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	 ในปีงบประมาณ	 2556	 ได้มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 โดย 
คณะกรรมการฯ	ชุดเดิมได้ปฏิบัติหน้าที่มาครบวาระก�าหนดส่ีปีในวันที่	3	กรกฎาคม	2556	ซึ่งได้ปฏิบัติภารกิจการ
พิจารณากลัน่กรองแผนงาน	โครงการส�าคญัต่าง	ๆ 	ทีส่�านกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ
เสนอบนหลกัวิชาการ	ค�านงึถึงคณุธรรม	จรยิธรรม	และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของสาธารณชนเพ่ือให้ได้ความเห็นทีเ่ป็น
ประโยชน์และสามารถน�าพาประเทศไปสู่การพัฒนาที่พึงประสงค์ของทุกภาคส่วนในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	 คณะกรรมการ	สศช.	 ได้ให้ความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการก�าหนดนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศอย่างต่อเน่ือง	 อาทิ	 แนวทางการพัฒนาเมืองอุตสหกรรมนิเวศเชิงบูรณาการ	 การขับเคลื่อน
ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมั่นคง	 	การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	 11	และได้พิจารณาโครงการ
ส�าคัญของหน่วยงานต่าง	 	 ๆ	ที่จัดส่งให้ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติวิเคราะห์
เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	 อาทิโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเพ่ือเสริม
ความมั่นคงระบบไฟฟ้า	 การพัฒนาระบบไฟฟ้าในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ฉบับท่ี	 11	 
พ.ศ.	2555-2559	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ห่างไกล	เป็นต้น	นอกจากนี้	ได้พิจารณางบประมาณ
ของรัฐวิสาหกิจประจ�าปีงบประมาณ	2556	และกรอบงบประมาณของรัฐวิสาหกิจประจ�าปีงบประมาณ	2557
	 ผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการ	สศช.	ชุดนี้	 ได้รับการตอบสนองเป็นอย่างดีจากคณะรัฐมนตรีในการน�า
ความเห็นไปประกอบการพิจารณาก�าหนดแนวทางเพ่ือผลกัดนัสูก่ารปฏิบตัต่ิอไป	ผมในนามของคณะกรรมการ	สศช.	
ต้องขอขอบคุณเลขาธิการฯ	คณะผู้บริหาร	รวมทั้งข้าราชการ	และเจ้าหน้าที่	สศช.	ทุกท่าน	ที่ได้ร่วมกันทุ่มเทแรงกาย	
แรงใจในการปฏิบติัภารกิจให้บรรลผุลส�าเรจ็อย่างเตม็ความสามารถมาอย่างต่อเน่ือง	และในโอกาสน้ี	ผมขอส่งก�าลงัใจ 
มายังทุกท่าน	ให้มุ่งมั่นอุทิศตนในการท�างานต่อไปอย่างไม่ย่อท้อ	เพื่อยังประโยชน์สูงสุดให้เกิดแก่ประเทศชาติและ
ประชาชนทุกคน	ตลอดไป

สำรอดีตประธำนกรรมกำรพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

(นายพนัส	สิมะเสถียร)
อดีตประธานกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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	 	 	 	 	 	 ในปีงบประมาณ	2556	คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติชุดปัจจุบันได้ปฏิบัติ	 หน้าท่ี 
มาตัง้แต่วันท่ี	13	สงิหาคม	2556		ในระยะเวลาหน่ึงเดอืนเศษท่ีผ่านมา	คณะกรรมการฯ	ได้มุง่มัน่พิจารณาเรือ่งต่าง	ๆ	
อย่างรอบคอบ	ยึดหลักความพอดี	มีเหตุผล	และตั้งอยู่บนหลักคุณธรรม	เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งให้แก่ประเทศ
และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคง	ยั่งยืน	และยังประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

	 คณะกรรมการ	สศช.	ได้ให้ข้อคดิเหน็ต่อการด�าเนินการท่ีเก่ียวข้องกับการก�าหนดนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสงัคมของประเทศ	อาท	ิแนวทางการขับเคลือ่นการเติบโตสเีขยีวของเมอืง	ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ	 ฉบับท่ี	 11	 	 และได้พิจารณาโครงการส�าคัญของหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ท่ีจัดส่งให้ส�านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติวิเคราะห์เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	 อาทิ	 โครงการขยาย
เขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ห่างไกล	 การลงทุนจัดตั้งสายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์	 และโครงการรถไฟฟ้าสาย 
สีเขียว	 ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต	 เป็นต้น	 นอกจากนี้	 ได้พิจารณกรอบงบประมาณของรัฐวิสาหกิจประจ�า
ปีงบประมาณ	2557
	 การด�าเนินงานของคณะกรรมการ	สศช.ทีผ่่านมา	นบัว่าประสบผลส�าเรจ็เป็นอย่างดย่ิีง	หากมองต่อไปในอนาคต	
ประเทศไทยยังคงเผชิญกับความท้าทายส�าคัญทั้งภายในและภายนอกประเทศท่ีจะส่งผลกระทบต่อทิศทางการ
พฒันาประเทศ	โดย	สศช.	จะมีบทบาทส�าคัญในการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสรา้งของระบบเศรษฐกจิ	สังคม	ทรัพยากร
และส่ิงแวดล้อม	และการบริหารจัดการประเทศ	 ขณะเดียวกับรับมือกับความเสี่ยงในหลายมิติท่ีอาจท�าให้ปัญหา
ต่าง	ๆ 	ทวีความรุนแรงมากขึ้น	การด�าเนินการดังกล่าวจะประสบความส�าเร็จต้องอาศัยการท�างานและประสานงาน
กับภาคีการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ	และประสิทธิผลซึ่งความร่วมแรง	ร่วมใจของผู้บริหาร	และเจ้าหน้าที่	สศช.	
จะเป็นปัจจัยที่มีความจ�าเป็นอย่างยิ่งต่อการบรรลุภารกิจที่มีความส�าคัญและท้าทายนี้

	 ผมในนามของคณะกรรมการ	 สศช.	 หวังเป็นอย่างย่ิงว่าทุกท่านจะตระหนักถึงความส�าคัญขององค์กรท่ีมี 
ต่อการพัฒนาประเทศนี้	และมีความภาคภูมิใจและก�าลังใจที่ดีในการสานต่อ	และผลักดันการพัฒนาสู่ความส�าเร็จ
ตามที่ตั้งใจไว้เพื่ออนาคตที่ดีของไทยสืบไป

สำรประธำนกรรมกำรพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

(นายพารณ	อิศรเสนา	ณ	อยุธยา)
ประธานกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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	 ในปีงบประมาณ	2556	ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต	ิ(สศช.)	ได้ด�าเนินงาน
ภายใต้ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ	สังคม	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	และการเมือง	ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง	ท�าให้	สศช.ซึ่งมีภารกิจในการเสนอแนะประเด็นนโยบาย	และความเห็นในการ
พัฒนาการการท�างานร่วมกับภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน	โดยค�านึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติเป็นส�าคัญ
	 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ฉบับท่ี	 11	 (พ.ศ.2555-2559)สู ่การปฏิบัติใน
ปีงบประมาณ	2556	สศช.	ได้เน้นการสร้างความรู	้ความเข้าใจให้กับภาคกีารพัฒนาทัง้หน่วยงานภาครฐั	ภาคเอกชน	
ภาคประชาสังคม	ทัง้ในส่วนกลางและหน่วยงานระดบัพ้ืนที	่อาทิ	การจดัประชมุเชงิปฏบิตักิารร่วมภาครฐัและเอกชน
ในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	11	การผนึกก�าลังขับเคลื่อนร่วมกับองค์กรประชาสังคม	และการลงพื้นที่เพื่อ
ศึกษาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศผ่านแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
	 นอกจากนี้	 สศช.	 ได้ด�าเนินการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์	 การวิเคราะห์และเสนอความเห็นต่อรัฐบาล	
การติดตามประเมินผล	และการสร้างองค์ความรู้เก่ียวกับการพัฒนาประเทศหลายประการ	 อาทิ	 การจัดท�าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยฉบับท่ี	 2	 (พ.ศ.	 2556	 –	 2560)	การขับเคลื่อนแผนพัฒนา 
ด่านชายแดนไทย-มาเลเซีย	 ในระยะ	10	ปี	 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค	
และองค์กรระหว่างประเทศ	การรายงานผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในปีแรกของแผนพัฒนาฯ	 
ฉบบัที	่11	การสนบัสนนุโครงการท่าเรอืน�า้ลกึและนิคมอตุสาหกรรมทวาย	การพฒันาแบบจ�าลองก�าลังแรงงานและ
การมีงานท�าเพื่อการวางแผนผลิตก�าลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศไทยในอนาคต	และการศึกษา
รูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการลดปัญหาหมอกควันพื้นที่ภาคเหนือ
	 การด�าเนินงานของ	สศช.	ตลอดปี	 2556	ที่ผ่านมา	บรรลุผลส�าเร็จอย่างดียิ่ง	ซึ่งความส�าเร็จดังกล่าวเกิดจาก 
เจ้าหน้าที่ของ	สศช.	ทุกคนได้ทุ่มเทความรู้	ความสามารถ	ประสบการณ์	และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการปฏิบัติ
ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่	 ผมขอแสดงความขอบคุณจากใจมา	ณ	ที่นี้	 และขอให้ผลส�าเร็จของงาน	
เป็นเสมือนรางวัลที่จะเติมแรงใจให้แก่เจ้าหน้าท่ีทุกคน	มุ่งมั่น	พากเพียรในการท�างานเพ่ือน�าพาประเทศไปสู่การ
พัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน	อันจะสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ประเทศชาติ	ต่อไป

สำรเลขำธิกำรคณะกรรมกำร
พัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

(นายอาคม	เติมพิทยาไพสิฐ)
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

6



รายงานประจำ ปี 2556 7

ผลการพัฒนาประเทศในปีแรก
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 



แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ฉบับที่ ๑๑
พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ส�านักนายกรัฐมนตรี
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	 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต	ิฉบบัท่ี	11	(พ.ศ.2555-2559)	เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะ
ปานกลาง	ประกาศใช้เมือ่	1	ตลุาคม	2554	ได้น้อมน�าหลกั	“ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง”	มาเป็นปรชัญาน�าทาง
ในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเน่ือง	ยึดแนวคดิการพัฒนาอย่างบรูณาการเป็นองค์รวม	ท้ังมติติวัคน	สังคม	เศรษฐกจิ	
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	และธรรมาภิบาล	ให้ความส�าคญักับการมส่ีวนร่วมของทุกภาคส่วนในสงัคมใน
กระบวนการพัฒนาประเทศ	 เพ่ือมุ่งให้เกิดภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมให้เกิดขึ้นท้ังในระดับปัจเจก	 ครอบครัว	
ชมุชน	สงัคม	และประเทศชาตสิามารถปรบัตวัรองรบัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงได้อย่างเหมาะสม	ก�าหนดวิสยัทศัน์
มุ่งสู่	“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข	ด้วยความเสมอภาค	เป็นธรรม	และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง”	น�าไปสู่
การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของคนและสังคมไทย	โดยก�าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา	6	ยุทธศาสตร์	 ได้แก่	
ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสงัคม	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสูส่งัคมแห่งการเรยีนรูต้ลอดชวีติอย่างย่ังยืน	
ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร	ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน	ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
สู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน	 ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและสังคม	และยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	

	 ปี	2555	เป็นปีแรกของการพัฒนาประเทศตามแนวทางของแผนพัฒนาฯ	ฉบบัท่ี	11	
ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	จึงได้จัดท�ารายงาน
การติดตามประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	 ปีแรกของ 
แผนพัฒนาฯ	 ฉบับที่	 11	 ขึ้น	 ประกอบด้วย	 การติดตามประเมินผลการประยุกต์ใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	การติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ	
ฉบบัที	่11	สูก่ารปฏิบตั	ิการประเมนิผลกระทบการพัฒนาด้วยดชันีความอยู่เย็นเป็นสขุ
ร่วมกันในสังคมไทย	และผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	11	

ผลการพัฒนาประเทศในปีแรก
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 
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 การติดตามประเมินผลการประยุกต์ใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ในปีแรกของแผนพัฒนาฯ  
ฉบับที่ 11 
	 ประเทศไทยได้น้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงเป็นหลักในการพัฒนาประเทศตั้งแต่หลังจากเกิด
วิกฤติเศรษฐกิจในช่วงเริ่มต้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาต	ิฉบบัท่ี	8	ในปี	2540	จนถึงปัจจบุนั	ส่งผลให้มี
การประยุกต์ใช้ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างกว้างขวาง	
ดังนี้
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	 1.	ภาพรวมของการประยกุต์ใช้ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง	การเผยแพร่ความรูค้วามเข้าใจปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นไปอย่างทั่วถึง	ผลจากการส�ารวจการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในปีแรกของ
แผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	11	ของส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 (สศช.)	พบว่า	ส่วน
ใหญ่มกีารรบัรูแ้ละเข้าใจ	และมกีารประยุกต์ใช้ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง	วิธีการประชาสมัพันธ์เพ่ือส่งเสรมิการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้ผลมากที่สุดได้แก่	 การยกตัวอย่างให้เห็นเป็นรูปธรรมว่า	น�าไปใช้ใน
ชีวิตจริงได้อย่างไรโดยการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน	 ผู้ท่ีประยุกต์ใช้ส่วนใหญ่ได้รับการฝึกอบรม	ศึกษาดูงาน	หรือ
เรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	1-5	ครั้ง	และศึกษาดูงานจากภาคราชการมากที่สุด	ขณะที่ผู้ที่ไม่
เคยได้รับการอบรมหรือศึกษาดูงานเลยในปี	2555	มีสัดส่วนสูงเป็นอันดับ	2	ประชาชนส่วนใหญ่ประยุกต์ใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงจนถึงปัจจบุนัและท�าเป็นประจ�าจนเป็นวิถีชวิีต	โดยประยุกต์ใช้กับวธีิปฏบิตัใินการท�างานมาก
ที่สุด	และมีวัตถุประสงค์ในการด�าเนินชีวิตตามหลักคุณธรรม	จริยธรรม	ส่วนใหญ่ได้ผลบรรลุตามวัตถุประสงค์หลัก
ที่ตั้งไว้ในระดับมากและมีความย่ังยืน	ส�าหรับผู้ที่ไม่ประยุกต์ใช้อยู่ในภาคเอกชนมากท่ีสุด	สาเหตุท่ีไม่ประยุกต์ใช้
เน่ืองจากเห็นว่าปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่เหมาะกับตนเอง	ในด้านปัญหาและอปุสรรคส่วนใหญ่เป็นเรือ่งการ
ขาดความรู้ในการประยุกต์ใช้	

	 2.	 การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของภาคี
การพัฒนา	ภาคสถาบนัการศกึษามสัีดส่วนความรูค้วามเข้าใจใน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับมาก	มีสัดส่วนการ
ประยุกต์ใช้สูงกว่าภาคีอื่นๆ	และสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์
หลักที่ตั้งไว้ในการประยุกต์ใช้มากกว่าภาคีอื่นๆ	 อย่างไรก็ตาม	
บคุลากร/สถาบนัการศกึษาท่ีไม่เคยได้รบัการอบรมหรอืศกึษาดูงาน
ในปี	2555	มีสัดส่วนมากกว่าภาคีอื่นๆ	ขณะที่ภาคประชาสังคมมี
ระยะเวลาการประยุกต์ใช้สงูกว่าภาคอีืน่ๆ	มกีารประยุกต์ใช้มานาน
กว่าภาคอีืน่		ภาคประชาสังคมยังมสีดัส่วนการประยุกต์ใช้เป็นประจ�า	
และได้รับการอบรมหรือศึกษาดูงานมากกว่าภาคอื่นๆ	

 3.	 ผลท่ีเกิดจากการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ด้านเศรษฐกิจ	 ไทยมีภูมิคุ้มกันต่อปัจจัย
ภายนอกทีส่่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ	แต่ภูมคิุม้กันในระยะยาวยังคงเป็นประเดน็ท้าทาย	ในด้านสงัคม	คนไทย
มกีารใฝ่รูม้ากขึน้	แต่คณุภาพการศกึษาและการมคีณุธรรมยังคงมปัีญหา	ขณะท่ีการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพ	แต่คุณภาพสิ่งแวดล้อมยังเป็นประเด็นท้าทาย	

 4.	 ข้อเสนอแนะ	ควรเน้นการสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการศึกษา	ส่งเสริมให้มีความรู้
ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง	 เผยแพร่กรณีตัวอย่างของการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างแพร่หลาย	 เน้นการส่งเสริมการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเอกชน	และภาครัฐ
ควรให้การอบรม	ศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง	
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ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันของสังคมไทย
	 1.	 สังคมไทยมีระดับความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันเพิ่มขึ้นมาอยู่ในระดับปานกลางในปีแรกของ 
แผนพฒันาฯ	ฉบบัท่ี	11	ค่าดชันีเพ่ิมขึน้จากร้อยละ	65.76	ในปี	2550	เป็นร้อยละ	69.87	ในปี	2554	และร้อยละ	71.36	
ในปี	2555	ซึ่งเป็นปีแรกของแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	 11	ยกระดับจากต้องปรับปรุงมาเป็นระดับปานกลาง	 โดยปัจจัย
เก้ือหนุนทีส่่งผลให้ความอยู่เย็นเป็นสขุร่วมกันในสงัคมไทยเพ่ิมขึน้เกิดจากความเข้มแข็งของชมุชน	เศรษฐกิจมคีวาม
เข้มแข็งและเป็นธรรม	ครอบครัวมีความอบอุ่น	และสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล	ส�าหรับปัจจัยบั่นทอนที่ส่ง
ผลกระทบทางลบต่อความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย	คือ	 สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศสมดุลท่ีปรับตัว 
ลดลง	ขณะที่การมีสุขภาวะค่อนข้างทรงตัวไม่เปลี่ยนแปลง	

แผนภูมิที่ 1 ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ปี 2549 - 2555

ที่มา	:	ส�านักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา	ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 2.	 เศรษฐกิจเข้มแข็งและเป็นธรรม	ชุมชนเข้มแข็งปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ในระดับดี	ขณะที่ครอบครัว
มีความอบอุ่นและสงัคมประชาธปิไตยท่ีมีธรรมาภบิาลปรบัเพิม่ขึน้	ดชันชีมุชนเข้มแขง็	เศรษฐกิจเข้มแขง็และ
เป็นธรรม	ครอบครัวอบอุ่นและสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลเปลี่ยนแปลงในทิศทางดีขึ้น	ดัชนีชุมชนเข้มแข็ง
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ	46.38	ในปีแรกของแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	 10	 เป็นร้อยละ	76.47	ในปี	2554	และ 
เพ่ิมขึน้เป็นร้อยละ	81.00	ในปี	2555	ซึง่เป็นปีแรกของแผนพัฒนาฯ	ฉบบัท่ี	11	เน่ืองจากชมุชนมกีารช่วยเหลอืเก้ือกูล
สามารถพึ่งตนเอง	มีการเรียนรู้ร่วมกันในการแก้ไขปัญหา	ดัชนีเศรษฐกิจเข้มแข็งและเป็นธรรมปรับเพิ่มจากร้อยละ	
74.22	เป็นร้อยละ	76.73	และร้อยละ	80.10	ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน	จากการที่เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ	
และพ่ึงตนเองได้มากขึ้น	 ขณะท่ี	ครอบครัวมีความอบอุ่นเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ	 68.31	จากการท่ีสมาชิกในครอบครัว
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ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่	 เอาใจใส่ดูแลกันและมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันมากขึ้น	ส่วนสังคมประชาธิปไตยท่ีม ี
ธรรมาภิบาลเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็นร้อยละ	55.56	แต่ยังอยู่ในระดับต้องปรับปรุง

 3.	 สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศสมดุลและการมีสุขภาวะของคนไทยเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ความ
อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยลดลง	ดัชนีสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศสมดุลลดลงจากร้อยละ	69.85	ใน
ระยะปลายแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	10	เป็นร้อยละ	64.69	ในปีแรกของแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	11	อยู่ที่ระดับการพัฒนา
ต้องปรับปรุง	 เป็นผลจากความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	คุณภาพส่ิงแวดล้อมเส่ือมโทรมและระบบนิเวศท่ี
ลดความอุดมสมบูรณ์ลง	ขณะที่การมีสุขภาวะของคนไทยค่อนข้างทรงตัวไม่เปลี่ยนแปลง	ดัชนีการมีสุขภาวะลดลง
เลก็น้อยจากร้อยละ	72.11	เป็นร้อยละ	72.03	ในช่วงระยะเดยีวกัน	เนือ่งจากปัญหาความเจบ็ป่วยด้วยโรคท่ีป้องกันได้	
และคุณภาพการศึกษายังเป็นปัญหาส�าคัญที่ต้องเร่งแก้ไข

การบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
	 1.	 การสร้างความเป็นธรรมในสังคม
	 	 1.1	 การกระจายรายได้ในภาพรวมดขีึน้เลก็น้อย	โดยค่าสมัประสทิธ์ิความไม่เสมอภาคด้านรายได้	(Gini	
coefficient)	 ลดลงจาก	 0.496	 ในปี	 2550	 เป็น	 0.487	 ในปี	 2552	 และ	 0.484	 ในปี	 2554	 อย่างไรก็ตาม 
ความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนร้อยละ	 10	 ท่ีรวยท่ีสุดกับกลุ่มคนร้อยละ	 10	 ท่ีจนท่ีสุดยังคงห่างกันถึง	 
25.1	เท่า	นอกจากนี้	สัดส่วนของมูลค่าผลผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ในปี	2554	คิดเป็นร้อยละ	36.6	ซึ่งมีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ	38.7	ในปี	2550

  1.2	 ชุมชนมีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง	 จาก
ร้อยละ	46.36	ในปี	2550	เป็นร้อยละ	76.47	ในปี	2554	การคุ้มครอง
ทางสังคมมีความครอบคลุมมากขึ้นโดยประชากรร้อยละ	99.90	ของ
ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพทั่วประเทศ	สามารถเข้าถึงการคุ้มครอง
ทางสังคมทีม่คีณุภาพ	และได้มกีารปรบัปรงุและพัฒนาระบบประกัน
สขุภาพให้ประชาชนได้รบัการคุม้ครองสทิธิครบถ้วนภายใต้ระบบทีม่ี
มาตรฐานเดียวกันเพื่อลดความเหลื่อมล�้าของ	3	กองทุน	และสัดส่วน
ของแรงงานนอกระบบประกันสงัคมทีเ่ข้าถึงระบบสวัสดกิารสงัคมเพ่ิมขึน้เลก็น้อย	เป็นร้อยละ	3.28	ของก�าลงัแรงงาน
ทั้งหมด	

 	 1.3	 โอกาสในการด�ารงต�าแหน่งในระดับบริหารและระดับการตัดสินใจของผู้หญิงยังไม่เท่าเทียม
กับเพศชาย	 โดยโอกาสท่ีผู้หญิงจะเข้าไปมีบทบาทในการตัดสินใจภาคการเมืองระดับท้องถ่ินมีเพียงร้อยละ	 6.43	
และผู้หญิงที่เป็นผู้บริหารระดับสูงของภาคเอกชน	มีเพียงร้อยละ	39	ในปีแรกของแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	11	ซึ่งลดลง
จากปี	2554

 	 1.4	 ประเทศไทยมีการบริหารจัดการท่ีโปร่งใส	 และมีประสิทธิภาพมากขึ้นเล็กน้อย	 สะท้อนจาก
คะแนนภาพลักษณ์การคอรัปชั่นของไทยเพ่ิมขึ้น	 3.4	คะแนน	จากคะแนนเต็ม	 10	 ในปี	 2554	 เป็น	 37	คะแนน 
จากคะแนนเต็ม	 100	 ในปี	 2555	 ในทางกลับกันคะแนนดัชนีสันติภาพโลก	 (Global	 Peace	 Index)	 ในปี	 2555	 
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มีค่าเท่ากับ	 2.303	 ซึ่งเพ่ิมข้ึนเล็กน้อยจากปี	 2554	สะท้อนว่าความขัดแย้งในสังคมไทยเพ่ิมมากขึ้น	กระทบต่อ 
ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน	และความสุขของคนในประเทศลดลง

ตารางที่ 3 ดัชนีสันติภาพโลกและดัชนีความสงบสุข ปี 2550 - 2555

ตัวชี้วัด แผนฯ 10 แผนฯ 11

2550 2551 2552 2553 2554 2555

1. ดัชนีสันติภาพโลก 
(Global Peace Index)

2.491
(อันดับที่ 

105)

2.424
(อันดับที่ 

118)

2.353
(อันดับที่ 

118)

2.393
(อันดับที่ 

124)

2.247
(อันดับที่ 

107)

2.303
(อันดับที่ 

126)

2. ดัชนีความสงบสุข 
(Positive Peace Index)

2.982
(อันดับที่ 

66)

	 2.	 การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน	
 	 2.1	 อัตราการเจรญิพนัธุร์วมของประชากรไทยอยู่ทีร่ะดบั	1.62	ใกล้เคยีงกับเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ไม่
ต�่ากว่า	1.6	ระดับเชาว์ปัญญาของเด็กไทยมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ	91.4	ในปี	2551-2552	เป็นร้อยละ	98.59	
ในปี	2554	ผ่านเกณฑ์ที่องค์การอนามัยโลกก�าหนดไว้	90-110	และมีแนวโน้มจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนด
ไว้ที่ระดับ	100	ในช่วงแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	11	

 	 2.2	 คุณภาพการศึกษาไทยและบุคลากรทางด้านการวิจัย
และพัฒนาต�่ากว่าเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	 11	คนไทยมี
การศึกษาเฉลี่ย	8.2	ปี	ในปี	2554	ต�่ากว่าเป้าหมายที่ก�าหนดให้คนไทยมี
จ�านวนปีการศกึษาเฉลีย่เพ่ิมข้ึนเป็น	12	ปี	บคุลากรทางด้านการวจิยัและ
พัฒนาเพ่ิมขึน้จาก	6.76	คนต่อประชากร	10,000	คนในปี	2550	เป็น	9.01	คน 
ในปี	2552	ขณะที่เป้าหมายที่ก�าหนดไว้	15	คน	ขณะที่คุณภาพแรงงาน
ในปีแรกของแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	11	มีการปรับตัวค่อนข้างดี	 เมื่อเทียบ
กับปี	2554	โดยผลิตภาพแรงงานปี	2555	อยู่ที่	125,784	บาทต่อคนต่อปี	หรือขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี	2554	ร้อยละ	
5.19	สูงกว่าเป้าหมายที่ก�าหนดให้อัตราเพิ่มของผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยไม่ต�่ากว่าร้อยละ	3.0	ต่อปี	

  2.3	 ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพมีแนวโน้มลดลงในทิศทางท่ีเป้าหมายยุทธศาสตร์ก�าหนดไว้	 พิจารณา
จากอัตราการเจบ็ป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรือ้รงัและพฤตกิรรมเสีย่งด้านสขุภาพของคนไทย	อตัราเพ่ิมของการเจบ็ป่วย
ด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมีแนวโน้มลดลงในบางโรค	ได้แก่	โรคมะเร็ง	เบาหวาน	และโรคหลอดเลือดสมอง	ขณะที่กลุ่ม
เยาวชนมีพฤติกรรมเสี่ยงเพิ่มขึ้น	เริ่มสูบบุหรี่และดื่มสุราขณะอายุยังน้อย	และมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย	
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แผนภูมิที่ 2 ประชาชนไทยที่มีหลักประกันสุขภาพ ปี 2550 - 2555

62.4
62.5

62.7
63.5

63.9

64.6

ที่มา:	ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

แผนภูมิที่ 3 รายจ่ายด้านสุขภาพ ปี 2550 - 2555

ที่มา	:	โครงการศึกษาวิจัยการลงทุนด้านสังคมภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม	

	 และการปรับตัวสู่สังคม-เศรษฐกิจฐานความรู้	สศช.,	2556

238,442
293,959

316,034

369,532
383,902

398,513
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	 3.	 ความเข้มแข็งภาคเกษตร	 ความมั่นคงของอาหารและ
พลังงาน	
 	 1.	 สัดส่วนมูลค่าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
เท่ากับร้อยละ	 11.6	 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต�่ากว่า 
เป้าหมายร้อยละ	16.0	ขณะทีก่ารผลติสนิค้าเกษตรทีม่แีนวโน้มเพ่ิมขึน้	
โดยเฉพาะ	พืชเศรษฐกิจ	เช่น	ยางพารา	มันส�าปะหลัง	เป็นต้น	อย่างไร
ก็ตาม	ต้นทนุการผลติมแีนวโน้มเพ่ิมสงูขึน้	ส่งผลกระทบต่อความสามารถ
ในการแข่งขนัในตลาดโลก	ด้านความมัน่คงด้านรายได้ของเกษตรกรยงั
มีปัญหา	

 	 2.	 สัดส่วนรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรต่อรายได้
เงนิสดสทุธขิองครวัเรอืนเกษตร	มีแนวโน้มลดลง	จากร้อยละ	40.71	
ในปี	2551	เหลือร้อยละ	36.56	ในปี	2555	และมีรายได้จากภาคเกษตร
คดิเป็นสดัส่วนน้อยกว่าร้อยละ	50	ของรายได้ท้ังหมด	ซึง่มคีวามเสีย่งต่อ
ความมั่นคงของครัวเรือนในภาคการเกษตร	 เน่ืองจากต้นทุนการผลิต
ทางการเกษตรเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง	 ขณะท่ีราคารับซื้อในท้องตลาด
กลบัมคีวามผันผวนและลดลงจากภาวะเศรษฐกิจโลกและมผีลผลติเกิน
ความต้องการ	

 	 3.	 การผลติพลงังานทดแทนมีปรมิาณเพ่ิมขึน้	ได้แก่	เอทานอล	
ผลิตได้เพิ่มขึ้นจาก	0.48	ล้านลิตร/วัน	ในปี	2550	เป็น	1.34	ล้านลิตร/วัน	
ในปี	 2555	 และไบโอดีเซล	 ผลิตได้เพ่ิมขึ้นจาก	 0.19	 ล้านลิตร/วัน	 
ในปี	2550	เป็น	2.40	ล้านลิตร/วัน	ในปี	2555	รวมทั้งมีการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าจากชีวมวล	ก๊าซชีวภาพ	ของเสียจากครัวเรือน	 วัสดุเหลือใช้จาก

 	 2.4	 บทบาทของสถาบันทางสังคมในการ 
บ่มเพาะและหล่อหลอมคนไทยให้เป็นคนด	ีมีคุณธรรม
จริยธรรมมีการเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก	สะท้อนได้จาก
ดัชนคีรอบครวัอบอุน่ทีม่สีดัส่วนเพ่ิมขึน้จากร้อยละ	65.17	
ในปี	2554	 เป็นร้อยละ	68.31	ในปี	2555	อย่างไรก็ตาม 
ผู้ถูกกระท�าความรุนแรงในครอบครัวเพ่ิมขึ้นจาก	 33	คน	
ในปี	2551	เป็น	69	คนในปี	2555	สถาบนัชมุชนช่วยกระตุน้
ให้คนในชมุชนได้เรยีนรูโ้ดยผ่านศนูย์การเรยีนไอซท่ีีชมุชน
ในปี	2555	มีศูนย์เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย	1,881	ศูนย์	และ	
ผู้ใช้บริการ/ฝึกอบรม	36.26	ล้านคน	เทียบกับปี	2554	มี
ศูนย์	1,879	แห่ง	และมีผู้ใช้บริการ/ฝึกอบรม	19.76	ล้านคน	
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ภาคเกษตร	เพิ่มจาก	1,695	เมกะวัตต์	ในปี	2552	เป็น	2,196	เมกะวัตต์	ในปี	2555	ขณะที่ปริมาณการใช้พลังงาน
ความร้อน	(แสงอาทิตย์	ชีวมวล	และขยะ)	มีการผลิตได้เพิ่มขึ้นจาก	3,306	พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ/ปี	ในปี	2551	
เพิ่มเป็น	5,718	พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ/ปี	ในปี	2555	แสดงถึงแนวโน้มการพัฒนาพลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่อง

 	 4.	 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน	
  	 4.1	 เศรษฐกจิขยายตวัและมีเสถียรภาพมากขึน้	ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศขยายตวัเพ่ิมขึน้
จากร้อยละ	0.1	ในปี	2554	เป็นร้อยละ	6.4	ในปี	2555	เป็นผลจากการด�าเนินมาตรการภาครฐัจนท�าให้เศรษฐกิจฟ้ืนตวั	
อัตราเงินเฟ้อเท่ากับร้อยละ	3.0	อยู่ในกรอบเป้าหมายไม่เกินร้อยละ	3.5	ผลิตภาพการผลิตรวมเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ	
3.69	สูงกว่าเป้าหมายท่ีก�าหนดให้ไม่ต�า่กว่าร้อยละ	3	ต่อปี	สดัส่วนผลติภัณฑ์มวลรวมสาขาเกษตรและอตุสาหกรรม
เกษตรร้อยละ	 11.6	 ต�่าเป้าหมายที่ก�าหนดให้ไม่ต�่ากว่าร้อยละ	 16.0	 ขณะท่ี	 สัดส่วนการผลิตสินค้าและบริการ
สร้างสรรค์ขยายตัวร้อยละ	0.4	ต�่ากว่าเป้าหมายร้อยละ	5	ต่อปี	

ที่มา	:	ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หมายเหตุ	:	อุตสาหกรรมเกษตรอื่นๆ	รวมบ่มใบยาสูบ	สิ่งทอในครัวเรือน	และยางแผ่นรมควัน

