การวิเคราะห์ สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้ นทุนต่ อหน่ วยกิจกรรมย่ อยของ
ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคานวณต้ นทุนกิจกรรมย่ อยแยกตามแหล่ งเงิน
จากการคานวณต้ นทุนผลผลิตประจาปี งบประมาณ พ .ศ. 2560 เปรี ยบเทียบกับปี งบประมาณ
พ.ศ. 255 9 พบว่าในปี งบประมาณ พ .ศ. 2560 สานักงานมี กิจกรรมย่อยจานวน 32 กิจกรรม ลดลง จาก
ปี งบประมาณ พ .ศ. 2559 จานวน 10 กิจกรรม และกิจกรรมย่อยบางรายการไม่สามารถเปรี ยบเทียบกันได้
เนื่องจากประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 107/2557 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 ให้ สมาชิกสภา
ที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซงึ่ ป ฏิบตั หิ น้ าที่อยูใ่ นวันก่อนวันที่ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ฉบับนี ้ใช้ บงั คับสิ ้นสุดลง ทังนี
้ ้ให้ ข้าราชการและเจ้ าหน้ าที่ของสานักงานสภาที่ปรึกษาฯ ยังคงปฏิบตั หิ น้ าที่ตอ่ ไป
ซึง่ นายกรัฐมนตรี อาจมอบหมายให้ ไปช่วยปฏิบตั หิ น้ าที่ในหน่วยงานอื่นตามกาหนดก็ได้ และในปี งบ ประมาณ
พ.ศ. 2560 สานักงานสภาที่ปรึกษาฯ ได้ นาแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี งบประมาณ พ .ศ. 2560 มาเป็ นกิจกรรม
หลักของสานักงาน สภาที่ปรึกษา ฯ จึงทาให้ กิจกรรมย่อยของสานักงานสภาที่ปรึกษา ฯ มีการเปลี่ยนแปลงตาม
ภารกิจหน้ าที่ ดังนัน้ เมื่อ เปรี ยบเทียบผลการคานวณต้ นทุนกิจกรรมย่อย แยกตามแหล่งเงิน ของสานักงานสภา
ที่ปรึกษาฯ ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 มีกิจกรรมย่อยที่มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ ้น(ลดลง)อย่างมีสาระสาคัญ ดังนี ้
1. งานด้ านบริหารบุคลากร มีต้นทุนต่อหน่วย เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 43.38 ปี งบประมาณ พ .ศ. 2559 มี
ต้ นทุนต่อหน่วย 1,868.59 บาท ปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 มีต้นทุนต่อหน่วย 2,679.25 บาท ต้ นทุนต่อหน่วย
เพิ่มขึ ้น 810.66 บาท เนื่องจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 มีบคุ ลากรเกษียณอายุ ราชการ โอนย้ ายและลาออก
จึงทาให้ มีจานวนบุคลากรที่ลดลงจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 ต้ นทุนต่อหน่วยจึงเพิ่มขึ ้น
2. งานด้ านพัสดุ มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงคิดเป็ นร้ อยละ 45.04 ปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 มีต้นทุนต่อ
หน่วย 23,286.99 บาท ปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 มีต้นทุนต่อหน่วย 12,797.74 บาท ต้ นทุนต่อหน่วย ลดลง
10,489.25 บาท เนื่องจากสานักงานสภาที่ปรึกษาฯ ได้ จดั ทาแผนเพิ่มประสิทธิภาพ งานด้ านพัสดุ ทาให้ มี
ปริมาณงานที่มากขึ ้นจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 ทาให้ ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
3. งานด้ านสารบรรณ มีต้นทุนต่อหน่วย ลดลงคิดเป็ นร้ อยละ 60.28 ปี งบประมาณ พ .ศ. 2559 มี
ต้ นทุนต่อหน่วย 634.21 บาท ปี งบประมาณ พ .ศ. 2560 มีต้นทุนต่อหน่วย 251.91 บาท ต้ นทุนต่อหน่วย
ลดลง 382.30 บาท เนื่องจากสานักงานสภาที่ปรึกษาฯ ได้ จดั ทาแผนเพิ่มประสิทธิภาพ งานด้ านสารบรรณ ทา
ให้ มีปริมาณงานที่มากขึ ้นจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 ทาให้ ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
4. กลุม่ งานพัฒนาระบบบริหาร มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ ้น 313.64 เนื่องจากปี งบประมาณ พ.ศ.
