ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการผลิต การสรรหา และการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป้าประสงค์กระทรวง/

เป้าหมาย
แผนงานในการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการ/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัด

กลุ่มเป้าหมาย

พื้นที่เป้าหมาย

ตัวชี้วัดโครงการ/
กิจกรรมและค่าเป้าหมาย

ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ
รวมงบประมาณแผนบูรณาการ
สอดคล้องกับความต้องการของ
แผนบูรณาการ13. การยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
สถานศึกษาและท้องถิน่
การเรียนรูต้ ลอดชีวิต
เป้าหมายที่ 2 ผลิตและพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
แนวทางที่ 2.1 ผลิตและพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากร

ระยะเวลา(ระบุ
เดือน)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
สอดคล้องกับ (ข้อ)

หน่วยงานที่
งบประมาณ
รับผิดชอบ

(ร่าง)
นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสต์ชาติ
(ระบุข้อย่อย)
ระยะ
20 ปี

ร่างทิศทาง
แผนฯ 12

จุดเน้น รมว. ศธ.

961.2988

ทางการศึกษา ให้เป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ (Facilitator)
ผู้กระตุ้นแรงจูงใจ (Motivation) ผู้สร้างแรงบันดาลใจ
(Inspiration) ผู้ให้คาปรึกษาและชี้แนะ (Coaching &
Mentoring)
1. โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
กิจกรรม

ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ทีจ่ ัดการศึกษาระดับขัน้ พืน้ ฐาน
ได้รับการพัฒนาจานวนไม่นอ้ ย

1) บูรณาการความร่วมมือ 5 องค์กรหลัก ทีจ่ ัดการศึกษาขึน้ ในเรื่องวิธีการ
กฎเกณฑ์ หลักสูตร ในการเชื่อมโยงวิทยฐานะ
2) พัฒนาหลักสูตรในหลายหลักสูตรตามมาตรฐานวิทยฐานและวิชาชีพ
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา

กว่า 100,000 คน

2. โครงการคูปองพัฒนาครู
กิจกรรม
1) จัดทาความตกลง (MOU) กับสถาบันอุดมศึกษา 47 แห่ง

1. ข้าราชการครูได้รับการพัฒนา
จานวน 15,924 คน

2) พัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของครูสอดคล้องบริบทของ
สถานศึกษาและผู้เรียน โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาซึ่งเน้นบทบาทของครู

2. เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา
ทัว่ ประเทศร่วมดาเนินการพัฒนา

ส่วนกลาง เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
และสถานศึกษา

- ร้อยละของครูและบุคลการ
ทางการศึกษาทีเ่ ข้ารับการพัฒนา
ให้เป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้

117.5000

สพฐ.

4.6

3

1

2

79.6175

สพฐ.

4.6

3

1

2

36.1400

ม/ส

1.4000

ม.ราชภัฏ
นครปฐม

4.6

3

1

2

(Facilitation)
ผู้กระตุ้นแรงจูงใจ (Motivation)
ผู้สร้างแรงบันดาลใจ
(Inspiration)

ทัว่ ประเทศ

47 แห่ง
โครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. โครงการพัฒนาครูด้วยกระบวนการ Coaching & Mentoring
กิจกรรม
1) ค้นหา รวบรมและคัดสรรครูต้นแบบ
2) คัดสรรแบบอย่างทีด่ ี : หลักสูตร คู่มือ แผนจัดการเรียนรู้ แผนการเรียนรู้

1. โรงเรียนนาร่อง 10 โรงเรียน
2. ครูในโรงเรียนนาร่อง 50 คน
3. นักศึกษาฝึกประสบการณ์

ใบงาน/เอกสาร สื่อ อุปกรณ์ ฯลฯ

วิชาชีพ 50 คน

จังหวัดนครปฐม

3) ถอดบทเรียนและแบบอย่างทีด่ ี
4) พัฒนาปรับปรุงต้นแบบ หลักสูตร คู่มือ แผนจัดการเรียนรู้
แผนการเรียนรู้ ใบงาน/เอกสาร สื่อ อุปกรณ์ ฯลฯ
5) ฝึกอบรมและทดลองการจัดการเรียนรู้ของครู และ
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เป้าประสงค์กระทรวง/
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
แผนงานในการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการ/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

