
หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ

หน่วยนับ จ านวน

รวมทัง้สิ้น 4,883.7656    

แผนบรูณาการ การขบัเคลื่อนการแก้ไขปญัหาจังหวัดชายแดนภาคใต ้ ส านักงานสภาความมัน่คงแห่งชาติ 1,753.6674    

เปา้หมาย : สังคมพหวุฒันธรรมที่เข้มแข็ง
แนวทางการด าเนินงานหลัก : การศึกษา ศาสนา และศิลปวฒันธรรม
แผนงาน แก้ไขปญัหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1,753.6674    
โครงการ พัฒนารปูแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1,753.6674    
กิจกรรมหลัก พฒันารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกิจจังหวดัชายแดนภาคใต้ 1,753.6674    
   - โรงเรียนในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกิจจังหวดัชายแดนภาคใต้ โรง 1,305        

แผนบรูณาการ การเตรยีมความพรอ้มประเทศไทยในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ 345.8692       

เปา้หมาย : การด าเนินการด้านสังคมและวฒันธรรม
แนวทางการด าเนินงานหลัก : การปฏบิติัตามยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และประเด็นเร่งด่วนที่

ต้องด าเนินการก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ป ี2558 ที่เกี่ยวกับประชาคมสังคมและวฒันธรรม
 แนวทางการด าเนินงานขอ้ย่อย : การส่งเสริมการศึกษา
แผนงาน การส่งเสรมิบทบาทและการใชโ้อกาสในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 345.8692       
โครงการ เตรยีมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซียน 345.8692       
กิจกรรมหลัก จัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 251.0139       
   - เขตพืน้ที่การศึกษาที่ด าเนินการพฒันาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน เขต 225
   - พัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการและหลักสูตรของโรงเรียน ในโครงการ Education Hub โรง 14
กิจกรรมหลัก ส่งเสรมิการเรยีนการสอนภาษาตา่งประเทศทีส่อง 66.9553         
   -  ศูนย์เครือข่ายพฒันาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง ศูนย์ 125
   - ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศที่สองที่จบวชิาเอกโดยตรงโดยใหทุ้นในการศึกษาต่อในระดับ ป. บณัฑิต คน 150
   - ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศที่สองที่จบวชิาเอกโดยตรงโดยใหทุ้นในการศึกษาต่อในต่างประเทศ คน 150
 กิจกรรมหลัก โรงเรยีนประชาคมอาเซียน 27.9000         
   - โรงเรียนในเขตเศรษฐกิจพเิศษและชายขอบที่ได้รับการพฒันาสู่ความเปน็เลิศ โรง 12

แผนบรูณาการ การปอ้งกัน ปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบในภาครฐั ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
310.1239       

เปา้หมาย : ลดปญัหาการทุจริตในสังคมไทย
แนวทางการด าเนินงานหลัก : สร้างความตระหนักรู้ในการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต
แผนงาน ปอ้งกัน ปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบในภาครฐั 310.1239       
โครงการ เสรมิสรา้งคุณธรรม จรยิธรรม และธรรมาภบิาลในสถานศึกษา 310.1239       
กิจกรรมหลัก เสรมิสรา้งคุณธรรม จรยิธรรมและธรรมาภบิาลในสถานศึกษา 154.9451       
   - นักเรียนได้รับการปลูกฝังจิตส านึกและค่านิยมใหม้ีวนิัย มีความรับผิดชอบ และมีความซ่ือสัตย์สุจริต คน 7,213,949
กิจกรรมหลัก พัฒนานวัตกรรมเพ่ือเสรมิสรา้งธรรมาภบิาลในสถานศึกษา 25.6800         
   -  ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาพฒันาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย เขต 8              
   -  นักเรียนเข้าค่ายตัวอย่างการอบรมเพือ่การสร้างต้นแบบการพฒันา Character Building คน 1,000        
   -  นักเรียน และครูอบรมพฒันาการผลิตงานส่ือคุณธรรม : สุดยอดผู้น า “ผลิตส่ือความดี" คน 500          
   -  ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สพท. 225          
   -  บคุลากรโรงเรียนวถิีพทุธทั้งระบบโรงเรียน คน 200          
   -  ครู ผู้บริหารโรงเรียน เพือ่การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คน 150          
กิจกรรมหลัก ส่งเสรมิกิจกรรมนักเรยีนเพ่ือเสรมิสรา้งคุณธรรม จรยิธรรม และลักษณะทีพึ่งประสงค์ 129.4988       
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ด้วยกระบวนการลูกเสือ
   -  ผู้บริหารลูกเสือใน สพท. เขต 225          
   -  สพท. ได้รับคัดเลือกในการจัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น/ชมเชย เขต 30            
   -  ผู้บริหารลูกเสือในส่วนภมูิภาคและส่วนกลาง คน 150          
   -  โรงเรียนต้นแบบลูกสือได้รับการพฒันา โรง 225          
   -  ผู้บงัคับบญัชาลูกเสือในส่วนภมูิภาคได้รับการพฒันา คน 2,000        
สภานักเรียน
   -  จัดอบรมสภานักเรียนและครู คน 300          
   -  นักเรียนและครู ประชุมเชิงปฏบิติัการจัดการเรียนรู้ (KM) โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน คน 120          
นักเรียนไทยสุขภาพดี
   -  สพป. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยของนักเรียนและตระหนักถึงความส าคัญของการบริโภค และ

