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แผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชน ของกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2564-2565 
ภายใต้แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562-2565) 

 

แผนรายด้าน รายกลุ่ม โครงการ/กิจกรรม 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2564 2565 
1. ด้านการศึกษา 
             ตัวชี้วัด 
                 1) จ ำนวนสถำนศึกษำ หรือ สถำบันกำรศึกษำ หรือ องค์กรที่จัดกำรศึกษำแบบเรียนร่วมตำมรูปแบบหรือหลักสูตร ส ำหรับบุคคลที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ (คนพิกำร ผู้ด้อยโอกำส 
ผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ) เพ่ิมขึ้น 
                  2) มีหลักสูตรกำรศกึษำในกำรจัดกำรศึกษำกลุ่มกำรศึกษำเฉพำะด้ำนเฉพำะทำง กลุ่มที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษในทุกระดับกำรศึกษำ ทั้งกำรศึกษำในระบบ นอกระบบ และตำม 
อัธยำศัยที่มีคุณภำพและมำตรฐำน 
                  3) ดัชนีควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำของอัตรำกำรเข้ำเรียนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนตำมฐำนะทำงเศรษฐกิจและพ้ืนที่ลดลง 
1) ส่งเสริมให้เด็กและเยำวชนที่ด้อยโอกำสมีสิทธิทำง
กำรศึกษำที่ดีขึ้นทัดเทียมกับคนทั่วไปโดยพิจำรณำกำรให้
เงินช่วยเหลือพิเศษแก่ครูในสถำนศึกษำในที่พ้ืนที่ห่ำงไกล
ในระดับที่พอเพียงที่สำมำรถกระจำยทรัพยำกรทำง
กำรศึกษำได้อย่ำงทั่วถึง และเพ่ิมแรงจูงใจให้กับผู้ปกครอง
ของนักเรียนจำกครอบครัว ที่มีฐำนะยำกจนในกำรส่งบุตร
หลำนเข้ำเรียน อำทิ กำรจัดให้มีโครงกำรสนับสนุนอำหำร
กลำงวันฟรีที่มีคุณภำพตำมหลักโภชนำกำร และกำรจัดให้
มีกำรฝึกอำชีพควบคู่ไปกับกำรศึกษำวิชำสำมัญต่ำง ๆ เพื่อ
แสดงให้เห็นว่ำ สิ่งที่ เรียนเป็นประโยชน์ สำมำรถใช้
ประกอบอำชีพได้จริง 
 

1. โครงกำรห้องเรียนอำชีพ 
    1.1 จัดสรรงบประมำณเพ่ือสนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรห้องเรียนอำชีพ ปีกำรศึกษำ
2564 ภำคเรียนที่ 1 เป็นเงิน 3,860,000 บำท 
ภำคเรียนที่ 2 เป็นเงิน 2,500,000 บำท 
 

นักเรียนมัธยมศึกษำ
ตอนปลำยที่มีควำม
ประสงค์จะเรียนสำย
สำมัญควบคู่กับกำร
พัฒนำทักษะอำชีอย่ำง
เข้มข้น ประกอบด้วย
โรงเรียน ดังนี้ 
1. โรงเรียนเวียง
สุวรรณวิทยำคม 
2. โรงเรียนเบตงวีระ
รำษฎร์ประสำน 
3. โรงเรียนรำชมุนี
รังสฤษฎ์ 

6,360,000 - สพฐ./ 
ส ำนัก

วิชำกำรและ
มำตรฐำน
กำรศึกษำ 

    1.2 ถอดบทเรียนควำมส ำเร็จห้องเรียนอำชีพ 445,000 - 



 

2 

แผนรายด้าน รายกลุ่ม โครงการ/กิจกรรม 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2564 2565 
4. โรงเรียนแม่สำยประ
สิทธิศำสตร์ 
5. โรงเรียนแม่จัน
วิทยำคม 
6. โรงเรียนสรรพ
วิทยำคม 