กลุ่มเป้าหมาย

พื้นที่เป้าหมาย

ตัวชี้วัดโครงการ/
กิจกรรมและค่าเป้าหมาย

ระยะเวลา(ระบุ
เดือน)

สอดคล้องกับ (ข้อ)

หน่วยงานที่
งบประมาณ
รับผิดชอบ

(ร่าง)
นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสต์ชาติ
(ระบุข้อย่อย)
ระยะ
20 ปี

ร่างทิศทาง
แผนฯ 12

จุดเน้น รมว. ศธ.

นักศึกษาฝึกประสบการณ์ในโรงเรียนนาร่อง รวมทัง้ หลักสูตร คู่มือ
แผนการจัดการเรียนรู้ ฯลฯ
6) ประเมินผลการดาเนินงาน ผลการพัฒนาครู ผลสัมฤทธิก์ ารเรียนรู้
และพัฒนาการของผู้เรียน
7) ปรับปรุงหลักสูตร คู่มือ แผนจัดการเรียนรู้ แผนการเรียนรู้ ใบงาน/
เอกสาร สื่อ กิจกรรม วิธีการเรียนรู้ทดี่ ี เทคนิคการวัดและประเมินผล ฯลฯ
8) จัดทาต้นแบบมาตรฐานชุดฝึกอบรม
4. โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยในโรงเรียนขนาดเล็ก
กิจกรรม
1) ขัน้ เตรียมการ (สร้างทีมงาน และประชุมเพือ่ สร้างความเข้าใจเพือ่ วางแผน
ดาเนินงาน)
2) ขัน้ ดาเนินงาน (ศึกษาความต้องการความจาเป็นในการพัฒนาหลักสูตร

ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในโรงเรียน 50 คน และ

โรงเรียนขนาดเล็ก
ในระดับการศึกษา

นักเรียน 400 คน

ขัน้ พืน้ ฐานในกรุงเทพ
มหานคร (ฝั่งธนบุรี)
และสมุทรสาคร

ฝึกอบรม ทดลองใช้รูปแบบ/นวัตกรรมติดตามประเมินผล)
3) ขัน้ สรุปและรายงานผล
4) ขัน้ ทบทวนและปรับปรุงโครงการ (การถอดบทเรียน การปรับปรุงโครงการ
เพือ่ การพัฒนาต่อไป)

4.1000

ม.ราชภัฏ
บ้านสมเด็จ

4.6

3

1

2

เจ้าพระยา

จานวน 10 โรงเรียน

5. โครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อการเรียนการสอนออนไลน์
ในระดับมัธยมศึกษา
กิจกรรม
1) ค้นหา รวบรวมและคัดสรรโรงเรียนมัธยม และรายวิชาทีต่ ้องการจัดทา
บทเรียนออนไลน์
2) พัฒนาระบบบริหารจัดการสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์
พร้อมทัง้ จัดหาเครื่องมือในการพัฒนาสื่อบทเรียนออนไลน์ให้กับโรงเรีย
นทีเ่ ข้าร่วมโครงการ

1. โรงเรียนนาร่อง 8 โรงเรียน
2. ครูในโรงเรียนนาร่อง 100 คน
3. บทเรียนออนไลน์ 20 วิชา

จังหวัดนครปฐมและ
จังหวัดใกล้เคียง

ในการสนับสนุนการเรียนรูข้ องนักเรียน
กิจกรรม
1) ประชุมรายงานผลและแนวทางการบริหารจัดการร่วมกับหน่วยงาน

ครูผู้สอนและบุคลากรทาง
การศึกษาทีป่ ฏิบตั ิงานในโรงเรียน
ตารวจตระเวนชายแดน (รร.ตชด.)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรมาธิราช
และโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
(ผ่านศูนย์วิทยพัฒน์ มสธ.

