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แบบรายงาน
การตรวจติดตามประเมินผลการดาเนินการตามมาตรา 34
แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รอบที่ 1/2565 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)
จังหวัดจันทบุรี

สาหรับจังหวัด

-21. การตรวจติดตามโครงการ/กิจกรรมในความรับผิดชอบของกระทรวงที่สาคัญ รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)
ภาคตะวันออก 2
จังหวัด
กลุ่มโครงการ/กิจกรรม
หน่วยงานรับผิดชอบ
งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
จันทบุรี
1 . โค รงก ารพั ฒ น าแ ห ล่ งน้ าเพื่ อ โครงการชลประทาน
15,000,000 ( ) แล้วเสร็จ ( ) เบิกจ่ายแล้ว
การเกษตร
จันทบุรี
จ้านวน..........................บาท
กิจกรรม ก่อสร้างแก้มลิงบ้านหวัก ต้าบล
( ) ระหว่างด้าเนินการ ( ) เบิกจ่ายแล้ว
บ่อ อ้าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
จ้านวน..........................บาท
( ) ยังไม่เบิกจ่าย จ้านวน...................... บาท
( / ) อยู่ระหว่างจัดซือจัดจ้าง
( ).ยังไม่ด้าเนินการ/หรือไม่สามารถด้าเนินการได้เนื่องจาก
(ให้เหตุผล).............................................
2. โครงการส่ ง เสริ ม การตลาดสิ น ค้ า ส้านักงานเกษตรและ
2,000,000 ( ) แล้วเสร็จ ( ) เบิกจ่ายแล้ว
เกษตรสู่สากล
สหกรณ์ จังหวัดจันทบุรี
จ้านวน..........................บาท
กิ จ กรรม จั ด งานเทศกาลของดี เมื อ ง
( ) ระหว่างด้าเนินการ ( ) เบิกจ่ายแล้ว
จันทร์
จ้านวน..........................บาท
( ) ยังไม่เบิกจ่าย จ้านวน...................... บาท
( / ) อยู่ระหว่างจัดซือจัดจ้าง
( ).ยังไม่ด้าเนินการ/หรือไม่สามารถด้าเนินการได้เนื่องจาก
(ให้เหตุผล).............................................
3. โครงการส่งเสริมด้านการค้าและการ
ส้านักงานพาณิชย์
4,000,000 ( ) แล้วเสร็จ ( ) เบิกจ่ายแล้ว
ลงทุนและการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้าง
จังหวัดจันทบุรี
จ้านวน..........................บาท
และขยายตลาดการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน
( ) ระหว่างด้าเนินการ ( ) เบิกจ่ายแล้ว
กิจกรรม ส่งเสริมการค้า การลงทุน และ
จ้านวน..........................บาท
การประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างและขยาย
( ) ยังไม่เบิกจ่าย จ้านวน...................... บาท
ตลาดการค้ากับเพื่อบ้าน
(/) อยู่ระหว่างจัดซือจัดจ้าง
( ).ยังไม่ด้าเนินการ/หรือไม่สามารถด้าเนินการได้เนื่องจาก
(ให้เหตุผล) .........................................

หมายเหตุ

-3๒. งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. ๒๕๖5 จังหวัดจันทบุรี
รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ได้รับอนุมัติ
รวมทั้งหมด 8 โครงการ 11 กิจกรรม

รวมงบประมาณทั้งหมดจานวน 169,380,100 บาท

ดาเนินโครงการ/กิจกรรม และเบิกจ่ายแล้วเสร็จ

จานวน…-……กิจกรรม

จานวนงบประมาณ.................... บาท
(ร้อยละ...................)

ดาเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
(อยู่ระหว่างตรวจรับ/ส่งเบิก)

จานวน…-……กิจกรรม

จานวนงบประมาณ.................... บาท
(ร้อยละ...................)

อยูร่ ะหว่างดาเนินโครงการ/กิจกรรม

จานวน 10 กิจกรรม

จานวนงบประมาณ 148,549,303 บาท
(ร้อยละ 87.70)

ยังไม่ดาเนินการ

จานวน 1 กิจกรรม

จานวนงบประมาณ 120,000 บาท
(ร้อยละ 0.07)

ยกเลิกโครงการ/กิจกรรม

จานวน 1 กิจกรรม

จานวนงบประมาณ 5,460,100บาท
(ร้อยละ 3.22)

งบประมาณเหลือจ่ายจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม

-

จานวนงบประมาณ - บาท
(ร้อยละ -)

-4รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดจันทบุรี

ที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร
(บาท)

งบประมาณที่
อนุมัติโอน
เปลี่ยนแปลง+
เหลือจ่าย

วันที่ลง
นามใน
สัญญา
ผลผลิต : โครงการพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อมและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน

1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะ
ของประชาชนทุกช่วงวัย

ผลการดาเนินงาน (สถานะ
โครงการ/กิจกรรม)

แผนการดาเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วงเงินตาม
สัญญา/ใช้จ่าย เหลือจ่าย
จริง

วันที่
เริ่มต้น

วันสิ้นสุด

เบิกจ่ายแล้ว

หมายเหตุ

คงเหลือ

120,000

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด TO BE NUMBER ONE
จังหวัดจันทบุรี
(สนง.สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี)

120,000

2 โครงการเสริมสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน
2.1 กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทาง
หลวงหมายเลข 3493 ตอน คลองทราย
- จันทบุรี อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
(แขวงทางหลวงจันทบุรี)
2.2 กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทาง
หลวงหมายเลข 317 ตอน ปากแซง หน้าค่าย ตชด. อาเภอมะขาม จังหวัด
จันทบุรี
(แขวงทางหลวงจันทบุรี)

8,200,000

อนุมัติโครการ
แล้ว จะ
ดาเนินการใน
ไตรมาสที่ 3

2,470,000

สงป. อนุมัติ
ให้โอนน
เปลี่ยนแปลง

5,730,000

สงป. อนุมัติ
ให้โอนน
เปลี่ยนแปลง
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร
(บาท)

งบประมาณที่
อนุมัติโอน
เปลี่ยนแปลง+
เหลือจ่าย

ผลการดาเนินงาน (สถานะ
โครงการ/กิจกรรม)

แผนการดาเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ลง
นามใน
สัญญา

วงเงินตาม
สัญญา/ใช้จ่าย เหลือจ่าย
จริง

วันที่
เริ่มต้น

วันสิ้นสุด

เบิกจ่ายแล้ว

หมายเหตุ

คงเหลือ

ผลผลิต:โครงการเสริมสร้างศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน
3 โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
54,300,000
โครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์
ของพื้นที่แนวชายแดน
3.1 กิจกรรมเสริมผิวทางแอสฟัลต์ ทาง
หลวงหมายเลข317 ตอน หน้าค่าย
ตชด. - พังงอน อาเภอมะขาม จังหวัด
จันทบุรี
(แขวงทางหลวงจันทบุรี)
3.2 กิจกรรมซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติ
กคอนกรีต สาย จบ.4015 แยก ทล.
3424 - บ้านโค้งพัฒนา อาเภอสอยดาว
- อาเภอโป่งน้าร้อน จังหวัดจันทบุรี
(แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี)

29,600,000

24 ธ.ค. 64

28,959,000

25 ธ.ค. 64

24 มี.ค. 65

28,958,980.29

19.71 ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

24,700,000

13 ธ.ค. 64

24,000,000

14 ธ.ค. 64

12 เม.ย. 65

8,780,480

15,219,520 อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
ตามสัญญา
จ้าง

-6-

ที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร
(บาท)

งบประมาณที่
อนุมัติโอน
เปลี่ยนแปลง+
เหลือจ่าย

4 โครงการส่งเสริมด้านการค้าและการ
4,000,000
ลงทุน และการประชาสัมพันธ์เพื่อ
สร้างและขยายตลาดการค้ากับ
ประเทศเพื่อนบ้าน
4.1 กิจกรรมส่งเสริมการค้า การลงทุน
4,000,000
และการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างและ
ขยายตลาดการค้ากับเพื่อนบ้าน(สนง.
พาณิชย์จังหวัดจันทบุรี)
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตร
5 โครงการพัฒนาแหล่งน้าเพื่อ
15,000,000
การเกษตร
5.1 กิจกรรมก่อสร้างแก้มลิงบ้านหวัก
15,000,000
ตาบลบ่อ อาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
(โครงการชลประทานจันทบุรี)
5.2 กิจกรรมงานอาคารบังคับน้าบ้านตะ
ปอนน้อย ตาบลตะปอน อาเภอขลุง
จังหวัดจันทบุรี
(โครงการชลประทานจันทบุรี)

ผลการดาเนินงาน (สถานะ
โครงการ/กิจกรรม)

แผนการดาเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ลง
นามใน
สัญญา

วงเงินตาม
สัญญา/ใช้จ่าย เหลือจ่าย
จริง

วันที่
เริ่มต้น

วันสิ้นสุด

เบิกจ่ายแล้ว

หมายเหตุ

คงเหลือ

อนุมัติ
โครงการแล้ว
เมื่อวันที่
11/2/65

22 มี.ค.65

6,483,900

10,589,935

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน
ตามสัญญา
สานัก
งบประมาณ
อนุมัติให้
โอนน
เปลี่ยนแปลง
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

