แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
กลุ่มโครงการ/
งบประมาณ (หน่วย : บาท)
ความสอดคล้อง
วัตถุประสงค์ของ เป้าหมายของ
ตัวชี้วัด/
นโยบายรัฐบาล
โครงการ/
แผน
แผน แผนฯ
โครงการ
โครงการ
ค่าเป้าหมาย ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม ย.20
หลัก เร่งด่วน ย.ศธ ย.สป
แม่บท ปฏิรูปฯ 12
กิจกรรมหลัก
-แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
-กิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา
-งบรายจ่ายอื่น
299,480
299,480
-กลุ่มโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
เชิงปริมาณ
299,480
299,480 1
1
1
1
1
1 1
-โครงการสร้าง 1. เพื่อส่งเสริมให้ เชิงปริมาณ
ผู้เรียน ได้ศึกษา นักเรียนชั้น ม. 1– นักเรียน
และส่งเสริม
ความเป็น
เรียนรู้พระราช 3, ข้าราชการครูและ ข้าราชการ ครู
บุคลากรทางการ และบุคลากร
พลเมืองดีตาม
กรณียกิจของพระ ศึกษา ของ
ทางการศึกษา
รอยพระยุคลบาท
ราชวงค์จักรี
หน่วยงาน
หน่วยงาน
ด้านการศึกษาสู่
ทางการศึกษา
2. เพื่อส่งเสริมให้ ทางการศึกษา
การปฏิบัติ
สังกัด
ผู้เรียน มีเจตคติที่ สังกัดกระทรวง
ดีต่อบ้านเมือง มี ศึกษาธิการและ กระทรวงศึกษา
โอกาสทำหน้าที่ สังกัดอื่น ตลอดจน ธิการ และ
สังกัดอื่น
เป็นพลเมืองดี มี หน่วยงานที่
ตลอดจน

1

พื้นฐานชีวิตที่
มั่นคง และมี
คุณธรรม

เกี่ยวข้องในจังหวัด
เชียงราย

3. เพื่อส่งเสริมให้
ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและ
ผู้เรียน ได้เรียนรู้น
วัตวิถีของท้องถิ่น
และชุมชน มี
จิตสำนึกรักและ
ภูมิใจในท้องถิ่น
และชุมชนของ
ตนเอง

นักเรียน
นักศึกษา จาก
สถาน ศึกษาทุก
สังกัดในจังหวัด
เชียงราย จำนวน
200 คน

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องใน
จังหวัด
เชียงราย
นักเรียน
นักศึกษา จาก
สถานศึกษา ทุก
เชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมโครงการ สังกัดในจังหวัด
ร้อยละ 100 ได้ เชียงราย
เรียนรู้ พระราช จำนวน
กรณียกิจของพระ 200 คน
ราชวงค์จักรี
เชิงคุณภาพ
มีเจตคติที่ดีต่อ
ผู้เข้าร่วม
บ้านเมือง
โครงการ ร้อย
ได้เรียนรู้นวัตวิถี ละ 100 ได้
ของท้องถิน่
เรียนรู้ พระราช
กรณียกิจ

2

กลุ่มโครงการ/
โครงการ/
กิจกรรมหลัก

งบประมาณ (หน่วย : บาท)
วัตถุประสงค์ของ เป้าหมายของ ตัวชี้วัด/
โครงการ
โครงการ
ค่าเป้าหมาย ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
และชุมชน มี
จิตสำนึกรัก
และภูมิใจใน
ท้องถิ่นและ
ชุมชนของ
ตนเอง สามารถ
นำความรูไ้ ป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน

ของพระราช
วงค์จักรี
มีเจตคติที่ดีต่อ
บ้านเมือง
ได้เรียนรู้นวัต
วิถีของท้องถิน่
และชุมชน มี
จิตสำนึกรัก
และภูมิใจใน
ท้องถิ่นและ
ชุมชนของ
ตนเอง
สามารถนำ
ความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน

3

รวม

ความสอดคล้อง
แผน แผน แผนฯ นโยบายรัฐบาล
ย.20
ย.ศธ ย.สป
แม่บท ปฏิรูปฯ 12 หลัก เร่งด่วน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
กลุ่มโครงการ/
วัตถุประสงค์ของ
เป้าหมายของ
โครงการ/
โครงการ
โครงการ
กิจกรรมหลัก
-แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
-กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้
-งบรายจ่ายอื่น
-กลุ่มโครงการปรับปรุงระบบการเรียนรู้
1. โครงการ
1. เพื่อส่งเสริม
เชิงปริมาณ
ขับเคลื่อนการ สนับสนุนการ
1. จำนวนผู้บริหาร
พัฒนาการจัด
พัฒนาการจัดการศึกษา ครู ผู้ดูแลเด็ก
การศึกษาปฐมวัย ปฐมวัยในระดับจังหวัด ปฐมวัย และ
ปีงบประมาณ
เชียงรายให้มีคุณภาพ บุคลากรที่
พ.ศ.2563
เป็นไปตามมาตรฐาน เกี่ยวข้องที่ได้รับ
สำนักงาน
การศึกษาปฐมวัยที่
การพัฒนาให้มี
ศึกษาธิการ
กำหนดไว้ โดยบูรณา ศักยภาพในการจัด
จังหวัดเชียงราย การการทำงานร่วมกัน กิจกรรมเพื่อ
ระหว่างหน่วยงานที่ ส่งเสริมและพัฒนา
เกี่ยวข้องกับการ
เด็กปฐมวัยให้มี

