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แผนปฏิบัติการ

ปรับปรุงลาสุด 13 กันยายน 2561

EEF Action Plan

2561



- 1 -

ล ำดบั
ยอดคงเหลือ

หลังจำก มต ิครม.
ที่ รวม (บำท)
1 กลุ่มแผนงานเงินอุดหนุน 459,173,400            

01 เสริมสร้างรากฐานเพือ่การเรียนรู้ตลอดชีวิต 2,000,000                

02 ส่งเสริมโอกาสและพัฒนาคุณภาพนักเรียน 457,173,400            
2 1,500,000                

03 การส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาและสร้างครูรุ่นใหม่
ส าหรับพืน้ทีห่่างไกล

1,500,000                

3 กลุ่มแผนงานวิจัยและพัฒนา 31,000,000              
09 วิจัยพัฒนาองค์ความรู้ต่อเนื่อง 8,000,000                
10 วิจัยเพือ่สนับสนุนการท างานของภาคีและ กสศ 21,000,000              
11 วิจัยเชิงระบบ 2,000,000                

4 500,000                  

08 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู 500,000                  
5 7,014,000                

05 บริหารและพัฒนาระบบงาน 2,014,000                
12 ส่งเสริมการระดมทุนและการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ 5,000,000                

รวมทัง้สิ้น 499,187,400           

ตำรำงสรุปแผนและงบประมำณปี 2561 (ก.ย. 2561)

กลุ่มแผนงานพัฒนาระบบงาน การมีส่วนร่วม และส านักงาน

กลุ่มแผนงานส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับพืน้ทีแ่ละพัฒนาครู/สถานศึกษา

กลุ่มแผนงานสนับสนุนการสร้างโอกาสในการศึกษาต่อระดับสูง

แผนงำน
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1. กลุ่มแผนงำนเงนิอุดหนุน
จุดเน้นส าคัญที่ 1 สร้างความมั่นใจในการบริการแก่กลุ่มเปา้หมาย
ยุทธศาสตร์ ที่ 1  สร้างความมั่นใจในศักยภาพและประสิทธภิาพหน่วยบริการ
แผนงาน 01 เสริมสร้างรากฐานเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวติ

1 โครงกำร เตรียมการระดับนโยบายเพื่อการท างาน
สำระส ำคัญ จัดท าแนวทางการก าหนดสิทธปิระโยชน์ส าหรับเด็ก(0-36 เดือน) ในครอบครัวที่ขาดแคลนทนุทรัพย์
วิธีท ำงำน - ประชุมหน่วยงานหลักและภาคีระดับพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจและพฒันาการท างาน

- ศึกษาค้นควา้ต้นแบบและท าข้อเสนอรูปแบบในการท างาน

2 โครงกำร เตรียมการระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการท างาน
สำระส ำคัญ จัดท าฐานข้อมูลพื้นฐานเพื่อการดูแลเด็กเล็ก
วิธีท ำงำน - ประชุมหน่วยงานหลักเพื่อสร้างความเข้าใจและพฒันาการท างานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- วเิคราะหแ์ละจัดท าข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศเพื่อการดูแลเด็กเล็ก

-ออกแบบฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อบรูณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อการดูแลเด็กเล็ก
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1. กลุ่มแผนงำนเงินอุดหนุน
จุดเน้นส าคัญที ่1 สร้างความมั่นใจในการบริการแก่กลุ่มเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ ที ่1  สร้างความมั่นใจในศักยภาพและประสิทธิภาพหน่วยบริการ
แผนงาน 01 เสริมสร้างรากฐานเพือ่การเรียนรู้ตลอดชีวิต

ล ำดับ รำยกำร
ที่ ประเภท อัตรำ  รวม รวม (บำท)
1 เตรียมการระดับนโยบายและชุดสิทธปิระโยชน์              1,181,400

 - ประชุมหน่วยงานหลักและภาคีระดับพื้นที่เพื่อ
สร้างความเข้าใจและพฒันาการท างานร่วม 2 คร้ัง 
คร้ังละ 20 คน (ศธ./มท./สถ./สธ./พม./ดย./สปสช./
กทม./สถาบนัแหง่ชาติเพื่อการพฒันาเด็ก/
UNICEF/TDRI/สสส./ผู้แทนจากหน่วยงานในระดับ
พื้นที่อื่นๆ)

ค่าตอบแทน 3ชม.@500-2
คร้ัง

        60,000                  60,000

 - การเดินทางโดยเคร่ืองบนิ (3 คน x 2,500 บาท x 
2 เที่ยว x 2 คร้ัง = 30,000 บาท และการเดินทาง
จากสนามบนิ 3 คน x 400 บาท x 2 คร้ัง = 2,400 
บาท) + การเดินทางโดยรถยนต์ (2 คน x 3,000 บาท
 x 2 คร้ัง = 12,000 บาท)+ การเดินทางใน กทม. 
(10 คน x 400 บาท x 2 คร้ัง) = 8,000 บาท)

ค่าเดินทาง เคร่ืองบนิ:ขับ
รถ:กทม. 3คน:
2คน:10 คน

        52,400                  52,400

 - ค่าที่พกั 2 คืน@
1500-10คน

 10x1500x2         30,000                  30,000

 - ค่าอาหาร ค่าอาหาร 2x500x2         20,000                  20,000
 - ค่าเอกสารประกอบการประชุม ค่าเอกสาร 20x2x100          4,000                    4,000
 - วเิคราะหแ์ละจัดท าชุดสวสัดิการ เรียบเรียงเปน็
คู่มือประกอบการประชุม จ านวน 1 หน่วยๆ ละ 
15,000 บาท

ค่าวเิคราะห์
และเรียบเรียง

15,000         15,000                  15,000

 - จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อการค้นควา้ต้นแบบและท า
ข้อเสนอรูปแบบในการท างาน ได้แก่

ค่าจ้างที่
ปรึกษา

    1,000,000              1,000,000
1.) สถานการณ์ปจัจุบนัและผังไหลการท างานใน
ระดับพื้นที่ = 1 ชิ้น x 200,000 บาท (ปริญญาโท x 2.) รวบรวมสรุปต้นแบบและแนวทางการขยายผล
ต้นแบบที่มีในประเทศไทย = 1 ชิ้น x 200,000 บาท 3.) สวสัดิการที่ประเทศไทยควรมี และสวสัดิการที่
มาตรฐานนานาชาติมี เพื่อกลุ่มเปา้หมายเด็กเล็ก
= 1 ชิ้น x 600,000 บาท (ปริญญาเอก 1 คน x 6 
เดือน)

 ค่ำใช้จ่ำย งบประมำณ  ก.ย. 61
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1. กลุ่มแผนงำนเงินอุดหนุน
จุดเน้นส าคัญที ่1 สร้างความมั่นใจในการบริการแก่กลุ่มเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ ที ่1  สร้างความมั่นใจในศักยภาพและประสิทธิภาพหน่วยบริการ
แผนงาน 01 เสริมสร้างรากฐานเพือ่การเรียนรู้ตลอดชีวิต

ล ำดับ รำยกำร
ที่ ประเภท อัตรำ  รวม รวม (บำท)

 ค่ำใช้จ่ำย งบประมำณ  ก.ย. 61

2 ระบบฐานข้อมูล                815,000
2.1 ประชุมหน่วยงานหลักเพื่อสร้างความเข้าใจและ

พฒันาการท างานร่วม 2 คร้ัง คร้ังละ 20 คน (ศธ./
มท./สถ./สธ./พม./ดย./สปสช./กทม./สถาบนั
แหง่ชาติเพื่อการพฒันาเด็ก/UNICEF/TDRI/สสส./
อื่นๆ)

ค่าตอบแทน 3ชม.@500-2
คร้ัง

        60,000                  60,000

2.2 การเดินทางใน กทม. (20 คน x 400 บาท x 2 คร้ัง =
 16,000 บาท)

ค่าเดินทาง กทม. 20 คน- 
2 คร้ัง

        16,000                  16,000

2.3 ค่าอาหาร ค่าอาหาร 20x500x2         20,000 20,000                 
2.4 วเิคราะหแ์ละจัดท าข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับข้อมูล

สารสนเทศเพื่อการดูแลเด็กเล็ก เรียบเรียงเปน็คู่มือ
ประกอบการประชุม จ านวน 1 หน่วยๆ ละ 15,000 
บาท

ค่าวเิคราะห์
และเรียบเรียง

15,000         15,000                  15,000

2.5 ค่าเอกสารประกอบการประชุม ค่าเอกสาร 20x2x100          4,000 4,000                   
2.6 จัดจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร และวศิวกรรม เพื่อการค้นควา้ต้นแบบ 
การบรูณาการและพฒันาข้อมูล
1 ต้นแบบ x 700000 บาท (ปริญญาเอก 1 คน, 6 
เดือน)

