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มาตรการป้องกันและลดผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคม 
ของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 

หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 
8(3) ระบุว่า ก่อนเริ่มด าเนินการ ส่วนราชการต้องจัดให้มีการศึกษาวิเคราะห์ผลดีและผลเสียให้ครบถ้วนทุกด้าน 
ก าหนดขั้นตอนด าเนินการที่โปร่งใส มีกลไกตรวจสอบการด าเนินการในแต่ละขั้นตอนในกรณีที่ภารกิจใด      
จะมีผลกระทบต่อประชาชน ส่วนราชการต้องด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หรือชี้แจง          
ท าความเข้าใจ เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงประโยชน์ที่ส่วนรวมจะได้รับจากภารกิจนั้น  หากการด าเนินการ
ของส่วนราชการก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อสังคม ส่วนราชการต้องก าหนดวิธีการ  มาตรการ               
และผู้รับผิดชอบในการจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้น เพ่ือแก้ไขผลกระทบที่เกิดจากการด าเนินงาน      
ของส่วนราชการให้ลดลงหรือหมดไป และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับชุมชนและสังคม 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนา
กลไกในการปฏิบัติงานให้สามารถป้องกันและลดผลกระทบที่เกิดจากการด าเนินภารกิจของ สศก. และเพ่ือให้
การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์  
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 8(3) ดังกล่าว จึงได้ก าหนดมาตรการเชิงรุก         
ในการป้องกันผลกระทบทางลบต่อสังคม โดยมีการวิเคราะห์ถึงผลกระทบและก าหนดแนวทางในการปฏิบัติ 
เพ่ือป้องกันและลดผลกระทบ ถ่ายทอดให้บุคลากรจากภายในองค์กรได้รับทราบและยึดถือปฏิบัติ             
เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีในการจัดการผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนให้ลดลงหรือหมดสิ้นไป 

วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือมุ่งเน้นให้ สศก. มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกษตรกร ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการ        
   ด าเนินการตามมาตรการที่ก าหนดไว้ 
3. เพ่ือให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ       
    บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

วิสัยทัศน์ 
“องค์กรชี้น าในการพัฒนาและจัดท ายุทธศาสตร์เกษตรของประเทศไปสู่การบริหารจัดการเพ่ือ

ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” 
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พันธกิจ 

1. เสนอแนะนโยบายและจัดท ายุทธศาสตร์ แผนพัฒนา และมาตรการทางการเกษตร รวมทั้ง      
   จัดท าท่าทีและร่วมเจรจาการค้าสินค้าเกษตรและความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการเกษตร   
   ระหว่างประเทศ 
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านเศรษฐกิจการเกษตรจัดท ารายงานสถานการณ์เศรษฐกิจการเกษตร       
   ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
3. ติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการที่ส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
4. จัดท าและบริการข้อมูลสารสนเทศการเกษตร 

 
ค่านิยม 

ค่านิยมร่วม :  (OAE)2 
O = Openness การเปิดกว้าง , Ownership มีความเป็นเจ้าของ 
A = Awakening การตื่นตัวและตื่นรู้, Accountability ความรับผิดชอบ 
E =  Effectiveness การมีประสิทธิผล, Ethics จริยธรรมและคุณธรรม 

ยุทธศาสตร์ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดท ายุทธศาสตร์และมาตรการทางการเกษตรให้เป็นที่ยอมรับและน าไปสู่การปฏิบัติ 
เป้าประสงค์      ยุทธศาสตร์และมาตรการทางการเกษตรทั้งระยะสั้นและระยะยาวน าไปสู่การขับเคลื่อนการ 

พัฒนาการเกษตรของประเทศ 
ตัวชี้วัด            ร้อยละของยุทธศาสตร์ มาตรการทางการเกษตรที่บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 
กลยุทธ์ 1  พัฒนากระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์ มาตรการ แผนงานและโครงการบูรณาการทาง

การเกษตรอย่างเป็นระบบ 
กลยุทธ์ 2  เพ่ิมประสิทธิภาพ  การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
กลยุทธ์ 3  พัฒนาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ มาตรการและแผนงาน/โครงการทางการเกษตร