6 โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้า
เกษตรสู่สากล
กิจกรรมจัดงานเทศกาลของดีเมืองจันท์
(สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
จันทบุรี)
7 โครงการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทาง
ขนส่งและกระจายสินค้าทาง
การเกษตร
7.1 กิจกรรมเสริมผิวทางแอสฟัลต์และ
ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวง
หมายเลข 3249 ตอน เขาไร่ยา - แพร่ง
ขาหยั่ง อาเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัด
จันทบุรี
(แขวงทางหลวงจันทบุรี)
7.2 กิจกรรมซ่อมสร้างถนน สาย จบ.
4006 แยก ทล.3277 - บ้านตาพลาย
อาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
(แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี)

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร
(บาท)

งบประมาณที่
อนุมัติโอน
เปลี่ยนแปลง+
เหลือจ่าย

ผลการดาเนินงาน (สถานะ
โครงการ/กิจกรรม)

แผนการดาเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ลง
นามใน
สัญญา

วงเงินตาม
สัญญา/ใช้จ่าย เหลือจ่าย
จริง

วันที่
เริ่มต้น

วันสิ้นสุด

เบิกจ่ายแล้ว

หมายเหตุ

คงเหลือ

2,000,000
2,000,000

อนุมัติ
โครงการแล้ว

36,400,000

16,000,000

23 ธ.ค. 64

15,747,000

24 ธ.ค. 64

23 เม.ย. 65

15,741,006.70

5,993.30 ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

20,400,000

13 ธ.ค. 64

20,035,000

14 ธ.ค. 64

12 เม.ย. 65

9,473,634.00

10,561,366 อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
ตามสัญญา
จ้าง
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร
(บาท)

ผลผลิต : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ
8 โครงการพัฒนาปัจจัยโครงสร้าง
43,100,000
พื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก
ด้านการท่องเที่ยว
8.1 กิจกรรมซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติ
13,800,000
กคอนกรีต สายแยก ทช.จบ. 3010 รอยพระพุทธบาทพลวง อาเภอมะขาม
จังหวัดจันทบุรี
(แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี)
8.2 กิจกรรมเสริมผิวทางแอสฟัลต์ ทาง
29,300,000
หลวงหมายเลข 3 ตอน โพธิ์ทอง - บ้าน
พลิ้ว อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี(แขวง
ทางหลวงจันทบุรี)

งบประมาณที่
อนุมัติโอน
เปลี่ยนแปลง+
เหลือจ่าย

ผลการดาเนินงาน (สถานะ
โครงการ/กิจกรรม)

แผนการดาเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ลง
นามใน
สัญญา

วงเงินตาม
สัญญา/ใช้จ่าย เหลือจ่าย
จริง

วันที่
เริ่มต้น

วันสิ้นสุด

เบิกจ่ายแล้ว

คงเหลือ

24 ธ.ค. 64

11,506,000

25 ธ.ค. 64

23 เม.ย. 65

1,725,900

9,780,100 อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
ตามสัญญา
จ้าง

23 ธ.ค. 64

28,681,000

24 ธ.ค. 64

23 มี.ค. 65

4,302,150

24,378,850 อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
ตามสัญญา
จ้าง

ผลผลิต:โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
9 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ(สานักงานจังหวัด)

9,000,000
9,000,000

หมายเหตุ

9,000,000

2,175,421

6,824,579
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร
(บาท)

งบประมาณที่
อนุมัติโอน
เปลี่ยนแปลง+
เหลือจ่าย

ผลการดาเนินงาน (สถานะ
โครงการ/กิจกรรม)

แผนการดาเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ลง
นามใน
สัญญา

วงเงินตาม
สัญญา/ใช้จ่าย เหลือจ่าย
จริง

วันที่
เริ่มต้น

วันสิ้นสุด

เบิกจ่ายแล้ว

หมายเหตุ

คงเหลือ

ผลผลิต : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
10 โครงการปกป้อง อนุรักษ์ และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติให้มีความ
หลากหลายคงความอุดมสมบูรณ์
กิจกรรมขุดคูกันช้างป้องกันอันตราย
จากช้างป่า เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน พื้นที่ตาบลทรายขาว
อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ป่า
รอยต่อ 5 จังหวัด
(สนง.ทสจ.จบ.)