      700,000                700,000

3 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ          3,600                    3,600
รวมงบประมาณ 2,000,000             
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1. กลุ่มแผนงำนเงนิอุดหนุน
จุดเน้นส าคัญที่ 1 สร้างความมั่นใจในการบริการแก่กลุ่มเปา้หมาย
ยุทธศาสตร์ ที่ 1  สร้างความมั่นใจในศักยภาพและประสิทธภิาพหน่วยบริการ
แผนงาน 02 ส่งเสริมโอกาสและพฒันาคุณภาพนักเรียน

1 โครงกำร จัดสรรเงินอุดหนุนปจัจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนแบบมีเง่ือนไข
สำระส ำคัญ จัดสรรเงินอุดหนุนปจัจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพเิศษแบบมีเง่ือนไข

 ประถม-ม.ต้น สังกัด สพฐ.ปกีารศึกษา 1/2561
วิธีท ำงำน  - คัดกรองนักเรียนยากจนสังกัด สพฐ. จ านวน 2 ล้านคน 

 - จัดสรรเงินให ้สพฐ.เพื่อสนับสนุนเงินอุดหนุนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์คัดกรองผ่านหน่วยบริการ(สถานศึกษา)
 - พจิารณาผลการคัดกรองนักเรียนยากจนด้วยวธิกีารวดัรายได้ทางอ้อม (Proxy Means Tests)

2 โครงกำร พฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการเชื่อมโยงฐานข้อมูลนักเรียนยากจน
สำระส ำคัญ จัดท าฐานข้อมูลนักเรียนรายบคุคลจากระบบฐานข้อมูลและน าเข้านักเรียนรายบคุคลของสังกัดสพฐ.และ อปท.
วิธีท ำงำน  - พฒันาขยายฐานข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลนักเรียนสังกัด สพฐ. และ อปท. 

 - น าเข้าข้อมูลนักเรียนรายบคุคลของนักเรียนสังกัด สพฐ. และ อปท.
 - ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลนักเรียนยากจน สังกัด สพฐ.และสนับสนุนสถานศึกษา 30,000 โรงเรียน

3 โครงกำร สร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดกระบวนการคัดกรองนักเรียนยากจนใหแ้ก่สถานศึกษา
สำระส ำคัญ จัดท าชุดความรู้และถ่ายทอดกระบวนการคัดกรองนักเรียนยากจนใหแ้ก่สถานศึกษาเพื่อ

การคัดกรองนักเรียนยากจน
วิธีท ำงำน  - จัดท าชุดความรู้ขั้นตอนการคัดกรองนักเรียนยากจนส าหรับสถานศึกษา

 - จัดท าคู่มือดกรองนักเรียนยากจนที่รองรับกระบวนการติดตามการรับเงินอุดหนุนแบบมีเง่ือนไข
การคัดกรองนักเรียนยากจน

4 โครงกำร การตรวจสอบ ติดตาม และประมวลผลข้อมูลการคัดกรองนักเรียนยากจน
สำระส ำคัญ ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนยากจนที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองนักเรียนยากจน
วิธีท ำงำน  - ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนยากจนจ านวนนักเรียน 569,000 คน (Inclusion & Exclusion Errors)

 - พฒันาระบบสารสนเทศทั้งในรูปแบบ iOS/Adroids/Web เพื่อจัดเก็บข้อมูลการคัดกรองนักเรียนยากจน
จากโรงเรียนในสังกัด สพฐ และ อปท
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1. กลุ่มแผนงำนเงินอุดหนุน
จุดเน้นส าคัญที ่1 สร้างความมั่นใจในการบริการแก่กลุ่มเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ ที ่1  สร้างความมั่นใจในศักยภาพและประสิทธิภาพหน่วยบริการ
แผนงาน 02 ส่งเสริมโอกาสและพัฒนาคุณภาพนักเรียน

ล ำดับ รำยกำร
ที่ ประเภท อัตรำ  รวม รวม (บำท)
1 จัดสรรเงินอุดหนุนปจัจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

แบบมีเง่ือนไข

           447,120,000

จัดสรรเงินอุดหนุนปจัจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
พเิศษแบบมีเง่ือนไข ประถม-ม.ต้น สังกัด สพฐ.ปี
การศึกษา 1/2561

เงินอุดหนุน 
เฉล่ีย/คน

720 บาท x 
621,000 คน

447,120,000 447,120,000

(จ านวน 621,000 คน x 720 บาท สมทบค่าอาหาร
เช้าและค่าเดินทาง)

2 พฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการเชื่อมโยงฐานข้อมูล
นักเรียนยากจน

              9,100,000

2.1 เชื่อมโยงข้อมูลนักเรียนรายบคุคลจากระบบ
ฐานข้อมูลและน าเข้านักเรียนรายบคุคลของสังกัด
สพฐ.และ อปท.(จ านวนนักเรียน 2,178,000 คน)  2
 สังกัด (DMC/SchoolMIS/SGS/CCT)

ค่าจ้าง
พฒันา

ฐานข้อมูล

 2 x 2,500,000 5,000,000 5,000,000

 - ค่าพฒันาขยายฐานข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงข้อมูล
นักเรียนสังกัด สพฐ. และ อปท.

พฒันา
ฐานข้อมูล

2 x 1,000,000 2,000,000

 - ค่าใช้จ่ายในการน าเข้าข้อมูลนักเรียนรายบคุคล
ของนักเรียนสังกัด สพฐ. และ อปท.

น าเข้าข้อมูล
รายบคุคล

2 x 500,000 1,000,000

 - ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาระบบฐานข้อมูล
นักเรียนยากจน สังกัด สพฐ.และสนับสนุน
สถานศึกษา 30,000 โรงเรียน

ดูแล
ฐานข้อมูล

30,000 
โรงเรียน

500,000

2.2 พฒันาระบบสารสนเทศทั้งในรูปแบบ 
iOS/Adroids/Web เพื่อจัดเก็บข้อมูลการคัดกรอง
นักเรียนยากจนจากโรงเรียนในสังกัด สพฐ และ 
อปท. 

ค่าจ้าง
พฒันาระบบ

3 x 200,000 600,000

งบประมำณ  ก.ย. 61 ค่ำใช้จ่ำย
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1. กลุ่มแผนงำนเงินอุดหนุน
จุดเน้นส าคัญที ่1 สร้างความมั่นใจในการบริการแก่กลุ่มเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ ที ่1  สร้างความมั่นใจในศักยภาพและประสิทธิภาพหน่วยบริการ
แผนงาน 02 ส่งเสริมโอกาสและพัฒนาคุณภาพนักเรียน

ล ำดับ รำยกำร
ที่ ประเภท อัตรำ  รวม รวม (บำท)

งบประมำณ  ก.ย. 61 ค่ำใช้จ่ำย

3 สร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดกระบวนการคัดกรอง
นักเรียนยากจนใหแ้ก่สถานศึกษา

                553,400

3.1 จัดท าชุดความรู้ขั้นตอนการคัดกรองนักเรียน
ยากจนส าหรับสถานศึกษา

ค่าจ้าง
พฒันาชุด
ความรู้

1 300,000

 - ค่าออกแบบและจัดท าคู่มือดกรองนักเรียน
ยากจนที่รองรับกระบวนการติดตามการรับเงิน
อุดหนุนแบบมีเง่ือนไข

ออกแบบ
และท าคู่มือ

2 ชุด x 
26,700 บาท

53,400

 - ค่าจัดท าวดิีทศัน์ขั้นตอนการคัดกรองนักเรียน
ยากจน

ท าวดิีทศัน์ 2 ชุด x 
100,000

200,000

(เวบ็แอพพลิเคชั่น/แอพพลิเคชั่น/แทบ็เล็ต)
4 การตรวจสอบ ติดตาม และประมวลผลข้อมูลการ

คัดกรองนักเรียนยากจน

                400,000

4.1 ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลนักเรียนยากจน
จ านวนนักเรียน 621,000 คน (Inclusion & 
Exclusion Errors) : 1 ฐานข้อมูล 

ค่าจ้าง
พฒันา

ฐานข้อมูล

400,000 400,000 400,000

รวมงบประมาณทั้งหมด 457,173,400           
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2. กลุ่มแผนงำนสนับสนุนกำรสรำ้งโอกำสในกำรศึกษำต่อระดับสูง
จุดเน้นส าคัญที่ 1 สร้างความมั่นใจในการบริการแก่กลุ่มเปา้หมาย
ยุทธศาสตร์ ที่ 1  กระตุ้นการใหท้นุการศึกษาที่สอดคล้องกับเปา้หมายประเทศ
แผนงาน 03 การส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาและสร้างครูรุ่นใหม่ส าหรับพื้นที่หา่งไกล

1 โครงกำร พฒันากรอบการสนับสนุนการสร้างโอกาสทางการศึกษาระดับสูง (ปวช. ปวส.) 
สำระส ำคัญ จัดท ากรอบการสนับสนุนการสร้างโอกาสทางการศึกษาระดับสูง (ปวช. ปวส.) 
วิธีท ำงำน  - จัดประชุมเพื่อระดมความคิดเหน็การสนับสนุนการสร้างโอกาสทางการศึกษาระดับสูง (ปวช. ปวส.) 