2. โครงกำรเพิ่มทักษะด้ำนอำชีพแก่นักเรียน
ครอบครัวยำกจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบกำรศึกษำ
ภำคบังคับ ในปีงบประมำณ 2564 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำ
ปีที่ 3 ที่ไม่ได้เรียนต่อ 
และครอบครัวมีฐำนะ
ยำกจน จำกโรงเรียน
ในสังกัด สพป. และ 
สพม. ทั่วประเทศ 

- - เป็นควำม
ร่วมมือและ
สนับสนนุ
โครงกำรเพิ่ม
ทักษะด้ำน
อำชีพแก่
นักเรียน
ครอบครัว
ยำกจนฯ ใน
ปีงบประมำณ 
2564 
ระหว่ำง
ส ำนักงำน
ผู้ตรวจกำร
แผ่นดิน และ 
สพฐ. 

1. โครงกำรห้องเรียนอำชีพ 1. โรงเรียนห้องเรียน
อำชีพทั้ง 6 โรงเรียน 
2. โรงเรียนดีสี่มุมเมือง 

- 4,500,000 สพฐ./ 
ส ำนัก

วิชำกำรและ
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แผนรายด้าน รายกลุ่ม โครงการ/กิจกรรม 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2564 2565 
    1.1 กำรพัฒนำกำรแนะแนวแบบเข้มและสร้ำง
เสริมสมรรถนะสู่กำรสร้ำงงำนให้นักเรียนโครงกำร
ห้องเรียนอำชีพ ทั้ง 6 โรงเรียน 

3. โรงเรียนคุณภำพดี
ประจ ำต ำบล 
4. โรงเรียนสังกัด 
สพฐ. ระดับ
ประถมศึกษำและ
มัธยมศึกษำ 

มำตรฐำน
กำรศึกษำ 

    1.2 กำรพัฒนำและปรับปรุงหลักสูตรโครงกำร
ห้องเรียนอำชีพสู่กำรสร้ำงเสริมสมรรถนะและทักษะ
ที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21  

- 1,300,000 สพฐ./ 
ส ำนัก

วิชำกำรและ
มำตรฐำน
กำรศึกษำ 

 โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำ
ตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
(รำยกำรค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน) เงินอุดหนุน
ปัจจัยพื้นฐำน 

นักเรียนในสังกัด สพฐ. 
ที่ผ่ำนเกณฑ์คัดกรอง
จำกระบบ CCT  โดยมี
เกณฑ์กำรจัดสรร
งบประมำณ ดังนี้ 
ระดับประถมศึกษำ คน
ละ 500 

2,800,000,000 2,800,000,000 กลุ่ม
งบประมำณ 

1 สนผ. 

2) ส่งเสริมให้มีกำรน ำงบประมำณที่ได้รับจัดสรรจำก
รัฐบำลมุ่งเน้นกำรพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนในเชิง
คุณภำพที่ครอบคลุมทุกมิติอย่ำงรอบด้ำน โดยเฉพำะอย่ำง
ยิ่งกำรลงทุนในโครงกำรที่มุ่งพัฒนำศักยภำพของผู้เรียน
โดยตรงและกำรพัฒนำคุณภำพบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้
ภำยในครอบครัว และกำรให้กำรช่วยเหลือกลุ่มนักเรียน
นักศึกษำในเขตชนบทที่ห่ำงไกล ตลอดจนกลุ่มนักเรียน
นักศึกษำที่มีควำมเปรำะบำงเป็นพิเศษ อำทิ กลุ่มผู้มี

แนวทำงปฏิบัติของสถำนศึกษำ 
สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน  
ในกำรป้องกันและแก้ปัญหำ 
กำรล้อ แกล้ง รังแกกัน  
 

นักเรียนในสังกัด
ส ำนักงำน 
คณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
เพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหำกำรล้อ  
แกล้ง รังแกกัน ใน
สถำนศึกษำ 
เป็นกำรเฉพำะ ให้เกิด

  ศูนย์เฉพำะ
กิจคุ้มครอง 
และ
ช่วยเหลือ
เด็กนักเรียน 
(กลุ่ม
เสริมสร้ำง
ภูมิคุ้มกัน
ทำงสังคม) 
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แผนรายด้าน รายกลุ่ม โครงการ/กิจกรรม 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2564 2565 
รำยได้น้อย เด็กไร้รัฐ ไร้สัญชำติเด็กที่มีปัญหำสถำนะ และ
คนพิกำร เป็นต้น 
 