อย่างรอบด้าน  

ยุทธศาสตร์ที่ 2  เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเกษตรของประเทศ 
เป้าประสงค์      ข้อมูลสารสนเทศการเกษตรมีความครอบคลุม ครบถ้วน ทันสมัย น่าเชื่อถือ 
ตัวชี้วัด   1) ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้รับบริการที่น าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ 

2) จ านวนชุดข้อมูลที่สอดคล้องกับการพัฒนาด้านการเกษตร 
3) จ านวนฐานข้อมูลที่ได้มีการบูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งในและนอกสังกัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ 
4) จ านวนเครื่องมือ กระบวนการวิเคราะห์ที่ได้มีการพัฒนาปรับปรุง 
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กลยุทธ์ 1   พัฒนากระบวนการจัดเก็บข้อมูลและรวบรวมข้อมูล 
กลยุทธ์ 2   พัฒนากระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันต่อเหตุการณ์ 
กลยุทธ์ 3   พัฒนาระบบฐานข้อมูลและโครงข่ายเพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลให้มีความทันสมัย 
กลยุทธ์ 4   พัฒนากระบวนการเผยแพร่ข้อมูล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาสมรรถนะองค์กรและศักยภาพบุคลากร 
  เป้าประสงค์      เป็นองค์กรแห่งความสุขและใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมในกระบวนการท างาน (Smart 

Organization) 
ตัวชี้วัด            1) ร้อยละของข้าราชการและพนักงานราชการที่ได้รับการพัฒนาให้เป็น  OAE Smart Officer  
                    2) ร้อยละความผาสุกของบุคลากร 
กลยุทธ์ 1   การพัฒนาบุคลากร  
กลยุทธ์ 2   การพัฒนากระบวนการท างานและเทคโนโลยีในการท างาน  
กลยุทธ์ 3  การพัฒนาสภาพแวดล้อมในการท างานและมุ่งให้องค์กรสู่ความผาสุก  
กลยุทธ์ 4   การสร้างภาพลักษณ์องค์  

เป้าประสงค์หลัก    “องค์กรมีความเป็นเลิศด้านการจัดท ายุทธศาสตร์เกษตรและข้อมูลสารสนเทศการเกษตร 
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาด้านการเกษตรของประเทศ 

ค านิยาม 
ผลกระทบทางลบต่อสังคม (Social Impact Assessment: SIA) หมายถึง ผลกระทบที่เกิด   

หรือคาดว่าจะเกิดในทางที่ไม่พึงประสงค์ของชุมชนและสังคม อันมีต้นก า เนิดมาจากการด าเนินงาน           
ของหน่วยงานภาครัฐโดยมีการน าเสนอมาตรการในการลดผลกระทบทางลบต่อสังคมเพ่ือลดผลกระทบให้มาก
ที่สุด 
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แผนผัง 1  ระบบการด าเนินงานมาตรการป้องกันและลดผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึ้นต่อสังคมของ สศก. 

 

 

 
1. แต่งต้ังคณะท างานป้องกันและ   

ลดผลกระทบทางลบต่อสังคมของ    
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

  
2. ประชุมคณะท างานวิเคราะหเ์พ่ือพิจารณาประเด็นผลกระทบทางลบที่

อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินงานของ สศก. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

  

    3. จัดท าข้อเสนอมาตรการจัดการ 

        ผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อ   
        สังคม 

     

   

4. พิจารณาให้ความเห็นชอบมาตรการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจ
เกิดขึ้น ต่อสังคม 

  

     

 

5. น าเสนอมาตรการฯ ต่อผู้บริหาร เพ่ือ
อนุมัติและประกาศใช ้

    

6. สื่อสารมาตรการให้บุคลากร ทราบและ  
   มอบหมายผู้รับผิดชอบด าเนินการตาม   
   มาตรการที่ก าหนด 

     

 

8. สื่อสารผลการด าเนินงานให้ผู้บริหาร

และ บุคลากรทราบเพ่ือพัฒนา

ปรับปรุง ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

  

7. ติดตามประเมินผลรอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน 
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มาตรการป้องกันและลดผลกระทบทางลบที่อาจเกิดข้ึนต่อสังคมของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ภารกิจ ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ จากการ
ด าเนินงาน 

มาตรการจัดการผลกระทบ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1.เสนอแนะนโยบายและจัดท า
ยุทธศาสตร์และท าแผน พัฒนาและ
มาตรการทางการเกษตร 
- มาตรการ การบริหารจดัการ
การผลิตและการตลาดสับปะรด 
ในพื้นที่ 12 จังหวัดในภาค
ตะวันตกและภาคตะวันออก 
1)  กาญจนบุร ี 2) ราชบุรี 
3) สมุทรสาคร 4) ประจวบครีีขันธ์  
5) อุทัยธานี 6) สุพรรณบุรี   
7) เพชรบุรี 8) ชลบุรี  9) ตราด 
10) ระยอง 11) จันทบุรี  
12) ฉะเชิงเทรา 
 

- ราคาสับปะรดไม่เหมาะสมไม่คุม้ค่า
กับการลงทุน 
 

1) จัดตั้งคณะท างานเพื่อจดัท าข้อมูล
สับปะรดให้ถูกต้อง แม่นย า และเป็น
เอกภาพ เพื่อน าไปใช้ในการบริหารจัดการ
โดยเช่ือมโยงท้ังด้านการผลิตและ
การตลาด  
2) จัดท าปฏิทินการเพาะปลูกและเก็บ
เกี่ยวผลผลิต 
3) จัดท าแผนบริหารจัดการผลผลติ  
4) ด าเนินการแบ่งพื้นที่ปลูกใน 12 จังหวัด 
ออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 

(1) พื้นที่ปลูกท่ีอยู่ใกล้โรงงานแปรรูป
สับปะรดไม่เกิน 100 กม. ด าเนินการ ดังน้ี 

 (1.1) ส่งผลผลติเข้าโรงานแปรรูป
สับปะรด 

   (1.2) ส่งเสริมใหเ้กษตรกรและ        
   ผู้ประกอบการท าเกษตรพันธสญัญา     
   (Contract Farming) ให้มากข้ึน  
(2) พื้นที่ปลูกท่ีอยู่ไกลโรงงานแปรรูป

สับปะรดเกินกว่า 100 กม. ด าเนนิการ 
ดังนี ้
    (2.1) ส่งเสริมการปลูกสับปะรด     
    บริโภคสดในพื้นที่ท่ีมีความเหมาะสม     

- เพื่อให้มีข้อมูลสับปะรดที่ถูกต้อง
และชัดเจน ส าหรับน าไปใช้ในการ
วางแผนการบริหารจัดการด้าน
การผลิตและการตลาดสับปะรด
อย่างมีประสิทธิภาพเกิดความ
สมดุ ลทั้ ง ด้ า น  Demand แล ะ 
Supply 
- ผลผลิตสับปะรดมีคุณภาพและ
ได้มาตรฐาน 
- ราคาสับปะรดเหมาะสม คุ้มค่า
กับการลงทุน 
 

- สับประรดได้คณุภาพ 

- เกษตรกรสามารถขายสับปะรด
ได้ราคาสูงขึ้น 

กนผ./สวศ./ กศป./
ศสส. และ สศท.1-12 
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ภารกิจ ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ จากการ
ด าเนินงาน 

มาตรการจัดการผลกระทบ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    ผลผลติได้คุณภาพมาตรฐาน (อย่าง   
    น้อย GAP) และป้องกันโรคแมลง     
    ระบาดในสับปะรด 

  (2.2) ส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกร     
  ปลูกพืชชนิดอื่น ที่ตลาดมีความ   
  ต้องการและมีผลตอบแทนสูงแทน  
  การปลูกสับปะรดในพ้ืนท่ีไม่เหมาะสม 

5) สนับสนุนชุมชนให้แปรรูปสบัปะรด  
6) ส่งเสริมการขึ้นทะเบียนสับปะรดเป็น
สินค้า GI 
7) ขยายตลาดใหม่ ท้ังภายในและ
ภายนอกประเทศ 