 - สรุปและวเิคราะหก์รอบการใหท้นุการศึกษาและเรียบเรียงคู่มือการสนับสนุนโอกาสทางการศึกษา
ระดับสูง
 - จัดท าวดิีทศัน์ส าหรับการส่ือสารและแนะน าโครงการเพื่อสร้างความเข้าใจ

2 โครงกำร สนับสนุนการสร้างโอกาสทางการศึกษาส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่
หา่งไกลได้เรียนครู

สำระส ำคัญ พฒันากรอบการสนับสนุนการสร้างโอกาสทางการศึกษาส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายในพื้นที่หา่งไกลได้เรียนครู

วิธีท ำงำน  - จัดประชุมเพื่อระดมความคิดเหน็การสนับสนุนการสร้างโอกาสทางการศึกษาส าหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่หา่งไกลได้เรียนครู
 - วเิคราะหแ์ละจัดท าแนวทางสนับสนุนการสร้างโอกาสทางการศึกษาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายในพื้นที่หา่งไกลได้เรียนครู
 - ประชุมเชิงปฏบิติัการร่วมกับเครือข่ายสถาบนัอุดมศึกษาทอ้งถิ่น
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2. กลุ่มแผนงำนสนับสนุนกำรสรำ้งโอกำสในกำรศึกษำตอ่ระดบัสูง
จุดเน้นส าคัญที ่1 สร้างความมั่นใจในการบริการแก่กลุ่มเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ ที ่1  กระตุ้นการให้ทุนการศึกษาทีส่อดคล้องกับเป้าหมายประเทศ
แผนงาน 03 การส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาและสร้างครูรุ่นใหม่ส าหรับพืน้ทีห่่างไกล

ล ำดับ รำยกำร
ที่ ประเภท อัตรำ  รวม รวม (บำท)
1 พฒันากรอบการสนับสนุนการสร้างโอกาส

ทางการศึกษาระดับสูง (ปวช. ปวส.)

              1,000,000

1.1 ประชุมผู้ทรงคุณวฒิุ จ านวน 3 คร้ัง จ านวน
คร้ังละ 20 คน

ค่าตอบแทนชั่วโมงละ 500 บาท 3 ชม. 
จ านวน 20 คน 3 คร้ัง

ค่าตอบแทน 3 ชม.*500 บาท *
3 คร้ัง* 20 คน

     90,000

ค่าที่พกั 3 คืนๆละ 1,500 บาท ค่าที่พกั 3 คืน*1,500 
บาท*20 คน

     90,000

การเดินทางโดยเคร่ืองบนิ (5 คน* 2,500 
บาท*2 เที่ยว* 3 คร้ัง = 75,000 บาท และ
การเดินทางจากสนามบนิ 5 คน*400 บาท* 3
 คร้ัง = 6,000 บาท) + การเดินทางโดย
รถยนต์ (5 คน* 3,000 บาท*3 คร้ัง =45,000
 บาท)+ การเดินทางใน กทม. (10 คน* 400 
บาท*3 คร้ัง = 12,000 บาท)

ค่าเดินทาง เคร่ืองบนิ:ขับรถ:
กทม.5 คน:5คน:10
 คน

   138,000

ค่าอาหาร 20 คนๆ ละ 1000 บาท จ านวน 3 
คร้ัง

ค่าอาหาร 20 คน*3 คร้ัง*
1,000 บาท

     60,000

ค่าเอกสาร 20 คน คนละ 100 บาท จ านวน 3
 คร้ัง

ค่าเอกสารผู้
ทรงฯ

20 คน* 3 คร้ัง *
100 บาท

       6,000

1.2 ค่าสรุปและวเิคราะหก์รอบการให้
ทนุการศึกษาและเรียบเรียงคู่มือการสนับสนุน
โอกาสทางการศึกษาระดับสูง= 20,000 บาท

ค่าสรุปและ
วเิคราะห์

20,000      20,000

1.3 ค่าพมิพเ์อกสารคู่มือการสนับสนุนโอกาสทาง
การศึกษาระดับสูงจ านวน 5,000 เล่ม x 100 
บาท = 500,000 บาท

เอกสารคู่มือ 5000*100    500,000

1.4 ค่าจัดท าวดิีทศัน์ส าหรับการส่ือสารและ
แนะน าโครงการ = 96,000 บาท

ค่าจัดท าวดิิ
ทศัน์

96,000      96,000

งบประมำณ  ก.ย. 61 ค่ำใช้จ่ำย
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2. กลุ่มแผนงำนสนับสนุนกำรสรำ้งโอกำสในกำรศึกษำตอ่ระดบัสูง
จุดเน้นส าคัญที ่1 สร้างความมั่นใจในการบริการแก่กลุ่มเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ ที ่1  กระตุ้นการให้ทุนการศึกษาทีส่อดคล้องกับเป้าหมายประเทศ
แผนงาน 03 การส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาและสร้างครูรุ่นใหม่ส าหรับพืน้ทีห่่างไกล

ล ำดับ รำยกำร
ที่ ประเภท อัตรำ  รวม รวม (บำท)

งบประมำณ  ก.ย. 61 ค่ำใช้จ่ำย

2 พฒันากรอบการสนับสนุนการสร้างโอกาส
ทางการศึกษาส าหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่หา่งไกลได้เรียน
ครู

                 500,000

2.1 ประชุมผู้ทรงคุณวฒิุจ านวน 1 คร้ังๆ ละ 20 คน

ตอบแทนชั่วโมงละ 500 บาท 1 คร้ังๆ ละ 4 
ชม. จ านวน 20 คน

ค่าตอบแทน 500*1*4*20      40,000

พกั 1 คืนๆ ละ 1,500 จ านวน 20 คน ค่าที่พกั 1*1500*20      30,000
เดินทางโดยเคร่ืองบนิ 5 คนๆ ละ 5,000 บาท
 จ านวน 2 คร้ัง + การเดินทางจากสนามบนิ 
200 บาท จ านวน 1 คร้ัง = 27,000 บาท
เดินทางโดยรถยนต์ 5 คนๆ ละ 3,000 บาท 
จ านวน 1 คร้ัง = 15,000 บาท
เดินทางใน กทม. 10 คนๆ ละ 400 บาท 
จ านวน 1 คร้ัง = 4,000 บาท

ค่าเดินทาง เคร่ืองบนิ:รถยนต์:
กทม.

     46,000

ค่าอาหาร 20 คนๆ ละ 500 บาท จ านวน 2 
คร้ัง ค่าอาหาร 20*500*2      20,000

ชุดละ 50 บาท 20 ชุด จ านวน 2 คร้ัง ค่าเอกสาร 100*20*1        1,000
2.2 วเิคราะหแ์ละจัดท าแนวทางสนับสนุนการ

สร้างโอกาสทางการศึกษาส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่หา่งไกลได้เรียน
ครูและเรียบเรียงคู่มือ จ านวน 1 หน่วยๆ ละ 
5,000 บาท

ค่าวเิคราะห์
และเรียบเรียง

5,000        5,000

2.3 จัดพมิพคู่์มือการสนับสนุนโอกาสทาง
การศึกษาจ านวน 3,000 ชุดๆ ละ 30 บาท

ค่าพมิพ์
เอกสาร

3,000*50      90,000

2.4 จัดท าวดีิทศัน์ส าหรับการส่ือสารและแนะน า
โครงการ จ านวน 1 ชุดๆ 50,000 บาท

ค่าจัดท าส่ือ 60,000      60,000
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2. กลุ่มแผนงำนสนับสนุนกำรสรำ้งโอกำสในกำรศึกษำตอ่ระดบัสูง
จุดเน้นส าคัญที ่1 สร้างความมั่นใจในการบริการแก่กลุ่มเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ ที ่1  กระตุ้นการให้ทุนการศึกษาทีส่อดคล้องกับเป้าหมายประเทศ
แผนงาน 03 การส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาและสร้างครูรุ่นใหม่ส าหรับพืน้ทีห่่างไกล

ล ำดับ รำยกำร
ที่ ประเภท อัตรำ  รวม รวม (บำท)

งบประมำณ  ก.ย. 61 ค่ำใช้จ่ำย

2.5 ประชุมเชิงปฏบิติัการร่วมกับเครือข่าย
สถาบนัอุดมศึกษาทอ้งถิ่น 30 คน จ านวน 1 
คร้ัง

ตอบแทนชั่วโมงละ 500 บาท 4 ชม. จ านวน 
30 คน

ค่าตอบแทน 500*4*30      60,000

พกั 1 คืนๆ ละ 1,500 จ านวน 30 คน ค่าที่พกั 1*1500*30      45,000

เดินทางโดยเคร่ืองบนิ 10 คนๆ ละ 5,000 
บาท + การเดินทางจากสนามบนิ 400 บาท =
 54,000 บาท
เดินทางโดยรถยนต์ 5 คนๆ ละ 3,000 บาท =
15,000 บาท
เดินทางใน กทม. 15 คนๆ ละ 400 บาท = 
6,000 บาท

ค่าเดินทาง เคร่ืองบนิ:รถยนต์:
กทม.