ภายนอกทีเ่ กี่ยวข้อง
2) การวางระบบการจัดการศึกษาทางไกลในศูนย์วิทยพัฒน์ มสธ.
3) การบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูตามโครงการความร่วมมือ

และโรงเรียนในพืน้ ทีห่ า่ งไกล
จานวน 200 คน

10 แห่ง) ทัว่ ประเทศ

2.6000

ม.ราชภัฏ
นครปฐม

4.6

3

1

2

13.1000

ม.สุโขทัย
ธรรมาธิราช

4.6

3

1

2

3) ฝึกอบรมครูให้สามารถผลิตสื่อบทเรียนออนไลน์ได้
4) พัฒนาบทเรียนออนไลน์ด้วยครูทผี่ ่านการอบรมผู้ทรงคุณวุฒิในระดับ
อุดมศึกษา และ/หรือหน่วยงานเอกชน
5) เผยแพร่สื่อบทเรียนออนไลน์ และการวัดผลสาเร็จของโครงการ
6. โครงการพัฒนาครูในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลให้มศี ักยภาพ
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เป้าประสงค์กระทรวง/
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
แผนงานในการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการ/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

กลุ่มเป้าหมาย

พื้นที่เป้าหมาย

ตัวชี้วัดโครงการ/
กิจกรรมและค่าเป้าหมาย

ระยะเวลา(ระบุ
เดือน)

สอดคล้องกับ (ข้อ)

หน่วยงานที่
งบประมาณ
รับผิดชอบ

(ร่าง)
นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสต์ชาติ
(ระบุข้อย่อย)
ระยะ
20 ปี

ร่างทิศทาง
แผนฯ 12

จุดเน้น รมว. ศธ.

กับสานักงานโครงการในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ คุรุสภา และ มสธ.
3) การผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอนทีเ่ กี่ยวข้อง
4) จัดทาเนือ้ หาวิชาการเพือ่ ศึกาผ่านระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี
5) การจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ให้กับ
กลุ่มเป้าหมาย
6) การนิเทศก์การศึกษาในพืน้ ทีโ่ รงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
7) การจัดสัมมนาเสริมประสบการณ์วิชาชีพครู
8) การส่งเสริมการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาต้นแบบ
9) การประเมินผลและจัดทารายงานการดาเนินการโครงการ
7. โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
กิจกรรม : ส่งเสริมการผลิตครูทมี่ ีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
- โครงการผลิตครูเพือ่ พัฒนาท้องถิน่

นักเรียนทีจ่ บชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
และนักศึกษาครูทอี่ ยู่ระหว่างการศึกษา

1. จานวนนักศึกษาทุน 32,359 คน
2. โรงเรียนทีเ่ ข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจไม่นอ้ ยกว่า

508.0413
508.0413
508.0413

สกอ.

4.6

3

1

2

220.0000

สกอ.

4.6

3

1

2

ร้อยละ 80
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิน่ โดยมีสถาบันอุดมศึกษา
เป็นพีเ่ ลี้ยง
- โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิน่ โดยมีสถาบัน
อุดมศึกษาเป็นพีเ่ ลี้ยง

1. สถาบันอุดมศึกษาทีเ่ ข้าร่วมโครงการ ครอบคลุมพืน้ ที่ 77 จังหวัด
จานวน 155 สถาบัน
2. โรงเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรม
การการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน จานวน 3,100

1. ผลการสอบประเมินคุณภาพการ
ศึกษา NT, O-net, A-net
ของนักเรียนในกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศกลุ่มสาระ

โรงเรียน

คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระภาษาไทยสูงขึน้
2. ผลการประเมินจิตพิสัยและ
พฤติกรรมการแสดงออกทางด้าน
คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
ในแต่ละระดับชั้นของโรงเรียนใน
ท้องถิน่ ลูงขึน้
3. โรงเรียนทีเ่ ข้าร่วมโครงการ ได้รับ
การส่งเสริมและสนับสนุนให้จัด
กิจกรรมพัฒนาทักษะผู้เรียนที่
สอดคล้องใน 3เรื่อง ได้แก่
การสร้างเสริมสมรรถนะและ
ค่านิยม และการสร้างเสริมการทางาน
การเรียนรู้ การเสริมคุณลักษณะและ
การดารงชีพ และทักษะชีวิต
อย่างน้อย 8-13 ชั่วโมงต่อสับดาห์
4. โรงเรียนทีเ่ ข้าร่วมโครงการมีความ
พึงพอใจ อย่างน้อยร้อยละ 80
ของโรงเรียน่ทเี่ ข้าร่วมโครงการฯ
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ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
แผนงานในการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการ/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