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมาย

1. จำนวน
ผู้บริหาร ครู
ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย
และบุคลากรที่
เกี่ยวข้องที่ได้รับ
การพัฒนาให้มี
ศักยภาพในการ
จัดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมและ
พัฒนาเด็ก
ปฐมวัยให้

งบประมาณ (หน่วย : บาท)
ไตรมาส
1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง
รวม

91,430

176,600

337,620

605,650

20,730

37,600

64,570

122,900

4

นโยบายรัฐบาล

ย.20

แผน แผน แผนฯ
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

หลัก เร่งด่วน

ย.ศธ

ย.สป

3

12

8

3

3

12

1

กลุ่ม
โครงการ/
โครงการ/
กิจกรรมหลัก

งบประมาณ (หน่วย : บาท)
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ
จัดการศึกษาในจังหวัด
เชียงราย
2. เพื่อขยายผล และต่อ
ยอดการดำเนินงาน
เกี่ยวกับการนำ
ผลงานวิจัย นวัตกรรม
รูปแบบ/แนวปฏิบตั ิที่ดี
เกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ปฐมวัยไปสู่หน่วยงาน/
สถานศึกษาที่จัด
การศึกษาระดับปฐมวัย
ให้ครอบคลุมและทั่วถึง
มากขึ้น
3. เพื่อนิเทศ กำกับ
ติดตาม

เป้าหมายของ
โครงการ
พัฒนาการสมวัย
จำนวน 100 คน
2. ร้อยละ
สถานศึกษา/สถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยที่
ได้รับการนิเทศ
ติดตาม ส่งเสริม
สนับสนุน และ
พัฒนาให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน (ร้อย
ละ 50)
3. จำนวน
ผลงานวิจัย
นวัตกรรม รูปแบบ
และ

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมาย

ความสอดคล้อง
นโยบายรัฐบาล

ไตรมาส
1

ไตรมาส 2

มีพัฒนาการสมวัย
จำนวน 100 คน
2. ร้อยละ
สถานศึกษา/สถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยที่
ได้รับการนิเทศ
ติดตาม ส่งเสริม
สนับสนุน และ
พัฒนาให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน (ร้อย
ละ 50)
3. จำนวน
ผลงานวิจัย
นวัตกรรม

5

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

รวม

ย.20

แผน
แม่บท

แผนปฏิรูป แผนฯ
ฯ
12

หลัก เร่งด่วน

ย.ศธ

ย.สป

กลุ่มโครงการ/
โครงการ/
กิจกรรมหลัก

งบประมาณ (หน่วย : บาท)
วัตถุประสงค์ของ เป้าหมายของ ตัวชี้วัด/
โครงการ
โครงการ
ค่าเป้าหมาย ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ส่งเสริม สนับสนุน
และพัฒนาการ
ดำเนินงานของ
หน่วยงาน/
สถานศึกษาที่จัด
การศึกษาระดับ
ปฐมวัยในจังหวัด
เชียงราย โดย
บูรณาการการ
ทำงานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการศึกษา
ปฐมวัยในจังหวัด
เชียงราย

แนวปฏิบัติที่ดี
เกี่ยวกับการ
พัฒนาเด็ก
ปฐมวัยที่มีการ
นำไปขยายผล
ต่อยอด หรือ
ประยุกต์ใช้ใน
หน่วยงาน
สถานศึกษา
หรือสถาน
พัฒนาเด็ก
ปฐมวัยใน
จังหวัด
เชียงราย
จำนวน 2
ผลงาน

รูปแบบและ
แนวปฏิบัติที่
เกี่ยวกับการ
พัฒนาเด็ก
ปฐมวัยที่มีการ
นำไปขยายผล
ต่อยอด หรือ
ประยุกต์ใช้ใน
หน่วยงาน
สถานศึกษา
หรือสถาน
พัฒนาเด็ก
ปฐมวัยใน
จังหวัด
เชียงราย
จำนวน 2
ผลงาน

6

รวม

ความสอดคล้อง
แผน แผน แผนฯ นโยบายรัฐบาล
ย.20
ย.ศธ ย.สป
แม่บท ปฏิรูปฯ 12 หลัก เร่งด่วน

กลุ่มโครงการ/
โครงการ/
กิจกรรมหลัก

งบประมาณ (หน่วย : บาท)
วัตถุประสงค์ของ เป้าหมายของ ตัวชี้วัด/
โครงการ
โครงการ
ค่าเป้าหมาย ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
เชิงคุณภาพ
1. ผู้บริหาร
ครูผู้สอน ผู้ดูแล
เด็กปฐมวัย และ
บุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการ
จัดการศึกษา
ปฐมวัยได้รับการ
พัฒนาให้มีความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัด
การศึกษา การ
ส่งเสริมและ
พัฒนาเด็กปฐมวัย
ตามแนวนโยบาย