 	 4.2	 ความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจอยู่ท่ีอันดบั	30	ขณะท่ีความสามารถในการประกอบ
ธุรกิจอยู่ในอันดับที่	17	ในปี	2555	ส�าหรับค่าใช้จ่ายและการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเป็นร้อยละ	0.26	ในปี	
2554	ต�า่กว่าเป้าหมายท่ีให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	1	ในปี	2559	ส่วนการลงทุนวิจยัและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครฐั
เท่ากับ	42:58	ต�า่กว่าเป้าหมายท่ีให้เพ่ิมขึน้เป็น	70:30	 ด้านต้นทุนโลจสิตกิส์สามารถควบคมุสดัส่วนต้นทุนโลจสิตกิส์ 
ที่ร้อยละ	14.3	เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนดให้ต�่ากว่าร้อยละ15	แต่การเพิ่มสัดส่วนการขนส่งทางรางอยู่ที่ร้อยละ	
2	ต�่ากว่าเป้าหมายร้อยละ	5.0	เมื่อสิ้นสุดแผนฯ	11	

ตารางที่ 6 โครงสร้างและอัตราการขยายตัวของภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2550 - 2555
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ตารางที่ 10 ต้นทุนโลจิสติกส์ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ปี 2550 - 2555

ที่มา	:	ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 	 4.3	 ประสิทธิภาพการใช้พลังงานอยู่ที่	15.0		สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงาน
ขั้นสุดท้ายอยู่ท่ีร้อยละ	13.0	สัดส่วนมูลค่าการน�าเข้าพลังงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศอยู่ท่ีร้อยละ	12.7	 
เพิ่มขึ้นร้อยละ	8.5	ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนดให้ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ	3.0

 5.	 การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
 	 5.1	 ดชันีความสามารถการอ�านวยความสะดวกทางการค้า	(Enabling	Trade	Index:	ETI)	สถานภาพ
ความสามารถของประเทศไทยเพิม่ขึน้	จากอนัดบัที	่60	ในปี	2553	มาอยู่ในอนัดับที	่57	จากทัง้หมด	132	ประเทศ	
ในปี	2555	อนัดบัความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจในภาพรวม	ประเทศไทยอยู่ในอนัดบัทีด่ขีึน้คอืจากอนัดบัท่ี	19	
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ในปี	2554	มาเป็นอันดับที่	17	ในปี	2555	จากจ�านวนทั้งหมด	183	ประเทศ	ซึ่งหมายถึงเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ	
อืน่ๆ	ทัว่โลก	หน่วยงานภาครฐัมีประสทิธิภาพเพ่ิมขึน้ในการบรกิารและอ�านวยความสะดวกส�าหรบัการประกอบธุรกิจ
และร่วมลงทุน	ส�าหรับสัดส่วนการใช้สิทธิประโยชน์จากความตกลงทางการค้าเสรีต่อมูลค่าส่งออกรวมมีสัดส่วน 
ลดลงจาก	61.30	ในปี	2554	เป็น	47.32	ในปี	2555	ซึ่งอาจเนื่องจากผู้ประกอบการไทยยังไม่สามารถใช้สิทธิพิเศษ
ภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีได้อย่างเต็มที่	

 	 5.2	 ต้นทุนการประกอบธรุกิจมีแนวโน้มลดลง	จากการประมาณการเบือ้งต้นพบว่าต้นทุนค่าขนส่งสนิค้า
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลงจากร้อยละ	7.3	ในปี	2554	เป็นร้อยละ	7.1	ในปี	2555	และต้นทุนการเก็บ
รักษาสินค้าคงคลังต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	ลดลงจากร้อยละ	6.1	ในปี	2554	เป็นร้อยละ	5.9	ในปี	2555	
เน่ืองจากประสิทธิภาพในการจัดการระบบโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการที่ดีขึ้นจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและ
ระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยในการบริหารการขนส่งและสินค้าคงคลังในสถานประกอบการ	 	ส�าหรับมูลค่าการค้า
ชายแดนระหว่างไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านในอนุภูมิภาค	ขยายตัวเพ่ิมสูงขึ้นกว่าปี	 2554	 ร้อยละ	2.23	 โดยมีการ 
น�าเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ	13.85	ในขณะที่การส่งออกลดลงร้อยละ	4.00	

	 6.	 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
	 	 6.1	 ฟื้นฟูพื้นท่ีป่าไม้และป่าอนุรักษ์ด�าเนินการได้มากขึ้น	 พ้ืนท่ีป่าไม้
เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ	33.65	 ในปี	 2555	จากร้อยละ	33.56	 ในปี	 2553	สัดส่วนพ้ืนที่
อนุรักษ์ต่อพ้ืนท่ีประเทศมีร้อยละ	20.22	สูงกว่าเป้าหมายของแผนท่ีก�าหนดให้พ้ืนท่ี
อนุรกัษ์ต่อพ้ืนท่ีประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ	19	ส่วนการเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าชายเลนในปี	2555	
สามารถด�าเนินการได้เพียง	1,797	ไร่	ต�า่กว่าเป้าหมายท่ีก�าหนดให้เพ่ิมพ้ืนทีป่่าชายเลน
ไม่น้อยกว่าปีละ	5,000	ไร่	

 	 6.2	 การเพิม่พืน้ท่ีชลประทานสามารถด�าเนินการได้สงู
กว่าเป้าหมาย	จาก	29.60	ล้านไร่	ในปี	2554	เป็น	29.83	ล้านไร่	ใน
ปี	2555	หรือเพิ่มขึ้นปีละ	230,000	ไร่	สูงกว่าเป้าหมายที่ก�าหนดให้
เพิ่มพื้นที่ชลประทานเฉลี่ยปีละ	200,000	ไร่	ส�าหรับสัดส่วนจ�านวน
หมู่บ้านที่ขาดแคลนน�้าต่อจ�านวนหมู่บ้านท้ังประเทศมีแนวโน้ม 
ลดลงจากร้อยละ	8.65	 ในปี	 2550	 เหลือร้อยละ	3.17	 ในปี	 2554	
อย่างไรก็ตาม	 สัดส่วนจ�านวนหมู่บ้านที่ประสบอุทกภัยต่อจ�านวน
หมู่บ้านทั้งประเทศยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโดยตลอด	จากร้อยละ	
17.14	ในปี	2550	เพ่ิมเป็นร้อยละ	71.22	ในปี	2554	ท้ังน้ีสาเหตสุ่วนหน่ึง	
เน่ืองจากปี	2554	เป็นปีท่ีเกิดอทุกภยัท่ีร้ายแรงทีส่ดุของประเทศด้วย

 	 6.3	 สัดส่วนคุณภาพน�้าในแหล่งน�้าหลักและแม่น�้าสายส�าคัญท่ีอยู่ในเกณฑ์ตั้งแต่พอใช้ขึ้นไป 
เพิม่ขึน้	จากร้อยละ	77	ในปี	2554	เป็นร้อยละ	82	ในปี	2555	สูงกว่าเป้าหมายของแผนฯ	และสามารถฟ้ืนฟคุูณภาพ
น�้าทะเลชายฝั่ง	ท�าให้สัดส่วนคุณภาพน�้าทะเลชายฝั่งที่อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมากลดลงจากร้อยละ	 3	 ในปี	 2554	
เหลือเพียงร้อยละ	1	ในปี	2555	รวมทั้งการจัดการขยะดีขึ้น	อัตราการก�าจัดขยะชุมชนอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพิ่ม



Annual Report 2556
Off ice of the National Economic and Social Development Board

20

ขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ	35.3	ในปี	2554	เป็นร้อยละ	36	ในปี	2555	
แต่ยังต�่ากว่าเป้าหมายท่ีให้มีการจัดการขยะชุมชนอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาลเพ่ิมขึ้นมากกว่าร้อยละ	50	ขณะที่การน�าขยะกลับมาใช้
ใหม่มแีนวโน้มลดลงเหลอืเพียงร้อยละ	22	ในปี	2555	จากร้อยละ	26	
ในปี	2554	ต�่ากว่าเป้าหมายของแผนที่ก�าหนดให้มีการน�าขยะกลับ
มาใช้ใหม่ไม่น้อยกว่าร้อยละ	30

 6.4	 พัฒนาเครื่องมือและกลไกในการบริหารจัดการ
รองรบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศ	จดัท�าแผนแม่บทการ
บริหารจัดการน�้าที่ครอบคลุมการพัฒนาคลังข้อมูล	 พัฒนาระบบ
ฐานข้อมลูและเทคโนโลยีในด้านการป้องกันสาธารณภัย	เชือ่มโยง
และแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านสาธารณภัย	 เพ่ือน�าไปสู่คลังข้อมูล
สาธารณภัยแห่งชาต	ิอย่างไรก็ตาม	ขดีความสามารถในการจดัการ
เพ่ือรองรบัผลกระทบยงัอยู่ในระดบัต�า่	ส่งผลให้มลูค่าความเสยีหาย
จากภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึนอย่างมากตลอด	 
5	ปีทีผ่่านมาจาก	2,120	ล้านบาทในปี	2550	เป็น	23,839	ล้านบาท
ในปี	2554
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คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา  
ประธานกรรมการ

นางจุรี วิจิตรวาทการ
กรรมการ

นายอาชว์ เตาลานนท์
กรรมการ
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นายศักรินทร์ ภูมิรัตน
กรรมการ

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ
กรรมการ

นายสนิท อักษรแก้ว
กรรมการ

นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล
กรรมการ
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นายศุภวุฒิ สายเชื้อ
กรรมการ

นายอัชพร จารุจินดา
กรรมการ

นายนนทิกร กาญจนะจิตรา
กรรมการ 
(เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน)

นายอ�าพน กิตติอ�าพน
กรรมการ
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นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล
กรรมการ
(ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย)

นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ
กรรมการ
(ผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ)

นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ กรรมการและเลขานุการ

นายสมชัย สัจจพงษ์
กรรมการ
(ผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง)
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คณะผู้บริหาร

นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ
เลขาธิการฯ

นายปรเมธี  วิมลศิริ
รองเลขาธิการฯ

นายชาญวิทย์  อมตะมาทุชาติ
รองเลขาธิการฯ
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นางนิตยา  กมลวัทนนิศา
รองเลขาธิการฯ

นายธานินทร์  ผะเอม
รองเลขาธิการฯ

นางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ
รองเลขาธิการฯ

นางสาวลดาวัลย์  ค�าภา
รองเลขาธิการฯ
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นายนพพร  มนูญผล
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน

นางสาวสุมาลี  เดชานุรักษ์นุกูล
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน

นางปัทมา  เธียรวิศิษฎ์สกุล
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน

นางสาวภารณี  วัฒนา
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน
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นายประพันธ์  มุสิกพันธ์
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน

นายจิระพันธ์  กัลลประวิทย์
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน

นางสาวพจณี  อรรถโรจน์ภิญโญ
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน

นายมนตรี  บุญพาณิชย์
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน
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นายวิทยา  ปิ่นทอง
ผู้อ�านวยการส�านักประเมินผลและ
เผยแพร่การพัฒนา

นายดนุชา  พิชยนันท์
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน

นางวิลาวัลย์  ตันรัตนกุล
ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมภาคเหนือ

นางสมศรี  เหลืองมณีรัตน์
ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
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นายสุทิน  ลี้ปิยะชาติ
ผู้อ�านวยการส�านักงานเลขาธิการ

นายสุริยา  จันทรกระจ่าง
ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายสุรชัย  คุ้มสิน
รักษาการผู้อ�านวยการส�านักวางแผน
การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม

นายทีปรัตน์  วัชรางกูร
ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมภาคกลาง
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นางธิดา  พัทธธรรม
ผู้อ�านวยการส�านักวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ  

นายวิโรจน์  นรารักษ์
ผู้อ�านวยการส�านักบัญชีประชาชาติ

นางปิยนุช  วุฒิสอน
ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาฐานข้อมูลและ
ตัวชี้วัดภาวะสังคม  

นางสาวจินางค์กูร  โรจนนันต์
ผู้อ�านวยการส�านักยุทธศาสตร์และ
การวางแผนพัฒนาทางสังคม
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นางสาวจารุนันทน์  สุทธิประภา
รักษาการผู้อ�านวยการส�านักยุทธศาสตร์และ
การวางแผนพัฒนาพื้นที่

นางสาวธัญรส  สงวนหงษ์
ผูอ้�านวยการส�านกัยุทธศาสตร์ด้านโยบายสาธารณะ

นายอเนก  มีมงคล
รักษาการผู้อ�านวยการ
ส�านักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้

นายวิชญายุทธ์  บุญชิต
รักษาการผู้อ�านวยการส�านักยุทธศาสตร์และ
การวางแผนเศรษฐกิจมหภาค
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ประมวลภาพกิจกรรมของส�านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

	 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต	ิพร้อมผูบ้รหิารและเจ้าหน้าท่ี	ร่วมท�าบญุตกับาตร
พระสงฆ์	 จ�านวน	 9	 รูป	 เพ่ือเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่	 2556	บริเวณหน้าตึกสุริยานุวัตร	 ส�านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(สศช.)	ซึ่งเป็นประเพณีที่ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องมาทุกปี

	 นายกรฐัมนตร	ีเป็นประธานการประชมุเชงิปฏิบตักิารการบรูณาการแผนปฏิบตักิารยุทธศาสตร์ประเทศ	(Country	
Strategy)	และแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี	2558	ครั้งท่ี	 3	 โดยเลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต	ิเข้าร่วมประชมุในฐานะเลขานุการ	การบรูณาการแผนดงักล่าว	ณ	ตกึสนัตไิมตร	ี
(หลังนอก)	ท�าเนียบรัฐบาล	เมื่อวันที่	7	มกราคม	2556
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	 นายนวัิฒน์ธ�ารง		บญุทรงไพศาล	รฐัมนตรปีระจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี	เป็นประธานการสมัมนา	เร่ือง	“บทบาทของ
กรอบความร่วมมอืกับประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือเตรยีมความพร้อมเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน”		และปาฐกถาพิเศษ	เรือ่ง	“ความ
สมัพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน”	โดยเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต	ิร่วมอภิปรายเรือ่ง	
“เตรยีมความพร้อม	ในการเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน”	ณ	ห้องมริาเคลิ	แกรนด์	บอลรมู	โรงแรมมริาเคลิ	แกรนด์	คอนเวนชัน่	
กรุงเทพฯ	เมื่อวันที่	18	มกราคม	2556

	 นายพนัส		สมิะเสถียร	ประธานกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต	ิพร้อมด้วยเลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้การต้อนรับ	Mr.Carlos	Agostinho	do	Rosario	เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ
โมซัมบิกประจ�าประเทศไทย	 ในโอกาสเข้าเย่ียมคารวะและหารือเก่ียวกับการเตรียมการส�าหรับการเดินทางมาเยือน
ประเทศไทยอย่างเป็นทางการของ	Mr.Oldemiro	Baloi	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ	และ	Mr.Carvalho	
Muaria	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว	สาธารณรัฐโมซัมบิก	เมื่อวันที่	4	กุมภาพันธ์	2556
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	 นายกรฐัมนตร	ีเป็นประธานการประชมุ	ร่วมกับรฐัมนตรด้ีานเศรษฐกิจและคณะผูบ้รหิารหน่วยงานภาครฐัทีเ่ก่ียวข้อง	
เก่ียวกับการพัฒนายุทธศาสตร์การส่งเสริมความสัมพันธ์	 การค้า	 และการลงทุนระหว่างประเทศ	 โดยเลขาธิการ 
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 และนายปรเมธี	 วิมลศิริ	 รองเลขาเลขาธิการฯ	 ร่วมประชุม	 
ณ	ห้องประชุมสีเขียว	ท�าเนียบรัฐบาล	เมื่อวันที่	13	กุมภาพันธ์	2556

	 นายกิตติรัตน์	 	ณ	ระนอง	รองนายกรัฐมนตรี	และ	นายนิวัฒน์ธ�ารง	บุญทรงไพศาล	รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายก
รัฐมนตร	ีให้เกียรตร่ิวมงาน	“63	ปี	สภาพัฒน์	สานสมัพันธ์วันสถาปนา”	ณ		สศช.	ซึง่จดัขึน้เนือ่งในโอกาส	คล้ายวันครบรอบ
การสถาปนา	63	ปี	สศช.	เมื่อวันที่	15	กุมภาพันธ์	2556
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	 นายนิวัฒน์ธ�ารง		บุญทรงไพศาล	รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี	และ	H.E.	U	Aye	Myint,	Union	Minister,	
Ministry	 of	 Industry	สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์	 ร่วมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วม
ระหว่างไทย-เมยีนมาร์	เพ่ือการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพ้ืนท่ีโครงการท่ีเกีย่วข้อง	(JCC)	คร้ังท่ี	3	ณ	โรงแรม
รอยัล	คลิฟ	โฮเต็ล	กรุ๊ป	เมืองพัทยา	จังหวัดชลบุรี	โดยเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	
เข้าร่วมประชุมในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการร่วมระดับสูงระหว่างไทย-เมียนมาร์	 เพื่อการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง	(JHC)	และกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ	JCC	เมื่อวันที่	
7	มีนาคม	2556

	 นายกรัฐมนตรี	เป็นประธานการประชมุคณะรฐัมนตรอีย่างเป็นทางการนอกสถานที	่ครัง้ที	่2/2556	และการประชมุ
ร่วมภาครฐัและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมภิาค	คร้ังท่ี	2/2556	โดยเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 เข้าร่วมประชุม	ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครินทร์	 จังหวัดฉะเชิงเทรา	 เมื่อวันท่ี	 30-31	 
มีนาคม	2556
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	 ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ร่วมกับ	มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศ
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	(มพพ.)	จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความเห็น	“การสร้าง/ขยายการน�าใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงภาคธุรกิจเอกชน	 โดยธุรกิจขนาดใหญ่”	ณ	 โรงแรมรอยัล	ปริ๊นเซส	ถนนหลานหลวง	กรุงเทพฯ	 
เมื่อวันที่	2	เมษายน	2556

	 นายนิวัฒน์ธ�ารง		บุญทรงไพศาล	รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี	เป็นประธานงานครบรอบ	40	ปี	ของความ
ร่วมมอืระหว่างกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาต	ิ(UNFPA)	และรฐับาลไทย	จดัโดยส�านกังานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 (สศช.)	 ร่วมกับกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ	 (UNFPA)	ณ	ตึกสันติไมตรีหลังใน	
ท�าเนียบรัฐบาล	เมื่อวันที่	23	เมษายน	2556	
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	 นายกรฐัมนตร	ีร่วมประชมุสดุยอดอาเซยีน	คร้ังท่ี	22	(22nd	ASEAN	Summit)	และการประชมุแผนงานการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจสามฝ่าย	อนิโดนเีซยี-มาเลเซยี-ไทย	(Indonesia-Malaysia-Thailand	Growth	Triangle	:	IMT-GT)	ครัง้ท่ี	7	
โดยเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ	นายปรเมธี		วิมลศิริ	รองเลขาธิการฯ	เข้าร่วม
ประชุมด้วย	ณ	กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน	ประเทศบรูไนดารุสซาลาม	เมื่อวันที่	24-25	เมษายน	2556

	 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตแิละคณะผูบ้รหิาร	ให้การต้อนรบั	Mr.Shigekazu	
Sato	เอกอคัรราชทตูญ่ีปุน่ประจ�าประเทศไทย	และ	Mr.	KiminoriIwama	อคัรราชทูตฝ่ายเศรษฐกิจ	สถานทูตญ่ีปุน่ประจ�า
ประเทศไทย	 ในโอกาสเข้าพบและหารือเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาประเทศ	ณ	ตึกสุริยานุวัตร	 สศช.	 เมื่อวันท่ี	 15	
พฤษภาคม	2556
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	 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ	พร้อมผูบ้รหิารทีเ่ก่ียวข้องร่วมแถลงข่าวผลติภณัฑ์
มวลรวมในประเทศ	(GDP)	และรายงานภาวะสงัคมไทย	ณ	ห้องประชมุเดช	สนิทวงศ์	ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ซึ่งจัดแถลงข่าวทุก	3	เดือน

	 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต	ิให้การต้อนรบัและหารอืกับMr.Janamitra	Daven,	
Vice	President	of	the	World	BankGroup	ธนาคารโลก	เกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมและการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศไทย	 รวมท้ังแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและธนาคารโลกในระยะต่อไป	 
ณ	อาคารสุริยานุวัตร	สศช.	เมื่อวันที่	20	พฤษภาคม	2556

	 หม่อมเจ้าภีศเดช		รัชนี	ประธานโครงการหลวง	ได้เสด็จมาทรงร่วมประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง	ในฐานะทรงเป็นองค์ประธานที่ปรึกษา	ณ	ห้องประชุมเดช	สนิทวงศ์	สศช.	และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตร
เพื่อการพัฒนาประเทศ	โดย	นายอ�าพน		กิตติอ�าพน	เลขาธิการคณะรัฐมนตรี	อดีตเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 เข้าประชุมในฐานะประธานกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง	 เมื่อวันที่	 23	
พฤษภาคม	2556
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	 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ให้การต้อนรับ	Mr.Takehiko		Nakao	ประธาน
ธนาคารพัฒนาเอเชีย	(Asian	Development	Bank	:	ADB)	ที่ได้เข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเข้ารับต�าแหน่งใหม่	และรับ
ทราบเก่ียวกับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย	พร้อมหารือแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้กรอบแผนงานความ
ร่วมมือระหว่าง	6	ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง	(Greater	Mekong	Subregion	:	GMS)	และแผนงานการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจสามฝ่าย	 อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย	 (Indonesia-Malaysia-Thailand	Growth	 Triangle:	 IMT-GT)	 
ณ	อาคารสุริยานุวัตร	สศช.	เมื่อวันที่	21	พฤษภาคม	2556

	 นายกิตติรัตน์	ณ	 ระนองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง	 และ	 H.E.	 U	 NyanTun	 
รองประธานาธิบดสีาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมาร์	เป็นประธานร่วมในการประชมุคณะกรรมการร่วมระดบัสงูระหว่าง
ไทย-เมยีนมาร์เพ่ือการพัฒนาท่ีครอบคลมุในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพ้ืนทีโ่ครงการทีเ่กีย่วข้อง	(Myanmar-Thailand	
Joint	High-level	Committee	 :	 JHC)	ครั้งที่	 2	 โดยเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 
เข้าร่วมประชมุในฐานะกรรมการและเลขานกุารร่วมคณะกรรมการดงักล่าว	ณ	โรงแรมแกรนด์ไฮแอท	เอราวัณ	กรงุเทพฯ	
เมื่อวันที่	17	มิถุนายน	2556
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	 พิธีลงนามในบนัทึกความร่วมมอื	“7	องค์กรผู้น�าขบัเคล่ือนการประยุกต์ใช้ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ภาคธุรกิจ
เอกชน”	 ระหว่าง	มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 (มพพ.)	 และ	สศช.	 กับ 
ผู้บริหารของ	7	องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่	ได้แก่	เอสซีจี	บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)	บริษัท	บางจากปิโตรเลียม	จ�ากัด	
(มหาชน)		บริษัท	ซีพี	ออลล์	จ�ากัด	(มหาชน)		บริษัท	เบทาโกร	จ�ากัด	(มหาชน)	บริษัท	โตชิบา	ไทยแลนด์	จ�ากัด	และ
กลุ่มมิตรผล	ณ	อาคารสุริยานุวัตร	สศช.	เมื่อวันที่	24	มิถุนายน	2556

	 นายกรฐัมนตร	ีเป็นประธานการประชมุ	“การบรูณาการงานแผนท่ีและการจดัท�าโซนน่ิงภาคเกษตร”	เพ่ือพิจารณา
แนวทางการจดัท�าโซนนิง่ภาคเกษตร	โดยเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต	ิเป็นผูร้ายงาน
ผลการด�าเนินงานโครงการที่ผ่านมา	ณ	ห้อง	501	ตึกบัญชาการ	ท�าเนียบรัฐบาล	เมื่อวันที่	25	มิถุนายน	2556
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	 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต	ิเป็นประธานการสมัมนาเรือ่ง	“การปรบัปรงุดชันี
ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย”	 จัดโดย	สศช.	 ร่วมกับสถาบันธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	 
ณ	โรงแรมโกลเด้น	ทิวลิป	กรุงเทพฯ	เมื่อวันที่	17	กรกฎาคม	2556

	 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	เป็นประธานการต้อนรับและบรรยายสรุป	เรื่อง	
“การพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศไทย”	ให้แก่คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและการพัฒนาของรฐัสภาแห่งชาต	ิ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต	น�าโดย	Mrs.JacintaAbucau		Pereira	ประธานคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและ
การพัฒนาของรัฐสภาแห่งชาติติมอร์-เลสเต	ณ	ห้องประชุมเดช		สนิทวงศ์	สศช.	เมื่อวันที่	26	กรกฎาคม	2556
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	 นางสาวยิ่งลักษณ์	ชินวัตร	นายกรัฐมนตรี	เป็นประธาน	“การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับ
ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า	 ครั้งท่ี	 7/2556”	 โดยมี	 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	
พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่	สศช.	เข้าร่วมประชุม	ณ	โรงแรม	ไฮแอท	รีเจนซี	อ�าเภอหัวหิน	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	
เมื่อวันที่	8-9	สิงหาคม	2556

	 นายพารณ		อศิรเสนา	ณ	อยุธยา	ประธานกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต	ิเป็นประธานการประชมุ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาตคิรัง้ที	่7/2556	ซึง่เป็นการประชมุครัง้แรกของคณะกรรมการฯ	ชดุ
นี้	หลังจากที่	ครม.	มติอนุมัติให้แต่งตั้งแทนกรรมการชุดเดิมที่ครบวาระ	ณ	ห้องประชุมเดช	สนิทวงศ์	สศช.	เมื่อวันที่	26	
ส.ค.	2556
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	 นายกรัฐมนตรี	เป็นประธานเปิดการประชุมและแสดงปาฐกถาพิเศษในการประชุมประจ�าปี	2556	ของ	สศช.	เรื่อง	
“เส้นทางประเทศไทย...	 สู่ประชาคมอาเซียน”	ณ	ห้องรอยัล	จูบิล่ี	 บอลรูม	 อาคารชาเลนเจอร์	 ศูนย์แสดงสินค้าและ 
การประชุม	อิมแพ็ค	เมืองทองธานี	จ.นนทบุรี	เมื่อวันที่	16	กันยายน	2556

	 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ดร.อ�าพน		กิตติอ�าพน	เลขาธิการคณะรัฐมนตรี	
และคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี	 สศช.	 ท�าบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสวันครบรอบวันถึงแก่อนิจกรรมปีท่ี	 77	 ของ 
พระยาสุริยานุวัตร	ณ	ศาลา	3	วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร	เมื่อวันอาทิตย์ที่	29	กันยายน	2556



รายงานประจำ ปี 2556 45

	 ส�านกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต	ิ(สศช.)	จดัโครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู	้(KM	Talk)	
ครั้งที่	 37	 เรื่อง	 “การศึกษาดูงาน	ณ	ดินแดนแห่งมังกรสายฟ้า”	ณ	ห้องสมุดสุริยานุวัตร	อาคาร	4	ชั้น	2	สศช.	 โดยมี
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 คณะผู้บริหาร	และเจ้าหน้าท่ี	 สศช.	 เข้าร่วมรับฟัง 
เมื่อวันที่	25	ตุลาคม	2556

	 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม	 เป็นประธานการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไข
ปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค	ครั้งที่	5/2556	ณ	ห้องประชุมชั้น	3	อาคาร	90	ปี	มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	อ.เมือง	
จ.ลพบุรี	 โดยเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 เป็นเลขานุการท่ีประชุมเมื่อวันที่	 31	
ตุลาคม	2556



Annual Report 2556
Off ice of the National Economic and Social Development Board

46

	 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติน�าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีส�านักงาน 
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 (สศช.)	ทอดกฐิน	ณ	 วัดโบสถ์ราษฎร์ศรัทธา	ต�าบลบางระก�า	
อ�าเภอโพธิ์ทอง	จังหวัดอ่างทอง	เมื่อวันที่	3	พฤศจิกายน	2556

	 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 (สศช.)	พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต	ิ(สศช.)	ร่วมกราบสกัการะพระศพ	สมเดจ็พระญาณสงัวร	
สมเดจ็พระสงัฆราช	สกลมหาสงัฆปรนิายก	(เจรญิ		สุวฑฒโน)	ณ	ต�าหนักเพ็ชร	วัดบวรนิเวศวิหาร	เมือ่วันท่ี	3	พฤศจกิายน	
2556
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	 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	พร้อมคณะผู้บริหาร	สศช.	 ร่วมลงนามถวาย
พระพร	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	ณ	 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 สภากาชาดไทยเมื่อวันที่	 14	
พฤศจิกายน	2556

	 นายนิวัฒน์ธ�ารง	 	บุญทรงไพศาล	 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์	และนาย	 เอ	มินท ์
	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงแรงงาน	การจ้างงาน	และความมัน่คงทางสงัคม	สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมาร์	เป็นประธาน
ร่วมในการประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วมระหว่างไทย-เมียนมาร์	เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและ
พื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง	(The	Joint	Coordinating	Committee	for	the	Comprehensive	Development	in	the	Dawei	
Special	 Economic	Zone	 and	 Its	Related	Project	Areas:	 JCC)	คร้ังท่ี	 4	ณ	 เซ็นทาราแกรนด์แอนด์	 บางกอก 
คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์	 เซ็นทรัลเวิลด์	 กรุงเทพฯ	 โดย	 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต	ิ 
เข้าร่วมประชุมในฐานะกรรมการและเลขานุการร่วมคณะกรรมการดังกล่าว	เมื่อวันที่	21	พฤศจิกายน	2556
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	 คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักยุทธศาสตร์	 รุ่นที่	 10	สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ	มาศึกษาดูงานและเย่ียมชม
พิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรเพ่ือการพัฒนาประเทศ	ณ	สศช.	 โดย	นางนิตยา	กมลวัทนนิศา	 รองเลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต	ิได้กล่าวต้อนรบัและบรรยายสรปุเรือ่ง	“บทบาทภารกิจของ	สศช.	และยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศ”	ณ	ห้องประชุม	521	อาคาร	5	ชั้น	2	เมื่อวันที่	29	พฤศจิกายน	2556

	 นางนิตยา	 	กมลวัทนนิศา	รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 เป็นประธานน�า
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่	 สศช.	 ถวายสัตย์ปฏิญาณ	 เพ่ือเป็นข้าราชการท่ีดีและพลังของแผ่นดิน	 เน่ืองในโอกาส 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา	86	พรรษา	5	ธันวาคม	2556	ณ	บริเวณลานด้านหน้าอาคาร	5	สศช.	เมื่อวันที่	3	ธันวาคม	2556
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	 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	พร้อมผู้บริหารและคู่สมรส	ร่วมถ่ายภาพเป็นที่
ระลึกบริเวณหน้าตึกสุริยานุวัตร	ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ก่อนเดินทางไปร่วม
งานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	ณ	
สนามหญ้า	หน้าตึกไทยคู่ฟ้า	ท�าเนียบรัฐบาล	เมื่อวันที่	7	ธันวาคม	2556

	 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยแทน
นายวราเทพ	รตันากร	รฐัมนตรปีระจ�าส�านกันายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ในฐานะ
รัฐมนตรีประจ�าแผนงาน	GMS	ของไทย	ในการประชุมระดับรัฐมนตรี	6	ประเทศลุ่มแม่น�้าโขง	GMS	(Greater	Mekong	
Subregion)	ครั้งที่	 19	ของแผนงาน	GMS	ณ	นครหลวงเวียงจันทน์	ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	
เมื่อวันที่	10-11	ธันวาคม	2556
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	 นางนิตยา		กมลวัทนนิศา	รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	เป็นผู้แทน	สศช.	
รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณประเภทหน่วยงานที่ได้รับคะแนนสูงสุดรายดัชนี	 (ดัชนีที่	 6	 ผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิ 
การปฏิบัติราชการ)	 ในพิธีมอบรางวัลดัชนีชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ	พ.ศ.	 2555	ณ	ห้องนนทบุรี	 2	 
อาคาร	4	ส�านกังานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต	ิจงัหวัดนนทบรุ	ีเมือ่วนัท่ี	11	ธันวาคม	2556

	 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดท�า
รายงานสรุปสภาวะของประเทศ	ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี	พ.ศ.	
2556	มาตรา	13	และ	14	และระเบยีบส�านักนายกรฐัมนตรีว่าด้วยการจดัท�าแผนการบริหารราชการแผ่นดนิ	พ.ศ.	2547	
ณ	ห้องประชุม	521	อาคาร	5	ชั้น	2	สศช.	เมื่อวันที่	26	ธันวาคม	2556
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	 สศช.ได้ปฏิบัติราชการตามภารกิจที่ก�าหนดไว้ใน	พ.ร.บ.	พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	พ.ศ.	2521	และ
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีมีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ	สรุปได้ดังนี้

 1.	 ภาพรวมของ	สศช.
	 	 ในปี	2556	สศช.	ได้ด�าเนินการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	11	ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมอย่างจริงจัง	
และวางแผน	ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ	และนโยบายรัฐบาลที่ส�าคัญ	รวมทั้งการพัฒนาข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
เชิงลึก	โดยใช้บุคลากรเพื่อการปฏิบัติตามภารกิจรวมทั้งสิ้น	505	คน	ใช้งบประมาณร้อยละ	39	เพื่อการจัดท�าและ
ผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนา	และร้อยละ	30	จัดท�าระบบฐานข้อมูลและตัวชี้วัด	 ส�าหรับการพัฒนาบุคลากรของ	
สศช.	ได้ด�าเนินการส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรม	ศึกษา	ดูงานทั้งภายในและต่างประเทศรวม	545	คน/ครั้ง	

 2.	 ผลการปฏิบัติราชการของ	สศช.
	 	 ประกอบด้วยการด�าเนินงานของคณะกรรมการ	สศช.	และคณะอนุกรรมการท่ีแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ	
สศช.	การประเมินผลการปฏิบัติราชการ	และผลการปฏิบัติราชการที่ส�าคัญ	สรุปสาระส�าคัญได้	ดังนี้

 	 2.1	 คณะกรรมการ	 สศช.	 พิจารณากลั่นกรองการจัดท�ายุทธศาสตร์	 วิเคราะห์โครงการและงบลงทุน
รัฐวิสาหกิจรวม	 17	 เรื่อง	 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติแล้ว	 จ�านวน	 14	 เรื่อง	 และยังอยู่ในขั้นตอนของการน�าเสนอ 
คณะรัฐมนตรี	3	เรื่อง	

 	 2.2	 คณะอนุกรรมการ	สศช.	ภายใต้คณะกรรมการ	สศช.	ได้แก่คณะอนกุรรมการขบัเคลือ่นแผนพัฒนาฯ	
ฉบับที่	11	คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณของรัฐวิสาหกิจ	คณะอนุกรรมการอ�านวยการธนาคารสมอง	และ
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและแผนประชากร

 	 2.3		การประเมินผลการปฏิบัติราชการ	สศช.	ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค�ารับรองฯ	ใน	2	มิติ	
แบ่งเป็นมติภิายนอกและมติภิายใน	ในเบือ้งต้นได้คะแนนจากการประเมนิตนเอง	4.009	จากคะแนนเตม็	5.000		ซึง่
จะต้องมีการปรับคะแนนเพิ่มขึ้นอีก	เนื่องจากกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการยังไม่เสร็จสมบูรณ์	ยังมีตัว
ชี้วัดบางตัวที่ต้องรอผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอกและส�านักงาน	ก.พ.ร.

