ส่วนที่ 3

สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สําหรับการจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2561)
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานได้ ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ บ ริ บ ทที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ประกอบด้ ว ย
ร่ างกรอบยุ ทธศาสตร์ ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพั ฒนาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564) นโยบายรัฐบาล นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558-2564 (ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2560-2579.นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิ การ แผนพัฒนา
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ผลการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน.อํานาจหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผลวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มากําหนดสาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ
พ.ศ..2561.ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สําหรับการจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปี
พ.ศ. 2561) ดังนี้
วิสัยทัศน์
การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย
พันธกิจ
1.ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ป ระชากรวั ย เรี ย นทุ ก คนได้ รั บ การศึ ก ษาอย่ า งทั่ ว ถึ ง และมี คุ ณ ภาพ
2.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ
3.พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบ ต่อคุณภาพการศึกษา
และบูรณาการการจัดการศึกษา
เป้าประสงค์
๑. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตาม
วัย และมีคุณภาพ
๒. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค
๓. ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษามี ส มรรถนะตรงตามสายงาน และมี วั ฒ นธรรมการทํ า งาน
ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
๔. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ
และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
๕. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นการทำงานแบบบู รณาการ มีเครือข่ายการ
บริห ารจัดการ บร ิ ห ารแบบม ี ส ่ ว นร ่ ว มจากท ุ ก ภาคส ่ ว นในการจั ด การศ ึ ก ษา กระจายอํา นาจและ ความ
รับผิดชอบสู่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
๖. พื้น ที่ พิ เ ศษ ได้ รั บ การพั ฒนาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาและพั ฒนารู ป แบบการจั ดการศึกษาที่
เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
๗. หน่ ว ยงานทุ ก ระดั บ พั ฒ นาสื่ อ เทคโนโลยี และระบบข้ อ มู ล สารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารจั ด
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
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โดยมียทุ ธศาสตร์ในการดําเนินงานดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
1.
เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.1 น้อมนําแนวพระราชดําริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา หรือ
“ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่าน
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง
2. ปลูกฝังผูเ้ รียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีพ่ งึ ประสงค์
2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
2.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรม และความ
รุนแรงในรูปแบบต่างๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ ฯลฯ
3. พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพืน้ ทีพ่ เิ ศษให้เหมาะสมตามบริบทของพืน้ ที่
3.1 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
3.2 เขตระเบียงเศรษฐกิจ
3.๓ เขตสามเหลี่ยมมั่นคง มัง่ คั่ง ยั่งยืน
3.๔ เขตพื้นทีช่ ายแดน
3.๕ เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ฯลฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
๑. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับหลักสูตร การวัด
และประเมินผลที่เหมาะสม
๑.1 ปรั บปรุ งหลั กสู ตรในระดั บปฐมวั ยและหลั กสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน และนํ า
หลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความจําเป็นและความ
ต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม
๑. 2 ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศ
คู่ค้า และภาษาอาเซียนอย่างน้อย ๑ ภาษา
๑.3 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ ให้มีคุณภาพและมาตรฐานนําไปสู่การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ
๒. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้
๒.๑ พัฒนาผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ให้มีพัฒนาการทางด้านร่ างกาย อารมณ์ จิตใจ
สังคม และสติปัญญา ให้มีความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น
๒.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย
๒.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน
2.4 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active
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Learning) เน้นทักษะกระบวนการ ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ในทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน
๒.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
2.6 ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับก่อน
ประถมศึกษาตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
2.7 สนับสนุนการผลิต จัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งอํานวย
ความสะดวกที่หลากหลายรวมทั้งการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ได้ทั้งใน
ห้องเรียน และนอกห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ
๒.8 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ เช่น ทวิศึกษา (Dual
Education) , หลักสูตรระยะสั้น
๒.9 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
และผู้มีความสามารถพิเศษ) ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม
๒.๑0 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอย่าง
เข้มแข็งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม
3. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3.1 ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (Programme for
International Student Assessment)
3.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ
3.3 ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา (Science
Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education)เพื่อพัฒนากระบวนการคิด และ
การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0
4. ส่งเสริมสนับสนุนการทําวิจัย และนําผลการวิจัยไปใช้พฒ
ั นาคุณภาพการจัดการศึกษา
4.1 ส่งเสริมการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา
4.2 ส่งเสริมการทําวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล โดยเน้น
ให้มีการวิจัยในชั้นเรียน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ในรูปแบบที่
หลากหลาย เช่น
1.1 TEPE Online (Teachers and Educational Personals Enhancement Based on
Mission and Functional Areas as Majors)
1.2 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)
1.3 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
ฯลฯ
๒. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
2.1 การกําหนดแผนอัตรากําลัง การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การประเมินและการพัฒนา
2.2 การสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกําลังใจในการทํางาน
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
๑. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ
๑.๑ ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รบั โอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
มีคุณภาพและเสมอภาค
1.2 สร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียน และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
๒. ลดความเหลื่อมล้าํ ทางการศึกษา
๒.1 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาที่เหมาะสม สําหรับเด็กด้อยโอกาส
ที่ไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยที่ไม่มีเลขประจําตัวประชาชน เป็นต้น
๒.2 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง เช่น
การพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance learning information technology :
DLIT) , การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning
Television : DLTV) ฯลฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวติ ทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
1. จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
1.1 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมนํา
แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดําเนินชีวิต
1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อ
การเรียนรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มปี ระสิทธิภาพ
๑.1 พัฒนาระบบการวางแผน การนําแผนไปสู่การปฏิบัติ การกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล เพือ่ การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
๑.2 พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา ที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้
1.4 สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพื้นที่ เช่น โรงเรียนที่
ประสบปัญหาวิกฤตทางการศึกษา (ICU), โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) , โรงเรียนคุณธรรม, โรงเรียนห้องเรียนกีฬา,
โรงเรียนมาตรฐานสากล ฯลฯ
1.5 ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง
1.6 ยกย่องเชิดชูเกียรติสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สถานศึกษา และองค์คณะบุคคล ที่มีผลงานเชิงประจักษ์
2. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
2.๑ ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (Area-base
Management), รูปแบบการบริหารแบบกระจายอํานาจ “CLUSTERs” เป็นต้น
2.๒ เขตพื้นที่การศึกษาจัดทําแผนบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
และสํานักงานศึกษาธิการภาค
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2.๓ สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียนฯลฯ
2.4 ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3.๑ ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สร้าง
ความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การกํากับดูแล ตลอดจนการส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน
3.2 ประสานสถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษาให้คัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการที่
หลากหลาย
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สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบตั ิราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน (สําหรับการจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2561)
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต/กองทุน

