาตามโครงการอาชวีะ สรา้งช่างฝีมอื ตามแนวทางโรงเรยีน
พระดาบส
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7.3.10.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

เริมตน้ - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

คน 360

( 120 )

900 900 900 900

รอ้ยละ - 100 100 100 100

ลา้นบาท        246.1914        330.3164          72.4800          72.4800          72.4800

ลา้นบาท        246.1914        330.3164          72.4800          72.4800          72.4800

ลา้นบาท                -            18.4800          18.4800          18.4800          18.4800

ลา้นบาท        153.5136        257.8364                -                  -                  - 

ลา้นบาท          92.6778          54.0000          54.0000          54.0000          54.0000

ลา้นบาท                -                  -                  -                  -                  - 

ลา้นบาท                -                  -                  -                  -                  - 

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2566 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

ตวัชีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้รยีนทเีขา้ร่วมโครงการอาชวีะ 
สรา้งช่างฝีมอื ตามแนวทางโรงเรยีนพระดาบส
เชงิคุณภาพ : รอ้ยละการมงีานทาํหรอืประกอบอาชพี
ของผูส้าํเร็จการศึกษาภายใตโ้ครงการอาชวีะ สรา้งช่างฝีมอื 
ตามแนวทางโรงเรยีนพระดาบส

รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ

- งบดาํเนินงาน
- งบลงทนุ
- งบเงนิอดุหนุน
- งบรายจ่ายอนื

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการอาชีวะ สรา้งช่างฝีมือ ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส         330,316,400 บาท
1. งบดาํเนินงาน               18,480,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ               14,400,000 บาท
(1) ค่าจา้งเหมาบรกิาร               10,800,000 บาท
(2) วสัดุการศึกษา                3,600,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค                4,080,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า                2,400,000 บาท
(2) ค่าประปา                1,680,000 บาท

2. งบลงทนุ             257,836,400 บาท
2.1 ค่าครุภณัฑ ์ทดิีนและสงิกอ่สรา้ง             257,836,400 บาท

2.1.1 ค่าทดิีนและสงิกอ่สรา้ง             257,836,400 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทพีกัอาศยัและสงิก่อสรา้งประกอบ             158,010,300 บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารทพีกัอาศยัและสงิก่อสรา้งประกอบทมีรีาคาต่อหน่วย
ตาํกวา่ 10 ลา้นบาท  รวม 18 รายการ (รวม 18 หน่วย)             158,010,300 บาท

2.1.1.2 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสงิก่อสรา้งประกอบ               63,947,900 บาท
(1) ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสงิก่อสรา้งประกอบทมีรีาคาต่อหน่วย
ตาํกวา่ 10 ลา้นบาท  รวม 18 รายการ (รวม 18 หน่วย)               63,947,900 บาท

2.1.1.3 ค่าปรบัปรุงอาคารทพีกัอาศยัและสงิก่อสรา้งประกอบ               35,878,200 บาท
(1) ค่าปรบัปรุงอาคารทพีกัอาศยัและสงิก่อสรา้งประกอบทมีรีาคาต่อหน่วย
ตาํกวา่ 10 ลา้นบาท  รวม 18 รายการ (รวม 18 หน่วย)               35,878,200 บาท

3. งบเงนิอดุหนุน               54,000,000 บาท
3.1 เงนิอดุหนุนทวัไป               54,000,000 บาท

1) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาโครงการอาชวีะ สรา้งช่างฝีมอื
ตามแนวทางโรงเรยีนพระดาบส               54,000,000 บาท
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บาท
บาท

7.4.1.1 วตัถปุระสงค ์

7.4.1.2 สถานทดีาํเนินการ

7.4.1.3 ระยะเวลาดาํเนินการ    3 ปี  (ปี 2566 ถงึ  ปี 2568)

7.4.1.4 วงเงนิทงัสนิของโครงการ บาท
- เงนิงบประมาณ บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
               -                  -          354.1410                -          354.1410

               -                  -          354.1410                -          354.1410

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

เริมตน้ - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

 คน - 222,769 222,769 222,769 -

ลา้นบาท                -          354.1410        354.1410        354.1410                - 

ลา้นบาท                -          354.1410        354.1410        354.1410                - 

ลา้นบาท                -                  -                  -                  -                  - 

ลา้นบาท                -                  -                  -                  -                  - 

ลา้นบาท                -          354.1410        354.1410        354.1410                - 

ลา้นบาท                -                  -                  -                  -                  - 

ลา้นบาท                -                  -                  -                  -                  - 

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2566 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

- งบลงทนุ
- งบเงนิอดุหนุน
- งบรายจ่ายอนื

เงนินอกงบประมาณ

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัเรยีนระดบัประกาศนียบตัรไดร้บั
การสนบัสนุนค่าอปุกรณ์การเรยีนของนกัเรยีนสายอาชพี
รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ

งบประมาณ

- งบดาํเนินงาน

รวมทงัสนิ
1. สนบัสนุนค่าอปุกรณ์การเรยีนของนกัเรยีนสายอาชพี อาชวีศึกษา

ตวัชีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

สถานศึกษาสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษาทวัประเทศ

               1,062,423,000

               1,062,423,000

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

7.4 แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งความเสมอภาคทางการศึกษา 9,192,980,200

7.4.1 โครงการท ี1 : โครงการสนับสนุนค่าอปุกรณ์การเรยีนของนักเรยีนสายอาชีพ อาชีวศึกษา 354,141,000

- เพอืพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาดา้นอาชวีศึกษาใหต้รงความตอ้งการตลาดแรงงานและช่วยลดภาระค่าใชจ่้ายผูป้กครอง
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการสนบัสนุนค่าอปุกรณ์การเรียนของนกัเรียนสายอาชีพ
             อาชีวศึกษา         354,141,000 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน             354,141,000 บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทวัไป             354,141,000 บาท
1) เงนิอดุหนุนค่าอปุกรณ์การเรยีนของนกัเรยีนสายอาชพี อาชวีศึกษา (รฐั)             249,324,200 บาท
2) เงนิอดุหนุนค่าอปุกรณ์การเรยีนของนกัเรยีนสายอาชพี อาชวีศึกษา (เอกชน)             104,816,800 บาท
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บาท
7.4.2.1 วตัถปุระสงค์

7.4.2.2 สถานทดีาํเนินการ

7.4.2.3 ระยะเวลาดาํเนินการ    18 ปี  (ปี 2552 ถงึ  ปี 2569)

7.4.2.4 วงเงนิทงัสนิของโครงการ บาท
- เงนิงบประมาณ บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
-                    -          8,838.8392 -          8,838.8392

-                    -          4,474.7094 -          4,474.7094

-                    -          4,364.1298 -          4,364.1298

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

เรมิตน้ - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

คน 428,477

( 404,747 )

428,477 449,901 472,396 496,016

คน 205,295

( 204,039 )

215,205 225,965 237,264 249,127

ลา้นบาท       57,612.9801        8,838.8392        8,838.8392        8,838.8392        8,838.8392

ลา้นบาท       57,612.9801        8,838.8392        8,838.8392        8,838.8392        8,838.8392

ลา้นบาท -                    -   -                    -   - 

ลา้นบาท -                    -   -                    -   - 

ลา้นบาท       57,612.9801        8,838.8392        8,838.8392        8,838.8392        8,838.8392

ลา้นบาท -                    -   -                    -   - 

ลา้นบาท -                    -   -                    -   - 

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2565(6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2566 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

                92,968,336,900

7.4.2 โครงการท ี2 : โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตงัแตร่ะดบัอนุบาล
จนจบการศึกษาขนัพนืฐาน 8,838,839,200

- เพอืสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีแก่ผูเ้รยีนอาชวีศึกษา
ทงัในสถานศึกษาของรฐัและเอกชน

- เพอืช่วยลดภาระค่าใชจ่้ายของผูป้กครองนกัเรยีน
- เพอืสรา้งโอกาสและขยายโอกาสทางการศึกษาแก่เดก็และเยาวชน อยา่งทวัถงึ มคุีณภาพ และเป็นธรรม
ตามนโยบายเร่งด่วนของรฐับาลและรฐัธรรมนูญ

สาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา และสถานศกึษาในสงักดั

                92,968,336,900

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัเรยีนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี
ของสถานศึกษารฐัทไีดร้บัการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย
ในการจดัการศึกษา

หน่วย : ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทงัสนิ
1. สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษารฐั
2. สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายของอาชวีศึกษาเอกชน

ตวัชีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหน้า**

- งบรายจ่ายอนื
เงนินอกงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัเรยีนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี
ของสถานศึกษาเอกชนทไีดร้บัการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย
ในการจดัการศึกษา

รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ

- งบดาํเนินงาน
- งบลงทนุ
- งบเงนิอดุหนุน
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษา
             ตงัแต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขนัพนืฐาน 8,838,839,200 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน           8,838,839,200 บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทวัไป           8,838,839,200 บาท
1) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาขนัพนืฐานของอาชวีศึกษารฐั           4,474,709,400 บาท

1.1) ค่าหนงัสอืเรยีน             822,746,000 บาท
1.2) ค่าอปุกรณ์การเรยีน             213,914,200 บาท
1.3) ค่าเครืองแบบนกัเรยีน             385,311,600 บาท
1.4) ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน             398,620,700 บาท
1.5) ค่าจดัการเรยีนการสอน           2,654,116,900 บาท

2) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาขนัพนืฐานของอาชวีศึกษาเอกชน           4,364,129,800 บาท
2.1) ค่าหนงัสอืเรยีน             421,339,000 บาท
2.2) ค่าอปุกรณ์การเรยีน             109,548,500 บาท
2.3) ค่าเครืองแบบนกัเรยีน             197,295,300 บาท
2.4) ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน             204,139,500 บาท
2.5) ค่าจดัการเรยีนการสอน           3,431,807,500 บาท
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บาท
บาท

7.5.1.1 วตัถปุระสงค ์

7.5.1.2 สถานทดีาํเนินการ

7.5.1.3 ระยะเวลาดาํเนินการ    12 ปี  (ปี 2559 ถงึ  ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงนิทงัสนิของโครงการ บาท
- เงนิงบประมาณ บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
         20.8365                -            24.9450           4.2185          50.0000

         20.8365                -            24.9450           4.2185          50.0000

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

เริมตน้ - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

คน 6,500

( 2,405 )

10,000 10,000 10,000 10,000

รอ้ยละ 70

( - )

70 70 70 70

ลา้นบาท      2,158.7269          50.0000          50.0000          50.0000          50.0000

ลา้นบาท      2,158.7269          50.0000          50.0000          50.0000          50.0000

ลา้นบาท      1,368.2133          20.8365          20.8365          20.8365          20.8365

ลา้นบาท        371.4538                -                  -                  -                  - 

ลา้นบาท        332.1144          24.9450          24.9450          24.9450          24.9450

ลา้นบาท          86.9454           4.2185           4.2185           4.2185           4.2185

ลา้นบาท                -                  -                  -                  -                  - 

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2566 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนประชาชนในจงัหวดัชายแดนภาคใตไ้ดร้บั
การบรกิารดา้นการอาชวีศึกษาและฝึกอบรมอาชพี
เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของผูผ้่านการฝึกอบรมและพฒันาทกัษะ
อาชพีระยะสนั สามารถนาํความรูไ้ปประกอบอาชพี
และพฒันางานได ้

รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ

- งบดาํเนินงาน
- งบลงทนุ
- งบเงนิอดุหนุน
- งบรายจ่ายอนื

เงนินอกงบประมาณ

รวมทงัสนิ
1. ส่งเสรมิและสนบัสนุนการจดัการอาชวีศึกษาและฝึกอบรมวชิาชพี
ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

ตวัชีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ

               2,358,726,900

               2,358,726,900

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

สถานศึกษาและศูนยฝึ์กอบรมวชิาชพี สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษาในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

7.5 แผนงานบูรณาการขบัเคลอืนการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 50,000,000

7.5.1 โครงการท ี1 : โครงการเสรมิสรา้งภูมิคุม้กนัเพอืสนัติสขุในพนืทจีงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 50,000,000

- เพอืพฒันาคุณภาพการจดัการอาชวีศึกษาและฝึกอบรมในจงัหวดัชายแดนใต ้

- เพอืผลติกาํลงัคนใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของสถานประกอบการและตลาดแรงงานในพนืที
- เพอืพฒันายกระดบัทกัษะวชิาชพี โดยต่อยอดความรู ้ใหก้บัประชาชน เยาวชน และชมุชน
- เพอืเพมิโอกาสในการศึกษาต่อ และขยายโอกาสการเขา้ถงึบรกิารการศึกษาวชิาชพี
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการเสริมสรา้งภูมิคุม้กนัเพอืสนัติสขุในพนืที
             จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 50,000,000 บาท
1. งบดาํเนินงาน               20,836,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ               20,836,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 583,200 บาท
(2) ค่าเบยีเลยีง ค่าเช่าทพีกัและค่าพาหนะ                8,155,000 บาท
(3) วสัดุสาํนกังาน 424,800 บาท
(4) วสัดุการศึกษา               11,673,500 บาท

2. งบเงนิอดุหนุน               24,945,000 บาท
2.1 เงนิอดุหนุนทวัไป               24,945,000 บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการอาชวีะ ฝีมอืชน พฒันากาํลงัคนชายแดนใต ้               24,945,000 บาท
3. งบรายจา่ยอนื                4,218,500 บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาการศึกษาในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้                4,218,500 บาท
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บาท
บาท

7.6.1.1 วตัถปุระสงค ์

7.6.1.2 สถานทดีาํเนินการ

7.6.1.3 ระยะเวลาดาํเนินการ    10 ปี  (ปี 2561 ถงึ  ปี 2570)

7.6.1.4 วงเงนิทงัสนิของโครงการ บาท
- เงนิงบประมาณ บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
               -                  -                  -            23.4297          23.4297

               -                  -                  -            10.0000          10.0000

               -                  -                  -            13.4297          13.42972. อาชวีะตา้นยาเสพตดิ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทงัสนิ
1. รณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ

295,581,800

7.6 แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบาํบดัรกัษาผูต้ิดยาเสพติด 23,429,700

7.6.1 โครงการท ี1 : โครงการรณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด 23,429,700

- เพอืใหผู้บ้รหิารสถานศึกษา ครู เจา้หนา้ทมีคีวามรู ้มทีกัษะในการใหค้าํปรกึษาและวธิี/ขนัตอนในการคดักรองนกัเรยีน
เป็นกลุม่ปกต ิกลุม่เสยีงและกลุม่เสพและระบบการส่งต่อบาํบดันกัเรยีนกลุม่เสพ และสดีาํ รวมทงัระบบการรายงาน
นกัเรยีนในระบบอเิลก็ทรอนิกสข์องหน่วยหลกัและหน่วยงานทเีกยีวขอ้ง

- เพอืพฒันาคุณภาพ ทกัษะทางความคดิ เสรมิภูมคุิม้กนัทางจติใจกบันกัเรยีน นกัศึกษากลุม่เสยีง และกลุม่เสพ
- เพอืสรา้งเครอืขา่ยผูน้าํนกัเรยีน นกัศึกษาในการต่อตา้นและป้องกนัการแพร่ระบาดของยาเสพตดิในสถานศึกษา
ผูป้กครอง ชมุชน และหน่วยทเีกยีวขอ้ง

- เพอืใหน้กัเรยีนรูจ้กัคุณค่าในตวัเอง และภาคภูมใิจในความเป็นอาชวีะ

สาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา และสถานศึกษาในสงักดั

295,581,800
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7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

เริมตน้ - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

คน 200,000

( - )

250,000 260,000 270,000 280,000

แห่ง 429

( 429 )

429 429 429 429

ลา้นบาท        201.8630          23.4297          23.4297          23.4297          23.4297

ลา้นบาท        201.8630          23.4297          23.4297          23.4297          23.4297

ลา้นบาท                -                  -                  -                  -                  - 

ลา้นบาท                -                  -                  -                  -                  - 

ลา้นบาท                -                  -                  -                  -                  - 

ลา้นบาท        201.8630          23.4297          23.4297          23.4297          23.4297

ลา้นบาท                -                  -                  -                  -                  - 

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2566 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

- งบลงทนุ
- งบเงนิอดุหนุน
- งบรายจ่ายอนื

เงนินอกงบประมาณ

- งบดาํเนินงาน

ตวัชีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้รยีนอาชวีศึกษา ทไีดร้บัการพฒันาและ
เสรมิสรา้งพฤตกิรรมเชงิป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ
เชงิปรมิาณ :  จาํนวนสถานศึกษาสงักดัสาํนกังาน
คณะกรรมการการอาชวีศึกษาทเีขา้ร่วมโครงการรณรงคป้์องกนั
และแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ

รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการรณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด           23,429,700 บาท
1. งบรายจา่ยอนื               23,429,700 บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการรณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ               10,000,000 บาท
2) ค่าใชจ่้ายโครงการอาชวีะตา้นยาเสพตดิ               13,429,700 บาท
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บาท

บาท
7.7.1.1 วตัถปุระสงค์

7.7.1.2 สถานทดีาํเนินการ

7.7.1.3 ระยะเวลาดาํเนินการ    10 ปี  (ปี 2561 ถงึ  ปี 2570)

7.7.1.4 วงเงนิทงัสนิของโครงการ บาท
- เงนิงบประมาณ บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
-                    -   -              22.0000            22.0000

-                    -   -              22.0000            22.0000

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

เรมิตน้ - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

แหง่ 230 230 230 230 230

( - )

หลกัสูตร - 23 23 23 23

คน 6,800

( 2,530 )

คน - 6,900 7,500 7,500 7,500

สาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา สถาบนัการอาชวีศึกษา และสถานศกึษาในสงักดั

7.7 แผนงานบูรณาการพฒันาอตุสาหกรรมและบรกิารแหง่อนาคต 22,000,000

7.7.1 โครงการท ี1 : โครงการยกระดบัผลติภาพและพฒันากาํลงัคนเพอืสรา้งความสามารถ
ในการแข่งขนัภาคอตุสาหกรรม 22,000,000

- เพอืยกระดบัผลติภาพการผลติ พฒันาทกัษะบคุลากร และพฒันาระบบเทคโนโลยตีน้แบบ
- เพอืสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหน้า**

354,929,800

354,929,800

หน่วย : ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทงัสนิ
1. พฒันาศกัยภาพกาํลงัคนสู่มาตรฐานอาชพี เพอืตอบสนองต่อการพฒันา
อตุสาหกรรมและบรกิารแหง่อนาคต

ตวัชีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนสถานประกอบการทไีดร้บัการพฒันา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนหลกัสูตรวชิาชพีทสีอดคลอ้งกบัมาตรฐาน
อาชพีและคุณวุฒิวชิาชพี ในกลุม่อตุสาหกรรมและ
บรกิารแหง่อนาคต

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูป้ระกอบการและบคุลากรไดร้บัการ
พฒันาองคค์วามรูแ้ละทกัษะในการประกอบการและการทาํงาน
เชงิปรมิาณ : ผูเ้รยีนอาชวีศึกษาไดร้บัการพฒันาความรู ้ทกัษะ
ในการทาํงานทสีอดคลอ้งต่อความตอ้งการ ดา้นกาํลงัคน
ในกลุม่อตุสาหกรรมและบรกิารแหง่อนาคต
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เรมิตน้ - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหน้า**
ตวัชีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

ลา้นบาท           266.9298            22.0000            22.0000            22.0000            22.0000

ลา้นบาท           266.9298            22.0000            22.0000            22.0000            22.0000

ลา้นบาท -                    -   -                    -   - 

ลา้นบาท -                    -   -                    -   - 

ลา้นบาท -                    -   -                    -   - 

ลา้นบาท          266.9298            22.0000            22.0000            22.0000            22.0000

ลา้นบาท -                    -   -                    -   - 

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2565(6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2566 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

เงนิงบประมาณ
รวมทงัสนิ

- งบดาํเนินงาน
- งบลงทนุ
- งบเงนิอดุหนุน
- งบรายจ่ายอนื

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการยกระดบัผลติภาพและพฒันากาํลงัคน
             เพอืสรา้งความสามารถในการแข่งขนัภาคอตุสาหกรรม 22,000,000 บาท
1. งบรายจา่ยอนื               22,000,000 บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาศกัยภาพกาํลงัคนสู่มาตรฐานอาชพี 

เพอืตอบสนองต่อการพฒันาอตุสาหกรรมและบรกิารแห่งอนาคต               22,000,000 บาท
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บาท
บาท

7.8.1.1 วตัถปุระสงค์

7.8.1.2 สถานทดีาํเนินการ

7.8.1.3 ระยะเวลาดาํเนินการ    9 ปี  (ปี 2562 ถงึ  ปี 2570)

7.8.1.4 วงเงนิทงัสนิของโครงการ บาท
- เงนิงบประมาณ บาท

7.8.1.5 งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
-              61.2200 -               5.2200            66.4400

-              61.2200 -               5.2200            66.4400

7.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

เรมิตน้ - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

คน 5,000

( - )

6,200 6,200 6,200 6,200

รอ้ยละ 80

( - )

80 80 80 80

รอ้ยละ 85

( - )

85 85 85 85

ลา้นบาท           338.3204            66.4400             5.2200             5.2200             5.2200

ลา้นบาท           338.3204            66.4400             5.2200             5.2200             5.2200

ลา้นบาท -                    -   -                    -   - 

ลา้นบาท          289.8434            61.2200 -                    -   - 

ลา้นบาท -                    -   -                    -   - 

ลา้นบาท            48.4770             5.2200             5.2200             5.2200             5.2200

ลา้นบาท -                    -   -                    -   - 

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2565(6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2566 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

สาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา และสถานศกึษาอาชวีศึกษาในพนืทเีขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

7.8 แผนงานบูรณาการเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก 66,440,000

7.8.1 โครงการท ี1 : โครงการผลติและพฒันากาํลงัคนสนับสนุนเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก 66,440,000

- เพอืผลติและพฒันากาํลงัคนอาชวีศึกษาทมีคุีณภาพและมาตรฐานสากลรองรบัการพฒันาเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก
- เพอืเสรมิสรา้งคุณลกัษณะผูเ้รยีนใหม้คีวามรู ้ทกัษะ คุณธรรม และความสามารถในการปรบัตวัต่อการเปลยีนแปลง
- เพอืเพมิขดีความสามารถครู และครูฝึกในสถานประกอบการ รองรบั 10 อตุสาหกรรมเป้าหมาย

ประมาณการรายจา่ยลว่งหน้า**

420,420,400

420,420,400

หน่วย : ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทงัสนิ
1. ผลติและพฒันากาํลงัคนสนบัสนุนเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

ตวัชีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ

- งบลงทนุ
- งบเงนิอดุหนุน
- งบรายจ่ายอนื

เงนินอกงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : นกัเรยีน นกัศึกษา ครู และบคุลากรทาง
การศึกษาในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออกไดร้บัการพฒันา
เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของผูส้าํเร็จการศึกษามงีานทาํหรอื
ประกอบอาชพีหลงัจบการศึกษา
เชงิคุณภาพ : รอ้ยละความพงึพอใจของสถานประกอบการ
ทมีต่ีอสมรรถนะของผูส้าํเร็จการศึกษา
รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ

- งบดาํเนินงาน

280



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการผลติและพฒันากาํลงัคนสนบัสนุน
             เขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก 66,440,000 บาท
1. งบลงทนุ               61,220,000 บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ทดิีนและสงิกอ่สรา้ง               61,220,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภณัฑ ์               61,220,000 บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑก์ารศึกษา               61,220,000 บาท
(1) ชดุฝึกยานยนต ์EV พรอ้มชดุจาํลองอาการเสยีผ่านสมารท์โฟนและ
ชดุศูนยบ์รกิารยานยนต ์(Quick Service)  วทิยาลยัการอาชพีบางปะกง 
ตาํบลพมิพา อาํเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา 1 ชดุ                4,500,000 บาท

(2) ชดุปฏบิตักิารพฒันาเทคโนโลยอีากาศยานไรค้นขบัสู่การประกอบธุรกจิ 
พรอ้มหลกัสูตร Drone Startup โดย Certified Instructor  

วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยฉีะเชงิเทรา ตาํบลเขาหนิซอ้น อาํเภอพนมสารคาม
จงัหวดัฉะเชงิเทรา  1 ชดุ                2,500,000 บาท
(3) ชดุฝึกการเขยีนโปรแกรมเมเบลิลอจกิคอลโทรลเลอร ์HMI พรอ้มระบบ
ควบคุมเครอืขา่ย 4.0  วทิยาลยัเทคนิคจฬุาภรณ์ (ลาดขวาง) ตาํบลลาดขวาง
อาํเภอบา้นโพธ ิจงัหวดัฉะเชงิเทรา 1 ชดุ                3,350,000 บาท
(4) ชดุปฏบิตักิารโลจสิตกิส ์ วทิยาลยัการอาชพีพนสันิคม ตาํบลนาเรกิ 
อาํเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบรุ ี1 ชดุ                2,000,000 บาท
(5) ชดุจาํลองระบบการผลติอตัโนมตัขินัสูงในงานอตุสาหกรรมอตัโนมตั ิ

วทิยาลยัอาชวีศึกษาเทคโนโลยฐีานวทิยาศาสตร ์(ชลบรุี) ตาํบลบา้นเก่า 
อาํเภอพานทอง จงัหวดัชลบรุ ี1 ชดุ                3,000,000 บาท
(6) ชดุปฏบิตักิารเทคโนโลยชีวีภาพสตัวเ์ลยีง  วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี
ชลบรุ ีตาํบลนาจอมเทยีน อาํเภอสตัหบี จงัหวดัชลบรุ ี1 ชดุ                1,500,000 บาท
(7) ชดุทดลองการเรยีนรูด้า้น IOT และ IT สมยัใหม ่ วทิยาลยัเทคนิคพทัยา
ตาํบลนาเกลอื อาํเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรุ ี1 ชดุ                2,980,000 บาท
(8) ชดุปฏบิตักิารประกอบชนิส่วนอตัโนมตัดิว้ยหุน่ยนตอ์ตุสาหกรรมควบคุม
ผ่านระบบไอโอท ี วทิยาลยัเทคนิคบา้นค่าย ตาํบลหนองละลอก อาํเภอบา้นค่าย
จงัหวดัระยอง 1 ชดุ                5,000,000 บาท
(9) ชดุปฏบิตักิารระบบเครืองมอืวดัและควบคุมในอตุสาหกรรม  วทิยาลยัเทคนิคมาบ
ตาพดุ ตาํบลหว้ยโป่ง อาํเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 1 ชดุ                4,940,000 บาท
(10) ชดุปฏบิตักิารคอมพวิเตอรส์รา้งภาพเสมอืนจรงิผ่าน Application ARKIT 

วทิยาลยัอาชวีศึกษาฉะเชงิเทรา ตาํบลหนา้เมอืง อาํเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดั
ฉะเชงิเทรา 1 ชดุ                3,000,000 บาท
(11) ชดุสถานีซ่อมบาํรุงและตรวจสภาพสาํหรบัยานยนตไ์ฟฟ้าปลกั-อนิไฮบรดิ
(PHEV)  วทิยาลยัเทคนิคฉะเชงิเทรา ตาํบลหนา้เมอืง อาํเภอเมอืงฉะเชงิเทรา
จงัหวดัฉะเชงิเทรา 1 ชดุ                3,900,000 บาท
(12) ชดุปฏบิตักิารทดลองเครืองกลยานยนตไ์ฟฟ้า  วทิยาลยัเทคนิคฉะเชงิเทรา 
ตาํบลหนา้เมอืง อาํเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา 1 ชดุ                3,000,000 บาท
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(13) ชดุปฏบิตักิารธุรกจิการท่องเทยีวและโรงแรม  วทิยาลยัอาชวีศึกษาชลบรุี
ตาํบลบา้นสวน อาํเภอเมอืงชลบรุ ีจงัหวดัชลบรุ ี1 ชดุ                3,000,000 บาท
(14) ชดุสถานีทดสอบประสทิธภิาพและวดักาํลงัไฟฟ้าแบบเรยีลไทม์
พรอ้มโปรแกรมแสดงผลของยานยนตไ์ฟฟ้า  วทิยาลยัเทคนิคชลบรุี
ตาํบลหนองชาก อาํเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบรุ ี1 ชดุ                4,650,000 บาท
(15) ชดุปฏบิตักิารสาํหรบัผลติชนิส่วนในงานแมคคาทรอนิกส์
วทิยาลยัเทคนิคสตัหบี ตาํบลนาจอมเทยีน อาํเภอสตัหบี จงัหวดัชลบรุ ี1 ชดุ                3,000,000 บาท
(16) เครืองมอืวดั 3 มติอิตัโนมตั ิพรอ้มระบบประมวลผลสถติิ
วทิยาลยัเทคนิคระยอง ตาํบลท่าประดู่ อาํเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 1 ชดุ                5,400,000 บาท

(17) ชดุปฏบิตักิารพฒันาเทคโนโลยอีากาศยานไรค้นขบัสู่การประกอบธุรกจิ
พรอ้มหลกัสูตร Drone Startup โดย Certified Instructor

วทิยาลยัสารพดัช่างฉะเชงิเทรา ตาํบลบางตนีเป็ด อาํเภอเมอืงฉะเชงิเทรา
จงัหวดัฉะเชงิเทรา 1 ชดุ                2,500,000 บาท
(18) ชดุปฏบิตักิารเขยีนโปรแกรม Coding ควบคุมหุน่ยนต์
Cobot Force Sensor 7 แกน  วทิยาลยัเทคนิคนิคมอตุสาหกรรมระยอง
ตาํบลหว้ยโป่ง อาํเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 1 ชดุ                3,000,000 บาท