 	 2.4	 ผลการปฏิบัติราชการที่ส�าคัญของ	สศช.	มีดังนี้
	 	 1)	 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับท่ี	 11	 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม	
ด�าเนินการหารือกับสมัชชาปฏิรูปประเทศไทย	(สปร.)	จัดประชุมหารือกับหน่วยงานกลาง	จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ
และศึกษาดูงาน	และการจัดประชุมระดมความคิดเห็น		

 	 2)	 การวางแผนและขับเคลื่อน	ยุทธศาสตร์	ได้แก่	การวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ	เช่น	การวาง
ยุทธศาสตร์เก่ียวกับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย	การจัดท�ายุทธศาสตร์	OTOP	และการสนับสนุน
โครงการท่าเรือน�า้ลกึและอตุสาหกรรมทวาย	การขับเคลือ่นยุทธศาสตร์	ได้แก่	การขับเคลือ่นนโยบายด้านการศึกษา
และพัฒนาก�าลังคน	และด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่	IMT-GT	

สรุปการด�าเนินงานของ สศช. รอบปี 2556
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และการขับเคลื่อนโครงการตาม	 Implementation	Blueprint	 2012-2016	 	 การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงสู่การปฏิบัติ	เป็นต้น

 	 3)	 การวิเคราะห์และเสนอความเห็นต่อรัฐบาล	 ในปีงบประมาณ	2556	สศช.	 ได้เสนอความเห็นประกอบ
การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	 แบ่งเป็น	 ด้านเศรษฐกิจ	 ด้านสังคม	 ด้านเกษตร	 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม	ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน	ด้านการกระจายอ�านาจ	และด้านความมั่นคง	 รวมท้ังการวิเคราะห์งบลงทุน
รัฐวิสาหกิจเพิ่มเติม	ประจ�าปีงบประมาณ	2556	และการวิเคราะห์โครงการโครงสร้างพื้นฐานที่ส�าคัญ	

 	 4)	 การสร้างองค์ความรู้	พัฒนาระบบข้อมูล	และการสื่อสารเพื่อการพัฒนา	ได้แก่	การรายงานสถานการณ์
เศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ	เช่น	การจดัท�ารายงานภาวะสังคมรายไตรมาสและรายปี		โครงการศกึษาผลกระทบ
ของการจดัตัง้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีนในปี	2558	ต่อโครงสร้างเศรษฐกิจมหภาคของไทย	การเตรยีมความพร้อม
ด้านการเงิน	การคลัง	และการค้าการลงทุนเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน		การสัมมนาทางวิชาการสายงานเศรษฐกิจ	
ประจ�าปี	 2556	 เรื่องนัยจากพลวัตความยากจนและการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 	 โครงการพัฒนาแบบ
จ�าลองก�าลังแรงงานและการมีงานท�าเพ่ือการวางแผนผลิตก�าลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศใน
อนาคต		การจัดท�ารายงานการพัฒนาคนของประเทศไทย	พ.ศ.	2556		การศึกษาเพื่อจัดท�าแผนบูรณาการพัฒนา
พ้ืนทีสู่งในลุม่น�า้กก		การจดัประชมุสมัมนาร่วมกับกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาต	ิ(UNFPA)		การศกึษารปูแบบ
และแนวทางการบริหารจัดการลดปัญหาหมอกควันในระดับพื้นท่ีภาคเหนือ	การประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษา 
ดูงาน	“การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง”	เป็นต้น

 	 5)	 ภารกิจพิเศษ	เช่น	การพัฒนาเด็กและเยาวชน	ผ่านโครงการทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ	สยามมกุฎราชกุมารการประสานงาน	การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่

	 3.	การด�าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี	
	 บทบาททีส่�าคญัอกีประการหนึง่ของ	สศช.	คอืการได้รบัมอบหมายจากคณะรฐัมนตร	ีนายกรฐัมนตร	ีหรอืรฐับาล
ให้ท�าหน้าทีใ่นฐานะฝ่ายเลขานกุารของคณะกรรมการท่ีมนีายกรฐัมนตร/ีรองนายกรฐัมนตร	ีเป็นประธาน	รวมทัง้ภาร
กิจอื่นๆ	ที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้ท�าเป็นการเฉพาะกิจ	ในปี	2556	สศช.	ในฐานะเป็นฝ่ายเลขานุการ	มีบทบาท
สนบัสนนุการขบัเคลือ่น	การด�าเนนิการของคณะกรรมการท่ีนายกรฐัมนตรหีรอืรองนายกรฐัมนตรเีป็นประธาน	ได้แก่	
คณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ	คณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจดัการขนส่งสนิค้าและบริการของ
ประเทศ	(กบส.)	และคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี(ฝ่ายเศรษฐกิจ)

 4.	 งบประมาณประจ�าปี	2556
สศช.	ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2556	จ�านวน	504.980	ล้านบาท	โดยจ�าแนกเป็น
รายจ่ายประจ�า	348.874	ล้านบาท	รายจ่ายลงทนุ	12.207	ล้านบาท	และรายจ่ายตามยุทธศาสตร์	143.899	ล้านบาท	
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ส่วนที่

1. บทบาท หน้าที่ ของ สศช.
2. วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร 
3. พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์
4. การพัฒนาระบบราชการและความรับผิดชอบต่อสังคมของ สศช.
5. การพัฒนาบุคลากร
6. การจัดการความรู้
7. โครงสร้างองค์กรของ สศช.
8. การใช้ทรัพยากรของ สศช.

 1
ภาพรวมของ สศช.
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	 ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(สศช.)	ได้ให้ความส�าคัญกับภารกิจหลักใน
การตดิตามประเมนิผลและการขบัเคลือ่นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาตอิย่างต่อเน่ือง	รวมท้ังการด�าเนินงาน
ที่มุ่งเน้นการศึกษาวิจัยท้ังด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	นอกจากนี้	 สศช.	 ได้ให ้
ความส�าคญักับการพัฒนาบคุลากรโดยจดัสรรงบประมาณรวม	12.647	ล้านบาท	ในการอบรมบคุลากรทัง้ในประเทศ	
และต่างประเทศ	ส�าหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท�างานและการสร้างความผาสุกให้บุคคลากร	สศช.	ปรากฎว่า	
ส�านักงานฯ	 ได้มุ่งเน้นการท�าให้	 สศช.	 เป็นองค์กรที่น่าอยู่เอื้อต่อการท�างานอย่างมีความสุข	 และมีสุขภาวะท่ีดี	 
สรุปภาพรวมการด�าเนินงานของ	สศช.	ในปีงบประมาณ	2556	ได้ดังนี้

บทบาทหน้าที่ของ สศช. 
	 ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(สศช.)	เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการ
ก�าหนดนโยบายและวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ	รวมท้ังการตดิตามและประเมนิผลความก้าวหน้าความ
ส�าเร็จของแผนงานและโครงการพัฒนาต่างๆ	 ตลอดจนการประสานการพัฒนาเพ่ือให้เกิดการเปล่ียนแปลงแผน
พัฒนาฯ	 ไปสู่การปฏิบัติ	 บนพ้ืนฐานหลักวิชาการและความเชื่อมั่นในข้อมูล	 เพ่ือการขับเคลื่อนทิศทางการพัฒนา
ประเทศสู่ความสมดุล	และยั่งยืน

วิสัยทัศน์
	 หน่วยงานหลกัในการวางแผนและจดัท�ายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศสูค่วามสมดลุและย่ังยืนท่ียึดประโยชน์
ส่วนรวม	ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและมีประสิทธิภาพสูง

ค่านิยมองค์กร
มุ่งมั่น	ทุ่มเท	พัฒนาประเทศ	เพื่อประโยชน์สุขแก่สังคม	ด้วยคุณธรรม	ตามหลักวิชาการอย่างมืออาชีพ

วัฒนธรรมองค์กร
	 เป็นองค์การท่ีมุง่สูค่วามเป็นเลศิทางด้านวชิาการ	ท่ีมคีวามรับผิดชอบต่อสาธารณะและสงัคม	มรีะบบธรรมาภบิาล
และบุคลากรของส�านักงานฯ	เป็นทรัพยากรอันมีค่าที่สุดขององค์กร

พันธกิจ
	 สศช.	ได้มีการก�าหนดพันธกิจหลักไว้	3	ประการ	คือ	การเป็นหน่วยงานยุทธศาสตร์	หน่วยงานข้อมูลเศรษฐกิจ
และสังคมเชิงลึก	และหน่วยงานความรู้สมัยใหม่	โดยแต่ละพันธกิจ	มีภารกิจที่ส�าคัญ	ดังนี้

พนัธกิจท่ี	1	หน่วยงานยุทธศาสตร์	(Strategic	Unit)	จดัท�ายทุธศาสตร์การพัฒนาระดบัชาต	ิและการพัฒนา
ในระดบัต่างๆ	ทีม่คีณุภาพและรวดเรว็	รวมท้ังให้ค�าปรกึษารฐับาล	ประสานการแปลงนโยบายและยุทธศาสตร์
ของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ	ตลอดจนติดตามประเมินผลนโยบายของรัฐบาล

ภาพรวมของส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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พันธกิจที่	2	หน่วยงานข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมเชิงลึก	(Intelligence	Unit)	โดยเป็นหน่วยงานวิเคราะห์
ข้อมูลและเฝ้าระวังภัยเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาล	 (Warning	Center)	 ท่ีถูกต้องแม่นย�าและเชื่อถือได้	 
ตลอดจนเป็นหน่วยเจาะข้อมูลเชิงลึกต่างประเทศท่ีมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมไทย	 เพ่ือใช้ในการ
วางแผนเชิงยุทธศาสตร์	บริหารเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

พันธกิจท่ี	 3	 หน่วยงานความรู้สมัยใหม่	 (Knowledge	 Organization)	 ท่ีเสาะแสวงหาและพัฒนาองค ์
ความรู้ใหม่ๆ	ส�าหรับการพัฒนาประเทศ	ซึ่งเพียบพร้อมด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการวางแผน
ยุทธศาสตร์	การวิเคราะห์	และการประสานงานเพื่อผลักดันการพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย
	 1.	 วางแผนพัฒนาและจัดท�ายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศท่ีน�าไปสู่ความสมดุลและย่ังยืนในระยะยาว	 
รวมทั้งผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้เกิดผลในทางปฏิบัติ	 และมีระบบการติดตามประเมินผลท่ีมี
ประสิทธิภาพ

 2.	 เป็นองค์กรทีม่ปีระสทิธิภาพสงู	และน�าไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้	พร้อมท้ังสามารถให้บริการข้อมลูข่าวสาร
และสร้างความรู้ความเข้าใจแก่สาธารณชนเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ	 รวมทั้งมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมี
ประสิทธิภาพรองรับภารกิจของส�านักงานฯ

 3.	 เพิ่มพูนสมรรถนะของบุคลากรให้สูงขึ้นบนพ้ืนฐานคุณธรรม	มีความสามัคคี	 รับผิดชอบต่อสังคม	และม ี
ผลงานเป็นทีย่อมรบัของสงัคม	พร้อมทัง้เสรมิสร้างบคุลากรให้มสุีขภาพกายและใจท่ีสมบรูณ์และมคีณุภาพชวิีตทีด่ี

 4.	 เสริมสร้างวัฒนธรรม	จริยธรรม	และธรรมาภิบาลขององค์กร	 ท่ีจะน�าไปสู่ภาพลักษณ์ท่ีดีเพ่ือเป็นเครื่อง
ก�าหนดมาตรฐานพฤตกิรรมทีม่อีทิธิพลต่อความสมัพันธ์ระหว่างบคุลากรในองค์กร	อกีทัง้ยงัเป็นการสร้างความเชือ่มัน่
ให้แก่สาธารณชนในวิถีทางท่ีข้าราชการที่ดีพึงปฏิบัติ	 โดยมีการสร้างกระบวนการเสริมสร้างวัฒนธรรม	จริยธรรม	
และธรรมาภิบาลขององค์กร	เพื่อน�าไปสู่ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

 5.	 พัฒนาสภาพแวดล้อมองค์กรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	อันรวมถึงงานการสนับสนุนและส่งเสริมสภาพความ
ปลอดภยัของสถานทีท่�างานให้เอือ้ต่อการปฏิบตัภิารกิจหลกัของส�านักงานอย่างเตม็รปูแบบ	เพ่ือเตรยีมความพร้อม
ของส�านักงาน	ให้เกิดความเหมาะสม	ความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการด�าเนินงานมากยิ่งขึ้น	

กลยุทธ์
	 สศช.	ได้ก�าหนดกลยุทธ์ประจ�าปี	พ.ศ.	2556	–	2560	และแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจและเป้าหมาย
ที่ส�าคัญไว้	ดังนี้

กลยุทธ์ที่	1	การจัดท�าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้มีความยั่งยืน	โดยการวางแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาให้มีความยั่งยืนและสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ	สังคม	สิ่งแวดล้อมและธรรมาภิบาลในระยะยาว	การ
วางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเฉพาะด้านในระดับต่างๆ	 เพ่ิมเติมให้เป็นแนวทางการพัฒนาท่ีส�าคัญ	 รวมทั้ง
การบูรณาการและประสานแผนงานที่เชื่อมโยงหลายหน่วยงาน	

กลยุทธ์ท่ี	2	การวเิคราะห์แผนงาน/โครงการด้วยความเป็นกลางทางวชิาการและรักษาผลประโยชน์ของ
ประเทศ	โดยการวิเคราะห์แผนการลงทุนของประเทศ	และกรอบการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ	รวมทั้งการให้
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ค�าปรึกษาและข้อเสนอแนะด้านการลงทุนแก่รัฐบาล	ส่วนราชการ	รัฐวิสาหกิจ	และเอกชน	เพื่อสนับสนุนการ
ลงทุนของประเทศให้บรรลุผลส�าเร็จ

กลยุทธ์ท่ี	 3	 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยการพัฒนากระบวนการ
ก�าหนดนโยบายและระบบก�ากับการติดตามประเมินผล	ตลอดจนการขับเคลื่อนการพัฒนาท่ีมุ่งให้เกิดการ 
บูรณาการเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลและแผนระดับต่างๆ	 ภายใต้หลักการพัฒนาพ้ืนท่ี	 ภารกิจ	และการมี 
ส่วนร่วม	 (Area	Function	Participation:	AFP)	 โดยให้จังหวัดเป็นพื้นที่ด�าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาและ
เป็นจุดเชื่อมโยงการพัฒนาจากชุมชนสู่ประเทศ	และประเทศสู่ชุมชน

กลยุทธ์ท่ี	 4	 การติดตามประเมินผลและการพัฒนาดัชนีชี้วัดด้านเศรษฐกิจและสังคม	 โดยการก�าหนด
แนวทางการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 การติดตามประเมินผลแผนงาน
โครงการอย่างเป็นระบบ	และการพัฒนาดัชนีชี้วัดด้านเศรษฐกิจ	สังคม	เพื่อใช้เป็นเครื่องมือก�ากับและติดตาม
การพัฒนาประเทศที่มุ่งไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

กลยุทธ์ท่ี	 5	 พัฒนาฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อมของประเทศให้ทันสมัยเป็นท่ี
ยอมรับและน่าเชื่อถือ	 โดยการรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	และการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล	 ระบบติดตามและระบบเตือนภัยท้ังด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	 
รวมทั้งการพัฒนาระบบข้อมูลเชิงพื้นที่ที่ถูกต้องและทันสมัย

กลยุทธ์ที่	6	การบริหารจัดการองค์กรให้มีธรรมาภิบาลและประสิทธิภาพสูง	โดยการปรับโครงสร้างและ
อัตราก�าลังของบุคลากรของ	สศช.	ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	การพัฒนา
ศกัยภาพบคุลากรให้มคีวามรูค้วามสามารถทนัต่อการเปลีย่นแปลงสอดคล้องกับภารกิจและความต้องการของ
องค์กร	รวมทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	(AEC)	การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และความผาสุกในการท�างาน	 การปฏิรูปกระบวนการด�าเนินงาน	การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	 
การพัฒนาการจัดการความรู้	(KM)	ในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ	ตลอดจนการเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรม	
จริยธรรม	และธรรมาภิบาลให้เป็นส่วนหนึ่งในการด�าเนินชีวิตในองค์กร

การพัฒนาระบบราชการและความรับผิดชอบต่อสังคมของ สศช.
	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2556	สศช.	ได้ด�าเนินการ	ดังนี้

 1. นโยบายก�ากับดแูลองค์การท่ีดขีอง	สศช.	เพ่ือให้การปฏบิตัริาชการของ	สศช.	เป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพ
สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล	 เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง	 โดยก�าหนดเป้าหมายโครงการไว้อย่างชัดเจน	
ก�าหนดตัวชี้วัดความส�าเร็จตลอดจนติดตามและประเมินผลการด�าเนินการตามเกณฑ์เมื่อสิ้นปีงบประมาณเพ่ือให้
บุคลากรทุกระดับของ	สศช.	 สามารถน�านโยบายก�ากับดูแลองค์การที่ดีไปใช้เป็นมาตรฐานในการด�าเนินงานของ	
สศช.	 ในปีงบประมาณ	2556	 ได้มีการทบทวน	และจัดท�าผลการด�าเนินการโครงการ/กิจกรรม	ตามนโยบายก�ากับ
ดแูลองค์การทีดี่	โดยมโีครงการ/กิจกรรมทัง้สิน้	54	โครงการ	ซึง่โครงการทัง้หมดสามารถด�าเนนิการได้ตามแผนด�าเนนิ
การที่วางไว้

 2.	 มาตรการจัดการผลกระทบทางลบท่ีเกิดขึ้นต่อสังคมอันเป็นผลมาจากการด�าเนินงานของ	สศช. 
เป็นการวิเคราะห์กระบวนการด�าเนินงานของ	 สศช.	 และน�ามาจัดท�าเป็นมาตรการ/วิธีการในการจัดการป้องกัน 
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ผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมจากการด�าเนินการของ	สศช.	ซึ่งภารกิจของ	สศช.	 เป็นภารกิจเชิงนโยบาย	 
ซึง่มไิด้ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบทางสงัคมโดยตรง	สศช.	จงึได้ก�าหนดมาตรการป้องกันผลกระทบทางลบต่อสงัคม
โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมในการด�าเนินภารกิจของ	สศช.	 เป็นส�าคัญ	 ในปีงบประมาณ	2556	สศช.ได้จัดท�า
รายงานผลการด�าเนินงานการป้องกันฯ	 โดยวิเคราะห์และก�าหนดมาตรการป้องกันผลกระทบทางลบท่ีอาจข้ึน 
ต่อสังคมจากการด�าเนินการของ	สศช.	เพื่อน�าไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติราชการต่อไป

 3.	 แผนบริหารความเสี่ยง	จัดท�าขึ้นเพื่อช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ	เช่น	การวางแผน	
การก�าหนดกลยุทธ์	การติดตามควบคุม	และวัดผลการปฏิบัติงาน	ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ	อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพมากข้ึน	ลดการสูญเสียและโอกาสที่ท�าให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร	สศช.	 จึงได้จัดท�าแผน
บริหารความเสี่ยง	 เพ่ือวางแนวทางป้องกันและควบคุมปัญหาในด้านต่างๆ	 ท่ีอาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ความไม่
แน่นอน	ซึ่งมีผลกระทบต่อความส�าเร็จขององค์กรโดยรวม	 ในปีงบประมาณ	2556	สศช.	 ได้ใช้กลยุทธ์การควบคุม	
การถ่ายโอน	หลีกเลี่ยง	และรับความเสี่ยงไว้เอง	ท�าให้	สศช.	สามารถบริหารความเสี่ยงของโครงการ	ให้อยู่ในระดับ
ปานกลางจึงสามารถปฏิบัติภารกิจได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้

 4.	 การถ่ายทอดตวัชีว้ดัและเป้าหมายระดับองค์กรลงสูร่ะดับส�านัก	เพ่ือขบัเคลือ่นแผนกลยุทธ์ขององค์กร
ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้	 โดยแปลงเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์หลักไปสู่การปฏิบัติ	ก�าหนด
ตัวชี้วัด	 (KPIs)	 เป้าหมายและกลยุทธ์	พร้อมท้ังก�าหนดโครงการ	แผนปฏิบัติการ	ตัวชี้วัดโครงการ	 ระยะเวลาและ 
งบประมาณด�าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจ�าปี	แผนปฏิบัติราชการ	4	ปี	และค�ารับรองการปฏิบัติราชการ
ให้สอดคล้องเชื่อมโยงและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร	เพื่อสะท้อนให้เห็นภาพความส�าเร็จขององค์กร

 5.		แผนพฒันาคณุภาพชวีติการท�างานและการสร้างความผาสกุของบคุลากร	สศช.	เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
การพัฒนาองค์กรและพัฒนาคุณภาพชีวิตการท�างานของบุคลากร	สศช.	 ให้มีประสิทธิภาพ	ตรงกับปัญหาความ
ต้องการ	และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและบุคลากร	สศช.	มุ่งเน้นการท�าให้	 สศช.	 เป็นองค์กรท่ีน่าอยู่	 เอื้อต่อ 
การท�างานอย่างมคีวามสขุ	และมสีขุภาวะทีด่	ีโดยการสร้างสงัคม	สศช.	ให้เป็นสงัคมการท�างานท่ีมคีวามสุข	(Happy	
Workplace)	และสามารถรักษาบุคลากรของ	สศช.	อันเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าตามวัฒนธรรมองค์กรที่ว่า	บุคลากร
ของส�านักงานฯ	 เป็นทรัพยากรอันมีค่าที่สุดขององค์กร	 (Human	 resource	 is	 the	most	 valuable	 asset) 
ในปีงบประมาณ	2556	สศช.	ได้ด�าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ก�าหนดไว้ครบทั้ง	4	ยุทธศาสตร์

 6.	 แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของ	 สศช.	 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการเตรียมพร้อมล่วงหน้า 
ในการรับมือกับสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆที่อาจเกิดข้ึน	 เพ่ือให้เกิดความต่อเน่ืองในการปฏิบัติงาน
บรรเทาความเสียหายให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ตลอดจนลดผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นต่อองค์กร	ผู้รับบริการ	 และ 
ผู้มีส่วนได้เสีย	โดยในปีงบประมาณ	2556	สศช.	ได้จัดท�าแผนบริหารฯ	และเผยแพร่สู่ประชาคม	สศช.	ในเว็บไซต์
ของ	สศช.	เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

การพัฒนาบุคลากร
	 การพัฒนาบุคลากร	ประจ�าปีงบประมาณ	2556	ส�านักงานฯ	 ได้ด�าเนินการตามแผนฝึกอบรมประจ�าปี	 2556	
โดยการจัดฝึกอบรม	In-house	Training	และส่งบุคลากรเข้าอบรมหลักสูตรภายนอก	ได้ด�าเนินการสรรหาบุคลากร
เข้ารับทุนศึกษาระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก/ฝึกอบรมในต่างประเทศ	และความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนและ 
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การเรียนรู้กับธนาคารโลกและองค์กรระหว่างประเทศ	 โดยในปีงบประมาณ	2556	ส�านักงานฯ	 ได้รับจัดสรรวงเงิน 
งบประมาณเพ่ือด�าเนินงานพัฒนาบุคลากรรวมท้ังสิ้น	 28,230,000	 บาท	 (โครงการพัฒนาบุคลากร	 จ�านวน	
10,030,000	บาท	งบเกินกันไว้เบิกเหลื่อมปี	2554	เพื่อน�ามาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ	จ�านวน	3,000,000	บาท	โครงการ
ทนุศกึษา/อบรม/ดงูานต่างประเทศ	จ�านวน	13,200,000	บาท	และโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้กับธนาคารโลก	จ�านวน	
2,000,000	บาท)	มีรายละเอียดสรุปได้	ดังนี้

 1.	 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	
	 	 ในปีงบประมาณ	2556	ส�านักงานฯ	ได้ด�าเนินการจัดอบรม	In-house	Training	และส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรมในหลักสูตรภายนอกโดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

 	 1)	หลักสูตรอบรม	In-house	Training	รวม	14	หลักสูตร	มีจ�านวนผู้เข้าอบรมรวม	894	คน	(มีการนับซ�้า)	
ใช้งบประมาณ	11,010,208	บาท	ดังนี้
   1.1)	หลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้	 ความสามารถ	 และทักษะท่ีจ�าเป็นส�าหรับการปฏิบัติงาน	 
    จ�านวน	5	หลักสูตร	มีผู้เข้าอบรม	297	คน	ใช้งบประมาณ	5,367,686	บาท	เช่น	โครงการเพิ่มขีด 
	 	 	 	 ความสามารถในการวางแผนระดับนานาชาติส�าหรับผู้บริหารระดับสูง	 การเขียนหนังสือราชการ	 
	 	 	 	 ความรู้ด้าน	IT	หลักสูตร	Effective	Business	Presentation	เป็นต้น
   1.2)	 หลักสูตรเพื่อพัฒนาสมรรถนะหลัก	 (Core	 Competency)	 จ�านวน	4	หลักสูตร	มีผู้เข้าอบรม	 
	 	 	 	 245	คน	ใช้งบประมาณ	1,215,639	บาท	เช่น	การให้บรกิารท่ีดีและการท�างานมุง่ผลสมัฤทธ์ิ	จติอาสา 
	 	 	 	 เพื่อการพัฒนาบริการที่เป็นเลิศ	การเติมพลังสร้างสรรค์เพื่อการท�างานที่มีประสิทธิภาพ	เป็นต้น
   1.3)	หลักสูตรเพื่อพัฒนาสมรรถนะเฉพาะด้าน	 (Functional	 Competency)	จ�านวน	4	หลักสูตร	 
	 	 	 	 มีผู้เข้าอบรม	209	คน	ใช้งบประมาณ	4,397,123	บาท	เช่น	หลักสูตรนโยบายการพัฒนาประเทศสู ่
	 	 	 	 การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 หลักสูตรนโยบายเศรษฐกิจ	 สังคม	และสิ่งแวดล้อม	 และ 
	 	 	 	 หลักสูตร	Strategic	Planning	เป็นต้น
   1.4)	หลักสูตรอื่นๆ	 จ�านวน	2	หลักสูตร	มีผู้เข้าอบรม	143	คน	 ใช้งบประมาณ	29,760	บาท	 ได้แก	่ 
	 	 	 	 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	และการจัดการความรู้	(KM	Workshop)

 	 2)	หลักสตูรอบรมภายนอก	เพ่ือพัฒนาศกัยภาพและทักษะ		โดยเฉพาะด้านบรหิารจดัการและสมรรถนะ
เฉพาะด้าน	 โดยในปีงบประมาณ	 2556	 มีหลักสูตรอบรมภายนอกที่	 สศช.	 ส่งผู ้สมัครเข้าอบรมรวมทั้งหมด	 
54	หลักสูตร	104	คน	ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมรวม	49	หลักสูตร	มีผู้ได้เข้ารับการอบรมรวม	96	คน	(มีการนับซ�้า)	ใช้
งบประมาณรวม	1,208,929	บาท	แบ่งเป็น
   2.3)	หลักสูตรผู้บริหาร	จ�านวน	16	หลักสูตร	ผู้เข้าอบรม	19	คน	 ใช้งบประมาณ	443,100	บาทเช่น	 
	 	 	 	 หลักสูตร	วพน.	หลักสูตร	e-GEF	และหลักสูตร	ปศส.
   2.4)	หลกัสตูรส�าหรบัเจ้าหน้าท่ี	จ�านวน	33	หลกัสตูร	ผูเ้ข้าอบรม	77	คน	ใช้งบประมาณรวม	765,829	บาท	 
    เช่น	หลักสูตร	People’s	Audit	โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุราชการ	และหลักสูตร 
	 	 	 	 ส�าหรับส�านักพัฒนาภาค	(สพน.	สพอ.	สพต.)	เป็นต้น
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	 2.	 โครงการทุนศึกษาระดับปริญญาโท/เอก/อบรมในต่างประเทศ
  1)	ทุน	 สศช.	 ในปีงบประมาณ	2556	 ส�านักงานฯ	 ได้รับจัดสรรวงเงินงบประมาณ	 15,200,000	บาท 
(งบอุดหนุน)	 โดยส�านักงานฯ	 ได้ด�าเนินการรับสมัครและคัดเลือกผู้รับทุนศึกษาระดับปริญญาโท/เอก/อบรมในต่าง
ประเทศ	ประจ�าปี	2556	จ�านวน	2	รอบ	คณะกรรมการฯ	ได้มีมติคัดเลือกผู้สมัครรับทุนรวม	10	คน	โดยมีรายละเอียด
สรุปได้ดังนี้
	 	 	 1.1)	โครงการทุนศึกษาระดับปริญญาโท/เอก/อบรมในต่างประเทศระดับปริญญาเอก	จ�านวน	 2	ทุน	 
	 	 	 	 ปริญญาโท	จ�านวน	1	ทุน	และทุนฝึกอบรมระยะสั้นต่างประเทศ	จ�านวน	5	ทุน	
	 	 	 1.2)	โครงการความร่วมมอืในการแลกเปลีย่นและการเรยีนรูกั้บธนาคารโลกและองค์กรระหว่างประเทศ 
	 	 	 	 จ�านวน	2	ทุน	

  2)	ทุนหน่วยงานภายนอก	ในปีงบประมาณ	2556	มข้ีาราชการลาศึกษาด้วยทุนอืน่	จ�านวน	4	คน	(ปรญิญา
เอก	2	คน	และปริญญาโท	2	คน)	และส�านักงานฯ	ได้ส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม	สัมมนา	ดูงาน	ด้วยทุนจาก
หน่วยงานภายนอก	จ�านวน	11	คน	(ทุน	สพร.	5	คน	ทุน	ADB	4	คน	และทุน	APO	2	คน)

การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
	 ส�านกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต	ิได้ตระหนักถึงความส�าคญัและความจ�าเป็น
ของการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรฐานความรู้	 (Knowledge-Based	Organization)	 ซึ่งมุ่งเน้นการสร้าง	 
การขยาย	และการใช้องค์ความรู้เป็นฐานในการขับเคลื่อนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ	 เพื่อให้สามารถตอบ
สนองต่อสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	ทั้งในระดับประเทศและโลก	จึงได้พัฒนาบุคลากรในองค์กรให้ได้
มโีอกาสเรยีนรู	้และพัฒนาศกัยภาพของตนเองให้มคีวามพร้อมต่อการปฏิบตัภิารกิจทีร่บัผดิชอบ	และถ่ายทอดความรู้
ทีไ่ด้รบัให้แก่บคุลากรในองค์กร	 เพ่ือเปิดโอกาสให้มกีารแลกเปลีย่นประสบการณ์	สามารถเข้าถึงความรูเ้พ่ือน�าความรู้
นั้นไปใช้ในการจัดการความรู้ในองค์กรได้อย่างเป็นระบบ	และมีประสิทธิภาพ

คณะท�างาน KM และ CKO 
	 ส�านักงานฯ	ได้แต่งตั้ง	รศช.	นิตยา	กมลวัฒนนิศา	เป็นผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ในส่วนราชการ	(Chief	
Knowledge	Officer	 :	CKO)	และเป็นประธานคณะท�างานพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้	สศช.	โดยมีตัวแทน
คณะท�างานฯ	จากข้าราชการทุกส�านัก/กลุ่มงาน	 ซึ่งคณะท�างานได้ด�าเนินการจัดท�าแผนการจัดการความรู้โดยได้
เสนอองค์ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อภารกิจงานของส�านักฯ	 ซึ่งจะรวมถึงภารกิจงานท่ีสอดคล้องยุทธศาสตร์และ
สนับสนุนการด�าเนินการของส�านักงานฯ	โดยสรุปแผนการจัดการความรู้	3	ปี	ของ	สศช.	ปี	พ.ศ.	2556	–	2558	มี 
องค์ความรู้ที่จะด�าเนินการรวม	5	ด้าน	ดังนี้