8) ประชาสัมพันธ์ส่งเสรมิการบริโภค
สับปะรดผลสดให้มากขึ้น 

2. จัดท าท่าทีและร่วมเจรจา
การค้าสินคา้เกษตร และความ
ร่วมมือด้านเศรษฐกิจการเกษตร
ระหว่างประเทศ 

1. ในการเจรจาเพื่อเปิดตลาดสินคา้
เกษตรภายใต้ความตกลงการค้าเสรี 
(FTA) อาจส่งผลกระทบต่อเกษตรกร  
ผู้ผลิตสินค้าท่ีไม่มีความสามารถใน
การแข่งขัน เช่น สินค้าโคเนื้อ นม 
และผลิตภัณฑ์ กระเทียม น้ ามันปาล์ม 
เป็นต้น โดยมีการน าเข้าสินค้าเหลา่นี้
เข้ามาจ าหน่ายในประเทศ ส่งผลให้
เกษตรกรไดร้ับความเดือดร้อน 

1. มีการจัดตั้งกองทุนปรับโครงสรา้งการ
ผลิตภาคเกษตรเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ (กองทุน FTA) ได้
เริ่มจดัตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี 2547 หลังจากท่ี
รัฐบาลมีนโยบายเปิดเสรีทางการคา้  เพื่อ
รองรับผลกระทบ ท่ีอาจเกดิขึ้นกับเกษตรกร
ที่ประสบกับปัญหาในการแข่งขันกบัสินค้า
น าเข้าจากต่างประเทศ โดยได้มีความ
ช่วยเหลือผ่านกองทุน FTA มาแลว้ 25 

1. เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก
การเปิดเสรีทางการค้า (FTA) มีขีด
ความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึน้ 

1. อนุมัติโครงการช่วยเหลือ
เกษตรกร ปลีะ 2 โครงการ 

- กองเศรษฐกิจ     
 การเกษตรระหว่าง       
ประเทศ (กศป.)                  
- กองทุน FTA 
ส านักวิจัยเศรษฐกิจ 
การเกษตร  
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โครงการ ในหลายสินค้า อาทิ ข้าว โคเนื้อ 
โคนม ชา ปาล์มน้ ามัน สุกร กาแฟ และ
พืชผักรวม 785 ล้านบาท 

3. ติดตามและประเมินผล
แผนงาน/โครงการที่ส าคัญของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

1.เนื่องจากมีบุคลากรบรรจุใหม่
จ านวนมาก ยังขาดความเชี่ยวชาญ
ด้านประเมินผล อาจท าใหผ้ลการ
ประเมินบางโครงการ  ไม่ทันต่อการ
น าไปใช้ประโยชน์ของผู้บริหาร และ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

1.การอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรูด้้าน 
การติดตามประเมินผล 
 

1.ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับ
ผลการประเมินแผนงาน/โครงการ
ทันเวลาและสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

1.หลักสูตรการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง
อย่างน้อย 2 หลักสูตร  
 

ศปผ./สศท.1-12 

 2. ผลการประเมินโครงการไม่ทัน  
ต่อความต้องการและการน าไปใช้
ประโยชน์ของผู้บริหาร และผู้ที่
เกี่ยวข้อง (เช่น สศท. 1-12  กรม  
ในสังกัด กษ.) 

2.1 จัดท าแผนปฏิบัติงานใหม้ีความชัดเจน
และตดิตามเร่งรดัการปฏิบัติงานตดิตาม
ประเมินผลให้เป็นไปตามแผนฯ ท่ีได้
ก าหนดไว ้
2.2 การจดัท าคู่มือการปฏิบัติงานที่ใช้
ติดตามประเมินผล 
2.3 การประชุมผ่าน Web Conference  
2.4 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
2.5 จัดท าระบบประเมินผลและตดิตาม
โครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์) 