2. งบรายจา่ยอนื                5,220,000 บาท
1) ค่าใชจ่้ายโครงการผลติและพฒันากาํลงัคนสนบัสนุนเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก                5,220,000 บาท
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บาท
บาท

7.9.1.1 วตัถปุระสงค์

7.9.1.2 สถานทดีาํเนินการ

7.9.1.3 ระยะเวลาดาํเนินการ    10 ปี  (ปี 2561 ถงึ  ปี 2570)

7.9.1.4 วงเงนิทงัสนิของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท
7.9.1.5 งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
                 -                    -                    -              13.8071            13.8071

                 -                    -                    -               4.0666             4.0666

                 -                    -                    -               9.7405             9.7405

7.9.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

เรมิตน้ - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

คน 25,000

( 19,983 )

35,000 40,000 45,000 50,000

คน 35,500

( - )

50,000 55,000 60,000 65,000

ลา้นบาท           194.4320            13.8071            13.8071            13.8071            13.8071

ลา้นบาท           194.4320            13.8071            13.8071            13.8071            13.8071

ลา้นบาท                  -                    -                    -                    -                    - 

ลา้นบาท                  -                    -                    -                    -                    - 

ลา้นบาท                  -                    -                    -                    -                    - 

ลา้นบาท          194.4320            13.8071            13.8071            13.8071            13.8071

ลา้นบาท                  -                    -                    -                    -                    - 

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2565(6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2566 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รวมทงัสนิ

7.9 แผนงานบูรณาการตอ่ตา้นการทจุรติและประพฤตมิิชอบ                               13,807,100

7.9.1 โครงการท ี1 : โครงการเสรมิสรา้งคณุธรรม จรยิธรรม และธรรมาภบิาลในสถานศึกษา                               13,807,100

- เพอืสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในกระบวนการส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม และธรรมาภบิาลในสถานศกึษา
- เพอืส่งเสรมิใหน้กัเรยีน นกัศึกษาเกดิความสาํนึกทจีะมุง่มนัพฒันาตนเอง ใหเ้ป็นเยาวชนคนดขีองชาต ิมคุีณธรรม 

  จรยิธรรม ค่านิยมทดีงีามในเรอืงความซอืสตัยสุ์จรติ ความมรีะเบยีบวนิยั ขยนัหมนัเพยีร ประหยดัและอดออม 

  สุภาพมนีาํใจ และมจีติอาสา จติสาธารณะ
- เพอืพฒันาครูผูส้อนในสถานศกึษาอาชวีศึกษาใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจและสามารถประเมนิคุณธรรม 

  ความโปร่งใสการดาํเนินงาน (ITA) ของสถานศกึษา
- เพอืสนบัสนุนใหเ้กดิการขบัเคลอืนป้องกนัการทจุรติดว้ยกระบวนการทางลูกเสอืช่อสะอาดในสถานศึกษา

สาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา และสถานศกึษาในสงักดั

                    249,660,400

                    249,660,400

หน่วย : ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

1. เสรมิสรา้งคุณธรรม จรยิธรรมและธรรมาภบิาลในสถานศกึษา
2. พฒันาลูกเสอืช่อสะอาดต่อตา้นการทจุรติและประพฤตมิชิอบ

ตวัชีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอนื
เงนินอกงบประมาณ

ประมาณการรายจา่ยลว่งหน้า**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้รยีนและบคุลากรอาชวีศึกษาไดร้บั
การพฒันาและเสรมิสรา้งคุณธรรมและจรยิธรรม
เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้รยีนอาชวีศึกษาทไีดร้บัการพฒันา
ใหเ้ป็นลูกเสอืช่อสะอาด
รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน

งบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
             ในสถานศึกษา 13,807,100 บาท
1. งบรายจา่ยอนื               13,807,100 บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการเสรมิสรา้งคุณธรรม จรยิธรรมและธรรมาภบิาลในสถานศึกษา                4,066,600 บาท
2) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาลูกเสอืช่อสะอาดต่อตา้นการทจุรติและประพฤตมิชิอบ                9,740,500 บาท
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หน่วยงาน :

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

1. เงนินอกงบประมาณสะสมคงเหลอืยกมา -                  -  -                  -  -                  - 

2. รายไดป้ระเภทเงนินอกงบประมาณ      3,361.6320      3,131.0445      3,199.4624      3,231.2457      3,260.1367      3,289.2877

2.1 เงนิรายได ้      3,342.2554      3,109.9041      3,178.3220      3,210.1053      3,238.9963      3,268.1473

2.2 เงนิทรีฐับาลอดุหนุนหรอืจดัสรรให ้ -                  -  -                  -  -                  - 

2.3 ทนุหมนุเวยีน -                  -  -                  -  -                  - 

2.4 เงนิช่วยเหลอืจากต่างประเทศ -                  -  -                  -  -                  - 

2.5 เงนิอดุหนุนและบรจิาค          17.5107          18.8694          18.8694          18.8694          18.8694          18.8694

2.6 เงนิกูใ้นประเทศ -                  -  -                  -  -                  - 

2.7 เงนิกูต่้างประเทศ -                  -  -                  -  -                  - 

2.8 อนืๆ           1.8660           2.2710           2.2710           2.2710           2.2710           2.2710

3. รวมเงนินอกงบประมาณทงัสนิ (1.+2.)      3,361.6320      3,131.0445      3,199.4624      3,231.2457      3,260.1367      3,289.2877

4. นําไปสมทบกบังบประมาณ -                  -  -                  -  -                  - 

4.1 งบบคุลากร -                  -  -                  -  -                  - 

4.2 งบดาํเนินงาน -                  -  -                  -  -                  - 

4.3 งบลงทนุ -                  -  -                  -  -                  - 

4.4 งบเงนิอดุหนุน -                  -  -                  -  -                  - 

4.5 งบรายจ่ายอนื -                  -  -                  -  -                  - 

5. คงเหลอืหลงัหกัเงนินําไปสมทบกบังบประมาณ (3.-4.)      3,361.6320      3,131.0445      3,199.4624      3,231.2457      3,260.1367      3,289.2877

6. แผนการใชจ้า่ยอนื      3,361.6320      3,131.0445      3,199.4624      3,231.2457      3,260.1367      3,289.2877

6.1 ภารกจิพนืฐาน      3,361.6320      3,131.0445      3,199.4624      3,231.2457      3,260.1367      3,289.2877

6.1.1 รายจ่ายประจาํ      3,206.7948      2,723.2351      2,812.0434      2,863.1976      2,910.4910      2,957.1242

6.1.2 รายจ่ายลงทนุ        154.8373        407.8094        387.4190        368.0481        349.6457        332.1635

6.2 ภารกจิเพอืการพฒันา -                  -   -                  -   -                  - 

6.2.1 รายจ่ายประจาํ -                  -  -                  -  -                  - 

6.2.2 รายจ่ายลงทนุ -                  -  -                  -  -                  - 

7. คงเหลอื (5.-6.) -                  -   -                  -   -                  - 

สถานะการเงนิ ปี 2564
แผนการใชจ้า่ยเงนินอกงบประมาณ

8. รายงานสถานะและแผนการใชจ้่ายเงนินอกงบประมาณ
หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ตาํแหน่ง)
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งบประมาณรายจ่าย บาท บาท
เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท
หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทนีาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วิสยัทศัน์

2. พนัธกจิ

กระทรวงศึกษาธิการ
สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา

งบประมาณ      ปี 2565        ปี 2566
168,487,100 168,051,200

-                               - 

เป็นองคก์รคุณภาพในการขบัเคลอืนการศึกษาและการพฒันาทรพัยากรมนุษยข์องประเทศ
เพอืยกระดบัความสามารถในการแข่งขนัในระดบัภูมภิาคอาเซยีน

1. ขบัเคลอืนนโยบาย แผนดา้นการศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาตแิละกฎหมายการศึกษา
2. มุ่งสู่การเป็นศูนยก์ลางขอ้มูลสารสนเทศดจิทิลัทางการศึกษา
3. ลดความเหลอืมลาํในการเขา้ถงึบรกิารทางการศึกษา
4. ปฏรูิปการศึกษาเพอืพฒันาทรพัยากรมนุษย์
5. พฒันานวตักรรมระบบการบรหิารจดัการภาครฐั
6. สอืสารนโยบายการศึกษาของชาตสู่ิการปฏบิตัิ



3. ผลสมัฤทธิและประโยชนท์ีคาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้่ายงบประมาณ

ผลสมัฤทธิ
หน่วยนบั

คา่เป้าหมาย
และประโยชนท์ีคาดว่าจะไดร้บั ปี 2565 ปี 2566

- ตวัชวีดั : จาํนวนงานวจิยั และ/หรอื องคค์วามรูท้แีลว้เสร็จ
ผา่นการพจิารณาของคณะกรรมการสภาการศึกษาและ/หรอื
คณะกรรมการ/อนุกรรมการทเีกียวขอ้ง/ผูท้รงคุณวุฒิ

เรอืง 9 17

(1) ผลสมัฤทธิ : การศึกษาไทยไดร้บัการพฒันาสู่ระดบัสากล โดยผา่น
นโยบาย แผน มาตรฐานดา้นการศึกษาและกฎหมายทเีออืต่อการพฒันา
การศึกษาของประเทศ

- ตวัชวีดั : จาํนวนขอ้เสนอแนะ/นโยบายทแีลว้เสร็จ ผา่น
ความเหน็ชอบจากคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา คณะกรรมการ
สภาการศึกษาและ/หรอืรฐัมนตร ีและ/หรอื คณะรฐัมนตรี

เรอืง 7 3

- ตวัชวีดั : ร่างกฎหมายลาํดบัรองทเีกียวขอ้งกบัการศึกษาทผีา่น
ความเหน็ชอบของคณะกรรมการสภาการศึกษาและ/หรอืรฐัมนตรี
และ/หรอื คณะรฐัมนตรี

ฉบบั 2 2

- ตวัชวีดั : ระดบัความสาํเร็จในการขบัเคลอืนแผนการศึกษา
แหง่ชาตแิละแผนการปฏรูิปประเทศดา้นการศึกษาไปสู่การปฏบิตัิ
ตามเป้าหมายหรอืประเดน็สาํคญัของแผน

รอ้ยละ 80 -

- ตวัชวีดั : ร่างกฎหมายการศึกษาในระดบัพระราชบญัญตัผิา่น
ความเหน็ชอบของคณะกรรมการสภาการศึกษาและ /หรอื
รฐัมนตร ีและ/หรอืคณะรฐัมนตรี

ฉบบั 2 1

- ตวัชวีดั : รอ้ยละความสาํเร็จในการขบัเคลอืนนโยบาย แผน
และมาตรฐานการศึกษาของชาต ิสู่การปฏบิตัิ

รอ้ยละ - 70
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4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จาํแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

          หน่วย : ลา้นบาท 

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ                 112.9544                   89.7566                   88.0595

รวมทงัสิน                 191.1369                 168.4871                 168.0512
1. งบประมาณรายจ่ายบคุลากร                   78.1825                   78.7305                   79.9917

แผนงานพนืฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์                   69.9897                   57.5586                   61.6669

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชีวติ                   18.5402                   16.9960                   16.9245

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันากฎหมายและกระบวนการยตุธิรรม                    6.9009                    5.3140                    5.9260

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาคุณภาพการศกึษาและการเรียนรู ้                   11.8504                    5.2650                    3.5421

แผนงานยทุธศาสตรเ์พอืสนบัสนุนดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพ
ทรพัยากรมนุษย์

                   5.6732                    4.6230                         - 
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5. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัชีวดั หน่วยนบั ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

รวมทงัสนิ ลา้นบาท          168.4871          168.0512    295.3763          304.4634          317.6188
รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท          168.4871          168.0512    295.3763          304.4634          317.6188
รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท                 -                   -                   -                   -                   - 

1. หน่วยงานทเีกยีวขอ้งกบัการศึกษามีนโยบาย แผน
มาตรฐานดา้นการศึกษา และกฎหมายทเีออืตอ่การพฒันา
การศึกษาและการเรยีนรู ้สามารถนําไปสูก่ารปฏบิตั ิเพอื
พฒันาทรพัยากรมนุษยสู์ร่ะดบัสากล

- ตวัชวีดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนขอ้เสนอนโยบายทแีลว้เสร็จ
ผา่นความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ และ /หรอื
คณะอนุกรรมการทเีกยีวขอ้ง และ /หรอืคณะกรรมการ
สภาการศึกษา และ/หรอืรฐัมนตรวีา่การกระทรวงศึกษาธกิาร

เรอืง 1 - - - -

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท             4.6230 -                    -   -                    - 
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท                 -                   -                   -                   -                   - 

2. หน่วยงานทเีกยีวขอ้งกบัการศึกษามีนโยบาย แผน
มาตรฐานดา้นการศึกษา และกฎหมายทเีออืตอ่การพฒันา
การศึกษาและการเรยีนรู ้สามารถนําไปสูก่ารปฏบิตัไิดอ้ย่าง
เป็นรูปธรรม

- ตวัชวีดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนขอ้เสนอนโยบายทแีลว้เสร็จ
ผา่นความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ และ /หรอื
คณะอนุกรรมการทเีกยีวขอ้ง และ /หรอืคณะกรรมการ
สภาการศึกษา และ/หรอืรฐัมนตรวีา่การกระทรวงศึกษาธกิาร

เรอืง 7 3 10 12 15

- ตวัชวีดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนงานวจิยั และ/หรอื
องคค์วามรูท้แีลว้เสร็จผา่นการพจิารณาของคณะกรรมการ
สภาการศึกษาหรอืคณะกรรมการ /อนุกรรมการทเีกยีวขอ้ง/
ผูท้รงคุณวุฒิ

เรอืง 9 17 22 25 30

- ตวัชวีดัเชงิปรมิาณ : ร่างกฎหมายการศึกษาในระดบั
พระราชบญัญตัผิา่นความเหน็ชอบของคณะกรรมการสภา
การศึกษาและ /หรอืรฐัมนตร ีและ/หรอืคณะรฐัมนตรี

ฉบบั 2 1 2 2 2

- ตวัชวีดัเชงิปรมิาณ : ร่างกฎหมายลาํดบัรองทเีกยีวขอ้งกบั
การศึกษาทผีา่นความเหน็ชอบของคณะกรรมการสภา
การศึกษาและ/หรอืรฐัมนตร ีและ/หรอื คณะรฐัมนตรี

ฉบบั 2 2 4 2 2

- ตวัชวีดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละความสาํเร็จในการนาํนโยบาย
แผน และมาตรฐานการศึกษาสู่การปฏบิตัิ

รอ้ยละ - 70 80 90 95

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท          163.8641          168.0512    295.3763          304.4634          317.6188
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท                 -                   -                   -                   -                   - 

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2566 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้* / คา่เป้าหมายของตวัชีวดั
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
6.1 จาํแนกตามลกัษณะรายจา่ย

งบประมาณรายจา่ย บาท
รายจ่ายประจาํ บาท
รายจ่ายลงทนุ บาท

6.2 จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย

แผนงาน
ผลผลติ / โครงการ งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม

รวมทงัสนิ           79.8451           26.8124             2.5298             0.0650           58.7989          168.0512
1. แผนงานบคุลากรภาครฐั           79.8451             0.1466 -                 -   -             79.9917
2. แผนงานพนืฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้ง
ศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์

-             26.6658  2.5298             0.0650      32.4063           61.6669

ผลผลติท ี1 : นโยบายและแผนดา้นการศึกษา                 -             26.6658  2.5298             0.0650           32.4063           61.6669

3. แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาศกัยภาพคนตลอด
ช่วงชีวิต

-                    -   -                    -             16.9245           16.9245

โครงการท ี1 : โครงการยกระดบัคุณภาพการ
พฒันาเดก็ปฐมวยัไทย

                -                   -                   -                   -             11.8970           11.8970

โครงการท ี2 : โครงการเสรมิสรา้งสมรรถนะ
กาํลงัคนทสีอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประเทศ

                -                   -                   -                   -               5.0275             5.0275

4. แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาคณุภาพการศึกษาและ
การเรยีนรู ้

-                    -   -                    -               3.5421             3.5421

โครงการท ี1 : โครงการจดัทาํและขบัเคลอืน
นโยบายดา้นการปฏรูิปการเรยีนรูท้ตีอบสนองต่อ
การเปลยีนแปลงในศตวรรษท ี 21

                -                   -                   -                   -               2.2442             2.2442

โครงการท ี2 : โครงการจดัทาํและขบัเคลอืน
นโยบายดา้นการพฒันาคุณภาพการศึกษาและการ
เรยีนรูยุ้คหลงัโควดิ

                -                   -                   -                   -               1.2979             1.2979

5. แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันากฎหมายและ
กระบวนการยตุธิรรม

-                    -   -                    -               5.9260             5.9260

โครงการท ี1 : โครงการพฒันากฎหมายการศึกษา
ใหส้อดคลอ้งกบัการปฏรูิปประเทศ

                -                   -                   -                   -               5.9260             5.9260

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย

168,051,200 
165,521,400 

2,529,800 

291



7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท
7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจา่ยเงนิงบประมาณและเงนินอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
78.7305             79.9917             85.7938             90.6449             94.2248
78.7305             79.9917             85.7938             90.6449             94.2248

            78.6167             79.8451             85.5898             90.4409             94.0208

              0.1138               0.1466               0.2040               0.2040               0.2040

                   -                      -                      -                      -                      - 

                   -                      -                      -                      -                      - 

                   -                      -                      -                      -                      - 
* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิทไีดต้งังบประมาณในปี 2566 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

7.1 แผนงานบคุลากรภาครฐั                                  79,991,700

หน่วย : ลา้นบาท 

แหลง่เงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้*

      - งบรายจ่ายอนื
เงนินอกงบประมาณ

รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ
      - งบบคุลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบเงนิอดุหนุน
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
รายการบคุลากรภาครฐั          79,991,700 บาท
1. งบบคุลากร              79,845,100 บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ              79,845,100 บาท
1.1.1 เงนิเดอืน              75,593,600 บาท
1.1.2 ค่าจา้งประจาํ                4,251,500 บาท

2. งบดาํเนินงาน 146,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 146,600 บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 72,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพเิศษของขา้ราชการผูไ้ดร้บัเงนิเดอืนถงึขนัสูงของอนัดบั 74,600 บาท
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บาท
บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.1.1 งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
          26.6658             2.5298             0.0650           32.4063           61.6669
          26.6658             2.5298             0.0650           32.4063           61.6669

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

เรอืง 2

( - )

1 3 3 4

เรอืง 4

( - )

11 10 14 16

รอ้ยละ 80

( - )

80 85 90 95

ลา้นบาท           57.5586           61.6669          100.5825          107.8185          113.3940
ลา้นบาท 57.5586           61.6669          100.5825          107.8185          113.3940
ลา้นบาท           26.6658           26.6658           42.5175           43.7505           43.3260

ลา้นบาท             0.7792             2.5298                  -                    -                    - 

ลา้นบาท             0.0636             0.0650             0.0650             0.0680             0.0680

ลา้นบาท           30.0500           32.4063           58.0000           64.0000           70.0000

ลา้นบาท                  -                    -                    -                    -                    - 

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2566 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ .ศ. 2567 - 2569

7.2 แผนงานพนืฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์                              61,666,900
7.2.1 ผลผลติท ี1 : นโยบายและแผนดา้นการศึกษา                              61,666,900

 - เพอืจดัทาํและพฒันานโยบาย แผน และกฎหมายการศึกษา สรา้งองคค์วามรูจ้ากงานวจิยั ตดิตามและประเมนิผลการจดัการศึกษา 
   นาํไปสู่การปรบัปรุงและพฒันาการศึกษาใหม้คุีณภาพและประสทิธภิาพมากขนึ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทงัสนิ
1. การจดัทาํนโยบายและแผนดา้นการศึกษา

ตวัชีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนขอ้เสนอนโยบายทแีลว้เสร็จ ผา่นความ
เหน็ชอบจากคณะกรรมการ และ/หรอืคณะอนุกรรมการ
ทเีกยีวขอ้ง และ/หรอืคณะกรรมการสภาการศึกษา และ /
หรอืรฐัมนตรวีา่การกระทรวงศึกษาธกิาร

เชงิปรมิาณ : จาํนวนงานวจิยั และ/หรอื องคค์วามรูท้แีลว้
เสร็จผา่นการพจิารณาของคณะกรรมการสภาการศึกษา
หรอืคณะกรรมการ/อนุกรรมการทเีกยีวขอ้ง/ผูท้รงคุณวุฒิ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละความสาํเร็จในการขบัเคลอืนแผนการ
ศึกษาแหง่ชาตแิละแผนการปฏรูิปประเทศดา้นการศึกษาไปสู่
การปฏบิตัติามเป้าหมายหรอืประเดน็สาํคญัของแผน

รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอนื
เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลิต : นโยบายและแผนดา้นการศึกษา          61,666,900 บาท
1. งบดาํเนินงาน              26,665,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ              22,209,800 บาท
(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 158,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 117,600 บาท
(3) ค่าเบยีประชุมกรรมการ                3,174,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจาํตาํแหน่ง                1,560,000 บาท
(5) ค่าเบยีเลยีง ค่าเช่าทพีกัและค่าพาหนะ                1,197,400 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 442,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 894,000 บาท
(8) ค่าจา้งเหมาบริการ                6,649,000 บาท
(9) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 980,500 บาท
(10) ค่ารบัรองและพธิีการ 237,200 บาท
(11) ค่าใชจ่้ายในการประชาสมัพนัธ์                1,637,900 บาท
(12) วสัดุสาํนกังาน                3,378,700 บาท
(13) วสัดุเชอืเพลงิและหล่อลนื 240,000 บาท
(14) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 96,000 บาท
(15) วสัดุการเกษตร 30,000 บาท
(16) วสัดุคอมพวิเตอร์                1,400,000 บาท
(17) วสัดุหนงัสอืและตาํรา 16,900 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค                4,456,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า                2,340,000 บาท
(2) ค่าประปา 100,000 บาท
(3) ค่าโทรศพัท์ 600,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์ 576,000 บาท
(5) ค่าบริการสอืสารและโทรคมนาคม 840,000 บาท

2. งบลงทนุ                2,529,800 บาท
2.1 ค่าครุภณัฑ ์ทดิีนและสงิก่อสรา้ง                2,529,800 บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์                1,540,000 บาท
2.1.1.1 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์                1,540,000 บาท

(1) ครุภณัฑค์อมพวิเตอรท์มีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 1 ลา้นบาท                1,540,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 82 หน่วย)

2.1.2 ค่าทดิีนและสงิก่อสรา้ง 989,800 บาท
2.1.2.1 ค่าปรบัปรุงสงิก่อสรา้งอนื 989,800 บาท

(1) ค่าปรบัปรุงสงิก่อสรา้งอนืทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 10 ลา้นบาท 989,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
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3. งบเงนิอดุหนุน 65,000 บาท
3.1 เงนิอดุหนุนทวัไป 65,000 บาท

1) ค่าบาํรุงสมาคมนานาชาตเิพอืการประเมนิสมัฤทธผิลทางการศึกษา (IEA) 65,000 บาท
4. งบรายจ่ายอนื              32,406,300 บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจดัทาํนโยบาย แผน มาตรฐาน การกาํกบัตดิตาม ประเมนิผล
การจดัการศึกษา การวจิยัและจดัทาํองคค์วามรูเ้พอืพฒันาคุณภาพการศึกษา              29,910,000 บาท
2) ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชวัคราว                2,496,300 บาท
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บาท
บาท

7.3.1.1 วตัถปุระสงค์

7.3.1.2 สถานทดีาํเนินการ

7.3.1.3 ระยะเวลาดาํเนินการ    8 ปี  (ปี 2562 ถงึ  ปี 2569)
7.3.1.4 วงเงนิทงัสนิของโครงการ บาท

- เงนิงบประมาณ บาท
7.3.1.5 งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
-                    -                 -             11.8970           11.8970
-                    -   -             11.8970           11.8970

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

เรมิตน้ - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

รอ้ยละ 80

( - )

85 90 95 100

รอ้ยละ 70

( - )

80 90 95 100

เรอืง 4

( 3 )

1 2 3 4

เรอืง 4

( 3 )

1 2 3 4

7.3 แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 16,924,500
7.3.1 โครงการท ี1 : โครงการยกระดบัคณุภาพการพฒันาเด็กปฐมวยัไทย 11,897,000

- เพอืจดัทาํนโยบาย แผน กาํหนดมาตรฐาน แนวปฏบิตัทิดี ีและหลกัเกณฑต่์างๆ ทเีกยีวขอ้ง รวมถงึตดิตามผลการขบัเคลอืน
มาตรฐานดา้นการพฒันาเดก็ปฐมวยัแหง่ชาติ

- เพอืศึกษาและพฒันาองคค์วามรู ้นวตักรรมดา้นการพฒันาเดก็ปฐมวยั เพอืใหเ้ดก็ปฐมวยัมคุีณภาพและสมรรถนะทเีหมาะสม
ตามวยั  โดยเฉพาะการศึกษาในประเดน็ทเีร่งด่วน จาํเป็น และมผีลกระทบต่อสงัคมในวงกวา้ง

กรุงเทพมหานคร และจงัหวดัใน 4 ภูมภิาค

147,601,000
147,601,000

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทงัสนิ
1. การจดัทาํนโยบายการพฒันาเดก็ปฐมวยั

ตวัชีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนบั

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : รอ้ยละของหน่วยงานทเีกยีวขอ้งดา้นการพฒันา
เดก็ปฐมวยัมแีผนปฏบิตักิารเพอืรองรบัการดาํเนินงานตาม
แผนพฒันาเดก็ปฐมวยั

เชงิปรมิาณ : รอ้ยละของสถานพฒันาเดก็ปฐมวยัทใีช ้
มาตรฐานสถานพฒันาเดก็ปฐมวยัแหง่ชาต ิ สามารถ
ดาํเนินงานไดต้ามมาตรฐานทกีาํหนดผา่นเกณฑข์นัตน้ระดบั C

เชงิปรมิาณ : จาํนวนขอ้เสนอนโยบายทแีลว้เสร็จ ผา่นความ
เหน็ชอบจากคณะกรรมการ และ/หรอืคณะอนุกรรมการที
เกยีวขอ้ง และ/หรอืคณะกรรมการสภาการศึกษา และ /หรอื
รฐัมนตรวีา่การกระทรวงศึกษาธกิาร

เชงิปรมิาณ : จาํนวนงานวจิยั และ/หรอื องคค์วามรู ้
ทแีลว้เสร็จผา่นการพจิารณาของคณะกรรมการสภาการศึกษา
หรอืคณะกรรมการ/อนุกรรมการทเีกยีวขอ้ง/ผูท้รงคุณวุฒิ

งบประมาณ
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เรมิตน้ - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

ลา้นบาท           50.7040           11.8970    25.0000           30.0000           30.0000
ลา้นบาท           50.7040           11.8970    25.0000           30.0000           30.0000
ลา้นบาท -                    -   -                    -   - 

ลา้นบาท -                    -   -                    -   - 

ลา้นบาท -                    -   -                    -   - 

ลา้นบาท           50.7040           11.8970    25.0000           30.0000           30.0000

ลา้นบาท -                    -   -                    -   - 

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2566 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ .ศ. 2567 - 2569

เงนินอกงบประมาณ

ตวัชีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เงนิงบประมาณ
- งบดาํเนินงาน
- งบลงทนุ
- งบเงนิอดุหนุน
- งบรายจ่ายอนื

รวมทงัสนิ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการยกระดบัคณุภาพการพฒันาเด็กปฐมวยัไทย          11,897,000 บาท
1. งบรายจ่ายอนื              11,897,000 บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการยกระดบัคุณภาพการพฒันาเด็กปฐมวยัไทย              11,897,000 บาท
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บาท
7.3.2.1 วตัถปุระสงค์

7.3.2.2 สถานทดีาํเนินการ

7.3.2.3 ระยะเวลาดาํเนินการ    8 ปี  (ปี 2562 ถงึ  ปี 2569)
7.3.2.4 วงเงนิทงัสนิของโครงการ บาท

- เงนิงบประมาณ บาท
7.3.2.5 งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
-                    -   -               5.0275             5.0275
-                    -   -               5.0275             5.0275

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

เรมิตน้ - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

เรอืง 4

( 3 )

1 2 3 4

เรอืง 4

( 3 )

2 3 4 5

องคก์ร - 5 - - -

7.3.2 โครงการท ี2 : โครงการเสรมิสรา้งสมรรถนะกาํลงัคนทสีอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประเทศ 5,027,500

- ขบัเคลอืนงานกรอบคุณวุฒแิหง่ชาตเิพอืผลติและพฒันากาํลงัคนตอบโจทยก์ารพฒันาประเทศ
- พฒันากลไกเสรมิสรา้งสมรรถนะกาํลงัคนในประเดน็สาํคญัตามกรอบคุณวุฒแิหง่ชาติ
- เพอืพฒันารูปแบบและกลไกการขบัเคลอืนการจดัการศึกษาเพอือาชพีและการศึกษาตลอดชวีติสาํหรบักลุม่แรงงานนอกระบบ

กรุงเทพมหานคร และจงัหวดัใน 4 ภูมภิาค

67,346,400

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทงัสนิ
1. การจดัทาํนโยบายเสรมิสรา้งสมรรถนะกาํลงัคนทสีอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของประเทศ

ตวัชีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนบั

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนขอ้เสนอนโยบายทแีลว้เสร็จ ผา่นความ
เหน็ชอบจากคณะกรรมการ และ/หรอืคณะอนุกรรมการ
ทเีกยีวขอ้ง และ/หรอืคณะกรรมการสภาการศึกษา และ /หรอื
รฐัมนตรวีา่การกระทรวงศึกษาธกิาร