 
 
 

แนวทำง 
กำรปฏิบัติที่ชัดเจน  
และทันต่อกำร
เปลี่ยนแปลง 
 

โทร 0 
2288 
5751 - 2 
 

 
 

โครงกำรสร้ำงโอกำสและลดควำมเหลื่อมล้ ำ 
ทำงกำรศึกษำในระดับพื้นที่ 
กิจกรรมพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนที่ตั้ง 
ในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ 

โรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่น
ทุรกันดำร  
โรงเรียนพ้ืนที่เกำะ  
โรงเรียนในพ้ืนที่
ข้ำงเคียงโครงกำร
พัฒนำ 
ดอยตุง (พ้ืนที่ทรงงำน) 
อันเนื่องมำจำก 
พระรำชด ำริ 

388,421,300  
 

388,421,300  
 
 

สนผ. สพฐ. 

 โครงกำรกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนส ำหรับบุคคลที่
ไม่มีหลักฐำนทะเบียนรำษฎรหรือไม่มีสัญชำติไทย 
ด ำเนินกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนสถำนศึกษำท่ีมีเด็ก
ต่ำงด้ำวและกำรบูรณำกำรพัฒนำหลักสูตรพลเมือง
โลกศึกษำมำใช้ในกำรเรียนกำรสอนภำยในห้องเรียน
และในโรงเรียนเพ่ือสร้ำงสมรรถนะควำมเป็นพลเมือง
โลกให้กับผู้เรียน 
 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ และ 
สถำนศึกษำ สังกัด 
สพฐ. ที่รับเด็กไม่มี
หลักฐำนทะเบียน
รำษฎรหรือไม่มี
สัญชำติไทย 

6,305,900  สนผ.สพฐ. 
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แผนรายด้าน รายกลุ่ม โครงการ/กิจกรรม 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2564 2565 
3) เร่งปลูกฝัง และสร้ำงควำมเข้ำใจ ควำมตระหนักรู้ในเรื่อง
สิทธิมนุษยชน สิทธิและหน้ำที่ตั้งแต่วัยเรียน เพ่ือน ำไปสู่กำร
สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในสิทธิของตน ไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น 
ลดปัญหำกำรกลั่นแกล้ง (Bully) กำรกลั่นแกล้งทำง
ออนไลน์ (Cyber Bully) กำรเลือกปฏิบัติ นอกจำกนี้ ควร
ปรับปรุงสภำพแวดล้อมสถำนศึกษำให้เอ้ืออ ำนวยต่อกำรเข้ำ
ศึกษำของคนพิกำร และบุคคลที่มีควำมต้องกำรพิเศษทำง
ร่ำงกำยหรือทำงกำรเรียนรู้ ที่มีควำมจ ำเป็นต้องได้รับ
ควำมช่วยเหลือพิเศษ รวมทั้ง ขับเคลื่อนพระรำชบัญญัติ
กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้ งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 
2559 จัดกำรเรียนกำรสอนเรื่องเพศวิถีศึกษำในสถำนศึกษำ 
และจัดให้มีบริกำรให้ค ำปรึกษำและบริกำรอนำมัยเจริญ
พันธุ์ที่ได้มำตรฐำนส ำหรับผู้รับบริกำรซึ่งเป็นวัยรุ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงกำรปฏิรูปกำรเรียนกำรสอนเพศวิถีศึกษำและ
ทักษะชีวิตในสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
- นิเทศ ติดตำม ตรวจสอบและประเมินแผนกำร
จัดกำรเรียนรู้เพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิตใน
สถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน (จัดสรรให้เขตพ้ืนที่) 
- จ้ำงเหมำบริกำรดูแลระบบโปรแกรมพัฒนำครู        
เพศวิถีศึกษำแบบออนไลน์ 
- คัดเลือกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำดีเด่น 
โรงเรียนดีเด่น ศึกษำนิเทศก์ดีเด่น และครูผู้สอน
ดีเด่น ด้ำนกำรส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้เพศวิถีศึกษำ
และทักษะชีวิต 
 