7

รวม

ความสอดคล้อง
แผน แผน แผนฯ นโยบายรัฐบาล
ย.20
ย.ศธ ย.สป
แม่บท ปฏิรูปฯ 12 หลัก เร่งด่วน

กลุ่มโครงการ/
โครงการ/
กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เป้าหมายของ
โครงการ

งบประมาณ (หน่วย : บาท)
ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมาย ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

เป้าหมาย และ
ข้อกำหนดของ
ระเบียบ กฏหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
2. สถานศึกษา/
สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยได้รบั การ
นิเทศ ติดตาม
ส่งเสริม สนับสนุน
และพัฒนาให้
สามารถจัด
การศึกษา หรือจัด
กิจกรรมเพื่อ
พัฒนาเด็กปฐมวัย
ได้

8

รวม

ความสอดคล้อง
แผน แผน แผนฯ นโยบายรัฐบาล
ย.20
ย.ศธ ย.สป
แม่บท ปฏิรูปฯ 12 หลัก เร่งด่วน

กลุ่มโครงการ/
โครงการ/
กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เป้าหมายของ
โครงการ

งบประมาณ (หน่วย : บาท)
ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมาย ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

อย่างมีคุณภาพ
ต่อเนื่อง
3. ผลงานวิจัย
นวัตกรรม
รูปแบบและแนว
ปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับ
การพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย มีการ
นำไปประยุกต์ใช้
ขยายผล หรือต่อ
ยอดในหน่วยงาน
สถานศึกษาหรือ
สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยด้วย

9

รวม

ความสอดคล้อง
แผน แผน แผนฯ นโยบายรัฐบาล
ย.20
ย.ศธ ย.สป
แม่บท ปฏิรูปฯ 12 หลัก เร่งด่วน

กลุ่มโครงการ/
โครงการ/
กิจกรรมหลัก

งบประมาณ (หน่วย : บาท)
วัตถุประสงค์ของ เป้าหมายของ ตัวชี้วัด/
โครงการ
โครงการ
ค่าเป้าหมาย ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวม

ความสอดคล้อง
แผน แผน แผนฯ นโยบายรัฐบาล
ย.20
ย.ศธ ย.สป
แม่บท ปฏิรูปฯ 12 หลัก เร่งด่วน

วิธีการและ
รูปแบบที่
หลากหลาย
เหมาะสม
2. โครงการ
Coaching
Teams เพื่อ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของ
สำนักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงราย

1. เพื่อนิเทศโรงเรียน
ตามแนวทางการนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผลการบริหาร
จัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานในระดับ
จังหวัดที่มีความ
สอดคล้องเหมาะสม
ตามบริบทของพื้นที่
2. เพื่อสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือในการ
นิเทศ ติดตาม

เชิงปริมาณ
1. โรงเรียนได้รับ
การนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
สอดคล้อง
เหมาะสมตาม
บริบทของพื้นที่
ครอบคลุมทุก
โรงเรียนในจังหวัด
ผ่านทีมนิเทศ
Supervisor

1. โรงเรียนทุก
โรงเรียนที่
ดำเนินการจัด
สอบโอเน็ต
ปีการศึกษา
2562 ของจังหวัด
เชียงรายได้รับการ
นิเทศ ติดตาม
เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
สอดคล้อง
เหมาะสมตาม
บริบทของพื้นที่

50,700

54,000

10

50,300

155,000 3

12

12

1

8

3

3

กลุ่มโครงการ/
โครงการ/
กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์
ของโครงการ
และ
ประเมินผล
การบริหาร
จัดการ
การศึกษาขั้น
พื้นฐานใน
ระดับจังหวัด
เพื่อพัฒนา
การศึกษาและ
ยกระดับ
คุณภาพของ
ผู้เรียน

เป้าหมายของ
โครงการ

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมาย

Teams ของ
จังหวัด
2. มีเอกสาร
รายงานการนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผลการ
บริหารจัด
การศึกษาขัน้
พื้นฐานในระดับ
จังหวัดที่สอดคล้อง
เหมาะสมตาม
บริบทของพื้นที่
เชิงคุณภาพ
1. สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
เชียงรายมีเครือข่าย

ผ่านทีมนิเทศ
Supervisor
Teams ของ
จังหวัด
2. ร้อยละของ
นักเรียนที่
คะแนนผลการ
ทดสอบทาง
การศึกษา
ระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET)
ในแต่ละวิชาผ่าน
เกณฑ์คะแนน
ร้อยละ 50 ขึ้น
ไป เพิ่มขึ้นจากปี
ที่ผ่านมา
3. มีรายงานการ
นิเทศ

