
ไดร้ับ

อัตรา งบลงทุน งบด าเนินงาน งบบคุลากร งบเงินอุดหนุน งบรายจา่ยอ่ืน

1 กบค.

คร้ังที่ 3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 
งบบุคลากร
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จ านวน 3 เดือน (ตุลาคม-ธันวาคม
 2563) 
งบด าเนินงาน
- รายการเงินสมทบกองทุนประกนัสังคม จ านวน 3 เดือน 
(ตุลาคม-ธันวาคม 2563)

89 191,300.00       5,008,300.00      

บุคลากรภาครัฐ รายการค่าใชจ้า่ยบุคลากร
ภาครัฐ ยกระดับคุณภาพ
และการเรียนรู้ตลอดชวีิต

ค่าใชจ้า่ยบุคลากรภาครัฐของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน

32

979,200.00       

7 126,000.00       

6 110,160.00       
การจดัการศึกษาประถมศึกษา
ส าหรับโรงเรียนปกติ

41 1,254,600.00     

การจดัการศึกษาประถมศึกษา
ส าหรับโรงเรียนปกติ

10 183,600.00       
สนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา

100,000.00       
ผู้จบการศึกษากอ่น
ประถมศึกษา

การจดัการศึกษากอ่นประถมศึกษา

1,400,000.00     
การจดัการศึกษาประถมศึกษา
ส าหรับโรงเรียนปกติ

500,000.00       
การจดัการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น
ส าหรับโรงเรียนปกติ

4 กพค.

คร้ังที่ 16 ค่าเบี้ยเล้ียงและค่าพาหนะในการเดินทางเขา้ร่วมประชมุ
วิชาการ การพฒันาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกนัดาร ตาม
พระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี คร้ังที่ 6 ปี พ.ศ. 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกยีรติ จงัหวัด
สกลนคร

6,000.00           

พืน้ฐานด้านการพฒันาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคลได้รับสิทธิ
และโอกาสทางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
อยา่งทั่วถงึและเป็นธรรมสอดคล้อง
ตามบริบท

5 กนต.

คร้ังที่ 32 ค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการตรวจและประเมินแผนการ
จดัการเรียนรู้ ค่าเดินทางไปนิเทศ ก ากบัติดตาม และประเมินผล
เพศวิถศึีกษาและทักษะชวีิตในรูปแบบ Active Learning 5,000.00           

พืน้ฐานด้านการพฒันาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ การจดัการศึกษาประถมศึกษา
ส าหรับโรงเรียนปกติ

ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ

ยทุธศาสตร์เพือ่สนับสนุน
ด้านการพฒันาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

พืน้ฐานด้านการพฒันาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน

ขบัเคล่ือนการพฒันา
การศึกษาที่ยั่งยนื

คืนครูให้นักเรียนส าหรับโรงเรียนปกติ

ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ

                                                               การจัดสรรงบประมาณ ประจ าป ี2564                                                                     
งบประมาณ (บาท)

โครงการ
กลุ่ม/

หน่วยงาน
กิจกรรมหลักรายการที่ แผนงาน

พืน้ฐานด้านการพฒันาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต

3

คร้ังที่ 11 ค่าใชจ้า่ยในการบริหารจดัการส านักงาน
ค่าสาธารณูปโภค ค่าใชจ้า่ยในการบริหารจดัการโรงเรียนในสังกดั
ตามภาระงานและการติดตามพฒันาคุณภาพการศึกษา คร้ังที่ 1

คร้ังที่ 10 ค่าจา้งผู้ปฏิบัติงานให้ราชการและจา้งเหมาบริการ
ส าหรับส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาและโรงเรียน คร้ังที่ 1 
ระยะเวลา 2 เดือน (ตุลาคม - พฤศจกิายน 2563)
- ค่าจา้งธุรการโรงเรียนรายเดิมที่ยั่งยนื ค่าจา้งรวมเงินเพิม่พเิศษ
ชดเชยเงินประกนัสังคม 15,300 บาท
- ค่าจา้งเหมาบริการธุรการโรงเรียนรายเดิมจา้งต่อเนื่อง ค่าจา้ง 
9,000 บาท
- ค่าจา้งบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติสนับสนุนการปฏิบัติงานใน
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
- ค่าจา้งครูรายเดือนแกไ้ขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
 ค่าจา้งรวมเงินเพิม่พเิศษชดเชยเงินประกนัสังคม 15,300 บาท
- ค่าจา้งนักการภารโรง ค่าจา้งรวมเงินเพิม่พเิศษชดเชยเงิน
ประกนัสังคม 9,180 บาท

2 กบค.



ไดร้ับ

อัตรา งบลงทุน งบด าเนินงาน งบบคุลากร งบเงินอุดหนุน งบรายจา่ยอ่ืน

                                                               การจัดสรรงบประมาณ ประจ าป ี2564                                                                     
งบประมาณ (บาท)

โครงการ
กลุ่ม/

หน่วยงาน
กิจกรรมหลักรายการที่ แผนงาน ผลผลิต

6 กนผ.

