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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติราชการของส านักงานสถิติแห่งชาติ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

  
 ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ มีภำรกิจตำมพระรำชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 ซึ่งได้ก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ของ
ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ไว้ดังนี้ 

1. จัดท ำแผนแม่บทเก่ียวกับกำรด ำเนินงำนทำงสถิติของรัฐ 
2. จัดท ำมำตรฐำนสถิติเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ควำมเห็นชอบ 
3. ส่งเสริมและพัฒนำงำนสถิติของรัฐและเอกชน 
4. จัดท ำส ำมะโนหรือกำรส ำรวจตัวอย่ำง หรืออ ำนวยกำรให้มีกำรส ำรวจด้ำนต่ำงๆ ของ

ประเทศ 
5. ประสำนงำนและหำรือร่วมกับหน่วยงำนเพื่อจัดท ำแผนก ำหนดควำมรับผิดชอบในกำร

ด ำเนินงำนทำงสถิติตำมแผนแม่บทตำม (1) 
6. แนะน ำ ให้ค ำปรึกษำ หรือควำมช่วยเหลือแก่หน่วยงำนเกี่ยวกับกำรจัดท ำแผนงำน และ

ระเบียบวิธีในกำรจัดเก็บข้อมูล ตลอดจนกำรประมวลผล และกำรวิเครำะห์ผลสถิติ 
7. ประสำนงำนกับหน่วยงำนในกำรสร้ำงเครือข่ำยสถิติ เพื่อให้เมำซึ่งฐำนข้อมูลสถิติที่ส ำคัญ

และเป็นปัจจุบันของประเทศ 
8. ให้บริกำรสถิติแก่หน่วยงำน องค์กรเอกชน และบุคคลทั่วไป 
9. เผยแพร่สถิติและจัดให้มีกำรศึกษำอบรมวิชำควำมรู้เกี่ยวกับสถิติ 
10. ปฏิบัติกำรอ่ืนตำมที่กฎหมำยก ำหนดให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ

หรือตำมท่ีรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมำย 
นอกจำกนี้ภำยใต้แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2559-2564) ที่ส ำนักงำนสถิติ

แห่งชำติได้มีกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนแผนดังกล่ำวอย่ำงต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์จำกกำรด ำเนินงำนที่
หน่วยงำนต่ำงๆได้ร่วมกันขับเคลื่อนภำยใต้แผนแม่บทระบบสถิติฯ ฉบับแรก ผสมผสำนกำรพัฒนำตำมแนวทำง
ที่ได้วำงรำกฐำนไว้กับแนวทำงรูปแบบวิธีกำรใหม่ๆที่ได้ริเริ่มขึ้น เพ่ือเพ่ิมพลังและพลวัตกำรขับเคลื่อนกำร
พัฒนำระบบสถิติให้ตอบโจทย์กำรพัฒนำภำยใต้บริบทที่เปลี่ยนแปลงให้ทุกภำคส่วนสำมำรถใช้ประโยชน์จำก
ข้อมูลสถิติทำงกำรอย่ำงสะดวกรวดเร็วเข้ำถึงได้ง่ำยยิ่งขึ้น แผนแม่บทระบบสถิติฯ ฉบับที่ 2 ประกอบด้วย 5 
ยุทธศำสตร์ คือ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำระบบสถิติของประเทศเพ่ือกำรวำงแผนและติดตำมผลกำรพัฒนำ
ระดับประเทศและระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด มุ่งเน้นสร้ำงควำมร่วมมือของทุกภำคส่วนทั้งภำครัฐและเอกชน 
ในฐำนะผู้ผลิตข้อมูลและผู้ใช้ข้อมูล ในกำรผลักดันให้ระบบสถิติมีประสิทธิภำพ สร้ำงกลไกและกระบวนกำร
กำรท ำงำนร่วมกับหน่วยงำนเจ้ำของข้อมูลในกำรตรวจสอบข้อมูลที่น ำไปใช้ในกำรจัดท ำดัชนีและตัวชี้วัดระดับ
นำนำชำติ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรบูรณำกำรสถิติจำกข้อมูลกำรบริหำรงำนและสถิติจำกกำรส ำรวจและกำร
เชื่อมโยงสถิติ มุ่งเน้นกำรส่งเสริมให้มีกำรบูรณำกำรสถิติจำกข้อมูลกำรบริหำรงำน และข้อมูลจำกกำรส ำรวจ 
เพ่ือให้มีควำมครบถ้วน และตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้ ลดควำมซ้ ำซ้อนกำรจัดเก็บข้อมูลสถิติ กำร
ส่งเสริมกำรเชื่อมโยงสถิติระหว่ำงสำขำ และระดับพื้นท่ี ให้เกิดกำรใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
 ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำคุณภำพสถิติให้ได้มำตรฐำนสำกล มุ่งเน้นกำรส่งเสริมกำรใช้มำตรฐำน
สถิติในกำรจัดท ำ ปรับปรุงข้อมูลสถิติให้มีมำตรฐำนสำกล ส่งเสริมหน่วยงำนสถิติทั้งภำครัฐและเอกชนให้เข้ำใจ
และมีกำรประเมินคุณภำพสถิติ 
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 ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรให้บริกำรสถิติที่สะดวกต่อกำรเข้ำถึง เข้ำใจ และใช้ประโยชน์  มุ่งเน้นกำร
ส่งเสริมกำรพัฒนำระบบน ำเสนอ และกำรบริกำรสถิติท่ีสะดวกต่อกำรเข้ำถึง เข้ำใจ และใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
 ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของหน่วยสถิติและกำรพัฒนำสมรรถนะบุคลำกรภำครัฐ
ในด้ำนสถิติและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มุ่งเน้นกำรสร้ำงมำตรฐำนบุคลำกรด้ำนสถิติ เพ่ิมบุคลำกรด้ำนสถิติ และ
เพ่ิมสมรรถนะบุคลำกรสถิติให้เป็นวิชำชีพที่ทันต่อกำรพัฒนำประเทศ 