การออกก าลังกาย
เขต 225          
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 ส่งเสริมความเปน็ไทยและพฒันาคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้กระบวนการที่หลากหลาย (ดนตรี นาฎศิลป ์ศิลปะ)
  - อบรมครูผู้รับผิดชอบการเขียนใบรายงานการจัดการแข่งขัน (Admin and user) คน 200          
  - นักเรียนเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมไทยในกลุ่มประเทศอาเซียน คน 85            

แผนบรูณาการ การส่งเสรมิวิจัยและพัฒนา สภาวิจัยแห่งชาติ 0.2333          
เปา้หมาย : เพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านวจิัยและพฒันาประเทศ
แนวทางการด าเนินงานหลัก : วจิัยและพฒันา
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลผลิต ผู้จบการศึกษาภาคบงัคับ
กิจกรรมหลัก การจัดการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้ส าหรบัโรงเรยีนปกติ
กิจกรรมรอง  การวิจัยและพัฒนาการศึกษาระดบัการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 0.2333          
การพฒันาสมรรถนะด้านความรู้ความสามารถบรูณาการเทคโนโลยีการสอนเนื้อหาวชิาเฉพาะของครู

วทิยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด สพป.ปทุมธานี เขต 2: 

การศึกษาพหกุรณี
   - ครูครูวทิยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด สพป.ปทุมธานี เขต

 2: การศึกษาพหกุรณี
คน 16

การศึกษาสภาพปญัหา ความต้องการ และการพฒันาศักยภาพข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาเพือ่

พฒันาคุณภาพผู้เรียนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามแนวทางนวตักรรมการศึกษา ชั้นเรียน 

(Lesson Study) และรูปแบบการสอนแบบเปดิ (Open Approach)
   - โรงเรียน โรง 12
การพฒันาองค์กรแหง่การเรียนรู้ในโรงเรียนเพือ่เสริมศักยภาพการท าวจิัยในชั้นเรียนของครู
   - ครู คน 18

การน าความรู้พืน้ฐานทางคณิตศาสตร์มาประยุกต์ส่ิงของเหลือใช้เปน็ชิ้นงานสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ เพือ่

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
   - นักเรียน คน 30

แผนบรูณาการ การบรหิารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม

152.5642       

เปา้หมาย : การจัดการขยะ
แนวทางการด าเนินงานหลัก : รณรงค์ ประชาสัมพนัธ ์สร้างจิตส านึก
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 152.5642       
ผลผลิต ผู้จบการศึกษาภาคบงัคับ 152.5642       
กิจกรรมหลัก การจัดการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้ส าหรบัโรงเรยีนปกติ
กิจกรรมรอง เสรมิสรา้งจิตส านึกดา้นการบรหิารจัดการขยะ น้ าเสีย และมลพิษทางอากาศในสถานศึกษา 152.5642       
   - ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เขต 225
   - โรงรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน โรง 30,816

แผนบรูณาการ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่สาร

2,171.3076    

เปา้หมาย :  เทคโนโลยีดิจิทัลเปน็เคร่ืองมือส าคัญในการยกระดับคุณภาพชีวติและการเข้าถึงบริการสาธารณะ

ของประชาชนทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกท้องถิ่น อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
แนวทางการด าเนินงานหลัก : การสร้างสังคมดิจิทัลที่มีคุณภาพ (Digital Society )
 แนวทางการด าเนินงานขอ้ย่อย : e-Learning
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2,171.3076    
ผลผลิต ผู้จบการศึกษาภาคบงัคับ 801.6090       
กิจกรรมหลัก การจัดการศึกษาประถมศึกษาส าหรบัโรงเรยีนปกติ
กิจกรรมสนับสนุน การสนับสนุนการศึกษาภาคบงัคับ 801.6090        
 จัดสรรเปน็ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม
   - ค่าอินเทอร์เน็ตของส านักงานส่วนกลาง วงจร 1
   - ค่าอินเทอร์เน็ตของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด แหง่ 30,816      
โครงการ  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 1,369.6986    
กิจกรรมหลัก จัดหาระบบคอมพิวเตอรแ์ละเครอืขา่ยอินเทอรเ์น็ตความเรว็สูงเพ่ือการศึกษา 778.7173       
     1. จัดหาระบบคอมพวิเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทดแทนส าหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรง 4,753        721.8640
     2. การพฒันาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล DLIT เคร่ืองโทรทัศน์สี LED ขนาดไม่ต่ ากวา่ 50 

นิ้วเคร่ืองคอมพวิเตอร์ Note Book 2 in 1 และระบบปฏบิติัการ (Operating System) พร้อม Application 

ส าหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

โรง 1,181        56.8533

กิจกรรมรอง พัฒนาบคุลากรICT เพ่ือการศึกษา 305.0000       
     1. ครูผู้สอน คน 139,057    



งบประมาณ

หน่วยนับ จ านวน

แผนบรูณาการ - เปา้หมาย - แนวทางการด าเนินงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม

กลุ่มเปา้หมายทีไ่ดร้บัประโยชน์

เปา้หมายกระทรวงเจ้าภาพหลัก

     2. นักเรียน คน 46,107      
     3. บคุลากรทางการศึกษา คน 1,125        
     4. ศึกษานิเทศก์ คน 1,125        
     5. เจ้าหน้าที่ บคุลากร และข้าราชการในสังกัด สพฐ. คน 1,000        
เปา้หมาย : ประเทศไทยมีโครงสร้างพืน้ฐานดิจิทัลที่ทันสมัย ครอบคลุมและมีราคาที่เหมาะสม
แนวทางการด าเนินงานหลัก : โครงสร้างพืน้ฐานเพือ่ส่งเสริมการใหบ้ริการ ( Service Infrasture )
 แนวทางการด าเนินงานขอ้ย่อย : บ ารุงรักษา
กิจกรรมรอง  บ ารงุรกัษาระบบคอมพิวเตอรแ์ละอุปกรณ์ 285.9813       
     1.  ค่าบ ารุงรักษาระบบคอมพวิเตอร์และอุปกรณ์ ของ ส านักงานส่วนกลาง ส านัก 21            65.8487 
     2.  ค่าบ ารุงรักษาระบบคอมพวิเตอร์และอุปกรณ์ ของ ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา เขต 225          21.8827 
     3. ค่าบ ารุงรักษาระบบคอมพวิเตอร์และอุปกรณ์ ของ สถานศึกษา โรง 30,816      198.2499 

แผนบรูณาการ การพัฒนาคนตลอดชว่งชวีิต กระทรวงพัฒนาสังคมและ

ความมัน่คงของมนุษย์

150.0000       

เปา้หมาย : เพือ่ใหป้ระชาชนทุกกลุ่มเปา้หมายมีคุณภาพชีวติที่ดี
แนวทางการด าเนินงานหลัก : คาบเกี่ยวทุกช่วงวยัและทุกเปา้หมายการพฒันา
กองทนุ ส่งเสรมิและพัฒนาการศึกษาส าหรบัคนพิการ 150.0000       
 เพ่ิมโอกาสใหค้นพิการไดร้บับรกิารทางการศึกษา 16.9987
1. โครงการส่งเสรมิสนับสนุนการบรหิารจัดการ  การใหบ้รกิารสิ่งอ านวยความสะดวก บรกิารและความ

ชว่ยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาส าหรบันักศึกษาพิการทกุประเภท
1.5000

    -  นักศึกษาพกิารทุกประเภททั้ง 5 ภาค คน 15,000      

2. โครงการพัฒนาสุขภาพพลานามยันักเรยีนพิการในโรงเรยีนการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการและ

นักเรยีนพิการในโรงเรยีนเรยีนรว่ม สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
15.4987

   -  บคุลากรที่มีความพร้อมจะเปน็ศูนย์ฝึกกีฬาของนักเรียนพกิาร คน         1,106
   -  นักศึกษาพกิาร คน         1,000
พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรยีนรู้ การวัดและประเมนิผลใหเ้หมาะสมส าหรบัคนพิการ 13.0240
1. โครงการพัฒนาทกัษะการอ่านการเขยีนนักเรยีนทีม่คีวามบกพรอ่งทางการไดย้ิน (โครงการตอ่เน่ือง) 1.5101
   -  พฒันาครูในการสอนวชิาภาษาไทยใหก้ับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน คน 150          
   -  ผลงานวจิัย แนวทางการพฒันาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวชิาภาษาไทย เร่ือง 1              
   -  นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินได้รับการพฒันา คน 2,586        
2. โครงการพัฒนาทกัษะการอ่านการเขยีนนักเรยีนทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญา (โครงการตอ่เน่ือง) 1.4501
   -  ครูได้แนวทางในการพฒันาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวชิาภาษาไทยส าหรับนักเรียนที่มีความ

บกพร่องทางสติปญัญา
คน           150

   -  นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปญัญาได้รับการพฒันา คน           880
3. โครงการจัดการศึกษาอาชพีเพ่ือการมงีานท าส าหรบัคนพิการ 4.0625
   -  คนพกิารผู้ดูแลคนพกิารหรือบคุลากรที่เกี่ยวข้องกับคนพกิาร มีความรู้ความสามารถในทักษะอาชีพที่ได้รับ

การฝึกอบรม
คน         1,250

4. โครงการอบรมนักวิชาชพีในศูนย์การศึกษาพิเศษ เรื่องการพัฒนานักเรยีนพิการใชก้รอบงาน SETT 

(โครงการตอ่เน่ือง)
6.0014

   -  นักวชิาชีพและครูผู้สอนนักเรียนศูนย์การศึกษาพเิศษ คน           231
   -  ครูผู้สอนนักเรียนสังกัดสช.และกศน. คน           154
พัฒนาคุณภาพคร ูและบคุลากรทีเ่ก่ียวขอ้งกับการจัดการศึกษาส าหรบัคนพิการ 71.2297
 1. โครงการพัฒนาครผูู้สอนคนพิการเก่ียวกับวิธีการใขแ้บบคัดกรองคนพิการทางการศึกษาระยะที ่3 3.9569
   -  ครูผู้สอนคนพกิารและบคุลากร คน           585
   -  คนพกิารที่ได้รับการคัดกรองคนพกิาร คน         1,937
2. โครงพัฒนาผู้บรหิารเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบรหิารจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยเพ่ือคนพิการ
4.1748

   -  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ของกศน. คน           435
3. โครงการพัฒนาผู้บรหิารศูนย์การศึกษาพิเศษ สังกัดส านักบรหิารงานการศึกษาพิเศษ (โครงการตอ่เน่ือง) 22.6219
   -  ผู้บริหารศูนย์การศึกษาพเิศษ (ครูและบคุลากร) คน             82
4. โครงการพัฒนาการศึกษาพิเศษในโรงเรยีนเอกชน (โครงการตอ่เน่ือง) 4.4908
   -  ผู้บริหาร ครูโรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาส าหรับนักเรียนพกิาร คน         1,180
5. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเรยีนรวม(Inclusive schools) ในโรงเรยีนศึกษา 35.9854
   -  โรงเรียนศึกษาสงเคราะหท์ี่จัดการเรียนรวม โรง             51
   -  ครูและบคุลากรทางการศึกษาในโรงเรียนศึกษาสงเคราะหท์ี่จัดการเรียนรวม คน         5,351
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรยีนรู้ส าหรบัคนพิการ 18.6085



งบประมาณ

หน่วยนับ จ านวน

แผนบรูณาการ - เปา้หมาย - แนวทางการด าเนินงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม

กลุ่มเปา้หมายทีไ่ดร้บัประโยชน์

เปา้หมายกระทรวงเจ้าภาพหลัก

1. โครงการจัดบรกิารทางการศึกษาพิเศษในกศน.อ าเภอ/เขต (Disabilities Suppor Service : DSS) 