คร้ังที่ 38 งบประมาณในการกอ่สร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ 
ให้กบัโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจา่ง สิงหเสนี)

7,939,600.00      พืน้ฐานด้านการพฒันาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ การกอ่สร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม
อาคารเรียนและส่ิงกอ่สร้างประกอบ
 ส าหรับโรงเรียนปกติ

7 กบค.

คร้ังที่ 41 รายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ เพือ่จดัจา้ง
ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ต าแหน่งพีเ่ล้ียงเด็กพกิารโรงเรียนทั่วไป
จดัการเรียนรวม ระยะเวลา 6 เดือน (ตุลาคม 2563 -  มีนาคม 
2564)

5,661,000.00     

พืน้ฐานด้านการพฒันาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

เด็กพกิารได้รับการศึกษา
ขั้นพืน้ฐานและการพฒันา
สมรรถภาพ

คืนครูให้นักเรียนส าหรับนักเรียนพกิาร

8 กบค.

คร้ังที่ 43 จา้งครูและบุคลากรปฏิบัติงานในโรงเรียนโครงการตาม
พระราชด าริและโรงเรียนเฉลิมพระเกยีรติ ระยะเวลา 6 เดือน 
(ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)

9

842,400.00       

พืน้ฐานด้านการพฒันาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ การจดัการศึกษาประถมศึกษา
ส าหรับโรงเรียนปกติ

9 กนผ.

คร้ังที่ 39 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและส่ิงกอ่สร้างประกอบ
ส าหรับโรงเรียนปกติ ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และส่ิงกอ่สร้างรายการงบปี
เดียว ที่มีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท

4,222,600.00      พืน้ฐานด้านการพฒันาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ, 
ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษา
ตอนปลาย

การกอ่สร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม
อาคารเรียนและส่ิงกอ่สร้างประกอบ
 ส าหรับโรงเรียนปกติ , การจดัการ
ศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายส าหรับ
โรงเรียนปกติ

10 กพค.

คร้ังที่ 50 ค่าพาหนะและค่าเบี้ยเล้ียงให้กบัผู้เขา้ร่วมประชมุ
ปฏิบัติการคณะท างานวิเคราะห์ ทบทวน ภารกจิกระบวนงาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) เพือ่ท าคู่มือการปฏิบัติงาน
ภายในส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 12-14 
พฤศจกิายน 2563 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์

1,410.00           

พืน้ฐานด้านการพฒันาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ การจดัการศึกษาประถมศึกษา
ส าหรับโรงเรียนปกติ

11 กนต.

คร้ังที่ 59 ค่าใชจ้า่ยด าเนินงานโครงการยกระดับผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติที่สอดคล้องกบับริบทพืน้ที่ เพือ่เป็น
ค่าใชจ้า่ยในการเขา้ร่วมประชมุชี้แจงศูนยส์อบในการจดัท า
แผนการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ
การประเมินความสามารถด้านการอา่นของผู้เรียน ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 การส่ือสารสร้างความเขา้ใจ
เกี่ยวกบัการใชร้ะบบ NT Accesss ในการประเมินคุณภาพผู้เรียน
และแนวทางการตรวจขอ้สอบอตันัย รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 23-25 
พฤศจกิายน 2563 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์

800.00          

ยทุธศาสตร์เพือ่สนับสนุน
ด้านการพฒันาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

พฒันาหลักสูตร 
กระบวนการการเรียน
การสอน การวัดและ
ประเมินผล

การยกระดับผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติที่สอดคล้องกบั
บริบทพืน้ที่

12 กนผ.

คร้ังที่ 71 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและ
ส่ิงกอ่สร้างอื่น ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และส่ิงกอ่สร้าง (รายการผูกพนั
เดิม) ที่มีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท

1,838,000.00      พืน้ฐานด้านการพฒันาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ ส่งเสริมการจดัการศึกษาส าหรับ
โรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริ
 โรงเรียนเฉลิมพระเกยีรติ และ
โรงเรียนในเขตพืน้ที่สูงและถิ่น
ทุรกนัดาร



ไดร้ับ

อัตรา งบลงทุน งบด าเนินงาน งบบคุลากร งบเงินอุดหนุน งบรายจา่ยอ่ืน

                                                               การจัดสรรงบประมาณ ประจ าป ี2564                                                                     
งบประมาณ (บาท)

โครงการ
กลุ่ม/

หน่วยงาน
กิจกรรมหลักรายการที่ แผนงาน ผลผลิต

13 กกง.

คร้ังที่ 76 รายการค่าเชา่บ้าน คร้ังที่ 1 ระยะเวลา 3 เดือน 
(ตุลาคม-ธันวาคม 2563)

273,000.00       บุคลากรภาครัฐ รายการค่าใชจ้า่ยบุคลากร
ภาครัฐ ยกระดับคุณภาพ
และการเรียนรู้ตลอดชวีิต

ค่าใชจ้า่ยบุคลากรภาครัฐของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน

14 กบค.