2559 ต้ นทุนต่อหน่วย 420,072.15 บาท ปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 มี ต้นทุนต่อหน่วย 1,737,585.02 บาท
ต้ นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ ้น 1,317,512.87 บาท เนื่องจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 กลุม่ งานพัฒนาระบบบริหาร
มีปริมาณงานมากขึ ้นจึงเพิ่มจานวนบุคลากรอีก 5 อัตรา ข้ าราชการ 2 อัตรา พนักงานราชการ 3 อัตรา จึงเป็ น
สาเหตุสาคัญที่ทาให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ ้น

5. งานด้ านวินยั และความรับผิดทางละเมิด (งานด้ านกฎหมาย ) มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ ้นคิดเป็ น
ร้ อยละ 307.15 เนื่องจากปี งบประมาณ พ .ศ. 2559 กลุม่ งานด้ านกฎหมาย มี 2 กิจกรรมย่อยคือ งานด้ าน
กฎหมาย (งานด้ านวินยั และความรับผิดทางละเมิด) และ งานประสานกับ สปท.(ด้ านบริหารราชการแผ่นดิน )
และส่วนราชการที่เกี่ยวข้ อง แต่ในปี งบประมาณ พ .ศ. 2560 กลุม่ งานด้ านกฎหมายมีเพียง 1 กิจกรรมย่อย
คือ งานด้ านวินยั และความรับผิดทางละเมิด (งานด้ านกฎหมาย ) และมีปริมาณงานลดลงจากเดิมร้ อยละ
62.50 จึงทาให้ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ ้น
6. ต้ นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อยเพิ่มขึ ้น (ลดลง) ร้ อยละ 100 เนื่องจากประกาศคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ฉบับที่ 107/2557 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 ให้ สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติซงึ่ ปฏิบตั หิ น้ าที่อยูใ่ นวันก่อนวันที่ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับนี ้ใช้ บงั คั บสิ ้นสุดลง
ทังนี
้ ้ให้ ข้าราชการและเจ้ าหน้ าที่ของสานักงานสภาที่ปรึกษาฯ ยังคงปฏิบตั หิ น้ าที่ตอ่ ไป ซึง่ นายกรัฐมนตรี อาจ
มอบหมายให้ ไปช่วยปฏิบตั หิ น้ าที่ในหน่วยงานอื่นตามกาหนดก็ได้ และในปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 สานักงาน
สภาที่ปรึกษาฯ ได้ นาแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 มาเป็ นกิจกรรมหลักของ สานักงาน
สภาที่ปรึกษา ฯ จึงทาให้ กิจกรรมย่อยของสานักงานสภาที่ปรึกษา ฯ มีการเปลี่ยนแปลงตามภารกิจหน้ าที่
แม้ วา่ ภารกิจ ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 จะมีความเชื่อมโยงกับภารกิจในปี งบประมาณ พ .ศ. 2559 แต่เมื่อ
เปรี ยบเทียบผลการคานวณต้ นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน แล้ วทาให้ ไม่สามารถนามาเปรี ยบเทียบกัน
ได้

การวิเคราะห์ สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้ นทุนต่ อหน่ วยกิจกรรมหลัก
ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคานวณต้ นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่ งเงิน
เนื่องจากประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 107/2557 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 เรื่ อง
ให้ สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสิ ้นสุดลง โดยประกาศให้ สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติซงึ่ ปฏิบตั หิ น้ าที่อยูใ่ นวันก่อนวันที่ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับนี ้ใช้ บงั คับสิ ้นสุดลง
ทังนี
้ ้ให้ ข้าราชกา รและเจ้ าหน้ าที่ของสานักงานสภาที่ปรึกษาฯ ยังคงปฏิบตั หิ น้ าที่ตอ่ ไป ซึง่ นายกรัฐมนตรี อาจ