 จำกกรอบภำรกิจที่ก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 และแผนแม่บทระบบสถิติไทย ฉบับ
ที่ 2 (พ.ศ. 2559-2564) รวมไปถึงนโยบำยรัฐบำลและข้อสั่งกำรของนำยกรัฐมนตรี ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติได้
บริหำรจัดกำรไปสู่กำรปฏิบัติ โดยสร้ำงควำมเชื่อมโยงตั้งแต่ระดับยุทธศำสตร์ที่เชื่อมไปสู่แผนกำรปฏิบัติ
รำชกำรประจ ำปี พ.ศ.2560 และแผนกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี พ.ศ.2560 เพ่ือให้หน่วยงำนระดับศูนย์/กอง ใน
สังกัดทั้งส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค ด ำเนินกำรดังนี้ 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1: บูรณาการเชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติที่สาคัญและจ าเป็นของประเทศให้มี
คุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล  ประกอบด้วย 

- แผนกำรบริหำรจัดกำรระบบสถิติ เชื่อมโยงและบูรณำกำรข้อมูลสถิติภำครัฐ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2: พัฒนากระบวนการผลิตและการบริการด้านสถิติให้มีคุณภาพตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้ทุกภาคส่วน ประกอบด้วย 

- แผนกำรผลิตข้อมูลสถิติด้วยวิธีสำมะโน สำรวจ และอ่ืนๆ 
- แผนกำรผลิตข้อมูลสถิติด้วยวิธีสำมะโน สำรวจ และอ่ืนๆ ในช่วง 4 ปี (ปีงบประมำณ 2558-

2561) 
- แผนกำรให้บริกำร เผยแพร่ และพัฒนำระบบกำรให้บริกำรข้อมูลสถิติ 
- แผนพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนาบุคลากรทางด้านสถิติของประเทศให้มีความรู้ความชานาญเป็นมืออาชีพ 
ประกอบด้วย 

- แผนกำรจัดประชุมชี้แจง/สัมมนำ/อบรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4: ส่งเสริมการนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนและตัดสินใจ ประกอบด้วย 

- แผนกำรวิเครำะห์ จัดทำข้อมูลสถิติ และตัวชี้วัด 
- แผนกำรวิเครำะห์ จัดทำข้อมูลสถิติ และตัวชี้วัด ในช่วง 4 ปี (ปีงบประมำณ 2558-2561) 
- แผนกำรประชำสัมพันธ์ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 

โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณทั้งสิ้น 1,144.0484 ล้ำน
บำท ประกอบด้วย 3 แผนงำน ดังต่อไปนี้ 

แผนงำนบุคลำกร 591.3649 ล้ำนบำท  
แผนงำนพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 457.1460 ล้ำนบำท  
แผนงำนบูรณำกำร 95.5425 ล้ำน  

 
 