คร้ังที่ 78 ค่าตอบแทนการจา้งอตัราจา้งครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
 งวดที่ 1 ระยะเวลา 5 เดือน (พ.ย.63-มี.ค.64)

255,000.00    

ยทุธศาสตร์เพือ่สนับสนุน
ด้านการพฒันาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

ขบัเคล่ือนการพฒันา
การศึกษาที่ยั่งยนื

ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

15 กบค.

คร้ังที่ 87 ค่าจา้งผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ต าแหน่งครูอตัราจา้งใน
โครงการพฒันาการจดัการเรียนการสอนตามแนวทางของวอ
ลดอร์ฟ อตัราเดือนละ 15,000 บาท พร้อมเงินพเิศษชดเชย
ประกนัสังคมเพิม่จากค่าจา้ง ร้อยละ 5 ระยะเวลา 6 เดือน 
(ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) และเงินสมทบทบกองทุนเงิน
ทดแทนร้อยละ 0.2 ระยะเวลา 12 เดือน (มกราคม - ธันวาคม 
2564)

189,720.00       

พืน้ฐานด้านการพฒันาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

เด็กพกิารได้รับการศึกษา
ขั้นพืน้ฐานและการพฒันา
สมรรถภาพ

ยกระดับคุณภาพการจดัการศึกษา
ส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็น
พเิศษ

16 ICT

คร้ังที่ 96 ค่าพาหนะส าหรับผู้เขา้ร่วมอบรมเชงิปฏิบัติการวิทยากร
แกนน าส าหรับการจดัการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance 
Learning Television : DLTV) โรงเรียนปลายทาง 3,000.00           

ยทุธศาสตร์สร้างความเสมอ
ภาคทางการศึกษา

พฒันาส่ือและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ
เพือ่การศึกษา

ส่งเสริมการจดัการศึกษาทางไกล

17 กนต.

คร้ังที่ 98 ค่าใชจ้า่ยด าเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
เพือ่สนับสนุนการเขา้ร่วมการจดักจิกรรมวันพอ่แห่งชาติ 5 
ธันวาคม 2563 โซนกจิกรรมของเด็กและเยาวชน "วัยใสปล่อยพลัง
 ปังสุดใจ" (บูทกจิกรรมวันพอ่) ระหว่างวันที่ 1-6 ธันวาคม 2563

50,000.00      

ยทุธศาสตร์เพือ่สนับสนุน
ด้านการพฒันาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

เสริมสร้างระเบียบวินัย
 คุณธรรมและจริยธรรม
และคุณลักษณะอนัพงึ
ประสงค์

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะและค่านิยมของชาติ

18 กนผ.

คร้ังที่ 105 ค่าเชา่ใชบ้ริการสัญญาณอนิเทอร์เน็ต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ระยะเวลา 3 เดือน (ตุลาคม - ธันวาคม 
2563)

456,000.00       

พืน้ฐานด้านการพฒันาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ การจดัการศึกษา
ประถมศึกษาส าหรับ
โรงเรียนปกติ

19
กอก.

,กกง.,ตสน.

คร้ังที่ 106 ค่าพาหนะและค่าเบี้ยเล้ียงให้กบัคณะท างานวิเคราะห์ 
ทบทวน ภารกจิ กระบวนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work 
Flow) เพือ่ท าคู่มือการปฏิบัติงานภายในส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษา ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวึม 2563 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ 
บางพลัด กรุงเทพฯ

1,080.00           

พืน้ฐานด้านการพฒันาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ การจดัการศึกษา
ประถมศึกษาส าหรับ
โรงเรียนปกติ

20

คร้ังที่ 112 ค่าใชจ้า่ยในการเดินทางเขา้ร่วมประชมุปฏิบัติการ
จดัท าแบบฝึกเสริมประสบการณ์เพือ่พฒันาสมรรถนะด้านการอา่น
 (Reading Competency) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
 1-6 ระหว่างวันที่ 13-18 พฤศจกิายน 2563 ณ โรงแรมฮิพ 
กรุงเทพมหานคร

200.00          

ยทุธศาสตร์เพือ่สนับสนุน
ด้านการพฒันาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

ขบัเคล่ือนการพฒันา
การศึกษาที่ยั่งยนื

การยกระดับคุณภาพการเรียนรู้
ภาษาไทย



ไดร้ับ

อัตรา งบลงทุน งบด าเนินงาน งบบคุลากร งบเงินอุดหนุน งบรายจา่ยอ่ืน

                                                               การจัดสรรงบประมาณ ประจ าป ี2564                                                                     
งบประมาณ (บาท)

โครงการ
กลุ่ม/

หน่วยงาน
กิจกรรมหลักรายการที่ แผนงาน ผลผลิต

21

คร้ังที่ 113 ค่าใชจ้า่ยในการเขา้ร่วมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ การ
น าเสนอผลงาน และการประกวดแขง่ขนักจิกรรมการเรียนรู้ภายใต้
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับประเทศ ระหว่างวันที่
 7-10 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร

2,000.00           

บูรณาการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิ
บาลในสถานศึกษา

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ
ความตระหนักรู้ในการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต

22

คร้ังที่ 118 ค่าใชจ้า่ยในการเดินทางให้กบัผู้เขา้ร่วมประชมุ
ปฏิบัติการพฒันาเอกสารกจิกรรมนักเรียนเพือ่นที่ปรึกษา (YC: 
Youth Counselor) ในยคุ New Normal ระหว่างวันที่ 16-19 
ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท บางพลัด กรุงเทพมหานคร

600.00             

พืน้ฐานด้านการพฒันาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ การชว่ยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม

23

คร้ังที่ 130 ค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ภาคเรียนที่ 
2/2563 
1. ค่าอปุกรณ์การเรียน 84,570 บาท
2. ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียน 123,390 บาท
3. ค่าจดัการเรียนการสอน 1,995,166 บาท

2,163,126.00       

ยทุธศาสตร์สร้างความเสมอ
ภาคทางการศึกษา

สนับสนุนค่าใชจ้า่ยใน
การจดัการศึกษาต้ังแต่
ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน

สนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดั
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน

24

คร้ังที่ 136 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ เพิม่เติม เพือ่จดั
จา้งผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ต าแหน่งพีเ่ล้ียงเด็กพกิารโรงเรียน
ทั่วไปจดัการเรียนรวม ระยะเวลา 4 เดือน (ธันวาคม 2563-
มีนาคม 2564)

144,000.00       

พืน้ฐานด้านการพฒันาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

เด็กพกิารได้รับการศึกษา
ขั้นพืน้ฐานและการพฒันา
สมรรถภาพ

คืนครูให้นักเรียน ส าหรับนักเรียน
พกิาร

25 กบค.

คร้ังที่ 137 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จ านวน 2 เดือน 
(มกราคม-กมุภาพนัธ์ 2564) รวมเงินเล่ือนค่าตอบแทนพนักงาน
ราชการ จ านวน 3 เดือน (ตุลาคม-ธันวาคม 2563) เงินสมทบ
กองทุนประกนัสังคม จ านวน 2 เดือน (มกราคม-กมุภาพนัธ์ 2564)
 และเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน (มกราคม-ธันวาคม 2564)

170,000.00       3,437,600.00      

บุคลากรภาครัฐ รายการค่าใชจ้า่ยบุคลากร
ภาครัฐ ยกระดับคุณภาพ
และการเรียนรู้ตลอดชวีิต

ค่าใชจ้า่ยบุคลากรภาครัฐของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน

26 กบค.

คร้ังที่ 140 ค่าจา้งเหมาบริการธุรการโรงเรียนรายเดิมจา้งต่อเนื่อง
 ค่าจา้ง 9,000 บาท ระยะเวลา 4 เดือน (ธันวาคม 2563-มีนาคม 
2564)

252,000.00       

พืน้ฐานด้านการพฒันาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษา
ตอนปลาย

การจดัการศึกษามัธยมศึกษาตอน
ปลายส าหรับโรงเรียนปกติ

27 กพค.

คร้ังที่ 138 ค่าใชจ้า่ยในการอบรมเชงิปฏิบัติการเพือ่พฒันา
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอ่นด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 1/2563 ระยะที่ 2 การเรียนรู้
สภาพจริง (Authentic Learning) ระหว่างวันที่ 15-24 ธันวาคม 
2563

300,000.00       

พืน้ฐานด้านการพฒันาและ
เสริมสร้างศักยภาพมนุษย์

ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ การจดัการศึกษาประถมศึกษา
ส าหรับโรงเรียนปกติ



ไดร้ับ
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28 กบค.

คร้ังที่ 143 ค่าจา้งผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ คร้ังที่ 2 ระยะเวลา 4 
เดือน (ธันวาคม 2563 - มีนาคม 2564)
- ค่าจา้งบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานในส านักงานเขตพืน้ที่ 
จ านวนเงิน 226,800 บาท
- ค่าจา้งครูรายเดือนแกไ้ขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
 จ านวนเงิน 2,583,000 บาท
- ค่าจา้งนักการภารโรง จ านวนเงิน 378,000 บาท
- ค่าจา้งครูธุรการรายเดือนโรงเรียนรายเดิมจา้งต่อเนื่อง จ านวน
เงิน 2,016,000 บาท

5,203,800.00     

พืน้ฐานด้านการพฒันาและ
เสริมสร้างศักยภาพมนุษย,์ 
ยทุธศาสตร์เพือ่สนับสนุน
ด้านการพฒันาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ ขบัเคล่ือนการพฒันา
การศึกษาที่ยั่งยนื

การจดัการศึกษาประถมศึกษา
ส าหรับโรงเรียนปกติ, สนับสนุน
ผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา, คืนครูให้
นักเรียนส าหรับโรงเรียนปกติ

29 กบค.