งบประมาณ (หน่วย : บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

11

ความสอดคล้อง
แผน แผน แผนฯ นโยบายรัฐบาล
รวม ย.20
ย.ศธ ย.สป
แม่บท ปฏิรูปฯ 12 หลัก เร่งด่วน

กลุ่มโครงการ/
โครงการ/
กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เป้าหมายของ
โครงการ
ความร่วมมือใน
การนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
การบริหารจัด
การศึกษาขั้น
พื้นฐานที่มีความ
สอดคล้อง
เหมาะสมตาม
บริบทของแต่ละ
พื้นที่
2. โรงเรียนมี
คุณภาพด้าน
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
สูงขึ้น โดยดูได้
จากผลการสอบ
โอเน็ต

งบประมาณ (หน่วย : บาท)
ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมาย ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
โรงเรียน
กลุ่มเป้าหมา
ยเพื่อใช้เป็น
แนวทางใน
การนิเทศในปี
ต่อไป จำนวน
1 เล่ม

12

รวม

ความสอดคล้อง
แผน แผน แผนฯ นโยบายรัฐบาล
ย.20
ย.ศธ ย.สป
แม่บท ปฏิรูปฯ 12 หลัก เร่งด่วน

กลุ่มโครงการ/
โครงการ/
กิจกรรมหลัก
2. โครงการ TFE
(Team For
Education)
ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.
2563 สำนักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงราย

งบประมาณ (หน่วย : บาท)
วัตถุประสงค์ของ เป้าหมายของ ตัวชี้วัด/
โครงการ
โครงการ
ค่าเป้าหมาย ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
1. เพื่อเป็นศูนย์กลาง
ข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษา และพัฒนา
กระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
และที่เกี่ยวข้องระดับ
จังหวัด
2. เพื่อพัฒนารูปแบบ
การพัฒนา การจัดการ
เรียนรู้ และถ่ายทอด
องค์ความรู้เกี่ยวกับการ
พัฒนานักเรียนของ
สถานศึกษาที่มีคะแนน
ผลการทดสอบทางการ
ศึกษาระดับชาติ

เชิงปริมาณ
1. มีข้อมูล
สารสนเทศทาง
การศึกษา
กระบวนการ
จัดการเรียนรู้เพื่อ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาใน
ระดับจังหวัด
2. มีรูปแบบ
ทางการพัฒนา
การจัดการเรียนรู้
และถ่ายทอดองค์
ความรู้เกี่ยวกับ
รูปแบบ/แนวทาง
การพัฒนานักเรียน
ที่คะแนนผล

1. สำนักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงรายมี
ศูนย์กลางข้อมูล
สารสนเทศทาง
การศึกษา การบูร
ณาการด้านการ
เรียนรู้ระหว่าง
หน่วยงานทาง
การศึกษาทุก
สังกัดในจังหวัด
เชียงราย
2. สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
เชียงรายมี

20,000

85,000
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ความสอดคล้อง
แผน แผน แผนฯ นโยบายรัฐบาล
รวม ย.20
ย.ศธ ย.สป
แม่บท ปฏิรูปฯ 12 หลัก เร่งด่วน
222,750 327,750 3
12
12
1
8
3 3

กลุ่มโครงการ/
โครงการ/
กิจกรรมหลัก

งบประมาณ (หน่วย : บาท)
วัตถุประสงค์ของ เป้าหมายของ ตัวชี้วัด/
โครงการ
โครงการ
ค่าเป้าหมาย ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ขั้นพื้นฐานแต่ละวิชา
ต่ำกว่าเกณฑ์คะแนน
ร้อยละ 50 เพิ่มขึ้น
3. เพื่อให้สถานศึกษามี
รูปแบบในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่
ส่งผลให้คะแนนร้อย
ละของนักเรียนที่
คะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐานแต่ละวิชา
ผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้น

การทดสอบทาง
การศึกษา
ระดับชาติขั้น
พื้นฐานแต่ละวิชา
ต่ำกว่าเกณฑ์
คะแนนร้อยละ
50 เพิ่มขึ้น ระดับ
จังหวัด อย่างน้อย
1 แนวทาง
3. สถานศึกษามี
รูปแบบการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนที่
ส่งผลให้คะแนนร้อย
ละของนักเรียนที่
คะแนนผลการ
ทดสอบทาง
การศึกษาขั้น

รูปแบบการ
พัฒนาการ
จัดการเรียนรู้
และการถ่ายทอด
องค์ความรู้
เกี่ยวกับรูปแบบ/
แนวทางการ
พัฒนานักเรียนที่
คะแนนผลการ
ทดสอบทาง
การศึกษา
ระดับชาติขั้น
พื้นฐานแต่ละวิชา
ต่ำกว่าเกณฑ์
คะแนน
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รวม

ความสอดคล้อง
แผน แผน แผนฯ นโยบายรัฐบาล
ย.20
ย.ศธ ย.สป
แม่บท ปฏิรูปฯ 12 หลัก เร่งด่วน