มอบหมายให้ ไปช่วยปฏิบตั หิ น้ าที่ในหน่วยงานอื่นตามกาหนดก็ได้ และคาสัง่ สานักนายกรัฐมนตรี ที่ 103/2557
มอบหมายและมอบอานาจให้ รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครื องาม ) กากับการบริหาร ราชการและสัง่ และ
ปฏิบตั ริ าชการแทนนายกรัฐมนตรี ในส่วนของสานักงานสภาที่ปรึกษาฯ ซึง่ ท่านได้ มอบหมาย งานและเห็นชอบ
แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
สานักงานสภาที่ปรึกษาฯ ได้ นาแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี งบประมาณ พ .ศ. 2560 มาเป็ นกิจกรรม
หลักของสานักงานสภาที่ปรึกษาฯ ดังนันกิ
้ จกรรมหลักของสานักงานสภาที่ปรึกษาฯ จึงมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้
สอดคล้ องกับแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี งบประมาณ พ .ศ. 2560 มีผลให้ รายงานเปรี ยบเทียบผลการคานวณ
ต้ นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน ของสานักงาน สภาที่ปรึกษาฯ ไม่สามารถนามาเปรี ยบเทียบ กั บ
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้

การวิเคราะห์ สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้ นทุนต่ อหน่ วยผลผลิตย่ อย
ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคานวณต้ นทุนผลผลิตย่ อยแยกตามแหล่ งเงิน
เนื่องจากประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 107/2557 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 ให้
สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซงึ่ ปฏิบตั หิ น้ าที่อยูใ่ นวันก่อนวันที่ประกาศคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติฉบับนี ้ใช้ บงั คับสิ ้นสุดลง ทังนี
้ ้ให้ ข้าราชการและเจ้ าหน้ าที่ของสานักงานสภาที่ปรึกษาฯ ยังคงปฏิบตั ิ
หน้ าที่ตอ่ ไป ซึง่ นายกรัฐมนตรี อาจมอบหมายให้ ไปช่วยปฏิบตั หิ น้ าที่ในหน่วยงานอื่นตามกาหนดก็ได้ ดังนัน้
สานักงาน สภาที่ปรึกษา ฯ ได้ นาแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี งบประมาณ พ .ศ. 2560 มาเป็ นกิจกรรมหลักของ
สานักงานสภาที่ปรึกษาฯ จึงทาให้ ผลผลิตย่อยของสานักงานมีการเปลี่ยนแปลงตามภารกิจหน้ าที่ ดังนัน้ รายงาน
เปรี ยบเทียบผลการคานวณ ต้ นทุน ผลผลิตย่อย แยกตามแหล่งเงิน ของสานักงาน สภาที่ปรึกษาฯ จึงสามารถ
เปรี ยบเทียบได้ เพียง 1 ผลผลิต ย่อย คือ ฐานข้ อมูลบุคคล ซึง่ มีต้นทุนต่อหน่ว ยผลผลิตย่อย เพิ่มขึ ้นเพียงร้ อยละ
5.64

การวิเคราะห์ สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้ นทุนต่ อหน่ วยผลผลิตหลัก
ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคานวณต้ นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่ งเงิน
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 สานักงานสภาที่ปรึกษาฯ มีผลผลิตหลัก 3 รายการ ดังนี ้
1. รายงานการติดตามความเห็นและข้ อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติใน
เชิงลึก
2. รายงานการศึกษาและติดตามความก้ าวหน้ าการปฏิรูปประเทศ (วาระการปฏิรูป 36 วาระ และ
วาระการพัฒนา 7 วาระ)
3. รายงานการศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์ความเห็นและข้ อเสนอแนะของสภาที่ป
รึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1 - 3 ตามกรอบการปฏิรูปประเทศ