คร้ังที่ 148 ค่าใชจ้า่ยในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการ
ของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมิน
เพือ่ให้มีและเล่ือนเป็นวิทยฐานะช านาญการพเิศษ

32,000.00         

พืน้ฐานด้านการพฒันาและ
เสริมสร้างศักยภาพมนุษย์

ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ การจดัการศึกษาประถมศึกษา
ส าหรับโรงเรียนปกติ

30

คร้ังที่ 151 ค่าใชจ้า่ยในการเหมารถ ค่าเดินทาง ค่าอาหาร และค่า
วัสดุต่างๆ ในการแสดงให้กบัโรงเรียนที่มาร่วมจดัการแสดงและ
กจิกรรม "วันพอ่แห่งชาติ" ของรัฐบาล

40,000.00         

พืน้ฐานด้านการพฒันาและ
เสริมสร้างศักยภาพมนุษย์

ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ การจดัการศึกษาประถมศึกษา
ส าหรับโรงเรียนปกติ

31

คร้ังที่ 173 รายการค่าเชา่บ้าน คร้ังที่ 2 เดือนมกราคม 2564

91,000.00         

บุคลากรภาครัฐ รายการค่าใชจ้า่ยบุคลากร
ภาครัฐ ยกระดับคุณภาพ
และการเรียนรู้ตลอดชวีิต

ค่าใชจ้า่ยบุคลากรภาครัฐของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน

32 ICT

คร้ังที่ 167 ค่าเชา่บริการสัญญาณอนิเทอร์เน็ต ประจ าปี
งบประมาณ 2564 คร้ังที่ 2 ระยะเวลา 3 เดือน (มกราคม-มีนาคม
 2564) 456,000.00       

พืน้ฐานด้านการพฒันาและ
เสริมสร้างศักยภาพมนุษย์

ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ การจดัการศึกษาประถมศึกษา
ส าหรับโรงเรียนปกติ, การจดัการ
ศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นส าหรับ
โรงเรียนปกติ, สนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน
ในสถานศึกษา

33

คร้ังที่ 174 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จ านวน 3 เดือน 
(ตุลาคม-ธันวาคม 2563)

172,800.00        

บุคลากรภาครัฐ รายการค่าใชจ้า่ยบุคลากร
ภาครัฐ ยกระดับคุณภาพ
และการเรียนรู้ตลอดชวีิต

ค่าใชจ้า่ยบุคลากรภาครัฐของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน

34 กนต.

คร้ังที่ 176 ค่าใชจ้า่ยในการนิเทศ ก ากบั ติดตาม แบบบูรณาการ 
และค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการอื่นๆ ตามโครงการโรงเรียนสุจริต 50,000.00         

บูรณาการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิ
บาลในสถานศึกษา

เสริมสร้างธรรมาภิบาลเพือ่เพิม่
ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ

35 กสศ.

คร้ังที่ 178 ค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการรับนักเรียน สังกดัส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ปีการศึกษา 2564

12,000.00         

พืน้ฐานด้านการพฒันาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคลได้รับสิทธิ
และโอกาสทางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
อยา่งทั่วถงึและเป็นธรรมสอดคล้อง
ตามบริบท



ไดร้ับ
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โครงการ
กลุ่ม/

หน่วยงาน
กิจกรรมหลักรายการที่ แผนงาน ผลผลิต

36 กนผ.

คร้ังที่ 180 ค่าปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงกอ่สร้าง
อื่น โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) 
ที่มีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท (รายการงบปีเดียว)

36,867,800.00    ยทุธศาสตร์เพือ่สนับสนุน
ด้านการพฒันาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

โรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล

โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (1 
ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)

37

คร้ังที่ 187 เงินอดุหนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาโรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี เพือ่เป็นค่าอาหารกลางวัน
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาให้กบัโรงเรียนในโครงการพระราชด าริฯ
 ภาคเรียนที่ 2/2563

232,320.00         

พืน้ฐานด้านการพฒันาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ การจดัการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น
ส าหรับโรงเรียนปกติ

38

คร้ังที่ 196 ค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ภาคเรียนที่ 2
 ปีการศึกษา 2563 (30%) จ านวน 3 รายการ
1. ค่าอปุกรณ์การเรียน จ านวน 1,359,715 บาท
2. ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียน จ านวน 1,902,165 บาท
3. ค่าจดัการเรียนการสอน 7,509,850 บาท

10,771,730.00     

ยทุธศาสตร์สร้างความเสมอ
ภาคทางการศึกษา

สนับสนุนค่าใชจ้า่ยใน
การจดัการศึกษาต้ังแต่
ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน

สนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดั
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน

39 กนต.

คร้ังที่ 198 ค่าใชจ้า่ยส าหรับการนิเทศการศึกษาระดับเขตพืน้ที่
การศึกษา 15,000.00         

พืน้ฐานด้านการพฒันาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ การจดัการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น
ส าหรับโรงเรียนปกติ

40 กบค.