เชงิปรมิาณ : จาํนวนงานวจิยั และ/หรอื องคค์วามรู ้
ทแีลว้เสร็จผา่นการพจิารณาของคณะกรรมการสภาการศึกษา
หรอืคณะกรรมการ/อนุกรรมการทเีกยีวขอ้ง/ผูท้รงคุณวุฒิ

เชงิปรมิาณ : หน่วยงานทเีกยีวขอ้งในการจดัการศึกษา
และฝึกอบรมเพอืพฒันาสมรรถนะกาํลงัคนเกดิการบูรณาการ
ความร่วมมอืโดยจดัทาํโครงการ /แผนงานตามเป้าหมายที
สอดคลอ้งกบัแผนขบัเคลอืนกรอบคุณวุฒแิหง่ชาตสู่ิการปฏบิตัิ

งบประมาณ

67,346,400
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เรมิตน้ - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

ลา้นบาท           19.3189             5.0275     14.0000           14.0000           15.0000
ลา้นบาท           19.3189             5.0275     14.0000           14.0000           15.0000
ลา้นบาท -                    -   -                    -   - 

ลา้นบาท -                    -   -                    -   - 

ลา้นบาท -                    -   -                    -   - 

ลา้นบาท           19.3189             5.0275     14.0000           14.0000           15.0000

ลา้นบาท -                    -   -                    -   - 

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2566 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ .ศ. 2567 - 2569

เงนิงบประมาณ
รวมทงัสนิ

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

- งบลงทนุ
- งบเงนิอดุหนุน
- งบรายจ่ายอนื

เงนินอกงบประมาณ

ตวัชีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ

- งบดาํเนินงาน
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการเสริมสรา้งสมรรถนะกาํลงัคนทีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
            ของประเทศ            5,027,500 บาท
1. งบรายจ่ายอนื                5,027,500 บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการการพฒันาและเสริมสรา้งความเขม้แขง็กาํลงัคนดา้นการศึกษา
เพอืตอบโจทยก์ารพฒันาประเทศ                5,027,500 บาท
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บาท

บาท
7.4.1.1 วตัถปุระสงค์

7.4.1.2 สถานทดีาํเนินการ

7.4.1.3 ระยะเวลาดาํเนินการ    8 ปี  (ปี 2562 ถงึ  ปี 2569)
7.4.1.4 วงเงนิทงัสนิของโครงการ บาท

- เงนิงบประมาณ บาท
7.4.1.5 งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
-                    -   -               2.2442             2.2442
-                    -   -               2.2442             2.2442

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

เรมิตน้ - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

เรอืง 1

( - )

- 2 1 1

เรอืง 8

( 7 )

1 5 2 3

ลา้นบาท           27.5721             2.2442     30.0000           12.0000           15.0000
ลา้นบาท           27.5721             2.2442     30.0000           12.0000           15.0000
ลา้นบาท -                    -   -                    -   - 

ลา้นบาท -                    -   -                    -   - 

ลา้นบาท -                    -   -                    -   - 

ลา้นบาท           27.5721             2.2442     30.0000           12.0000           15.0000

ลา้นบาท -                    -   -                    -   - 

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2566 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ .ศ. 2567 - 2569

7.4 แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาคณุภาพการศึกษาและการเรยีนรู ้ 3,542,100
7.4.1 โครงการท ี1 : โครงการจดัทาํและขบัเคลอืนนโยบายดา้นการปฏรูิปการเรยีนรูท้ตีอบสนอง

ตอ่การเปลยีนแปลงในศตวรรษท ี 21 2,244,200

ตวัชีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

- เพอืจดัทาํนโยบาย แผน รวมทงัศึกษาและพฒันาองคค์วามรูใ้นการส่งเสรมิการพฒันาทกัษะในศตวรรษท ี 21 เพอืคนไทยมี
การศึกษาทมีคุีณภาพตามมาตรฐานสากลเพมิขนึ มทีกัษะทจีาํเป็นของโลกศตวรรษท ี 21 มคีวามสามารถในการแกป้ญัหา
ปรบัตวั สอืสาร และทาํงานร่วมกบัผูอ้นืไดอ้ย่างมปีระสทิธผิลเพมิขนึ มนิีสยัใฝ่เรยีนรูอ้ย่างต่อเนืองตลอดชวีติ

กรุงเทพมหานคร และจงัหวดัใน 4 ภูมภิาค

86,816,300
86,816,300

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทงัสนิ
1. การจดัทาํและขบัเคลอืนนโยบายดา้นการปฏรูิปการเรยีนรูท้ตีอบสนอง
ต่อการเปลยีนแปลงในศตวรรษท ี 21

- งบลงทนุ
- งบเงนิอดุหนุน
- งบรายจ่ายอนื

เงนินอกงบประมาณ

เชงิปรมิาณ :  จาํนวนขอ้เสนอนโยบายทแีลว้เสร็จ ผา่นความ
เหน็ชอบจากคณะกรรมการ และ/หรอืคณะอนุกรรมการ
ทเีกยีวขอ้ง และ/หรอืคณะกรรมการสภาการศึกษา และ /หรอื
รฐัมนตรวีา่การกระทรวงศึกษาธกิาร

เชงิปรมิาณ : จาํนวนงานวจิยั และ/หรอื องคค์วามรู ้
ทแีลว้เสร็จผา่นการพจิารณาของคณะกรรมการสภาการศึกษา
หรอืคณะกรรมการ/อนุกรรมการทเีกยีวขอ้ง/ผูท้รงคุณวุฒิ

รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ

- งบดาํเนินงาน
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการจดัทาํและขบัเคลอืนนโยบายดา้นการปฏรูิปการเรียนรูท้ี
            ตอบสนองตอ่การเปลยีนแปลงในศตวรรษที 21            2,244,200 บาท
1. งบรายจ่ายอนื                2,244,200 บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจดัทาํและขบัเคลอืนนโยบายดา้นการปฏรูิปการเรียนรูท้ตีอบสนองต่อ
การเปลยีนแปลงในศตวรรษท ี21                2,244,200 บาท

304



บาท
7.4.2.1 วตัถปุระสงค์

7.4.2.2 สถานทดีาํเนินการ

7.4.2.3 ระยะเวลาดาํเนินการ    2 ปี  (ปี 2565 ถงึ  ปี 2566)
7.4.2.4 วงเงนิทงัสนิของโครงการ บาท

- เงนิงบประมาณ บาท
7.4.2.5 งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
-                    -   -               1.2979             1.2979
-                    -   -               1.2979             1.2979

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

เรมิตน้ - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

เรอืง 1

( - )

- - - -

เรอืง 1

( - )

1 - - -

ลา้นบาท             4.0140             1.2979 -                    -   - 
ลา้นบาท             4.0140             1.2979 -                    -   - 
ลา้นบาท -                    -   -                    -   - 

ลา้นบาท -                    -   -                    -   - 

ลา้นบาท -                    -   -                    -   - 

ลา้นบาท             4.0140             1.2979 -                    -   - 

ลา้นบาท -                    -   -                    -   - 

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2566 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ .ศ. 2567 - 2569

5,311,900

7.4.2 โครงการท ี2 : โครงการจดัทาํและขบัเคลอืนนโยบายดา้นการพฒันาคณุภาพการศึกษา
และการเรยีนรูย้คุหลงัโควิด 1,297,900

- เพอืจดัทาํนโยบายและแผนการเตรยีมความพรอ้มรองรบัสถานการณ์ทไีมค่าดคดิ ไมว่า่จะเป็นสถานการณ์โรคระบาด
ปญัหาภยัธรรมชาตหิรอืความขดัแยง้ทางการเมอืง

- เพอืจดัทาํนโยบาย แผน และการกาํหนดแนวทางการพฒันาความรูแ้ละทกัษะการเรยีนรูท้สีาํคญัภายหลงัยุคโควดิ 19

(Post Covid) เพอืสรา้งคนไทยใหม้ภูีมคุิม้กนัต่อการเปลยีนแปลงอย่างพลกิโฉมฉบัพลนัของโลก

กรุงเทพมหานคร และจงัหวดัใน 4 ภูมภิาค

5,311,900

เชงิปรมิาณ : จาํนวนขอ้เสนอนโยบายทแีลว้เสร็จ ผา่นความ
เหน็ชอบจากคณะกรรมการ และ/หรอืคณะอนุกรรมการ
ทเีกยีวขอ้ง และ/หรอืคณะกรรมการสภาการศึกษา 
และ/หรอืรฐัมนตรวีา่การกระทรวงศึกษาธกิาร

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทงัสนิ
1. การจดัทาํและขบัเคลอืนนโยบายดา้นการพฒันาคุณภาพการศึกษา
และการเรยีนรูยุ้คหลงัโควดิ (Post-Covid)

ตวัชีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

- งบเงนิอดุหนุน
- งบรายจ่ายอนื

เงนินอกงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนงานวจิยั และ/หรอื องคค์วามรู ้
ทแีลว้เสร็จผา่นการพจิารณาของคณะกรรมการสภาการศึกษา
หรอืคณะกรรมการ/อนุกรรมการทเีกยีวขอ้ง/ผูท้รงคุณวุฒิ

รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ

- งบดาํเนินงาน
- งบลงทนุ

305



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการจดัทาํและขบัเคลอืนนโยบายดา้นการพฒันาคณุภาพ
            การศึกษาและการเรียนรูยุ้คหลงัโควิด            1,297,900 บาท
1. งบรายจ่ายอนื                1,297,900 บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาเครือข่ายความร่วมมอืในการส่งเสริมครูอาจารยเ์พอืพฒันา
คนสาํหรบัโลกยุคใหม่ : การพฒันาความฉลาดทางดจิทิลัของผูเ้รียนทกุช่วงวยั                1,297,900 บาท
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บาท
บาท

7.5.1.1 วตัถปุระสงค์

7.5.1.2 สถานทดีาํเนินการ

7.5.1.3 ระยะเวลาดาํเนินการ    7 ปี  (ปี 2563 ถงึ  ปี 2569)
7.5.1.4 วงเงนิทงัสนิของโครงการ บาท

- เงนิงบประมาณ บาท
7.5.1.5 งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
-                    -   -               5.9260             5.9260
-                    -   -               5.9260             5.9260

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

เรมิตน้ - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

ฉบบั 2

( - )

1 2 2 2

ฉบบั 6

( 4 )

2 4 2 2

เรอืง - - 1 2 2

เรอืง - 1 2 2 2

164,260,600

7.5 แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันากฎหมายและกระบวนการยตุธิรรม 5,926,000
7.5.1 โครงการท ี1 : โครงการพฒันากฎหมายการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัการปฏรูิปประเทศ 5,926,000

- เพอืดาํเนินการพฒันา ปรบัปรุง แกไ้ขกฎหมายการศึกษาและกฎหมายทเีกยีวขอ้ง
- เพอืประเมนิผลการบงัคบัใชแ้ละประเมนิผลสมัฤทธกิฎหมายการศึกษาและกฎหมายทเีกยีวขอ้ง
- เพอืส่งเสรมิความรูด้า้นกฎหมายการศึกษาและกฎหมายทเีกยีวขอ้งกบัการบรหิารจดัการศึกษา
- เพอืจดัทาํกฎหมายลาํดบัรองทอีอกตามความในกฎหมายการศึกษา
- เพอืศึกษา วเิคราะห ์วจิยัการบรหิารจดัการการศึกษาเพอืการพฒันากฎหมายการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบับรบิทของสงัคมในปจัจบุนั

กรุงเทพมหานคร และจงัหวดัใน 4 ภูมภิาค

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

164,260,600

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทงัสนิ
1. การทบทวน ปรบัปรุง และพฒันากฎหมายการศึกษา

ตวัชีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ

เชงิปรมิาณ : ร่างกฎหมายการศึกษาในระดบัพระราชบญัญตัิ
ผา่นความเหน็ชอบของคณะกรรมการสภาการศึกษา
และ/หรอืรฐัมนตร ีและ/หรอืคณะรฐัมนตรี

เชงิปรมิาณ : ร่างกฎหมายลาํดบัรองทอีอกตามความใน
กฎหมายการศึกษาผา่นความเหน็ชอบของคณะกรรมการสภา
การศึกษาและ /หรอืรฐัมนตร ีและ/หรอืคณะรฐัมนตรี

เชงิปรมิาณ : จาํนวนขอ้เสนอนโยบายทแีลว้เสร็จ ผา่นความ
เหน็ชอบจากคณะกรรมการ และ/หรอืคณะอนุกรรมการ
ทเีกยีวขอ้ง และ/หรอืคณะกรรมการสภาการศึกษา 
และ/หรอืรฐัมนตรวีา่การกระทรวงศึกษาธกิาร

เชงิปรมิาณ : จาํนวนงานวจิยั และ/หรอื องคค์วามรูท้แีลว้
เสร็จผา่นการพจิารณาของคณะกรรมการสภาการศึกษา
หรอืคณะกรรมการ/อนุกรรมการทเีกยีวขอ้ง/ผูท้รงคุณวุฒิ
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เรมิตน้ - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

ลา้นบาท           18.3346             5.9260     40.0000           50.0000           50.0000
ลา้นบาท           18.3346             5.9260     40.0000           50.0000           50.0000
ลา้นบาท -                    -   -                    -   - 

ลา้นบาท -                    -   -                    -   - 

ลา้นบาท -                    -   -                    -   - 

ลา้นบาท           18.3346             5.9260     40.0000           50.0000           50.0000

ลา้นบาท -                    -   -                    -   - 

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2566 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ .ศ. 2567 - 2569

- งบเงนิอดุหนุน
- งบรายจ่ายอนื

เงนินอกงบประมาณ

รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ

ตวัชีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

- งบดาํเนินงาน
- งบลงทนุ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการพฒันากฎหมายการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัการปฏรูิปประเทศ            5,926,000 บาท
1. งบรายจ่ายอนื                5,926,000 บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการ ปรบัปรุง จดัทาํ และพฒันากฎหมายการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบั
การปฏรูิปประเทศ                5,926,000 บาท
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(ไมม่เีงนินอกงบประมาณ)

8. รายงานสถานะและแผนการใชจ้่ายเงินนอกงบประมาณ
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งบประมาณรายจา่ย บาท บาท
เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท
หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทนีาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วิสยัทศัน์

2. พนัธกจิ

5. พฒันาและส่งเสริมผูม้คีวามสามารถพเิศษทางดา้นวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยี
ตลอดทงัการส่งเสริมการผลติครู อาจารยท์มีคีวามสามารถพเิศษทางดา้นวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี

6. ใหค้าํปรึกษาแนะนาํแก่กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการทเีรียกชืออย่างอนื หน่วยงานอนืของรฐั
หรือหน่วยงานของเอกชน ทมีหีนา้ทเีกียวกบัการจดัการศึกษา หรือสถานศึกษาเฉพาะในเรอืงที
เกียวกบัพนัธกจิตาม 1 ถงึ 5

1. ริเรมิ ดาํเนินการ ส่งเสริม ประสาน และจดัใหม้กีารศึกษา คน้ควา้ วจิยั และพฒันาหลกัสูตร
วธิกีารเรียนรู ้วธิสีอน และการประเมนิผลการเรียนการสอนเกียวกบัวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยทีุกระดบัการศึกษา โดยเนน้การศึกษาขนัพนืฐานเป็นหลกั

2. ส่งเสริม ประสาน และจดัใหม้กีารพฒันาบุคลากร การฝึกอบรมครู อาจารย ์นกัเรียน นิสติ
และนกัศึกษา เกียวกบัการเรียนการสอน และการคน้ควา้วจิยัทางดา้นวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี

3. ส่งเสริม ประสาน และจดัใหม้กีารคน้ควา้ วจิยั ปรบัปรุง และจดัทาํแบบเรียน แบบฝึกหดั
เอกสารทางวชิาการ และสอืการเรียนการสอนทุกประเภท ตลอดทงัประดษิฐอ์ปุกรณ์เกียวกบั
วทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยี

4. ส่งเสริมการพฒันาระบบประกนัคุณภาพ และการประเมนิมาตรฐานการศึกษาทาง
ดา้นวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยี

กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

งบประมาณ ปี 2565 ปี 2566

1,312,215,600 1,693,502,100

- 235,962,300

สสวท. เป็นองคก์รทเีนน้การใชด้จิทิลั และนวตักรรม ในการขบัเคลอืนการวจิยั พฒันาการเรียนการสอน
วทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลย ีเพอืพฒันา และยกระดบัทรพัยากรมนุษย ์ใหม้สีมรรถนะ
ทสีอดคลอ้ง และเท่าทนัพฒันาการของโลก



3. ผลสมัฤทธิและประโยชน์ทคีาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

ผลสมัฤทธิ
หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
และประโยชน์ทีคาดว่าจะไดร้บั ปี 2565 ปี 2566

(1) ผลสมัฤทธ ิ: ผูเ้รียนมคีวามรู ้ความสามารถดา้นวทิยาศาสตร์
คณิตศาสตร ์และเทคโนโลย ีมสีมรรถนะทเีหมาะสมต่อการ
พฒันาตนเอง และการดาํรงชวีติ และรูเ้ท่าทนัเทคโนโลยดีจิทิลั

- ตวัชวีดั : รอ้ยละของผูเ้รียนทใีชค้วามรูด้า้นวทิยาศาสตร์
คณิตศาสตร ์และเทคโนโลย ีในการดาํรงชวีติและสามารถ
เลอืกใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัไดอ้ย่างเหมาะสม

รอ้ยละ  - 60

(2) ผลสมัฤทธ ิ: ผูเ้รียนไดร้บัการศึกษาทมีคุีณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาต ิมทีกัษะการเรียนรู ้และทกัษะทจีาํเป็นในโลก
ยุคใหม่สามารถเขา้ถงึการเรียนรูไ้ดอ้ย่างต่อเนืองตลอดชวีติ
และไดร้บัการพฒันาศกัยภาพตามพหุปญัญา

- ตวัชวีดั : คะแนนเฉลยีของการสอบ O-NET

ดา้นวทิยาศาสตร ์และดา้นคณิตศาสตรข์องโรงเรียน
ในเครือขา่ย สสวท. สูงกวา่คะแนนเฉลยีของประเทศ

รอ้ยละ 3 5

- ตวัชวีดั : รอ้ยละของผูเ้รียนมคีวามสามารถในการใช ้
เทคโนโลย ีและเขา้ถงึแหลง่เรียนรูท้างวทิยาศาสตร ์
คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยไีดอ้ย่างรวดเร็ว

รอ้ยละ  - 75

(3) ผลสมัฤทธ ิ: กาํลงัคนมสีมรรถนะสูง สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของภาคการผลติเป้าหมาย และสามารถสรา้งงานอนาคต

- ตวัชวีดั : รอ้ยละของผูม้คีวามสามารถพเิศษดา้นวทิยาศาสตร์
คณิตศาสตร ์และเทคโนโลย ีซงึพฒันาโดย สสวท. ทไีดร้บัรางวลั
เชดิชูเกยีรตใินระดบัชาต ิและนานาชาต ิ(นบัสะสม)

รอ้ยละ  - 3
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แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาคุณภาพการศกึษาและการเรียนรู ้               1,499.9095               1,168.6001               1,544.9202

2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ               1,499.9095               1,168.6001               1,544.9202

รวมทงัสิน               1,641.8729               1,312.2156               1,693.5021

1. งบประมาณรายจ่ายบคุลากร                 141.9634                 143.6155                 148.5819

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จาํแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

          หน่วย : ลา้นบาท 

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
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5. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัชีวดั หน่วยนบั ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

รวมทงัสนิ ลา้นบาท        1,312.2156        1,929.4644   2,575.6238        2,863.2813        2,942.2095

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท        1,312.2156        1,693.5021   2,575.6238        2,863.2813        2,942.2095

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -            235.9623 -                    -   - 

  - เงนินอกงบประมาณอนืๆ ลา้นบาท                 -            235.9623                 -                   -                   - 

1. ยกระดบัคณุภาพโรงเรยีนระดบัอาํเภอ เพอืลดความ
เหลอืมลาํทางการศึกษา

- ตวัชวีดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนโรงเรยีนทเีขา้ร่วมโครงการ
โรงเรยีนคุณภาพวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยี
ตามมาตรฐานของ สสวท .

โรงเรยีน
(สะสม)

1,500 - - - - 

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท             5.0000 -                    -   -                    - 

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                    -   -                    -   - 

2. สง่เสรมิสนบัสนุนทนุการศึกษาผูมี้ความสามารถพเิศษ
ทางวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยี

- ตวัชวีดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนผูม้คีวามสามารถพเิศษ
ทไีดร้บัการส่งเสรมิและพฒันาเตม็ตามศกัยภาพ

คน 1,685 1,832 2,241 2,510 2,730

- ตวัชวีดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูม้คีวามสามารถพเิศษ
ทไีดร้บัการส่งเสรมิและพฒันาสาํเร็จการศึกษาตาม
หลกัสูตรทกีาํหนด

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท          890.5574        1,110.6269    1,353.1420        1,543.4370        1,658.9450

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                    -   -                    -   - 

3. เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินการภาครฐัดา้นการศึกษา
 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท          143.6155          148.5819    154.3872          160.4247          166.7037

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -            120.0000 -                    -   - 

  - เงนินอกงบประมาณอนืๆ ลา้นบาท                 -            120.0000                 -                   -                   - 

4. วิจยั พฒันา และเผยแพรห่ลกัสูตร สอื กระบวนการ
เรยีนรู ้การวดัประเมินผล รวมทงัพฒันาครูและบคุลากร
ทางการศึกษา และจดักจิกรรมตา่งๆ เพอืพฒันายกระดบั
การศึกษาวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยีของ
นกัเรยีนใหสู้งขึน

- ตวัชวีดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนหลกัสูตร สอื
และกระบวนการจดัการเรยีนรู ้วทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยทีมีคุีณภาพเนน้การพฒันาสมรรถนะ
ของผูเ้รยีนทเีหมาะสมตามช่วงวยั

รายการ 400 120 160 240 300

- ตวัชวีดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนเครอืงมอืการวดั
และประเมนิผลเทยีบมาตรฐานระดบัประเทศ
และระดบันานาชาต ิทมีคุีณภาพ

ฉบบั 12 12 22 22 20

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้* / คา่เป้าหมายของตวัชีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัชีวดั หน่วยนบั ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้* / คา่เป้าหมายของตวัชีวดั

- ตวัชวีดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของความพงึพอใจของ
ผูใ้ชห้ลกัสูตร สอื และกระบวนการเรยีนรูข้อง สสวท .

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท           21.6755           23.4954           67.5110           69.5110           67.5110

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท                  -                    -                    -                    -                    - 

5. พฒันาระบบจดัการเรยีนรูแ้บบออนไลนเ์ป็นแพลตฟอรม์
เพอืขบัเคลอืนการศึกษาในยคุดิจทิลั

- ตวัชวีดัเชงิปรมิาณ : แพลตฟอรม์ดจิทิลัทไีดร้บัการพฒันา ระบบ 2 2 - - -

- ตวัชวีดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนการเขา้ชมสอื Project 14 ลา้นครงั - 9 - - -

- ตวัชวีดัเชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจในการใหบ้รกิาร 
(10 คะแนน)

คะแนน - 7 - - -

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท             5.0000             5.0000                  -                    -                    - 

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท                  -                    -                    -                    -                    - 

6. สง่เสรมิการเรยีนภาษาคอมพวิเตอร ์ (Coding) 

เพอืสง่เสรมิทกัษะการแกป้ญัหาและการใชต้รรกะ
- ตวัชวีดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนหลกัสูตร สอื 
และกระบวนการจดัการเรยีนรูเ้ทคโนโลยดีจิทิลั 
และโคด้ดงิฐานสมรรถนะ

รายการ 24 4 - - -

- ตวัชวีดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนครูและบคุลากร
ทางการศึกษาทเีกยีวขอ้งกบัการจดัการเรยีนรู ้
วทิยาการคาํนวณ เทคโนโลยดีจิทิลั และโคด้ดงิ 
ไดร้บัการพฒันาหรอืฝึกอบรมดา้นเทคโนโลยดีจิทิลั 
และโคด้ดงิเขา้ร่วมตามเกณฑก์ารอบรมของ สสวท .

คน 16,200 4,000 - - -

- ตวัชวีดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของจาํนวนหลกัสูตร สอื 
และกระบวนการจดัการเรยีนรูเ้ทคโนโลยดีจิทิลั 
และโคด้ดงิ มคีวามสอดคลอ้งกบัแนวทางการเรยีนรู ้
ฐานสมรรถนะ

รอ้ยละ - 100 - - -

- ตวัชวีดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของจาํนวนครู 
และบคุลากรทางการศึกษาทเีกยีวขอ้งกบัการจดัการ
เรยีนรูว้ทิยาการคาํนวณ เทคโนโลยดีจิทิลั และโคด้ดงิ
ไดร้บัการพฒันา หรอืฝึกอบรม ดา้นเทคโนโลยดีจิทิลั 
และโคด้ดงิ เขา้ร่วมและผา่นตามเกณฑก์ารอบรม
ของ สสวท.

รอ้ยละ 70 80 - - -

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท           12.5000             9.6000                  -                    -                    - 

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท                  -                    -                    -                    -                    - 
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัชีวดั หน่วยนบั ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้* / คา่เป้าหมายของตวัชีวดั

7. พฒันาครูใหมี้สมรรถนะของครูยคุใหม่ดา้นวิทยาศาสตร ์
คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยี พรอ้มตอ่การจดัการเรยีนรู ้
ในศตวรรษท ี21

- ตวัชวีดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนครูไดร้บัการพฒันาใหม้ี
สมรรถนะจดัการเรยีนรูส้าํหรบัศตวรรษท ี 21

คน 1,000 - - - - 

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท           12.9000 -                    -   -                    - 

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                    -   -                    -   - 

8. พฒันาครูในโรงเรยีนโครงการพระราชดาํร ิใหมี้
ศกัยภาพในการจดัการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์
และเทคโนโลยี

- ตวัชวีดัเชงิปรมิาณ : ครูในโรงเรยีนโครงการพระราชดาํริ
ไดร้บัการพฒันาและเพมิพนูศกัยภาพดา้นเนือหา
และเทคนิคการจดัการเรยีนรูส้าระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

คน 410 420 420 420 420

- ตวัชวีดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของครูในโรงเรยีนโครงการ
พระราชดาํร ิผา่นการพฒันาจาก สสวท .จดักจิกรรม
การเรยีนการสอนใหก้บันกัเรยีนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท             4.7076             4.7869     10.4542           10.4542           10.4542

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                    -   -                    -   - 

9. นกัเรยีนระดบัประถมศึกษาไดร้บัการพฒันาและ
สง่เสรมิศกัยภาพดา้นวิทยาศาสตร ์และคณิตศาสตร ์

- ตวัชวีดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัเรยีนระดบัประถมศึกษา
ทไีดร้บัการพฒันาอจัฉรยิภาพดา้นวทิยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์

คน 6,000 2,000 6,000 6,000 6,000

- ตวัชวีดัเชงิคุณภาพ : นกัเรยีนทไีดร้บัการพฒันา
อจัฉรยิภาพดา้นวทิยาศาสตร ์และคณิตศาสตร์
ผา่นเกณฑก์ารเขา้ร่วมกจิกรรม

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท             7.9678             7.7433     17.5000           17.5000           17.5000

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                    -   -                    -   - 

10. ผูมี้ความสามารถพเิศษไดร้บัการพฒันาอย่างเตม็ศกัยภาพ
เขา้สูอ่าชีพทเีหมาะสม เพอืเป็นกาํลงัในการพฒันาประเทศ
ดว้ยวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และนวตักรรม

- ตวัชวีดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัวทิยาศาสตร ์นกัวจิยั
นกัเทคโนโลย ีนกันวตักรรม และผูเ้ชยีวชาญดา้น
วทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลย ีซงึไดจ้ากการ
สรา้งนกัเรยีน นกัศึกษาทมีคีวามสามารถพเิศษ ทพีฒันา
โดย สสวท. (นบัสะสม)

คน 7,500 7,500 7,600 7,700 7,800

- ตวัชวีดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนผูม้คีวามสามารถพเิศษ
ทไีดร้บัการพฒันาและส่งเสรมิ

คน 11,906 12,091 12,381 12,599 12,645
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัชีวดั หน่วยนบั ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้* / คา่เป้าหมายของตวัชีวดั

- ตวัชวีดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของผูม้คีวามสามารถพเิศษ
ดา้นวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลย ีซงึพฒันา
โดย สสวท.ทไีดร้บัรางวลัเชดิชูเกยีรตใินระดบัชาติ
และนานาชาต ิ(นบัสะสม)

รอ้ยละ - 3 3 3 3

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท          190.0057          203.0000    343.8190          426.5110          383.7207

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                    -   -                    -   - 

11. พฒันา และเผยแพรห่ลกัสูตร สอื กระบวนการเรยีนรู ้
รวมทงัพฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษา เพอืพฒันา
ยกระดบัการศึกษาวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยี
ของนกัเรยีนใหสู้งขึน

- ตวัชวีดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนหลกัสูตร สอื
และกระบวนการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยทีไีดร้บัการพฒันา

รายการ 1 4 4 4 4

- ตวัชวีดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนครูและบคุลากรทาง
การศึกษา ทไีดร้บัการพฒันา และส่งเสรมิดา้นวทิยาศาสตร์
คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยี

คน 120 3,400 6,850 7,950 8,050

- ตวัชวีดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของครูและบคุลากร
ทางการศึกษาทผีา่นการอบรมสามารถปฏบิตัหินา้ที
ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ

รอ้ยละ 80 80 80 80 85

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท           13.2861          174.6677    563.8104          560.4434          552.3749

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -            115.9623 -                    -   - 

  - เงนินอกงบประมาณอนืๆ ลา้นบาท                 -            115.9623                 -                   -                   - 

12. พฒันาหลกัสูตรการจดัการเรยีนรูท้สีง่เสรมิสมรรถนะครู
ในศตวรรษท ี21 และยกระดบัคณุภาพครูในการจดัการเรยีนรู ้
ใหส้อดคลอ้งกบักรอบหลกัสูตรฐานสมรรถนะ

- ตวัชวีดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนหลกัสูตรอบรม และพฒันาครู
ผา่นระบบออนไลน ์ทมีคุีณภาพตามมาตรฐาน สสวท .