กลุ่มโครงการ/
โครงการ/
กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เป้าหมายของ
โครงการ
พื้นฐานแต่ละวิชา
ผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้น
เชิงคุณภาพ
1. มีศูนย์กลาง
ข้อมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษา
ระดับจังหวัด เพื่อ
ส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้ใน
การสร้าง
คุณลักษณะที่
จำเป็นในศตวรรษ
ที่ 21
2. หน่วยงาน
ทางการศึกษาและ
สถานศึกษา

งบประมาณ (หน่วย : บาท)
ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมาย ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ร้อยละ 50
เพิ่มขึ้น ใน
ระดับจังหวัด
อย่างน้อย 1
แนวทาง
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รวม

ความสอดคล้อง
แผน แผน แผนฯ นโยบายรัฐบาล
ย.20
ย.ศธ ย.สป
แม่บท ปฏิรูปฯ 12 หลัก เร่งด่วน

กลุ่มโครงการ/
โครงการ/
กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เป้าหมายของ
โครงการ

งบประมาณ (หน่วย : บาท)
ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมาย ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม ย.20

เกิดการพัฒนา
กระบวนการ
เรียนรู้ และ
ถ่ายทอดองค์
ความรู้เกี่ยวกับ
รูปแบบ/แนว
ทางการพัฒนา
นักเรียนที่คะแนน
ผลการทดสอบทาง
การศึกษา
ระดับชาติขั้น
พื้นฐานแต่ละวิชา
ต่ำกว่าเกณฑ์
คะแนนร้อยละ 50
เพิ่มขึ้น ในระดับ
จังหวัดร่วมกัน

16

ความสอดคล้อง
แผน แผน แผนฯ นโยบายรัฐบาล
ย.ศธ ย.สป
แม่บท ปฏิรูปฯ 12 หลัก เร่งด่วน

กลุ่มโครงการ/
โครงการ/
กิจกรรมหลัก

งบประมาณ (หน่วย : บาท)
วัตถุประสงค์ของ เป้าหมายของ ตัวชี้วัด/
โครงการ
โครงการ
ค่าเป้าหมาย ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
3. สถานศึกษา
มีร้อยละของ
นักเรียนที่
คะแนนผล
การทดสอบ
ทางการศึกษา
ระดับชาติขั้น
พื้นฐานแต่ละ
รายวิชาผ่าน
เกณฑ์เพิ่มขึ้น
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รวม

ความสอดคล้อง
แผน แผน แผนฯ นโยบายรัฐบาล
ย.20
ย.ศธ ย.สป
แม่บท ปฏิรูปฯ 12 หลัก เร่งด่วน

กลุ่มโครงการ/
โครงการ/
กิจกรรมหลัก

งบประมาณ (หน่วย : บาท)
วัตถุประสงค์ของ เป้าหมายของ ตัวชี้วัด/
โครงการ
โครงการ
ค่าเป้าหมาย ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

-แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
-กิจกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค
-งบรายจ่ายอื่น
-กลุ่มโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
7,040
-จำนวนตัวแทน
1. โครงการจัดทำ 1. เพื่อพัฒนาด้าน เชิงปริมาณ
การศึกษาของจังหวัด 1. จำนวนผู้เข้าร่วม หน่วยงานทีจ่ ัด
แผนพัฒนา
ในทุกด้าน และมีความ ประชุมทบทวนแผน การศึกษาใน
การศึกษาจังหวัด สอดคล้องเชื่อมโยงกับ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ จังหวัดเชียงราย
เชียงราย
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 80 ของ
เข้าร่วมประชุม
ระยะ 20 ปี (พ.ศ.
2561-2580)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่สิบสอง

กลุ่มเป้าหมาย
2. สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
เชียงราย มี
แผนพัฒนา
การศึกษาของ
จังหวัดเชียงราย

44,960
12,000

รวม

136,340 218,260 406,600
12,000 14,900 38,900

ทบทวน
แผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัด
เชียงราย
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ความสอดคล้อง
แผน แผน แผนฯ นโยบายรัฐบาล
ย.20
ย.ศธ ย.สป
แม่บท ปฏิรูปฯ 12 หลัก เร่งด่วน

6

20

2

6

11

5

5

กลุ่มโครงการ/
โครงการ/
กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ
(พ.ศ.2560-2564)
นโยบายความ
มั่นคงแห่งชาติ
พ.ศ.2558-2564
นโยบายรัฐบาล
แผนการศึกษา
แห่งชาติ (พ.ศ.
2560-2579)
เป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable
Development
Goals : SDGs)
ยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิก
าร จุดเน้นเชิง
นโยบายของ
รัฐมนตรีว่าการ

เป้าหมายของ
โครงการ

งบประมาณ (หน่วย : บาท)
ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมาย ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม ย.20

เพื่อใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการพัฒนา
การศึกษาของจังหวัด
เชียงราย
3. สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
เชียงราย มีแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.
2563 ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
เชียงราย (ฉบับ
ปรับปรุงตาม
งบประมาณทีไ่ ด้รับ
จัดสรร) เพื่อใช้เป็น
กรอบ
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ความสอดคล้อง
แผน แผน แผนฯ นโยบายรัฐบาล
ย.ศธ ย.สป
แม่บท ปฏิรูปฯ 12 หลัก เร่งด่วน