 1.	 ด้านเศรษฐกิจ	ได้แก่	การจัดท�ารายได้ประชาชาติ	แบบปริมาณลูกโซ่	(Chain	Volume	Measures	:	CVM)	
กลไก	 กรอ.	 ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ	 การขับเคลื่อนการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศไทย	ผ่านความร่วมมอืระหว่าง	สศช.	และ	WEF	ทิศทางการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการสร้างความเชือ่มโยง
ระหว่างกันในภูมิภาค	ภายใต้การขับเคลื่อนแผนงาน	GMS	และ	 IMT-GT	เพื่อการเชื่อมโยงกันในอาเซียน	ทิศทาง
และแนวทางการพัฒนาเพ่ือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาค	 (GMS	และ	
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IMT-GT)	รายงานสถานะโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศไทย	2554	การพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอจัฉริยะ	“SMART	
GRID”	ความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับเศรษฐกิจมหภาคและดชันชีีน้�าภาวะเศรษฐกจิไทย	และการวเิคราะห์เชงิปรมิาณ
โดยใช้แบบจ�าลองทางเศรษฐกิจ

 2.	 	 ด้านสังคม	 ได้แก่	 การขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น	การจัดท�าแผนประชากรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	11	(พ.ศ.	2555-2559)	และ
การส�ารวจความคิดเห็นและทัศนคติทางสังคมไทย

 3.	 ด้านสิ่งแวดล้อม	 ได้แก่	การพัฒนาเมืองสู่การเป็นเมืองสีเขียว	และการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนสู่การ
เติบโตสีเขียว

 4.	 ด้านการพัฒนาพ้ืนท่ี	ได้แก่	การศกึษารปูแบบและแนวทางการบรหิารจดัการลดปัญหาหมอกควันในระดบั
พ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน	 โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน	 การจัดท�าฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมในระดบัภาคกลางท่ีเป็นระบบ	ผลการด�าเนนิงานและการขับเคลือ่นแผนพัฒนา
ด่านชายแดนไทย-มาเลเซีย	

 5.	 ด้านอื่นๆ	ได้แก่	การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่	การจัดการความรู้	(Knowledge	
Management)	การจัดท�าหนังสือเฉลิมพระเกียรติ	

 นอกจากนี้	ส�านักงานฯ	ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	KM	Workshop	 เมื่อวันที่	15	มีนาคม	2556	ให้แก่คณะ
ท�างาน	KM	เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้	และสามารถจัดการบริหารองค์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	จึงมีความ
จ�าเป็นต้องเสริมสร้างองค์ความรูท้ั้งภาคทฤษฎีและปฏบิตัแิก่คณะท�างาน	KM	นอกจากน้ี	ยังได้จดัโครงการ	KM	Talk	
เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร	รวมทั้งสิ้น	5	ครั้ง	มีผู้เข้าอบรม	98	คน

โครงสร้างองค์กรของ สศช.
	 ปัจจุบัน	สศช.	มีการแบ่งส่วนราชการระดับส�านักตามโครงสร้างจ�านวน	6	สายงานฯ	รวม	15	ส�านัก	3	กลุ่มงาน	
ดังนี้	ส�านักงานเลขาธิการ	 (สลก.)	ส�านักบัญชีประชาชาติ	 (สบป.)	 โดยมีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	
อยู่ภายใต้การก�ากับดูแล	ส�านักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา	 (สปผ.)	 ส�านักพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจ	 (สพข.)	 ส�านักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม	 (สขส.)	 ส�านักพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมภาคกลาง	(สพก.)	ส�านักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	(สพอ.)	ส�านักพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมภาคใต้	 (สพต.)	 ส�านักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ	 (สพน.)	 ส�านักยุทธศาสตร์ด้านนโยบาย
สาธารณะ	(สนส.)	ส�านักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาทางสังคม	(สพส.)	ส�านักยุทธศาสตร์และการวางแผน
พัฒนาพ้ืนท่ี	(สพท.)	ส�านักยทุธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค	(สศม.)	ส�านักวางแผนการเกษตร	ทรพัยากร	
ธรรมชาติ	และสิ่งแวดล้อม	(สทว.)	ส�านักวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ	(สวค.)	และ	2	กลุ่มงาน	ได้แก่	กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร	กลุ่มตรวจสอบภายใน	ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	 รวมท้ังได้ตั้งกลุ่มงานภายในเพ่ิมข้ึนอีก	 2	 
กลุ่มงานเพื่อการปฏิบัติภารกิจเฉพาะที่มีความส�าคัญเพิ่มขึ้น	 ได้แก่	 กลุ่มประสานนโยบายการกระจายอ�านาจและ
ความมั่นคง	และ	ส�านักงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
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การใช้ทรัพยากรของ สศช.
	 ในปีงบประมาณ	2556	สศช.	มีการใช้ทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร	ด้านงบประมาณ	และด้านพลังงาน	ในการ
ปฏิบัติงาน	ดังนี้

 1. บุคลากร
	 	 1.1	ประเภทข้าราชการ	บุคลากร	สศช.	มีรวมทั้งสิ้น	505	คน	ส่วนใหญ่ร้อยละ	62.77	เป็นเพศหญิง	และเป็น
บุคลากรประเภทวิชาการระดับช�านาญการมากที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	40.40	ของทั้งหมด	รองลงมาระดับช�านาญการ
พิเศษ	ระดับปฏิบัติการ	คิดเป็นร้อยละ	20.59	และ	18.61	ตามล�าดับ
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แผนภูมิที่ 1 จ�านวนข้าราชการพลเรือนจ�าแนกตามระดับ ปีงบประมาณ 2556

ตารางที่ 1 จ�านวนข้าราชการพลเรือนจ�าแนกตามระดับ ปีงบประมาณ 2556

ประเภท 
ราหิรบ

งสู  

รากาชิว  รากยวนาํอ  รากาชิว  รากาชิว  รากาชิว  รากาชิว  ทั่วไป รวม 
ะลยอร  

ิฒุวณคุงรท  งสู  ญาชวยชีเ  ชำนาญการพิเศษ รากญานาชํ  รากิตับิฏป  นางญานาชํ  นางิตับิฏป  

ชาย 4 5 9 5 41 71 44 9 0 188 37.23 

งิญห  3 4 5 8 63 133 50 42 9 317 62.77 

รวม 7 9 14 13 104 204 94 51 9 505 100 

ะลยอร  1.39 1.78 2.77 2.57 20.59 40.40 18.61 10.10 1.78 100  

หมายเหตุ  6552 นยากิจศฤพ 51 ที่นัว  

 

 

 

0

25

50

75

100

125

150

175

200

225

250

275

300

กอเาญญิรป  ทโาญญิรป  ีรตาญญิรป  ีรตาญญิรปาวกต่ำ  

16 

113  

51  

6 
11  

180  

105  

23  
27 

293 

156 

29 

ชาย 

งญิห  

รวม 

ทั่วไป



Annual Report 2556
Off ice of the National Economic and Social Development Board

64

รากฒิุว ษกศึ า 

/เพศ 
กอเาญญริป  ทโาญญริป  ีรตาญญริป  

าวกาํต  

ีรตาญญริป  
รวม 

ชาย 16 113 51 6 186 

งิญห  11 180 105 23 319 

รวม 27 293 156 29 505 

ะลยอร  5.35 58.02 30.89 5.74 100 

หมายเหตุ   ที่นัว 15 6552 นยากิจศฤพ  
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ตารางที่ 2 จ�านวนข้าราชการพลเรือนจ�าแนกตามวุฒิการศึกษา ปีงบประมาณ 2556

รากฒิุว ษกศึ า 

/เพศ 
กอเาญญริป  ทโาญญริป  ีรตาญญริป  

าวกาํต  

ีรตาญญริป  
รวม 

ชาย 16 113 51 6 186 

งิญห  11 180 105 23 319 

รวม 27 293 156 29 505 

ะลยอร  5.35 58.02 30.89 5.74 100 

หมายเหตุ   ที่นัว 15 6552 นยากิจศฤพ  
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	 เมื่อจ�าแนกตามระดับการศึกษา	พบว่าบุคลากรของ	สศช.	ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท	คิดเป็นร้อยละ	
58.02	รองลงมาเป็นระดบัปรญิญาตร	ีต�า่กว่าระดบัปรญิญาตร	ีและระดบัปรญิญาเอก	ตามล�าดบั	ผูส้�าเรจ็การศกึษา
ระดบัปรญิญาโทซึ่งเป็นเพศหญงิ	คดิเป็นร้อยละ	61.43	ส่วนระดบัปรญิญาเอกซึง่เป็นเพศชาย	คดิเป็นร้อยละ	59.25

แผนภูมิที่ 2 จ�านวนข้าราชการพลเรือนจ�าแนกตามวุฒิการศึกษา ปีงบประมาณ 2556

ประเภท 
ราหิรบ

งสู  

รากาชิว  รากยวนาํอ  รากาชิว  รากาชิว  รากาชิว  รากาชิว  ทั่วไป รวม 
ะลยอร  

ิฒุวณคุงรท  งสู  ญาชวยชีเ  ชำนาญการพิเศษ รากญานาชํ  รากิตับิฏป  นางญานาชํ  นางิตับิฏป  

ชาย 4 5 9 5 41 71 44 9 0 188 37.23 

งิญห  3 4 5 8 63 133 50 42 9 317 62.77 

รวม 7 9 14 13 104 204 94 51 9 505 100 

ะลยอร  1.39 1.78 2.77 2.57 20.59 40.40 18.61 10.10 1.78 100  

หมายเหตุ  6552 นยากิจศฤพ 51 ที่นัว  
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รากฒิุว ษกศึ า 

/เพศ 
กอเาญญริป  ทโาญญริป  ีรตาญญริป  

าวกาํต  

ีรตาญญริป  
รวม 

ชาย 16 113 51 6 186 

งิญห  11 180 105 23 319 

รวม 27 293 156 29 505 

ะลยอร  5.35 58.02 30.89 5.74 100 

หมายเหตุ   ที่นัว 15 6552 นยากิจศฤพ  
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	 ส�าหรับบุคลากรของ	สศช.	ประเภทลูกจ้างประจ�า	 ลูกจ้างชั่วคราว	และพนักงานราชการมีจ�านวนรวมท้ังสิ้น	 
125	คน	แบ่งเป็น	ลูกจ้างประจ�าร้อยละ	48	ลูกจ้างชั่วคราวร้อยละ	4	และพนักงานราชการร้อยละ	48	แบ่งเป็นเพศ
ชายร้อยละ	53.6	และเพศหญิงร้อยละ	46.4

แผนภูมิที่ 3 จ�านวนลูกจ้างประจ�า ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานราชการ ปีงบประมาณ 2556

ประเภท าํจะรปงาจกูล  วารควัชงาจกูล  รากชารนางกันพ  รวม 

ชาย 48 2 17 67 

งิญห  12 3 43 58 

รวม 60 5 60 125 

ะลยอร  48 4 48 100 

หมายเหตุ  6552 นยากิจศฤพ 51ที่นัว  
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ตารางที่ 3 จ�านวนลูกจ้างประจ�า ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานราชการ ปีงบประมาณ 2556
รากฒิุว ษกศึ า 

/เพศ 
กอเาญญริป  ทโาญญริป  ีรตาญญริป  

าวกาํต  

ีรตาญญริป  
รวม 

ชาย 16 113 51 6 186 

งิญห  11 180 105 23 319 

รวม 27 293 156 29 505 

ะลยอร  5.35 58.02 30.89 5.74 100 

หมายเหตุ   ที่นัว 15 6552 นยากิจศฤพ  
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ประเภท 
ราหิรบ

งสู  

รากาชิว  รากยวนาํอ  รากาชิว  รากาชิว  รากาชิว  รากาชิว  ทั่วไป รวม 
ะลยอร  

ิฒุวณคุงรท  งสู  ญาชวยชีเ  ชำนาญการพิเศษ รากญานาชํ  รากิตับิฏป  นางญานาชํ  นางิตับิฏป  

ชาย 4 5 9 5 41 71 44 9 0 188 37.23 

งิญห  3 4 5 8 63 133 50 42 9 317 62.77 

รวม 7 9 14 13 104 204 94 51 9 505 100 

ะลยอร  1.39 1.78 2.77 2.57 20.59 40.40 18.61 10.10 1.78 100  

หมายเหตุ  6552 นยากิจศฤพ 51 ที่นัว  
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ยาจยารบง  
)ทาบ( ณามะรปบงป  )งลดล(นึขมิพเงลปแนยีลปเ  

2555 2556 บาท (%) 

รวมทั้งสิ้น 499,748,400 504,979,900 5,231,500 1.05% 

1. รกาลคบุบง  242,630,300 258,874,700 16,244,400 6.70% 

2. นางนินเาํดบง  61,781,100 64,799,200 3,018,100 4.89% 

3. นุทงลบง  97,079,000 12,207,000 (84,872,000) -87.43% 

4. นุนหดุอนิงเบง  22,700,000 25,200,000 2,500,000 11.01% 

5. นือยาจยารบง  75,558,000 143,899,000 68,341,000 90.45% 

(งบโครงการ) (22 โครงการ) (27 โครงการ)  

 -
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รกาลคุบบง  นางนนิเาํดบง  นุทงลบง  นนุหดุอนงิเบง  นือยาจยารบง  

 ป 2555 

 ป 2556 

 2. งบประมาณ
	 ในปีงบประมาณ	 2556	 สศช.	 ได้รับการจัดสรรงบประมาณรวมท้ังสิ้น	 504.980	 ล้านบาท	 เพ่ิมขึ้นจาก
ปีงบประมาณ	2555	คิดเป็นร้อยละ	1.05	แยกเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรมากที่สุด	รวม	258.875	ล้านบาท	คิดเป็น
ร้อยละ	51.26	ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	รองลงมาเป็นค่าใช้จ่ายในการด�าเนินภารกิจตามยุทธศาสตร์	จ�านวน	
143.899	ล้านบาท	คดิเป็นร้อยละ	28.50	งบด�าเนินงานร้อยละ	64.799	ล้านบาท	คดิเป็นร้อยละ	12.83	งบเงนิอดุหนุน	
25.2	ล้านบาท	คดิเป็นร้อยละ	4.99	และรายจ่ายเพ่ือการลงทุน	12.207	ล้านบาท	คดิเป็นร้อยละ	2.42	ของงบประมาณ
ทีไ่ด้รบัจดัสรร	ตามล�าดบั	ส�าหรบังบประมาณทีใ่ช้ในการด�าเนินการขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ	สศช.	สรปุ
ได้ดังนี้

แผนภูมิที่ 3 แสดงร้อยละของค่าใช้จ่ายเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2556

ประเภท าํจะรปงาจกูล  วารควัชงาจกูล  รากชารนางกันพ  รวม 

ชาย 48 2 17 67 

งิญห  12 3 43 58 

รวม 60 5 60 125 

ะลยอร  48 4 48 100 

หมายเหตุ  6552 นยากิจศฤพ 51ที่นัว  
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านฒพัรากรตสาศธทุยนัดกัลผะลแาทํดัจราก  

านฒพัรากดัวชี้วัตะลแลมูอขนาฐบบะราทํดัจราก  

านฒพัรากอพื่เ

อพื่เ

ูรมาวคคงองารสราก  

ศทเะรปานฒพัรากลผนมิเะรปมาตดติราก  

	 1.	 การจัดท�าและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนา	ใช้งบประมาณรวมคิดเป็นร้อยละ	39	เพื่อการจัดท�าและ
ผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ส�าคัญ	อาทิ	 การศึกษายุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและโครงสร้าง
ภาษีเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 (AEC)	 การศึกษาเพ่ือก�าหนดแนวทางการพัฒนาพ้ืนท่ี
กาญจนบรีุและบรเิวณใกล้เคยีงเพ่ือเปิดประตเูศรษฐกิจด้านตะวันตก	การพัฒนาฐานการผลติการเกษตรให้เข้มแขง็
และย่ังยืน	การขับเคลื่อนการเติบโตสีเขียวของเมือง	 การขับเคลื่อนทิศทางการพัฒนาภาคสู่การปฏิบัติระดับพ้ืนท่ี
และงานศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง	ศึกษาการปรับตัวของภาคเกษตรกรรมสู่ภาคบริการในภาคใต้	การจัดท�ารายงานผล
การด�าเนนิงานและการขบัเคลือ่นแผนพัฒนาด่านชายแดนไทย-มาเลเซยีในระยะ	10	ปี	(พ.ศ.2556-2565)	ขบัเคลือ่น
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค	ฯลฯ

 2.	 การจัดท�าระบบฐานข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนา	 ใช้งบประมาณรวมคิดเป็นร้อยละ	30	 เพ่ือการ
จดัท�าระบบฐานข้อมูลและตัวชีวั้ดเพ่ือการพัฒนาท่ีส�าคัญ	อาท	ิส�ารวจและศกึษาเพ่ือเฝ้าระวังและเตอืนภัยทางสงัคม	
จดัท�าข้อมลูมลูค่าเพ่ิมอตุสาหกรรมโลจสิตกิส์ไทย	ศกึษาโครงสร้างการผลติของอตุสาหกรรมยานยนต์ของไทย	พัฒนา
ฐานข้อมูลและโปรแกรมประมวลผลการจัดท�าบัญชีองค์กรไม่แสวงหาก�าไร	 ปรับปรุงข้อมูลบัญชีเศรษฐกิจเงินทุน
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ของประเทศไทยอนุกรม	2550-2554	 เพ่ิมขีดความสามารถการจัดท�าสถิติผลิตภัณฑ์จังหวัดและระบบฐานข้อมูล
เศรษฐกิจจังหวัด	 การปรับปรุงฐานข้อมูลและการพัฒนาเครื่องมือในการบริหารเศรษฐกิจมหภาค	 พัฒนาระบบ
สารสนเทศขององค์กร	ฯลฯ	

 3.	 การสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนา	ใช้งบประมาณรวมคิดเป็นร้อยละ	18	เพื่อการสร้างองค์ความรู้เพื่อ
การพัฒนา	อาทิ	เสริมสร้างพลังวุฒิอาสาธนาคารสมองร่วมกับภาคีการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชนท้องถ่ิน	สนับสนุนการด�าเนินการและติดตามประเมินผลโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	
สยามมกุฎราชกุมาร	 เพ่ิมประสิทธิภาพในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
อย่างย่ังยืน	เสรมิสร้างประสทิธิภาพความสมัพันธ์ระหว่างส่วนกลาง	ส่วนภูมภิาคและส่วนท้องถ่ินโดยผ่านกระบวนการ
จดัท�าแผนพัฒนาจงัหวัดและแผนพัฒนาท้องถ่ิน	พัฒนาองค์ความรูแ้ละเสรมิสร้างศกัยภาพบคุลากรขององค์กร	ฯลฯ

 4.	 การตดิตามประเมินผลการพฒันาประเทศ	ใช้งบประมาณรวมคดิเป็นร้อยละ	15	เพ่ือการตดิตามประเมนิ
ผลการพัฒนา	อาทิ	ประเมนิผลกระทบการปฏิบตัภิารกิจภาครัฐภายใต้ยทุธศาสตร์	การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ตดิตาม
ประเมินผลการด�าเนินนโยบายของรัฐบาล	ติดตามประเมินผลปีแรกของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต	ิ
ฉบบัที	่11	และการพัฒนาดัชนชีีว้ดัความอยู่เย็นเป็นสขุร่วมกันในสงัคมไทยระดบัจงัหวดั	รวมทัง้ผลกัดนัประเดน็การ
พัฒนาส�าคัญในแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	 11	สู่การปฏิบัติ	 และสื่อสารเผยแพร่การพัฒนาสู่สาธารณะเพ่ือสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและทิศทางการพัฒนากับทุกภาคส่วนในสังคม

 ในปีงบประมาณ	2556	เบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	จ�านวน	359.287	ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	71.15	ของ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	จ�าแนกเป็น	งบบุคลากร	จ�านวน	223.951	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	86.51	งบด�าเนินงาน	
จ�านวน	55.442	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	75.41	งบลงทุน	จ�านวน	10.872	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	99.23	งบเงิน
อุดหนุน	จ�านวน	10.259	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	45.43	และงบรายจ่ายอื่น	 จ�านวน	58.763	ล้านบาท	คิดเป็น 
ร้อยละ	42.26

แผนภูมิที่ 4 แสดงงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรรประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 - 2556
จ�าแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

ยาจยารบง  
)ทาบ( ณามะรปบงป  )งลดล(นึขมิพเงลปแนยีลปเ  

2555 2556 บาท (%) 

รวมทั้งสิ้น 499,748,400 504,979,900 5,231,500 1.05% 

1. รกาลคบุบง  242,630,300 258,874,700 16,244,400 6.70% 

2. นางนินเาํดบง  61,781,100 64,799,200 3,018,100 4.89% 

3. นุทงลบง  97,079,000 12,207,000 (84,872,000) -87.43% 

4. นุนหดุอนิงเบง  22,700,000 25,200,000 2,500,000 11.01% 

5. นือยาจยารบง  75,558,000 143,899,000 68,341,000 90.45% 

(งบโครงการ) (22 โครงการ) (27 โครงการ)  

 -
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รกาลคุบบง  นางนนิเาํดบง  นุทงลบง  นนุหดุอนงิเบง  นือยาจยารบง  

 ป 2555 

 ป 2556 
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นางยวนห  

 ณามะรปบงป 2554  ณามะรปบงป 2556 

 ชใรากณามริป
(kWh) 

 นิงเนวนาํจ
(บาท) 

ชใรากณามริป  นิงเนวนาํจ  

(kWh) (บาท) 

งาลกนวส
สะพานขาว 

1,315,239.00 4,486,778.91 1,265,704.00 -3.77 6,331,254.95 41.11 

สพน. 29,293.38 99,825.05 28,990.36 -1.03 146,181.96 46.44 

สพอ. 19,191.42 66,411.12 18,389.10 -4.18 81,070.6 22.07 

สพต. 37,632.55 127,150.94 34,050.51 -9.52 146,724.77 15.39 

สพก. 56,000.00 187,633.13 45,000.00 -19.64 192,713.73 2.71 

นิสง ัทมวร  1,457,356.35 4,967,799.15 1,392,133.97 -4.48 6,897,946.00 38.85 

หมายเหต ุ :  นางงลัพนผแะลแยาบยโนนางกันาสํงสลูมอข  (สนพ.)  ะลแวาขนาพะสงาลกนวสงอขลูมอขอืค  สพก.  

นางยวนห  

 ณามะรปบงป 2554  ณามะรปบงป 2556 

นัมน้ำ  NGV นิงเนวนาํจ  นัมน้ำ  NGV นิงเนวนาํจ  

( )รติล  (กก.)  (บาท) ( )รติล  
 (กก.)  (บาท) 

         

งาลกนวส   2,702.32 23,917.35 285,531.48 1,549.00 -42.68 23,645.19 -1.14 300,438.10 5.22 

สพน. 2,712.15 1,835.47 108,595.06 1,339.16 -50.62 879.53 -52.08 55,537.90 -48.86 

สพอ. 2,942.60 - 92,620.00 2,220.80 -24.53 266.89 - 75,401.79 -18.59 

สพต. 3,378.78 - 104,255.00 2,505.39 -25.85 686.02 - 81,605.00 -21.73 

รวม 11,735.85 25,752.82 591,001.54 7,614.35 -35.12 25,477.63 -1.07 512,982.79 -13.20 

หมายเหต ุ :  งาลกนวสกาจยาจกิบเ .กพส  

เพิ่มขึ้น/
ลดลง
รอยละ

เพิ่มขึ้น/
ลดลง
รอยละ

เพิ่มขึ้น/
ลดลง
รอยละ

เพิ่มขึ้น/
ลดลง
รอยละ

เพิ่มขึ้น/
ลดลง
รอยละ

ตารางที่ 4 แสดงงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรรประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2556
จ�าแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

 3. พลังงาน
	 การใช้พลังงาน	แบ่งเป็นการใช้พลังงานไฟฟ้า	และวัสดุเชื้อเพลิง	โดยเปรียบเทียบผลการใช้พลังงานระหว่างปี	
2556	กับปี	2554
	 ในปี	2556	สศช.	ได้ใช้พลังงานไฟฟ้ารวม	1,392,133.97	ยูนิต	ลดลงจากปี	2554	ร้อยละ	4.48	ส่วนด้านการใช้
พลงังานเชือ้เพลงิ	พบว่า	ในปีงบประมาณ	2556	ใช้วสัดเุชือ้เพลงิประมาณ	7,614.35	ลิตร	ลดลงจากปี	2554	ร้อยละ	
35.12	และใช้ก๊าซ	NGV	ประมาณ	25,477.63	กก.	ลดลง	จากปี	2554	ร้อยละ	1.07	เนื่องจากปี	2556	ส�านักงานฯ	
ควบคุมการใช้เชื้อเพลิง	รวมทั้งมีการเข้มงวดการใช้แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานของ	สศช.	ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่	
ทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี	ส�าหรับแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานของ	สศช.	ปี	2556	ได้ด�าเนินการ	ดังนี้	

 ด้านไฟฟ้า
	 	 •	เปิดและปิดเครื่องปรับอากาศเวลา	08.30	–	16.30	น.	
	 	 •	ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่	25	-26	องศาเซลเซียส
	 	 •	ไฟส่องสว่าง	ทางเดินสาธารณะ	โถง	และห้องน�้า	เปิดไฟเฉพาะในส่วนที่จ�าเป็นในการใช้งาน	และปิดทุก
ครั้งที่เลิกใช้
	 	 •	ปิดสวิทช์จอภาพคอมพิวเตอร์ในเวลาพักกลางวันหรือขณะที่ไม่ใช้งานเกินกว่า	15	นาที	
	 	 •	ปิดสวิทช์เครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อไม่มีการใช้งานติดต่อกันถึง	1	ชั่วโมง
	 	 •	กดปุ่มพัก	(Standby	mode)	เครื่องถ่ายเอกสารเมื่อใช้งานเสร็จ	
	 	 •	 ไม่วางเครื่องถ่ายเอกสารไว้ในห้องท่ีมีการปรับอากาศ	ปิดเครื่องถ่ายเอกสารหลังจากเลิกใช้งาน	และ 
ถอดปลั๊กออกด้วย

ยาจยารบง  
)ทาบ( ณามะรปบงป  )งลดล(นึขมิพเงลปแนยีลปเ  

2555 2556 บาท (%) 

รวมทั้งสิ้น 499,748,400 504,979,900 5,231,500 1.05% 

1. รกาลคบุบง  242,630,300 258,874,700 16,244,400 6.70% 

2. นางนินเาํดบง  61,781,100 64,799,200 3,018,100 4.89% 

3. นุทงลบง  97,079,000 12,207,000 (84,872,000) -87.43% 

4. นุนหดุอนิงเบง  22,700,000 25,200,000 2,500,000 11.01% 

5. นือยาจยารบง  75,558,000 143,899,000 68,341,000 90.45% 

(งบโครงการ) (22 โครงการ) (27 โครงการ)  

 -

 50,000,000

 100,000,000

 150,000,000

 200,000,000

 250,000,000
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รกาลคุบบง  นางนนิเาํดบง  นุทงลบง  นนุหดุอนงิเบง  นือยาจยารบง  

 ป 2555 

 ป 2556 
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	 	 •	ก�าหนดให้ลิฟต์ส่วนกลาง	อาคาร	1	หยุดชั้น	1,	3	และ	4	อาคาร	2	หยุดชั้น	1,	3	,5	และ	6	ส�าหรับอาคาร	
4	หยุดชั้น	4	เพียงวันละ	1	เครื่อง	สลับวันกันไป	และลิฟต์หอประชุมสุริยานุวัตร	เปิด	-	ปิด	เมื่อมีการใช้หอประชุม
เท่านั้น	

 ด้านเชื้อเพลิง	(น�้ามันและก๊าซ	NGV)
	 	 •	 ลดการเดินทางโดยรถยนต์	และใช้การติดต่อสื่อสารในลักษณะอื่นแทน	 เช่น	 การใช้โทรศัพท์	 โทรสาร	
ไปรษณีย์	 และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์	 (E-mail)	 ในรูปของการเชิญประชุม	การจัดส่งรายงานการประชุม	 เป็นต้น	
กรณีการเดนิทางไปประชมุของเจ้าหน้าทีท่ี่ไปในเส้นทางเดียวกัน	หรอืใกล้เคยีงกัน	งานยานพาหนะจะประสานให้ใช้
รถยนต์ร่วมกัน	(Car	Pool)
	 	 •	 กรณีมีก�าหนดการล่วงหน้า	 ให้จัดท�าใบขออนุญาตใช้รถยนต์ตามแบบ	3	ส่งให้หมวดรถยนต์ล่วงหน้า 
อย่างน้อย	 1	 วันท�าการ	 เพ่ือให้หัวหน้าหมวดรถยนต์วางแผนในการจัดรถยนต์	 (Car	 Pool)	 การประชุม	 สัมมนา 
ให้เลือกไปเฉพาะเท่าที่จ�าเป็นและเกี่ยวข้องโดยตรง	หรือใช้การประชุมผ่านระบบ	Video	Conference	แทน	
	 	 •	ก�าชบัพนกังานขบัรถยนต์ให้ศกึษาเส้นทางก่อนออกเดินทางและมนีโยบายให้ใช้รถยนต์เช่าและใช้รถยนต์
เติมก๊าซ	NGV	ให้มากที่สุด

นางยวนห  

 ณามะรปบงป 2554  ณามะรปบงป 2556 

 ชใรากณามริป
(kWh) 

 นิงเนวนาํจ
(บาท) 

ชใรากณามริป  นิงเนวนาํจ  

(kWh) (บาท) 

งาลกนวส
สะพานขาว 

1,315,239.00 4,486,778.91 1,265,704.00 -3.77 6,331,254.95 41.11 

สพน. 29,293.38 99,825.05 28,990.36 -1.03 146,181.96 46.44 

สพอ. 19,191.42 66,411.12 18,389.10 -4.18 81,070.6 22.07 

สพต. 37,632.55 127,150.94 34,050.51 -9.52 146,724.77 15.39 

สพก. 56,000.00 187,633.13 45,000.00 -19.64 192,713.73 2.71 

นิสง ัทมวร  1,457,356.35 4,967,799.15 1,392,133.97 -4.48 6,897,946.00 38.85 

หมายเหต ุ :  นางงลัพนผแะลแยาบยโนนางกันาสํงสลูมอข  (สนพ.)  ะลแวาขนาพะสงาลกนวสงอขลูมอขอืค  สพก.  

นางยวนห  

 ณามะรปบงป 2554  ณามะรปบงป 2556 

นัมน้ำ  NGV นิงเนวนาํจ  นัมน้ำ  NGV นิงเนวนาํจ  

( )รติล  (กก.)  (บาท) ( )รติล  
 (กก.)  (บาท) 

         

งาลกนวส   2,702.32 23,917.35 285,531.48 1,549.00 -42.68 23,645.19 -1.14 300,438.10 5.22 

สพน. 2,712.15 1,835.47 108,595.06 1,339.16 -50.62 879.53 -52.08 55,537.90 -48.86 

สพอ. 2,942.60 - 92,620.00 2,220.80 -24.53 266.89 - 75,401.79 -18.59 

สพต. 3,378.78 - 104,255.00 2,505.39 -25.85 686.02 - 81,605.00 -21.73 

รวม 11,735.85 25,752.82 591,001.54 7,614.35 -35.12 25,477.63 -1.07 512,982.79 -13.20 

หมายเหต ุ :  งาลกนวสกาจยาจกิบเ .กพส  

เพิ่มขึ้น/
ลดลง
รอยละ

เพิ่มขึ้น/
ลดลง
รอยละ

เพิ่มขึ้น/
ลดลง
รอยละ

เพิ่มขึ้น/
ลดลง
รอยละ

เพิ่มขึ้น/
ลดลง
รอยละ

ตารางที่ 5 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของ สศช. ปี 2554-2556
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นางยวนห  

 ณามะรปบงป 2554  ณามะรปบงป 2556 

 ชใรากณามริป
(kWh) 

 นิงเนวนาํจ
(บาท) 

ชใรากณามริป  นิงเนวนาํจ  

(kWh) (บาท) 

งาลกนวส
สะพานขาว 

1,315,239.00 4,486,778.91 1,265,704.00 -3.77 6,331,254.95 41.11 

สพน. 29,293.38 99,825.05 28,990.36 -1.03 146,181.96 46.44 

สพอ. 19,191.42 66,411.12 18,389.10 -4.18 81,070.6 22.07 

สพต. 37,632.55 127,150.94 34,050.51 -9.52 146,724.77 15.39 

สพก. 56,000.00 187,633.13 45,000.00 -19.64 192,713.73 2.71 

นิสง ัทมวร  1,457,356.35 4,967,799.15 1,392,133.97 -4.48 6,897,946.00 38.85 

หมายเหต ุ :  นางงลัพนผแะลแยาบยโนนางกันาสํงสลูมอข  (สนพ.)  ะลแวาขนาพะสงาลกนวสงอขลูมอขอืค  สพก.  