กลุ่มเป้าหมาย

พื้นที่เป้าหมาย

ตัวชี้วัดโครงการ/
กิจกรรมและค่าเป้าหมาย
5. รายงนผลสัมฤทธิก์ ารดานเนินงาน
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ระยะเวลา(ระบุ
เดือน)

หน่วยงานที่
งบประมาณ
รับผิดชอบ

สอดคล้องกับ (ข้อ)
(ร่าง)
นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสต์ชาติ
(ระบุข้อย่อย)
ระยะ
20 ปี

ร่างทิศทาง
แผนฯ 12

จุดเน้น รมว. ศธ.

เป้าประสงค์กระทรวง/
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
แผนงานในการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการ/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

กลุ่มเป้าหมาย

พื้นที่เป้าหมาย

ตัวชี้วัดโครงการ/
กิจกรรมและค่าเป้าหมาย

ระยะเวลา(ระบุ
เดือน)

สอดคล้องกับ (ข้อ)

หน่วยงานที่
งบประมาณ
รับผิดชอบ

(ร่าง)
นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสต์ชาติ
(ระบุข้อย่อย)
ระยะ
20 ปี

ร่างทิศทาง
แผนฯ 12

จุดเน้น รมว. ศธ.

ของเครือขายอุดมศึกษา 9 เครือข่าย
จากการดาเนินกิจกรรม เพือ่ การ
การพัฒนาพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็น
พีเ่ ลี้ยง(เครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาค
9 เครือข่าย
แนวทางที่ 2.2 ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์รองรับ
การจัดการเรียนการสอนในสาขาที่ขาดแคลนและสอดคล้อง
กับทิศทางการพัฒนาของประเทศใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
1. โครงการเปิดโลกทัศน์สู่การพัฒนากระบวนการเรียน
การสอนด้วย “Project-Based Learning (PBL)
กิจกรรม
1) จัดฝึกอบรมการเรียนการสอนแบบ PBL ครู อาจารย์ ผู้บริหาร

ครู อาจารย์ ระดับ ประถม มัธยม
และอุดมศึกษาทัว่ ประเทศ โดยเน้น
ในเขต จังหวัดชลบุรี รวม 300 คน

มหาวิทยาลัยบูรพา
จังหวัดชลบุรี

0.5500

ม.บูรพา

4.6

3

1

2

ครูระดับมัธยมศึกษา 60 คน

พืน้ ทีเ่ ขตการศึกษา
ในจังหวัดภาคตะวันออก

0.5000

ม.บูรพา

4.6

3

1

2

ครูในโรงเรียนประถมศึกษาของ
จังหวัดในภาคตะวันออก จานวน
100 คน

มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

0.6000

ม.บูรพา

4.6

3

1

2

ในสถาบันการศึกษาระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา หลักสูตรละ 30 คน
จานวน 10 ครั้ง
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนรูท้ ักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ครูระดับมัธยมศึกษาโดยการจัด
การเรียนรูโ้ ดยใช้ปัญหาเป็นหลัก
กิจกรรม
1) เตรียมหลักสูตรการอบรม ประชาสัมพันธ์โครงการ ติดต่อประสานงาน
รับสมัครเข้ารับการอบรม
2) แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
3) เตรียมสถานที่ เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์
4) ดาเนินการฝึกอบรม 2 วัน
5) เก็บรวบรวมข้อมูลเพือ่ ประมวลผลโครงการ
6) สรุปรายงานผลการดาเนินงาน ปัญหา และข้อเสนอแนะ
7) นาแนวทางแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะไปปรับปรุง
3. โครงการ “สี่เสาหลักทางการศึกษา” เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวิตให้กับสถานศึกษา
กิจกรรม
1) เตรียมหลักสูตรการอบรม ประชาสัมพันธ์โครงการ ติดต่อประสานงาน
รับสมัครเข้ารับการอบรม
2) แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
3) เตรียมสถานที่ เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์
4) ดาเนินการฝึกอบรม 2 วัน
5) เก็บรวบรวมข้อมูลเพือ่ ประมวลผลโครงการ
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เป้าประสงค์กระทรวง/
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
แผนงานในการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการ/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