และผา่นเกณฑ ์ก.ค.ศ เพอืพฒันาสมรรถนะของผูเ้รยีน
ทเีหมาะสมตามช่วงวยั

 หลกัสูตร - 10 - - -

- ตวัชวีดัเชงิปรมิาณ : ครูและบคุลากรทางการศึกษา 
ไดร้บัการพฒันา และส่งเสรมิการเรยีนรูฐ้านสมรรถนะ

คน 50,000 51,000 - - -

- ตวัชวีดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของครูทผีา่นเกณฑ์
การอบรม และพฒันาวทิยากรแกนนาํ ผา่นระบบออนไลน ์ 

ทมีคุีณภาพตามมาตรฐาน สสวท .

รอ้ยละ 80 80 - - -

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท             5.0000             5.0000 -                    -   - 

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                    -   -                    -   - 
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัชีวดั หน่วยนบั ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้* / คา่เป้าหมายของตวัชีวดั

13. พฒันาและสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนมีความรู ้สมรรถนะ
และทกัษะในศตวรรษท ี21 โดยมุ่งเนน้การจดัการเรยีนรู ้
หลกัสูตรฐานสมรรถนะ และพฒันาระบบสนบัสนุนการเรยีนรู ้
ตลอดจนสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนทกุกลุม่ไดร้บัโอกาสเขา้ถงึการศึกษา
และการเรยีนรูท้หีลากหลาย เขา้ถงึการเรยีนรูอ้ย่างตอ่เนือง
ตลอดชีวิต

- ตวัชวีดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนตน้แบบหลกัสูตร สอื
การจดัการเรยีนรูส้าํหรบัสถานศึกษา

รายการ - 6 30 30 40

- ตวัชวีดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนหลกัสูตร กจิกรรมสาํหรบั
พฒันาครู บคุลากรทางการศึกษาและผูเ้รยีน

หลกัสูตร/
กจิกรรม

- 1 3 3 3

- ตวัชวีดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนครู บคุลากรทางการศึกษา
และผูเ้รยีนทไีดร้บัการพฒันา

คน - 300 3,000 5,000 6,000

- ตวัชวีดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของความพงึพอใจของ
ผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยี (stakeholders)

รอ้ยละ - 75 80 80 85

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -               1.0000        65.0000           75.0000           85.0000

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                    -   -                    -   - 

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2566 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จาํแนกตามลกัษณะรายจา่ย
งบประมาณรายจา่ย บาท

รายจ่ายประจาํ บาท
รายจ่ายลงทนุ บาท

6.2 จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย

แผนงาน
ผลผลติ / โครงการ งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม

รวมทงัสนิ                 -                   -                   -          1,693.5021                 -          1,693.5021

1. แผนงานบคุลากรภาครฐั                 -                   -                   -            148.5819                 -            148.5819

2. แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาคณุภาพการศึกษา
และการเรยีนรู ้

                -                   -                   -          1,544.9202                 -          1,544.9202

ผลผลติท ี1 : หลกัสูตร สอื นวตักรรม และ
กระบวนการเรยีนรูท้ไีดร้บัการวจิยัและพฒันา

                -                   -                   -            174.6677                 -            174.6677

ผลผลติท ี2 : ผูม้คีวามสามารถพเิศษทาง
วทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยี
ไดร้บัการพฒันาและส่งเสรมิ

                -                   -                   -            203.0000                 -            203.0000

โครงการท ี1 : โครงการทนุสนบัสนุนการศึกษา
นกัเรยีน นกัศึกษา และครู เพอืพฒันาใหเ้ป็นผูม้ี
ความสามารถพเิศษดา้นวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์
และเทคโนโลย ีและตอบสนองต่อความตอ้งการ
ของประเทศ และหน่วยงานทเีกยีวขอ้ง

                -                   -                   -          1,110.6269                 -          1,110.6269

โครงการท ี2 : โครงการการปรบัการเรยีนเปลยีน
การสอนของครูวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์
เทคโนโลย ีและสะเตม็ศึกษาตามแนวทาง สสวท.

                -                   -                   -               5.0000                 -               5.0000

โครงการท ี3 : โครงการพฒันาแพลตฟอรม์ดจิทิลั
เพอืการเรยีนรู ้

                -                   -                   -               5.0000                 -               5.0000

โครงการท ี4 : โครงการส่งเสรมิการเรยีน
ภาษาคอมพวิเตอร ์(Coding)

                -                   -                   -               9.6000                 -               9.6000

โครงการท ี5 : โครงการพฒันาครูผูส้อน
วทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลย ีและ
บคุลากรทางการศึกษาในโรงเรยีนโครงการ
พระราชดาํริ

                -                   -                   -               4.7869                 -               4.7869

โครงการท ี6 : โครงการวจิยั วดัผล และ
ประเมนิผลการจดัการเรยีนรูด้า้นวทิยาศาสตร ์
คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยรีะดบัประเทศ และ
ระดบันานาชาติ

                -                   -                   -               4.6221                 -               4.6221

โครงการท ี7 : โครงการพฒันาอจัฉรยิภาพทาง
วทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยี

                -                   -                   -               7.7433                 -               7.7433

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย

1,693,502,100 

1,538,769,900 

154,732,200 
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แผนงาน
ผลผลติ / โครงการ งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย

โครงการท ี8 : โครงการพฒันาหลกัสูตร สอื 
และกระบวนการจดัการเรยีนรู ้ทเีนน้การคดิ
วเิคราะห ์การแกป้ญัหา และกระตุน้ใหเ้กดิ
และใชค้วามคดิสรา้งสรรค ์และสามารถ
นาํไปใชไ้ดจ้รงิ

                -                   -                   -             18.8733                 -             18.8733

โครงการท ี9 : โครงการพฒันาหลกัสูตร 
และการเรยีนรู ้

                -                   -                   -               1.0000                 -               1.0000
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7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

บาท
7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจา่ยเงนิงบประมาณและเงนินอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

           143.6155            268.5819            154.3872            160.4247            166.7037

           143.6155            148.5819            154.3872            160.4247            166.7037

-                     -   -                     -   - 

                  -   -                     -   -                     - 

           143.6155            148.5819            154.3872            160.4247            166.7037

-                     -   -                     -   - 

                  -              120.0000 -                     -   - 

                  -              120.0000 -                     -   - 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิทไีดต้งังบประมาณในปี 2566 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

- เงนินอกงบประมาณอนืๆ
เงนินอกงบประมาณ

7.1 แผนงานบคุลากรภาครฐั 148,581,900

- งบรายจ่ายอนื

หน่วย : ลา้นบาท 

แหลง่เงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้*

รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ

- งบบคุลากร
- งบดาํเนินงาน
- งบเงนิอดุหนุน
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
รายการบุคลากรภาครฐั         148,581,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ         120,000,000  บาท
1. งบเงนิอดุหนุน             148,581,900 บาท

เงนินอกงบประมาณ             120,000,000  บาท
1.1 เงนิอดุหนุนทวัไป             148,581,900 บาท

เงนินอกงบประมาณ             120,000,000  บาท
1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร             148,581,900 บาท

เงนินอกงบประมาณ             120,000,000  บาท
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บาท
บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.1.1 งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
                -                   -            174.6677                 -            174.6677

                -                   -            174.6677                 -            174.6677

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

รายการ 1

( - )

4 4 4 4

คน 120

( 33 )

3,400 6,850 7,950 8,050

รอ้ยละ 80

( - )

80 80 80 80

ตวัชีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนครูและบคุลากรทางการศึกษาทไีดร้บั
การพฒันา และส่งเสรมิดา้นวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์
และเทคโนโลยี

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของครูและบคุลากรทางการศึกษา
ทผีา่นการอบรมสามารถปฏบิตัหินา้ทไีดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนหลกัสูตร สอื และกระบวนการเรยีนรู ้
วทิยาศาสตร ์คณิตศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีไีดร้บัการพฒันา

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

1. วจิยั พฒันา และเผยแพร่องคค์วามรูด้า้นวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร์
และเทคโนโลย ีเพอืยกระดบัคุณภาพการเรยีนรู ้

7.2 แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาคณุภาพการศึกษาและการเรยีนรู ้ 1,544,920,200

7.2.1 ผลผลติท ี1 : หลกัสูตร สอื นวตักรรมและกระบวนการเรยีนรูท้ไีดร้บัการวิจยัและพฒันา 174,667,700

- พฒันาหลกัสูตร และดาํเนินการอบรมผูบ้รหิารโรงเรยีน ศึกษานิเทศก ์และพฒันาเสรมิสรา้งครู สควค .

ใหส้ามารถขบัเคลอืนการจดัการเรยีนการสอนฐานสมรรถนะไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
- สรา้งเครอืขา่ยความร่วมมอืระหวา่ง สสวท. กบัหน่วยงานทเีกยีวขอ้งทจีะร่วมกนัพฒันายกระดบัคุณภาพการศึกษา
โดยใชค้รู สควค. ทเีขา้ร่วมโครงการเป็นผูน้าํการเปลยีนแปลงในพนืที

- เพอืใหท้กุอาํเภอมโีรงเรยีนคุณภาพดา้นวทิยาศาสตรค์ณิตศาสตร ์และเทคโนโลย ีทไีดม้าตรฐานสากล
เพอืลดความเหลอืมลาํทางการศึกษา

- ส่งเสรมิภาพลกัษณ์องคก์ร และประสานความร่วมมอืกบัหน่วยงานทเีกยีวขอ้ง เพอืการยอมรบั สสวท.

ในฐานะผูน้าํการเปลยีนแปลงการเรยีนรูด้า้นวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลย ีของเยาวชนใหท้นัสมยั

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทงัสนิ
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ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน
ตวัชีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

ลา้นบาท           13.2861          290.6300          563.8104          560.4434          552.3749

ลา้นบาท           13.2861          174.6677          563.8104          560.4434          552.3749

ลา้นบาท                 -                   -                   -                   -                   - 

ลา้นบาท                 -                   -                   -                   -                   - 

ลา้นบาท           13.2861          174.6677          563.8104          560.4434          552.3749

ลา้นบาท                 -                   -                   -                   -                   - 

ลา้นบาท                 -            115.9623                 -                   -                   - 

ลา้นบาท                 -            115.9623                 -                   -                   - 

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2566 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

- เงนินอกงบประมาณอนืๆ

- งบลงทนุ
- งบเงนิอดุหนุน
- งบรายจ่ายอนื

เงนินอกงบประมาณ

- งบดาํเนินงาน

รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : หลกัสูตร สอื นวตักรรมและกระบวนการเรียนรูท้ีไดร้บั
            การวิจยัและพฒันา         174,667,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ         115,962,300  บาท
1. งบเงนิอดุหนุน             174,667,700 บาท

เงนินอกงบประมาณ             115,962,300  บาท
1.1 เงนิอดุหนุนทวัไป             174,667,700 บาท

เงนินอกงบประมาณ             115,962,300  บาท
1) ค่าทดีนิ/สงิก่อสรา้ง             154,732,200 บาท

เงนินอกงบประมาณ              85,962,300  บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารสาํนกังานสถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
พรอ้มสงิก่อสรา้งประกอบ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
1 แห่ง             149,591,400 บาท
วงเงนิทงัสนิ             831,063,100  บาท
เงนินอกงบประมาณ              83,106,300  บาท
เงนิงบประมาณ             747,956,800  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ             149,591,400  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ             199,455,100  บาท
ปี 2568 ผูกพนังบประมาณ             199,455,100  บาท
ปี 2569 ผูกพนังบประมาณ             199,455,200  บาท

(2) ค่าควบคุมงานก่อสรา้งอาคารสาํนกังานสถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีพรอ้มสงิก่อสรา้งประกอบ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง                5,140,800 บาท
วงเงนิทงัสนิ              28,560,000  บาท
เงนินอกงบประมาณ                2,856,000  บาท
เงนิงบประมาณ              25,704,000  บาท
ปี 2566 ตงังบประมาณ                5,140,800  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                6,854,400  บาท
ปี 2568 ผูกพนังบประมาณ                6,854,400  บาท
ปี 2569 ผูกพนังบประมาณ                6,854,400  บาท

2) เงนิอดุหนุนสาํหรบัค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน              19,935,500 บาท
เงนินอกงบประมาณ              30,000,000  บาท
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บาท
วตัถปุระสงค ์: 

7.2.2.1 งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
                -                   -            203.0000                 -            203.0000

                -                   -            203.0000                 -            203.0000

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

คน 11,906

( 9,595 )

12,091 12,381 12,599 12,645

คน 7,500

( - )

7,500 7,600 7,700 7,800

รอ้ยละ 80

( - )

80 80 80 80

รอ้ยละ - � 3 3 3 3

ลา้นบาท          190.0057          203.0000          343.8190          426.5110          383.7207

ลา้นบาท          190.0057          203.0000          343.8190          426.5110          383.7207

ลา้นบาท                 -                   -                   -                   -                   - 

ลา้นบาท                 -                   -                   -                   -                   - 

ลา้นบาท          190.0057          203.0000          343.8190          426.5110          383.7207

ลา้นบาท                 -                   -                   -                   -                   - 

ลา้นบาท                 -                   -                   -                   -                   - 

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2566 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

เงนินอกงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูม้คีวามสามารถพเิศษ
ทไีดร้บัการพฒันาและส่งเสรมิ
เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัวทิยาศาสตร ์นกัวจิยั นกัเทคโนโลยี
นกันวตักรรม และผูเ้ชยีวชาญดา้นวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์
และเทคโนโลย ีซงึไดจ้ากการสรา้งนกัเรยีน นกัศึกษาทมีี
ความสามารถพเิศษ ทพีฒันาโดย สสวท. (นบัสะสม)

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของผูม้คีวามสามารถพเิศษ
ทไีดร้บัการพฒันาและส่งเสรมิตามเกณฑท์กีาํหนด
เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของผูม้คีวามสามารถพเิศษดา้น
วทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลย ีซงึพฒันาโดย 
สสวท. ทไีดร้บัรางวลัเชดิชูเกยีรตใินระดบัชาตแิละนานาชาติ
(นบัสะสม)

รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอนื

ตวัชีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

7.2.2 ผลผลติท ี2 : ผูมี้ความสามารถพเิศษทางวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยี
                      ไดร้บัการพฒันาและสง่เสรมิ                             203,000,000

 - เร่งรดัพฒันาและส่งเสรมิผูม้คีวามสามารถพเิศษดา้นวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลย ี
   เพอืเป็นกาํลงัในการพฒันาประเทศดว้ยวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลย ีและนวตักรรมตามนโยบายประเทศไทย 4.0

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทงัสนิ
1. พฒันาและส่งเสรมิผูม้คีวามสามารถพเิศษทางวทิยาศาสตร ์
คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยี
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : ผูมี้ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และ
            เทคโนโลยีไดร้บัการพฒันาและสง่เสริม         203,000,000 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน             203,000,000 บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทวัไป             203,000,000 บาท
1) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน              23,000,000 บาท
2) เงนิอดุหนุนมลูนิธส่ิงเสรมิโอลมิปิกวชิาการ และพฒันามาตรฐานวทิยาศาสตร์
ศึกษาในพระอปุถมัภส์มเดจ็พระเจา้พนีางเธอเจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา
กรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร ์(สอวน.)             170,000,000 บาท

3) เงนิอดุหนุนสาํหรบัการเป็นเจา้ภาพการจดัการแขง่ขนัวทิยาศาสตรโ์อลมิปิก
ระหวา่งประเทศระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ครงัท ี20 ในประเทศ พ.ศ. 2566              10,000,000 บาท
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บาท
7.2.3.1 วตัถปุระสงค์

7.2.3.2 สถานทดีาํเนินการ

7.2.3.3 ระยะเวลาดาํเนินการ    19 ปี  (ปี 2561 ถงึ  ปี 2579)

7.2.3.4 วงเงนิทงัสนิของโครงการ บาท
- เงนิงบประมาณ บาท
- เงนินอกงบประมาณ บาท

7.2.3.5 งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
                -                   -          1,110.6269                 -          1,110.6269

                -                   -          1,110.6269                 -          1,110.6269

7.2.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

เรมิตน้ - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

คน 1,685

( 1,655 )

1,832 2,241 2,510 5,600

รอ้ยละ 85

( - )

85 85 85 85

รอ้ยละ - 60 60 65 65

รอ้ยละ 85

( - )

85 85 85 85

                79,367,704,400

7.2.3 โครงการท ี1 : โครงการทนุสนบัสนุนการศึกษานกัเรยีน นกัศึกษาและครู เพอืพฒันาใหเ้ป็น
ผูมี้ความสามารถพเิศษดา้นวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยี และ
ตอบสนองตอ่ความตอ้งการของประเทศและหน่วยงานทเีกยีวขอ้ง 1,110,626,900

- เพอืส่งเสรมิสนบัสนุนทนุการศึกษาสาํหรบันกัเรยีน นิสติ นกัศึกษา โครงการพฒันาและส่งเสรมิ
ผูม้คีวามสามารถพเิศษทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี (พสวท.)

- เพอืส่งเสรมิสนบัสนุนทนุการศึกษาสาํหรบันกัเรยีน นิสติ นกัศึกษา โครงการโอลมิปิกวชิาการ
- เพอืส่งเสรมิสนบัสนุนทนุการศึกษาสาํหรบันกัเรยีน นิสติ นกัศึกษา โครงการผลติครูทมีี
ความสามารถพเิศษทางวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์(สควค.)

สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(สสวท.) ศูนยโ์รงเรยีน และศูนยม์หาวทิยาลยัในโครงการ

                80,755,704,400

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูม้คีวามสามารถพเิศษทไีดร้บั
การส่งเสรมิและพฒันาเตม็ตามศกัยภาพ

1,388,000,000

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทงัสนิ
1. ทนุสนบัสนุนการศึกษานกัเรยีน นกัศึกษา และครูเพอืพฒันาใหเ้ป็น
ผูม้คีวามสามารถพเิศษดา้นวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยี

ตวัชีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูม้คีวามสามารถพเิศษทไีดร้บั
การส่งเสรมิและพฒันาสาํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรทกีาํหนด
เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของนกัเรยีน นิสติ นกัศึกษาทไีดร้บั
การพฒันาศกัยภาพมผีลการศึกษาอยูใ่นเกณฑท์สูีงกวา่
มาตรฐานทกีาํหนดไว ้

เชงิเวลา : รอ้ยละผูม้คีวามสามารถพเิศษทไีดร้บัการส่งเสรมิ
และพฒันาสาํเร็จการศึกษา ตามหลกัสูตรทกีาํหนดภายใน
ระยะเวลาทกีาํหนด
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เรมิตน้ - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน
ตวัชีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

ลา้นบาท        4,330.8705        1,110.6269        1,353.1420        1,543.4370       72,417.6280

ลา้นบาท        2,942.8705        1,110.6269        1,353.1420        1,543.4370       72,417.6280

ลา้นบาท                 -                   -                   -                   -                   - 

ลา้นบาท                 -                   -                   -                   -                   - 

ลา้นบาท        2,942.8705        1,110.6269        1,353.1420        1,543.4370       72,417.6280

ลา้นบาท                 -                   -                   -                   -                   - 

ลา้นบาท        1,388.0000                 -                   -                   -                   - 

ลา้นบาท        1,388.0000                 -                   -                   -                   - 

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2566 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ

- งบดาํเนินงาน
- งบลงทนุ
- งบเงนิอดุหนุน
- งบรายจ่ายอนื

เงนินอกงบประมาณ
- เงนินอกงบประมาณอนืๆ

329



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการทุนสนบัสนุนการศึกษานกัเรียน นกัศึกษา และครู 
             เพอืพฒันาใหเ้ป็นผูมี้ความสามารถพิเศษดา้นวิทยาศาสตร ์
             คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยี และตอบสนองต่อความ
             ตอ้งการของประเทศ และหน่วยงานทีเกยีวขอ้ง       1,110,626,900 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน           1,110,626,900 บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทวัไป           1,110,626,900 บาท
1) เงนิอดุหนุนการศึกษาทนุนกัเรยีน นกัศึกษา และครู เพอืพฒันาใหเ้ป็น
ผูม้คีวามสามารถพเิศษดา้นวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยี           1,110,626,900 บาท
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บาท
7.2.4.1 วตัถปุระสงค์

7.2.4.2 สถานทดีาํเนินการ

7.2.4.3 ระยะเวลาดาํเนินการ    5 ปี  (ปี 2562 ถงึ  ปี 2566)

7.2.4.4 วงเงนิทงัสนิของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท
7.2.4.5 งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
                -                   -               5.0000                 -               5.0000

                -                   -               5.0000                 -               5.0000

7.2.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

เรมิตน้ - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

หลกัสูตร - 10 - - -

คน 165,000

( 172,550 )

51,000 - - -

รอ้ยละ 80

( - )

80 - - -

7.2.4 โครงการท ี2 : โครงการการปรบัการเรยีนเปลยีนการสอนของครูวิทยาศาสตร ์
                       คณิตศาสตร ์เทคโนโลยี และสะเตม็ศึกษาตามแนวทาง สสวท .                               5,000,000

 - เพอืพฒันาหลกัสูตร กจิกรรม และสอือบรมครูดว้ยรูปแบบออนไลนร์ะดบัการศึกษาขนัพนืฐาน 

 - เพอืพฒันาครูใหม้ศีกัยภาพตามกรอบสมรรถนะครูวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลย ี
   ของ สสวท. ผา่นการใหบ้รกิารแพลตฟอรม์ดจิทิลัเพอืการเรยีนรู ้ร่วมกบัหน่วยงานเครอืขา่ย 
 - เพอืพฒันาครูผูส้อนหรอืบคุลากรทางการศึกษาใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกยีวกบัการออกแบบ
   กจิกรรมและการประเมนิการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนตามกรอบการเรยีนรูฐ้านสมรรถนะ 
 - เพอืพฒันาความรูค้วามสามารถของนกัเรยีนและครูในการทาํงานวจิยัวทิยาศาสตรส์งิแวดลอ้ม 

   การเปลยีนแปลงภูมอิากาศ ผลกระทบ ภยัธรรมชาต ิและภยัพบิตัจิากการเปลยีนแปลงภูมอิากาศ 

 - เพอืใหน้กัเรยีน ครู และบคุลากรทางการศึกษาทเีขา้ร่วมโครงการไดม้โีอกาสในการแสดงผลงานวจิยั 
   และแลกเปลยีนประสบการณ์ในการทาํงานวจิยัทางดา้นวทิยาศาสตรส์งิแวดลอ้ม และนวตักรรม
   ในการแกป้ญัหา และการอนุรกัษท์รพัยากรนาํ รวมถงึสรา้งเครอืขา่ยความร่วมมอืทางดา้นวชิาการ
   ทงัในระดบัประเทศ และระดบันานาชาติ

ทวัประเทศ

                   420,771,400

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

                   420,771,400

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทงัสนิ
1. พฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษาตามแนวทางสะเตม็ศึกษา

ตวัชีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนหลกัสูตรอบรม และพฒันาครู 
ผา่นระบบออนไลน ์ทมีคุีณภาพตามมาตรฐาน สสวท.

และผา่นเกณฑ ์ก.ค.ศ เพอืพฒันาสมรรถนะของผูเ้รยีน
ทเีหมาะสมตามช่วงวยั

เชงิปรมิาณ : ครูและบคุลากรทางการศึกษา ไดร้บั
การพฒันาและส่งเสรมิการเรยีนรูฐ้านสมรรถนะ
เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของครูทผีา่นเกณฑก์ารอบรม
และพฒันาวทิยากรแกนนาํ ผา่นระบบออนไลน ์ทมีคุีณภาพ
ตามมาตรฐาน สสวท.
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เรมิตน้ - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**
ตวัชีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

ลา้นบาท          415.7714             5.0000                 -                   -                   - 

ลา้นบาท          415.7714             5.0000                 -                   -                   - 

ลา้นบาท                 -                   -                   -                   -                   - 

ลา้นบาท                 -                   -                   -                   -                   - 

ลา้นบาท          415.7714             5.0000                 -                   -                   - 

ลา้นบาท                 -                   -                   -                   -                   - 

ลา้นบาท                 -                   -                   -                   -                   - 

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2566 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ

- งบดาํเนินงาน
- งบลงทนุ
- งบเงนิอดุหนุน
- งบรายจ่ายอนื

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการการปรบัการเรียนเปลยีนการสอนของครู
             วิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา
             ตามแนวทาง สสวท.            5,000,000 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน                5,000,000 บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทวัไป                5,000,000 บาท
1) เงนิอดุหนุนโครงการการปรบัการเรยีนเปลยีนการสอนของครูวทิยาศาสตร ์
   คณิตศาสตร ์เทคโนโลย ีและสะเต็มศึกษาตามแนวทาง สสวท.                5,000,000 บาท
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บาท
7.2.5.1 วตัถปุระสงค์

7.2.5.2 สถานทดีาํเนินการ

7.2.5.3 ระยะเวลาดาํเนินการ    4 ปี  (ปี 2563 ถงึ  ปี 2566)

7.2.5.4 วงเงนิทงัสนิของโครงการ บาท
- เงนิงบประมาณ บาท

7.2.5.5 งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
                -                   -               5.0000                 -               5.0000

                -                   -               5.0000                 -               5.0000

7.2.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

เรมิตน้ - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

ระบบ 5 2 - - -

( 5 )

ลา้นครงั - 9 - - -

คะแนน - 7 - - -

ลา้นบาท           35.0000             5.0000                 -                   -                   - 

ลา้นบาท           35.0000             5.0000                 -                   -                   - 

ลา้นบาท                 -                   -                   -                   -                   - 

ลา้นบาท                 -                   -                   -                   -                   - 

ลา้นบาท           35.0000             5.0000                 -                   -                   - 

ลา้นบาท                 -                   -                   -                   -                   - 

ลา้นบาท                 -                   -                   -                   -                   - 

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2566 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

7.2.5 โครงการท ี3 : โครงการพฒันาแพลตฟอรม์ดิจทิลัเพอืการเรยีนรู ้ 5,000,000

- พฒันารูปแบบ และกระบวนการใชแ้พลตฟอรม์ดจิทิลั เพอืยกระดบัการจดัการศึกษาวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยใีนโรงเรยีนกลุม่ต่าง ๆ

- พฒันากระบวนการวเิคราะหข์อ้มลูการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนเพอืการกาํหนดเสน้ทางการเรยีนรูร้ายบคุคล
(personal learning path) การแนะนาํสอืและกจิกรรมการเรยีนรู ้(learning material and activity

recommendation) และการใหค้าํแนะนาํรายบคุคล (coaching) ทสีามารถใชใ้นแพลตฟอรม์เพอืการเรยีนรู ้
และพฒันาตนเองได ้

- ศึกษาความสมัพนัธข์องการออกแบบ และองคป์ระกอบของสอื และกจิกรรมการเรยีนรูก้บัการกระตุน้ความสนใจ
และผลสมัฤทธขิองการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนกลุม่ต่าง ๆ

- บรหิารจดัการเพอืใหบ้รกิารดจิทิลัแพลตฟอรม์อยา่งต่อเนือง

สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีและโรงเรยีนนาํร่อง

40,000,000

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

40,000,000

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทงัสนิ
1. พฒันาแพลตฟอรม์ดจิทิลัเพอืการเรยีนรู ้

ตวัชีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนแพลตฟอรม์ดจิทิลัทไีดร้บัการพฒันา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนการเขา้ชมสอื Project 14

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจในการใหบ้รกิาร (10 คะแนน)

รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ

- งบดาํเนินงาน
- งบลงทนุ
- งบเงนิอดุหนุน
- งบรายจ่ายอนื

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการพฒันาแพลตฟอรม์ดิจทิลัเพอืการเรียนรู ้            5,000,000 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน                5,000,000 บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทวัไป                5,000,000 บาท
1) เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาแพลตฟอรม์ดจิทิลัเพอืการเรยีนรู ้                5,000,000 บาท
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บาท
7.2.6.1 วตัถปุระสงค์

7.2.6.2 สถานทดีาํเนินการ

7.2.6.3 ระยะเวลาดาํเนินการ    4 ปี  (ปี 2563 ถงึ  ปี 2566)

7.2.6.4 วงเงนิทงัสนิของโครงการ บาท
- เงนิงบประมาณ บาท

7.2.6.5 งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
                -                   -               9.6000                 -               9.6000

                -                   -               9.6000                 -               9.6000

7.2.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

เรมิตน้ - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

รายการ 128

( 139 )

4 - - -

คน 46,200

( 377,902 )

4,000 - - -

รอ้ยละ - 100 - - -

รอ้ยละ 70

( - )

80 - - -

122,100,000

7.2.6 โครงการท ี4 : โครงการสง่เสรมิการเรยีนภาษาคอมพวิเตอร ์(Coding) 9,600,000

- เพอืส่งเสรมิการใชห้ลกัสูตร สอื และกระบวนการจดัการเรยีนการสอนฐานสมรรถนะดา้นเทคโนโลยดีจิทิลั
และโคด้ดงิ ซงึเนน้การคดิ วเิคราะห ์แกป้ญัหา และการใชต้รรกะ

สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(สสวท.) ศูนยโ์รงเรยีน และศูนยม์หาวทิยาลยัทวัประเทศ

122,100,000

เชงิปรมิาณ : จาํนวนหลกัสูตร สอื และกระบวนการ
จดัการเรยีนรูเ้ทคโนโลยดีจิทิลั และโคด้ดงิ ฐานสมรรถนะ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทงัสนิ
1. ส่งเสรมิการเรยีนภาษาคอมพวิเตอร ์(Coding)

ตวัชีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนครูและบคุลากรทางการศึกษา
ทเีกยีวขอ้งกบัการจดัการเรยีนรูว้ทิยาการคาํนวณ 

เทคโนโลยดีจิทิลั และโคด้ดงิ ไดร้บัการพฒันาหรอื
ฝึกอบรมดา้นเทคโนโลยดีจิทิลั และโคด้ดงิ 
เขา้ร่วมตามเกณฑก์ารอบรมของ สสวท.