กลุ่มโครงการ/
โครงการ/
กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์ของ เป้าหมายของ
โครงการ
โครงการ
กระทรวงศึกษาธิก
าร ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษา
ของภาค
ยุทธศาสตร์พัฒนา
ภาค ยุทธศาสตร์
พัฒนาจังหวัด และ
บริบทของพื้นที่
2. เพื่อทบทวน
แผนพัฒนา
การศึกษาของ
จังหวัดเชียงรายใน
ลักษณะต่อเนื่อง
แบบ Rolling Plan
ซึ่งจะต้องมีการ
ทบทวนและ
ปรับปรุงใหม่ให้

งบประมาณ (หน่วย : บาท)
ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมาย ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

แนวทางในการ
ปฏิบัติงาน
เชิงคุณภาพ
1. หน่วยงานทีจ่ ัด
การศึกษาในจังหวัด
เชียงราย ร่วมกัน
ทบทวน
แผนพัฒนา
การศึกษาของ
จังหวัดเชียงรายที่มี
ความสอดคล้อง
เชื่อมโยงกับร่าง
กรอบยุทธศาสตร์
ชาติ ระยะ 20 ปี
(พ.ศ.2561-2581)
แผน พัฒนา
เศรษฐกิจ

20

รวม

ความสอดคล้อง
แผน แผน แผนฯ นโยบายรัฐบาล
ย.20
ย.ศธ ย.สป
แม่บท ปฏิรูปฯ 12 หลัก เร่งด่วน

กลุ่มโครงการ/
โครงการ/
กิจกรรมหลัก

งบประมาณ (หน่วย : บาท)
วัตถุประสงค์ของ เป้าหมายของ ตัวชี้วัด/
โครงการ
โครงการ
ค่าเป้าหมาย ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ทันต่อสถานการณ์ทุกปี
โดยครอบคลุมระยะเวลา
3 ปี ให้มกี ารคาดการณ์
และมองเชิงรุกไปช้าง
หน้า รวมทั้งมีการ
ยืดหยุ่นต่อการ
เปลี่ยนแปลงมากขึ้น
3. เพื่อจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
เชียงราย (ฉบับ
ปรับปรุงตาม
งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร)

และสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่สิบสอง
(พ.ศ.2560-2564)
นโยบายความ
มั่นคงแห่งชาติ
พ.ศ.2558-2564
นโยบายรัฐบาล
แผนการศึกษา
แห่งชาติ (พ.ศ.
2560-2579)
เป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ของ
กระทรวง
ศึกษาธิการ จุดเน้น
เชิงนโยบายของ

21

รวม

ความสอดคล้อง
แผน แผน แผนฯ นโยบายรัฐบาล
ย.20
ย.ศธ ย.สป
แม่บท ปฏิรูปฯ 12 หลัก เร่งด่วน

กลุ่มโครงการ/
โครงการ/
กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์ของ เป้าหมายของ
โครงการ
โครงการ

งบประมาณ (หน่วย : บาท)
ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมาย ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิ
การ ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
การศึกษาของ
ภาค ยุทธศาสตร์
พัฒนาภาค
ยุทธศาสตร์
พัฒนาจังหวัด
และบริบทของ
พื้นที่
2. สำนักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงราย
และหน่วยงานที่
จัดการศึกษาใน
จังหวัด

22

รวม

ความสอดคล้อง
แผน แผน แผนฯ นโยบายรัฐบาล
ย.20
ย.ศธ ย.สป
แม่บท ปฏิรูปฯ 12 หลัก เร่งด่วน

กลุ่มโครงการ/
โครงการ/
กิจกรรมหลัก

งบประมาณ (หน่วย : บาท)
วัตถุประสงค์ของ เป้าหมายของ ตัวชี้วัด/
โครงการ
โครงการ
ค่าเป้าหมาย ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
เชียงราย นำ
แผนพัฒนา
การศึกษาของ
จังหวัดเชียงราย
ใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการ
พัฒนาการศึกษา
ของจังหวัด
เชียงราย
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รวม

ความสอดคล้อง
แผน แผน แผนฯ นโยบายรัฐบาล
ย.20
ย.ศธ ย.สป
แม่บท ปฏิรูปฯ 12 หลัก เร่งด่วน

กลุ่มโครงการ/
โครงการ/
กิจกรรมหลัก
2. โครงการจัดทำ
แผนปฏิบัติ
ราชการพัฒนา
การศึกษาพื้นที่
ชายแดน (พ.ศ.
2562-2565)
ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.
2563 จังหวัด
เชียงราย