แต่ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 สานักงานสภาที่ปรึกษาฯ เปลี่ยนแปลงผลผลิตหลักให้ สอดคล้ องกับ
แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 คือระบบฐานข้ อมูลเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการมีสว่ นร่วม
ของทุกภาคส่ว นในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและการจัดทายุทธศาสตร์ ชาติ ทาให้ ไม่สามารถนา ผลผลิต
หลักมาเปรี ยบเทียบกันได้ ในรายงานเปรี ยบเทียบผลการคานวณต้ นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

การวิเคราะห์ สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้ นทุนต่ อหน่ วยผลผลิตหลัก
ตารางที่ 11 รายงานเปรี ยบเทียบต้ นทุนทางตรงตามศูนย์ ต้นทุนแยกตามประเภทค่ าใช้ จ่ายและลักษณะ
ของต้ นทุน (คงที่/ผันแปร)
การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้ นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภท
ค่าใช้ จา่ ยและลักษณะของต้ นทุน (คงที่/ผันแปร) (อธิบายเฉพาะศูนย์ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสาคัญ)
สรุปในปี งบประมาณ พ .ศ. 2560 สานักงานสภาที่ปรึกษาฯ มีต้นทุนรวมลดลง ร้ อยละ 6.17 มีต้นทุน
ทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้ จา่ ยและลักษณะของต้ นทุน
(คงที่ / ผันแปร ) ลดลงอย่างมี
สาระสาคัญ 2 ศูนย์ต้นทุน คือ
1. กลุม่ งานพัฒนาระบบบริหาร มีต้นทุนรวม เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 140.14 เนื่องจากปี งบประมาณ พ.ศ.
2559 มีต้นทุนรวม 862,378.04 บาท ปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 มีต้นทุนรวม 2,070,912.13 บาท ต้ นทุนรวมเพิ่มขึ ้น
1,208,534.09 บาท เกิดจากค่าใช้ จา่ ยด้ านบุคลากรเพิ่มขึ ้น เนื่องจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 กลุม่ งานพัฒนา
ระบบบริหาร มีจานวนบุคลากรเพิ่มขึ ้น จานวน 5 อัตรา คือ ข้ าราชการ 2 อัตรา พนักงานราชการ 3 อัตรา จึงเป็ น
สาเหตุสาคัญทีท่ าให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ ้น
2. ศูนย์ตดิ ตามประเมินผลและประสานงานภาครัฐ มีต้นทุนรวมลดลงร้ อยละ 56.70 เนื่องจาก
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 มีต้นทุนรวม 1,988,311.99 บาท ปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 มีต้นทุนรวม 860,900.25 บาท
ต้ นทุนรวมลดลง 1,127,411.74 บาท เนื่องจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ศูนย์ตดิ ตามประเมินผลและประสานงาน
ภาครัฐ มีจานวนบุคลากรลดลงเหลือแค่1 อัตรา จึงเป็ นสาเหตุสาคัญทีท่ าให้ต้นทุนรวมลดลง

การวิเคราะห์ สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้ นทุนต่ อหน่ วยผลผลิตหลัก
ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้ นทุนทางอ้ อมตามลักษณะของต้ นทุน (คงที่/ผันแปร)
ต้ นทุนทางอ้ อมตามลักษณะของต้ นทุน (คงที่ /ผันแปร ) ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 มีต้นทุนรวม
8,573,204.25 บาท ปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 มีต้นทุนรวม 9,250,161.68 บาท ต้ นทุนรวมเพิ่มขึ ้น 676,957.43 บาท
คิดเป็ นร้ อยละ 7.90 โดยมีต้นทุนทางอ้ อมคงที่ /ผันแปร เพิ่มขึ ้น(ลดลง) อย่างมีสาระสาคัญ คือ ค่าเสื่อมราคา มี
ต้ นทุนรวมลดลงร้ อยละ 85.84 เนื่องจาก ปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 มีคา่ เสื่อมราคาที่เป็ นต้ นทุนทางอ้ อม จานวน