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของจาํนวนหลกัสูตร สอื และ
กระบวนการจดัการเรยีนรูเ้ทคโนโลยดีจิทิลั และโคด้ดงิ 
มคีวามสอดคลอ้งกบัแนวทางการเรยีนรูฐ้านสมรรถนะ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของจาํนวนครูและบคุลากรทาง
การศึกษาทเีกยีวขอ้งกบัการจดัการเรยีนรูว้ทิยาการคาํนวณ
เทคโนโลยดีจิทิลั และโคด้ดงิ ไดร้บัการพฒันาหรอืฝึกอบรม
ดา้นเทคโนโลยดีจิทิลั และโคด้ดงิ เขา้ร่วม และผา่น
ตามเกณฑก์ารอบรมของ สสวท.
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เรมิตน้ - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน
ตวัชีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

ลา้นบาท          112.5000             9.6000                 -                   -                   - 

ลา้นบาท          112.5000             9.6000                 -                   -                   - 

ลา้นบาท                 -                   -                   -                   -                   - 

ลา้นบาท                 -                   -                   -                   -                   - 

ลา้นบาท          112.5000             9.6000                 -                   -                   - 

ลา้นบาท                 -                   -                   -                   -                   - 

ลา้นบาท                 -                   -                   -                   -                   - 

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2566 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอนื
เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการสง่เสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร ์(Coding)            9,600,000 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน                9,600,000 บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทวัไป                9,600,000 บาท
1) เงนิอดุหนุนโครงการส่งเสรมิการเรยีนภาษาคอมพวิเตอร ์(Coding)                9,600,000 บาท
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บาท
7.2.7.1 วตัถปุระสงค์

7.2.7.2 สถานทดีาํเนินการ

7.2.7.3 ระยะเวลาดาํเนินการ    6 ปี  (ปี 2564 ถงึ  ปี 2569)

7.2.7.4 วงเงนิทงัสนิของโครงการ บาท
- เงนิงบประมาณ บาท

7.2.7.5 งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
                -                   -               4.7869                 -               4.7869

                -                   -               4.7869                 -               4.7869

7.2.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

เรมิตน้ - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

คน 810

( 435 )

420 420 420 420

รอ้ยละ 80

( - )

80 80 80 80

7.2.7 โครงการท ี5 : โครงการพฒันาครูผูส้อนวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยี 
และบคุลากรทางการศึกษาในโรงเรยีนโครงการพระราชดาํริ 4,786,900

- เพอืพฒันาครูโรงเรยีนในโครงการพระราชดาํรสิมเดจ็พระกนิษฐาธริาชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ
สยามบรมราชกมุาร ีใหม้ศีกัยภาพในการจดัการเรยีนรูก้ลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร์
และเทคโนโลย ีตามแนวทางฐานสมรรถนะ

- เพอืพฒันาครูของโรงเรยีนวงัไกลกงัวล และโรงเรยีนในพนืทใีกลเ้คยีง ใหม้ศีกัยภาพในการจดัการเรยีนรู ้
กลุม่สาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์และกลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์และเทคโนโลยี

- เพอืพฒันาครูและบคุลการทางการศึกษาปฐมวยั ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถจดัประสบการณ์
การเรยีนรูใ้นระดบัปฐมวยัตามแนวทางสะเตม็ศึกษา และโครงการบา้นนกัวทิยาศาสตรน์อ้ย

ทวัประเทศ

56,966,000

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

56,966,000

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทงัสนิ
1. พฒันาครูในโรงเรยีนโครงการพระราชดาํริ

ตวัชีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนบั

เชงิปรมิาณ : ครูในโรงเรยีนโครงการพระราชดาํร ิไดร้บัการ
พฒันา และเพมิพนูศกัยภาพดา้นเนือหา และเทคนิค
การจดัการเรยีนรูส้าระการเรยีนรู ้วทิยาศาสตร ์และเทคโนโลยี

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของครูในโรงเรยีนโครงการพระราชดาํริ
ผา่นการพฒันาจาก สสวท. จดักจิกรรมการเรยีนการสอน
ใหก้บันกัเรยีนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
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เรมิตน้ - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**
ตวัชีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนบั

ลา้นบาท           20.8165             4.7869           10.4542           10.4542           10.4542

ลา้นบาท           20.8165             4.7869           10.4542           10.4542           10.4542

ลา้นบาท                 -                   -                   -                   -                   - 

ลา้นบาท                 -                   -                   -                   -                   - 

ลา้นบาท           20.8165             4.7869           10.4542           10.4542           10.4542

ลา้นบาท                 -                   -                   -                   -                   - 

ลา้นบาท                 -                   -                   -                   -                   - 

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2566 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

      - งบดาํเนินงาน

รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ

      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอนื
เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการพฒันาครูผูส้อนวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์
             และเทคโนโลยี และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน
             โครงการพระราชดาํริ            4,786,900 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน                4,786,900 บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทวัไป                4,786,900 บาท
1) เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาครูผูส้อนวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร์
และเทคโนโลย ีและบคุลากรทางการศึกษา ในโรงเรยีนโครงการพระราชดาํริ                4,786,900 บาท
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บาท
7.2.8.1 วตัถปุระสงค์

7.2.8.2 สถานทดีาํเนินการ

7.2.8.3 ระยะเวลาดาํเนินการ    7 ปี  (ปี 2563 ถงึ  ปี 2569)

7.2.8.4 วงเงนิทงัสนิของโครงการ บาท
- เงนิงบประมาณ บาท

7.2.8.5 งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
                -                   -               4.6221                 -               4.6221

                -                   -               4.6221                 -               4.6221

7.2.8.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

เรมิตน้ - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

ฉบบั 68

( 76 )

12 22 22 20

ฉบบั 17

( 13 )

1 2 2 2

98,776,400

7.2.8 โครงการท ี6 : โครงการวิจยั วดัผล และประเมินผลการจดัการเรยีนรูด้า้นวิทยาศาสตร ์
คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยีระดบัประเทศ และระดบันานาชาติ 4,622,100

- เพอืดาํเนินการวจิยัในโปรแกรมประเมนิสมรรถนะนกัเรยีนมาตรฐานสากล (PISA) ร่วมกบั
องคก์ารเพอืความร่วมมอืทางเศรษฐกจิ และการพฒันา (OECD)

- เพอืพฒันาขอ้สอบวชิาวทิยาศาสตร ์และคณิตศาสตร ์สาํหรบัคดัเลอืกนกัเรยีนระดบัชนัมธัยมศกึษาตอนปลาย
เขา้ศึกษาต่อระดบัอดุมศึกษา (TCAS) ร่วมกบัทปีระชมุอธกิารบดแีหง่ประเทศไทย (ทปอ.)

- เพอืศึกษาคุณภาพของขอ้สอบวชิาวทิยาศาสตร ์และคณิตศาสตร ์สาํหรบัคดัเลอืกนกัเรยีนระดบัชนัมธัยมศกึษา
ตอนปลายเขา้ศึกษาต่อระดบัอดุมศึกษา

- เพอืพฒันาเครอืงมอืประเมนิสมรรถนะของผูเ้รยีน และความสามารถของครูในการจดัการเรยีนรูต้ามหลกัสูตร
ฐานสมรรถนะ

- เพอืประเมนิ และตดิตามผลการใชห้ลกัสูตรฐานสมรรถนะระยะแรก ปี พ.ศ. 2566

สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีและโรงเรยีนระดบัประถม และมธัยมศกึษาทวัประเทศ

98,776,400

เชงิปรมิาณ : จาํนวนเครอืงมอืการวดั และประเมนิผลเทยีบ
มาตรฐานระดบัประเทศ และระดบันานาชาตทิมีคุีณภาพ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทงัสนิ
1. วจิยั วดัผล และประเมนิผลการจดัการเรยีนรูด้า้นวทิยาศาสตร์
คณิตศาสตร ์และเทคโนโลย ีระดบัประเทศ และระดบันานาชาติ

ตวัชีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิคุณภาพ : ขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย และเชงิปฏบิตักิาร
เพอืยกระดบัคุณภาพการศึกษาของประเทศ
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เรมิตน้ - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน
ตวัชีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

ลา้นบาท           32.1543             4.6221           20.0000           22.0000           20.0000

ลา้นบาท           32.1543             4.6221           20.0000           22.0000           20.0000

ลา้นบาท                 -                   -                   -                   -                   - 

ลา้นบาท                 -                   -                   -                   -                   - 

ลา้นบาท           32.1543             4.6221           20.0000           22.0000           20.0000

ลา้นบาท                 -                   -                   -                   -                   - 

ลา้นบาท                 -                   -                   -                   -                   - 

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2566 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอนื
เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการวิจยั วดัผล และประเมินผลการจดัการเรียนรู ้
             ดา้นวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยี
             ระดบัประเทศ และระดบันานาชาติ            4,622,100 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน                4,622,100 บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทวัไป                4,622,100 บาท
1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยั วดัผล และประเมนิผลการจดัการเรยีนรู ้
   ดา้นวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยรีะดบัประเทศ และระดบันานาชาติ                4,622,100 บาท
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บาท
7.2.9.1 วตัถปุระสงค์

7.2.9.2 สถานทดีาํเนินการ

7.2.9.3 ระยะเวลาดาํเนินการ    7 ปี  (ปี 2563 ถงึ  ปี 2569)

7.2.9.4 วงเงนิทงัสนิของโครงการ บาท
- เงนิงบประมาณ บาท

7.2.9.5 งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
                -                   -               7.7433                 -               7.7433

                -                   -               7.7433                 -               7.7433

7.2.9.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

เรมิตน้ - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

คน 12,000

( 6,876 )

2,000 6,000 6,000 6,000

รอ้ยละ 80

( - )

80 80 80 80

ลา้นบาท           49.1064             7.7433           17.5000           17.5000           17.5000

ลา้นบาท           49.1064             7.7433           17.5000           17.5000           17.5000

ลา้นบาท                 -                   -                   -                   -                   - 

ลา้นบาท                 -                   -                   -                   -                   - 

ลา้นบาท           49.1064             7.7433           17.5000           17.5000           17.5000

ลา้นบาท                 -                   -                   -                   -                   - 

ลา้นบาท                 -                   -                   -                   -                   - 

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2566 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

7,743,300

- เพอืสรรหาผูม้คีวามสามารถพเิศษทางวทิยาศาสตร ์และคณิตศาสตร์
- เพอืส่งเสรมินกัเรยีนผูม้คีวามสามารถพเิศษทางวทิยาศาสตร ์และคณิตศาสตร์
- เพอืสรา้งบรรยากาศใหน้กัเรยีนสนใจการเรยีนวทิยาศาสตร ์และคณิตศาสตร ์โดยเนน้การเรยีนรู ้
แบบลงมอืปฏบิตัจิรงิ (Active Learning)

- เพอืพฒันา และขยายผลการจดักจิกรรมเสรมิหลกัสูตร สาํหรบันกัเรยีนผูม้คีวามสามารถพเิศษ
ทางวทิยาศาสตร ์และคณิตศาสตร์

สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีและศูนยพ์ฒันาอจัฉรยิภาพทางวทิยาศาสตร ์
และคณิตศาสตร ์สสวท.

109,349,700

109,349,700

7.2.9 โครงการท ี7 : โครงการพฒันาอจัฉรยิภาพทางวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์
และเทคโนโลยี

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทงัสนิ
1. พฒันาอจัฉรยิภาพนกัเรยีนดา้นวทิยาศาสตร ์และคณิตศาสตร์

- งบเงนิอดุหนุน

ตวัชีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัเรยีนระดบัประถมศกึษาทไีดร้บั
การพฒันาอจัฉรยิภาพดา้นวทิยาศาสตร ์และคณิตศาสตร์
เชงิคุณภาพ : นกัเรยีนทไีดร้บัการพฒันาอจัฉรยิภาพ
ดา้นวทิยาศาสตร ์และคณิตศาสตร ์ผา่นเกณฑ์
รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ

- งบดาํเนินงาน
- งบลงทนุ

- งบรายจ่ายอนื
เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการพฒันาอจัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์
             และเทคโนโลยี            7,743,300 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน                7,743,300 บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทวัไป                7,743,300 บาท
1) เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาอจัฉรยิภาพทางวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยี                7,743,300 บาท
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บาท
7.2.10.1 วตัถปุระสงค์

7.2.10.2 สถานทดีาํเนินการ

7.2.10.3 ระยะเวลาดาํเนินการ    7 ปี  (ปี 2563 ถงึ  ปี 2569)

7.2.10.4 วงเงนิทงัสนิของโครงการ บาท
- เงนิงบประมาณ บาท

7.2.10.5 งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
                -                   -             18.8733                 -             18.8733

                -                   -             18.8733                 -             18.8733

7.2.10.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

เรมิตน้ - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

รายการ 1,060

( 1,177 )

120 160 240 300

รอ้ยละ 80

( - )

80 80 80 80

ตวัชีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

- เพอืพฒันาและส่งเสรมิการใชห้ลกัสูตร สอื และกระบวนการเรยีนรูต้ามกรอบหลกัสูตร
ฐานสมรรถนะในระดบัการศึกษาขนัพนืฐาน กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยทีมีคุีณภาพ เนน้การคดิวเิคราะห ์แกป้ญัหา และการนาํไปใช ้

- เพอืดาํเนินการวจิยัรูปแบบ และแนวทางการใชส้อืการจดัการเรยีนรู ้เพอืเพมิประสทิธภิาพ
การจดัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรใ์นชนัเรยีนทเีนน้ฐานสมรรถนะ

สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

263,433,800

263,433,800

หน่วย:ลา้นบาท

18,873,300

7.2.10 โครงการท ี8 : โครงการพฒันาหลกัสูตร สอื และกระบวนการจดัการเรยีนรู ้
ทเีนน้การคดิวิเคราะห ์การแกป้ญัหา และกระตุน้ใหเ้กดิ
และใชค้วามคดิสรา้งสรรค ์และสามารถนําไปใชไ้ดจ้รงิ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนหลกัสูตร สอื และกระบวนการจดัการ
เรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยทีมีคุีณภาพ
เนน้การพฒันาสมรรถนะของผูเ้รยีนทเีหมาะสมตามช่วงวยั

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของความพงึพอใจของผูน้าํหลกัสูตร สอื
กระบวนการเรยีนรูไ้ปใช ้

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทงัสนิ
1. วจิยัและพฒันาหลกัสูตร สอื และกระบวนการเรยีนรูก้ลุม่สาระ
การเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์และเทคโนโลย ีและกลุม่สาระการเรยีนรู ้
คณิตศาสตร์
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เรมิตน้ - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน
ตวัชีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

ลา้นบาท          102.0275           18.8733           47.5110           47.5110           47.5110

ลา้นบาท          102.0275           18.8733           47.5110           47.5110           47.5110

ลา้นบาท                 -                   -                   -                   -                   - 

ลา้นบาท                 -                   -                   -                   -                   - 

ลา้นบาท          102.0275           18.8733           47.5110           47.5110           47.5110

ลา้นบาท                 -                   -                   -                   -                   - 

ลา้นบาท                 -                   -                   -                   -                   - 

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2566 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

- งบลงทนุ
- งบเงนิอดุหนุน
- งบรายจ่ายอนื

เงนินอกงบประมาณ

รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ

- งบดาํเนินงาน
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการพฒันาหลกัสูตร สอื และกระบวนการจดัการ
             เรียนรู ้ทีเนน้การคิดวิเคราะห ์การแกป้ญัหา และกระตุน้
             ใหเ้กิดและใชค้วามคิดสรา้งสรรค ์และสามารถนําไปใชไ้ดจ้ริง           18,873,300 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน               18,873,300 บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทวัไป               18,873,300 บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาหลกัสูตร สอื และกระบวนการจดัการเรยีนรู ้
ทเีนน้การคดิวเิคราะห ์การแกป้ญัหา และกระตุน้ใหเ้กดิและใชค้วามคดิสรา้งสรรค์
และสามารถนาํไปใชไ้ดจ้รงิ              18,873,300 บาท
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บาท
7.2.11.1 วตัถปุระสงค์

7.2.11.2 สถานทดีาํเนินการ

7.2.11.3 ระยะเวลาดาํเนินการ     5 ปี  (ปี 2566 ถงึ  ปี 2570)

7.2.11.4 วงเงนิทงัสนิของโครงการ บาท
- เงนิงบประมาณ บาท

7.2.11.5 งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
                -                   -               1.0000                 -               1.0000

                -                   -               1.0000                 -               1.00001. พฒันาหลกัสูตรและการเรยีนรู ้

7.2.11 โครงการท ี9 : โครงการพฒันาหลกัสูตรและการเรยีนรู ้ 1,000,000

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทงัสนิ

- ดาํเนินการตามภารกจิสถาบนัพฒันาหลกัสูตรและการเรยีนรู ้ตามพระราชบญัญตักิารศึกษาแหง่ชาต ิพ.ศ. ....

   ในช่วงเรมิตน้ และระหวา่งเวลาทพีระราชบญัญตัมิผีลใชบ้งัคบั และจดัเตรยีมรายละเอยีดสาํหรบัการจดัตงั
   สถาบนัพฒันาหลกัสูตรและการเรยีนรู ้รวมถงึวเิคราะหพ์นัธกจิ และภารกจิของหน่วยงานทมีส่ีวนเกยีวขอ้ง 
   และศึกษาความเป็นไปได ้และแนวทางในการจดัตงัเป็นองคก์ารมหาชน 

- ประสานความร่วมมอืกบัหน่วยงานทเีกยีวขอ้งกบัการพฒันาหลกัสูตรและการเรยีนรู ้ร่วมจดัทาํตน้แบบหลกัสูตร
หรอืตน้แบบการจดัการเรยีนรูท้แีตกต่างตามบรบิทของทอ้งถนิ และจดัการอบรมรูปแบบต่าง ๆ ใหก้บัครูและบคุลากร
ทางการศึกษา วจิยั และพฒันาองคค์วามรูต่้าง ๆ และตดิตามการใชห้ลกัสูตร และกระบวนการจดัการเรยีนรู ้

- พฒันาผูเ้รยีนใหเ้กดิความตระหนกัรู ้และใหม้สีมรรถนะทจีาํเป็นต่อการเรยีนรู ้การดาํรงชวีติ และการทาํงาน
ผา่นการพฒันา และขบัเคลอืนหลกัสูตรฐานสมรรถนะ และหลกัสูตรการอาชวีศึกษา โดยดาํเนินการร่วมกบักลุม่อาชพี
ผูป้ระกอบการ และสถาบนัอดุมศึกษาสายปฏบิตักิาร ปรบัปรุง ระบบวดัผล และประเมนิการเรยีนรูใ้หม้คีวามหลากหลาย
รวมถงึยกระดบัการผลติ และพฒันาครูทมีคีวามพรอ้มดา้นวชิาการ และดา้นทกัษะการจดัการเรยีนรู ้การใชเ้ทคโนโลยี
นวตักรรมผา่นแพลตฟอรม์ออนไลนต่์าง ๆ

- ส่งเสรมิและสนบัสนุนการจดัระบบการเรยีนรูด้ว้ยแพลตฟอรม์ดจิทิลั รวมถงึจดัการเรยีนรูภ้าษาคอมพวิเตอร ์(Coding)

ตงัแต่ระดบัประถมศึกษา และพฒันาหลกัสูตรออนไลนข์องสถาบนัการศึกษาหรอืสถาบนัทเีกยีวขอ้ง

สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีและหน่วยงานอนืทเีกยีวขอ้ง

316,000,000

316,000,000

หน่วย:ลา้นบาท
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7.2.11.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

เรมิตน้ - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

รายการ - 6 30 30 40

หลกัสูตร/
กจิกรรม

- 1 3 3 3

คน - 300 3,000 5,000 6,000

รอ้ยละ - 75 80 80 85

ลา้นบาท                 -               1.0000           65.0000           75.0000          175.0000

ลา้นบาท                 -               1.0000           65.0000           75.0000          175.0000

ลา้นบาท                 -                   -                   -                   -                   - 

ลา้นบาท                 -                   -                   -                   -                   - 

ลา้นบาท                 -               1.0000           65.0000           75.0000          175.0000

ลา้นบาท                 -                   -                   -                   -                   - 

ลา้นบาท                 -                   -                   -                   -                   - 

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2566 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

- งบรายจ่ายอนื
เงนินอกงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนตน้แบบหลกัสูตร สอื การจดัการเรยีนรู ้
สาํหรบัสถานศึกษา
เชงิปรมิาณ : จาํนวนหลกัสูตร กจิกรรมสาํหรบัพฒันาครู
บคุลากรทางการศึกษาและผูเ้รยีน
เชงิปรมิาณ : จาํนวนครู บคุลากรทางการศึกษา และผูเ้รยีน
ทไีดร้บัการพฒันา
เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของความพงึพอใจของผูม้ส่ีวนได ้
ส่วนเสยี(stakeholders)

รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

- งบดาํเนินงาน
- งบลงทนุ
- งบเงนิอดุหนุน

ตวัชีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการพฒันาหลกัสูตรและการเรียนรู ้            1,000,000 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน                1,000,000 บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทวัไป                1,000,000 บาท
1) เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาหลกัสูตรและการเรยีนรู ้                1,000,000 บาท
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หน่วยงาน :

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

1. เงนินอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา        1,307.5267        1,275.5163        1,140.5163          969.5540        1,029.5540        1,089.5540

2. รายไดป้ระเภทเงนินอกงบประมาณ        1,799.8884        1,377.2156        1,758.5021        2,635.6238        2,923.2813        3,002.2095

2.1 เงนิรายได ้           90.5310           65.0000           65.0000           60.0000           60.0000           60.0000

2.2 เงนิทรีฐับาลอุดหนุนหรือจดัสรรให ้        1,641.8729        1,312.2156        1,693.5021        2,575.6238        2,863.2813        2,942.2095

2.3 ทนุหมนุเวยีน -                    -  -                    -  -                    - 

2.4 เงนิช่วยเหลอืจากต่างประเทศ -                    -  -                    -  -                    - 

2.5 เงนิอุดหนุนและบริจาค             3.9490 -                    -  -                    -  - 

2.6 เงนิกูใ้นประเทศ -                    -  -                    -  -                    - 

2.7 เงนิกูต่้างประเทศ -                    -  -                    -  -                    - 

2.8 อนืๆ           63.5355 -                    -  -                    -  - 

3. รวมเงนินอกงบประมาณทงัสนิ (1.+2.)        3,107.4151        2,652.7319        2,899.0184        3,605.1778        3,952.8353        4,091.7635

4. นําไปสมทบกบังบประมาณ          100.0000 -           235.9623 -                    -  - 

4.1 งบบคุลากร -                    -  -                    -  -                    - 

4.2 งบดาํเนินงาน -                    -  -                    -  -                    - 

4.3 งบลงทนุ -                    -  -                    -  -                    - 

4.4 งบเงนิอุดหนุน          100.0000 -           235.9623 -                    -  - 

4.5 งบรายจ่ายอนื -                    -  -                    -  -                    - 

5. คงเหลือหลงัหกัเงนินําไปสมทบกบังบประมาณ (3.-4.)        3,007.4151        2,652.7319        2,663.0561        3,605.1778        3,952.8353        4,091.7635

6. แผนการใชจ้่ายอนื        1,731.8988        1,512.2156        1,693.5021        2,575.6238        2,863.2813        2,942.2095

6.1 ภารกจิพนืฐาน        1,641.8729        1,312.2156        1,693.5021        2,575.6238        2,863.2813        2,942.2095

6.1.1 รายจ่ายประจาํ        1,610.1106        1,312.2156        1,538.7699        2,369.3143        2,656.9718        2,735.8999

6.1.2 รายจ่ายลงทนุ           31.7623 -           154.7322          206.3095          206.3095          206.3096

6.2 ภารกจิเพอืการพฒันา           90.0259          200.0000 -                    -   -                    - 

6.2.1 รายจ่ายประจาํ           90.0259          200.0000 -                    -  -                    - 

6.2.2 รายจ่ายลงทนุ -                    -  -                    -  -                    - 

7. คงเหลือ (5.-6.)        1,275.5163        1,140.5163          969.5540        1,029.5540        1,089.5540        1,149.5540

สถานะการเงนิ ปี 2564
แผนการใชจ้่ายเงนินอกงบประมาณ

8. รายงานสถานะและแผนการใชจ้า่ยเงนินอกงบประมาณ
หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ตาํแหน่ง)
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งบประมาณรายจา่ย บาท บาท
เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท
หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทนีาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วิสยัทศัน์

2. พนัธกจิ
1. จดัสวสัดกิารและสวสัดภิาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. ใหบ้ริการครูและบุคลากรทางการศึกษาทมีปีระสทิธภิาพ
3. พฒันาการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาล

123,918,100 123,853,500
238,043,800 240,413,400

ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดร้บับริการสวสัดกิารและสวสัดภิาพอย่างทวัถงึและมคุีณภาพ

กระทรวงศึกษาธิการ
สาํนักงานคณะกรรมการสง่เสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

งบประมาณ     ปี 2565       ปี 2566



3. ผลสมัฤทธิและประโยชน์ทีคาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

ผลสมัฤทธิ
หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
และประโยชน์ทีคาดว่าจะไดร้บั ปี 2565 ปี 2566

(1) ผลสมัฤทธ ิ: ครูและบคุลากรทางการศึกษามคุีณภาพ
ชีวติทดี ีมคีวามปลอดภยัในร่างกาย ชีวติและทรพัยส์นิ
และมคีวามพงึพอใจต่อระบบสวสัดกิาร

- ตวัชวีดั : ครูและบคุลากรทางการศึกษาไดร้บั
สวสัดกิาร สวสัดภิาพ การพฒันาคุณภาพชีวติ
และไดร้บัการคุม้ครองสทิธิ

คน 1,180,000 1,200,000
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                116.2916

แผนงานพนืฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์ 19.4362 11.9837 7.5619

2. งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ 19.4362 11.9837 7.5619

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ .ศ. 2564 - 2566 จาํแนกตามประเภทงบประมาณรายจา่ย

          หน่วย : ลา้นบาท 

ประเภทงบประมาณรายจา่ย - แผนงาน ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รวมทงัสนิ                 125.6813                 123.9181                 123.8535
1. งบประมาณรายจา่ยบคุลากร                 106.2451                 111.9344
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5. เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงิน

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัชีวดั หน่วยนบั ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

รวมทงัสนิ ลา้นบาท          361.9619          364.2669          351.5008          371.6232          383.0609
รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท          123.9181          123.8535          127.9732          132.2577          136.7135
รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท          238.0438          240.4134          223.5276          239.3655          246.3474
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท          238.0438          240.4134          223.5276          239.3655          246.3474

1. เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินการภาครฐั
 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท          111.9344          116.2916          120.4113          124.6958          129.1516
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท          231.9435          233.7780          216.8922          232.7301          239.7120
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท          231.9435          233.7780          216.8922          232.7301          239.7120

2. ครูและบคุลากรทางการศึกษามีคณุภาพชีวิตทดีี และมี
ความปลอดภยัในรา่งกาย ชีวิตและทรพัยส์นิ มีความมนัคง
ในการประกอบวิชาชีพ

- ตวัชวีดัเชงิปรมิาณ : ครูและบคุลากรทางการศึกษา
ไดร้บัสวสัดกิาร สวสัดภิาพ การพฒันาคุณภาพชวีติ
และไดร้บัการคุม้ครองพทิกัษส์ทิธิ

คน 1,180,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000

- ตวัชวีดัเชงิคุณภาพ : ครูและบคุลากรทางการศึกษา
พงึพอใจการใหบ้รกิาร

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท           11.9837             7.5619             7.5619             7.5619             7.5619
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท             6.1003             6.6354             6.6354             6.6354             6.6354
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท             6.1003             6.6354             6.6354             6.6354             6.6354

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2566 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้* / คา่เป้าหมายของตวัชีวดั
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
6.1 จาํแนกตามลกัษณะรายจา่ย

งบประมาณรายจา่ย บาท
           รายจ่ายประจาํ บาท
           รายจ่ายลงทนุ บาท

6.2 จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย

แผนงาน
ผลผลติ / โครงการ งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม

รวมทงัสนิ -                    -   -            123.8535 -            123.8535
1. แผนงานบคุลากรภาครฐั -                    -   -            116.2916 -            116.2916
2. แผนงานพนืฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้ง
ศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์

-                    -   -               7.5619 -               7.5619

ผลผลติท ี1 : ครูและบคุลากรทางการศึกษาไดร้บั
สวสัดกิารทเีหมาะสมกบัสถานภาพและไดร้บั
คุม้ครองพทิกัษส์ทิธิ