     88,000

ค่าอาหาร 30 คนๆ ละ 500 บาท ค่าอาหาร 30*700      15,000
รวมงบประมาณ 1,500,000              
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5. กลุ่มแผนงำนพัฒนำระบบงำน กำรมีส่วนรว่ม และส ำนักงำน
จุดเน้นส าคัญที่ 2 สร้างความมั่นใจในการท างานร่วมกันของหุ้นส่วนภาคีและ กสศ
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 เสริมสร้างระบบธรรมาภบิาลในการท างานร่วมกับภาคี
แผนงาน 05  แผนงานบริหารและพฒันาองค์กร

1 โครงกำร งานบคุลากร/สวสัดิการ/การพฒันาความรู้รวมถึงการฝึกอบรมต่อเนื่อง
สำระส ำคัญ บริหารและพฒันาองค์กร
วิธีท ำงำน  - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ระดับเชี่ยวชาญ  ระดับอาวโุส และระดับเจ้าหน้าที่

 - พฒันาระบบบคุลากรร่วมกับผู้ทรงคุณวฒิุและภาคีเครือข่าย

2 โครงกำร งานอ านวยการ/งานประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ
สำระส ำคัญ สนับสนุนการจัดประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ
วิธีท ำงำน  - จัดประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ

3 โครงกำร ใช้สอยส านักงาน
สำระส ำคัญ สนับสนุนการด าเนินงานขององค์กร
วิธีท ำงำน  - ค่าใช้สอยเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กร
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5. กลุ่มแผนงำนพัฒนำระบบงำน กำรมีส่วนรว่ม และส ำนักงำน
จุดเน้นส าคัญที ่2 สร้างความมั่นใจในการท างานร่วมกันของหุน้ส่วนภาคีและ กสศ
ยุทธศาสตร์ ที ่3 เสริมสร้างระบบธรรมาภิบาลในการท างานร่วมกับภาคี
แผนงาน 05  แผนงานบริหารและพัฒนาองค์กร

ล ำดับ รำยกำร
ที่ ประเภท อัตรำ  รวม รวม (บำท)
1 งานอ านวยการ/งานประชุมคณะกรรมการ/

คณะอนุกรรมการ
                920,000

ประชุมคณะกรรมการ2คร้ัง/
คณะอนุกรรมการ2ชุด-1คร้ัง

ค่าตอบแทน ประธาน         50,000

กก.ผู้ทรงคุณวฒิุ
7ต าแหน่ง@
10,000

       240,000

"กก.โดยต าแหน่ง
 8,000

       256,000

((6,250+(5,000*4)+3750)*2ชุด) อนุกก.รับ50%(
ชุดละ5คน)

       240,000

เอกสาร50*2ชุด10*2ชุด,รถตู้4คัน*2+ค่า
รับรอง ((50+10)*2*230=30000)

อื่นๆ;เอกสาร ค่า
รับรอง ค่าเดินทาง

        64,000 64,000                  

เอกสารวชิาการ วดิิทศัน์3ชิ้น@70,000.-         70,000 70,000                  
2 ค่าใช้สอยส านักงาน               1,094,000

ค่าจ้างที่ปรึกษา:เชี่ยวชาญ  ด้านการเงิน,การ
วจิัย

ค่าจ้าง 120,000*2*2
เดือน

       480,000 480,000                

ค่าใช้สอย (สนง.)-
ส่ิงพมิพ ์กสศ. ไปรษณีย์ โทรศัพท์ 100,000/เดือน        200,000 200,000                
ค่าตรวจสอบบญัชี จัดจ้าง 400,000/ปี        400,000 400,000                
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รวมงบประมาณ 2,014,000              

 ค่ำใช้จ่ำย งบประมำณ  ก.ย. 61
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4. กลุ่มแผนงำนส่งเสรมิกำรจัดกำรศึกษำระดับพ้ืนที่และพัฒนำคร/ูสถำนศึกษำ
จุดเน้นส าคัญที่ 2 สร้างความมั่นใจในการท างานร่วมกันของหุ้นส่วนภาคีและ กสศ
ยุทธศาสตร์ ที่ 5  ยกระดับความสามารถในการพฒันาครู ทั้งในและนอกระบบ
แผนงาน 08 ส่งเสริมการพฒันาคุณภาพและประสิทธภิาพครู

1 โครงกำร พฒันาระบบสารสนเทศและกรอบสนับสนุนการพฒันาคุณภาพครู 
และโรงเรียนเพื่อการพฒันาคุณภาพต่อเนื่องในพื้นที่จังหวดัน าร่อง

สำระส ำคัญ จัดท าระบบสารสนเทศและกรอบสนับสนุนการพฒันาคุณภาพครู 
และโรงเรียนเพื่อการพฒันาคุณภาพต่อเนื่องในพื้นที่จังหวดัน าร่อง

วิธีท ำงำน  - จัดประชุมรับฟงัความคิดเหน็จากผู้ทรงคุณวฒิุเพื่อจัดท ากรอบการสนับสนุนการพฒันาคุณภาพครู
และโรงเรียนเพื่อการพฒันาคุณภาพต่อเนื่องในพื้นที่จังหวดัน าร่อง
 - ประชุมเชิงปฏบิติัการเพื่อจัดท าระบบสารสนเทศครูนอกระบบการศึกษาในพื้นที่จังหวดัน าร่อง
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4. กลุ่มแผนงำนส่งเสรมิกำรจัดกำรศึกษำระดบัพ้ืนที่และพัฒนำครู/สถำนศึกษำ
จุดเน้นส าคัญที ่2 สร้างความมั่นใจในการท างานร่วมกันของหุน้ส่วนภาคีและ กสศ
ยุทธศาสตร์ ที ่5  ยกระดับความสามารถในการพัฒนาครู ทัง้ในและนอกระบบ
แผนงาน 08 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู

ล ำดับ รำยกำร
ที่ ประเภท อัตรำ  รวม รวม (บำท)
1 พฒันาระบบสารสนเทศและกรอบสนับสนุน

การพฒันาคุณภาพครู
และโรงเรียนเพื่อการพฒันาคุณภาพต่อเนื่อง
ในพื้นที่จังหวดัน าร่อง

                  500,000

1.1 ประชุมผู้ทรงคุณวฒิุและคณะท างาน จ านวน 
1 คร้ังๆ ละ 15 คน

ตอบแทนชั่วโมงละ 500 บาท 1 คร้ังๆ ละ 4 
ชม. จ านวน 15 คน

ค่าตอบแทน 500*4*15         30,000

พกั 1 คืนๆ ละ 1,500 จ านวน 15 คน ค่าที่พกั 1500*15         22,500

เดินทางโดยเคร่ืองบนิ 5 คนๆ ละ 5,000 บาท
 + การเดินทางจากสนามบนิ 400 บาท = 
27,000 บาท
เดินทางโดยรถยนต์ 5 คนๆ ละ 3,000 บาท =
15,000 บาท
เดินทางใน กทม. 5 คนๆ ละ 400 บาท = 
2,000 บาท

ค่าเดินทาง เคร่ืองบนิ:รถยนต์:
กทม.