276,542.75 บาท ปี งบประมาณ พ .ศ. 2560 มี คา่ เสื่อมราคา จานวน 39,161.83 บาท ค่าเสื่อมราคา ลดลง
237,380.92 บาท เนื่องจากในปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 สานักงานสภาที่ปรึกษาฯ มีสินทรัพย์ที่หมดอายุการใช้ งาน
หลายรายการ

รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ ต้นทุนต่ อหน่ วย
ของสานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ
สาหรับปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 สานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีต้นทุนผลผลิต
รวมจานวน 64,963,254.36 บาท เมื่อเทียบกับปี งบประมาณ พ .ศ. 2559 ซึง่ มี จานวน 67,947,907.25 บาท
พบว่าต้ นทุนผลผลิตรวมในปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ลดลงจานวน 2,984,652.89 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 4.39 โดย
จาแนกตามประเภทค่าใช้ จา่ ยได้ ดงั นี ้
(หน่วย : บาท)
ต้ นทุนผลผลิตรวม
ประเภทค่ าใช้ จ่าย
ปี งบประมาณ
ปี งบประมาณ เพิ่มขึน้ /(ลดลง) คิดเป็ นร้ อยละ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
1. ค่าใช้ จา่ ยบุคลากร
52,667,211.80 50,774,270.33
(1,892,941.47)
(3.59)
2. ค่าใช้ จา่ ยด้ านการฝึ กอบรม
1,289,290.08
845,916.20
(443,373.88)
(34.39)
3. ค่าใช้ จา่ ยเดินทาง
107,900.00
10,700.00
(97,200.00)
(90.08)
4. ค่าตอบแทน ใช้ สอยวัสดุ
11,953,666.41 11,951,967.43
(1,698.98)
(0.01)
และค่าสาธารณูปโภค
5. ค่าเสื่อมราคาและ
1,591,411.67
960,335.40
(631,076.27)
(39.66)
ค่าตัดจาหน่าย
6. ค่าจาหน่ายจากการขาย
65.00
65.00
100.00
สินทรัพย์
7. ค่าใช้ จา่ ยอื่น
338,427.29
420,000.00
81,572.71
24.10
รวมต้ นทุนผลผลิต
67,947,907.25 64,963,254.36
(2,984,652.89)
(4.39)
จากการเปรี ยบเทียบต้ นทุนผลผลิต โดยจาแนกตามประเภทค่าใช้ จา่ ย จะเห็นว่า สานักงาน สภา
ที่ปรึกษาฯ มีคา่ ใช้ จา่ ยโดยรวมลดลง เนื่องจากประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 107/2557 ลงวันที่
21 กรกฎาคม 2557 ให้ สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซงึ่ ปฏิบตั หิ น้ าที่อยูใ่ นวันก่อนวันที่
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับนี ้ใช้ บงั คับสิ ้นสุดลง ทังนี
้ ้ให้ ข้าราชการและเจ้ าหน้ าที่ของสานักงาน
สภาที่ปรึกษาฯ ยังคงปฏิบตั หิ น้ าที่ตอ่ ไป ซึง่ นายกรัฐมนตรี อาจมอบหมายให้ ไ ปช่วยปฏิบตั หิ น้ าที่ในหน่วยงานอื่น
ตามกาหนดก็ได้ และสานักงานสภาที่ปรึกษาฯ ได้ นาแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี งบประมาณ พ .ศ. 2560 มาเป็ น
กิจกรรมหลักของสานักงานสภาที่ปรึกษาฯ มีผลให้ กิจกรรมย่อยของสานักงานสภาที่ปรึกษาฯ มีการเปลี่ยนแปลง

ตามภารกิจ หน้ าที่ และกิจกรรมย่อยบางกิ จกรรมต้ องสิ ้นสุดลงตามนัยข้ างต้ น ทาให้ คา่ ใช้ จา่ ยในการดาเนินงาน
ของสานักงานสภาที่ปรึกษาฯ ลดลง
ทังนี
้ ้ จากสาเหตุดงั กล่าวทาให้ สานักงาน สภาที่ปรึกษา ฯ เปลี่ยนกิจกรรมหลักและผลผลิตหลัก ให้
สอดคล้ องกับ แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี งบประมาณ พ .ศ. 2560 จึงทาให้ ไม่สามารถเปรี ยบเ ทียบกิจกรรมหลัก
และผลผลิตหลักระหว่างปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 และปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้