หำกจ ำแนกตำมงบรำยจ่ำย จะสรุปได้ดังนี้ 

งบบุคลำกร 566.5520  ล้ำนบำท 
งบด ำเนินงำน 129.6938 ล้ำนบำท 
งบลงทุน 0.9000  ล้ำนบำท 
งบเงินอุดหนุน 0.7365  ล้ำนบำท 
งบรำยจ่ำยอื่น 446.1661 ล้ำนบำท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานบคุลากร , 
591.3649, 52%

แผนงานพฒันาขีด
ความสามารถในการ
แขง่ขนั , 457.146, 

40%

แผนงานบรูณาการ , 
95.5425, 8%

แผนงานบคุลากร 

แผนงานพฒันาขีดความสามารถใน
การแขง่ขนั 

แผนงานบรูณาการ 
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เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2559-2560
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เปรียบเทียบผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณกับท่ีได้รับกำรจัดสรร จ ำแนกตำมงบประมำณรำยจ่ำย ได้ดังนี้ 

 ณ สิ น ก.ย.    
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591.3649

216.0204

33.4782

207.6424

1013.3302 
 96.65  
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ผลผลิต โครงการ

แผน

ผล 

รวมทั งสิ น ผลผลิตบุคลากร
ภาครัฐ

ผลผลิตการบริหาร
จัดการข้อมูลสถิติ
และสารสนเทศ
ของประเทศ

โครงการส ามะโน
อุตสาหกรรม 
พ.ศ.    

ผลผลิตข้อมูลสถิติ

 
ภำพรวมของกำรใช้จ่ำยงบประมำณเป็นไปตำมมำตรกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมที่รัฐบำล
ตั้งเป้ำหมำยไว้ โดยทั้งปีสำมำรถเบิกจ่ำยงบประมำณได้ทั้งสิ้น คิดเป็น ร้อยละ 96.65 
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ในส่วนของผลกำรด ำเนินงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ ได้ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 บูรณำกำร เชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติที่ส ำคัญและจ ำเป็นของประเทศให้มี
คุณภำพและเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล 
เป้าประสงค์  ประเทศมีฐำนข้อมูลสถิติท่ีส ำคัญ จ ำเป็น มีคุณภำพ สำมำรถสนับสนุนกำรตัดสินใจได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

แผนงาน โครงการ กิจกรรม ตัวชี วัด หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก 

ผลการด าเนินงาน สรุปผล 
การประเมิน 

1. กำรบริหำรจัดกำรข้อมูลสถิติ
และสำรสนเทศของประเทศ 

ควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำนได้ตำมแผน
แม่บทระบบสถิติประเทศ
ไทย คิดเป็นร้อยละ 80 
ของแผนงำนทั้งโครงกำร 

บส. ศย. สำมำรถด ำเนินกำรได้ 
คิดเป็นร้อยละ 80 ของ 

บรรลุ
เป้ำหมำย 

- บริหำรจัดกำรแผนแม่บท
ระบบสถิติ 
         1) กำรพัฒนำข้อมูลสถิติ
และสำรสนเทศระดับพ้ืนที่ 76 
จังหวัด 
      2) กำรพัฒนำข้อมูลสถิติ
และสำรสนเทศของหน่วยงำน
ภำครัฐ 21 สำขำ 

 แผนงำนทั้งโครงกำร  

    - กำรเชื่อมโยงและบูรณำกำร
ข้อมูล 
         1) ก ำ ร เชื่ อ ม โย งแ ล ะ
บูรณำกำรข้อมูลสถิติ  ร่วมกับ 
PMOC -POC-DOC 

   

2. โครงกำรพัฒนำชุดข้อมูลเพ่ือ
ติดตำมและวัดผลกำรด ำเนินกำร
ระดมทุนเพ่ือกำรพัฒนำที่มี
ประสิทธิภำพ 

รำยงำนแนวทำงกำร
ติดตำมและกำรวัดผล
กำรด ำเนินกำรระดมทุน
ที่มีประสิทธิภ ำพ 

บส. คณะกรรมกำรตรวจรับ
งำนมีมติให้รับผลงำน
งวดที่ 1 (จำกทั้งหมด 
4 งวด) และอยู่ 
ระหว่ำงกำรเบิกจ่ำย 
เงินคำ่จ้ำงตำมสัญญำ
งวดที่ 1 

ไม่บรรลุ
เป้ำหมำย 

3. โครงกำรเตรียมควำมพร้อม
ระบบข้อมูลศูนย์สำรสนเทศ
แห่งชำติ 

ร้อยละควำมส ำเร็จใน
กำรจัดหำโครงกำร
เตรียมควำมพร้อมระบบ
ข้อมูลศูนย์สำรสนเทศ
แห่งชำติ 