                -                   -                   -               7.5619                 -               7.5619

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย

123,853,500 
123,853,500 

-   
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7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท
7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจา่ยเงนิงบประมาณและเงนินอกงบประมาณ พ .ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
           343.8779            350.0696            337.3035            357.4259            368.8636
           111.9344            116.2916            120.4113            124.6958            129.1516
                  -                     -                     -                     -                     -   

                  -                     -                     -                     -                     -   

           111.9344            116.2916            120.4113            124.6958            129.1516

                  -                     -                     -                     -                     -   

           231.9435            233.7780            216.8922            232.7301            239.7120
           231.9435            233.7780            216.8922            232.7301            239.7120

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิทไีดต้งังบประมาณในปี 2566 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ .ศ. 2567 - 2569

      - งบรายจ่ายอนื
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้ 

รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ
      - งบบคุลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบเงนิอดุหนุน

7.1 แผนงานบคุลากรภาครฐั                                116,291,600

หน่วย : ลา้นบาท 

แหลง่เงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้*
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจ่าย
รายการบคุลากรภาครฐั 116,291,600 บาท
เงนินอกงบประมาณ         233,778,000  บาท
1. งบเงนิอดุหนุน             116,291,600 บาท

เงนินอกงบประมาณ             233,778,000  บาท
1.1 เงนิอดุหนุนทวัไป             116,291,600 บาท

เงนินอกงบประมาณ             233,778,000  บาท
1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร             105,392,400 บาท

เงนินอกงบประมาณ             233,778,000  บาท
2) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน               10,899,200 บาท
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บาท

บาท
วตัถปุระสงค ์: 

7.2.1.1 งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
                -                   -               7.5619                 -               7.5619
                -                   -               7.5619                 -               7.5619

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

คน 1,180,000

( 639,000 )

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000

รอ้ยละ 90

( 90 )

90 90 90 90

ลา้นบาท           18.0840           14.1973           14.1973           14.1973           14.1973
ลา้นบาท           11.9837             7.5619             7.5619             7.5619             7.5619
ลา้นบาท                 -                   -                   -                   -                   - 

ลา้นบาท                 -                   -                   -                   -                   - 

ลา้นบาท           11.9837             7.5619             7.5619             7.5619             7.5619

ลา้นบาท                 -                   -                   -                   -                   - 

ลา้นบาท             6.1003             6.6354             6.6354             6.6354             6.6354
ลา้นบาท             6.1003             6.6354             6.6354             6.6354             6.6354

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2566 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

เชงิคุณภาพ : ครูและบคุลากรทางการศกึษาพงึพอใจ
การใหบ้รกิาร
รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ

เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้ 

      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอนื

ตวัชีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : ครูและบคุลากรทางการศกึษาไดร้บั
สวสัดกิาร สวสัดภิาพ การพฒันาคุณภาพชวีติ
และไดร้บัการคุม้ครองพทิกัษส์ทิธิ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทงัสนิ
1. การส่งเสรมิสวสัดกิารและสวสัดภิาพ

7.2 แผนงานพนืฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์                               7,561,900
7.2.1 ผลผลติท ี1 : ครูและบคุลากรทางการศึกษาไดร้บัสวสัดิการทเีหมาะสมกบัสถานภาพ
                      และไดร้บัคุม้ครองพทิกัษส์ทิธิ                               7,561,900

 - เพอืส่งเสรมิสวสัดกิาร คุม้ครองสวสัดภิาพและความมนัคงใหแ้ก่ครูและบคุลากรทางการศกึษา 
   รวมทงัแกไ้ขปญัหาหนีสนิใหค้รูและบคุลากรทางการศกึษาใหม้คุีณภาพชวีติทดีขีนึ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลติ : ครูและบคุลากรทางการศึกษาไดร้บัสวสัดิการทีเหมาะสม
           กบัสถานภาพและไดร้บัคุม้ครองพิทกัษส์ทิธิ 7,561,900 บาท
เงนินอกงบประมาณ            6,635,400  บาท
1. งบเงนิอดุหนุน                7,561,900 บาท

เงนินอกงบประมาณ                6,635,400  บาท
1.1 เงนิอดุหนุนทวัไป                7,561,900 บาท

เงนินอกงบประมาณ                6,635,400  บาท
1) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน                7,561,900 บาท

เงนินอกงบประมาณ                6,635,400  บาท
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หน่วยงาน :

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
1. เงนินอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา          689.9979          852.5448          852.5448          852.5448          910.7062          936.0096
2. รายไดป้ระเภทเงนินอกงบประมาณ          820.8208          743.8468          792.6613          796.7810          801.0655          805.5213

2.1 เงนิรายได ้          695.1395          619.9287          668.8078          668.8078          668.8078          668.8078

2.2 เงนิทรีฐับาลอุดหนุนหรือจดัสรรให ้          125.6813          123.9181          123.8535          127.9732          132.2577          136.7135

2.3 ทนุหมนุเวยีน -                    -  -                    -  -                    - 

2.4 เงนิช่วยเหลอืจากต่างประเทศ -                    -  -                    -  -                    - 

2.5 เงนิอุดหนุนและบริจาค -                    -  -                    -  -                    - 

2.6 เงนิกูใ้นประเทศ -                    -  -                    -  -                    - 

2.7 เงนิกูต่้างประเทศ -                    -  -                    -  -                    - 

2.8 อนืๆ -                    -  -                    -  -                    - 

3. รวมเงนินอกงบประมาณทงัสนิ (1.+2.)        1,510.8187        1,596.3916        1,645.2061        1,649.3258        1,711.7717        1,741.5309
4. นําไปสมทบกบังบประมาณ          290.4621          238.0438          240.4134          223.5276          239.3655          246.3474

4.1 งบบคุลากร -                    -  -                    -  -                    - 

4.2 งบดาํเนินงาน -                    -  -                    -  -                    - 

4.3 งบลงทนุ -                    -  -                    -  -                    - 

4.4 งบเงนิอุดหนุน          290.4621          238.0438          240.4134          223.5276          239.3655          246.3474

4.5 งบรายจ่ายอนื -                    -  -                    -  -                    - 

5. คงเหลือหลงัหกัเงนินําไปสมทบกบังบประมาณ (3.-4.)        1,220.3566        1,358.3478        1,404.7927        1,425.7982        1,472.4062        1,495.1835
6. แผนการใชจ้่ายอนื          367.8118          505.8030          552.2479          515.0920          536.3966          558.6434

6.1 ภารกจิพนืฐาน          125.6813          123.9181          123.8535          127.9732          132.2577          136.7135

6.1.1 รายจ่ายประจาํ          125.6813          123.9181          123.8535          127.9732          132.2577          136.7135

6.1.2 รายจ่ายลงทนุ -                    -  -                    -  -                    - 

6.2 ภารกจิเพอืการพฒันา          242.1305          381.8849          428.3944          387.1188          404.1389          421.9299

6.2.1 รายจ่ายประจาํ          242.1305          381.8849          428.3944          387.1188          404.1389          421.9299

6.2.2 รายจ่ายลงทนุ -                    -  -                    -  -                    - 

7. คงเหลือ (5.-6.)          852.5448          852.5448          852.5448          910.7062          936.0096          936.5401

สถานะการเงนิ ปี 2564
แผนการใชจ้่ายเงนินอกงบประมาณ

8. รายงานสถานะและแผนการใชจ้า่ยเงนินอกงบประมาณ
หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ตาํแหน่ง)
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งบประมาณรายจา่ย บาท บาท
เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท
หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทนีาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วิสยัทศัน์

2. พนัธกจิ

กระทรวงศึกษาธิการ
สาํนักงานเลขาธิการคุรุสภา

งบประมาณ     ปี 2565       ปี 2566
153,154,700 152,721,100
146,345,300 150,000,000

คุรุสภาเป็นองคก์รวชิาชพีทมีรีะบบและกลไกในการส่งเสริม สนบัสนุน เชือมโยง 
การผลติ การคดักรอง และพฒันาผูป้ระกอบวชิาชพีครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทมีคุีณภาพไดม้าตรฐานสากล

1. พฒันามาตรฐานวชิาชพี และกาํกบั ดูแลการประกอบวชิาชพี
2. พฒันาวชิาชพี และส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม้คุีณภาพตามมาตรฐานวชิาชพี
3. ประสาน ส่งเสริม การศึกษาและวจิยัเกียวกบัการประกอบวชิาชพี
4. พฒันาระบบบริหารจดัการโดยใชเ้ทคโนโลยทีเีหมาะสม



3. ผลสมัฤทธิและประโยชน์ทีคาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

ผลสมัฤทธิ
หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
และประโยชน์ทีคาดว่าจะไดร้บั ปี 2565 ปี 2566

(1) ผลสมัฤทธ ิ: ผูป้ระกอบวชิาชีพครูและบคุลากรทางการศึกษา
มจีติวญิญาณความเป็นครู มคีวามรูค้วามสามารถ
ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวชิาชีพ

- ตวัชวีดั : จาํนวนครูและบคุลากรทางการศึกษา
ทกุระดบัและประเภทการศึกษาไดร้บัการส่งเสริมพฒันา
ใหม้สีมรรถนะตามมาตรฐานวชิาชีพ หรือสมรรถนะของ
ครูยุคใหม่

คน 200,000 215,000
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4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ .ศ. 2564 - 2566 จาํแนกตามประเภทงบประมาณรายจา่ย

          หน่วย : ลา้นบาท 

ประเภทงบประมาณรายจา่ย - แผนงาน ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รวมทงัสนิ                 207.3119                 153.1547                 152.7211
1. งบประมาณรายจา่ยบคุลากร                   59.1790                   61.9453                   62.8472
2. งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ                 148.1329                   91.2094                   89.8739

แผนงานพนืฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์                 148.1329                   91.2094                   78.1041

แผนงานยุทธศาสตรเ์พอืสนบัสนุนดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพ
ทรพัยากรมนุษย์

                        -                         -                   11.7698
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5. เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงิน

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัชีวดั หน่วยนบั ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

รวมทงัสนิ ลา้นบาท          299.5000          302.7211          249.2302          251.2302          253.2302
รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท          153.1547          152.7211          143.1276          145.3909          147.7447
รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท          146.3453          150.0000          106.1026          105.8393          105.4855

- เงนิรายได ้ ลา้นบาท          146.3453          150.0000          106.1026          105.8393          105.4855

1. เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินการภาครฐั
 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท           61.9453           62.8472           65.0235           67.2868           69.6406
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท          113.2963          127.1528          106.1026          105.8393          105.4855

- เงนิรายได ้ ลา้นบาท          113.2963          127.1528          106.1026          105.8393          105.4855

2. ผูป้ระกอบวิชาชีพครู และบคุลากรทางการศึกษา
เป็นผูมี้จติวิญญาณความเป็นครู มีความรู ้
ความสามารถตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ

- ตวัชวีดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนหลกัสูตรปรญิญา
และประกาศนียบตัรทางการศึกษาภายในประเทศ
ไดร้บัการประเมนิมาตรฐานหลกัสูตรและมาตรฐาน
การผลติจากคุรุสภา

หลกัสูตร 100 50 50 50 50

- ตวัชวีดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนผูไ้ดร้บับรกิารดา้น
งานทะเบยีนและใบอนุญาตประกอบวชิาชพีทางการศึกษา

คน 200,000 182,000 182,000 182,000 182,000

- ตวัชวีดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนคดกีารประพฤตผิดิ
จรรยาบรรณของวชิาชพีทไีดร้บัการสบืสวน/สอบสวน
ขอ้เทจ็จรงิการประพฤตผิดิจรรยาบรรณของวชิาชพี

เรอืง 60 60 60 60 60

- ตวัชวีดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนผูป้ระกอบวชิาชพี
ทางการศึกษาทเีขา้ร่วมกจิกรรมพฒันา
ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวชิาชพี

คน 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

- ตวัชวีดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนผูป้ระกอบวชิาชพี
ทางการศึกษาไดร้บัการยกยอ่งเชดิชูเกยีรติ

คน 16,000 8,878 8,878 8,878 8,878

- ตวัชวีดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมงานวนัครู คน 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000

- ตวัชวีดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนองคค์วามรูข้องวชิาชพี สมรรถนะ  - 5  -  -  -

- ตวัชวีดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนสอืการเรยีนรูใ้นรูปแบบ
บอรด์เกม (Board Game)

ชดุ  - 1  -  -  -

- ตวัชวีดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนครงัการทดสอบ
ประเมนิสมรรถนะทางวชิาชพีครูตามมาตรฐาน
วชิาชพีเพอืขอรบัใบอนุญาตประกอบวชิาชพี

ครงั 2  -  -  -  -

- ตวัชวีดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของผูผ้า่นการประเมนิ
สมรรถนะตามมาตรฐานวชิาชพีเป็นผูม้จีติวญิญาณความ
เป็นครู มคีวามรูค้วามสามารถตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณของวชิาชพี

รอ้ยละ 100  -  -  -  -

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้* / คา่เป้าหมายของตวัชีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัชีวดั หน่วยนบั ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้* / คา่เป้าหมายของตวัชีวดั

- ตวัชวีดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของครูและบคุลากร
ทางการศึกษาทกุระดบัและประเภทการศึกษาจาก
กลุม่เป้าหมายในแต่ละปีงบประมาณไดร้บัการส่งเสรมิ
และพฒันาตามมาตรฐานวชิาชพี

รอ้ยละ  - 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท           91.2094           89.8739           78.1041           78.1041           78.1041
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท           33.0490           22.8472                 -                   -                   - 
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท           33.0490           22.8472                 -                   -                   - 

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2566 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
6.1 จาํแนกตามลกัษณะรายจา่ย

งบประมาณรายจา่ย บาท
           รายจ่ายประจาํ บาท
           รายจ่ายลงทนุ บาท

6.2 จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย

แผนงาน
ผลผลติ / โครงการ งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม

รวมทงัสนิ                 -                   -                   -            152.7211                 -            152.7211
1. แผนงานบคุลากรภาครฐั                 -                   -                   -             62.8472                 -             62.8472
2. แผนงานพนืฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้ง
ศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์

                -                   -                   -             78.1041                 -             78.1041

ผลผลติท ี1 : ผูป้ระกอบวชิาชพีครูและบคุลากร
ทางการศึกษามคุีณภาพตามมาตรฐานวชิาชพี
และจรรยาบรรณของวชิาชพี

                -                   -                   -             78.1041                 -             78.1041

3. แผนงานยทุธศาสตรเ์พอืสนบัสนุนดา้นการ
พฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์

                -                   -                   -             11.7698                 -             11.7698

โครงการท ี1 : โครงการนวตักรรมการพฒันา
จรรยาบรรณวชิาชพีครูผา่นการเรยีนรู ้
ดว้ยบอรด์เกม (Board Game)

                -                   -                   -               5.1048                 -               5.1048

โครงการท ี2 : โครงการพฒันาสถาบนัคุรุพฒันา
เป็นราชวทิยาลยัวชิาชพีชนัสูงสาํหรบัครู
และบคุลากรทางการศึกษา "ราชวทิยาลยั
ครูแหง่แผน่ดนิ"

                -                   -                   -               6.6650                 -               6.6650

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย

152,721,100 
145,073,200 

7,647,900 
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7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

         62,847,200 บาท
7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจา่ยเงนิงบประมาณและเงนินอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
           175.2416            190.0000            171.1261            173.1261            175.1261
            61.9453             62.8472             65.0235             67.2868             69.6406

-                     -   -                     -   - 

                  -   -                     -   -                     - 

            61.9453             62.8472             65.0235             67.2868             69.6406

-                     -   -                     -   - 

           113.2963            127.1528            106.1026            105.8393            105.4855
           113.2963            127.1528            106.1026            105.8393            105.4855

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิทไีดต้งังบประมาณในปี 2566 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

7.1 แผนงานบคุลากรภาครฐั

หน่วย : ลา้นบาท 

แหลง่เงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้*

- งบรายจ่ายอนื
เงนินอกงบประมาณ

- เงนิรายได ้

รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ

- งบบคุลากร
- งบดาํเนินงาน
- งบเงนิอดุหนุน
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจ่าย
รายการบคุลากรภาครฐั 62,847,200 บาท
เงนินอกงบประมาณ         127,152,800  บาท
1. งบเงนิอดุหนุน              62,847,200 บาท

เงนินอกงบประมาณ             127,152,800  บาท
1.1 เงนิอดุหนุนทวัไป              62,847,200 บาท

เงนินอกงบประมาณ             127,152,800  บาท
1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร               57,406,600 บาท

เงนินอกงบประมาณ             127,152,800  บาท
2) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน                5,440,600 บาท
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บาท

บาท
วตัถปุระสงค ์: 

7.2.1.1 งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
                -                   -             78.1041                 -             78.1041
                -                   -             78.1041                 -             78.1041

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

หลกัสูตร 100

( 350 )

50 50 50 50

คน 200,000

( 78,857 )

182,000 182,000 182,000 182,000

เรอืง 60

( 34 )

60 60 60 60

คน 5,000

( - )

5,000 5,000 5,000 5,000

คน 16,000

( 7,321 )

8,878 8,878 8,878 8,878

คน 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000

( 474,177 )

ครงั 2

( 1 )

 -  -  -  -

7.2 แผนงานพนืฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์ 78,104,100
7.2.1 ผลผลติท ี1 : ผูป้ระกอบวิชาชีพครูและบคุลากรทางการศึกษามีคณุภาพตามมาตรฐาน

วิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 78,104,100

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**งบประมาณ

- เพอืกาํกบั ดูแลการประกอบวชิาชพีของครูและบคุลากรทางการศกึษาทกุสงักดั ใหม้คุีณภาพตามมาตรฐาน
วชิาชพี รวมทงัเป็นหลกัประกนัใหแ้ก่สงัคมวา่ ครูและบคุลากรทางการศึกษาทไีดร้บัใบอนุญาตประกอบ
วชิาชพี เป็นผูม้คีวามรู ้ความสามารถ และมจีรรยาบรรณวชิาชพีอยา่งแทจ้รงิ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทงัสนิ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนหลกัสูตรปรญิญา
และประกาศนียบตัรทางการศึกษาภายในประเทศ
ไดร้บัการประเมนิมาตรฐานหลกัสูตรและมาตรฐาน
การผลติจากคุรุสภา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูไ้ดร้บับรกิารดา้นงานทะเบยีน
และใบอนุญาตประกอบวชิาชพีทางการศึกษา
เชงิปรมิาณ : จาํนวนคดกีารประพฤตผิดิจรรยาบรรณ
ของวชิาชพีทไีดร้บัการสบืสวน/สอบสวน ขอ้เทจ็จรงิ
การประพฤตผิดิจรรยาบรรณของวชิาชพี

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูป้ระกอบวชิาชพีทางการศึกษา
ทเีขา้ร่วมกจิกรรมพฒันาตามมาตรฐาน
และจรรยาบรรณของวชิาชพี

1. กาํกบั ดูแล และพฒันาการประกอบวชิาชพีของครูและบคุลากร
ทางการศึกษาตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวชิาชพี

ตวัชีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนบั

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูป้ระกอบวชิาชพีทางการศึกษา
ไดร้บัการยกยอ่งเชดิชูเกยีรติ
เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมงานวนัครู

เชงิปรมิาณ : จาํนวนครงัการทดสอบประเมนิ
สมรรถนะทางวชิาชพีครูตามมาตรฐานวชิาชพี
เพอืขอรบัใบอนุญาตประกอบวชิาชพี
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ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

รอ้ยละ 100

( 100 )

 -  -  -  -

รอ้ยละ - 80 80 80 80

ลา้นบาท          124.2584          100.9513           78.1041           78.1041           78.1041
ลา้นบาท           91.2094           78.1041           78.1041           78.1041           78.1041
ลา้นบาท                 -                   -                   -                   -                   - 

ลา้นบาท                 -                   -                   -                   -                   - 

ลา้นบาท           91.2094           78.1041           78.1041           78.1041           78.1041

ลา้นบาท                 -                   -                   -                   -                   - 

ลา้นบาท           33.0490           22.8472                 -                   -                   - 
ลา้นบาท           33.0490           22.8472                 -                   -                   - 

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2566 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของผูผ้า่นการประเมนิสมรรถนะ
ตามมาตรฐานวชิาชพีเป็นผูม้จีติวญิญาณความเป็นครู 
มคีวามรูค้วามสามารถตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ
ของวชิาชพี

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของครูและบคุลากรทางการศึกษา
ทกุระดบัและประเภทการศึกษาจากกลุม่เป้าหมาย
ในแต่ละปีงบประมาณไดร้บัการส่งเสรมิและพฒันา
ตามมาตรฐานวชิาชพี

ตวัชีวดั/
แหลง่เงนิ

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

- งบรายจ่ายอนื
เงนินอกงบประมาณ

- เงนิรายได ้

หน่วยนบั

งบประมาณ

รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ

- งบดาํเนินงาน
- งบลงทนุ
- งบเงนิอดุหนุน
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลติ : ผูป้ระกอบวิชาชีพครูและบคุลากรทางการศึกษามีคุณภาพ
           ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 78,104,100 บาท
เงนินอกงบประมาณ          22,847,200  บาท
1. งบเงนิอดุหนุน              78,104,100 บาท

เงนินอกงบประมาณ              22,847,200  บาท
1.1 เงนิอดุหนุนทวัไป              78,104,100 บาท

เงนินอกงบประมาณ              22,847,200  บาท
1) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน               36,531,200 บาท

เงนินอกงบประมาณ               22,847,200  บาท
2) ค่าครุภณัฑ์                4,497,900 บาท

(1) ครุภณัฑส์าํนกังานทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกว่า 1 ลา้นบาท 916,100 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 21 หน่วย)

(2) ครุภณัฑค์อมพวิเตอรท์มีรีาคาต่อหน่วยตาํกว่า 1 ลา้นบาท 64,900 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

(3) ระบบบริหารงานบคุคลและสวสัดกิาร สาํนกังานเลขาธิการ
คุรุสภา แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ                3,516,900 บาท

3) ค่าทดีนิ/สงิก่อสรา้ง                3,150,000 บาท
(1) ค่าปรบัปรุงสงิก่อสรา้งอนืทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกว่า 10 ลา้นบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                3,150,000 บาท
4) เงนิอุดหนุนมลูนิธิรางวลัสมเดจ็เจา้ฟ้ามหาจกัรี (Princess Maha Chakri

Award Foundation)               29,825,000 บาท
5) เงนิอุดหนุนครูทปีฏบิตังิานในพนืททีรุกนัดาร                2,100,000 บาท
6) เงนิอุดหนุนการส่งเสริมจรรยาบรรณวชิาชีพทางการศึกษา                2,000,000 บาท
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บาท

บาท
7.3.1.1 วตัถปุระสงค ์

7.3.1.2 สถานทดีาํเนินการ

7.3.1.3 ระยะเวลาดาํเนินการ    1 ปี  (ปี 2566)
7.3.1.4 วงเงนิทงัสนิของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
                -                   -               5.1048                 -               5.1048
                -                   -               5.1048                 -               5.1048

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

เรมิตน้ - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

ชดุ  - 1  -  -  -

ลา้นบาท                 -               5.1048                 -                   -                   - 
ลา้นบาท                 -               5.1048                 -                   -                   - 
ลา้นบาท                 -                   -                   -                   -                   - 

ลา้นบาท                 -                   -                   -                   -                   - 

ลา้นบาท                 -               5.1048                 -                   -                   - 

ลา้นบาท                 -                   -                   -                   -                   - 

ลา้นบาท                 -                   -                   -                   -                   - 
* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2566 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

      - งบรายจ่ายอนื
เงนินอกงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนสอืการเรยีนรูใ้นรูปแบบบอรด์เกม
(Board Game)

รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทงัสนิ
1. นวตักรรมการพฒันาจรรยาบรรณวชิาชพีครูผา่นการเรยีนรู ้
ดว้ยบอรด์เกม (Board Game)

ตวัชีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

หน่วย:ลา้นบาท

7.3 แผนงานยทุธศาสตรเ์พอืสนบัสนุนดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์                              11,769,800
7.3.1 โครงการท ี1 : โครงการนวตักรรมการพฒันาจรรยาบรรณวิชาชีพครูผ่านการ
                       เรยีนรูด้ว้ยบอรด์เกม (Board Game)                               5,104,800

 - เพอืเสรมิสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ และความตระหนกัในจรรยาบรรณของวชิาชพีใหแ้ก่ผูป้ระกอบวชิาชพี
   ทางการศึกษาผา่นการเรยีนรูด้ว้ยบอรด์เกม (Board Game) 

 - เพอืผลติสอืการเรยีนรูใ้นรูปแบบบอรด์เกม (Board Game)

สาํนกังานเลขาธกิารคุรุสภา

                      5,104,800
                      5,104,800
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการนวตักรรมการพฒันาจรรยาบรรณวิชาชีพครู
             ผ่านการเรยีนรูด้ว้ยบอรด์เกม (Board Game) 5,104,800 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน                5,104,800 บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทวัไป                5,104,800 บาท
1) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน                5,104,800 บาท
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บาท
7.3.2.1 วตัถปุระสงค ์

7.3.2.2 สถานทดีาํเนินการ

7.3.2.3 ระยะเวลาดาํเนินการ    1 ปี  (ปี 2566)
7.3.2.4 วงเงนิทงัสนิของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
                -                   -               6.6650                 -               6.6650
                -                   -               6.6650                 -               6.6650

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

เรมิตน้ - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

สมรรถนะ  - 5  -  -  -

ลา้นบาท                 -               6.6650                 -                   -                   - 
ลา้นบาท                 -               6.6650                 -                   -                   - 
ลา้นบาท                 -                   -                   -                   -                   - 

ลา้นบาท                 -                   -                   -                   -                   - 

ลา้นบาท                 -               6.6650                 -                   -                   - 

ลา้นบาท                 -                   -                   -                   -                   - 

ลา้นบาท                 -                   -                   -                   -                   - 
* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2566 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

      - งบรายจ่ายอนื
เงนินอกงบประมาณ

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนองคค์วามรูข้องวชิาชพี
รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ

งบประมาณ

รวมทงัสนิ
1. พฒันาสถาบนัคุรุพฒันาเป็นราชวทิยาลยัชนัสูงสาํหรบัครู
และบคุลากรทางการศกึษา

ตวัชีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนบั

      - งบเงนิอดุหนุน

                      6,665,000

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

7.3.2 โครงการท ี2 : โครงการพฒันาสถาบนัครุุพฒันาเป็นราชวิทยาลยัวิชาชีพชนัสูง
                       สาํหรบัครูและบคุลากรทางการศึกษา "ราชวิทยาลยัครูแหง่แผ่นดิน"                               6,665,000

 - เพอืพฒันาสถาบนัคุรุพฒันาเป็นราชวทิยาลยัวชิาชพีชนัสูงสาํหรบัครูและบคุลากรทางการศึกษา 
   “ราชวทิยาลยัครูแหง่แผน่ดนิ” ในรูปแบบ onsite และ online 

 - เพอืเป็นศูนยก์ลางการส่งเสรมิศกัยภาพและสมรรถนะครูอยา่งต่อเนืองใหแ้ก่ผูป้ระกอบวชิาชพีครูทกุสงักดั
   ดว้ยหลกัสูตรมคุีณภาพสอดคลอ้งกบัความตอ้งการจาํเป็น นโยบาย และแผนการพฒันาประเทศ และการส่งเสรมิ
   การศึกษา วจิยั พฒันาองคค์วามรูข้องวชิาชพีชนัสูงในระดบันานาชาติ
 - เพอืพฒันาหอสมดุคุรุสภาใหเ้ป็นแหลง่รวมองคค์วามรูเ้ฉพาะทางดา้นวชิาชพีทางการศึกษาทกีา้วทนัต่อ
   การเปลยีนแปลงในศตวรรษท ี21 และแหลง่เรยีนรูท้างวชิาชพีของราชวทิยาลยัวชิาชพีชนัสูงสาํหรบัครู
   และบคุลากรทางการศกึษา “ราชวทิยาลยัครูแหง่แผน่ดนิ”

สาํนกังานเลขาธกิารคุรุสภา

                      6,665,000
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพฒันาสถาบนัคุรุพฒันาเป็นราชวิทยาลยัวิชาชีพ
             ชนัสูงสาํหรบัครูและบคุลากรทางการศึกษา "ราชวิทยาลยัครู
             แหง่แผ่นดิน" 6,665,000 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน                6,665,000 บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทวัไป                6,665,000 บาท
1) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน                6,665,000 บาท

379



หน่วยงาน :

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
1. เงนินอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา          177.9485           87.1972           87.1972           34.0000           34.0000           34.0000
2. รายไดป้ระเภทเงนินอกงบประมาณ          313.5022          360.0000          272.8028          249.2302          251.2302          253.2302

2.1 เงนิรายได ้          106.1903          206.8453          120.0817          106.1026          105.8393          105.4855

2.2 เงนิทรีฐับาลอุดหนุนหรือจดัสรรให ้          207.3119          153.1547          152.7211          143.1276          145.3909          147.7447

2.3 ทนุหมนุเวยีน -                    -  -                    -  -                    - 

2.4 เงนิช่วยเหลอืจากต่างประเทศ -                    -  -                    -  -                    - 

2.5 เงนิอุดหนุนและบริจาค -                    -  -                    -  -                    - 

2.6 เงนิกูใ้นประเทศ -                    -  -                    -  -                    - 

2.7 เงนิกูต่้างประเทศ -                    -  -                    -  -                    - 

2.8 อนืๆ -                    -  -                    -  -                    - 

3. รวมเงนินอกงบประมาณทงัสนิ (1.+2.)          491.4507          447.1972          360.0000          283.2302          285.2302          287.2302
4. นําไปสมทบกบังบประมาณ          194.5416          146.3453          150.0000          106.1026          105.8393          105.4855