        44,000

ค่าอาหาร 15 คนๆ ละ 600 บาท ค่าอาหาร 15*600           9,000

ชุดละ 50 บาท 15 ชุด ค่าเอกสาร 50*15              750
1.2 ประชุมเชิงปฏบิติัการเพื่อจัดท าระบบ

สารสนเทศครูนอกระบบการศึกษาในพื้นที่
จังหวดัน าร่อง 14 จังหวดัๆ ละ 1 คร้ัง จ านวน
70 คน

ค่าตอบแทน (วทิยากร) ชั่วโมงละ 500 บาท 
จ านวน 4 ชม. 3 คน 7 คร้ัง

ค่าตอบแทน 500*4*3*7 42,000

พกัคืนๆ ละ 1,500 (วทิยากร) 3 คน จ านวน 7
 คืน

ค่าที่พกั 1,500*3*7 31,500

เดินทางโดยเคร่ืองบนิ (วทิยากร) 3 คนๆ ละ 
5,000 บาท + การเดินทางจากสนามบนิ 
1,200 บาท จ านวน 7 คร้ัง = 113,400 บาท
เดินทางในพื้นที่ 70 คนๆ ละ 400 บาท = 
28,000 บาท

ค่าเดินทาง เคร่ืองบนิ : 
ในพื้นที่

141,400

งบประมำณ  ก.ย. 61 ค่ำใช้จ่ำย
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4. กลุ่มแผนงำนส่งเสรมิกำรจัดกำรศึกษำระดบัพ้ืนที่และพัฒนำครู/สถำนศึกษำ
จุดเน้นส าคัญที ่2 สร้างความมั่นใจในการท างานร่วมกันของหุน้ส่วนภาคีและ กสศ
ยุทธศาสตร์ ที ่5  ยกระดับความสามารถในการพัฒนาครู ทัง้ในและนอกระบบ
แผนงาน 08 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู

ล ำดับ รำยกำร
ที่ ประเภท อัตรำ  รวม รวม (บำท)

งบประมำณ  ก.ย. 61 ค่ำใช้จ่ำย

ค่าอาหาร 70 คนๆ ละ 600 บาท ค่าอาหาร 70*600 42,000

ชุดละ 50 บาท จ านวน 70 ชุด ค่าเอกสาร 50*70 3,500
1.3 ค่าวเิคราะหแ์นวทางการพฒันาคุณภาพครู

และโรงเรียนพฒันาคุณภาพต่อเนื่อง
ค่าวเิคราะห์
และ
เรียบเรียง

20,000 20,000

1.4 ค่าวดิีทศัน์ 100,000 100,000

1.5 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 13,350 13,350
รวมงบประมาณ 500,000                  
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3. กลุ่มแผนงำนวิจัยและพัฒนำ
จุดเน้นส าคัญที่ 3 สร้างความมั่นใจในการจัดสรรทรัพยากรของรัฐ
ยุทธศาสตร์ ที่ 6  พฒันาองค์ความรู้เพื่อการจัดการเชิงระบบเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาที่มีประสิทธภิาพยิ่งขึ้น
แผนงาน 09 วจิัยพฒันาองค์ความรู้ต่อเนื่อง

1 โครงกำร วจิัยเคร่ืองมือส ารวจและประเมินทกัษะความพร้อมเด็กปฐมวยัในการเข้าสู่ระบบการศึกษา 
(School Readiness)

สำระส ำคัญ พฒันาเคร่ืองมือส ารวจและประเมินทกัษะความพร้อมเด็กปฐมวยัในการเข้าสู่ระบบการศึกษา 
(School Readiness)

วิธีท ำงำน  - รวบรวมและสังเคราะหตั์วอย่างเคร่ืองมือการส ารวจระดับนานาชาติและในประเทศไทย
 - ออกแบบเคร่ืองมือส ารวจ School Readiness 3 ด้าน ได้แก่ ด้านโอกาส คุณภาพ และประสิทธภิาพ
 - ทดสอบเคร่ืองมือส ารวจ School Readiness  จ านวน 5 จังหวดั
 - จัดประชุมรับฟงัความคิดเหน็ก่อน Pre-test และ Post-test
 - จัดประชุมเพื่อน าเสนอเคร่ืองมือฯเพื่อจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายระดับพื้นที่และระดับนโยบาย

2 โครงกำร วจิัยพฒันาชุดสวสัดิการและค่าใช้จ่ายรายหวัเด็กปฐมวยั
สำระส ำคัญ พฒันาชุดสวสัดิการและค่าใช้จ่ายรายหวัเด็กปฐมวยั
วิธีท ำงำน  - รวบรวมสังเคราะหข์้อมูลชุดสวสัดิการของหวัเด็กปฐมวยัของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ

ตัวอย่างในต่างประเทศ
 - ลงพื้นที่เพื่อศึกษาสถานการณ์ชุดสวสัดิการและค่าใช้จ่ายรายหวัเด็กปฐมวยัระดับพื้นที่ 
 - จัดประชุมเชิงปฏบิติัการเพื่อรับฟงัแนวทางการจัดชุดสวสัดิการและค่าใช้จ่ายรายหวัเด็กปฐมวยัของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 - จัดประชุมเพื่อน าเสนอผลการวจิัยชุดสวสัดิการและค่าใช้จ่ายรายหวัเด็กปฐมวยั

3 โครงกำร วจิัยพฒันาชุดสวสัดิการและค่าใช้จ่ายรายหวัผู้ขาดแคลนทนุทรัพย์ ผู้ด้อยโอกาส และผู้พกิาร
สำระส ำคัญ พฒันาชุดสวสัดิการและค่าใช้จ่ายรายหวัผู้ขาดแคลนทนุทรัพย์ ผู้ด้อยโอกาส และผู้พกิาร
วิธีท ำงำน  - ทบทวนวรรณกรรมและวเิคราะหท์ั้งในและต่างประเทศเพื่อศึกษาแนวทางการจัดท าชุดสวสัดิการ

และค่าใช้จ่ายรายหวั 10 กลุ่มด้อยโอกาส และ กลุ่มพกิาร และขาดแคลนทนุทรัพย์
 - รับฟงัความเหน็จากผู้เชี่ยวชาญต่อการจัดท าชุดสวสัดิการผู้ขาดแคลนทนุทรัพย์ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้พกิาร 
 - จัดท าชุดสวสัดิการผู้ขาดแคลนทนุทรัพย์ ผู้ด้อยโอกาส และผู้พกิาร 
 - จัดท าค่าใช้จ่ายรายหวัผู้ขาดแคลนทนุทรัพย์ ผู้ด้อยโอกาส และผู้พกิาร
 -  จัดประชุมเพื่อน าเสนอและรับฟงัความเหน็ต่อชุดสวสัดิการและค่าใช้จ่ายรายหวั
ผู้ขาดแคลนทนุทรัพย์ ผู้ด้อยโอกาส และผู้พกิาร 
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3. กลุ่มแผนงำนวิจัยและพัฒนำ
จุดเน้นส าคัญที ่3 สร้างความมั่นใจในการจัดสรรทรัพยากรของรัฐ
ยุทธศาสตร์ ที ่6  พัฒนาองค์ความรู้เพือ่การจัดการเชิงระบบเพือ่ความเสมอภาคทางการศึกษาทีม่ีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
แผนงาน 09 วิจัยพัฒนาองค์ความรู้ต่อเนื่อง

ล ำดับ รำยกำร
ที่ ประเภท อัตรำ  รวม รวม (บำท)
1 โครงการ วจิัยเคร่ืองมือส ารวจและประเมิน

ทกัษะความพร้อมเด็กปฐมวยัในการเข้าสู่
ระบบการศึกษา (School Readiness)

วจิัย
ด าเนินงาน

 1 x 
5,000,000

          5,000,000              5,000,000

 - ค่ารวบรวมและสังเคราะหตั์วอย่างเคร่ืองมือ
การส ารวจระดับนานาชาติและในประเทศไทย
 10 ตัวอย่าง = 500,000 บาท

 - ค่าวจิัยออกแบบเคร่ืองมือส ารวจ School 
Readiness 3 ด้าน ได้แก่ ด้านโอกาส คุณภาพ
 และประสิทธภิาพ = 1,500,000 บาท

 - ค่าทดสอบเคร่ืองมือส ารวจ School 
Readiness  จ านวน 5 จังหวดั (800 
ตัวอย่าง/จังหวดั) x 250,000 = 1,250,000 
บาท

 - ค่าจัดประชุมรับฟงัความคิดเหน็ก่อน 
Pre-test และ Post-test จ านวน 2 คร้ัง x 5 
จังหวดั x 100,000 บาท = 1,000,000 บาท

 - ค่าปรับปรุงเคร่ืองมือส ารวจ School 
Readiness = จ านวน 250,000 บาท

 - ค่าจัดประชุมเพื่อน าเสนอเคร่ืองมือฯเพื่อ
จัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายระดับพื้นที่และ
ระดับนโยบาย = จ านวน 2 คร้ัง 
   x 250,000  บาท = 500,000 บาท