นางยวนห  

 ณามะรปบงป 2554  ณามะรปบงป 2556 

นัมน้ำ  NGV นิงเนวนาํจ  นัมน้ำ  NGV นิงเนวนาํจ  

( )รติล  (กก.)  (บาท) ( )รติล  
 (กก.)  (บาท) 

         

งาลกนวส   2,702.32 23,917.35 285,531.48 1,549.00 -42.68 23,645.19 -1.14 300,438.10 5.22 

สพน. 2,712.15 1,835.47 108,595.06 1,339.16 -50.62 879.53 -52.08 55,537.90 -48.86 

สพอ. 2,942.60 - 92,620.00 2,220.80 -24.53 266.89 - 75,401.79 -18.59 

สพต. 3,378.78 - 104,255.00 2,505.39 -25.85 686.02 - 81,605.00 -21.73 

รวม 11,735.85 25,752.82 591,001.54 7,614.35 -35.12 25,477.63 -1.07 512,982.79 -13.20 

หมายเหต ุ :  งาลกนวสกาจยาจกิบเ .กพส  

เพิ่มขึ้น/
ลดลง
รอยละ

เพิ่มขึ้น/
ลดลง
รอยละ

เพิ่มขึ้น/
ลดลง
รอยละ

เพิ่มขึ้น/
ลดลง
รอยละ

เพิ่มขึ้น/
ลดลง
รอยละ

ตารางที่ 6 ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงรถยนต์ของ สศช. ปี 2554-2556 
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ส่วนที่

1. ผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการ สศช. และคณะอนุกรรมการภายใต้ 
 คณะกรรมการ สศช.
2. ผลการปฏิบัติราชการตามค�ารับรองของการปฏิบัติราชการของ สศช. ปี 2556
3. ผลการปฏิบัติราชการที่ส�าคัญของ สศช.
 3.1 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 
   (พ.ศ.2555-2559) สู่การปฏิบัติ ประจ�าปีงบประมาณ 2556
 3.2 การวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ (Country Strategy)
 3.3 การวิเคราะห์และเสนอความเห็นต่อรัฐบาล
 3.4 การสร้างองค์ความรู้และการสื่อสารเพื่อการพัฒนา 
 3.5 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3.6 ภารกิจพิเศษ

2
ผลการปฏิบัติราชการของ สศช.



1. ผลกำรด�ำเนินงำนของคณะกรรมกำร สศช. 
 และคณะอนุกรรมกำรภำยใต้คณะกรรมกำร สศช.

» คณะกรรมกำร สศช. ในปีงบประมำณ 2556 กก.สศช. พิจำรณำกลั่นกรองกำรจัดท�ำ 
 ยุทธศำสตร์ วิเครำะห์โครงกำร และงบลงทุนรัฐวิสำหกิจที่ สศช. น�ำเสนอจ�ำนวน 22 เรื่อง  
 และเสนอควำมเห็นประกอบกำรพิจำรณำของคณะรัฐมนตรี จ�ำนวน 17 เรื่อง  
 ครม. มีมติแล้ว 14 เรื่อง

» คณะอนุกรรมกำรภำยใต้คณะกรรมกำร สศช. ได้แก่ คณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนแผน 
 พัฒนำฯ ฉบับที่ 11 คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำงบลงทุนของวิสำหกิจ คณะอนุกรรมกำร 
 อ�ำนวยกำรธนำคำรสมอง และคณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนนโยบำยและแผนประชำกร
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ผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการ สศช.
	 ในปีงบประมาณ	2556	 เป็นช่วงรอยต่อของการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ	2	ชุด	เนื่องจากคณะกรรมการฯ	ซึ่งมีนายพนัส	สิมะเสถียร	เป็นประธานกรรมการ	ได้ปฏิบัติหน้าที่ครบวาระ
ก�าหนดสี่ปีในวันที่	 3	กรกฎาคม	2556	และคณะรัฐมนตรีได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ	ชุดปัจจุบัน	มีนายพารณ	
อิศรเสนา	ณ	อยุธยา	เป็นประธานกรรมการ	เมื่อวันที่	13	สิงหาคม	2556	คณะกรรมการฯ	ทั้ง	2	ชุด	ได้ปฏิบัติหน้าที่
ในปีงบประมาณ	2556	ดังนี้

ชุดที่	1	(มีวาระตั้งแต่วันที่	4	กรกฎาคม	2552	–	3	กรกฎาคม	2556)	ประกอบด้วย	นายพนัส	สิมะเสถียร	
ประธานกรรมการ	กรรมการได้แก่		นายโฆสิต	ปั้นเปี่ยมรัษฎ์		นายณรงค์ชัย	อัครเศรณี		นายอาชว์	เตาลานนท์		
นายพารณ	อิศรเสนา	ณ	อยุธยา	นางจุรี	วิจิตรวาทการ	นายศักรินทร์	ภูมิรัตน	นายสนิท	อักษรแก้ว	คุณพรทิพย์	
จาละ	นายประยงค์	รณรงค์	เลขาธิการ	ก.พ.	ผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ	ผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจ
การคลัง	ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย	และเลขาธิการ	สศช.	กรรมการและเลขานุการ

ชุดที่	2	(มีวาระตั้งแต่วันที่	13	สิงหาคม	2556	–	12	สิงหาคม	2560)	ประกอบด้วย	นายพารณ	อิศรเสนา	
ณ	อยุธยา	ประธานกรรมการ	กรรมการได้แก่	นางจรุ	ีวิจติรวาทการ		นายอาชว์	เตาลานนท์		นายอสิระ	ว่องกุศลกิจ	
นายอนุสรณ์	แสงนิม่นวล	นายศกัรนิทร์	ภูมริตัน	นายสนิท	อกัษรแก้ว	นายอชัพร	จารจุนิดา	นายอ�าพน	กิตตอิ�าพน	
นายศุภวุฒิ	สายเชื้อ	เลขาธิการ	ก.พ.	ผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ	ผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง	
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย	และเลขาธิการ	สศช.	กรรมการและเลขานุการ

 ในปีงบประมาณ	2556	(ตุลาคม	2555	–	กันยายน	2556)	สศช.	ได้น�าเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต	ิ(กก.สศช.)	ประกอบด้วย	เรือ่งเพ่ือพิจารณา	เรือ่งเพ่ือหารอื	และขอรบัข้อคดิเหน็	ส�าหรบั
ใช้เป็นแนวทางในการจัดท�ายุทธศาสตร์การพัฒนาในปีงบประมาณ	2556	จ�าแนกออกเป็น	3	ด้านส�าคัญ	ดังนี้	

 ชุดที่ 1	ระหว่างวันที่	1	ตุลาคม	2555	ถึงวันที่	3	กรกฎาคม	2556	จ�านวน	22	เรื่อง	ประกอบด้วย	3	ด้านที่ส�าคัญ	
ได้แก่

 1.	 การด�าเนินการเพื่อก�าหนดนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	แบ่งเป็น		1)	ความ
คบืหน้าและแนวทางการพัฒนาเมอืงอตุสาหกรรมนเิวศเชงิบรูณาการ	2)	สรปุผลการประชมุประจ�าปี	2555	ของ	สศช.	
เรื่อง	 “อนาคตประเทศไทยบนเส้นทางสีเขียว”	 3)	 การจัดประชุมประจ�าปี	 2556	ของ	สศช.	 เร่ือง	 “การขับเคลื่อน
ประเทศไทยเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีนอย่างมัน่คง”	4)	ผลการประชมุคณะอนุกรรมการขับเคลือ่นแผนพัฒนาฯ	ฉบบัท่ี	11	
และแนวทางการด�าเนินงานในปี	2556		5)	การปรับปรุงองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการติดตามภาวะเศรษฐกิจ	
6)	การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและแผนประชากร	(เพิ่มเติม)

 2.		การพจิารณาโครงการ	เป็นโครงการทีห่น่วยงานต่างๆ	จดัส่งให้	สศช.	ท�าการวิเคราะห์และน�าเสนอ	กก.สศช.	
เพื่อพิจารณา	ประกอบด้วย	

  สาขาพลังงาน	9	โครงการ	เป็น	โครงการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต	คือ	1)โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้า
บรเิวณภาคตะวันออกเพ่ือเสรมิความมัน่คงระบบไฟฟ้า		2)	โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบรเิวณจงัหวัดอบุลราชธาน	ี
ยโสธร	และอ�านาจเจรญิ	เพ่ือรบัซือ้ไฟฟ้าจากโครงการในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว		3)	โครงการขยาย
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ระบบไฟฟ้าในเขตกรงุเทพฯ	และปรมิณฑล	ระยะท่ี	3	4)	โครงการโรงไฟฟ้าเพ่ือทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ	เครือ่งท่ี	4	–	7		
เป็น	โครงการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	คือ	1)	แผนพัฒนาระบบไฟฟ้า	ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ	ฉบับที่	11	พ.ศ.	2555-2559		2)	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ห่างไกล		3)	โครงการขยาย
เขตระบบไฟฟ้าให้บ้านเรอืนราษฎรรายใหม่	4)	โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบศนูย์ส่ังการจ่ายไฟ		และเป็นโครงการ
ของการไฟฟ้านครหลวง	คือ	แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินรัชดาภิเษก		

  สาขาขนส่ง	1	โครงการ	คือ	1)	โครงการจัดหารถไฟฟ้าธรรมดา	(City	Line	Airport	Rail	Link)	จ�านวน	7	
ขบวน	ของบริษัทรถไฟฟ้า	ร.ฟ.ท.	จ�ากัดสาขาสาธารณูปการ	3	โครงการ	ได้แก่	1)	โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย	ชุดที่	1	
ภายใต้แผนพลิกฟื้นองค์กร	ของการเคหะแห่งชาติ	 	 2)	แผนการลงทุนหลัก	 โครงการเพื่อการพัฒนาปี	2556-2559	
ของการประปาส่วนภูมิภาค		3)	แผนการลงทุนหลักเพื่อพัฒนาระบบประปา	การประปาส่วนภูมิภาค	สาขาเชียงใหม่	
ปี	2556	–	2570	ของการประปาส่วนภูมิภาค	

   สาขาสื่อสาร	1	โครงการ	คือ	การจัดสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น�้าใยแก้ว	APG	(Asia	Pacific	Gateway)	ของ
บริษัท	กสท	โทรคมนาคมจ�ากัด	(มหาชน)		

  สาขาสังคมและเทคโนโลยี	1	โครงการ	คือ	ข้อเสนอเพื่อพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ	ระยะที่	3	(พ.ศ.	2555-
2559)	และข้อเสนอ	 “โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี”	 เพื่อขอบรรจุเข้าแผนการ
บริหารหนี้สาธารณะของกระทรวงศึกษาธิการ

 3.	 การพิจารณางบประมาณรัฐวิสาหกิจ	จ�านวน	1	เรื่อง	คือ	กรอบและงบประมาณของรัฐวิสาหกิจประจ�า
ปีงบประมาณ	2557	

 ชุดที่ 2	ระหว่างวันที่	13	สิงหาคม	2556	ถึงวันที่	30	กันยายน	2556		จ�านวน	6	เรื่อง	ประกอบด้วย	3	ด้านที่
ส�าคัญ	ได้แก่

  1.	การด�าเนินการเพื่อก�าหนดนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	แบ่งเป็น		1)	การ
จดัประชมุประจ�าปี	2556	ของ	สศช.		2)	แนวทางการขบัเคลือ่นการเติบโตสเีขยีวของเมอืง	ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	11	 	

  2.		การพิจารณาโครงการ	 เป็นโครงการท่ีหน่วยงานต่างๆ	จัดส่งให้	 สศช.	ท�าการวิเคราะห์และน�าเสนอ	
กก.สศช.	เพื่อพิจารณา	ประกอบด้วย		 	

   สาขาพลังงาน	1	โครงการ	คือ	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ห่างไกล	ของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค	

   สาขาขนส่ง	2	โครงการ	คอื	1)	โครงการลงทนุจดัตัง้สายการบนิไทยสมายล์แอร์เวย์	ของบรษิทั	การบนิไทย	
จ�ากัด	(มหาชน)	2)	โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว	ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต	ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง
ประเทศไทย

 	 3.	การพจิารณางบประมาณรฐัวสิาหกิจ	จ�านวน	1	เรือ่ง	คอื	กรอบและงบประมาณของรฐัวิสาหกิจประจ�าปี	
งบประมาณ	2557
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	 ทั้งนี้	 ส�านักงานฯ	 และหน่วยงานเจ้าของเรื่องได้น�าเรื่องท่ีผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือประกอบการพิจารณาในช่วงปีงบประมาณ	2556	จ�านวน	17	
เรื่อง	ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติแล้ว	จ�านวน	14	เรื่อง	และยังอยู่ในขั้นตอนของการน�าเสนอคณะรัฐมนตรี	3	เรื่อง	ได้แก่	
1)	โครงการโรงไฟฟ้าเพ่ือทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ	เครือ่งท่ี	4	–	7	2)	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครวัเรอืนท่ีห่างไกล	
3)	ข้อเสนอเพ่ือพัฒนาศนูย์ความเป็นเลศิ	ระยะท่ี	3	(พ.ศ.	2555-2559)	และข้อเสนอ	“โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
การวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี”	เพื่อขอบรรจุเข้าแผนการบริหารหนี้สาธารณะของกระทรวงศึกษาธิการ

ผลการด�าเนินงานของคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการ สศช.
	 ในรอบปี	2556	คณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต	ิ	มผีลการด�าเนิน
งานที่ส�าคัญโดยสรุป	ดังนี้

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
	 ในปีงบประมาณ	2556	คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	11	สู่การปฏิบัติ	
ได้ด�าเนินงานมาเป็นปีที่	2	โดยมีการประชุมรวม	2	ครั้ง	ดังนี้	

 ครั้งที่	1/2556	วันที่	13	ธันวาคม	2555	เพื่อพิจารณาผลการด�าเนินงานขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาต	ิฉบบัท่ี	11	และแนวทางการด�าเนนิงานในปีงบประมาณ	2556	โดยทีป่ระชมุรบัทราบเรือ่ง	(1)	สรปุผล
การประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมภาครัฐและเอกชน	 เร่ือง	 “การขับเคล่ือนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 
ฉบับที่	11”	(2)	สรุปผลการประชุมระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	11	ระดับภาค	(3)	สรุปสาระ
ส�าคญัการสัมภาษณ์คณะอนุกรรมการขบัเคลือ่นแผนพัฒนาฯ	ฉบบัท่ี	11	 เก่ียวกับการตดิตามประเมนิผลการพัฒนา
ประเทศ	ตามนโยบายรฐับาลทีเ่ชือ่มโยงกับแผนพัฒนาฯ	ฉบบัท่ี	11	และ	(4)	แนวทางการด�าเนินงานในปีงบประมาณ	2556

 ครั้งที่	2/2556	วันที่	14	พฤษภาคม	2556	เพื่อรับทราบความก้าวหน้าการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	11	
สู่การปฏิบัติในช่วงครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ	2556	 รวมท้ังพิจารณาแนวทางการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ
เชิงบูรณาการ	และโครงการประชุมระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาส�าคัญภายใต้แผนพัฒนาฯ	
ฉบับที่	11	สู่การปฏิบัติ	ระดับภาค	และน�าเสนอแนวทางการด�าเนินงานในปี	2557

 ท้ังนี้	 ผลการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ	 ฉบับท่ี	 11	 ท้ัง	 2	 ครั้ง	 สศช.	 ได้น�าเสนอต่อ 
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 เพ่ือรายงานความก้าวหน้า	และรับฟังความคิดเห็นของ	
กก.สศช.	เพื่อน�ามาปรับปรุงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	11	ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

คณะอนุกรรมการพิจารณางบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
	 คณะอนุกรรมการพิจารณางบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ	ประจ�าปีงบประมาณ	2557	ประกอบด้วย	 ผู้แทนจาก 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ได้แก่	ส�านักงบประมาณ	ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	ส�านักงานบริหารหนี้
สาธารณะ	ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	 ธนาคารแห่งประเทศไทย	และผู้อ�านวยการส�านัก	 สศช.	 ท่ีเก่ียวข้อง	 
โดยมรีองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาตเิป็นประธาน		ท่ีปรกึษาด้านนโยบายและ
แผนงาน	สศช.	เป็นรองประธาน	และเจ้าหน้าท่ี	สศช.	เป็นฝ่ายเลขานุการฯ	มหีน้าท่ีพจิารณากล่ันกรองการลงทุนของ
รัฐวิสาหกิจ	ภายใต้ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ	พ.ศ.2550	 โดยมีกระบวนการ
พิจารณางบประมาณรัฐวิสาหกิจประจ�าปี	ดังนี้
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	 1.	 รัฐวิสาหกิจส่งงบประมาณประจ�าปีท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ	 และกระทรวง 
เจ้าสังกัดให้	สศช.	ตามแบบฟอร์มที่ก�าหนด

 2.	 คณะอนุกรรมการฯ	 จะพิจารณากลั่นกรองการลงทุนของรัฐวิสาหกิจจากความเหมาะสมของการลงทุน 
ด้านต่างๆ	 ได้แก่	 1)	 ความสอดคล้องกับสถานการณ์นโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต	ิ 
2)	ความเหมาะสมและความพร้อมของการลงทุน	และ	3)	ผลกระทบจากการลงทุน

 3.	 ภายหลังจากคณะอนุกรรมการฯ	ได้พิจารณาการลงทุนของรัฐวิสาหกิจแล้วเสร็จ	จึงเสนอผลการพิจารณา
ดังกล่าวต่อ	กก.	สศช.	พิจารณาให้ความเห็นเพื่อประกอบการน�าเสนอคณะรัฐมนตรี	พิจารณาอนุมัติให้รัฐวิสาหกิจ
ใช้เป็นกรอบในการด�าเนินงานต่อไป

 คณะอนุกรรมการฯ	ได้พิจารณางบประมาณของรัฐวิสาหกิจ	ประจ�าปีงบประมาณ	2557	รวม	54	แห่ง	ใน	16	
กระทรวง	เพื่อเสนอคณะกรรมการ	สศช.	พิจารณา	ซึ่งเมื่อวันที่	26	สิงหาคม	2556	กก.สศช.	ได้ให้ความเห็นชอบตาม
ความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ	โดยเห็นชอบกรอบงบประมาณของรัฐวิสาหกิจประจ�าปีงบประมาณ	2557	วงเงิน
ด�าเนินการ	1.823	ล้านล้านบาท	และวงเงินเบิกจ่ายลงทุน	0.577	ล้านล้านบาท	 ท้ังนี้	 ประมาณการว่าในป	ี2557	
รัฐวิสาหกิจจะมีก�าไรสุทธิ	76.443	หมื่นล้านบาท
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คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและแผนประชากร
	 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายประชากร	ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ	ที่เก่ียวข้องท้ังภาครัฐ	
เอกชนและองค์การระหว่างประเทศ	 รวมทั้งสิ้นจ�านวน	 30	 ท่าน	 โดยมีนายโฆสิต	 ปั้นเปี่ยมรัษฎ์	 เป็นประธาน	 
นายอาคม	เตมิพิทยาไพสฐิ	เลขาธิการ	สศช.	และนางสวุรรณี	ค�ามัน่	รองเลขาธิการ	เป็นรองประธาน	และนายจริะพันธ์	
กัลลประวิทย์	ผูอ้�านวยการส�านกัยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาทางสงัคม	สศช.	เป็นอนกุรรมการและเลขานุการ	
โดยมอี�านาจหน้าที	่1)	ก�ากับและตดิตามผลการด�าเนนิงานตามแผนประชากรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาต	ิฉบบัที	่11	(พ.ศ.	2555-2559)	และรายงานต่อคณะรฐัมนตรเีป็นระยะ		2)	จดัท�านโยบายและแผนประชากร
ในระยะยาว	20	ปี	เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางการด�าเนินนโยบายประชากรให้มีความต่อเนื่อง	รวมทั้งให้ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเก่ียวกับข้อมลูด้านประชากร	การส�ารวจ	และการศกึษาวจิยัด้านประชากรทีม่คีวามส�าคญัต่อการน�ามา
ใช้ประกอบการก�าหนดนโยบายและแผนประชากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ	3)	 แต่งตั้งคณะท�างานเพ่ือช่วยเหลือ 
การปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการนโยบายและแผนประชากรได้ตามความจ�าเป็น	

 โดยในปี	2556	มีการประชุมคณะอนุกรรมการฯ	รวม	3	ครั้ง	มีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ	ดังนี้	ก�าหนดแนวทาง
การแปลงแผนประชากรในช่วงแผนพัฒนาฯ	ฉบับท่ี	11ไปสูก่ารปฏิบตั	ิพร้อมทัง้ผลกัดนัให้หน่วยงานต่างๆ	ทีเ่ก่ียวข้อง
ด้านประชากรร่วมกันจดัท�าแผนงาน	 /	 โครงการด้านประชากรตามยุทธศาสตร์ของแผนเพ่ือน�าไปสู่การปฏิบตั	ินอกจากนี้
พิจารณาให้ความเห็นชอบ	 (ร่าง)	 กรอบแนวคิดนโยบายและแผนประชากรในระยะยาว	20	ปี	 (พ.ศ.2557-2576)	 
และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการออมระดับครัวเรือนกับการเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากร	 เพ่ือระดม 
ความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ซึ่งได้น�ามาประมวลเพิ่มเติมในร่างนโยบายและแผนประชากร
ในระยะยาว	20	ปี	และในปีงบประมาณ	2557	สศช.	จะน�าข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ	ให้จัดประชุมระดม
ความเห็น	เรื่อง	การวางแผนชีวิตครอบครัว	เพื่อให้นโยบายและแผนประชากรมีความครอบคลุมและสามารถน�าไป
ปฏิบัตไิด้อย่างมปีระสทิธิภาพ	รวมท้ังจะน�าเสนอคณะรฐัมนตรเีพ่ือผลกัดนัแผนประชากรในระยะยาว	20	ปี	ไปสูก่าร
ปฏิบัติต่อไป

คณะอนุกรรมการอ�านวยการธนาคารสมอง 
	 คณะอนุกรรมการอ�านวยการธนาคารสมองเป็นคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ	 มีหน้าที่ก�าหนดกรอบนโยบาย	 แนวทางการด�าเนินงาน	 เสนอข้อคิดเห็นและให้ค�าปรึกษา	 
ตลอดจนก�ากับ	ตดิตาม	และประเมนิผลการด�าเนินงานธนาคารสมองให้เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ	โดยม	ีนายกิติศกัดิ์	
สนิธุวนิช	เป็นประธานอนกุรรมการ	และส�านักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ	เป็นฝ่ายเลขานุการ	โดยในปี	2556	
มีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญตามกรอบแผนงานธนาคารสมองใน	3	ด้าน	ดังนี้	

 1.	 การเสริมสร้างพลังวุฒิอาสาธนาคารสมองร่วมกับภาคีการพัฒนา	 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ
คนในชุมชน	ท้องถิ่น	ด�าเนินการใน	2	กิจกรรมหลัก	ได้แก่	1)	การขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างพลังวุฒิอาสา
ธนาคารสมองร่วมกับภาคีการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนท้องถิ่น	 โดยด�าเนินการใน	
20	ชุมชน/พื้นที่	4	จังหวัด	ได้แก่	จ.เชียงราย	อุบลราชธานี	นครศรีธรรมราช	และพัทลุง	ส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อน
งานในระดบัพ้ืนท่ีชมุชนทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแผนฯ	11	และ	2)	การจดัประชมุเชงิปฏิบตักิารระดบัภาคเรือ่ง	
“การเสริมสร้างศักยภาพวุฒิอาสาธนาคารสมองในการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 11 ระดับภาค” เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับยุทธศาสตร์ประเทศและกระตุ้นให้เกิดการรวมกลุ่ม 
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วุฒอิาสาฯ	ด้วยกันเอง	และเชือ่มโยงความร่วมมอืกับภาคพัีฒนาในพ้ืนท่ี	ในการขบัเคล่ือนงาน	โดยจดัข้ึนใน	4	ภูมภิาค
และกรุงเทพมหานคร	ส่งผลให้วฒุิอาสาฯ	ภาคีในพืน้ที	่และชุมชน	มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกนัมากขึน้	มีตัวอย่าง
ความส�าเรจ็จากการขบัเคลือ่นงาน/กิจกรรมทีเ่ป็นรปูธรรม	วุฒอิาสาฯ	น�ามาประยุกต์ใช้ต่อยอดและขยายความร่วมมอื
กับภาคีการพัฒนาได้มากขึ้น

 2.	 การสร้างเครือข่ายและเชื่อมโยงขยายบทบาทการท�างานของวุฒิอาสาธนาคารสมอง	 โดยการ
ประสาน	สนับสนุน	และอ�านวยความสะดวกในการท�างานของวฒุอิาสาฯ	ระดบัจงัหวัด	ด้วยการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
จัดประชุมวุฒิอาสาฯ	 ระดับจังหวัด	ปีละไม่เกิน	 3	ครั้ง	 รวมทั้งสิ้น	 10	จังหวัด	ส่งผลให้เกิดการรวมกลุ่มกันท�างาน 
อย่างต่อเนื่องของวุฒิอาสาฯ	 เช่น	การเรียนรู้ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน	 การพัฒนาฝีมือแรงงาน	การอนุรักษ์สืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรม	การพัฒนาอาชีพ	เป็นต้น

 3.	 การเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์องค์ความรู	้ข้อมลูข่าวสาร	และบทบาทของวฒิุอาสาฯ	โดยการเผยแพร่
ผลการด�าเนนิงานธนาคารสมองผ่านสือ่สิง่พมิพ์ ด้วยการจดัท�าจลุสารธนาคารสมอง	 ทุก	4	 เดอืน	 เพ่ือเป็นช่อง
ทางการส่ือสารของวุฒอิาสาฯ	หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องได้รบัรูค้วามเคลือ่นไหว	ความก้าวหน้าในการท�างานและเรือ่งราว
ต่างๆ	และการแลกเปลีย่นข่าวสารระหว่างส่วนกลางกับพ้ืนท่ี	และผ่านเวบ็ไซต์ธนาคารสมอง (http://brainbank.
nesdb.go.th)	ซึ่งเป็นการรวบรวมองค์ความรู้	ผลการด�าเนินงานของวุฒิอาสาฯ	และข่าวความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวกับ
ธนาคารสมอง	 รวมท้ังการปรับปรุงฐานข้อมูลธนาคารสมองให้มีความถูกต้อง	 ทันสมัย	 มีการบริหารจัดการ 
อย่างเป็นระบบ	ท�าให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก	ง่ายดาย	และรวดเร็ว



2. ผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค�ำรับรองกำรปฏิบัต ิ
 รำชกำรของ สศช. ประจ�ำปีงบประมำณ 2556

» สศช.ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรใน 2 มิติ แบ่งเป็นมิติภำยนอกร้อยละ 60 และมิติภำยใน 
 ร้อยละ 30 ในเบื้องต้นได้คะแนนรวม 4.009 จำกคะแนนเต็ม 5.000
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ผลการปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการของ สศช.
ประจ�าปีงบประมาณ 2556
	 การปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ	จัดท�าเพื่อเป็นเครื่องมือการบริหารจัดการสมัยใหม่ช่วยให้
ผูบ้งัคบับญัชาในฐานะเป็นผูร้บัผดิชอบสงูสดุและผู้ใต้บงัคบับญัชาในฐานะเป็นผูรั้บผดิชอบการปฏิบตังิานเกิดความ
เข้าใจร่วมกันและมีความคาดหวังที่ตรงกันเก่ียวกับการด�าเนินงานและการปรับปรุงการด�าเนินงานให้ดีขึ้นโดย 
ในปีงบประมาณ	2556	สศช.	ได้มโีครงการ/กิจกรรมท่ีอยู่ภายใต้การปฏบิตัริาชการตามค�ารบัรองจ�านวน	32	โครงการ	

ผลการปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการของ สศช. ประจ�าปีงบประมาณ 2556
	 สศช.	ได้มกีารลงนามในค�ารบัรองการปฏิบติัราชการประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2556	ระหว่าง	รองนายกรัฐมนตร	ี
(นายกิตติรัตน์	ณ	ระนอง	และ	นายนิวัฒน์ธ�ารง	บุญทรงไพศาล)	และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ	(นายอาคม	เติมพิทยาไพสิฐ)	โดยมีกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการใน	2	มิติ	ดังนี้
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 ะลยอร( ลผิธทิสะรปนิมเะรปราก 60) 

• ะลแลาบฐัรงอขนวดงรเญัคาํสยาบยโน
กัลหจิกราภ  

- รากนใกันหาํนงวถยีลฉเะลยอร
งอขนวดงรเญัคาํสยาบยโนอตุลรรบ

รัฐบาลและภารกิจหลักของกรม
งอขดัวชีวัตะลแาทเบยีทเอืรห

กระทรวงมีเปาหมายรวมกัน
(Joint KPI) 

 
 

  พาภณุคนิมเะรปราก  
• มาวคบัดะรงอขะลยอร  

รากิรบบัรูผงอขจใอพงึพ  
 รากิรบหใรากนวบะรกอต

( ยารมคงัสะวาภนางยาร
ไตรมาส/รายป งลถแะลแ
ตัวเลขมวลรวมในประเทศ 
(GDP รายไตรมาส) 
( กิลเกยอข ) 
 

  พาภิธทิสะรปนิมเะรปราก  
 ะลยอร( 15) 

• ติลผลผยวนหอตนทุนตาํทดัจราก  

• ณามะรปบงนิงเยาจกิบเราก  

• บยีทเบยีรปเงิรจดไาํทีทติลผลผณามิรป
กั บ เป าหมายผลผลิ ตตามเอกสาร

ยาจยารณามะรปบง  

• การดําเนินการตามมาตรการประหยัด
.ชศส งอขนางงัลพ  

• รากนวบะรกงุรปบัรปราก  

 รากคงอานฒพัราก  

 ะลยอร( 15) 
• ระดับความสําเร็จของการ

รกาลคุบานฒัพ  

• ระดับความสําเร็จของการ
ศทเนสราสงุรปบัรป  

• ระดับความสําเร็จของการ
มรรธนฒัวงุรปบัรปานฒัพ  

• ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินโครงการสรางความ
โ ป ร ง ใ ส ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ
ราชการ 
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กอนยาภิตมิ  
 ะลยอร( 60) 

นใยาภิตมิ  
ะลยอร(  30) 
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	 มิติภายนอก	 (ร้อยละ	60	 )	มีตัวชี้วัดที่สะท้อนความส�าเร็จตามภารกิจในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผน
บริหารราชการแผ่นดินของ	สศช.	ดังนี้

 1.	 นโยบายสงัคมและคุณภาพชวีติ	ได้แก่	การตดิตามและประเมนิผลกระบวนการแก้ไขปัญหาความยากจน
และความเหลื่อมล�้าในสังคม	และ	โครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	11	สู่การปฏิบัติ

 2.	 นโยบายต่างประเทศและเศรษฐกจิระหว่างประเทศ	ได้แก่	การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาค	(GMS-IMT-GT)	ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบอนุมัติและน�าไปสู่การปฏิบัติ

 3.	 นโยบายท่ีดินทรพัยากรธรรมชาติ	และสิง่แวดล้อม	ได้แก่	โครงการขบัเคล่ือนการเตบิโตสเีขยีวของเมอืง	
และการจัดท�ายุทธศาสตร์ฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ

 4.	 นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ	ได้แก่	อนัดบัของประเทศไทยตามรายงานผลการวิจยั	เร่ือง	Doing	Business	
ของธนาคารโลกดีขึ้น	(หน่วยวัด:อันดับ)

 มิติภายใน	(ร้อยละ	30	)	ประเมินจากจัดท�าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผนการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมปริมาณผลผลิตท่ีท�าได้จริง
เปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย	การด�าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
ของ	สศช.การปรบัปรงุกระบวนการ	การพัฒนาบคุลากร	การพัฒนาปรบัปรงุสารสนเทศ	การพัฒนาปรบัปรงุวัฒนธรรม
องค์การด�าเนินการโครงการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

 ส�าหรับผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามค�ารับรองของ	สศช.	 ด้วยตนเองในเบื้องต้นได้ค่าคะแนนรวม	 
4.009	คะแนน	จากคะแนนเตม็	5.000	คะแนน	ซึง่จะต้องมกีารปรับคะแนนเพ่ิมขึน้อกี	เน่ืองจากกระบวนการประเมนิผล	
การปฏิบัติราชการยังไม่เสร็จสมบูรณ์	 ยังมีตัวชี้วัดบางตัวที่ต้องรอผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอกและ
ส�านักงาน	ก.พ.ร.
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 ะลยอร( ลผิธทิสะรปนิมเะรปราก 60) 

• ะลแลาบฐัรงอขนวดงรเญัคาํสยาบยโน
กัลหจิกราภ  

- รากนใกันหาํนงวถยีลฉเะลยอร
งอขนวดงรเญัคาํสยาบยโนอตุลรรบ

รัฐบาลและภารกิจหลักของกรม
งอขดัวชีวัตะลแาทเบยีทเอืรห

กระทรวงมีเปาหมายรวมกัน
(Joint KPI) 

 
 

  พาภณุคนิมเะรปราก  
• มาวคบัดะรงอขะลยอร  

รากิรบบัรูผงอขจใอพงึพ  
 รากิรบหใรากนวบะรกอต

( ยารมคงัสะวาภนางยาร
ไตรมาส/รายป งลถแะลแ
ตัวเลขมวลรวมในประเทศ 
(GDP รายไตรมาส) 
( กิลเกยอข ) 
 

  พาภิธทิสะรปนิมเะรปราก  
 ะลยอร( 15) 

• ติลผลผยวนหอตนทุนตาํทดัจราก  

• ณามะรปบงนิงเยาจกิบเราก  

• บยีทเบยีรปเงิรจดไาํทีทติลผลผณามิรป
กั บ เป าหมายผลผลิ ตตามเอกสาร

ยาจยารณามะรปบง  

• การดําเนินการตามมาตรการประหยัด
.ชศส งอขนางงัลพ  

• รากนวบะรกงุรปบัรปราก  

 รากคงอานฒพัราก  

 ะลยอร( 15) 
• ระดับความสําเร็จของการ

รกาลคุบานฒัพ  

• ระดับความสําเร็จของการ
ศทเนสราสงุรปบัรป  

• ระดับความสําเร็จของการ
มรรธนฒัวงุรปบัรปานฒัพ  

• ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินโครงการสรางความ
โ ป ร ง ใ ส ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ
ราชการ 
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กอนยาภิตมิ  
 ะลยอร( 60) 

นใยาภิตมิ  
ะลยอร(  30) 
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น�้าหนักและผลการประเมินในเบื้องต้น จ�าแนกตามมิติของการปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
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3. ผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ส�ำคัญของ สศช.

» กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) 
 สู่กำรปฏิบัติ ประจ�ำปีงบประมำณ 2556
» กำรวำงแผนและขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ 
» กำรวิเครำะห์และเสนอควำมเห็นต่อรัฐบำล
» กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ และกำรสื่อสำรเพื่อกำรพัฒนำ 
» กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่อสำร
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กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ

»  หำรือกับสมัชชำปฏิรูปประเทศไทย (สปร.)
»  จัดประชุมหำรือหน่วยงำนกลำงเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 11
»  จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรและศึกษำดูงำนกำรขับเคลื่อนประเด็นกำรพัฒนำส�ำคัญภำยใต้
 แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 11 เรื่อง “กำรแก้ไขปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่ง”
»  จัดกำรประชมุระดมควำมคดิเหน็กำรขับเคลือ่นประเดน็กำรพฒันำภำยใต้แผนพัฒนำฯ 
 ฉบบัที ่11 ระดบัภำค
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การขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
ประจ�าปีงบประมาณ 2556 
	 ในปีงบประมาณ	2556	สศช.	ได้ด�าเนินการขบัเคลือ่นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต	ิฉบบัท่ี	11	สูก่าร
ปฏิบัติ	ภายใต้การด�าเนินงานของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	11	สรุปได้ดังนี้

 1.	 หารอืกับสมัชชาปฏิรปูประเทศไทย	(สปร.)	ต่อเน่ือง	3	ครัง้	ระหว่างเดอืนธนัวาคม	2555	–	กุมภาพนัธ์	
2556	เพ่ือร่วมกันก�าหนดแนวทางผลกัดนัประเด็นการพัฒนาเฉพาะเรือ่งท่ีเชือ่มโยงระหว่างประเดน็การพัฒนาส�าคัญ
ในแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	11	และมติสมัชชาปฏิรูป	อาทิ	การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน	การก�ากับ
ดูแลเรื่องเกษตรพันธสัญญาให้เกิดความเป็นธรรม	การแก้ปัญหากัดเซาะชายฝั่ง	และจะมีเวทีหรือกลไกการท�างาน
ร่วมกันขึ้นมาเพื่อผลักดันประเด็นการพัฒนาข้างต้นให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป

 2.	 จัดประชุมหารือหน่วยงานกลางเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	11	เมื่อวันที่	2	เมษายน	2556 
มีผู้แทนจากส�านักงาน	ก.พ.ร.	ส�านักงาน	ก.พ.	สงป.	กระทรวงมหาดไทย	และ	สศช.	เข้าร่วม	โดยที่ประชุมได้ร่วมกัน
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงการจัดท�าแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเพ่ือขับเคล่ือนนโยบายรัฐบาลและ 
แผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	11	อาทิ	ควรพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการวางแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัดอย่างเป็นระบบ	
โดยเชือ่มโยงกับฐานข้อมลูระดบัภาคและประเทศเพ่ือให้เกิดมาตรฐานเดยีวกัน	และมกีารบรูณาการเชือ่มโยงข้อมลู
ทีส่อดคล้องไปในทศิทางเดยีวกัน	สศช.	และหน่วยงานกลางสนบัสนนุด้านองค์ความรูแ้ละเทคนิคต่างๆ	เพ่ือช่วยเหลอื
ส�านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด	(Office	of	Strategy	Management	:	OSM)	และส่วนงานยุทธศาสตร์จังหวัด	
ในการจดัท�าแผนพัฒนาจงัหวัดและกลุม่จงัหวดัทีส่ามารถเชือ่มโยงกับแผนพัฒนาของหน่วยงานส่วนกลางและส่วน
ท้องถิ่น	สามารถน�าข้อมูลต่างๆ	มาใช้ในการวิเคราะห์และจัดท�าแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 3.	 จัดประชมุเชงิปฏิบตักิารและศกึษาดงูานการขบัเคลือ่นประเดน็การพฒันาส�าคญัภายใต้แผนพฒันาฯ	
ฉบับที่	11	เรื่อง	“การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง”ณ	อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร	อ�าเภอชะอ�า	
จังหวัดเพชรบุรี	ระหว่างวันที่	30-31	ก.ค.	2556	เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และกระบวนการเชิงบูรณาการ	รวมทั้ง
การประสานและสร้างเครือข่ายที่ช่วยสนับสนุนการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง	 เพื่อก�าหนดแนวทางการขยายผล
การขับเคลื่อนระหว่างภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง	อาทิ	ภาคราชการส่วนกลาง	ภูมิภาคและท้องถิ่น	ภาคเอกชนและ
รัฐวิสาหกิจ	นกัวชิาการและภาคประชาสงัคมในพ้ืนท่ี	โดยท่ีประชมุฯ	เห็นว่าควรมกีารด�าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหาใน
ระยะต่อไป	ดังนี้	(1)	เร่งรัดการจัดท�าแผนแม่บทการจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลทั่วประเทศ	(2)	จัดตั้งกลไกการท�างาน
แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งแบบบูรณาการระดับชาติ	 (3)	ปรับโครงสร้างหน่วยงานเจ้าภาพ	 เพ่ือรองรับภารกิจ
ขับเคลื่อนกลไกการท�างานแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งแบบบูรณาการระดับชาติ	และ	 (4)	 พัฒนาองค์ความรู ้
ที่จ�าเป็นในการแก้ปัญหา	โดยค�านึงถึงสภาพพื้นที่และผลกระทบต่อคนและชุมชน

 4.	 จัดการประชมุระดมความคิดเห็นการขบัเคลือ่นประเดน็การพฒันาภายใต้แผนพฒันาฯ	ฉบบัท่ี	11	
ระดับภาค	 ในช่วงเดือนสิงหาคม	 2556	 มีวัตถุประสงค์เพ่ือรายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ	 
ฉบับท่ี	 11	 ในระยะที่ผ่านมา	และระดมความคิดเห็นเพ่ือสร้างเครือข่ายและก�าหนดแนวทางการบูรณาการการ 
ขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาของภาคีการพัฒนาใน	 4	ภาคของปะเทศ	ประกอบด้วย	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 
จดัท่ีจงัหวัดขอนแก่น	ระหว่างวันที	่6-7	สงิหาคม	2556	ภาคเหนือ	จงัหวัดเชยีงใหม่	ระหว่างวันที	่15-16	สงิหาคม	2556		
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ภาคกลาง	จังหวัดชลบุรี	 (พัทยา)	 ระหว่างวันที่	 19	 –	 20	สิงหาคม	2556	 	และภาคใต้	 จังหวัดสงขลา	 (หาดใหญ่)	
ระหว่างวนัที	่28	–	29	สงิหาคม	2556		โดยความเห็นของท่ีประชมุแบ่งตามกลุม่จงัหวัด	ได้ก�าหนดประเดน็ระดบัพ้ืนท่ี
ซึง่มคีวามส�าคญัสงูทีท่กุฝ่ายต้องร่วมกันขบัเคลือ่น	อาทิ	การพัฒนาสู่ความเป็นเมอืง	การพัฒนาระบบคมนาคมและ
โลจิสติกส์กับประเทศเพือนบ้าน	 การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์	 การพัฒนาการท่องเท่ียวตามภูมิสังคม	 การส่งเสริม
สวัสดิการโดยเฉพาะผู้สูงอายุ	ซึ่งผลการประชุมของทั้ง	4	ภาค	สศช.	จะน�ามาสังเคราะห์และประมวลเป็นแนวทาง
ในการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาเฉพาะระดับพื้นที่และประสานให้เกิดการขับเคลื่อนในทางปฏิบัติต่อไป
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กำรวำงแผนและขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ
 
»  กำรวำงแผนยุทธศำสตร์ที่ส�ำคัญ เช่น กำรจัดท�ำยุทธศำสตร์ประเทศ กำรพัฒนำ 
 ระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556-2560 กำรจัดท�ำยุทธศำสตร ์
 กำรพัฒนำ OTOP (พ.ศ.2556-2558) กำรพฒันำท่ำเรอืน�ำ้ลกึและนคิมอตุสำหกรรมทวำย  
 กำรบูรณำกำรงำนวิจัยของประเทศ กำรจัดท�ำแผนกำรบริหำรจัดกำรอุทกภัยใน 
 ลุ่มน�้ำเจ้ำพระยำแบบบูรณำกำร แนวทำงกำรสร้ำงควำมสำมำรถให้ผู้ประกอบกำรไทย 
 ในภำคกำรผลิตและบริกำร เป็นต้น 

»  กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ที่ส�ำคัญ เช่น กำรขับเคลื่อนนโยบำยด้ำนกำรศึกษำและพัฒนำ 
 ก�ำลังคนและด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ กลไกกำรขับเคลื่อนภำคกำรผลิต 
 และบริกำร กำรขับเคลื่อนกำรเติบโตสีเขียวของเมืองภำยใต้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 11  
 กำรขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC 1300 กำรขับเคลื่อนภำยใต้กรอบทิศทำง 
 กำรพัฒนำอนุภูมิภำค GMS กำร ขับ เคลื่ อน ยุทธศำสตร ์กำรพัฒนำพื้ นที่  
 IMT-GT และกำรขับเคลื่อนโครงกำรตำม Implementation Blueprint 2012-2016  
 กำรขับเคลื่อนปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติ เป็นต้น
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	 ผลการปฏิบัติราชการที่ส�าคัญของ	สศช.	ในรอบปี	2556	แบ่งออกเป็น	5	ด้าน	ได้แก่		การขับเคลื่อนแผนพัฒนา
เศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต	ิฉบับที	่11	สู่การปฏบิัต	ิ	การวางแผนและขบัเคลือ่นยุทธศาสตร์ชาติ		การวเิคราะห์และ
ให้ความเห็นต่อรัฐบาล	การสร้างองค์ความรู้และการสื่อสารเพื่อการพัฒนา		การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ		
และภารกิจพิเศษ		สาระของผลงานในแต่ละเรื่องมีดังนี้

การวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
การวางแผนยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)
	 ในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม	 รวมท้ังการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	11	และยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนไปสู่
การปฏบิตัใินระดบัแผนงาน/โครงการท่ีได้รบัการจดัสรรงบประมาณเพ่ือการด�าเนินการ	รัฐบาลได้จดัการประชมุเชงิ
ปฏิบตักิารในระดบัหวัหน้าส่วนราชการระดบักระทรวงหรือเทียบเท่าและการประชมุส่วนราชการและหน่วยงานของ
รฐัมารวมหลายครัง้ตัง้แต่ต้นปี	2555	เป็นต้นมา	เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกันและมอบหมายให้หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง
ด�าเนินการจัดท�าแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ประเทศและแผนปฏิบัติการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี	 2558	 
รวมท้ังการบรูณาการแผนปฏบิตักิารให้สามารถด�าเนนิการได้อย่างมปีระสทิธิผลและเกิดผลลพัธ์ท่ีชดัเจน	และใช้เป็น 
กรอบในการจัดสรรงบประมาณประจ�าปี	2557	ต่อไป	

 การบูรณาการแผนปฏิบัติการเพ่ือการขับเคล่ือนสู่การปฏิบัติโดยจัดท�าเป็นกรอบเพ่ือการจัดสรรงบประมาณ
ประจ�าปีงบประมาณ	ได้ก�าหนดเป็น	4	ยุทธศาสตร์	ประกอบด้วย	 (1)	การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศเพ่ือหลดุพ้นจากกับดกัประเทศรายได้ปานกลาง	(Growth	and	Competitiveness)	(2)	การลดความเหลือ่มล�า้
(Inclusive	Growth)	 (3)	การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 (Green	growth)	และ	 (4)	การสร้างสมดุลและปรับ
ระบบบริหารจัดการภาครัฐ	 (Internal	 Process)	 โดยมีประเด็นและแนวทางการด�าเนินการ	 เพ่ือการขับเคลื่อน
ประเทศไทยให้มขีีดความสามารถในการแข่งขันทีส่งูข้ึนบนพ้ืนฐานของการพัฒนานวัตกรรม	ความคดิสร้างสรรค์และ
การเพ่ิมผลติภาพการผลติให้สงูข้ึนท่ามกลางการแข่งขนัทีร่นุแรงขึน้ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ท่ีการเคลือ่นย้ายสนิค้า
และบริการ	เงินทุน	เทคโนโลยีและองค์ความรู้	รวมทั้งผู้คนเป็นไปอย่างเสรีมากขึ้น	ทั้งนี้เพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้
ต่อเนื่องและสามารถสร้างงานท่ีมีคุณค่าเพ่ิมข้ึน	 โดยในขณะเดียวกันได้ยึดหลักการพัฒนาที่ส่งผลครอบคลุมทั่วถึง	
(Inclusive	Development)	บนพื้นฐานของการพัฒนาทุนมนุษย์จากบริการการศึกษา	บริการด้านสาธารณสุข	และ
บริการสาธารณะอื่นๆ	ที่มีคุณภาพ	 รวมทั้งการยกระดับการคุ้มครองทางสังคมและให้มีความครอบคลุมท่ัวถึงมาก
ขึน้	และมีการเข้าถึงกระบวนการยุตธิรรมท่ีเท่าเทยีมเพ่ือลดปัญหาความเหลือ่มล�า้และสร้างความเป็นธรรมในสงัคม	
นอกจากน้ี	ภายใต้ข้อจ�ากัดด้านทรพัยากรและความเสีย่งจากภาวะภูมอิากาศเปลีย่นแปลงผนัผวนรนุแรง	การเจรญิ
เตบิโตทางเศรษฐกิจและการด�ารงชวีติของประชาชนในสังคมน้ันต้องด�าเนินกิจกรรมท่ีเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมทัง้การ
ผลิตและการอุปโภคและบริโภค	

ผลการปฏิบัติราชการของ สศช.
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 การด�าเนินงานภายใต้ท้ัง	 4	 ยุทธศาสตร์ได้ก�าหนดเป็นแนวทางการด�าเนินการท่ีส�าคัญหลายประการที่จะ
สนับสนุนให้เกิดการสร้างรายได้ให้สูงขึ้นท้ังจากกิจกรรมส�าคัญท่ีเป็นฐานของการขยายตัวอยู่แล้วในปัจจุบันและ 
กิจกรรมใหม่ๆ	 ท่ีจะสนับสนุนการเจริญเติบโตเพ่ิมเติมและเป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนที่ยังมี
รายได้น้อยเพ่ิมขึน้ด้วย	โดยท่ีในรายสาขาการผลตินัน้ต้องยกระดับศักยภาพการผลติตลอดโซ่การผลติ	โดยมแีนวทาง
ส�าคัญในการด�าเนินการ	 ได้แก่	 การจัดท�าแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ภาคเกษตร	 อุตสาหกรรม	และการท่องเที่ยว	การพัฒนาผลิตภาพการผลิตเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับภาคการผลิต
และบริการ	 การเพ่ิมขีดความสามารถให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและพัฒนาสินค้าหน่ึงต�าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์สู่สากล	การเชื่อมโยงในภูมิภาคอาเซียน	และการเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน	
ในการด�าเนินการตามแนวทางดังกล่าว	การพัฒนาปัจจยัสนบัสนุนเป็นเงือ่นไขทีจ่�าเป็นทัง้ในด้านการพัฒนาคณุภาพ
แรงงาน	ระบบโลจสิตกิส์และโครงสร้างพ้ืนฐาน	การพัฒนาและยกระดบัการวิจยัและพัฒนา	การเชือ่มโยงอตุสาหกรรม
ทวายและพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก	(Eastern	Seaboard)	และการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบ	
ทั้งนี้โดยต้องสอดคล้องกับแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการป้องกันและปรับตัวจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	และมีการน�าแนวทางการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและมาตรการทางการ
คลงัเพ่ือส่ิงแวดล้อมมาใช้	ในขณะทีม่กีารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละบรหิารจดัการน�า้เพ่ือรกัษาระบบธรรมชาติ
ให้สมดุล	
	 นอกจากน้ัน	การด�าเนินแผนงานและโครงการที่จะลดความเหลื่อมล�้าและสร้างความเป็นธรรมจะต้องควบคู่
กันไปภายใต้แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา	การพัฒนามาตรฐานการบริการสาธารณสุข	การจัดสวัสดิการ
ทางสังคมให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	 โดยเฉพาะการดูแลเด็ก	สตรี	 ผู้สูงอายุ	และผู้ด้อยโอกาส	 รวมทั้งการสร้างโอกาส
และรายได้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและเศรษฐกิจชุมชน	 การปรับปรุงช่องทาง	 เพ่ือสร้างโอกาส 
ในการเข้าถึงกระบวนการยุตธิรรมของประชาชนทุกกลุม่	และการต่อต้านคอร์รัปชัน่	สร้างธรรมาภิบาล	และความโปร่งใส
ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกกลุ่ม				
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กรอบทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556-2560 
	 สศช.	ในฐานะฝ่ายเลขานกุารคณะกรรมการพัฒนาระบบการบรหิารจดัการขนส่งสินค้าและบรกิารของประเทศ	
(กบส.)	ได้จัดท�าร่าง	กรอบทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย	ฉบับที่	2	พ.ศ.	2556-
2560	ซึ่งต่อมาคณะรัฐมนตรี	 มีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย	 ฉบับที่	 2	
(2556-2560)	 เมื่อวันที่	 10	 กันยายน	2556	 ให้ความส�าคัญกับการอ�านวยความสะดวกทางการค้าและการจัดการ 
โซ่อุปทานเพื่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ	 นโยบายรัฐบาล	และความเชื่อมโยงกับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี	 2558	สรุปสาระ
ส�าคัญของแผนยุทธศาสตร์ฯ	ฉบับที่	2	ดังนี้

 1.	 3	 เป้าหมายแห่งความส�าเร็จ	หรือ	สามเหลี่ยมแห่งความส�าเร็จ	 (Triangle	of	chievements)	ประกอบ
ด้วย	ต�าแหน่งทางยุทธศาสตร์	 (Strategic	 position)	 ในการเป็นศูนย์กลางธุรกรรมการค้าและบริการของกลุ่ม
ประเทศลุ่มแม่น�้าโขงและเป็นประตูการค้าสู่ตลาดเอเชีย	 (Trade	and	Service	Hub	of	GMS,	and	Gateway	 to	
Asia)		เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	(Strategic	Objectives)	ได้แก่	1)	การเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถใน
การตอบสนองลูกค้าของระบบโลจิสติกส์(Logistics	efficiency	and	responsiveness)		2)	การสร้างความเข้มแข็ง
และมูลค่าเพ่ิมให้กับธุรกิจไทยในโซ่อุปทาน(Value	 creation)	 และ	 3)	 การเติบโตที่ช่วยลดความเหลื่อมล�้าทาง
เศรษฐกิจท้ังในระดบัประเทศและระดบัภูมภิาค	(Regional	inclusive	growth)	ผลสมัฤทธ์ิสดุท้าย	(Ultimate	Goal)	
คือ	การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจและการสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจ	ซึ่งจะก่อให้เกิด
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ผลลัพธ์ที่บูรณาการไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนร่วมกันอย่างยั่งยืนในภูมิภาค	 (Competitiveness,	
Co-prosperity,	Sustainability,	and	Quality	of	life)

 2.	 3	 ภารกิจ	 คือ	 1)	 การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการไทยในการเก็บเก่ียวมูลค่าเพ่ิมจาก 
โซ่อปุทาน	(Supply	chain	enhancement)	2)	การยกระดบัประสิทธิภาพระบบอ�านวยความสะดวกทางการค้า	(Trade	
Facilitation	Enhancement)		3)	การพัฒนาปัจจัยสนับสนุน	(Capacity	Building	and	Policy	Driving	Mechanism)

 3.	 7	ประเด็นยุทธศาสตร์	ประกอบด้วย
 	 3.1	 ยุทธศาสตร์ที่	 1	 เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการโซ่อุปทาน	 เพ่ือเพ่ิมโอกาส 
	 	 	 	 และศักยภาพในการเก็บเกี่ยวมูลค่าเพิ่มจากโซ่อุทานทั้งด้านเกษตรและอุตสาหกรรม
 	 3.2	 ยุทธศาสตร์ท่ี	 2	 ส่งเสริมธุรกิจการค้าและบริการในพื้นท่ีเมืองชายแดน	 ประเภทธุรกิจ 
	 	 	 	 และกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีเมอืงชายแดนท่ีมกีารตดิต่อกับประเทศเพ่ือนบ้านเป็นกลไกส�าคญั 
	 	 	 	 ท�าให้การเชื่อมโยงทางการค้ากับประเทศเพ่ือนบ้านมีการกระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม	 
	 	 	 	 (win-win)	ช่วยลดความเหลือ่มล�า้ทางเศรษฐกิจ	(Inclusive	growth)	ระหว่างกลุ่มประเทศใน	GMS	 
	 	 	 	 และเอเชีย
  3.3	 ยุทธศาสตร์ท่ี	 3	 พัฒนาบริการขนส่งและเครือข่ายโลจิสติกส์ตามเส้นทางยุทธศาสตร์  
	 	 	 	 โดยให้ความส�าคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพบริการขนส่งหรือเครือข่ายโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยงตลอด 
	 	 	 	 ทั้งต้นทางและปลายทางของเส้นทางโลจิสติกส์ท่ีมีการขนส่งสินค้าและจราจรหนาแน่น	 โดยปรับ 
	 	 	 	 ลดเส้นทางทีข่าดหาย	(Missing	Link)	หรือคอขวด	(Bottle	neck)	ในเส้นทางขนส่งหลกั	และเส้นทาง 
	 	 	 	 ส�ารองรองรับการหยุดชะงักของโซ่อุปทานจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ	ในการขนส่งสินค้าความปลอดภัย 
	 	 	 	 และการอ�านวยความสะดวกในระหว่างการขนส่ง	 รวมทั้ง	สนับสนุนให้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ 
	 	 	 	 การขนส่งไปสูร่ปูแบบการขนส่งในรปูแบบท่ีประหยัดพลงังาน	เป็นมติรกับสิง่แวดล้อมและสอดคล้อง 
	 	 	 	 กับความต้องการของภาคธุรกิจ	
 	 3.4	 ยุทธศาสตร์ท่ี	4	พัฒนาระบบอ�านวยความสะดวกทางการค้า	โดยเร่งรดัด�าเนนิการพัฒนาระบบ	 
	 	 	 	 NSW	อย่างต่อเนื่องจนได้ระบบสมบูรณ์และมีระบบการบริหารจัดการที่ชัดเจนรองรับ	
  3.5	 ยุทธศาสตร์ท่ี	 5	 ส่งเสริมการพัฒนาบริการและขยายเครือข่ายของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ 
    เข้าไปในตลาดที่มีศักยภาพ
 	 3.6	 ยทุธศาสตร์ท่ี	6	ปรบัปรงุระบบการพฒันาและจัดการก�าลงัคน	(Human	resource	development	 
	 	 	 	 system)	เพื่อสนับสนุนการสร้างความเป็นมืออาชีพ
  3.7	 ยุทธศาสตร์ที่	7	พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลเพื่อการปรับปรุงตนเอง	(Monitoring	 
	 	 	 	 system	 for	 self	 improvement)	 และสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร/เครือข่ายขับเคลื่อน 
	 	 	 	 ยุทธศาสตร์

 4.	 การแปลงแผนไปสูก่ารปฏิบตัิ	ก�าหนดให้	สศช.	เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานใน
ระดับปฏิบัติการ	และมีการก�าหนดหน่วยงานรับผิดชอบหลักและหน่วยงานสนับสนุนในแต่ยุทธศาสตร์	เพื่อก�าหนด
แผนงาน/โครงการสนับสนุนพัฒนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โลจิสติกส์	และก�าหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนสามารถวัดผลการ
ด�าเนินการตามแผนและการติดตามประเมินผลการด�าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ฯ	 เพ่ือวัดผลสัมฤทธ์ิของแผน 
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เป็นระยะ	และสามารถปรับแผนยทุธศาสตร์ฯ	ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องส�าหรับการเปลี่ยนแปลงในการพฒันา 
ขับเคลื่อนระบบโลจิสติกส์ของประเทศในระยะต่อไป

การจัดท�ายุทธศาสตร์การพัฒนา OTOP (พ.ศ.2556-2558)
	 สศช.	ได้ด�าเนนิการตามข้อสัง่การของนายกรฐัมนตรจีากการประชมุ	OTOP	Workshop	
ครั้งที่	1	เมื่อวันที่	30	มกราคม	2556	ที่ได้มอบหมายให้	สศช.	ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน	
กระทรวงพาณิชย์	กระทรวงอตุสาหกรรม	กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร	และ
ส�านกังานส่งเสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	บรูณาการยุทธศาสตร์การพัฒนา	OTOP	
รวมท้ังก�าหนดขอบเขตและหลักเกณฑ์การจัดกลุ่มสินค้า	 OTOP	ตามการแบ่งส่วนตลาด	
(Market	Segment)	ให้มคีวามชดัเจน	เพ่ือให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องสามารถใช้เป็นแนวทางใน
การขบัเคลือ่นการพัฒนาสนิค้า	OTOP	ได้อย่างมปีระสทิธิภาพ	สอดคล้องไปในทศิทางเดยีวกัน	

 สศช.	 ได้ท�างานร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน	กระทรวงพาณิชย์	 กระทรวงอุตสาหกรรม	กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร	 และส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 พร้อมทั้งจัดประชุมเพ่ือ
พิจารณาร่างกรอบการก�าหนดขอบเขต	OTOP	ตาม	Market	Segment	และยุทธศาสตร์การพัฒนา	OTOP	ที่ได้จัด
ท�าขึ้น	ก่อนน�าเสนอในการประชุม	OTOP	Workshop	ครั้งที่	2	เมื่อวันที่	21	มิถุนายน	2556	ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็น
ประธาน	โดยที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการกรอบการก�าหนด	OTOP	ตาม	Market	Segment	และยุทธศาสตร์การ
พัฒนา	OTOP	(พ.ศ.	2556-2558)	ตามท่ีส�านักงานฯ	เสนอยุทธศาสตร์การพัฒนา	OTOP	(พ.ศ.	2556-2558)	มพ้ืีนฐาน
กรอบแนวคิดในการปรับเปลี่ยนจาก	 “การพัฒนาน�าตลาด”	 ไปสู่	 “ตลาดน�าการพัฒนา”	 โดยได้ก�าหนดเป้าหมาย 
การพัฒนา	6	ด้าน	รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ภายในปี	2558	ดังนี้	

1 ยุทธศาสตร์พัฒนาโอทอป ได้จ�าแนกสินค้า OTOP ตาม market segment โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มดาวเด่นสู่สากล (กลุ่ม A) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์
มีคุณภาพสูง และผลิตได้จ�านวนมากอย่างต่อเนื่อง (2) กลุ่มอนุรักษ์ สร้างคุณค่า (กลุ่ม B) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูง แต่ผลิตได้จ�านวนน้อย (3) กลุ่มพัฒนา
สู่การแข่งขัน (กลุ่ม C) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพระดับพื้นฐานตามที่กฎหมายก�าหนด หรือมาตรฐานอื่นที่รองรับ และ (4) กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) 
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ผลิตได้ง่าย ไม่ซับซ้อน แต่ผลิตได้จ�านวนน้อย ยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน และมีความต้องการในการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ

เป้าหมายปี 2558 ตัวชี้วัด

1.	สร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 1.	จ�านวนผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพิ่มขึ้น	(อายุเฉลี่ยลดลง)

2.	สร้างงาน	สร้างรายได้ชุมชน 2.	รายได้การจ�าหน่าย	OTOP	เพิ่มขึ้นเป็น	1	แสนล้านบาทในปี	2558	

3.	เครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง 3.	จ�านวนสมาชิกเครือข่ายชุมชนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	ต่อปี

4.	OTOP	ก้าวไกลสู่สากล 4.	สัดส่วนมูลค่าการส่งออก	OTOP	ต่อจ�านวนสินค้าที่ผลิตได้ทั้งหมด 
		เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ	12	ในปี	2558

5.	ผลิตภัณฑ์มีมาตรฐานสูงขึ้น 5.	ผลิตภัณฑ์	OTOP	ได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ	5	ต่อปี

6.	ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น
		จากการพัฒนานวัตกรรม	

6.	(1)	จ�านวนสินค้า	OTOPที่จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้น	 
		และ	(2)	จ�านวนสินค้าที่มีการวิจัยและพัฒนา/สร้างนวัตกรรมไปสู่
		เชิงพาณิชย์ไม่ต�่ากว่าร้อยละ	10	ในปี	2558
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	 เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายดงักล่าว	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	OTOP	ได้ก�าหนดกลยุทธ์การพัฒนาทีส่�าคญั	2	กลยุทธ์หลกั

 กลยุทธ์ที่	1	การส่งเสริม	OTOP	ตาม	Segment	โดยมีแนวทางการส่งเสริมสินค้า	OTOP	ที่แตกต่างกันใน
แต่ละ	Market	Segment	ครอบคลุม	4	ประเด็นการพัฒนา	คือ	การพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ	การสร้าง
และขยายตลาด	การสร้างแบรนด์	และการเสริมสร้างเครือข่าย	

 กลยุทธ์ท่ี	2	การเพิม่ประสทิธิภาพการขบัเคลือ่นโครงการ	OTOP	โดยให้ความส�าคญักับการปรบัโครงสร้าง
และระบบกลไกขับเคลื่อน	OTOP	 ท่ีส�าคัญได้แก่	 การปรับโครงสร้างคณะกรรมการอ�านวยการหน่ึงต�าบลหน่ึง
ผลติภัณฑ์แห่งชาต	ิ(กอ.นตผ.)	ใหม่ให้สอดคล้องกับการส่งเสรมิตาม	Market	Segment	การเสรมิสร้างศกัยภาพของ
ส�านกังานประสานการขับเคลื่อน	OTOP	การบูรณาการการจัดสรรงบประมาณและแผนงาน	การทบทวนเกณฑ์การ
ประเมินระดับผลิตภัณฑ์	OTOP	และการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์	และการจัดกลไกติดตามประเมินผลการพัฒนา
ภาพรวมอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ	รวมทั้งการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนต่างๆ	

 ต่อมา	ในการประชมุ	กอ.นตผ.	ครัง้ท่ี	1/2556	เมือ่วันท่ี	25	กรกฎาคม	2556	สศช.	ได้น�าเสนอแนวทางขบัเคลือ่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนา	OTOP	ทีน่ายกรฐัมนตรไีด้เห็นชอบแล้ว	และข้อเสนอให้มกีารจดัตัง้คณะอนุกรรมการภายใต้	
กอ.นตผ.	 เพ่ือผลักดันการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ	 จ�านวน	 7	 คณะ	ประกอบด้วย	 (1)	 คณะอนุกรรมการพัฒนา 
การตลาด	โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์	เป็นประธาน	(2)	คณะอนุกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและ
เครือ่งดืม่	มรัีฐมนตรว่ีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	เป็นประธาน	(3)	คณะอนกุรรมการพัฒนาผลติภัณฑ์ผ้าและ
เครื่องแต่งกาย	มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธาน	(4)	คณะอนุกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของใช้
และของที่ระลึก	มีรัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี	(นายวราเทพ	รัตนากร)	เป็นประธาน	(5)	คณะอนุกรรมการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร	มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน	(6)	คณะอนุกรรมการ
หน่ึงต�าบลหน่ึงผลติภณัฑ์	ระดบัภมูภิาค	มรีฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน	และ	(7)	คณะอนุกรรมการ
หนึ่งต�าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ระดับจังหวัด	 ในทุกจังหวัดมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน	คณะอนุกรรมการมีอ�านาจ
หน้าที่ในการก�าหนดแนวทางและขับเคลื่อนการพฒันาผลิตภัณฑ์	ส่งเสริมด้านตลาด	รวมทั้งบูรณาการงบประมาณ
และแผนงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง	ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา	OTOP	ในภาพรวม	ซึ่งที่ประชุมได้ให้ความ
เห็นชอบ	และต่อมาเมื่อวันที่	29	กรกฎาคม	2556	รองนายกรัฐมนตรี	 (นายนิวัฒน์ธ�ารง	บุญทรงไพศาล)	ในฐานะ
ประธาน	กอ.นตผ.	ได้มีค�าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ	7	คณะดังกล่าว	ตามที่	สศช.	เสนอ	

 ส�าหรบัการด�าเนินการในระยะต่อไป	สศช.	ในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานกลาง	จะท�าหน้าท่ีประสานหน่วยงานต่างๆ	
ทีเ่ก่ียวข้องในการขับเคลือ่นและตดิตามประเมนิผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา	OTOP	(พ.ศ.	2556–2558)	
ซึง่รวมถงึทบทวนเกณฑ์การประเมนิระดบัผลติภัณฑ์	OTOP	และปรับระบบการคดัสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์	OTOP	ให้
มีลักษณะตลาดน�าการพัฒนา	(Market-driven)	และวัดได้ในเชิงปริมาณให้มากขึ้น	นอกจากนี้	สศช.	จะร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ได้แก่	 ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	และกรมการพัฒนาชุมชน	 เพื่อ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง	ส�าหรับใช้ในการประเมินผลการพัฒนา	OTOP	ของประเทศได้อย่าง
เป็นระบบและชดัเจน	รวมท้ังสนบัสนนุการตัดสนิใจเชงินโยบายการพัฒนา	OTOP	ในระยะต่อไปได้อย่างมบีรูณาการ
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การพัฒนาท่าเรือน�้าลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวาย
	 โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์	เป็นการพัฒนาพื้นที่แบบครบ
วงจรภายใต้สัญญาสัมปทาน	 75	 ปี	 โดยจะครอบคลุมการก่อสร้างท่าเรือน�้าลึก	 การพัฒนานิคมอุตสาหกรรม	 
การพัฒนาระบบไฟฟ้า	ระบบโทรศพัท์พ้ืนฐาน	ระบบน�า้ใช้และการบ�าบดัน�า้เสีย	รวมท้ังการพัฒนาถนนเชือ่มโยงจาก
โครงการทวายสู่ประเทศไทยบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน�้าร้อน	จังหวัดกาญจนบุรี	พร้อมทั้งทางรถไฟ	ระบบท่อ
และสายส่งไฟฟ้า	