คร้ังที่ 201 ค่าใชจ้า่ยสมทบเงินกองทุนทดแทนประจ าปี 2564 
(มกราคม-ธันวาคม 2564) ส าหรับลูกจา้งที่ส านักนโยบายและ
แผนการศึกษาขั้นพืน้ฐานได้จดัสรรค่าจา้งเท่านั้น

30,000.00         

พืน้ฐานด้านการพฒันาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ การจดัการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น
ส าหรับโรงเรียนปกติ

41 กสศ.

คร้ังที่ 44 ค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ภาคเรียนที่ 
2/2563 (70%)
1. ค่าอปุกรณ์การเรียน 
2. ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียน 
3. ค่าจดัการเรียนการสอน

26,128,839.00     

ยทุธศาสตร์สร้างความเสมอ
ภาคทางการศึกษา

สนับสนุนค่าใชจ้า่ยใน
การจดัการศึกษาต้ังแต่
ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน

สนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดั
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน

42 กสศ.

คร้ังที่ 231 ค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน สมทบเพิม่เติม
 ภาคเรียนที่ 2/2563

16,054.00           

ยทุธศาสตร์สร้างความเสมอ
ภาคทางการศึกษา

สนับสนุนค่าใชจ้า่ยใน
การจดัการศึกษาต้ังแต่
ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน

สนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดั
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน

43

คร้ังที่ 233 รายการค่าเชา่บ้าน คร้ังที่ 3 เดือนกมุภาพนัธ์ 2564

91,000.00         

บุคลากรภาครัฐ รายการค่าใชจ้า่ยบุคลากร
ภาครัฐ ยกระดับคุณภาพ
และการเรียนรู้ตลอดชวีิต

ค่าใชจ้า่ยบุคลากรภาครัฐของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน
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44

คร้ังที่ 234 ค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงานโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ 
2564
รายการที่ 1 ค่าใชจ้า่ยในการฝึกอบรมเชงิปฏิบัติการขั้นพืน้ฐาน 
เร่ืองน้ าและอากาศ ทดแทนให้ครูผู้เกษียณอาย ุลาออก เปล่ียน
สายงาน ลาออก เปล่ียนสายงานและครูที่ยงัไม่ผ่านการอบรม
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย 
จ านวน 10,000 บาท
รายการที่ 2 ค่าใชจ้า่ยในการประเมินโรงเรียนเพือ่รับตรา
พระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ระดับ
ปฐมวัย ประจ าปีการศึกษา 2563 จ านวน 5,000 บาท

15,000.00         

พืน้ฐานด้านการพฒันาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

ผู้จบการศึกษากอ่น
ประถมศึกษา

การจดัการศึกษากอ่นประถมศึกษา

45 กนต.

คร้ังที่ 240 ค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงานโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา 35,960.00         

พืน้ฐานด้านการพฒันาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

ผู้จบการศึกษากอ่น
ประถมศึกษา

การจดัการศึกษากอ่นประถมศึกษา

46

คร้ังที่ 244 ค่าพาหนะและค่าเบี้ยเล้ียงให้คณะท างานสังกดั
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาในการประชมุคณะท างานวิเคราะห์
การลดภาระงานครูที่นอกเหนือจากการเรียนการสอน ระหว่าง
วันที่ 8-10 กมุภาพนัธ์ 2564 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ บางพลัด

1,080.00           

พืน้ฐานด้านการพฒันาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

ผู้จบการศึกษากอ่น
ประถมศึกษา

การจดัการศึกษาประถมศึกษา
ส าหรับโรงเรียนปกติ

47 กนต.

คร้ังที่ 251 ค่าใชจ้า่ยด าเนินงานโครงการพฒันาคลังเคร่ืองมือ
มาตรฐานเพือ่ยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เพือ่ใชใ้น
การด าเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
3 และการประเมินความสามารถด้านการอา่นของผู้เรียน (RT) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

85,000.00      

ยทุธศาสตร์เพือ่สนับสนุน
ด้านการพฒันาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

พฒันาหลักสูตร 
กระบวนการการเรียน
การสอน การวัดและ
ประเมินผล

พฒันาคลังเคร่ืองมือมาตรฐานเพือ่
ยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่
 21

48

คร้ังที่ 258 ค่าใชจ้า่ยในการเขา้ร่วมประชมุเชงิปฏิบัติการการ
ขบัเคล่ือนเพือ่ยกระดับคุณภาพโรงเรียนในโครงการพฒันา
คุณภาพชวีิตของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกนัดาร (กพด.) ระหว่าง
วันที่ 14-15 กมุภาพนัธ์ 2564 ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท

1,300.00           

พืน้ฐานด้านการพฒันาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ การจดัการศึกษาประถมศึกษา
ส าหรับโรงเรียนปกติ