ศย. ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ
ได้ประกำศยกเลิกกำร
ประกวดรำคำ
โครงกำรฯ เมื่อวันที่ 
29 สิงหำคม 
พ.ศ. 2560 เนื่องจำก
ไม่มีผู้เสนอรำคำที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนตำม
ข้อก ำหนด 

ไม่บรรลุ
เป้ำหมำย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนำกระบวนกำรผลิตและกำรบริกำรด้ำนสถิติให้มีคุณภำพตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้
ทุกภำคส่วน 
เป้าประสงค์  มีกระบวนกำรผลิตที่มีประสิทธิภำพ รวดเร็ว และมีกำรให้บริกำรที่หลำกหลำย เข้ำถึงง่ำย 
ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน  

แผนงาน โครงการ กิจกรรม ตัวชี วัด หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก 

ผลการด าเนินงาน สรุปผล 
การประเมิน 

1. โครงกำรผลิตข้อมูลสถิติด้วย
วิธีกำรส ำรวจ 
 

จ ำนวนข้อมูลสถิติ
พ้ืนฐำนด้ำนเศรษฐกิจ
และสังคมไม่น้อยกว่ำ 18 
เรื่อง 

สศ. สค. 
สม. 

- ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
และเผยแพร่ข้อมูลแล้ว 
จ ำนวน 23 เรื่อง 
 

บรรลุ
เป้ำหมำย 

2. โครงกำรส ำรวจกำร
เปลี่ยนแปลงของประชำกร พ.ศ. 
2558-2559 

ร้อยละของควำมส ำเร็จ
ของกำรจัดท ำข้อมูลสถิติ
กำรเปลี่ยนแปลงของ
ประชำกรจ ำนวน 1 เรื่อง 
ร้อยละ 20 (ครบ 100 
ในปีงบประมำณ 2560) 

สค. น ำเสนอรำยงำนกำร
ส ำรวจกำร
เปลี่ยนแปลงของ
ประชำกร พ.ศ.2558-
2559 เรียบร้อยแล้ว 

บรรลุ
เป้ำหมำย 

3. โครงกำรส ำมะโนอุตสำหกรรม 
พ.ศ.2560 

ร้อยละของควำมส ำเร็จ
ของกำรจัดท ำข้อมูล 
ส ำมะโนอุตสำหกรรม
จ ำนวน 1 เรื่อง ร้อยละ 
60 

สศ. ควำมส ำเร็จของกำร
จัดท ำข้อมูล 
ส ำมะโนอุตสำหกรรม
จ ำนวน 1 เรื่อง ร้อยละ 
60 โดยมีกำร
ด ำเนินงำนที่ส ำคัญๆ 
ดังนี้ 
- เก็บรวบรวมข้อมูล
พ้ืนฐำนสถำน
ประกอบกำรใน
กรุงเทพมหำนคร และ
นอกเขตเทศบำลเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว 
- ประมวลผลข้อมูล
พ้ืนฐำน (กทม. ในเขต
เทศบำล และนอกเขต 
เรียบร้อยแล้ว 
- น ำเสนอสรุปผล
เบื้องต้นบนเว็บไซต์
แล้ว 
- จัดท ำรำยงำนเพื่อ
น ำเสนอผลกำรส ำรวจ 

บรรลุ
เป้ำหมำย 
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แผนงาน โครงการ กิจกรรม ตัวชี วัด หน่วย

รับผิดชอบ
หลัก 

ผลการด าเนินงาน สรุปผล 
การประเมิน 

   เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
- อยู่ระหว่ำงกำรเก็บ
รวบรวมข้อมูล และ
ประมวลผลรำย 
ละเอียด สถำน
ประกอบกำร 

 

4. โครงกำรจดัหำเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ำยและอุปกรณ์
เครือข่ำยทดแทน 

ร้อยละควำมส ำเร็จใน
กำรจัดหำเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ำย
ส ำหรับบริหำรจัดกำร
ระบบเครือขำ่ย ( Network 

Management) จ ำนวน 1 
เครื่องและเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ำย
ส ำหรับบริหำรจัดกำร
อุปกรณ์ควำมม่ันคง 
ปลอดภัย และอุปกรณ์
เครือข่ำยจ ำนวน 1 
เครื่อง 