งบประมาณ (หน่วย : บาท)
วัตถุประสงค์ของ เป้าหมายของ ตัวชี้วัด/
โครงการ
โครงการ
ค่าเป้าหมาย ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
1. เพื่อทบทวน
แผนพัฒนา
การศึกษาพื้นที่
ชายแดน (พ.ศ.
2562-2565) ของ
จังหวัดเชียงราย
เพื่อนำมาเป็น
กรอบในการจัดทำ
แผนปฏิบัตริ าชการ
การศึกษาพื้นที่
ชายแดน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.
2563 จังหวัด
เชียงราย (ฉบับ
ปรับปรุงตาม
งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร)

เชิงปริมาณ
1. ศึกษาบริบท
และลงพื้นที่
จัดเก็บข้อมูล
การทำ
แผนพัฒนา
การศึกษาพื้นที่
ชายแดนจาก
หน่วยงานทาง
การศึกษาใน
พื้นที่ที่ติด
ประเทศเพื่อน
บ้าน ได้แก่
อำเภอแม่จัน
แม่ฟ้าหลวง แม่
สาย เชียงแสน
เชียงของ เวียง
แก่น และอำเภอ
เทิง

-จำนวน
แผนพัฒนา
การศึกษา
พื้นที่ชายแดน
ประจำปี
งบประมาณ
พ.ศ.25632565 จังหวัด
เชียงราย
จำนวน 1 ฉบับ

49,020

24

24,780

รวม
73,800

ความสอดคล้อง
แผน แผน แผนฯ นโยบายรัฐบาล
ย.20
ย.ศธ ย.สป
แม่บท ปฏิรูปฯ 12 หลัก เร่งด่วน
6
20
2
6 11
5
5

กลุ่มโครงการ/
โครงการ/
กิจกรรมหลัก

งบประมาณ (หน่วย : บาท)
วัตถุประสงค์ของ เป้าหมายของ ตัวชี้วัด/
โครงการ
โครงการ
ค่าเป้าหมาย ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
สำหรับใช้เป็น
เครื่องมือในการ
บริหารงานของ
ผู้บริหารหน่วยงานและ
หน่วยงานที่ดำเนินการ
จัดการศึกษาในพื้นที่
จังหวัดชายแดนและ
เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถ
บริหารจัดการ
งบประมาณให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
2. เพื่อจัดทำ
แผนพัฒนาการศึกษา
พื้นที่ชายแดน
ประจำปี

2. จัดประชุมเพื่อ
ทบทวนแผนปฏิบัติ
ราชการพัฒนา
การศึกษาพื้นที่
ชายแดน (พ.ศ.
2563-2565) ของ
จังหวัดเชียงราย
และแผนปฏิบัติ
ราชการพัฒนา
การศึกษาพื้นที่
ชายแดน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.
2563 จังหวัด
เชียงราย (ฉบับ
จัดทำคำขอ
งบประมาณ

25

รวม

ความสอดคล้อง
แผน แผน แผนฯ นโยบายรัฐบาล
ย.20
ย.ศธ ย.สป
แม่บท ปฏิรูปฯ 12 หลัก เร่งด่วน

กลุ่มโครงการ/
โครงการ/
กิจกรรมหลัก

งบประมาณ (หน่วย : บาท)
วัตถุประสงค์ของ เป้าหมายของ ตัวชี้วัด/
โครงการ
โครงการ
ค่าเป้าหมาย ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
งบประมาณ พ.ศ. รายจ่าย
2563-2565
ประจำปี พ.ศ.
จังหวัดเชียงราย 2564)
เพื่อใช้เป็นกรอบ
ทิศทางหรือ
แนวทางในการ
ปฏิบัติราชการ

26

รวม

ความสอดคล้อง
แผน แผน แผนฯ นโยบายรัฐบาล
ย.20
ย.ศธ ย.สป
แม่บท ปฏิรูปฯ 12 หลัก เร่งด่วน

กลุ่มโครงการ/
โครงการ/
กิจกรรมหลัก
3. โครงการตรวจ
ติดตามประเมินผล
การดำเนินงาน
ตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ใน
ระดับจังหวัด
ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.
2563 สำนักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงราย

วัตถุประสงค์ของ เป้าหมายของ
โครงการ
โครงการ
1. เพื่อส่งเสริม
เครือข่ายการตรวจ
ราชการ โดยบูรณา
การข้อมูลที่
สนับสนุนการตรวจ
ติดตามประเมินผล
การดำเนินงานตาม
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ ในการ
จัดการศึกษาระดับ
จังหวัด
2. เพื่อรายงาน
ความก้าวหน้า
ความสำเร็จ ปัญหา
อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะในการ
จัดการศึกษาต่อ
ผู้บริหารระดับสูง
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

เชิงปริมาณ
1. ร้อยละ 100
ของสถานศึกษา
และหน่วยงาน
ทางการศึกษาใน
จังหวัดเชียงราย
ได้รับการตรวจ
ติดตามประเมินผล
การดำเนินงาน
ตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์
2. สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
เชียงราย มีสรุป
รายงาน
ความก้าวหน้า
ความสำเร็จ
ปัญหา อุปสรรค
และข้อเสนอแนะใน
การจัด