 ค่ำใช้จ่ำย งบประมำณ  ก.ย. 61
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3. กลุ่มแผนงำนวิจัยและพัฒนำ
จุดเน้นส าคัญที ่3 สร้างความมั่นใจในการจัดสรรทรัพยากรของรัฐ
ยุทธศาสตร์ ที ่6  พัฒนาองค์ความรู้เพือ่การจัดการเชิงระบบเพือ่ความเสมอภาคทางการศึกษาทีม่ีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
แผนงาน 09 วิจัยพัฒนาองค์ความรู้ต่อเนื่อง

ล ำดับ รำยกำร
ที่ ประเภท อัตรำ  รวม รวม (บำท)

 ค่ำใช้จ่ำย งบประมำณ  ก.ย. 61

2 โครงการ วจิัยพฒันาชุดสวสัดิการและ
ค่าใช้จ่ายรายหวัผู้ขาดแคลนทนุทรัพย์ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้พกิาร

วจิัย
ด าเนินงาน

  1 x 
3,000,000

          3,000,000              3,000,000

 - ทบทวนวรรณกรรมและวเิคราะหท์ั้งในและ
ต่างประเทศเพื่อศึกษาแนวทางการจัดท าชุด
สวสัดิการและค่าใช้จ่ายรายหวั 10 กลุ่มด้อย
โอกาส และ กลุ่มพกิาร และขาดแคลนทนุ
ทรัพย์ = 600,000 บาท

 - การรับฟงัความเหน็จากผู้เชี่ยวชาญต่อการ
จัดท าชุดสวสัดิการผู้ขาดแคลนทนุทรัพย์ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้พกิาร 
   ค่าตอบแทน จ านวน 20 คน x 10,000 บาท
 = 200,000 บาท

 - ค่าจัดท าชุดสวสัดิการผู้ขาดแคลนทนุทรัพย์ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้พกิาร  3 กลุ่ม x  300,000
 บาท = 900,000 บาท
   ค่าตอบแทน จ านวน 20 คน x 10,000 บาท
 = 200,000 บาท

  - ค่าจัดท าค่าใช้จ่ายรายหวัผู้ขาดแคลนทนุ
ทรัพย์ ผู้ด้อยโอกาส และผู้พกิาร 3 กลุ่ม x  
300,000 บาท = 900,000 บาท

 - จัดประชุมเพื่อน าเสนอและรับฟงัความเหน็
ต่อชุดสวสัดิการและค่าใช้จ่ายรายหวัผู้ขาด
แคลนทนุทรัพย์ ผู้ด้อยโอกาส และผู้พกิาร 
จ านวน 1 คร้ัง จ านวน 50 คน x 4,000 บาท
 = 200,000 บาท
(ค่าอาหาร  1,000 บาท ค่าเดินทาง 1,000 
บาท  ค่าตอบแทน 1,000 บาท ค่าที่พกั 1,000
 รวม 200,000 บาท)

รวมงบประมาณ 8,000,000             
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3. กลุ่มแผนงำนวิจัยและพัฒนำ
จุดเน้นส าคัญที่ 3 สร้างความมั่นใจในการจัดสรรทรัพยากรของรัฐ
ยุทธศาสตร์ ที่ 6  พฒันาองค์ความรู้เพื่อการจัดการเชิงระบบเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาที่มีประสิทธภิาพยิ่งขึ้น
แผนงาน 10 วจิัยเพื่อสนับสนุนการท างานของภาคีและ กสศ.

1 โครงกำร วจิัยพฒันาระบบสารสนเทศกลางและฐานข้อมูลเลข 13 หลักของกลุ่มเปา้หมาย
ของกองทนุเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

สำระส ำคัญ พฒันาระบบสารสนเทศกลางและฐานข้อมูลเลข 13 หลักของกลุ่มเปา้หมายของ
กองทนุเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

วิธีท ำงำน  - พฒันาระบบลงทะเบยีนฐานข้อมูลเลข 13 หลักของกลุ่มเปา้หมายของกองทนุ
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
 - ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการเชื่อมโยงกลุ่มเปา้หมายของกองทนุ
 - พฒันาระบบตรวจสอบข้อมูลและรายงานเพื่อเชื่อมโยงข้อมูล (Data Integration)
 กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ทะเบยีนราษฎร์ สวสัดิการแหง่รัฐ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 

2 โครงกำร วจิัยพฒันา ระบบ Mobile Application เพื่อสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูล การส ารวจ
 กลุ่มเปา้หมายของกองทนุเพื่อความเสมอภาค (2 Applications)

สำระส ำคัญ พฒันา ระบบ Mobile Application เพื่อสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูล การส ารวจ 
กลุ่มเปา้หมายของกองทนุเพื่อความเสมอภาค (2 Applications)

วิธีท ำงำน  - ออกแบบระบบระบบ Mobile Application เพื่อสนับสนุนการลงทะเบยีนข้อมูล 6 ด้าน
 -  ออกแบบระบบระบบ Mobile Application  เพื่อสนับสนุนการลงพื้นที่สุ่ม
ติดตามความถูกต้องของการคัดกรอง 6 ฟงัก์ชั่น

3 โครงกำร สัมมนาวชิาการและนวตักรรมเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาระดับภมูิภาค
สำระส ำคัญ จัดสัมมนาวชิาการและนวตักรรมเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาระดับภมูิภาค
วิธีท ำงำน  - จัดประชุมวชิาการและนวตักรรมเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

 - สังเคราะหข์้อมูลวชิาการและนวตักรรมเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

4 โครงกำร สัมมนาวชิาการและนวตักรรมเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาระดับชาติ
สำระส ำคัญ จัดสัมมนาวชิาการและนวตักรรมเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาระดับชาติ
วิธีท ำงำน  - จัดประชุมวชิาการและนวตักรรมเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาระดับชาติ

 - สังเคราะหข์้อมูลวชิาการและนวตักรรมเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาระดับชาติ
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3. กลุ่มแผนงำนวิจัยและพัฒนำ
จุดเน้นส าคัญที ่3 สร้างความมั่นใจในการจัดสรรทรัพยากรของรัฐ
ยุทธศาสตร์ ที ่6  พัฒนาองค์ความรู้เพือ่การจัดการเชิงระบบเพือ่ความเสมอภาคทางการศึกษาทีม่ีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
แผนงาน 10 วิจัยเพือ่สนับสนุนการท างานของภาคีและ กสศ.

ล ำดับ รำยกำร
ที่ ประเภท อัตรำ  รวม รวม (บำท)
1 โครงการวจิัยพฒันาระบบสารสนเทศกลางและ

ฐานข้อมูลเลข 13 หลักของกลุ่มเปา้หมายของกองทนุ
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

วจิัย
ด าเนินงาน

 1x
15,000,000

  15,000,000            15,000,000

1. ระบบลงทะเบยีน
พฒันาหน้าจอเพื่อลงทะเบยีนสมัครขอรับเงินอุดหนุน 
CCT ทั้งในรูปแบบ web และ mobile จ านวน 2 ระบบ
 x 300,000 บาท = 600,000 บาท

พฒันาระบบ Optical Character Recognition (OCR)
 เพื่อดึงข้อมูลการลงทะเบยีนจากบตัรประชาชน
จ านวน 2 ระบบ x 500,000 บาท = 1,000,000 บาท

พฒันาฐานข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูลทะเบยีนและรูป
ถ่ายของผู้สมัครขอรับเงินอุดหนุน
จ านวน 2 ระบบ x 500,000 บาท = 1,000,000 บาท

เชื่อมโยงข้อมูลทะเบยีนผู้ขอรับเงินอุดหนุนกับ
ฐานข้อมูลทะเบยีนนักเรียนของสังกัดต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ สพฐ. อปท. จ านวน 2 ฐานข้้อมูล x 300,000 
บาท = 600,000 บาท

ประมวลผลข้อมูลผู้สมัครขอรับเงินอุดหนุนกับข้อมูลต้น
สังกัด เพื่อยืนยันตัวตน จ านวน 1 คร้ัง x 300,000 บาท
 = 300,000 บาท

สร้างระบบ data analytics การลงทะเบยีนขอรับเงิน
อุดหนุน และนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ จ านวน 2 ระบบ x 
300,000 บาท = 600,000 บาท

2.ปรบัปรงุระบบสำรสนเทศเวอรช์ันปจัจุบนั
เพิ่มการเซนต์ชื่อของผู้ปกครองผ่าน mobile 
application และการจัดเก็บเอกสารลายเซนต์
ผู้ปกครองผ่าน web application จ านวน 2 ระบบ x 
200,000 บาท = 400,000 บาท

 ค่ำใช้จ่ำย งบประมำณ  ก.ย. 61
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3. กลุ่มแผนงำนวิจัยและพัฒนำ
จุดเน้นส าคัญที ่3 สร้างความมั่นใจในการจัดสรรทรัพยากรของรัฐ
ยุทธศาสตร์ ที ่6  พัฒนาองค์ความรู้เพือ่การจัดการเชิงระบบเพือ่ความเสมอภาคทางการศึกษาทีม่ีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
แผนงาน 10 วิจัยเพือ่สนับสนุนการท างานของภาคีและ กสศ.