49

คร้ังที่ 259 ค่าใชจ้า่ยในการขบัเคล่ือนโครงการพฒันายวุทูตความ
ดีสู่วิถพีลเมืองโลกในศตวรรษที่ 21 ร่วมกบัภาคีเครือขา่ยในระดับ
พืน้ที่และระดับโรงเรียน
- สพป.กทม 5,700 บาท
- โรงเรียนพญาไท 10,000 บาท

15,700.00      

ยทุธศาสตร์เพือ่สนับสนุน
ด้านการพฒันาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

เสริมสร้างระเบียบวินัย
 คุณธรรมและจริยธรรม
และคุณลักษณะอนัพงึ
ประสงค์

ส่งเสริมกจิกรรมนักเรียนเพือ่
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
ลักษณะที่พงึประสงค์

50

คร้ังที่ 260 ค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงานการดูแลชว่ยเหลือและ
คุ้มครองนักเรียนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 15,000.00         

พืน้ฐานด้านการพฒันาและ
เสริมสร้างศักยภาพมนุษย์

ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ การชว่ยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม
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51

คร้ังที่ 263 ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเล้ียง และค่าที่พกัให้กบัผู้เขา้ร่วม
ประชมุคณะท างานขบัเคล่ือนการพฒันาองค์การยกระดับ
หน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน และส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษา

1,080.00           

พืน้ฐานด้านการพฒันาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ การจดัการศึกษาประถมศึกษา
ส าหรับโรงเรียนปกติ

52

คร้ังที่ 274 ค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน รายการค่า
จดัการเรียนการสอน (ปัจจยัพืน้ฐานส าหรับนักเรียนยากจน) ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 454,500.00         

ยทุธศาสตร์สร้างความเสมอ
ภาคทางการศึกษา

สนับสนุนค่าใชจ้า่ยใน
การจดัการศึกษาต้ังแต่
ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน

สนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดั
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน

53 กนต.

คร้ังที่ 271 ค่าใชจ้า่ยด าเนินงานโครงการการพฒันาเด็กปฐมวัย
อยา่งมีคุณภาพ เพือ่เป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินกจิกรรมการ
ประเมินพฒันาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พทุธศักราช 2560  ปีการศึกษา 2563

11,200.00      

ยทุธศาสตร์เพือ่สนับสนุน
ด้านการพฒันาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

พฒันาหลักสูตร 
กระบวนการการเรียน
การสอน การวัดและ
ประเมินผล

การพฒันาเด็กปฐมวัยอยา่งมีคุณภาพ

54

คร้ังที่ 286 ด าเนินการขบัเคล่ือนการบริหารจดัการโรงเรียน
คุณภาพชมุชน โรงเรียนมัธยมดีส่ีมุมเมือง และโรงเรียน Stan 
Alone 50,000.00         

ยทุธศาสตร์เพือ่สนับสนุน
ด้านการพฒันาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

โรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล

โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (1 
ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)

55 กสศ.

คร้ังที่ 217 เพือ่สนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดักจิกรรมรณรงค์เฝ้า
ระวังและส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ประจ าปี 2564 5,000.00           

พืน้ฐานด้านการพฒันาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ การชว่ยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม

56 กนต.

คร้ังที่ 288 ค่าใชจ้า่ยด าเนินโครงการสานพลังประชารัฐด้าน
การศึกษาพืน้ฐานและการพฒันาผู้น า เพือ่ด าเนินงานในการนิเทศ
และติดตามโรงเรียนในโครงการคอนเน็กซ์อดีีและโครงการร่วม
พฒันา ประจ าปีงบประมาณ 2564

9,000.00       

ยทุธศาสตร์เพือ่สนับสนุน
ด้านการพฒันาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

ขบัเคล่ือนการพฒันา
การศึกษาที่ยั่งยนื

สานพลังประชารัฐด้านการศึกษา
พืน้ฐานและการพฒันาผู้น า

57 กนต.

 คร้ังที่ 289 ค่าใชจ้า่ยในการเดินทางเขา้ร่วมการประชมุจดัท า
หน่วยการเรียนรู้ ส่ือ 65 พรรษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 1 เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกมุารีเจริญพระชนมพรรษา 65 พรรษา ระหว่างวันที่ 25 
กมุภาพนัธ์ - 1 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมรอยลัริเวอร์

800.00          

ยทุธศาสตร์เพือ่สนับสนุน
ด้านการพฒันาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

ขบัเคล่ือนการพฒันา
การศึกษาที่ยั่งยนื

ยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้าน
ศักยภาพการเรียนรู้เชงิกระบวนการ
สู่ความทัดเทียมนานาชาติ

58 กสศ.