4.1 งบบคุลากร -                    -  -                    -  -                    - 

4.2 งบดาํเนินงาน -                    -  -                    -  -                    - 

4.3 งบลงทนุ -                    -  -                    -  -                    - 

4.4 งบเงนิอุดหนุน          194.5416          146.3453          150.0000          106.1026          105.8393          105.4855

4.5 งบรายจ่ายอนื -                    -  -                    -  -                    - 

5. คงเหลือหลงัหกัเงนินําไปสมทบกบังบประมาณ (3.-4.)          296.9091          300.8519          210.0000          177.1276          179.3909          181.7447
6. แผนการใชจ้่ายอนื          209.7119          213.6547          176.0000          143.1276          145.3909          147.7447

6.1 ภารกจิพนืฐาน          207.3119          153.1547          152.7211          143.1276          145.3909          147.7447

6.1.1 รายจ่ายประจาํ          195.9134          144.6547          145.0732          143.1276          145.3909          147.7447

6.1.2 รายจ่ายลงทนุ           11.3985             8.5000             7.6479 -                    -  - 

6.2 ภารกจิเพอืการพฒันา             2.4000           60.5000           23.2789 -                    -   - 

6.2.1 รายจ่ายประจาํ             2.4000           59.5911           19.2973 -                    -  - 

6.2.2 รายจ่ายลงทนุ -              0.9089             3.9816 -                    -  - 

7. คงเหลือ (5.-6.)           87.1972           87.1972           34.0000           34.0000           34.0000           34.0000

สถานะการเงนิ ปี 2564
แผนการใชจ้่ายเงนินอกงบประมาณ

8. รายงานสถานะและแผนการใชจ้า่ยเงนินอกงบประมาณ
หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ตาํแหน่ง)
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งบประมาณรายจ่าย บาท บาท
เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท
หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทนีาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วิสยัทศัน์

2. พนัธกจิ

กระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ์

งบประมาณ ปี 2565 ปี 2566
250,543,600 212,953,300 

-                               - 

เป็นโรงเรยีนวทิยาศาสตรช์นันาํระดบันานาชาต ิจดัการศึกษาสาํหรบันกัเรยีนระดบัมธัยมศึกษา
ทมีคีวามสามารถพเิศษดา้นคณิตศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์ใหส้ามารถเป็นนกัวจิยัและนกัประดษิฐค์ิดคน้
ทมีคีวามซอืสตัย ์มคุีณธรรมจรยิธรรม มคีวามเป็นผูน้าํ และมุ่งมนัพฒันาประเทศชาติ

1. พฒันาการบรหิารจดัการและการจดัการเรยีนการสอนสาํหรบันกัเรยีนทมีคีวามสามารถพเิศษ
ดา้นคณิตศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรร์ะดบัมธัยมศึกษาตอนปลายใหม้คุีณภาพระดบันานาชาติ

2. พฒันาหลกัสูตร วธิีการเรยีนการสอน สอื อปุกรณ์การเรยีนการสอนและกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน
สาํหรบันกัเรยีนทมีคีวามสามารถพเิศษดา้นคณิตศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรร์ะดบัมธัยมศึกษา
ตอนปลายใหม้คุีณภาพระดบันานาชาติ

3. ส่งเสรมิใหบ้คุลากรและหน่วยงานภายนอกทเีกยีวขอ้งเขา้มามส่ีวนร่วมในการพฒันามาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรยีน

4. ใหบ้รกิารพเิศษทางดา้นการเรยีนการสอนคณิตศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรร์ะดบัมธัยมศึกษา



3. ผลสมัฤทธิและประโยชน์ทีคาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้่ายงบประมาณ

ผลสมัฤทธิ
หน่วยนับ

คา่เป้าหมาย
และประโยชน์ทีคาดว่าจะไดร้บั ปี 2565 ปี 2566

(1) ผลสมัฤทธิ : นกัเรียนทมีคีวามสามารถดา้นคณิตศาสตร์
และวทิยาศาสตรไ์ดร้บัการพฒันาเตม็ศกัยภาพและมคุีณภาพ
ระดบันานาชาต ิรวมทงัขยายผลรูปแบบและวธิีการจดัการศึกษา
ทเีหมาะสมใหก้บัโรงเรียนในภูมภิาคต่าง ๆ เพอืยกระดบั
การศึกษาของชาติ

- ตวัชีวดั : รอ้ยละของผลสาํเร็จโครงการพฒันาความรู ้
ทางวชิาการดา้นคณิตศาสตร ์วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
สาํหรบัครูโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายทเีนน้การจดั
การเรียนการสอนคณิตศาสตรว์ทิยาศาสตรอ์ยา่งเขม้ขน้

รอ้ยละ 80 80

- ตวัชีวดั : รอ้ยละของจาํนวนนกัเรียนทศึีกษาต่อในสาขาวชิา
ทเีกียวกบั STEM Career

รอ้ยละ 97 97
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4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ .ศ. 2564 - 2566 จาํแนกตามประเภทงบประมาณรายจา่ย

          หน่วย : ลา้นบาท 

ประเภทงบประมาณรายจา่ย - แผนงาน ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รวมทงัสนิ                298.2262                250.5436                212.9533 
1. งบประมาณรายจา่ยบคุลากร                114.4621                105.5899                103.2783 

แผนงานพนืฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์                183.7641                144.9537                109.6750 

2. งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ                183.7641                144.9537                109.6750 
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5. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัชีวดั หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

รวมทงัสนิ ลา้นบาท      250.5436      212.9533      318.9462      289.9542      296.3227 
รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท      250.5436      212.9533      318.9462      289.9542      296.3227 
รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท             -               -               -               -               - 
1. เพอืเป็นค่าใชจ้า่ยในการดาํเนินการภาครฐั
 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท      105.5899      103.2783      108.9462      114.9542      121.3227 
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท             -               -               -               -               - 
2. โรงเรยีนไดร้บัการพฒันาใหเ้ป็นตน้แบบและ
เป็นแหลง่การเรยีนรูเ้กยีวกบัการจดัการศึกษา
สาํหรบัผูมี้ความสามารถพิเศษทางดา้นคณิตศาสตร ์
และวิทยาศาสตรร์ะดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย

- ตวัชวีดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัเรยีนทงัหมด คน 720 720 720 720 720

- ตวัชวีดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการงานทางวทิยาศาสตร์
ของนกัเรยีนทไีดร้บัรางวลัจากการประกวดในระดบั
นานาชาต ิ(จาํนวน 2 ใน 3 ของโครงงานทเีขา้ร่วม)

จาํนวน 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3

- ตวัชวีดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของจาํนวนนกัเรยีนที
ศึกษาต่อในสาขาวชิาทเีกยีวขอ้กบั STEM Career

รอ้ยละ 97 97 97 97 97

- ตวัชวีดัเชงิคุณภาพ : ผลสาํเร็จของโครงการพฒันา
ความรูท้างวชิาการดา้นคณิตศาสตร ์วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยสีาํหรบัครูโรงเรยีนระดบัมธัยมศึกษา
ตอนปลายทเีนน้การจดัการเรยีนการสอนคณิตศาสตร์
วทิยาศาสตรอ์ย่างเขม้ขน้

รอ้ยละ  - 80 80 80 80

- ตวัชวีดัเชงิคุณภาพ : ผลสาํเร็จของโครงการ
ความร่วมมอืกบัโรงเรยีนเครอืขา่ยในการขยายผล
องคค์วามรูท้างวชิาการและวธิกีารจดัการเรยีนการสอน
สู่โรงเรยีนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายสงักดั
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพนืฐาน

รอ้ยละ 80  -  -  -  -

- ตวัชวีดัเชงิคุณภาพ : ผลสาํเร็จของโครงการพฒันา
ความรูท้างวชิาการดา้นคณิตศาสตร ์วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีสาํหรบัครูวทิยาศาสตรร์ะดบั
มธัยมศึกษาตอนปลายทจีดัการเรยีนการสอนนกัเรยีน
หอ้งพเิศษวทิยาศาตร์

รอ้ยละ 80  -  -  -  -

- ตวัชวีดัเชงิเวลา : นกัเรยีนจบการศึกษาตามระยะเวลา
ทกีาํหนด

รอ้ยละ 99 99 99 99 99

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท      144.9537      109.6750      210.0000      175.0000      175.0000 
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท             -               -               -               -               - 
*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2566 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัชีวดั
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
6.1 จาํแนกตามลกัษณะรายจา่ย

  งบประมาณรายจา่ย บาท
 รายจ่ายประจาํ บาท
 รายจ่ายลงทนุ บาท

6.2 จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย

แผนงาน
ผลผลติ / โครงการ งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม

รวมทงัสนิ               -                 -                 -         212.9533               -         212.9533 
1. แผนงานบคุลากรภาครฐั               -                 -                 -         103.2783               -         103.2783 
2. แผนงานพนืฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้ง
ศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์

              -                 -                 -         109.6750               -         109.6750 

ผลผลติท ี1 : ผูจ้บการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา
ตอนปลายทมีคีวามสามารถพเิศษดา้นคณิตศาสตร์
และวทิยาศาสตร์

              -                 -        -         106.9950          -         106.9950 

ผลผลติท ี2 : การใหบ้รกิารทางวชิาการ               -                 -                 -            2.6800               -            2.6800 

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย

212,953,300 
196,604,500 

16,348,800 
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7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท
7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจา่ยเงนิงบประมาณและเงนินอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
        105.5899         103.2783         108.9462         114.9542         121.3227 
        105.5899         103.2783         108.9462         114.9542         121.3227 
                -                   -                   -                   -                   - 

                -                   -                   -                   -                   - 

        105.5899         103.2783         108.9462         114.9542         121.3227 

                -                   -                   -                   -                   - 

                -                   -                   -                   -                   - 
*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิทไีดต้งังบประมาณในปี 2566 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

7.1. แผนงานบคุลากรภาครฐั 103,278,300 

หน่วย : ลา้นบาท 

แหลง่เงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้*

รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ

- งบบคุลากร
- งบดาํเนินงาน
- งบเงนิอดุหนุน
- งบรายจ่ายอนื

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจ่าย
รายการบคุลากรภาครฐั 103,278,300 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน             103,278,300 บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทวัไป             103,278,300 บาท
1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร               94,466,100 บาท
2) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน                8,812,200 บาท
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บาท

บาท
วตัถปุระสงค ์: 

7.2.1.1 งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
                -                   -           106.9950                 -           106.9950 
                -                   -             86.4787                 -             86.4787 

                -                   -              5.7713                 -              5.7713 

                -                   -              5.9000                 -              5.9000 

                -                   -              8.8450                 -              8.8450 

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

720

( 720 )

720 720 720 720

จาํนวน 2/3

( 2/3 )

2/3 2/3 2/3 2/3

รอ้ยละ 97

( 97 )

97 97 97 97

รอ้ยละ 99

( 99 )

99 99 99 99

ลา้นบาท         106.9785         106.9950         140.0000         140.0000         140.0000 

ลา้นบาท         106.9785         106.9950         140.0000         140.0000         140.0000 
ลา้นบาท                 -                   -                   -                   -                   - 

ลา้นบาท                 -                   -                   -                   -                   - 

ลา้นบาท         106.9785         106.9950         140.0000         140.0000         140.0000 

ลา้นบาท                 -                   -                   -                   -                   - 

ลา้นบาท                 -                   -                   -                   -                   - 
* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดอืน)

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2566 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

7.2 แผนงานพนืฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์ 109,675,000 
7.2.1 ผลผลติท ี1 : ผูจ้บการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายทมีีความสามารถพเิศษ

ดา้นคณิตศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์ 106,995,000 

- เพอืส่งเสรมิการจดัการเรยีนการสอนตามหลกัสูตรของโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ใหเ้ป็นไปตามอดุมการณ์
ของการจดัการศึกษาสาํหรบัผูม้คีวามสามารถพเิศษ

- เพอืจดัใหม้อีาคารสถานท ีหอพกั หอ้งปฏบิตักิาร อปุกรณ์และสอืการเรยีนการสอน ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
และสงิอาํนวยความสะดวกต่างๆ ทเีหมาะสมและเพยีงพอสาํหรบัการจดัการศึกษาสาํหรบัผูม้คีวามสามารถพเิศษ

- เพอืส่งเสรมิใหก้ารบรหิารงานทวัไปของโรงเรยีนเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทงัสนิ
1. กจิกรรมการเรยีนการสอน
2. กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน
3. กจิกรรมสรรหาและคดัเลอืกนกัเรยีน
4. กจิกรรมการพฒันาโรงเรยีนใหเ้ป็นโรงเรยีนวทิยาศาสตรช์นันาํ
ระดบันานาชาติ

ตวัชีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัเรยีนทงัหมด

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการงานทางวทิยาศาสตรข์อง
นกัเรยีนทไีดร้บัรางวลัจากการประกวดในระดบันานาชาติ
(จาํนวน 2 ใน 3 ของโครงงานทเีขา้ร่วม)

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของจาํนวนนกัเรยีนทศึีกษาต่อ
ในสาขาวชิาทเีกยีวขอ้กบั STEM Career

เชงิเวลา : นกัเรยีนจบการศึกษาตามระยะเวลาทกีาํหนด

รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ

- งบดาํเนินงาน
- งบลงทนุ
- งบเงนิอดุหนุน
- งบรายจ่ายอนื

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลติ : ผูจ้บการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายทีมีความสามารถพิเศษ
            ดา้นคณิตศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์ 106,995,000 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน             106,995,000 บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทวัไป             106,995,000 บาท
1) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน               58,966,200 บาท
2) ค่าทดีนิ/สงิก่อสรา้ง               16,348,800 บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารอเนกประสงค ์โรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ์ ตาํบลศาลายา 
อาํเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 1 หลงั               16,348,800 บาท

วงเงนิทงัสนิ               81,744,000  บาท

ปี 2566 ตงังบประมาณ               16,348,800  บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                65,395,200  บาท

3) เงนิอุดหนุนทนุการศึกษา               31,680,000 บาท
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บาท
วตัถปุระสงค ์: 

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จาํแนกตามกจิกรรม - งบรายจ่าย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงินอดุหนุน งบรายจ่ายอนื รวม
               -                  -             2.6800                -             2.6800 
              -                 -             2.6800               -             2.6800 

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหลง่เงิน

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

รอ้ยละ  - 80 80 80 80

รอ้ยละ 80

( - )

 -  -  -  -

รอ้ยละ 80

( - )

 -  -  -  -

        37.9752           2.6800    70.0000         35.0000         35.0000 

ลา้นบาท         37.9752           2.6800    70.0000         35.0000         35.0000 
ลา้นบาท               -                 -                 -                 -                 - 

ลา้นบาท               -                 -                 -                 -                 - 

ลา้นบาท         37.9752           2.6800         70.0000         35.0000         35.0000 

ลา้นบาท               -                 -                 -                 -                 - 

ลา้นบาท                -                  -                  -                  -                  - 
* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดอืน)

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2566 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

เชิงคุณภาพ : ผลสาํเร็จของโครงการพฒันาความรูท้างวชิาการ
ดา้นคณิตศาสตร ์วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยสีาํหรบัครู
โรงเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายทเีนน้การจดัการเรียน
การสอนคณิตศาสตรว์ทิยาศาสตรอ์ยา่งเขม้ขน้

เชิงคุณภาพ : ผลสาํเร็จของโครงการความร่วมมอื
กบัโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองคค์วามรูท้างวชิาการ
และวธิีการจดัการเรียนการสอนสู่โรงเรียนระดบั
มธัยมศกึษาตอนปลาย สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขนัพนืฐาน

ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้**

2,680,000 

   เพอืยกระดบัองคค์วามรูใ้หไ้ดม้าตรฐานเทยีบเทา่โรงเรียนวทิยาศาสตรช์นันาํของประเทศ 

   และเพมิขดีความสามารถในการจดัการเรียนการสอนวชิาคณิตศาสตร ์เคม ีชีววทิยา ฟิสกิส ์และคอมพวิเตอร ์
   ใหก้บัครูระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายทไีดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ขา้รบัการอบรมในหวัขอ้ทเีขา้ใจยาก และมทีกัษะ
   ในการสอนปฏบิตักิารทางวทิยาศาสตรส์าํหรบันกัเรียนทอียู่ในโครงการหอ้งเรียนพเิศษวทิยาศาสตร์

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจ่าย

รวมทงัสิน

7.2.2 ผลผลติที 2 : การใหบ้ริการทางวิชาการ

1. กจิกรรมโครงการพฒันาความรูท้างวชิาการใหก้บัโรงเรียนสงักดั สพฐ .

และการบริการทางวชิาการแก่หน่วยงานภายนอก

ตวัชีวดั/
แหลง่เงิน

หน่วยนบั

งบประมาณ

เชิงคุณภาพ : ผลสาํเร็จของโครงการพฒันาความรู ้
ทางวชิาการดา้นคณิตศาสตร ์วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
สาํหรบัครูวทิยากรระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย
ทจีดัการเรียนการสอนนกัเรียนหอ้งพเิศษวทิยาศาสตร์

เงินนอกงบประมาณ

รวมทงัสิน
เงินงบประมาณ

- งบดาํเนินงาน
- งบลงทนุ
- งบเงนิอดุหนุน
- งบรายจ่ายอนื
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลติ : การใหบ้รกิารทางวิชาการ 2,680,000 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน                2,680,000 บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทวัไป                2,680,000 บาท
1) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน                2,680,000 บาท
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หน่วยงาน :

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
1. เงนินอกงบประมาณสะสมคงเหลอืยกมา         464.5218         464.5218         464.5218         464.5218         464.5218         464.5218 
2. รายไดป้ระเภทเงนินอกงบประมาณ         357.7063         295.6797         263.9533         370.0000         341.0000         347.0000 

2.1 เงนิรายได ้                 -                  -                  -                  -                  -                  - 

2.2 เงนิทรีฐับาลอดุหนุนหรอืจดัสรรให ้        298.2262        250.5436        212.9533        319.0000        290.0000        296.0000 

2.3 ทนุหมนุเวยีน                 -                  -                  -                  -                  -                  - 

2.4 เงนิช่วยเหลอืจากต่างประเทศ                 -                  -                  -                  -                  -                  - 

2.5 เงนิอดุหนุนและบรจิาค           1.5000           1.0000           1.0000           1.0000           1.0000           1.0000 

2.6 เงนิกูใ้นประเทศ                 -                  -                  -                  -                  -                  - 

2.7 เงนิกูต่้างประเทศ                 -                  -                  -                  -                  -                  - 

2.8 อนืๆ          57.9801          44.1361          50.0000          50.0000          50.0000          50.0000 

3. รวมเงนินอกงบประมาณทงัสนิ (1.+2.)         822.2281         760.2015         728.4751         834.5218         805.5218         811.5218 
4. นําไปสมทบกบังบประมาณ                 -                  -                  -                  -                  -                  - 

4.1 งบบคุลากร                 -                  -                  -                  -                  -                  - 

4.2 งบดาํเนินงาน                 -                  -                  -                  -                  -                  - 

4.3 งบลงทนุ                 -                  -                  -                  -                  -                  - 

4.4 งบเงนิอดุหนุน                 -                  -                  -                  -                  -                  - 

4.5 งบรายจ่ายอนื                 -                  -                  -                  -                  -                  - 

5. คงเหลอืหลงัหกัเงนินําไปสมทบกบังบประมาณ (3.-4.)         822.2281         760.2015         728.4751         834.5218         805.5218         811.5218 
6. แผนการใชจ้า่ยอนื         357.7063         295.6797         263.9533         370.0000         341.0000         347.0000 

6.1 ภารกจิพนืฐาน        357.7063        295.6797        263.9533        370.0000        341.0000        347.0000 

6.1.1 รายจ่ายประจาํ        357.7063        295.6797        247.6045        304.6050        341.0000        347.0000 

6.1.2 รายจ่ายลงทนุ                 -                  -           16.3488          65.3950                 -                  - 

6.2 ภารกจิเพอืการพฒันา                -                  -                  -                  -                  -                  - 

6.2.1 รายจ่ายประจาํ                 -                  -                  -                  -                  -                  - 

6.2.2 รายจ่ายลงทนุ                 -                  -                  -                  -                  -                  - 

7. คงเหลอื (5.-6.)         464.5218         464.5218         464.5218         464.5218         464.5218         464.5218 

8. รายงานสถานะและแผนการใชจ้่ายเงนินอกงบประมาณ
หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ตาํแหน่ง)

สถานะการเงนิ ปี 2564
แผนการใชจ้า่ยเงนินอกงบประมาณ
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งบประมาณรายจ่าย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจ านวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่ ามาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วิสยัทศัน์

2. พนัธกจิ

กระทรวงศึกษาธิการ

สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน)

งบประมาณ ปี 2565 ปี 2566

1. จดัท าระบบ วธิีการทดสอบและพฒันาเครื่องมอืวดัและประเมนิผลตามมาตรฐานการศึกษา

2. ประเมนิผลการจดัการศึกษาและการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาต ิตลอดจนใหค้วามร่วมมอื

และสนบัสนุนการทดสอบท ัง้ระดบัเขตพื้นทีก่ารศึกษา และสถานศึกษา

3. ทดสอบทางการศึกษา บรกิารสอบวดัความรูค้วามสามารถและการสอบวดัมาตรฐานวชิาการ

และวชิาชีพ เพือ่น าผลไปใชเ้ป็นส่วนหน่ึงในการเทยีบระดบัและการเทยีบโอนผลการเรยีน

ทีม่าจากการศึกษาในระบบเดยีวกนัหรอืการศึกษาต่างระบบ

4. ศึกษาวจิยั และเผยแพร่นวตักรรมเกี่ยวกบัการทดสอบทางการศึกษาตลอดจนเผยแพร่เทคนิค

การวดัและประเมนิผลการศึกษา

5. เป็นศูนยก์ลางขอ้มูลการทดสอบทางการศึกษา ตลอดจนสนบัสนุน และใหบ้รกิารผลการทดสอบ

แก่หน่วยงานต่างๆ ไดท้ ัง้ในประเทศและต่างประเทศ

6. พฒันาและส่งเสรมิวชิาการดา้นการทดสอบและประเมนิผลทางการศึกษา รวมถงึการพฒันา

บคุลากรดา้นการทดสอบและประเมนิผล ดา้นการตดิตามและประเมนิผลคุณภาพบณัฑติ

รวมท ัง้การใหก้ารรบัรองมาตรฐานของระบบ วธิีการ เครื่องมอืวดั ของหน่วยงานการประเมนิผล

และทดสอบทางการศึกษา

7. เป็นศูนยก์ลางความร่วมมอืดา้นการทดสอบทางการศึกษาท ัง้ในระดบัประเทศและระดบันานาชาติ

481,592,500 438,581,600

208,000,000 100,000,000

สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน) เป็นสถาบนัทางวชิาการและวชิาชีพ

และเป็นแหลง่อา้งองิระดบัชาตแิละนานาชาตทิีเ่ชี่ยวชาญดา้นการทดสอบและการประเมนิผลทางการศึกษา

เพือ่ใหค้นไทยมคุีณภาพตามมาตรฐานการศึกษาในทกุระดบัและทกุประเภทการศึกษาสู่ระดบัสากล



3. ผลสมัฤทธ์ิและประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้่ายงบประมาณ

(3)  ผลสมัฤทธิ์ : ระบบการทดสอบทางการศึกษาแบบดจิทิลั

- ตวัชี้วดั : ศูนยก์ารทดสอบดว้ยดจิทิลั ศูนย์ 18 18

- ตวัชี้วดั : ครูที่ผา่นการอบรมการพฒันาเป็นผูต้รวจอตันยั คน 120 120

- ตวัชี้วดั : ผลคะแนนการตรวจขอ้สอบอตันยั รอ้ยละ 100 100

- ตวัชี้วดั : เกณฑก์ารตรวจชดุขอ้สอบอตันยั เกณฑ์ 2 2

- ตวัชี้วดั : หลกัสูตรในการพฒันาครูดา้นการตรวจ

ขอ้สอบอตันยั

หลกัสูตร 1 1

(2)  ผลสมัฤทธิ์ : ผลการสอบและขอ้คน้พบจากการตรวจขอ้สอบ

ถูกน าไปใชใ้นการยกระดบัคุณภาพการจดัการเรยีนการสอน

และก าหนดนโยบายชาตเิพือ่ยกระดบัคุณภาพการศึกษา

- ตวัชี้วดั : ระบบการตรวจขอ้สอบอตันยั ระบบ 1 1

- ตวัชี้วดั : จ านวนนกัเรยีนเขา้รบัการทดสอบ

ทางการศึกษาระดบัชาติ

คน 1,729,600 1,738,000

- ตวัชี้วดั : ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ

ที่สะทอ้นคุณภาพการจดัการศึกษา

รอ้ยละ 100 100

- ตวัชี้วดั : จ านวนคลงัชดุขอ้สอบระดบัชาติ ชดุขอ้สอบ 177 193

- ตวัชี้วดั : ระบบการทดสอบที่เป็นมาตรฐานกลาง

ในการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ

ระบบ 5 5

(1)  ผลสมัฤทธิ์ : นกัเรยีนไดร้บัการทดสอบคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาชาตแิละสถานศึกษา รวมถงึหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง

น าผลการทดสอบไปใชเ้ป็นกลไกในการขบัเคลือ่น

การยกระดบัการเรยีนการสอน

ผลสมัฤทธ์ิ
หน่วยนบั

คา่เป้าหมาย

และประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้บั ปี 2565 ปี 2566
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4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จ าแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

 หน่วย : ลา้นบาท 

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รวมทัง้สิ้น 668.4346 481.5925 438.5816

1. งบประมาณรายจ่ายบคุลากร 26.0486 26.9110 27.9273

2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ 642.3860 454.6815 410.6543

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์ 521.9629 377.7072 347.5960

แผนงานยทุธศาสตรเ์พื่อสนบัสนุนดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพ

ทรพัยากรมนุษย์

120.4231 76.9743 63.0583
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5. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท          689.5925          538.5816          539.5789          540.6161          541.6948

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท          481.5925          438.5816          439.5789          440.6161          441.6948

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท          208.0000          100.0000          100.0000          100.0000          100.0000

  - เงนินอกงบประมาณอืน่ๆ ลา้นบาท          208.0000          100.0000          100.0000          100.0000          100.0000

1. เพื่อเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการภาครฐั

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท           26.9110           27.9273           28.9246           29.9618           31.0405

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -             30.0000           30.0000           30.0000           30.0000

  - เงนินอกงบประมาณอืน่ๆ ลา้นบาท -             30.0000           30.0000           30.0000           30.0000

2. เป็นหน่วยงานที่บรหิารจดัการและด าเนินการ

เกี่ยวกบัการศึกษาวิจยั พฒันาและใหบ้รกิารทางการ

ประเมินผลทางการศึกษาและทดสอบทางการศึกษา

อย่างตอ่เน่ือง รวมทัง้เป็นศูนยก์ลางการทดสอบ

ทางการศึกษาแหง่ชาต ิที่มีมาตรฐาน ความโปรง่ใส

เป็นที่เช่ือถอืของประชาชนเพื่อยกระดบัคณุภาพ

การศึกษาของชาต ิและเป็นศูนยก์ลางความรว่มมือ

ดา้นการทดสอบทางการศึกษาท ัง้ในระดบัประเทศ

และนานาชาติ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จ านวนนกัเรยีนไดร้บัทดสอบ

วดัผลการเรยีนรูร้วบยอดระดบัชาตขิ ัน้พื้นฐาน O-NET

คน 1,430,000 1,360,000 1,360,000 1,360,000 1,360,000

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จ านวนผูเ้รยีนไดร้บัการทดสอบ

วดัผลการเรยีนรูด้า้นอาชวีศึกษา V-NET

คน 88,000 38,000 38,000 38,000 38,000

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จ านวนผูเ้รยีนไดร้บัการทดสอบ

วดัผลการเรยีนรูร้ะดบัชาตขิ ัน้พื้นฐานดา้นอสิลาม I-NET

คน 71,000 70,000 70,000 70,000 70,000

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ :  จ านวนผูเ้รยีนไดร้บัการทดสอบ

วดัผลการเรยีนรูด้า้นการศึกษานอกระบบ N-NET

คน 140,600 260,000 260,000 260,000 260,000

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จ านวนผูเ้รยีนไดร้บัการทดสอบ

วดัผลการเรยีนรูด้า้นพระพทุธศาสนา B-NET

คน - 10,000 10,000 10,000 10,000

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : ระบบการทดสอบทีเ่ป็นมาตรฐาน

กลางในการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ

ระบบ - 5 5 5 5

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ :  ผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดบัชาตทิีส่ะทอ้นคุณภาพการจดัการศึกษา

รอ้ยละ - 100 100 100 100

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท          377.7072          347.5960          347.5960          347.5960          347.5960

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท          208.0000           70.0000           70.0000           70.0000           70.0000

  - เงนินอกงบประมาณอืน่ๆ ลา้นบาท          208.0000           70.0000           70.0000           70.0000           70.0000

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้* / คา่เป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้* / คา่เป้าหมายของตวัช้ีวดั

3. ศึกษาวิจยั พฒันาและใหบ้รกิารทางการประเมินผล

ทางการศึกษาและทดสอบทางการศึกษาที่มีมาตรฐาน

เป็นที่เช่ือถอืของประชาชนเพื่อยกระดบัคณุภาพ

การศึกษาของชาติ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ :  จ านวนคลงัชดุขอ้สอบของ