ล ำดับ รำยกำร
ที่ ประเภท อัตรำ  รวม รวม (บำท)
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การจัดเก็บเอกสาร นร.02 ผ่าน mobile และ web 
application จ านวน 2 ระบบ x 250,000 บาท = 
500,000 บาท

การจัดท าข้อมูลและพมิพเ์อกสารเพื่อติดประกาศ
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองในชุมชน 
จ านวน 1 ระบบ x 400,000 บาท = 400,000 บาท

หน้าจอเพื่อบนัทกึข้อมูลนักเรียนที่ได้รับการร้องเรียนวา่
ไม่สมควรได้รับเงินอุดหนุน จ านวน 2 ระบบ x 250,000
 บาท = 500,000 บาท

3. ระบบตรวจสอบข้อมูลและรำยงำน
เชื่อมโยงข้อมูล (Data Integration) กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ ทะเบยีนราษฎร์ สวสัดิการแหง่รัฐ เงิน
อุดหนุนเด็กแรกเกิด จ านวน 3 ฐานข้อมูล x 300,000 
บาท = 900,000 บาท

พฒันาฐานข้อมูลกราฟ (graph database) จ านวน 1 
ฐานข้อมูล x 500,000 บาท = 500,000 บาท

พฒันาระบบจัดการข้อมูลกราฟ จ านวน 1 ระบบ x 
500,000 บาท = 500,000 บาท

พฒันาระบบรายงานในรูปแบบ social graph เพื่อ
แสดงความเชื่อมโยงของข้อมูล ทะเบยีนราษฎร์ 
สวสัดิการแหง่รัฐ เด็กแรกเกิด และ CCT เพื่อวเิคราะห์
สถานการณ์ครัวเรือนของนักเรียนจ านวน 5 รูปแบบ  
จ านวน 5 ระบบ x 200,000 บาท = 1,000,000 บาท

ตรวจสอบข้อมูลที่ผิดปกติโดยใช้ social graph 
analytics 5 รูปแบบ  จ านวน 5 ระบบ x 200,000 
บาท = 1,000,000 บาท
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3. กลุ่มแผนงำนวิจัยและพัฒนำ
จุดเน้นส าคัญที ่3 สร้างความมั่นใจในการจัดสรรทรัพยากรของรัฐ
ยุทธศาสตร์ ที ่6  พัฒนาองค์ความรู้เพือ่การจัดการเชิงระบบเพือ่ความเสมอภาคทางการศึกษาทีม่ีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
แผนงาน 10 วิจัยเพือ่สนับสนุนการท างานของภาคีและ กสศ.

ล ำดับ รำยกำร
ที่ ประเภท อัตรำ  รวม รวม (บำท)
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4. สนับสนุนการใช้งานระบบ CCT แก่ 2 สังกัด

ดูแลสนับสนุนการใช้งานระบบ CCT พร้อมทั้ง
ประมวลผลการคัดกรอง แก่โรงเรียนสังกัด สพฐ. 
จ านวน 30,000 โรงเรียน x 300 บาท = 3,000,000 
บาท

ดูแลสนับสนุนการใช้งานระบบ CCT แก่เขตพื้นที่ 
จ านวน 225 เขต x 2,000 บาท = 450,000 บาท

ดูแลสนับสนุนการใช้งานระบบ CCT พร้อมทั้ง
ประมวลผลการคัดกรอง แก่โรงเรียนในสังกัด อปท. 
จ านวน 1,500 โรงเรียน x 100 บาท = 150,000 บาท

จัดท า help desk ในการตอบค าถามการใช้งานระบบ
สารสนเทศ CCT แก่โรงเรียนทั้งหมด จ านวน 2 ภาค
เรียน x 300,000 = 600,000 บาท

จัดประชุมแนวทางการด าเนินงานแก่บคุลากร สพฐ. 
จ านวน 2 คร้ัง x 200,000 บาท = 400,000 บาท
- ค่าอาหารจ านวน 100 คน x 1,000 บาท = 100,000
 บาท
- ค่าเดินทางจ านวน 100 คน x 1,000 บาท = 100,000
 บาท

จัดประชุมแนวทางการด าเนินงานแก่บคุลากร อปท.
จ านวน 2 คร้ัง x 200,000 บาท = 400,000 บาท
- ค่าอาหารจ านวน 100 คน x 1,000 บาท = 100,000
 บาท
- ค่าเดินทางจ านวน 100 คน x 1,000 บาท = 100,000
 บาท
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3. กลุ่มแผนงำนวิจัยและพัฒนำ
จุดเน้นส าคัญที ่3 สร้างความมั่นใจในการจัดสรรทรัพยากรของรัฐ
ยุทธศาสตร์ ที ่6  พัฒนาองค์ความรู้เพือ่การจัดการเชิงระบบเพือ่ความเสมอภาคทางการศึกษาทีม่ีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
แผนงาน 10 วิจัยเพือ่สนับสนุนการท างานของภาคีและ กสศ.

ล ำดับ รำยกำร
ที่ ประเภท อัตรำ  รวม รวม (บำท)
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2 โครงการวจิัยพฒันา ระบบ Mobile Application เพื่อ
สนับสนุนการจัดเก็บข้อมูล การส ารวจ กลุ่มเปา้หมาย
ของกองทนุเพื่อความเสมอภาค (2 Applications)

วจิัย
ด าเนินงาน

 1 x 
6,000,000

   6,000,000              6,000,000

 - ออกแบบระบบระบบ Mobile Application เพื่อ
สนับสนุนการลงทะเบยีนข้อมูล 6 ด้าน  x 1 App x 
200,000 บาท 
= 2,400,000 บาท

 - ออกแบบระบบระบบ Mobile Application  เพื่อ
สนับสนุนการลงพื้นที่สุ่มติดตามความถูกต้องของการ
คัดกรอง 6 ฟงัก์ชั่น x  600,000 บาท = 3,600,000 
บาท

รวมงบประมาณ 21,000,000           
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3. กลุ่มแผนงำนวิจัยและพัฒนำ
จุดเน้นส าคัญที่ 3 สร้างความมั่นใจในการจัดสรรทรัพยากรของรัฐ
ยุทธศาสตร์ ที่ 6  พฒันาองค์ความรู้เพื่อการจัดการเชิงระบบเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาที่มีประสิทธภิาพยิ่งขึ้น
แผนงาน 11 วจิัยเชิงระบบ

1 โครงกำร วจิัยพฒันาองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการจัดต้ังสถาบนัต้นแบบในการผลิตและพฒันาคน
สำระส ำคัญ พฒันาองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการจัดต้ังสถาบนัต้นแบบในการผลิตและพฒันาคน
วิธีท ำงำน  - รวบรวมและสังเคราะหฐ์านข้อมูลการพฒันาครู

 - จัดประชุมเพื่อรับฟงัความเหน็แนวทางการผลิตและพฒันาครู
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3. กลุ่มแผนงำนวิจัยและพัฒนำ
จุดเน้นส าคัญที ่3 สร้างความมั่นใจในการจัดสรรทรัพยากรของรัฐ
ยุทธศาสตร์ ที ่6  พัฒนาองค์ความรู้เพือ่การจัดการเชิงระบบเพือ่ความเสมอภาคทางการศึกษาทีม่ีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
แผนงาน 11 วิจัยเชิงระบบ

ล ำดับ รำยกำร
ที่ ประเภท อัตรำ  รวม รวม (บำท)
1 โครงการ วจิัยพฒันาองค์ความรู้เพื่อสนับสนุน

การจัดต้ังสถาบนัต้นแบบในการผลิตและ
พฒันาคน

วจิัยด าเนินงาน  1 x 2,000,000           2,000,000               2,000,000

 - ค่ารวบรวมและสังเคราะหฐ์านข้อมูลการ
พฒันาครู จ านวน 3 หลักสูตร x 200,000 บาท
 = 600,000 บาท

 - ค่าจัดประชุมเพื่อรับฟงัความเหน็แนว
ทางการผลิตและพฒันาครู  (ค่าอาหาร  1,000
 บาท ค่าเดินทาง 1,000 บาท