	 ทั้งนี้	 การสนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายให้เกิดผลส�าเร็จ	 รัฐบาลไทย	และ
เมยีนมาร์	ได้เหน็ชอบให้จดัตัง้กลไกคณะกรรมการร่วมไทย-เมยีนมาร์	ใน	3	ระดบัด้วยกัน	โดย	สศช.ได้รบัมอบหมาย
ให้ท�าหน้าที่ในคณะกรรมการทั้ง	3	ระดับ	ดังนี้	

	 1.	 คณะกรรมการร่วมระดับสูงระหว่างไทย- 
เมียนมาร์	(Myanmar-Thailand	Joint	High-level	Com-
mittee:	 JHC)	 มีรองนายกรัฐมนตรี	 (นายกิตติรัตน	์ 
ณ	ระนอง)	และรองประธานาธิบดเีมยีนมาร์	(นายญาณ	ทุน)	
เป็นประธานร่วม	ท�าหน้าที่เป็นกลไกระดับนโยบาย	โดยมี	
สศช.	และกระทรวงการต่างประเทศ	เป็นกรรมการและฝ่าย
เลขานุการร่วม
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	 2.	 คณะกรรมการประสานงานร่วมระหว่างไทย-
เมียนมาร์	 (Myanmar-Thailand	 Joint	 Coordinating	
Committee:	 JCC)	 มีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี	
ว่าการกระทรวงพาณิชย์	(นายนวิฒัน์ธ�ารง	บญุทรงไพศาล)	
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน	การจ้างงาน	และ
ความมั่นคงทางสังคมแห่งเมียนมาร์	 (นาย	เอ	มิ้นท์)	 เป็น
ประธานร่วม	ท�าหน้าที่เป็นกลไกระดับบริหารจัดการ	โดย
มี	สศช.	และกระทรวงการต่างประเทศ	เป็นกรรมการและ
ฝ่ายเลขานุการร่วม
 	 3.	 คณะอนุกรรมการร่วมไทย-เมียนมาร์	 ใน	 6	 สาขา	 ได้แก่	 1)	 โครงสร้างพ้ืนฐานและการก่อสร้าง	 
2)	อุตสาหกรรมเฉพาะด้านและการพัฒนาธุรกิจ	3)	พลังงาน	4)	การพัฒนาชุมชน	5)	กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	และ	 
6)	 การเงิน	 โดยมีรัฐมนตรีกระทรวงท่ีเก่ียวข้องของไทยและเมียนมาร์	 ท�าหน้าท่ีประธานร่วม	 และมีผู้แทน	สศช.	 
เป็นคณะอนุกรรมการร่วมทั้ง	6	สาขา

 การประชุม	JHC	และ	JCC	จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่	7	พฤศจิกายน	2555	ณ	กรุงเทพมหานคร	โดยในปี	2556	
มีการจัดประชุม	JHC	และ	JCC	รวมทั้งสิ้น	6	ครั้ง	ทั้งในประเทศไทยและเมียนมาร์	ซึ่งผลการประชุม	JHC	และ	JCC	
ทุกครั้งได้น�าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีรับทราบ	มติที่ประชุมที่ส�าคัญ	ได้แก่	

 1.	 เห็นชอบให้จัดต้ังบริษัท	 ทวาย	 เอส	 อี	 แซด	 ดีเวลล๊อปเม้นท์	 จ�ากัด	 เป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจ	 
(Special	Purpose	Vehicle:	SPV)	พร้อมทั้งมีการลงนามในสัญญาข้อตกลงผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าว	ซึ่งระบุให้
ฝ่ายเมียนมาร์และไทยถือหุ้นในสัดส่วนเท่ากัน	ผ่านส�านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน
(องค์การมหาชน)	(สพพ.)	ส�าหรบัฝ่ายไทย	และกรมความสมัพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	(Foreign	Economic	
Relations	Department:	FERD)	ส�าหรับฝ่ายเมียนมาร์	

 2.	 เห็นชอบและร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามในสัญญา	 New	 Framework	 Agreement	 ระหว่าง 
คณะกรรมการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย	(DSEZ	Authority)	กับ	SPV	โดยสัญญาฉบับใหม่นี้จะให้สิทธิ	SPV	
เป็นผู้ประสานงานและที่ปรึกษาของ	DSEZ	Authority	ซึ่งรวมถึงการเชิญชวน	พิจารณา	และเสนอรายชื่อนักลงทุน 
ที่มีศักยภาพ	 เพ่ือให้	DSEZ	Authority	 คัดเลือกเป็นผู้ลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย	พร้อมกันน้ี	 ท่ีประชุม 
ได้เห็นชอบร่างข้อตกลงยกเลิก	 Framework	 Agreement	 ฉบับเดิม	 ระหว่าง	Myanmar	Port	Authority	และ	 
บมจ.อิตาเลียนไทย	ดีเวลล็อปเมนต์	 (ITD)	และเห็นชอบในบันทึกข้อตกลงสามฝ่ายระหว่าง	DSEZ	Authority,	
SPV	และ	 ITD	ที่ระบุถึงงานที่	 ITD	ต้องด�าเนินการในช่วงเปลี่ยนผ่าน	ก่อนส่งมอบงานแก่ผู้ได้รับคัดเลือกให้ลงทุน 
ในแต่ละโครงการย่อยในอนาคต	

 3.	 เห็นชอบให้มีการคัดเลือกผู้รับสัมปทานโครงการในระยะแรก	(พ.ศ.	2557	–	2561)	ส�าหรับพัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐานส�าคัญ	3	ประการ	ได้แก่	(1)	ถนนสองช่องจราจร	เชือ่มโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายมายังชายแดน
ไทยที่บ้านพุน�้าร้อน	จังหวัดกาญจนบุรี	 (2)	ท่าเรือขนาดเล็กเพื่อรองรับเรือบรรทุกสินค้าในระยะแรก	และ	(3)	นิคม
อุตสาหกรรมระยะแรก	รวมทั้งสาธารณูปโภค	สาธารณูปการที่จ�าเป็น	เช่น	โรงไฟฟ้าและอ่างเก็บน�้าขนาดเล็ก	
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	 นอกจากนี้	 คณะกรรมการร่วมไทย-เมียนมาร์ฯ	 ได้มีหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการไปยังประเทศญี่ปุ่นให้เข้า
ร่วมพัฒนาโครงการทวายในฐานะ	Strategic	Country	Partner	ในการนี้	สศช.	ในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วม	ได้
จัดให้มีการหารือทวิภาคี	ไทย-ญี่ปุ่น	รวมทั้งจัดการประชุมไตรภาคีอย่างเป็นทางการระหว่างไทย	เมียนมาร์	และ
ญ่ีปุน่	เพ่ือหารอืร่วมกันสามฝ่ายถึงแนวทางการเข้าร่วมโครงการทวายของประเทศญีปุ่น่	ท้ังในด้านการให้ความช่วย
เหลือทางเทคนิค	และการให้การสนับสนุนทางการเงิน	โดยอาศัยประสบการณ์การให้ความช่วยเหลือประเทศก�าลัง
พัฒนาอื่นๆ	ของญี่ปุ่น	เพื่อให้โครงการทวายเป็นไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุดต่อภูมิภาค

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
	 การจัดท�ายุทธศาสตร์การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต	 ซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาคนไทยทุกคน	 โดยก�าหนด
แนวทางการพัฒนาตามช่วงชวิีตของคนไทย	5	ช่วงชวิีต	คอื	ช่วงแรกเกิด/และปฐมวัย	ช่วงวยัเรียน	ช่วงวยัรุน่/นักศกึษา	
ช่วงวัยแรงงาน	และช่วงผู้สูงวัย	โดยมีเป้าประสงค์และแนวทางส�าคัญ	ดังนี้

 ช่วงแรกเกิดและปฐมวัย	มีเป้าประสงค์	คือ	เด็กทุกคนต้องได้โอกาสเกิดอย่างมีคุณภาพ	มีพัฒนาการสมวัย
ทุกด้าน	พร้อมท่ีจะพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพเมื่อโตขึ้น	 โดยมีแนวทางการพัฒนาท่ีส�าคัญ	ประกอบด้วย	 ระบบ
ประกันสุขภาพแม่และเด็กแบบมีส่วนร่วม	คูปองหญิงต้ังครรภ์ท่ียากจน	การสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในท้องถ่ิน	และการขยายการส่งเสรมิให้ภาคเอกชนมส่ีวนร่วมสนบัสนุนการจดัสวัสดกิารส�าหรบัเดก็ก่อนวัยเรยีน
ในท้องถิ่นและในสถานประกอบการ	

 ช่วงวัยนักเรียน	 (อายุ	 5-14	ปี)	 มีเป้าประสงค์	 คือ	 เด็กทุกคนมีภาวะโภชนาการที่เหมาะสม	มีทักษะชีวิต	 
มีภมูคิุม้กันต่อพฤตกิรรมเสีย่ง	ปลกูฝังวฒันธรรมอนัด	ีและได้รบัการศกึษาทีม่คีณุภาพสอดรบักับทักษะในศตวรรษท่ี	
21	 โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ส�าคัญ	ประกอบด้วย	การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนและอปท.	 เชื่อมโยงกับ 
สถานที่ศึกษาในการเสริมสร้างการพัฒนาการเรียนรู้	 (IQ,EQ)	ของเด็กในชุมชน	การสนับสนุนให้เด็กท่ีอพยพตาม 
ผู้ปกครอง/ออกกลางคันกลับเข้าสู่การศึกษาและเรียนรู้พัฒนาทักษะอาชีพ	 การส่งเสริมครูดีให้ได้รับการพัฒนา
ศกัยภาพและต่อยอดการพัฒนาการเรยีนการสอนให้มปีระสิทธิภาพยิง่ขึน้	การยกระดบัคณุภาพมาตรฐานการศกึษา
ขั้นพืน้ฐานสู่ทักษะในศตวรรษที่	21	การพัฒนาแนวทางการสนับสนนุทางสังคมแบบมีเงื่อนไขเพือ่การศึกษาส�าหรับ
เด็กยากจน	และการสนับสนุนการสร้างบ้านให้กับเด็กไทยเรียนดี	ประพฤติดี	แต่ยากจน	“บ้านน�้าใจ”	

 ช่วงวัยรุ่น-นักศึกษา	 (อายุ	 15-21	ปี)	มีเป้าประสงค์	 คือ	 นักเรียน	นักศึกษา	 ได้รับการพัฒนาคุณภาพท่ีเป็น
มาตรฐานทั้งความรู้	ทักษะอาชีพ	และความสามารถในการท�างานกับผู้อื่นทั้งต่างวัยและต่างวัฒนธรรม	สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ	และสามารถสร้างรายได้ระหว่างเรียน	โดยมแีนวทางการพัฒนาท่ีส�าคญั	ประกอบด้วย	
การพัฒนาระบบเฝ้าระวังและป้องกันภาวะคุณแม่วัยใส	และพัฒนาคุณภาพชีวิตคุณแม่วัยใสหน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก	การส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน	โครงการ	“คืนเด็กดีสู่สังคม”	การพัฒนาความรู้และทักษะที่หลากหลาย	
มีคุณภาพสอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่	21	น�าระบบเสต็มศึกษาเข้ามาบูรณาการการเรียนรู้	

 ช่วงวัยแรงงาน	(อายุ	15-59	ปี)	มีเป้าประสงค์	คือ	แรงงานมีความรู้	ความสามารถ	และสมรรถนะได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเน่ือง	มรีะบบการออมท่ีมัน่คง	ได้รบัความคุม้ครองด้านอาชวีอนามยัและความปลอดภัยในการท�างาน
ตามหลกัการท�างานท่ีมคีณุค่า	โดยมแีนวทางการพัฒนาทีส่�าคญั	ประกอบด้วย	การเร่งให้แรงงานท้ังระบบมกีารเรยีนรู้
ขัน้พืน้ฐาน	สง่เสริมแรงงานนอกระบบเข้าสูร่ะบบประกนัสังคมและการออมมากขึน้	การเรง่รัดให้สถานประกอบการ
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	 ผลการศึกษา	ทีมที่ปรึกษา	JICA	ได้เสนอโครงการป้องกันน�้าท่วม	2	ทางเลือก	คือ	ทางเลือกที่	1	ประกอบด้วย
การบริหารจัดการเขื่อนหลักที่มีอยู่ในปัจจุบัน	เช่น	เขื่อนภูมิพล	เขื่อนสิริกิติ์	เขื่อนแควน้อย	และเขื่อนป่าสักฯ	เป็นต้น	
ร่วมกับการขุดคลอง	Bypass	ผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	การขุดลอกแม่น�้าเจ้าพระยา	และการระบายน�้าตาม
แนวถนนวงแหวนรอบนอกขนาด	500	ลบ.ม./วินาที	 ซึ่งจะต้องใช้งบประมาณ	1.43	แสนล้านบาท	มีค่า	 EIRR	 ท่ี 
ร้อยละ	 29	 	 ส่วนทางเลือกท่ี	 2	ประกอบด้วยการบริหารจัดการเขื่อนหลักที่มีอยู่ในปัจจุบัน	 เหมือนทางเลือกท่ี	 1	 
แต่ให้ขยายการระบายน�้าตามแนวถนนวงแหวนรอบนอกเป็นขนาด	 1,000	ลบ.ม./วินาที	 ซึ่งจะต้องใช้งบประมาณ	
1.92	แสนล้านบาท	มีค่า	EIRR	ที่	ร้อยละ	25

ไทยทุกแห่งผ่านมาตรฐานอาชีวอนามัย	และความปลอดภัยในการท�างาน	การส่งเสริมให้ผู้หญิงมีบทบาทในระบบ
เศรษฐกิจสงูขึน้ตามศกัยภาพอย่างหลากหลาย	การสนับสนุนให้ผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมและบรกิารเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ประเทศจัดท�ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพให้เป็นมาตรฐานสากล	

 ช่วงวัยสูงอายุ	(อายุ	60	ปีขึ้นไป)	มีเป้าประสงค์	คือ	ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาทักษะความรู้	มีหลักประกันทาง
สขุภาพทีค่รอบคลมุ	ได้รบัการดแูลอย่างมคีณุภาพมาตรฐาน	อยู่อย่างมศีกัดิศ์ร	ีโดยมคีรอบครวัและชมุชนเป็นสถาบนั
หลกัทีใ่ห้การสนับสนนุ	โดยมแีนวทางการพัฒนาท่ีส�าคญั	ประกอบด้วย	การสร้างหลกัประกันทางรายได้ของผู้สงูอายุ	
โดยส่งเสริมการออมก่อนวัยผู้สูงอายุ	 การเร่งรัดขยายระบบดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในพ้ืนที่แบบบูรณาการให้
ครอบคลมุมากข้ึน	การรณรงค์ให้คนไทยตระหนกัถึงคณุค่าของผู้สูงอายุ	การพัฒนาระบบสารสนเทศส�าหรบัผู้สงูอายุ	
การส่งเสรมิการประกอบอาชพีตามศกัยภาพและประสบการณ์ของผูส้งูอายุ	และการให้มกีารศกึษาระบบ	Long	term	
care	insurance	เพื่อเตรียมความพร้อมด้านหลักประกันคุณภาพชีวิตก่อนเป็นผู้สูงอายุ

การจัดท�าแผนการบริหารจัดการอุทกภัยในลุ่มน�้าเจ้าพระยาแบบบูรณาการ 
	 องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญ่ีปุ่น	 (Japan	 International	Cooperation	Agency;	 JICA)	 ได้ให้
ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการแก่รฐับาลไทย	ในการด�าเนินโครงการจดัท�าแผนการบรหิารจดัการอทุกภัยในลุม่น�า้
เจ้าพระยาแบบบูรณาการ	ภายใต้ชื่อ	 “Project	 for	Comprehensive	Flood	Management	Plan	 for	 the	Chao	
Phraya	River	Basin	in	Kingdom	of	Thailand”	ซึง่เป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพ่ือวางระบบ
การบริหารจัดการทรัพยากรน�้า	(กยน.)	ที่เห็นควรรับความช่วยเหลือด้านวิชาการจาก	JICA	
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การจัดท�าแผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย 
	 สถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพของไทยที่มีสูงมากทั้งชนิดพันธุ์และปริมาณ	นับเป็นสินทรัพย์ชีวภาพ	
(Bio-Asset)	ที่สามารถสร้างประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ	มีความเชื่อมโยงกับสังคมและวัฒนธรรม	และวิถีชีวิตของ
ชุมชน	เป็นปัจจัยพื้นฐานที่ส�าคัญต่อการด�ารงชีวิตของมนุษย์ในหลายรูปแบบ	อาทิ	อาหาร	เครื่องนุ่งห่ม	ที่อยู่อาศัย	
ยารักษาโรค	เครื่องส�าอาง	และพลังงาน	รวมถึงท�าหน้าที่ให้บริการทางระบบนิเวศ	(ecosystem	service)	และเป็น
ฐานทรพัยากรส�าคญัในการผลติสนิค้าและบรกิารท่ีสร้างมลูค่าทางเศรษฐกิจ	ท้ังในระดบัชมุชน	ท้องถ่ิน	ระดบัประเทศ	
และในเวทีการค้าระหว่างประเทศ	รวมถึงประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวธรรมชาติ	คิดเป็นมูลค่าจ�านวนมหาศาล	
	 สศช.	 ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง	 ได้ร่วมกันจัดท�าแผน 
แม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ	 เพ่ือให้สามารถรักษาคุณค่าของการบริการทางระบบนิเวศ	
(ecosystem	service)	รักษาผลประโยชน์และโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศ	และปกป้องการเข้ามาใช้ประโยชน์
จากความหลากหลายทางชวีภาพของชาวต่างชาต	ิรวมทัง้เป็นการเตรยีมความพร้อมรองรบัการด�าเนนิการตามสนธิ
สัญญา	อนุสัญญาและพิธีสารข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง	กระบวนการจัดท�าแผนแม่บทบูรณาการจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ	 (พ.ศ.2556-2564)	 ได้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครัฐ	 
ภาคเอกชน	นกัวชิาการ	สถาบนัการศกึษา	และองค์กรพัฒนาเอกชน	รวม	3	ครัง้	แผนแม่บทฯ	ประกอบด้วยยุทธศาสตร์
ส�าคัญ	3	ยุทธศาสตร์	10	แนวทาง	41	มาตรการ	ครอบคลุมด้านการอนุรักษ์	ฟื้นฟู	และแบ่งปันผลประโยชน์ความ
หลากหลายทางชวีภาพอย่างเท่าเทียมและยุตธิรรม	การเพ่ิมศกัยภาพการอนุรกัษ์พ้ืนทีคุ่ม้ครอง	การเสรมิสร้างความ
เข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพให้พร้อมรองรับประชาคมอาเซียน	 
การพัฒนาขดีความสามารถการแข่งขนัด้านเศรษฐกิจชวีภาพจากการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชวีภาพอย่าง
ย่ังยืน	การคุม้ครององค์ความรู	้ภูมปัิญญาท้องถ่ินและสทิธิในการครอบครองใช้ประโยชน์	และการสร้างความตระหนัก	
พัฒนาองค์ความรู้และระบบฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพให้เป็นมาตรฐานสากล	

 นอกจากนี	้สศช.	ด�าเนินการร่วมกับส�านกังานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชวีภาพ	(องค์การมหาชน)	ในการจดัท�า
นโยบายและมาตรการการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ	(พ.ศ.2557-2564)	มีเป้าหมายเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์
ประเทศให้เกิดการบริหารจัดการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถ่ินอย่างย่ังยืน
ภายใต้แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว	 (Green	Economy)	 โดยยึดหลัก	3	ประการ	คือ	 1)	 การใช้กลไกทาง
เศรษฐกิจควบคู่ไปกับการอนุรักษ์	 เพ่ือการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถ่ินในทาง
เศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน	2)	 ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพเป็นกลไกหนึ่งในการผลักดันประเทศไทยเข้าสู่
เศรษฐกิจสเีขยีว	3)	มุง่ให้ประเทศไทยเป็นผูน้�าในการผลติสนิค้าและบริการจากความหลากหลายทางชวีภาพในกลุม่
อาเซียนตลอดจนเป็น	Clearing	House	ของอาเซียน	ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น	โดย
นโยบายและมาตรการการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ	ประกอบด้วย	5	ยุทธศาสตร์	4	ด้าน	21	กลยุทธ์	และมี
โครงการส�าคัญ	รวม	9	โครงการ

การบูรณาการงานวิจัยของประเทศ
	 ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 (สศช.)	 ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี
ในคราวการประชมุเชงิปฏิบตักิาร	(Workshop)	เพ่ือก�าหนดทศิทางการวิจยัของประเทศ	ครัง้ท่ี	1	เมือ่วันที	่2	พฤษภาคม	
2556	 ให้ประสานกับหน่วยงานวิจัยหลัก	 ได้แก่	 6ส.	และ	 วช.	 ซึ่งประกอบด้วย	ส�านักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ	 (สวทน.)	 ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต	ิ
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(สวทช.)	 ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	 (สกว.)	
ส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร	 (สวก.)	
สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสขุ	(สวรส.)	ส�านกังานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา	(สกอ.)	และส�านักงานคณะ
กรรมการวิจยัแห่งชาติ	(วช.)	เพ่ือร่วมกันบรูณาการงาน
วิจยัของประเทศตลอดห่วงโซ่อปุทาน	โดยมเีป้าหมาย
เพ่ือช่วยเพ่ิมมูลค่า	 ลดต้นทุน	 และปรับปรุงคุณภาพ
และมาตรฐานของสินค้าและบริการ	 เพื่อสร้างให้เกิด
ผลกระทบ	(lmpact)	ต่อชาวบ้านและชมุชน	โดยให้จดั
ล�าดับความส�าคัญของประเด็นที่จะด�าเนินการตาม
ความส�าคัญเร่งด่วน	พร้อมทั้งพิจารณาประเด็นที่เป็น	
Quick	Win	หรืองานวิจัยที่ใกล้ออกสู่เชิงพาณิชย์	เพื่อ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุน	 เช่น	 การสร้างโรงงาน
ต้นแบบขนาดใหญ่	ทัง้น้ี	ให้มกีารแบ่งงาน/ต่อยอดงาน
วิจยัระหว่างหน่วยงานวิจยัด้วยกัน	การประสานหารอื
หน่วยงานรัฐอืน่ๆ	ทีเ่ก่ียวข้องในการผลกัดันงานวจิยัสู่
เชิงพาณิชย์	 ทั้งนี้	 ให้น�าโจทย์วิจัยท่ี	 สศช.	 เสนอเป็น 
ตวัตัง้	และหากเป็นด้านเกษตรและอาหารให้พิจารณา
ที่มีผลผลิตส่วนเกินล้นตลาด

 ต่อมา	สศช.	ได้จัดประชุมหารือร่วมกับ	6ส.	และ	
วช . 	 และ ท่ีปรึกษารั ฐมนตรี ว ่ าการกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 (นายนิรุตติ	 คุณวัฒน์)	
เมื่อวันที่	 14	พฤษภาคม	2556	 เพ่ือก�าหนดแนวทาง
การด�าเนินงานบรูณาการงานวิจยัของประเทศร่วมกัน	
ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้มีการบูรณาการสินค้าเกษตร
ตลอดห่วงโซ่อุปทานในเบื้องต้น	 จ�านวน	 3	 รายการ	
พร้อมหน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ดังนี้	ข้าว	โดย	สวก.	
มันส�าปะหลัง	 โดย	สวทช.	และยางพารา	 โดย	สกว.	
และให้	สศช.	จดัท�าแบบฟอร์มการรายงานผล	เพ่ือเป็น
แนวทางให้แต่ละหน่วยงานน�าเสนอรายละเอียดของ
การบรูณาการในทศิทางเดยีวกัน	ซึง่ต่อมา	สศช.	ได้ให้
ความเห็นและข้อสังเกตเพ่ือปรับปรุงแนวทางการ
พัฒนาสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทานดังกล่าว	ซึ่ง
หน่วยงานรับผิดชอบหลักได้จัดส่งให้	 สศช.	 เพ่ือ
พิจารณาด�าเนินการต่อไป	 โดย	 สศช.	 ได้รายงาน 
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ความก้าวหน้าพร้อมความเห็นและข้อสังเกตให้นายกรัฐมนตรี	 ซึ่งได้มีบัญชามอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ	 (นายสุรพงษ์	 โตวิจักษณ์ชัยกุล)	 รับไปด�าเนินการให้เกิดการบูรณาการ 
งานวิจัยของประเทศ	และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อก�าหนดทิศทางการวิจัยของประเทศไทยขึ้นอีกครั้ง	

	 สศช.	จึงได้ร่วมกับ	วช.	จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	
(Workshop)	 เ พ่ือก�าหนดทิศทางการวิจัยของ
ประเทศไทย	ครั้งที่	 2	ขึ้น	 เมื่อวันที่	 11	ตุลาคม	2556	
โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน	 และมีผู ้เข้าร่วม
ประชุมจากหน่วยงานวิจัยหลัก	ภาครัฐ	และเอกชนท่ี
เก่ียวข้อง	 ซึ่งที่ประชุมได้มอบหมายให้รองนายก
รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว ่าการกระทรวงพาณิชย	์ 
นายนิวัฒน์ธ�ารง	บุญทรงไพศาล	เป็นเจ้าภาพ	ร่วมกับ	
6ส.	 และ	 วช.	 และหน่วยงานอื่นๆ	 ท่ีเก่ียวข้อง	 อาทิ	
กระทรวงศกึษาธิการ	(มหาวิทยาลยั)	กระทรวงพาณิชย์	
ก�าหนดผู้รับผิดชอบหลักในการจัดท�าห่วงโซ่อุปทานในเชิงลึกอย่างละเอียดของสินค้าเกษตร	4	รายการ	ได้แก่	ข้าว	
มันส�าปะหลัง	อ้อย	และยางพารา	โดยมุ่งเน้นการตอบโจทย์การพัฒนาตั้งแต่ต้นน�้า	กลางน�้า	ปลายน�้า	โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงจะต้องตอบโจทย์ความต้องการของตลาด	 รวมถึงการวิจัยเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรเพ่ือการส่งออก	อาทิ	
สามารถระบุได้ว่าภายใต้ห่วงโซ่อุปทานข้าวจะสามารถวิจัยพันธุ์ใดได้บ้าง	และพันธุ์ไหนที่สามารถให้ผลผลิตสูงสุด	
หรือขายได้ราคาดีที่สุด	และสามารถน�าไปพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ใดได้บ้าง	 เป็นต้น	 เพื่อให้มีการน�างานวิจัย
ไปเสริมกระบวนการผลิตเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและสร้างมาตรฐานให้กับสินค้า	และช่วยพัฒนาธุรกิจ	SMEs	ซึ่งมีปัญหา
เรื่องต้นทุนการบริหารจัดการสูง	แต่ประสิทธิภาพการผลิตต�่า

	 นอกจากนี้	ได้มีการมอบหมายให้
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์	 (นายนิวัฒน์ธ�ารงฯ)	
และรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ว ่าการกระทรวงการต ่างประเทศ	 
(นายสุรพงษ์ฯ)	 เป็นเจ้าภาพร่วมกันใน
การส่งเสรมิการวางกลไกเพ่ือใช้ผลงาน
วิจัยในการเพ่ิมประสิทธิภาพ	 SMEs	
และ	OTOP	 โดยให้พิจารณาปรับปรุง
กฎหมายให้เอื้อต ่อการส่งเสริมให	้
SMEs	 และ	 OTOP	 น�าการวิจัยมา
พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของ

ผลิตภัณฑ์	และพัฒนากลไกที่มีอยู่ในปัจจุบันให้สามารถด�าเนินงานได้อย่างเต็มศักยภาพ	เช่น	อุทยานวิทยาศาสตร์	
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โครงการ	iTAP	รวมทั้ง	ได้มอบหมายให้	สศช.	กระทรวงการคลัง	ส�านักงาน	ก.พ.ร.	และภาคเอกชน	หารือเกี่ยวกับ
การปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนลงทุนด้านวิจัยและพัฒนา	โดยอาจพิจารณาการลดหย่อน
ภาษีแบบขั้นบันได้	 และมี	Grace	Period	 ในการยกเว้นภาษี	 ตลอดจนควรมุ่งผลลัพธ์จากการท�าวิจัยและพัฒนา	 
เช่น	ช่วยลดต้นทุน	สร้างมลูค่าเพ่ิมของสนิค้า	เป็นต้น	และมอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	กระทรวง
การคลัง	 และกระทรวงศึกษาธิการ	 ปรับแก้ไขกฎระเบียบที่เก่ียวข้องเพ่ือเอื้อให้เอกชนสามารถใช้ประโยชน์จาก
โครงสร้างพ้ืนฐานของรัฐได้	 รวมทั้งมีแนวทางปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องกับอุปกรณ์/เคร่ืองมือท่ีได้รับความเสียหายจากการ
ใช้ประโยชน์ของภาคเอกชน

บทบาทของประชาคมอาเซียน สร้างทั้งโอกาสและประเด็นท้าทายกับเศรษฐกิจไทย
	 โครงสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียนในปี	2555	พบว่าส่วนใหญ่มีสัดส่วนของ
ภาคบริการต่อ	GDP	สูง	 โดยมีเพียง	 เวียดนาม	 อินโดนีเซีย	 และบรูไน	 ที่มีสัดส่วนของภาคอุตสาหกรรมสูงกว่า 
ภาคอ่ืนๆ	ขณะทีม่ลูค่าการค้าของอาเซยีนในปี	2530	–	2555	เพ่ิมขึน้อย่างต่อเนือ่ง	ซึง่สงิคโปร์	มอีนัดบัความสามารถ
ในการแข่งขันสูงที่สุดในกลุ่มอาเซียน	รองลงมาได้แก่	มาเลเซีย	และไทย	

 การรวมตัวเป็นตลาดเดียวของอาเซียนเป็นการขยายโอกาสทางการค้า	 การลงทุน	 ทั้งด้านการเกษตร	
อตุสาหกรรม	และบรกิาร	อย่างไรก็ตาม	ภาคเกษตรและอตุสาหกรรมไทยอาจเผชญิความเส่ียงจากการน�าเข้าสนิค้า
เกษตรและอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพต�่าจากประเทศเพ่ือนบ้านได้มากขึ้น	 ท้ังยังเป็นการแย่งส่วนแบ่งในตลาดการ 
ส่งออกสินค้าบางชนิด	และอาจมีการใช้มาตรการที่ไม่ใช่ภาษี	(NTB)	เป็นเครื่องมือในการปกป้องการน�าเข้ามากขึ้น	
ขณะท่ีภาคบริการต้องค�านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับจ�านวนนักท่องเท่ียวของพ้ืนท่ีไปพร้อมกับการรักษา
ส่วนแบ่งทางการตลาดของภาคบริการไทย

 เมือ่พิจารณาภาพรวมของประเทศไทยจะพบว่ามปีระเดน็ท้าทายท่ีต้องเร่งพัฒนาท้ังในภาคการผลติและบรกิาร
เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	กล่าวคือ	 การพัฒนาผลิตภาพการผลิตและผลิตภาพแรงงานผ่าน
การน�าองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	และนวัตกรรมมาใช้	รวมทั้งทักษะของความเป็นผู้ประกอบการ
มืออาชีพการเชื่อมโยงและพัฒนาคุณภาพ	มาตรฐานของสินค้าและบริการ	ตลอดห่วงโซ่การผลิต	การพัฒนาฐาน
ข้อมลูและกฎระเบยีบต่างๆ	รวมถึงการเข้าถึงแหล่งเงนิทุนของผูป้ระกอบการ	และให้มกีลไกการขบัเคลือ่นและก�ากับ
ดูแลภาคการผลิตและบริการในภาพรวมทั้งระบบ

แนวทางการสร้างความสามารถให้ผู้ประกอบการไทยในภาคการผลิตและบริการ
	 บทบาทภาครัฐในส่วนของแนวทางการพัฒนาภาคการผลิตและบริการ	ประเด็นที่ส�าคัญซึ่งมีความเก่ียวข้อง	
ได้แก่	การพัฒนาปัจจยัแวดล้อมให้เอือ้ต่อการส่งเสริมการลงทุนภายในประเทศและดงึดดูการลงทุนจากต่างประเทศ	
พัฒนาโลจสิตกิส์	เสรมิสร้างความเข้มแข็งของผูป้ระกอบการในการใช้ความคดิสร้างสรรค์	ผนวกกับองค์ความรูด้้าน
วิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 ภูมิปัญญาท้องถ่ิน	และเอกลักษณ์ความเป็นไทยเพ่ือสร้างนวัตกรรม	ความแตกต่างของ
สินค้าและสร้างมูลค่าเพ่ิมที่สูงขึ้น	ปรับกระบวนการพัฒนาก�าลังคนทั้งระบบ	อย่างไรก็ตาม	ประเด็นท่ีกล่าวมาใน
ส่วนของบทบาทภาครฐัจะบรรลผุลส�าเรจ็ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ	หากผู้ประกอบการได้เร่งพัฒนาผลิตภาพการผลติ	
พัฒนาสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานและใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานควบคู่ไปด้วย
	 นอกจากแนวทางการพัฒนาในภาพรวมแล้ว	การก�าหนดทิศทางและกลยุทธ์การพัฒนาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการเฉพาะของผู้ประกอบการในแต่ละกลุ่มจะช่วยให้มาตรการส่งเสริมและการจัดสรรงบประมาณของภาครัฐ 
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มปีระสทิธิภาพย่ิงขึน้	โดยในเบือ้งต้นอาจแบ่งกลุ่มของผูป้ระกอบการเป็น	5	กลุม่	คอืผู้ประกอบการ	ซึง่ด�าเนินกิจการ
ภายในประเทศ	 (Domestic	 Entrepreneur)	 ผู้ประกอบการซึ่งเข้าไปแข่งขันในประเทศเพ่ือนบ้าน	 (Outbound	 
Investment)	ผู้ประกอบการซึ่งไปร่วมทุนกับประเทศเพ่ือนบ้าน	 (Joint	 Venture)	 ผู้ประกอบการซึ่งด�าเนินกิจการ
ครอบคลุมพื้นที่ทั้งอาเซียน	(ASEAN	Player)	และผู้ประกอบการซึ่งด�าเนินธุรกิจรูปแบบผสมผสาน	(Combination	
Strategy)