งบประมาณ

รวมงบประมาณทัง้ หมด

317,045,407,900

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

229,920,366,500

ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต

229,920,366,500

2. แผนงานพืน้ ฐาน

35,258,204,900

2.1 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ
1) โครงการ : พื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้
2.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
1) ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา

932,401,100
932,401,100
34,325,803,800
274,739,200

2) ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ

24,665,892,450

3) ผลผลิต : ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

4,465,013,250

4) ผลผลิต : เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ

2,917,198,300

5) ผลผลิต : เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6) ผลผลิต : เด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ
7) โครงการ : พัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน

814,906,400
1,107,154,400
80,899,800

3. งบประมาณของกองทุน

150,000,000

3.1 กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการ
4. แผนงานบูรณาการ

150,000,000
51,716,836,500

4.1 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
1) โครงการ : พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้
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1,193,623,500
1,193,623,500

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต/กองทุน
4.2 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
1) ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
4.3 แผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม

งบประมาณ
184,850,000
184,850,000
42,218,500

1) โครงการ : วิจัยเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
2) โครงการ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิจัย บุคลากรทางวิจัย และ
ระบบมาตรฐานการวิจัย ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
4.4 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1) โครงการ : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล
2) โครงการ : พัฒนาครูแกนนําภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค

5,764,900
36,453,600
49,734,230,300
3,810,706,700
180,000,000

3) โครงการ : พัฒนาสือ่ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

1,464,288,600

4) โครงการ : ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคณ
ุ ภาพ

44,279,235,000

4.5 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
1) โครงการ : สร้างจิตสํานึกด้านการบริหารจัดการขยะ น้ําเสียพลังงาน
และความหลากหลายทางชีวภาพ
4.6 แผนงานบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1) โครงการ : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา
4.7 แผนบูรณาการการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

280,216,000
280,216,000
201,698,200
201,698,200
80,000,000.00

1) โครงการ : การพัฒนาการอ่านของนักเรียนพิการด้วยการใช้เทคโนโลยี
สิ่งอํานวยความสะดวก

50,000,000.00

2) โครงการ : การบริการล่ามภาษามือทางไกลสําหรับสถานศึกษาเรียน
รวมที่ขาดแคลนล่ามภาษามือเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเรียนของนักเรียนที่
บกพร่องทางการได้ยิน

30,000,000.00
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