2.1 ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ได้รับผลการประเมินผล /รายงาน
ผลการด าเนินงาน แผนงาน/
โครงการทันเวลาและสอดคล้อง
กับความต้องการ 
2.2 ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการติดตามประเมินผล
โครงการ 
2.3 ผู้บรหิารและผู้ที่เกี่ยวข้องมี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
อย่างทั่วถึง 
2.4 ผู้บรหิารและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ได้รับผลการประเมินผล /รายงาน
ผลการด าเนินงาน แผนงาน

2.1 มีแผนปฏิบัติงานและจดั
ประชุมตดิตามเร่งรดัการการ
ด าเนินงานติดตามประเมินผล 
2.2. คู่มือการปฏิบัติงานท่ีใช้ติดตาม
ประเมินผล 1 ฉบับ 
2.3 การจดัประชุมผ่าน Web 
Conference 1 ครั้ง 
2.4 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 1  
ครั้ง 
2.5.1 มีแผน ผลการปฏิบตัิงาน 
ติดตามความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานและการใช้จ่าย
งบประมาณ  เป้าหมาย 1 แผน 
2.5.2 รายงานผลการปฏิบัติงาน

ศปผ./สศท.1-12 
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โครงการทันเวลาและสอดคล้อง
กับความต้องการ 

ประจ าปี ของ ศปผ. 1 ฉบับ 

4. จัดท าและบริการข้อมลู
สารสนเทศการเกษตร 
 

1.การจัดท าข้อมูลด้านการเกษตร
ไม่เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดในบาง
สินค้า อาจไม่ทันต่อความต้องการใช้
ข้อมูลของผู้รับบริการ/ผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสยี 

1. จัดท าแผนการจดัท าข้อมูลด้าน
การเกษตรล่วงหน้าและบูรณาการ การ
จัดท าข้อมูลกับทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
2. เร่งรัดการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน 
และให้มีการก ากับการปฏิบัติงาน ผ่าน
คณะกรรมการสารสนเทศ  
3. จัดให้มีการอบรมและแลกเปลีย่น
ความรู้ภายใน ศสส.  
4. จับคู่แฝดวิชาการอย่างจริงจัง และ
ร่วมกันรับผิดชอบ 
5. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานท่ีครอบคลุม
และชัดเจนเข้าใจง่าย เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

ผู้รับบริการ/ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียได้
ข้อมูล ถูกต้อง น่าเชื่อถือ 
สอดคล้องกับข้อเท็จจริง และ
ทันเวลา 
 

1. การจัดท าแผนเป้าหมาย 1 แผน 
2. ประชุมคณะกรรมการ
สารสนเทศเพื่อพิจารณาข้อมลู 
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
3. จัดให้มีการอบรมและ
แลกเปลีย่นความรู้ภายใน ศสส. 
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
4. มีการจับคู่แฝดวิชาการ  
อย่างน้อย 5 ส่วน ส่วนละ 1 คู่ ข้ึน
ไป 
5. มีการจัดท าคูม่ือการปฏิบตัิงาน
อย่างน้อยปีละ 2 เลม่ 
 

ศสส. 

 2.การเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศที่มี
การปรบัปรุงข้อมูลตามการวิเคราะห์ 
ในแต่ละช่วงเวลา/สถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป ผู้รับบริการ มคีวาม
สับสน/น าข้อมูลไปใช้ไม่ถูกต้อง เช่น 
ข้อมูลพยากรณ์ผลผลิต 

การจัดท าแผนการปรับปรุงข้อมลูในแต่ละ
ช่วงเวลา และแผนการเผยแพร่ข้อมูล และ
สื่อสาร/ท าความเข้าใจ ให้ผูร้ับบรกิาร/ผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสีย รับทราบ พร้อมทัง้ระบุ 
วันเวลา ท่ีมีการปรับปรุงข้อมลูใหชั้ดเจน
เข้าใจง่าย หรือค าอธิบาย การน าไปใช้
ประโยชน์ ขอบเขต/ข้อจ ากัดของข้อมูล 

ผู้รับบริการน าข้อมลูสารสนเทศไป
ใช้ประโยชน์ได้ทันสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป 

การจัดท าแผนการเผยแพร่ข้อมูล 
1 แผน ศสส. 

 