กลุ่มเป้าหมาย

พื้นที่เป้าหมาย

ตัวชี้วัดโครงการ/
กิจกรรมและค่าเป้าหมาย

ระยะเวลา(ระบุ
เดือน)

สอดคล้องกับ (ข้อ)

หน่วยงานที่
งบประมาณ
รับผิดชอบ

(ร่าง)
นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสต์ชาติ
(ระบุข้อย่อย)
ระยะ
20 ปี

ร่างทิศทาง
แผนฯ 12

จุดเน้น รมว. ศธ.

6) สรุปรายงานผลการดาเนินงาน ปัญหา และข้อเสนอแนะ
7) นาแนวทางแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะไปปรับปรุง
แนวทางที่ 2.3 ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา ให้ใช้ภาษาอังกฤษในการ
จัดการเรียนการสอน
1. โครงการพัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษและ

- ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ จานวน

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ภาษาต่างประเทศ ให้กับนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา

250 คน

วไลยอลงกรณ์

วไลยอลงกรณ์

กิจกรรม
1) อบรมเพือ่ พัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐาน
ระดับความสามารถ (CEFR) สาหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

- ห้องปฏิบตั ิการภาษา 3 ห้อง

ในพระบรมราชูปถัมภ์

ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครูสอนภาษาอังกฤษระดับ
ประถมศึกษา ในจังหวัดสงขลา
พัทลุง สตูล ตรัง และนครศรีธรรมราช
รุ่นละ 35 คน จานวน 2 รุ่น
รวม 70 คน

โรงแรมในจังหวัดสงขลา

3.5000

ม.ราชภัฏ

4.6

3

1

2

4.6

3

1

2

2) จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและ
ภาษาต่างประเทศอื่น
2. โครงการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษเข้าสู่ประชาคมอาเซียนตามกรอบ
อ้างอิงความสามารถทางภาษาที่เป็นสากล (The Common European
Framework of Reference for Languages (CEFR))
กิจกรรม
1) จัดโครงการฯ และติดตามประเมินการสอนจากผู้เชี่ยวชาญ
2) รายงานสรุปผลฯ
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0.8400

ม.ราชภัฏ
สงขลา

เป้าประสงค์กระทรวง/
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
แผนงานในการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการ/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

กลุ่มเป้าหมาย

พื้นที่เป้าหมาย
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ตัวชี้วัดโครงการ/
กิจกรรมและค่าเป้าหมาย

ระยะเวลา(ระบุ
เดือน)

หน่วยงานที่
งบประมาณ
รับผิดชอบ

สอดคล้องกับ (ข้อ)
(ร่าง)
นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสต์ชาติ
(ระบุข้อย่อย)
ระยะ
20 ปี

ร่างทิศทาง
แผนฯ 12

จุดเน้น รมว. ศธ.

เป้าประสงค์กระทรวง/
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เป้าหมาย
แผนงานในการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการ/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

กลุ่มเป้าหมาย

พื้นที่เป้าหมาย
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ตัวชี้วัดโครงการ/
กิจกรรมและค่าเป้าหมาย

ระยะเวลา(ระบุ
เดือน)

หน่วยงานที่
งบประมาณ
รับผิดชอบ

สอดคล้องกับ (ข้อ)
(ร่าง)
นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสต์ชาติ
(ระบุข้อย่อย)
ระยะ
20 ปี

ร่างทิศทาง
แผนฯ 12

จุดเน้น รมว. ศธ.