ระยะที ่3 (โครงการตอ่เน่ือง)
7.9375

   -  กศน.อ าเภอ/เขต เขต           124
   -  นักศึกษาพกิารได้รับบริการทางการศึกษาพเิศษ คน         1,958
   -  ครู/บคุลากรทางการศึกษา คน         2,850
2. โครงการเพ่ิมศักยภาพและพัฒนาศูนย์ DSS  สอศ. ทกุจังหวัด (โครงการตอ่เน่ือง) 10.6710
   -  เพิม่ศักยภาพและพฒันาศูนย์ DSS สอศ.ทุกจังหวดั ศูนย์             78
   -  นักศึกษาพกิาร สอศ. ได้รับการพฒันา คน         1,021
ส่งเสรมิการมสี่วนรว่มในการจัดการศึกษาส าหรบัคนพิการ 10.5071
1. โครงการพัฒนาครผูู้สอนคนพิการเก่ียวกับวิธีการใชแ้บบคัดกรองคนพิการทางการศึกษาระยะที ่3 

(โครงการตอ่เน่ือง)
3.6977

   -  ครูผู้สอนคนพกิารและบคุลากร คน           515
2. โครงการอบรมการใชง้านอินเตอรเ์น็ตเบือ้งตน้ส าหรบัผู้ทีม่คีวามบกพรอ่งทางการเหน็ 0.2054
   -  ผู้ที่มีความบกพร่องทางการเหน็ คน             60
   -  บคุลากร คน               6

3. โครงการอบรมปฏบิตักิารการผู้ปกครองแกนน าและครปูระจ าศูนย์เทคนิคและทกัษะการจัดโปรแกรม

เพ่ือพัฒนาพ้ืนฐานทกัษะ'ทีจ่ าเปน็ตอ่การเรยีนรู้ส าหรบับคุคลออทสิตกิ(โครงการตอ่เน่ือง)
3.4318

   -  กลุ่มผู้ปกครองแกนน า คน           200
   -  ครูประจ าศูนย์ คน           200
   -  บคุลลออทิสติก คน             20
4. พัฒนาโปรแกรมการฝึกทกัษะการเรยีนรู้และทกัษะชวีิตบคุคลออทสิตกิ โดยพ่อแมแ่ละครอบครวั 

(Parent Professional  Partnership Program : PPP) โครงการตอ่เน่ือง
1.6998

   -  ผู้ปกครอง คน           200
   -  บคุคลออทิสติก คน 160          
   -  ครู/บคุลากรทางการศึกษา คน 20            
5. โครงการเขา้ค่ายครอบครวัสัมพันธ์ของโรงเรยีนเรยีนรว่มในสังกัดกรงุเทพมหานคร ในสังกัด

กรงุเทพมหานคร (โครงการตอ่เน่ือง)
1.4724

   -  โรงเรียนเรียนร่วมสังกัดกทม. โรง             48
   -  ผู้ปกครอง คน           271
   -  เด็กที่มีความต้องการพเิศษ คน           200
พัฒนาระบบการบรหิารและกลไกในการจัดการศึกษาส าหรบัคนพิการ 11.5579
1. โครงการวิจัยดา้นคนหหูนวกตาบอดในประเทศไทย 8.5020
   -  เด็กนักเรียนหหูนวกตาบอดโรงเรียนสอนคนตาบอดและโรงเรียนโสตศึกษา คน         6,000
   -  ครูโรงเรียนโสตศึกษา นักศึกษาที่ศึกษาด้านการศึกษาพเิศษหรือล่ามภาษามือ คน           260
2. โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาแนวทางการจัดการการทดสอบเรยีนรู้ในระดบัเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนรู้

สถานศึกษาในระดบัสถานศึกษา LAS NT O-NET GAT และ PAT ส าหรบันักเรยีนทีม่คีวามตอ้งการ

จ าเปน็พิเศษ

3.0559

   -  นักเรียนที่มีความต้องการจ าเปน็พเิศษ คน             50
   -  บคุลากรที่ด าเนินการท าวจิัย คน           350
ระดมทรพัยากรจากทกุภาคส่วนเพ่ือการศึกษาส าหรบัคนพิการ 8.0742
การพัฒนาระบบการบรหิารจัดการกองทนุ 8.0742
   -  คณะกรรมการบริหารฯ คน 21            
   -  คณะอนุกรรมการกล่ันกรองฯ คน 11            
   -  พนักงานกองทุน คน 15