   ค่าตอบแทน 1,000 บาท ค่าที่พกั 1,000 
รวม 200,000 บาท) = 400,000 บาท

รวมงบประมาณ 2,000,000              
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5. กลุ่มแผนงำนพัฒนำระบบงำน กำรมีส่วนรว่ม และส ำนักงำน
จุดเน้นส าคัญที่ 3 สร้างความมั่นใจในการจัดสรรทรัพยากรของรัฐ
ยุทธศาสตร์ ที่ 7 กระตุ้นใหท้กุภาคส่วนร่วมสร้างสังคมแหง่โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
แผนงาน 12 ส่งเสริมการระดมทนุและการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์

1 โครงกำร สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ และองค์กรระหวา่งประเทศ
สำระส ำคัญ จัดกระบวนการในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ และองค์กรระหวา่งประเทศ
วิธีท ำงำน  - ลงพื้นที่สัญจร (Press Visits) เวทรัีบฟงัความคิดเหน็ร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านการศึกษา 

และภาคประชาสังคม 4 ภมูิภาค
 - วจิัยส ารวจพฤติกรรมการบริจาคร่วมกับเครือข่ายสถาบนัการเงิน
 - วจิัยและจัดท าฐานข้อมูลภาคีเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐและเอกชนส่วนงาน CSR
(Corporate Social Responsibility) 

2 โครงกำร พฒันารูปแบบส่ือสาร รณรงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจสู่สาธารณะ
สำระส ำคัญ จัดท ารูปแบบส่ือสาร รณรงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจสู่สาธารณะ
วิธีท ำงำน  - ส่ือสารองค์กร ชุดข้อมูล แผ่นพบั วดิิทศัน์ นิทรรศการ

 - แถลงข่าวเปดิตัวแคมเปญรณรงค์ & การวจิัยและการตลาดเพื่อสังคม
 - พฒันานวตักรรมการส่ือสารรูปแบบดิจิตอลเพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจ
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5. กลุ่มแผนงำนพัฒนำระบบงำน กำรมีส่วนรว่ม และส ำนักงำน
จุดเน้นส าคัญที ่3 สร้างความมั่นใจในการจัดสรรทรัพยากรของรัฐ
ยุทธศาสตร์ ที ่7 กระตุ้นให้ทุกภาคส่วนร่วมสร้างสังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
แผนงาน 12 ส่งเสริมการระดมทุนและการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์

ล ำดับ รำยกำร
ที่ ประเภท อัตรำ  รวม รวม (บำท)
1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ 

และองค์กรระหวา่งประเทศ
                 520,000

1.1 วจิัยส ารวจพฤติกรรมการบริจาคร่วมกับ
เครือข่ายสถาบนัการเงิน

ประชุมพฒันารูปแบบการส ารวจ จ านวน 5 
คร้ัง x 10 คน x 200 บาท

ค่าอาหาร 5*10*200    10,000

วจิัยส ารวจพฤติกรรมการบริจาค ค่าจ้าง 300,000*1   300,000
1.2 วจิัยและจัดท าฐานข้อมูลภาคีเครือข่าย 

หน่วยงานภาครัฐและเอกชนส่วนงาน CSR 
(Corporate Social Responsibility)

ค่าจ้าง

ประชุมพฒันารูปแบบการส ารวจ จ านวน 5 
คร้ัง x 10 คน x 200 บาท

ค่าอาหาร 5*10*200    10,000

วจิัยส ารวจและพฒันาฐานข้อมูล ค่าจ้าง 200,000*1   200,000
2 พฒันารูปแบบส่ือสาร รณรงค์เพื่อสร้างความรู้

 ความเข้าใจสู่สาธารณะ
              4,480,000

2.1 ส่ือสารองค์กร ชุดข้อมูล แผ่นพบั วดิิทศัน์ 
นิทรรศการ

2.1.1.ผลิตชุดนิทรรศการเคล่ือนที่ 6 
กลุ่มเปา้หมายการท างานของ กสศ. จ านวน 6
 ชุด ชุดละ 80,000 บาท

ค่าจัดท าส่ือ 6*80,000   480,000

2.2 การแถลงข่าวเปดิตัวแคมเปญรณรงค์ & การ
วจิัยและการตลาดเพื่อสังคม

2.2.1.แถลงข่าวเปดิตัวกองทนุแคมเปญรณรงค์
 กลุ่มเด็กด้อยโอกาส

ค่าสถานที่จัดงานแถลงข่าว ค่าสถานที่    10,000
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5. กลุ่มแผนงำนพัฒนำระบบงำน กำรมีส่วนรว่ม และส ำนักงำน
จุดเน้นส าคัญที ่3 สร้างความมั่นใจในการจัดสรรทรัพยากรของรัฐ
ยุทธศาสตร์ ที ่7 กระตุ้นให้ทุกภาคส่วนร่วมสร้างสังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
แผนงาน 12 ส่งเสริมการระดมทุนและการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์

ล ำดับ รำยกำร
ที่ ประเภท อัตรำ  รวม รวม (บำท)
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การเดินทางโดยเคร่ืองบนิ (30 คน x 2,500 
บาท x 2 เที่ยว x 1คร้ัง = 150,000 บาท 
และการเดินทางจากสนามบนิ 30 คน x 400 
บาท x 1 คร้ัง = 12,000 บาท) + การเดินทาง
โดยรถยนต์ (10 คน x 3,000 บาท x 1 คร้ัง =
30,000 บาท)+ การเดินทางใน กทม. (20 คน
 x 400 บาท x 1 คร้ัง = 8,000 บาท)

ค่าเดินทาง เคร่ืองบนิ:รถยนต์:
กทม.

  200,000

ที่พกัผู้ร่วมงานแถลงข่าว พกั 1 คืนๆ ละ 
1,500 จ านวน 30 คน

ค่าที่พกั 1,500*30    45,000

ค่าอาหารวา่ง 80 คนๆ ละ 50 บาท จ านวน 1
 คร้ัง

ค่าอาหาร 80*50*1      4,000

อาหารกลางวนั 80 คนๆ ละ 500 บาท 
จ านวน 1 คร้ัง

ค่าอาหาร 80*500*1    40,000

ค่าวทิยากร ชั่วโมงละ 1,600 บาท 1 คร้ังๆ ละ
 2 ชม. จ านวน 10 คน

ค่าตอบแทน 1,600*2*10    32,000

ค่าพธิกีร ผู้ด าเนินรายการ 1 คร้ังๆ ละ 2 ชม. 
จ านวน 2 คน

ค่าตอบแทน 20,000*2    40,000

ค่าช่างภาพ และวดีิโอ วนัละ 2,000 บาท 1 
คร้ัง จ านวน 4 คน

ค่าตอบแทน 2,000*4      8,000

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ      6,000
บริหารจัดการแถลงข่าวเปดิตัวแคมเปญ
รณรงค์ & การวจิัยและการตลาดเพื่อสังคม
ค่าผลิตชุดนิทรรศการ , ผลิตวดีิทศัน์ , อุปกรณ์

ค่าจัดท าส่ือ   630,000

2.2.2.วจิัยส ารวจข้อมูลบคุคลตัวอย่างจากเด็ก
ด้อยโอกาสสู่บคุคลที่ประสบความส าเร็จ

ค่าจ้าง 420,000*1   420,000

2.2.3. แถลงข่าวประเด็นสถานการณ์ความ
เสมอภาคทางการศึกษา

  275,000
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5. กลุ่มแผนงำนพัฒนำระบบงำน กำรมีส่วนรว่ม และส ำนักงำน
จุดเน้นส าคัญที ่3 สร้างความมั่นใจในการจัดสรรทรัพยากรของรัฐ
ยุทธศาสตร์ ที ่7 กระตุ้นให้ทุกภาคส่วนร่วมสร้างสังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
แผนงาน 12 ส่งเสริมการระดมทุนและการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์

ล ำดับ รำยกำร
ที่ ประเภท อัตรำ  รวม รวม (บำท)
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2.3 พฒันานวตักรรมการส่ือสารรูปแบบดิจิตอล
เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจ

2.3.1.ระบบเวบ็ไซต์ กสศ. TH/Eng
ประชุมพฒันารูปแบบระบบเวบ็ไซต์ กสศ. 
จ านวน 5 คร้ัง x 10 คน x 200 บาท

ค่าอาหาร 5*10*200 10,000

โครงการบริหารจัดการและพฒันา Content 
ส่ือออนไลน์ กสศ. TH/Eng

ค่าจ้าง 1,500,000

บริการดูแลรักษาระบบ ค่าจ้าง 225,000
2.3.2.โครงการศูนย์บริการข้อมูลแก่สาธารณะ
 Call Center

ค่าจ้าง 555,000

รวมงบประมำณ              5,000,000