5,460,100

5,460,100

ยกเลิก
โครงการ

ขอใช้เงินเหลือจ่ายเพื่อจ่ายเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
โครงการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทาง
ขนส่งและกระจายสินค้าทางการเกษตร
ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สาย
31,638.35
แยกทางหลวงหมายเลข 317- เขื่อนคิรี
ธาร ตาบลปัถวี อาเภอมะขาม จังหวัด
จันทบุรี
รวม

169,380,100

14,715,538.35

31,368.35

148,549,303

31,638.35

-

71,189,210.34

-

98,190,890

-103. มาตรการเร่งรัดการดาเนินโครงการและการเบิกจ่าย
(จังหวัดได้มีการติดตามและก้าชับให้หน่วยงานมีการเร่งรัดจัดหาตัวผู้รับจ้างและเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ก้าหนด อย่างไร)
1. เพื่อเป็นการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัด จังหวัดได้แจ้งให้หน่วยงานเร่งรัดด้าเนินการจัดซือจัดจ้างโครงการที่ได้รับอนุมัติ และ
ก้าหนดเงื่อนไขในเอกสารประกาศจัดซือจัดจ้างไว้ว่า ผู้รับจ้างต้องเบิกจ่ายค่าจ้างล่วงหน้าร้อยละ 15
2. จังหวัดติดตามผลการด้าเนินงานและรายงานผลการด้าเนินงานผลการใช้จ่ายงบประมาณในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณา
การจังหวัดจันทบุรี (ก.บ.จ.จันทบุรี) เป็นประจ้าทุกครัง
4. ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ส่งผลต่อความล่าช้าความไม่สาเร็จของโครงการ
(ให้ระบุปัญหา/อุปสรรค ที่ส่งผลต่อการด้าเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด)
4.๑) ปัญหาด้านพืนที่
โครงการปกป้อง อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้มีความหลากหลายคงความอุดมสมบูรณ์ กิจกรรมขุดคูกันช้างป้องกันอันตรายจากช้างป่า เพื่อ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินพืนที่ ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด งบประมาณ 5,460,100 บาท ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี เป็นหน่วยด้าเนินการ โดยมีพืนที่ที่จะด้าเนินการระยะทางรวม 11.300 กิโลเมตร โดย (1) ระยะทาง 1.7 กิโลเมตร อยู่ในพืนที่รับผิดชอบ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้อนุญาตให้ด้าเนินโครงการ/กิจกรรมดังกล่าวแล้ว โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด (2) ระยะทาง 9.6 กิโลเมตร อยู่ในพืนที่รับผิดชอบของกรมป่าไม้ โดยกองการอนุญาต ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้วแจ้งว่า พืนที่
โครงการฯ อยู่ ในเขตป่ า มาตรา 4 (1) แห่ ง พ.ร.บ. ป่ า ไม้ พุ ท ธศั ก ราช 2484 ประกอบกั บ พื นที่ ดั ง กล่ า วกรมป่ า ไม้ ได้ อ นุ ญ าตให้ ใช้ ป ระโยชน์ ม าก่ อ นแล้ ว
ตามประกาศกรมป่าไม้ ฯ ฉบับที่ 19/2562 ซึ่งผลการอนุญาตตามประกาศถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ให้ด้าเนินโครงการแก้ไขปัญหาช้างป่าออกนอกพืนที่ป่า
อนุรักษ์ในพืนที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด (ภาคตะวันออก) ซึ่งในการอนุญาตให้ใช้พืนที่ ดังกล่าวมิได้อนุญาตให้จังหวัดจันทบุรีด้าเนินโครงการ/กิจกรรมข้างต้นแต่อย่างใด
หน่วยงานจึงขอยกเลิกโครงการ
4.๒) ปัญหาด้านการจัดซือจัดจ้าง
- ไม่มี 4.3) ปัญหาด้านกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี กฎ ข้อบังคับ ค้าสั่ง และหนังสือสั่งการ
- ไม่มี –
4.4) ปัญหาความไม่พร้อมของหน่วยด้าเนินการ
- ไม่มี –
4.5) ปัญหาด้านอื่นๆ
- ไม่มี -

-115. แนวทางการบริหารจัดการ ตามข้อ 4
ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการการจังหวัดจันทบุรี (ก.บ.จ.จันทบุรี) ครังที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 ได้มี
มติเห็น ชอบให้ยกเลิกโครงการปกป้อง อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ให้มีความหลากหลายคงความอุดมสมบูรณ์ กิจกรรมขุดคูกันช้างป้องกันอันตรายจาก
ช้างป่า เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินพืนที่ ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด งบประมาณ 5,460,100 บาท และมีข้อเสนอแนะให้
ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี ด้าเนินการขออนุญาตพืนที่จากกรมป่าไม้ให้ถูกต้องตามระเบียบ และให้เสนอโครงการดังกล่าวในแผนปฏิบัติ
ราชการประจ้าปีของจังหวัด ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่อไป
6. ข้อเสนอแนะของจังหวัด
6.1 ข้อเสนอแนะเชิงพืนที่ (ข้อเสนอ/ความเห็น)
- ไม่มี 6.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (ข้อเสนอ/ความเห็นในระดับนโยบาย)
- ไม่มี 7. ข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย โดยภาพรวมในแต่ละเรื่องที่ควรนาเสนอ สปน. เพื่อผลักดันเสนอต่อ ก.น.จ เพื่อพิจารณา แก้ไขในระดับ
นโยบาย
- ไม่มี -