เขตพ้ืนที่กำรศึกษำและ
โรงเรียนในสังกัด
ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

1,330,000  สพฐ./ 
ส ำนัก

วิชำกำรและ
มำตรฐำน
กำรศึกษำ 
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แผนรายด้าน รายกลุ่ม โครงการ/กิจกรรม 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2564 2565 
4)พัฒนำแนวทำงกำรดูแลบุตรหลำนของแรงงำนต่ำงด้ำวใน
ด้ำนกำรศึกษำอย่ำงเป็นระบบ ค ำนึงถึงควำมสมดุลของกำร
จัดสรรทรัพยำกร ทั้งนี้กระทรวงศึกษำธิกำรอำจพิจำรณำ
ปรับเปลี่ยนแนวทำงกำรจัดสรรงบประมำณด้ำนกำรศึกษำให้
สอดคล้องกับจ ำนวนเด็กในพ้ืนที่ทั้งหมด ทั้งบุตรของแรงงำน
ไทยและแรงงำนต่ำงด้ำว รวมถึงพิจำรณำสนับสนุนกำร
จัดระบบกำรศึกษำทำงเลือกส ำหรับเด็กประชำกรกลุ่มเฉพำะ
หรือเด็กที่ตกหล่นจำกระบบกำรศึกษำของรัฐในรูปแบบต่ำง 
ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ด ำเนินกิจกรรมจัดเก็บข้อมูลรำยบุคคลในระบบ
ฐำนข้อมูล (DMC) เพ่ือกำรบริหำรด้ำนจัดสรร
งบประมำณเงินอุดหนุนรำยหัวให้แก่สถำนศึกษำที่จัด
กำรศึกษำแก่กลุ่มบุคคลที่ไม่มีหลักฐำนทะเบียน
รำษฎรหรือไม่มีสัญชำติไทย ตั้งแต่ระดับก่อน
ประถมศึกษำถึงระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยในอัตรำ
เดียวกับค่ำใช้จ่ำยรำยหัวที่จัดสรรให้แก่เด็กไทย 
2. ส ำรวจและจัดท ำระบบฐำนข้อมูลรำยบุคคลใน
ศูนย์กำรเรียนเด็กต่ำงด้ำวที่จัดโดยองค์กรเอกชนเพื่อ
กำรบริหำรด้ำนกำรศึกษำ ตรวจสอบ ติดตำม 
ประเมิน และเชื่อมโยงระบบฐำนข้อมูลไปยัง
หน่วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวข้อง 

สถำนศึกษำ สังกัด 
สพฐ. ที่รับเด็กไม่มี
หลักฐำนทะเบียน
รำษฎรหรือไม่มี
สัญชำติไทย 
 
 
ศูนย์กำรเรียนเด็กต่ำง
ด้ำวที่จัดโดยองค์กร
เอกชน 

งบประมำณ
ตำมข้อ 2 
 
 
 
 
 
งบประมำณ
ตำมข้อ 2 

 สนผ. สพฐ. 
 
 
 
 
 
 
สนผ. สพฐ. 
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แผนรายด้าน รายกลุ่ม โครงการ/กิจกรรม 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2564 2565 
2. กลุ่มคนพิการ 
             ตัวชี้วัด 
                 1) สัดส่วนของคนพิกำรที่สำมำรถเข้ำถึงสิทธิสวัสดิกำร และใช้ประโยชน์จำกสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก เทคโนโลยี และบริกำรสำธำรณะส ำหรับคนพิกำรตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
                      และเหมำะสมกับกำรใช้ชีวิตของคนพิกำร 
                  2) สัดส่วนของกำรจัดกำรศึกษำแบบเรียนรวม เพ่ือให้คนพิกำรที่สำมำรถเข้ำสู่ระบบกำรศึกษำทุกระดับเพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่องในทุกระดับกำรศึกษำ 
                  3) สัดส่วนของคนพิกำรในวัยแรงงำนสำมำรถประกอบอำชีพได้ มีงำนท ำและมีรำยได้ที่เพ่ิมมำกขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 
1) รัฐควรให้ควำมส ำคัญกับกำรจัดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
อันเป็นสำธำรณะส ำหรับคนพิกำร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำร
จัดบริกำรในระบบขนส่งสำธำรณะที่คนพิกำรเข้ำถึงและใช้
ประโยชน์ได้ 

กิจกรรมกำรก่อสร้ำง ปรับปรุง ซ่อมแซมอำคำรเรียน
และสิ่งก่อสร้ำงประกอบส ำหรับเด็กพิกำร 

โรงเรียนเฉพำะควำม
พิกำรและศูนย์
กำรศึกษำพิเศษ 

508,072,800 768,231,100 สพฐ. (สศศ.) 