คร้ังที่ 310 ค่าใชจ้า่ยในการเดินทางเขา้ร่วมประชมุปฏิบัติการ
ผู้รับผิดชอบการจดักจิกรรมการแขง่ขนัทางวิชาการ ระดับ
นานาชาติ ประจ าปี 2564

800.00             

พืน้ฐานด้านการพฒันาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ การจดัการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น
ส าหรับโรงเรียนปกติ



ไดร้ับ

อัตรา งบลงทุน งบด าเนินงาน งบบคุลากร งบเงินอุดหนุน งบรายจา่ยอ่ืน

                                                               การจัดสรรงบประมาณ ประจ าป ี2564                                                                     
งบประมาณ (บาท)

โครงการ
กลุ่ม/

หน่วยงาน
กิจกรรมหลักรายการที่ แผนงาน ผลผลิต

59 กบค.

คร้ังที่ 318 รายการค่าตอบแทนพนักงานราชการ จ านวน 1 เดือน

64,200.00         1,730,800.00      

บุคลากรภาครัฐ รายการค่าใชจ้า่ยบุคลากร
ภาครัฐ ยกระดับคุณภาพ
และการเรียนรู้ตลอดชวีิต

ค่าใชจ้า่ยบุคลากรภาครัฐของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน

60 กนต.

คร้ังที่ 321 ค่าใชจ้า่ยตามโครงการส่งเสริมการจดัการศึกษาแนว
พทุธด้วยการจดัการเรียนรู้แบบ Active Learning

20,000.00      

ยทุธศาสตร์เพือ่สนับสนุน
ด้านการพฒันาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

เสริมสร้างระเบียบวินัย
 คุณธรรมและจริยธรรม
และคุณลักษณะอนัพงึ
ประสงค์

ส่งเสริมกจิกรรมนักเรียนเพือ่
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
ลักษณะที่พงึประสงค์

61 กพค.

คร้ังที่ 327 ค่าพาหนะในการเดินทางเขา้ร่วมการประชมุเชงิ
ปฏิบัติการขบัเคล่ือนการด าเนินงานของศูนยพ์ฒันาศักยภาพบุคคล
เพือ่ความเป็นเลิศ (HCEC) สังกดัส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับ
ภูมิภาค จดุที่ 3 ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2564 ณ 
โรงแรมบางกอก ชฎา กรุงเทพมหานคร

600.00             

พืน้ฐานด้านการพฒันาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

เด็กผู้มีความสามารถพเิศษ
ได้รับการพฒันาศักยภาพ

การพฒันาศูนยโ์อลิมปิกวิชาการ

62 กสศ.

คร้ังที่ 343 ค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงานขบัเคล่ือนนโยบายของ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน "สพฐ.วิถใีหม่วิถี
คุณภาพ" ในเร่ืองการด าเนินงานเฝ้าระวังขา่วสารประจ าภูมิภาค
และการเขา้ชว่ยเหลือ เยยีวยาเด็กนักเรียนอยา่งรวดเร็ว ฉบัไว ทัน
เหตุการณ์

200,000.00       

พืน้ฐานด้านการพฒันาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ การชว่ยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม

63 กสศ.

คร้ังที่ 313 ค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ขปัญหายา
เสพติดในสถานศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พืน้ฐาน
1. รายการค่าใชจ้า่ยโครงการพฒันาค่ายทักษะชวีิตเพือ่
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเฝ้าระวัง จ านวนเงิน 60,000 
บาท
2. รายการค่าใชจ้า่ยโครงการส่งเสริม สนับสนุน พฒันานักเรียน
แกนน าในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
จ านวนเงิน 35,000 บาท
3. รายการค่าใชจ้า่ยโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด จ านวนเงิน 
10,000 บาท

105,000.00    

บูรณาการป้องกนั
ปราบปรามและบ าบัดรักษา
ผู้ติดยาเสพติด

ป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา

ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา

64 กนผ.

คร้ังที่ 350 ค่าใชจ้า่ยในการบริหารจดัการส านักงาน
ค่าสาธารณูปโภค ค่าใชจ้า่ยในการบริหารจดัการโรงเรียนในสังกดั
ตามภาระงานและการติดตามพฒันาคุณภาพการศึกษา คร้ังที่ 2 1,000,000.00     

พืน้ฐานด้านการพฒันาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ การจดัการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น
ส าหรับโรงเรียนปกติ



ไดร้ับ

อัตรา งบลงทุน งบด าเนินงาน งบบคุลากร งบเงินอุดหนุน งบรายจา่ยอ่ืน

                                                               การจัดสรรงบประมาณ ประจ าป ี2564                                                                     
งบประมาณ (บาท)

โครงการ
กลุ่ม/

หน่วยงาน
กิจกรรมหลักรายการที่ แผนงาน ผลผลิต

65 กสศ.

คร้ังที่ 356 ค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงานโครงการพระราชทาน
ประกาศนียบัตรนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด กลุ่มโรงเรียน
ในพระราชปูถมัภ์ฯ ประจ าปีการศึกษา 2563 24,640.00         

พืน้ฐานด้านการพฒันาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคลได้รับสิทธิ
และโอกาสทางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
อยา่งทั่วถงึและเป็นธรรมสอดคล้อง
ตามบริบท

50,868,000        20,587,530       10,349,500        39,766,569         552,700         รวมทั้งสิ้น