งบประมาณ (หน่วย : บาท)
ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมาย ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
1. ร้อยละ
100 ของ
สถานศึกษา
และหน่วยงาน
ทางการศึกษา
ในจังหวัด
เชียงราย
ได้รับการตรวจ
ติดตาม
ประเมินผลการ
ดำเนินงานตาม
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์
2. สำนักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัด
เชียงราย มี
สรุปรายงาน

7,040

32,960

25,320

27

14,680

รวม
80,000

ความสอดคล้อง
แผน แผน แผนฯ นโยบายรัฐบาล
ย.20
ย.ศธ ย.สป
แม่บท ปฏิรูปฯ 12 หลัก เร่งด่วน
6
20
2
6 11
5
5

กลุ่มโครงการ/
โครงการ/
กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ
3. เพื่อร่วมลง
พื้นที่ตรวจ
ราชการกับคณะ
ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง ตาม
แผนปฏิบัติการ
ตรวจติดตาม
ประเมินผลการ
ดำเนินงานตาม
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์
ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.
2563

เป้าหมายของ
โครงการ
การศึกษาตาม
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์
เชิงคุณภาพ
1. สถานศึกษาและ
หน่วยงานทางการ
ศึกษาในจังหวัด
เชียงรายที่ได้รับการ
ตรวจติดตาม
ประเมินผลการ
ดำเนินงานตาม
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ สามารถ
สะท้อนข้อมูลให้กับ
สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
เชียงรายได้อย่างมี
คุณภาพ

งบประมาณ (หน่วย : บาท)
ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมาย ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม ย.20
ความก้าวหน้า
ความสำเร็จ
ปัญหา
อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ
ในการจัด
การศึกษา

28

ความสอดคล้อง
แผน แผน แผนฯ นโยบายรัฐบาล
ย.ศธ ย.สป
แม่บท ปฏิรูปฯ 12 หลัก เร่งด่วน

กลุ่มโครงการ/
โครงการ/
กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์ของ เป้าหมายของ
โครงการ
โครงการ

งบประมาณ (หน่วย : บาท)
ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมาย ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

2. สำนักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงรายมี
สรุปรายงาน
ความก้าวหน้า
ความสำเร็จ
ปัญหา อุปสรรค
และข้อเสนอ
แนะในการจัด
การศึกษาตาม
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ และ
ได้ข้อมูลที่
สามารถนำไปสู่
การบริหาร
จัดการ เพื่อ
นำไปแก้ไข
ปรับปรุง พัฒนา
งาน ต่อไป

29

รวม

ความสอดคล้อง
แผน แผน แผนฯ นโยบายรัฐบาล
ย.20
ย.ศธ ย.สป
แม่บท ปฏิรูปฯ 12 หลัก เร่งด่วน

กลุ่มโครงการ/
โครงการ/
กิจกรรมหลัก
4. โครงการ
เพิ่มพูน
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและ
ศึกษาดูงานของ
บุคลากรใน
สำนักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงราย
หมายเหตุ
(งบโครงการจาก
สป. 45,400 บ.+
งบบริหารจัดการ
สำนักงาน
68,500 บ. รวม
113,900 บ.)

งบประมาณ (หน่วย : บาท)
วัตถุประสงค์ของ เป้าหมายของ ตัวชี้วัด/
โครงการ
โครงการ
ค่าเป้าหมาย ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
-เพื่อเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน พัฒนา
บุคลากร และ
ศึกษาดูงาน
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ให้ได้มี
ความรู้
ประสบการณ์
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
และได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้การ
ปฏิบัติงาน รองรับ
การปฏิรูป
การศึกษาใน
ภูมิภาคได้

เชิงปริมาณ
-บุคลากรของ
สำนักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัด
เชียงราย
จำนวน 40 คน
เชิงคุณภาพ
-เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานตาม
ภารกิจและ
หน้าที่ของ
สำนักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัด
เชียงราย
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ความสอดคล้อง
แผน แผน แผนฯ นโยบายรัฐบาล
รวม ย.20
ย.ศธ ย.สป
แม่บท ปฏิรูปฯ 12 หลัก เร่งด่วน
113,900 113,900 6
20
2
6 11
5
5

-ร้อยละของ
ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ ได้
เพิ่มพูนและ
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน
และเป้าหมาย
ของสำนักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัด
เชียงราย
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กลุ่มโครงการ/
โครงการ/
กิจกรรมหลัก

งบประมาณ (หน่วย : บาท)
วัตถุประสงค์ของ เป้าหมายของ ตัวชี้วัด/
โครงการ
โครงการ
ค่าเป้าหมาย ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

5. โครงการ
ขับเคลื่อน
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและ
ประสิทธิภาพ
การศึกษาจังหวัด
โดยผ่านกลไก
ของ กศจ.

50,000
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50,000

ความสอดคล้อง
แผน แผน แผนฯ นโยบายรัฐบาล
รวม ย.20
ย.ศธ ย.สป
แม่บท ปฏิรูปฯ 12 หลัก เร่งด่วน
100,000 6
20
2
6 11
5
5