ศท. ตรวจรับงำน และ
รำยงำนผลกำรตรวจ
รับฯ เสนอ ผสช. 
รวมทั้งเบิกจ่ำย 
งบประมำณแล้ว 

บรรลุ
เป้ำหมำย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนำบุคลำกรทำงด้ำนสถิติของประเทศให้มีควำมรู้ควำมช ำนำญ เป็นมืออำชีพ 
เป้าประสงค์  บุคลำกรด้ำนสถิติของประเทศมีควำมรู้ควำมช ำนำญ เป็นมืออำชีพ 

แผนงาน โครงการ กิจกรรม ตัวชี วัด หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก 

ผลการด าเนินงาน สรุปผล 
การประเมิน 

1. โครงกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำน
สถิติและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
และอ่ืนๆ 

จ ำนวนบุคลำกรที่ได้รับ
กำรพัฒนำไม่น้อยกว่ำ 
600 คน ต่อปี 

นว. - ส ำนักงำนสถิติ
แห่งชำติพัฒนำบุคลำกร
ที่ปฏิบัติงำนด้ำนสถิติ
ทั้งจำกหน่วยงำนภำยใน
และภำยนอก จ ำนวน 
ไม่น้อยกว่ำ 1,100 คน 
 

บรรลุ
เป้ำหมำย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมกำรน ำข้อมูลสถิติและสำรสนเทศไปใช้ในกำรวำงแผนและตัดสินใจ 
เป้าประสงค์  ทุกภำคส่วนมีกำรน ำข้อมูลสถิติและสำรสนเทศไปใช้ในกำรวำงแผนและตัดสินใจ  
 แผนงาน โครงการ กิจกรรม ตัวชี วัด หน่วย

รับผิดชอบ
หลัก 

ผลการด าเนินงาน สรุปผล 
การประเมิน 

1. กำรให้บริกำรและเผยแพร่ 
สถิติและสำรสนเทศ 

จ ำนวนผู้รับบริกำร ที่
สำมำรถเข้ำถึง รับรู้
ข้อมูลสถิติและ
สำรสนเทศเพ่ิมขึ้น 

พก. - หน่วยงำนภำครัฐ 
เอกชน ประชำชน มำ
รับบริกำรตำมช่องทำง
ต่ำงๆ รวมทั้งสิ้น 
442,853 ครั้ง  

ไมบ่รรลุ
เป้ำหมำย 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

1. โครงกำรกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่มีวงเงินงบประมำณค่อนข้ำงสูง ได้แก่ โครงกำรเตรียมควำมพร้อม
ระบบข้อมูลศูนย์สำรสนเทศแห่งชำติ จึงต้องใช้ควำมรอบคอบในกำรด ำเนินงำน จึงท ำให้กำร
จัดท ำข้อเสนอโครงกำรล่ำช้ำกว่ำก ำหนด และไม่สำมำรถลงนำมได้ทันตำมมำตรกำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำยงบประมำณ จึงท ำให้งบประมำณถูกโอนเข้ำ พรบ. โอนงบประมำณ 

2. โครงกำรพัฒนำชุดข้อมูลเพื่อติดตำมและวัดผลกำรด ำเนินกำรระดมทุนเพ่ือกำรพัฒนำที่มี
ประสิทธิภำพเป็นโครงกำรที่ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติได้รับมอบหมำยตำมมติคณะรัฐมนตรี แต่
เนื่องจำกเป็นกำรด ำเนินงำนที่ยังไม่เคยมีกำรท ำมำก่อนท ำให้กำรก ำหนดข้อเสนอโครงกำรในกำร
จ้ำงที่ปรึกษำ รวมไปถึงกำรสรรหำผู้ที่จะมำรับจ้ำงล่ำช้ำ ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำย 

   
ข้อเสนอแนะ 

1. ผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบโครงกำรควรมีกำรวำงแผนกำรท ำงำนตั้งแต่เริ่มกระบวนกำร
จัดท ำค ำของบประมำณ เพื่อให้สำมำรถด ำเนินกำรตำมระเบียบพัสดุได้ทันทีหลังจำกได้รับ
งบประมำณ 

2. ส ำนักงำนฯควรมีโครงกำรพัฒนำช่องทำงกำรให้บริกำร และปรับรูปแบบในกำรน ำเสนอเพ่ือให้
ผู้ใช้เข้ำถึงข้อมูลได้ง่ำยและเข้ำใจข้อมูลสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และจัด
ให้มีกำรเผยแพร่ผลงำนของส ำนักงำนฯอย่ำงต่อเนื่องเพ่ือให้เป็นที่รู้จักในวงกว้ำงมำกขึ้น 

 
   