ระดบัชาตกิารศึกษาข ัน้พื้นฐาน O-NET

ชดุขอ้สอบ 39 39 39 39 39

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จ านวนคลงัชดุขอ้สอบของ

ระดบัชาตดิา้นอาชวีศึกษา V-NET

ชดุขอ้สอบ 24 24 24 24 24

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ :  จ านวนคลงัชดุขอ้สอบของ

ระดบัชาตดิา้นอสิลามศึกษา I-NET

ชดุขอ้สอบ 84 84 84 84 84

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จ านวนคลงัชดุขอ้สอบของ

ระดบัชาตดิา้นการศึกษานอกระบบโรงเรยีน N-NET

ชดุขอ้สอบ 30 30 30 30 30

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จ านวนคลงัชดุขอ้สอบของ

ระดบัชาตดิา้นพระพทุธศาสนา B-NET

ชดุขอ้สอบ - 16 16 16 16

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : ระบบการตรวจขอ้สอบอตันยั ระบบ - 1 1 1 1

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : เกณฑก์ารตรวจชดุขอ้สอบอตันยั เกณฑ์ - 2 2 2 2

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : หลกัสูตรในการพฒันาครู

ดา้นการตรวจขอ้สอบอตันยั

หลกัสูตร - 1 1 1 1

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : ครูทีผ่า่นการอบรมการพฒันา

เป็นผูต้รวจอตันยั

คน - 120 120 120 120

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ผลคะแนนการตรวจขอ้สอบอตันยั รอ้ยละ - 100 100 100 100

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท           76.9743           63.0583           63.0583           63.0583           63.0583

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท                  -                    -                    -                    -                    -   

  - เงนินอกงบประมาณอืน่ๆ ลา้นบาท                 -                   -                   -                   -                   -   

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2566 ที่จะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566

6.1 จ าแนกตามลกัษณะรายจา่ย

งบประมาณรายจา่ย บาท

รายจ่ายประจ า บาท

รายจ่ายลงทนุ บาท

6.2 จ าแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น -   -   -            438.5816 -            438.5816

1. แผนงานบคุลากรภาครฐั -   -   -             27.9273 -             27.9273

2. แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้ง

ศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์

-   -   -            347.5960 -            347.5960

ผลผลติที ่1 : ระบบทดสอบมาตรฐานการศึกษา -   -   -            347.5960 -            347.5960

3. แผนงานยทุธศาสตรเ์พื่อสนบัสนุนดา้นการ

พฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์

-   -   -             63.0583 -             63.0583

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาระบบการประเมนิ

คุณภาพการศึกษา

-   -   -             63.0583 -             63.0583

 หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย

438,581,600 

438,581,600 

-   
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7. รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจา่ยเงนิงบประมาณและเงนินอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

            26.9110             57.9273             58.9246             59.9618             61.0405

            26.9110             27.9273             28.9246             29.9618             31.0405

                   -                      -                      -                      -                      -   

                   -                      -                      -                      -                      -   

            26.9110             27.9273             28.9246             29.9618             31.0405

                   -                      -                      -                      -                      -   

                   -               30.0000             30.0000             30.0000             30.0000

                   -               30.0000             30.0000             30.0000             30.0000

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2566 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

7.1 แผนงานบคุลากรภาครฐั                                  27,927,300

หน่วย : ลา้นบาท 

แหลง่เงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้*

รวมทัง้สิ้น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนินอกงบประมาณอืน่ๆ 

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบด าเนินงาน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 27,927,300 บาท

เงินนอกงบประมาณ           30,000,000    บาท

1. งบเงนิอดุหนุน               27,927,300 บาท

เงนินอกงบประมาณ               30,000,000      บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป               27,927,300 บาท

เงนินอกงบประมาณ               30,000,000      บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร              26,431,300 บาท

เงนินอกงบประมาณ              30,000,000  บาท

2) ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน                1,496,000 บาท

400



บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.1.1 งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-   -            347.5960 -            347.5960

-   -               1.5931 -               1.5931

-   -             14.9849 -             14.9849

-   -            331.0180 -            331.0180

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

แผน

(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

คน 1,430,000

( 1,308,556 )

1,360,000 1,360,000 1,360,000 1,360,000

คน 88,000

( 66,160 )

38,000 38,000 38,000 38,000

คน 71,000

( 52,682 )

70,000 70,000 70,000 70,000

คน 140,600

( 124,396 )

260,000 260,000 260,000 260,000

คน - 10,000 10,000 10,000 10,000

ระบบ - 5 5 5 5

รอ้ยละ - 100 100 100 100

7.2 แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์ 347,596,000

7.2.1 ผลผลติที่ 1 : ระบบทดสอบมาตรฐานการศึกษา 347,596,000

 เพือ่บรหิารจดัการและด าเนินการเกี่ยวกบัการศึกษาวจิยั พฒันา และใหบ้รกิารทางการวดัและประเมนิผล

 ทางการศึกษาและทดสอบทางการศึกษาอย่างต่อเน่ือง รวมท ัง้เป็นศูนยก์ลางความร่วมมอื

 ดา้นการทดสอบทางการศึกษาในระดบัชาตแิละระดบันานาชาติ

2. การบรหิารจดัการเพือ่เป็นองคก์รวชิาการและวชิาชพีทางการวดั

และประเมนิผล

3. การทดสอบมาตรฐานการศึกษาระดบัชาติ

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนบั

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การยกระดบัการวดัและประเมนิผลการศึกษา

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนนกัเรยีนไดร้บัทดสอบวดัผล

การเรยีนรูร้วบยอดระดบัชาตขิ ัน้พื้นฐาน O-NET

เชงิปรมิาณ : จ านวนผูเ้รยีนไดร้บัการทดสอบวดัผล

การเรยีนรูด้า้นอาชวีศึกษา V-NET

เชงิปรมิาณ : จ านวนผูเ้รยีนไดร้บัการทดสอบวดัผล

การเรยีนรูร้ะดบัชาตขิ ัน้พื้นฐานดา้นอสิลาม I-NET

เชงิปรมิาณ : จ านวนผูเ้รยีนไดร้บัการทดสอบวดัผล

การเรยีนรูด้า้นการศึกษานอกระบบ N-NET

เชงิปรมิาณ : จ านวนผูเ้รยีนไดร้บัการทดสอบวดัผล

การเรยีนรูด้า้นพระพทุธศาสนา B-NET

เชงิปรมิาณ : ระบบการทดสอบทีเ่ป็นมาตรฐานกลาง

ในการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ

เชงิคุณภาพ : ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ

ทีส่ะทอ้นคุณภาพการจดัการศึกษา
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ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

แผน

(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

ลา้นบาท          585.7072          417.5960          417.5960          417.5960          417.5960

ลา้นบาท          377.7072          347.5960          347.5960          347.5960          347.5960

ลา้นบาท -   -   -   -   -   

ลา้นบาท -   -   -   -   -   

ลา้นบาท          377.7072          347.5960          347.5960          347.5960          347.5960

ลา้นบาท -   -   -   -   -   

ลา้นบาท          208.0000           70.0000           70.0000           70.0000           70.0000

ลา้นบาท          208.0000           70.0000           70.0000           70.0000           70.0000

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2566 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ .ศ. 2567 - 2569

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

      - เงนินอกงบประมาณอืน่ๆ 

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ระบบทดสอบมาตรฐานการศึกษา 347,596,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ           70,000,000     บาท

1. งบเงนิอดุหนุน             347,596,000 บาท

เงนินอกงบประมาณ               70,000,000       บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป             347,596,000 บาท

เงนินอกงบประมาณ               70,000,000       บาท

1) ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน             347,596,000 บาท

เงนินอกงบประมาณ               70,000,000   บาท
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บาท

บาท

7.3.1.1 วตัถปุระสงค ์

7.3.1.2 สถานที่ด าเนินการ

7.3.1.3 ระยะเวลาด าเนินการ    5 ปี  (ปี 2565 ถงึ  ปี 2569)

7.3.1.4 วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

                 -                    -             63.0583                  -             63.0583

                 -                    -             22.5500                  -             22.5500

                 -                    -               9.7083                  -               9.7083

                 -                    -             30.8000                  -             30.8000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริม่ตน้ - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ

แผน

(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

ชดุขอ้สอบ 39

( 39 )

39 39 39 39

ชดุขอ้สอบ 24

( 24 )

24 24 24 24

ชดุขอ้สอบ 84

( 84 )

84 84 84 84

ชดุขอ้สอบ 30

( 30 )

30 30 30 30

เชงิปรมิาณ : จ านวนคลงัชดุขอ้สอบของระดบัชาติ

การศึกษาข ัน้พื้นฐาน O-NET

เชงิปรมิาณ : จ านวนคลงัชดุขอ้สอบของระดบัชาติ

ดา้นอาชวีศึกษา V-NET

เชงิปรมิาณ : จ านวนคลงัชดุขอ้สอบของระดบัชาติ

ดา้นอสิลามศึกษา I-NET

เชงิปรมิาณ : จ านวนคลงัชดุขอ้สอบของระดบัชาติ

ดา้นการศึกษานอกระบบโรงเรยีน N-NET

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

รวมทัง้สิ้น

1. การจดัการทดสอบระดบัชาตขิ ัน้พื้นฐาน (O-NET) ชัน้มธัยมศึกษาปีที ่3 

วชิาภาษาไทย ดว้ยรูปแบบขอ้สอบอตันยั

2. การสรา้งและพฒันาแบบทดสอบทางการศึกษาทีเ่ป็นมาตรฐานระดบัชาติ

3. การทดสอบระดบัชาตขิ ัน้พื้นฐาน (O-NET) ชัน้ประถมศึกษาปีที ่6 

วชิาภาษาไทย ดว้ยรูปแบบอตันยั

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

                   565,944,200

                   565,944,200

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

กรุงเทพมหานคร และต่างจงัหวดั

7.3. แผนงานยทุธศาสตรเ์พื่อสนบัสนุนดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์                              63,058,300

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาระบบการประเมินคณุภาพการศึกษา                              63,058,300

 เพือ่น าผลการสอบไปใชใ้นการก าหนดนโยบายชาต ิและพฒันาการเรยีนการสอน

404



เริม่ตน้ - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ

แผน

(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

ชดุขอ้สอบ - 16 16 16 16

ระบบ - 1 1 1 1

เกณฑ์ - 2 2 2 2

หลกัสูตร - 1 1 1 1

คน - 120 120 120 120

รอ้ยละ - 100 100 100 100

ลา้นบาท          313.7110           63.0583           63.0583           63.0583           63.0583

ลา้นบาท          313.7110           63.0583           63.0583           63.0583           63.0583

ลา้นบาท                  -                    -                    -                    -                    -   

ลา้นบาท                  -                    -                    -                    -                    -   

ลา้นบาท          313.7110           63.0583           63.0583           63.0583           63.0583

ลา้นบาท                  -                    -                    -                    -                    -   

ลา้นบาท                  -                    -                    -                    -                    -   

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2565(6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2566 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ .ศ. 2567 - 2569

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

เชงิคุณภาพ : ผลคะแนนการตรวจขอ้สอบอตันยั

เชงิปรมิาณ :  จ านวนคลงัชดุขอ้สอบของระดบัชาติ

ดา้นพระพทุธศาสนา B-NET

เชงิปรมิาณ : ระบบการตรวจขอ้สอบอตันยั

เชงิปรมิาณ : เกณฑก์ารตรวจชดุขอ้สอบอตันยั

เชงิปรมิาณ : หลกัสูตรในการพฒันาครูดา้นการ

ตรวจขอ้สอบอตันยั

เชงิปรมิาณ : ครูทีผ่า่นการอบรมการพฒันา

เป็นผูต้รวจอตันยั
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการพฒันาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา 63,058,300 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน               63,058,300 บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป               63,058,300 บาท

1) ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน               63,058,300 บาท
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หน่วยงาน :

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

1. เงนินอกงบประมาณสะสมคงเหลอืยกมา        1,187.9815        1,237.0300        1,054.0300          179.0300          104.0300           29.0300

2. รายไดป้ระเภทเงนินอกงบประมาณ          892.8756          506.5925          463.5616          504.5789          505.6161          561.6948

2.1 เงนิรายได ้          224.4410           25.0000           25.0000           25.0000           25.0000           80.0000

2.2 เงนิทีร่ฐับาลอดุหนุนหรือจดัสรรให ้          668.4346          481.5925          438.5616          479.5789          480.6161          481.6948

2.3 ทนุหมนุเวยีน -  -  -  -  -  -  

2.4 เงนิช่วยเหลอืจากต่างประเทศ -  -  -  -  -  -  

2.5 เงนิอดุหนุนและบริจาค -  -  -  -  -  -  

2.6 เงนิกูใ้นประเทศ -  -  -  -  -  -  

2.7 เงนิกูต่้างประเทศ -  -  -  -  -  -  

2.8 อื่นๆ -  -  -  -  -  -  

3. รวมเงนินอกงบประมาณทัง้สิ้น (1.+2.)        2,080.8571        1,743.6225        1,517.5916          683.6089          609.6461          590.7248

4. น าไปสมทบกบังบประมาณ           64.8105          208.0000          100.0000          100.0000          100.0000          100.0000

4.1 งบบคุลากร -  -  -  -  -  -  

4.2 งบด าเนินงาน -  -  -  -  -  -  

4.3 งบลงทนุ -  -  -  -  -  -  

4.4 งบเงนิอดุหนุน           64.8105          208.0000          100.0000          100.0000          100.0000          100.0000

4.5 งบรายจ่ายอื่น -  -  -  -  -  -  

5. คงเหลอืหลงัหกัเงนิน าไปสมทบกบังบประมาณ (3.-4.)        2,016.0466        1,535.6225        1,417.5916          583.6089          509.6461          490.7248

6. แผนการใชจ้า่ยอื่น          779.0166          481.5925        1,238.5616          479.5789          480.6161          481.6948

6.1 ภารกจิพื้นฐาน          779.0166          481.5925        1,238.5616          479.5789          480.6161          481.6948

6.1.1 รายจ่ายประจ า          761.2396          481.5925          438.5616          479.5789          480.6161          481.6948

6.1.2 รายจ่ายลงทนุ           17.7770 -           800.0000 -  -  -  

6.2 ภารกจิเพือ่การพฒันา -   -   -   -   -   -   

6.2.1 รายจ่ายประจ า -  -  -  -  -  -  

6.2.2 รายจ่ายลงทนุ -  -  -  -  -  -  

7. คงเหลอื (5.-6.)        1,237.0300        1,054.0300          179.0300          104.0300           29.0300            9.0300

สถานะการเงนิ ปี 2564
แผนการใชจ้า่ยเงนินอกงบประมาณ

8. รายงานสถานะและแผนการใชจ้่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

407





งบประมาณรายจ่าย บาท บาท
เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท
หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทนีาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วิสยัทศัน์

2. พนัธกจิ
1. พฒันาระบบประเมนิคุณภาพภายนอกทมีปีระสทิธิภาพและสอดคลอ้งกบั
ระบบการประกนัคุณภาพของสถานศึกษาและหน่วยงานตน้สงักดั

2. พฒันามาตรฐานและเกณฑก์ารประเมนิคุณภาพภายนอก
3. กาํกบัดูแลและกาํหนดมาตรฐานการประเมนิคุณภาพภายนอก รวมทงัใหก้ารรบัรองมาตรฐาน
4. พฒันา ฝึกอบรม และใหก้ารรบัรองผูป้ระเมนิภายนอก
5. เสนอรายงานการประเมนิคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประจาํปี เพอืประกอบการพจิารณา
กาํหนดนโยบายทางการศึกษา รวมทงัเผยแพร่รายงานต่อหน่วยงานทเีกยีวขอ้งและสาธารณชน

99,452,300 105,920,900
94,153,000 475,169,700

องคก์รทเีป็นเลศิในการรบัรองมาตรฐานการศึกษาในระดบัชาตแิละนานาชาติ

กระทรวงศึกษาธิการ
สาํนกังานรบัรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน)

งบประมาณ ปี 2565 ปี 2566



3. ผลสมัฤทธิและประโยชนท์ีคาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้่ายงบประมาณ

(1) ผลสมัฤทธิ : สามารถนาํระบบการประเมนิคุณภาพภายนอก
มาตรฐานและเกณฑก์ารประเมนิคุณภาพภายนอก
ทไีดม้กีารพฒันาร่วมกบัหน่วยงานตน้สงักดัมาใชใ้น
การประเมนิคุณภาพภายนอกทกุระดบัตามเป้าหมายทกีาํหนด

ผลสมัฤทธิ
หน่วยนบั

คา่เป้าหมาย
และประโยชนท์ีคาดว่าจะไดร้บั ปี 2565 ปี 2566

- ตวัชวีดั : จาํนวนสถานศึกษาทไีดร้บัการส่งเสรมิ
ใหพ้รอ้มรบัการประเมนิภายนอกสถานศกึษา

แหง่ 11,400 11,400

(2) ผลสมัฤทธิ : สามารถพฒันา ฝึกอบรม และรบัรอง
ผูป้ระเมนิภายนอก ใหม้มีาตรฐานตามเกณฑท์กีาํหนด
เพอืรองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอก

- ตวัชวีดั : จาํนวนผูป้ระเมนิทเีขา้รบัการอบรม คน 4,010 3,969

(3) ผลสมัฤทธิ : สามารถดาํเนินการประเมนิคุณภาพภายนอก
ทกุระดบัและใหข้อ้เสนอแนะกบัสถานศึกษาและหน่วยงาน
ตน้สงักดั เพอืยกระดบัมาตรฐานและพฒันาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศกึษา

- ตวัชวีดั : จาํนวนสถานศึกษาทไีดร้บัการประเมนิ แหง่ 17,043 18,065
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แผนงานพนืฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์                 232.5532                   55.0619                   60.9906

2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ                 232.5532                   55.0619                   60.9906

รวมทงัสิน                 282.7330                   99.4523                 105.9209
1. งบประมาณรายจ่ายบคุลากร                   50.1798                   44.3904                   44.9303

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จาํแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย
          หน่วย : ลา้นบาท 

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
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5. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัชีวดั หน่วยนบั ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

รวมทงัสนิ ลา้นบาท          193.6053          581.0906    582.5598          584.2643          111.0369
รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท           99.4523          105.9209    107.5598          109.2643          111.0369
รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท           94.1530          475.1697          475.0000          475.0000 - 
  - เงนินอกงบประมาณอนืๆ ลา้นบาท           94.1530          475.1697  475.0000          475.0000                 - 

1. เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินการภาครฐั
 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท           44.3904           44.9303    46.5692           48.2737           50.0463
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                    -   -                    -   - 
2. สถานศึกษาทกุแหง่ไดร้บัการประเมินคณุภาพภายนอก
อย่างนอ้ย 1 ครงัในรอบ 5 ปี เพอืพฒันา
การจดัการศึกษาสูม่าตรฐาน และพฒันาผูเ้รยีนใหมี้
คณุภาพเป็นคนดีคนเกง่ มีความสขุ สนุกกบัการเรยีนรู ้
ตลอดชีวิต ตลอดจนสง่เสรมิสนบัสนุนการประกนั
คณุภาพการศึกษาทกุระดบั โดยการวางระบบจดัการ
คณุภาพ รวมทงัสนบัสนุนใหมี้งานวิจยัและสง่เสรมิ
ระบบการเรยีนรูแ้บบบูรณาการ

- ตวัชวีดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนสถานศึกษาทไีดร้บั
การส่งเสรมิใหพ้รอ้มรบัการประเมนิคุณภาพภายนอก

แหง่ 11,400 11,400 49,061 49,061 49,061

- ตวัชวีดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนสถานศึกษาทไีดร้บั
การประเมนิคุณภาพภายนอก

แหง่ 17,043 18,065 15,006 12,373  -

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท           55.0619           60.9906    60.9906           60.9906           60.9906
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท           94.1530          475.1697          475.0000          475.0000 - 
  - เงนินอกงบประมาณอนืๆ ลา้นบาท           94.1530          475.1697  475.0000          475.0000                 - 

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2566 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้* / คา่เป้าหมายของตวัชีวดั
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
6.1 จาํแนกตามลกัษณะรายจา่ย

งบประมาณรายจา่ย บาท
รายจ่ายประจาํ บาท
รายจ่ายลงทนุ บาท

6.2 จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย

แผนงาน
ผลผลติ / โครงการ งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม

รวมทงัสนิ -                    -   -            105.9209 -            105.9209
1. แผนงานบคุลากรภาครฐั -                    -   -             44.9303 -             44.9303
2. แผนงานพนืฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้ง
ศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์

-                    -   -             60.9906 -             60.9906

ผลผลติท ี1 : การเสรมิสรา้งใหส้ถานศึกษา
พรอ้มรบัการประเมนิคุณภาพภายนอก

                -                   -                   -             14.1000                 -             14.1000

ผลผลติท ี2 : การประเมนิคุณภาพภายนอก
สถานศึกษา

                -                   -                   -             46.8906                 -             46.8906

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย

105,920,900 
105,920,900 

-   
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7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ
บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจา่ยเงนิงบประมาณและเงนินอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 -  พ.ศ. 2569

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
            44.3904             44.9303             46.5692             48.2737             50.0463
            44.3904             44.9303             46.5692             48.2737             50.0463
                   -                      -                      -                      -                      - 

                   -                      -                      -                      -                      - 

            44.3904             44.9303             46.5692             48.2737             50.0463

                   -                      -                      -                      -                      - 

                   -                      -                      -                      -                      - 
* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิทไีดต้งังบประมาณในปี 2566 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

                                 44,930,300

หน่วย : ลา้นบาท 

แหลง่เงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้*

      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอนื
เงนินอกงบประมาณ

7.1. แผนงานบคุลากรภาครฐั

รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ
      - งบบคุลากร
      - งบดาํเนินงาน
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
รายการบคุลากรภาครฐั 44,930,300 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน               44,930,300 บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทวัไป               44,930,300 บาท
1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร               44,110,700 บาท
2) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 819,600 บาท
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บาท
บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.1.1 งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
                 -                    -             14.1000                  -             14.1000
                 -                    -             14.1000                  -             14.1000

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

แหง่ 11,400

( 26,354 )

11,400 49,061 49,061 49,061

ลา้นบาท          122.6530           14.1000           14.1000           14.1000           14.1000
ลา้นบาท           28.5000           14.1000           14.1000           14.1000           14.1000
ลา้นบาท                  -                    -                    -                    -                    - 

ลา้นบาท                  -                    -                    -                    -                    - 

ลา้นบาท           28.5000           14.1000           14.1000           14.1000           14.1000

ลา้นบาท                  -                    -                    -                    -                    - 

ลา้นบาท           94.1530                  -                    -                    -                    - 
ลา้นบาท           94.1530                  -                    -                    -                    - 

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2566 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ .ศ. 2567 - 2569

      - เงนินอกงบประมาณอนืๆ 

      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอนื
เงนินอกงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนสถานศึกษาทไีดร้บัการส่งเสรมิ
ใหพ้รอ้มรบัการประเมนิคุณภาพภายนอก
รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน

ตวัชีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทงัสนิ
1. การสรา้งการรบัรูค้วามเขา้ใจเพอืส่งเสรมิสนบัสนุนการประเมนิ
คุณภาพการศึกษา

7.2. แผนงานพนืฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์                              60,990,600
7.2.1 ผลผลติท ี1 : การเสรมิสรา้งใหส้ถานศึกษาพรอ้มรบัการประเมินคณุภาพภายนอก                              14,100,000

 - เพอืส่งเสรมิและพฒันาสถานศึกษาใหม้คีวามพรอ้มเพอืรบัการประเมนิคุณภาพภายนอก
   จากสาํนกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน)

 - เพอืส่งเสรมิและสรา้งความเขา้ใจดา้นการประกนัคุณภาพ 

 - เพอืส่งเสรมิใหส้ถานศึกษานาํผลการประเมนิไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพสถานศึกษา
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : การเสริมสรา้งใหส้ถานศึกษาพรอ้มรบัการประเมินคุณภาพภายนอก 14,100,000 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน               14,100,000 บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทวัไป               14,100,000 บาท
1) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน               14,100,000 บาท
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บาท
วตัถปุระสงค ์: 

7.2.2.1 งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
                 -                    -             46.8906                  -             46.8906
                 -                    -             24.4500                  -             24.4500

                 -                    -             22.4406                  -             22.4406

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
แผน
(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

แหง่ - 18,065 15,006 12,373 900

ลา้นบาท           26.5619          522.0603          521.8906          521.8906           46.8906
ลา้นบาท           26.5619           46.8906           46.8906           46.8906           46.8906
ลา้นบาท                  -                    -                    -                    -                    - 

ลา้นบาท                  -                    -                    -                    -                    - 

ลา้นบาท           26.5619           46.8906           46.8906           46.8906           46.8906

ลา้นบาท                  -                    -                    -                    -                    - 

ลา้นบาท                  -            475.1697          475.0000          475.0000                  - 
ลา้นบาท                  -            475.1697          475.0000          475.0000                  - 

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2566 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ .ศ. 2567 - 2569

7.2.2 ผลผลติท ี2 : การประเมินคณุภาพภายนอกสถานศึกษา                              46,890,600

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

  - เพอืพฒันาเกณฑแ์ละวธิกีารประเมนิคุณภาพภายนอก และทาํการประเมนิการจดัการศึกษา
  - เพอืใหม้กีารตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาโดยคาํนึงถงึความมุง่หมาย 
    หลกัการ และแนวการจดัการศึกษาในแต่ละระดบัตามทกีาํหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยการศึกษาแหง่ชาติ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทงัสนิ
1. การประเมนิคุณภาพภายนอกสถานศึกษา
2. ตดิตามประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูป้ระเมนิ

ตวัชีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนสถานศึกษาทไีดร้บัการประเมนิ
คุณภาพภายนอก
รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอนื
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนินอกงบประมาณอนืๆ 
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา 46,890,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ         475,169,700     บาท
1. งบเงนิอดุหนุน               46,890,600 บาท

เงนินอกงบประมาณ             475,169,700       บาท
1.1 เงนิอดุหนุนทวัไป               46,890,600 บาท

เงนินอกงบประมาณ             475,169,700       บาท
1) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน               46,890,600 บาท

เงนินอกงบประมาณ             475,169,700     บาท
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หน่วยงาน :

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
1. เงนินอกงบประมาณสะสมคงเหลอืยกมา        2,240.4268        2,054.9636        1,515.2656        1,007.7229          492.7229           17.7229
2. รายไดป้ระเภทเงนินอกงบประมาณ          317.9943          134.4523          140.9209          145.5598          147.2643          149.0369

2.1 เงนิรายได ้                  -                   -                   -                   -                   -                   - 

2.2 เงนิทรีฐับาลอดุหนุนหรือจดัสรรให ้          282.7330           99.4523          105.9209          110.5598          112.2643          114.0369

2.3 ทนุหมนุเวยีน                  -                   -                   -                   -                   -                   - 

2.4 เงนิช่วยเหลอืจากต่างประเทศ                  -                   -                   -                   -                   -                   - 

2.5 เงนิอดุหนุนและบริจาค                  -                   -                   -                   -                   -                   - 

2.6 เงนิกูใ้นประเทศ                  -                   -                   -                   -                   -                   - 

2.7 เงนิกูต่้างประเทศ                  -                   -                   -                   -                   -                   - 

2.8 อนืๆ           35.2613           35.0000           35.0000           35.0000           35.0000           35.0000

3. รวมเงนินอกงบประมาณทงัสิน (1.+2.)        2,558.4211        2,189.4159        1,656.1865        1,153.2827          639.9872          166.7598
4. นําไปสมทบกบังบประมาณ          186.3531           94.1530          475.1697          475.0000          475.0000                  - 

4.1 งบบคุลากร                  -                   -                   -                   -                   -                   - 

4.2 งบดาํเนินงาน                  -                   -                   -                   -                   -                   - 

4.3 งบลงทนุ                  -                   -                   -                   -                   -                   - 

4.4 งบเงนิอดุหนุน          186.3531           94.1530          475.1697          475.0000          475.0000                  - 

4.5 งบรายจ่ายอนื                  -                   -                   -                   -                   -                   - 

5. คงเหลอืหลงัหกัเงนินําไปสมทบกบังบประมาณ (3.-4.)        2,372.0680        2,095.2629        1,181.0168          678.2827          164.9872          166.7598
6. แผนการใชจ้า่ยอนื          317.1044          579.9973          173.2939          185.5598          147.2643          154.0369

6.1 ภารกจิพนืฐาน          317.1044          579.9973          173.2939          185.5598          147.2643          154.0369

6.1.1 รายจ่ายประจาํ          314.1732          576.0158          173.2939          180.5598          142.2643          154.0369

6.1.2 รายจ่ายลงทนุ            2.9312            3.9815                  -             5.0000            5.0000                  - 

6.2 ภารกจิเพอืการพฒันา                 -                   -                   -                   -                   -                   - 

6.2.1 รายจ่ายประจาํ                  -                   -                   -                   -                   -                   - 

6.2.2 รายจ่ายลงทนุ                  -                   -                   -                   -                   -                   - 

7. คงเหลอื (5.-6.)        2,054.9636        1,515.2656        1,007.7229          492.7229           17.7229           12.7229

สถานะการเงนิ ปี 2564
แผนการใชจ้า่ยเงนินอกงบประมาณ

8. รายงานสถานะและแผนการใชจ้่ายเงินนอกงบประมาณ
หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ตาํแหน่ง)
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เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เอกสารงบป
ระม

าณ
 ฉ

บับท
ี่ ๓

 งบป
ระม

าณ
รายจ่ายป

ระจำป
ีงบป

ระม
าณ

 พ
.ศ. ๒

๕
๖
๖

กระท
รวงการอุดม

ศึกษา วิท
ยาศาสตร์ วิจัยและน

วัตกรรม
 (๑

)

เล่มที่ ๓ (๑)
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