2) ควรจัดสรรงบประมำณให้กับสถำนศึกษำที่จัด
กำรศึกษำส ำหรับคนพิกำรเพ่ือสนับสนุนกำรจัดอุปกรณ์ 
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก และบุคลำกรที่มีควำมรู้ ทักษะใน
กำรสอนคนพิกำรแต่ละประเภทอย่ำงเพียงพอเพ่ือให้คน
พิกำรเข้ำถึงโอกำสทำงกำรศึกษำ และโอกำสในกำรมีกำร
ท ำ สำมำรถพ่ึงพำตนเองได ้

โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำเรียนรวม 1. นักเรียนที่มีควำม
ต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ
ทำงกำรศึกษำ จ ำนวน 
411,561 คน 
2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 225 แห่ง 
3. ครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำใน
โรงเรียนทั่วไปจัดกำร
เรียนรวม 24,181 
โรงเรียน 
4. ผู้บริหำรโรงเรียน
ทั่วไปจัดกำรเรียนรวม 
24,181 โรงเรียน 

2,229,640 165,291,300 สพฐ. (สศศ.) 
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แผนรายด้าน รายกลุ่ม โครงการ/กิจกรรม 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2564 2565 
5. ศึกษำนิเทศก์ ด้ำน
กำรจัดเรียนรวม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
225 แห่ง 
6. กลุ่มเครือข่ำยกำร
จัดกำรศึกษำเรียนรวม 
จ ำนวน 13 แห่ง 

 โครงกำรเงินอุดหนุนสื่อและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก เพ่ือสนับสนุนกำรจัด
กำรศึกษำส ำหรับคน
พิกำรตำมหลักเกณฑ์
และวิธีกำรตำมที่
ก ำหนด ใน
กฎกระทรวงฯ ใน
รูปแบบคูปอง (บัญชี 
ข, ค) กลุ่มเป้ำหมำย 
ดังนี้ 
1. กลุ่มเด็กพิกำรที่ยัง
ขำดโอกำสเข้ำสู่
กำรศึกษำในระบบ 
(เด็กพิกำรที่ยังต้องอยู่
บ้ำน) 
2. กลุ่มนักเรียนพิกำร
ที่เรียนในสถำนศึกษำ 
สังกัดส ำนักงำน

200,000,000 350,186,000 สพฐ. (สศศ.) 
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แผนรายด้าน รายกลุ่ม โครงการ/กิจกรรม 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2564 2565 
คณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
3. กลุ่มเด็กเจ็บป่วย
เรื้อรังในโรงพยำบำล 

 
 
         หมายเหตุ 
 
      - สบศ.สป หมำยถึง ส ำนักบูรณำกำรกิจกำรกำรศึกษำ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
      - สพฐ หมำยถึง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
      - สอศ. หมำยถึง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
      - สนผ. หมำยถึง ส ำนักนโยบำยและแผนกำรอำชีวศึกษำ 
      - สมอ. หมำยถึงส ำนักมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำและวิชำชีพ 
      - สม. หมำยถึง ส ำนักควำมร่วมมือ 
      - สสอ. หมำยถึง ส ำนักพัฒนำสมรรถนะครูและบุคลำกรอำชีวศึกษำ 
      - สตอ. หมำยถึง ส ำนักติดตำมและประเมินผลกำรอำชีวศึกษำ 
      - ศพก. หมำยถึง ศูนย์พัฒนำ ส่งเสริม ประสำนงำนกิจกำรนักศึกษำและกิจกำรพิเศษ 
      - ศพต. หมำยถึง ศูนย์พัฒนำกำรศึกษำเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 