การให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ได้รับผลกระทบจาก
ความผันผวนทางเศรษฐกิจ
	 นายกรฐัมนตรไีด้มคี�าสัง่ส�านกันายกรฐัมนตรีท่ี	39/2556	ลงวันท่ี	31	มกราคม	2556	 เร่ืองแต่งตัง้คณะกรรมการ
พิจารณาให้ความช่วยเหลอืผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	จ�านวน	35	คน	โดยมรีองนายกรฐัมนตร	ี
(นายกิตตรัิตน์	ณ	ระนอง)	เป็นทีป่รกึษา	รฐัมนตรปีระจ�าส�านักนายกรัฐมนตร	ี(นายนิวัฒน์ธ�ารง	บญุทรงไพศาล)	ต�าแหน่ง
ในขณะนั้น	 เป ็นประธาน	 กรรมการประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้อง	 โดยม ี
รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต	ิ รองผูอ้�านวยการส�านักงบประมาณ	และอธิบดี 
กรมบญัชกีลาง	เป็นกรรมการและเลขานกุารร่วม		มอี�านาจหน้าท่ีในการก�าหนดหลกัเกณฑ์และแนวทางการให้ความช่วยเหลอื
ผู้ประกอบการ	SMEs	ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความผันผวนทางเศรษฐกิจ	ให้แล้วเสร็จภายใน	6	เดือน

	 นอกจากนี	้เพ่ือให้การด�าเนินงานให้ความช่วยเหลอืผูป้ระกอบการ	SMEs	ทีไ่ด้รบัความเดือดร้อนจากสถานการณ์
ความผันผวนทางเศรษฐกิจ	มีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัวในการด�าเนินงานมากย่ิงขึ้น	ประธานกรรมการจึง
ได้มีค�าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะท�างาน	3	คณะ	ประกอบด้วย	(1)	คณะอนุกรรมการรวบรวมและจัดท�า
ระบบทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและต้องการรับความช่วยเหลือของภาครัฐ	 โดยมี
ปลัดส�านักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน	 (2)	คณะอนุกรรมการวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาให้แก่ 
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	โดยมเีลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่ง
ชาตเิป็นประธาน	และ	(3)	คณะท�างานกลัน่กรองเรือ่งทีผู่ป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเสนอขอรบั
ความช่วยเหลือจากภาครัฐ	มีรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต	ิ (นายธานินทร์	
ผะเอม)	เป็นประธาน	
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 สศช.	ได้ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทัง้ภาครฐัและเอกชน	เพ่ือด�าเนนิการให้ความช่วยเหลอืผูป้ระกอบการ	
SMEs	ทีไ่ด้รบัผลกระทบจากความผนัผวนทางเศรษฐกิจ	ตามมาตรการทีไ่ด้ด�าเนนิการอยู่ในปัจจบุนัหรอืตามแผนงาน
ปกติของกระทรวง	โดยระหว่างวันที่	4	กุมภาพันธ์	-	23	พฤษภาคม	2556	มีผู้ประกอบการมาแจ้งปัญหาและความ
ต้องการช่วยเหลือจากภาครัฐผ่านช่องทางต่างๆ	ที่ภาครัฐและภาคเอกชนได้เปิดให้บริการ	 อาทิ	 สายด่วน	 1111	 
กด	22	ตู้	ปณ.1111	อีเมล์	sme1111@opm.go.th	เว็บไซต์	www.1111.go.th	จุดบริการประชาชน	ท�าเนียบรัฐบาล	
ศูนย์เฉพาะกิจเพื่อช่วยเหลือ	SMEs	ระดับจังหวัด	และสมาคมภาคเอกชน	รวมทั้งสิ้น	428	ราย	ซึ่งผลการด�าเนินงาน
ให้ความช่วยเหลือในช่วงเวลาดังกล่าว	สามารถสรุปได้ดังนี้

 1.	 ยุติการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ	จ�านวน	34	 ราย	 ได้แก่	 ผู้ประกอบการที่ไม่ประกอบธุรกิจหรือเลิก
กิจการไปแล้ว	2	ราย	ผู้ประกอบการที่ไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล	6	ราย	ผู้ประกอบการที่ไม่ขอรับความช่วย
เหลือจากภาครัฐ	26	ราย

 2.	 เสร็จสิ้นภารกิจของคณะอนุกรรมการฯ	จ�านวน	93	ราย	ได้แก่	ผู้ประกอบการที่ได้รับการประสาน	ชี้แจง	
และให้ค�าปรึกษาแนะน�าจนเข้าใจและพึงพอใจแล้ว	27	 ราย	และผู้ประกอบการที่ได้รับความช่วยเหลือในเบื้องต้น	
และส่งมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามภารกิจปกติแล้ว	66	ราย

 3.	 อยู่ระหว่างด�าเนินการ	จ�านวน	163	ราย	ได้แก่	ผู้ประกอบการที่ไม่สามารถติดต่อได้	16	ราย	อยู่ระหว่าง
การติดต่อ	ประสานงาน	26	ราย	และประสานเบื้องต้นเพื่อประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ	หรือส่งมอบให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาให้ความช่วยเหลือ	121	ราย

 4.	 ความต้องการช่วยเหลือเชิงนโยบาย	จ�านวน	3	ราย	ได้แก่	ผู้ประกอบการที่ต้องการให้ภาครัฐลดต้นทุน
ราคาน�้ามัน	1	ราย	ต้องการให้เร่งแก้ไขปัญหาความไม่สงบใน	3	จังหวัดชายแดนภาคใต้	1	ราย	และต้องการให้มี 
การเจรจาการค้าระหว่างประเทศเพื่อเพิ่มยอดสั่งซื้อ	1	ราย

 5.	 ศูนย์ช่วยเหลือฯ	ระดับจังหวัดอยู่ระหว่างการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ	จ�านวน	135	ราย	รวม	10	
จังหวัด	ได้แก่	กาญจนบุรี	48	ราย	บึงกาฬ	40	ราย	ชัยนาท	26	ราย	ตราด	7	ราย	ยโสธรและร้อยเอ็ด	จังหวัดละ	5	ราย	
ปัตตานี	ยะลา	ล�าปาง	และอุบลราชธานี	จังหวัดละ	1	ราย
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โครงการ Towards a National Action Plan on Adaptive Flood Risk Management
	 รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ร่วมกับส�านักงานฯ	ได้จัดท�าโครงการ	National	Action	Plan	on	Adaptive	Flood	Risk	
Management	ขึน้ในช่วงระหว่างเดอืนกุมภาพันธ์ถงึมถุินายน	2556	เพ่ือหาแนวทางทีเ่หมาะสมในการบรหิารจดัการ
ความเสี่ยงของอุทกภัยภายใต้การเปลี่ยนแปลงต่างๆ	ในอนาคต	เช่น	การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	การเพิ่มขึ้น
ของระดับน�้าทะเล	การทรุดตัวของแผ่นดิน	 รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ	ทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจใน
พื้นที่ศึกษาที่ครอบคลุมทั้ง	25	ลุ่มน�้า	โดยแนวทางการบริหารจัดการน�้าที่ก�าหนดขึ้นนั้น	มีลักษณะเป็นยุทธศาสตร์ที่
ชัดเจน	แต่ในขณะเดียวกันก็มีความยืดหยุ่น	 เพ่ือให้สามารถปรับเปลี่ยนการใช้ยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับการ
เปลีย่นแปลงทีเ่กิดขึน้	ทัง้น้ี	ในการก�าหนดแนวทางการบริหารจดัการความเสีย่งของอทุกภัยท่ีเหมาะสมกับบรบิทของ
ประเทศ	จะต้องค�านึงถึงความยั่งยืนยืนของทรัพยากรน�้า	 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ	ดังกล่าว	และ
กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง	เป็นส�าคัญ	

 การศกึษา	วิจยัให้ความส�าคญักบัแนวคดิในการปรับตวัอย่างเท่าทันในการบริหารจดัการความเสีย่งจากอทุกภัย
ในอนาคต	 ร่วมกับการใช้วิธีการบริหารจัดการน�้าที่เป็นมาตรฐานปกติในการจัดการความเสี่ยง	 เช่น	การบูรณาการ
ยุทธศาสตร์ต่างๆ	ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเข้าด้วยกัน	ทั้ง		Integrated	Water	Resource	Management	(IWRM)	
ซึ่งเป็นการบริหารจัดการน�้าแบบบูรณาการ	และ	 Integrated	Assessment	 Framework	 ท่ีจะช่วยในการประเมิน	
และคัดเลือกยุทธศาสตร์	และมาตรการปรับตัว	 	 โดยใช้หลักการวิเคราะห์ห่วงโซ่ความเชื่อมโยงระหว่างเหตุและผล	
(DPSIR-Driver,	 Pressure,	 State,	 Impact,	 and	Response)	 ร่วมกับแบบจ�าลองการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี	 (Spatial	 
Development	Model)	และ	Adaptation	Tipping	Point	(ATP)	and	Pathways	Approach	เป็นต้น

ภาพแสดงจุดเปลี่ยนแปลงการใช้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน�้าให้เหมาะสมกับสถานการณ์

 การศึกษาน้ี	 ใช้ลุ่มน�้ายมเป็นกรณีตัวอย่าง	 เพ่ือน�าไปประยุกต์ใช้ในการวางแผน	 การลงทุน	และการด�าเนิน
โครงการด้านทรัพยากรน�้า	 ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงท่ีประเทศไทยต้องเผชิญ	 ทั้งในปัจจุบันและอนาคต	 
อันจะช่วยลดความเสียหายจากอุทกภัยและสร้างความยั่งยืนให้กับทรัพยากรน�้า

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
การขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาและพัฒนาก�าลังคน และด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
  	 ด้านการศกึษาและพัฒนาก�าลงัคน	ส�านกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต	ิ(สศช.)	
ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการศึกษาและการพัฒนาก�าลังคน	 เพ่ือระดมความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิด้าน 
การศึกษารวม	2	ครั้ง	 เมื่อวันที่	 18	 ธันวาคม	2555	และวันท่ี	 4	 เมษายน	2556	 โดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน	 
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เพื่อวางกรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษา	การผลิตและพัฒนาก�าลังคนในอนาคต	ดังนี้	1)	 กรอบแนวคิดและ
เป้าประสงค์การพฒันาการศกึษา	มุง่จดับรกิารการศกึษาอย่างมคีณุภาพ	เท่าเทียม	มรีะบบท่ีหลากหลาย	มเีส้นทาง
ที่สามารถเชื่อมโยงกัน	 (Multiple	 tracks)	และเอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต	ปรับระบบการศึกษาที่เชื่อมโยงกับภาค
เอกชนให้มากขึน้	เพ่ือปรบัสมดลุความต้องการ	(Demand)	กับการผลติ	(Supply)	ก�าลงัคน	และปรบัหลกัเกณฑ์และ
มาตรฐานให้หลากหลาย	เป็นสากล	โดยมคีณุลกัษณะของเดก็/แรงงานทีพึ่งประสงค์	มกีารเรยีนรูแ้ละทกัษะท่ีจ�าเป็น
อย่างรอบด้าน	ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่	21		2)	ข้อเสนอการปรับระบบการศึกษา
ในอนาคต	ควรให้ความส�าคัญใน	4	ประเด็น	ได้แก่	 (1)	ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน	โดยจัด
หลักสูตร	กระบวนการเรยีน	การสอน	กิจกรรม	การวดัผลและประเมนิผลในทุกระดบัท่ีเอือ้ต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่าง
รอบด้าน	(2)	พัฒนาการศึกษาเพื่อสนองความต้องการท�างาน	เน้นการฝึกปฏิบัติและพัฒนาทักษะเพื่อการประกอบ
อาชีพ	สร้างแรงจูงใจและปลูกฝังค่านิยมในการเรียนสายอาชีพ	(3)	การศึกษาตลอดชีวิต	โดยสร้างโอกาสการเรียนรู้
อย่างต่อเนือ่งให้คนทุกกลุม่ทกุวยั	และ	(4)	การศกึษาเพ่ือการสร้างสรรค์นวตักรรม	โดยสนบัสนนุการผลติและพัฒนา
นักวิจัย	ผู้สร้างและพัฒนานวัตกรรมในสาขาต่างๆ	รวมทั้งการต่อยอดสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมระดับสูงที่เชื่อมโยง
องค์ความรู้ใหม่กับภูมิปัญญาวัฒนธรรมไทย	

 การพัฒนาการศึกษาต้องพิจารณาตามช่วงวัย	 ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง	ตอบสนองกับทิศทางการพัฒนาใน
อนาคต	5	กลุ่มวัย	 ได้แก่	 เด็กแรกเกิด-ปฐมวัย	 เด็กนักเรียน	 วัยรุ่น-นักศึกษา	แรงงาน	และผู้สูงอายุ	 ต้องก�าหนด
คุณลักษณะของคนที่ต้องการในอนาคต	 เป้าหมายการพัฒนาการศึกษาของกลุ่มเป้าหมายตามช่วงวัย	 ชี้ประเด็น	
แนวทางการพัฒนา/ปรับระบบการศึกษาท่ีจะน�าไปสู่การสร้างคนให้มีความสมบูรณ์ทั้งคุณภาพด้านวิชาการและ
สุขภาพจิตใจ	 อารมณ์	 รวมท้ังพิจารณาความเชื่อมโยง/ส่งต่อการศึกษาระหว่างช่วงวัย	 เพ่ือเตรียมความพร้อม/ 
พัฒนาทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับศักยภาพ	และความสัมพันธ์ของบทบาทในแต่ละช่วงวัยให้ได้รับการศึกษาและ
การเรียนรู้	สมรรถนะที่ตรงตามความต้องการของประเทศที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศซึ่งเป็นโจทย์
ใหญ่ที่จะต้องน�าระบบการศึกษาเข้าไปช่วยสนับสนุนการให้การผลิตคนหรือด้าน	Supply	ให้ตรงกับ	Demand

 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ		ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ได้
จดัประชมุเชงิปฏิบตักิารด้านการพัฒนาผูส้งูอาย	ุในประเดน็	“การเตรยีมความพร้อมสูส่งัคมผูส้งูอายุอย่างมคีณุภาพ”	
เมื่อวันที่	1	เมษายน	2556	โดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน	เป็นการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการเตรียม
ความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ	ทั้งในมิติของการเตรียมตัวก่อนเป็นผู้สูงอายุ	การสร้างความมั่นคงทาง
รายได้	 การส่งเสริมการมีงานท�า	การจัดสวัสดิการทางสังคมและการดูแลระยะยาว	 เป็นต้น	ซึ่งผลของการประชุม 
ดงักล่าว	สามารถผลกัดนัให้เกิดการจดัตัง้ศนูย์พัฒนาคณุภาพชวิีตและส่งเสรมิอาชพีผูส้งูอายุ	ภายใต้การมส่ีวนร่วม
ระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น				

กลไกการขับเคลื่อนภาคการผลิตและบริการ
	 ในปัจจุบันมีกลไกระดับนโยบายในการขับเคลื่อนภาคเกษตร	 และอุตสาหกรรมแล้ว	 หากแต่ยังไม่มีกลไก 
ที่ท�าหน้าท่ีดูแลนโยบายในภาพรวมของภาคบริการ	 ดังน้ัน	 ในการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการไทย 
ในภาพรวมน้ัน	นอกเหนือจากการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกท่ีด�าเนินการอยู่ในปัจจุบันแล้ว	 ควรสร้าง 
เชือ่มโยงการท�างานของกลไกต่างๆ	เข้าด้วยกัน	ทัง้กลไกในส่วนกลางและกลไกในระดบัพ้ืนที	่รวมท้ังให้ความส�าคญั 
กับกลไกประสานความร่วมมือภาครัฐและเอกชน	 เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของการด�าเนินการ	และเป็นช่องทาง 
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ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร	 ซึ่งจะช่วยให้การก�าหนดท่าทีของประเทศไทยมีความเป็นเอกภาพ	 สอดคล้อง 
กับสภาพข้อเท็จจริง	

 โดยสรุป	 ในระยะเวลาอีกสองปีที่เส้นทางเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในวันที่	 31	 ธันวาคม	2558	จะมาถึงถือเป็น
ห้วงเวลาส�าคัญท่ีทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจ�าเป็นต้องผนึกก�าลังร่วมมือกัน	 เพ่ือสร้างความพร้อมของประเทศ 
ให้สามารถรองรับกับการเปลีย่นแปลงด้านต่างๆ	ทีจ่ะเกิดขึน้หลงัจากการเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน		การก�าหนดนโยบาย
การขบัเคลือ่นภาคการผลติและบรกิารภายใต้สถานการณ์การแข่งขนัท่ีเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ืองน้ัน		ส่ิงท่ีส�าคญัอย่างย่ิง
ก็คอื	การเข้าถึงข้อมลูเพ่ือศึกษาและท�าความเข้าใจทศิทางนโยบายของประเทศสมาชกิอาเซยีนในภาคส่วนท่ีส�าคญั	
ทัง้นีเ้พ่ือให้นโยบายการขับเคลือ่นภาคการผลติและบรกิาร		ตลอดจนแนวทางการเตรยีมความพร้อมของภาครฐัและ
เอกชน	ทั้งการก�าหนดสาขาที่ต้องปรับตัวรองรับการแข่งขันท่ีสูงขึ้นและสาขาที่ควรสร้างความร่วมมือกับประเทศ
สมาชิกอาเซียนเพื่อสร้างศักยภาพร่วมกัน	เพื่อให้การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันได้อย่าง
แท้จริง

แนวทางการบูรณาการขับเคลื่อนการจัดท�าโซนนิ่งภาคเกษตร
	 รัฐบาลให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด	และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ทางการเกษตร	จึงเริ่มขับเคลื่อนการจัดท�าโซนนิ่งภาคเกษตรอย่างบูรณาการ	โดยมีหลักการที่เน้นการบริหารจัดการ
การผลิตสินค้าเกษตร	ทั้งพืช	ปศุสัตว์	และประมง	ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด	ทั้งในและต่างประเทศ	
โดยค�านึงถึงความเหมาะสมของพื้นที่	เช่น	ศักยภาพของดิน	น�้า	สภาวะแวดล้อม	ภูมิอากาศ	โรงงานแปรรูปในพื้นที่	
และระบบโลจิสติกส์	เป็นต้น	(รูปภาพที่	1)

รูปภาพที่ 1 หลักการจัดท�าโซนนิ่งภาคเกษตร
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	 แนวทางการจดัท�าโซนน่ิงภาคเกษตร	ประกอบด้วย	2	กิจกรรมหลัก	คอื	กิจกรรมท่ี	1)	การพฒันาระบบฐาน
ข้อมูลภูมิสารสนเทศและแผนท่ีกลางของประเทศ	 เป็นการวางระบบการบริหารจัดการฐานข้อมูลด้าน 
ภูมิสารสนเทศและแผนท่ีในภาพรวมของประเทศให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน	 เพ่ือใช้ในการวางแผนเชิงนโยบาย 
ด้านโซนนิง่ภาคเกษตร	และการวางแผนนโยบายด้านอืน่ๆ	โดยได้มกีารจัดตัง้ส�านักงานคณะกรรมการภมูสิารสนเทศ
แห่งชาติขึ้น	 ซึ่งเป็นหน่วยงานใหม่สังกัดส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	ท�าหน้าที่เป็นส�านักงานเลขานุการของ 
คณะกรรมการภูมสิารสนเทศแห่งชาต	ิตามระเบยีบส�านกันายกรฐัมนตรว่ีาด้วยคณะกรรมการภมูสิารสนเทศแห่งชาติ	
พ.ศ.	 2556	และในระยะยาว	จะมีการจัดตั้งเป็นหน่วยงานกลางถาวรต่อไป	และในส่วนของการจัดท�าแผนที่กลาง
ของประเทศ	จะแบ่งออกเป็น	2	มาตรการส่วนหลัก	ได้แก่	มาตรการส่วนปานกลาง	1:50,000	เพื่อการวางแผนและ
ก�าหนดพื้นที่ในระดับประเทศ	จ�านวน	35	ชั้นข้อมูล	และมาตราส่วนใหญ่	1:4,000	 เพื่อการบริหารจัดการในระดับ

พ้ืนท่ี	 รวมท้ังพัฒนาระบบบริการภูมิสารสนเทศกลางของ
ประเทศ	(National	Geographic	Infrastructure	System:	
NGIS)	 เพ่ือเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานส�าหรับเชื่อมโยงข้อมูล
แผนที่ของหน่วยงานต่างๆ	 ที่จัดท�าแผนท่ีให้เป็นระบบ
เดียวกัน	 และให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางของ
ประเทศแก่ผู้ที่ต้องการใช้ทั้งจากภาครัฐ	ภาคเอกชน	และ
ประชาชนอย่างเป็นระบบ

 ส่วนกิจกรรมที	่2)	การจัดท�าโซนน่ิงภาคเกษตร	เริม่
ด้วยการน�าฐานข้อมลูทางการเกษตรท่ีจ�าเป็นมาพิจารณา
ความเหมาะสมในเชิงกายภาพ	 เพ่ือประกาศเป็นเขต
เหมาะสมในการผลิตสินค้าเกษตร	 ซึ่งกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์	ประกาศเขตไปแล้ว	20	ชนิด	กล่าวคือ	ข้าว	
มนัส�าปะหลงั	ยางพารา	ปาล์มน�า้มนั	อ้อย	ข้าวโพดเลีย้งสตัว์	
ล�าไย	สับปะรด	เงาะ	ทุเรียน	มังคุด	มะพร้าว	กาแฟ	โคเนื้อ	
โคนม	สุกร	ไก่เนื้อ	ไก่ไข่	กุ้งทะเล	และสัตว์น�้าจืด	จากนั้น	
ได้พิจารณาความสอดคล้องระหว่างอุปสงค์และอุปทาน
ของสินค้าเกษตรในภาพรวม	ประกอบกับการส�ารวจความ
ต้องการในระดับพ้ืนที่	 เพ่ือก�าหนดเป้าหมายการจัดท�า
โซนน่ิงของสินค้าแต่ละชนิด	 โดยที่ผ่านมาได้ด�าเนิน
การน�าร่องลดพ้ืนที่ปลูกข้าวในพ้ืนท่ีท่ีไม่เหมาะสมก่อน	
แล้วมาผลิตสินค้าเกษตรท่ีมีความต้องการของตลาดสูง	

เช่น	อ้อยโรงงาน	เป็นต้น	โดยในปีแรกจะปรับเปลี่ยนจากข้าวมาเป็นอ้อยโรงงานประมาณ	0.8	ล้านไร่	ใน	25	จังหวัด	
ขณะนี้ก�าลังอยู่ในระหว่างการเสนอคณะรัฐมนตรี	ส่วนมันฝรั่ง	มีเป้าหมายเพิ่มพื้นที่ปลูก	12,500	ไร่	ใน	4	จังหวัด	
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 เพ่ือให้การขับเคลื่อนโซนน่ิงมีผลเป็นรูปธรรม	
จ�าเป็นต้องมมีาตรการสนบัสนนุเพ่ือสร้างแรงจงูใจให้เกิด
การปรับเปลี่ยนในพ้ืนท่ีไม่เหมาะสม	 เช่น	 สนับสนุน 
องค์ความรูแ้ละแหล่งเงนิทุนดอกเบีย้ต�า่	เป็นต้น	และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตในพ้ืนท่ี 
ท่ีเหมาะสม	 เช่น	การจัดรูปท่ีดิน	 พัฒนาระบบแหล่งน�้า
หรอืชลประทาน	พัฒนาพันธ์ุ	ตลอดจนหาตลาดท่ีเหมาะสม	
เป็นต้น	 ซึ่งในระยะยาวจ�าเป็นต้องมีการเสริมสร้างองค์
ความรู	้การวิจยัและพัฒนา	การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน	
เช่น	 ระบบชลประทาน	 และโลจิสติกส์	 เป็นต้น	 การ
สนับสนุนโรงงานอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง	ตลอดจนการ
ส่งเสริมช่องทางการตลาด	ควบคู่กันไปด้วย

การขับเคล่ือนการเติบโตสีเขียวของเมืองภายใต้
แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่11 
	 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต	ิฉบบัที	่11	
ได้ให้ความส�าคัญกับการปรับตัวสู่การเป็นสังคมสีเขียว	
(Green	Society)	ทัง้นีก้ารมุง่สูก่ารเตบิโตสเีขียวในระดบั

พ้ืนท่ีเมืองจะมีความส�าคัญมากขึ้นในอนาคต	 เน่ืองจากประชากรเมืองของประเทศจะเพ่ิมขึ้นเกือบถึงร้อยละ	 50	 
ในปี	 2570	 ในขณะที่เมืองจะต้องเผชิญแรงกดดันของปัญหาพลังงาน	 ภัยธรรมชาติ	 และส่ิงแวดล้อมเพ่ิมมากขึ้น		
สศช.	จงึจดัท�าโครงการขบัเคลือ่นการเตบิโตสเีขยีวของเมอืงในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ	
ฉบบัท่ี	11	เพ่ือศกึษาวิเคราะห์ปัญหา	อปุสรรค	และเงือ่นไขส�าคญัต่อความส�าเรจ็และความล้มเหลวในการขับเคลือ่น
การเตบิโตสเีขยีวในระดบัเมอืง	พร้อมท้ังจดัท�าข้อเสนอแนะเชงินโยบายและแนวทางขบัเคล่ือนการพัฒนาเมอืงสูก่าร
เติบโตสีเขียวอย่างย่ังยืน	 โดยศึกษาทบทวนและเสนอแนะเก่ียวกับนิยามความหมายและตัวชี้วัดด้านการเติบโต 
สีเขียวของเมือง	และได้คัดเลือกเทศบาลน�าร่อง	ทั้งขนาดเล็ก	ขนาดกลาง	และขนาดใหญ่	 จ�านวน	8	แห่ง	 ในการ
ลงพ้ืนที่เพ่ือถอดบทเรียนการด�าเนินงานด้านการพัฒนาเมืองสู่การเติบโตสีเขียว	 ประกอบด้วย	 1)	 เทศบาลต�าบล 

เวียงพางค�า	จ.เชียงราย	2)	 เทศบาลต�าบลร่องค�า	จ.กาฬสินธ์ุ	3)	 เทศบาล
ต�าบลพังโคน	จ.สกลนคร	4)	เทศบาลต�าบลเมอืงแกลง	จ.ระยอง	5)	เทศบาล
เมืองสมุทรสงคราม	จ.สมุทรสงคราม	6)	เทศบาลนครเชียงใหม่	จ.เชียงใหม่	
7)	เทศบาลนครพิษณุโลก	จ.พิษณุโลก	และ	8)	เทศบาลนครภูเก็ต	จ.ภูเก็ต		
โดยการสัมภาษณ์ทีมผู้บรหิารเทศบาล	ศกึษาข้อมลูการด�าเนินงานโครงการ
ที่ประสบความส�าเร็จ	 รวมท้ังจัดประชุมกลุ่มย่อยกับผู้น�าชุมชน/ภาคีเครือ
ข่ายการพัฒนาเมืองในแต่ละพื้นที่	

 จากการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา	อุปสรรค	ปัจจัยเสี่ยง	และปัจจัยความ
ส�าเร็จ	ทีจ่ะน�าไปสูก่ารขับเคลือ่นการเตบิโตสเีขยีวของเมอืงอย่างย่ังยืนพบว่า	ปัจจัยความส�าเร็จในการพัฒนาเมอืง
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ไปสู่การเติบโตสีเขียว	ประกอบด้วย	 การมีวิสัยทัศน์และ
นโยบายที่ชัดเจนรวมทั้งมีความต่อเน่ืองของนโยบายของ 
ผู้บริหารท้องถ่ิน	การให้ความส�าคัญกับบทบาทของผู้น�า
ชมุชน	การจดัสรรงบประมาณด�าเนินการตามนโยบายและ
แผนที่วางไว้อย่างเพียงพอ	การสื่อสารสร้างความเข้าใจ	
รวมท้ังการเปิดโอกาสและช่องทางให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
ทกุข้ันตอน	เพ่ือสร้างความร่วมมอืระหว่างทุกภาคส่วน	การ
เริม่จากกิจกรรม/โครงการเลก็ๆ	แล้วขยายผลออกไปอย่าง
ต่อเนือ่ง	การตรา/ปรบัปรงุและบงัคบัใช้กฎหมายเพ่ือให้การ
ด�าเนินงานเป็นไปตามนโยบายท่ีก�าหนดไว้	การมมีาตรการ
จงูใจในด้านต่างๆ	เพ่ือกระตุน้ให้ทกุภาคส่วนเข้ามามส่ีวนร่วม
ในการด�าเนินงาน	
	 ส�าหรับปัญหาอุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงต่อการพัฒนา
เมอืงไปสู่การเตบิโตสเีขยีว	อาท	ิการทีภ่าครฐัมนีโยบาย	แต่
ขาดแนวทางที่จะให้ท้องถิ่นน�าไปปฏิบัติ	ขาดหน่วยงาน/กลไกรับผิดชอบหลัก	ขาดการวัดผลอย่างชัดเจน	เครื่องมือ
ทางนโยบายที่มีอยู่ของภาครัฐไม่เพียงพอหรือไม่มีประสิทธิภาพ	 ในการขับเคล่ือนสู่การเติบโตสีเขียวของเมือง	 
ทัง้เครือ่งมอืทางการเงนิและเครือ่งมอืทางกฎหมาย	การทีท้่องถ่ินไม่มอี�านาจในการจดัการปัญหาในพ้ืนทีข่องตนเอง
ได้แบบเบ็ดเสร็จ	เนื่องจากยังไม่ได้มีการกระจายอ�านาจให้ท้องถิ่นอย่างแท้จริง	ทั้งอ�านาจด้านการเงินการคลังและ
อ�านาจการตัดสินใจ	ท้องถ่ินมีข้อจ�ากัดด้านงบประมาณในการน�าไปพัฒนาเมือง	 ท้ังด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	และ 
สิ่งแวดล้อม	พร้อมๆ	กันได้อย่างมีประสิทธิภาพ	และท้องถิ่นขาดการวางแผนแม่บทการพัฒนาเมืองเชิงยุทธศาสตร์
ในระยะยาว	รวมทั้งความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้	เช่น	นโยบายของรัฐบาล	เป็นต้น	

 ทั้งน้ีผลการศึกษาสามารถน�าไปสู่	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	 ท่ีส�าคัญ	คือ	 1)	 ผู้น�าประเทศหรือรัฐบาลต้อง
ประกาศนโยบายเรื่องการเติบโตสีเขียวอย่างชัดเจน		2)	จัดตั้งกลไกการขับเคลื่อนระดับนโยบาย	3)	เร่งกระบวนการ
กระจายอ�านาจและกระจายงบประมาณให้แก่ท้องถ่ิน	 เพ่ือให้ท้องถิ่นมีอ�านาจในการตัดสินใจ	และมีงบประมาณ
เพียงพอ	สามารถด�าเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ	ภายในพื้นที่ได้อย่างเบ็ดเสร็จ	4)	สนับสนุนให้เมืองมีรายได้เพิ่มขึ้น	
โดยปรับโครงสร้างภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 ให้สามารถจัดเก็บภาษีในท้องท่ีได้มากข้ึน	 เพ่ือให้สามารถ
พัฒนาเมืองไปสู่การเติบโตสีเขียวได้อย่างย่ังยืนในระยะยาว	 5)	ปรับปรุงโครงสร้างอ�านาจหน้าท่ี	 ท่ีมีการทับซ้อน
ระหว่างอ�านาจของส่วนกลาง	 ส่วนภูมิภาค	 และท้องถ่ิน	 หรือท้องถ่ินกับท้องถ่ินเอง	 เพ่ือไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อ 
การด�าเนนิงานของท้องถ่ินในการขบัเคลือ่นการเตบิโตสเีขียวของเมอืง	และ	6)	พิจารณาทบทวนนโยบายแบบประชานิยม
ของรัฐบาล	 ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการสร้างความมั่นคงด้านอาหารระดับชุมชนและครัวเรือนและการเติบโตสีเขียว	 
ส�าหรับ	แนวทางการขับเคลื่อนการเติบโตสีเขียวของเมืองในระยะต่อไปนั้น	ควรมีการด�าเนินงานที่ส�าคัญ	 เช่น	
การตั้งหน่วยงานหรือคณะกรรมการกลางข้ึนมาเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ในเรื่องการ
เติบโตสีเขียวของเมือง	 สนับสนุนให้ผู้บริหารท้องถ่ินก�าหนดนโยบายการเติบโตสีเขียวของเมืองไว้ในแผนพัฒนา 
ท้องถ่ิน	สร้างมาตรการใหม่ๆ	ทางการเงนิการคลงัท่ีสนับสนุนการเตบิโตสีเขยีวของเมอืง	ปรบัปรงุและปฏริปูกฎหมาย
ที่จ�าเป็น	อาทิ	กฎหมายผังเมือง	และผลักดันให้เกิดเมือง/ชุมชนต้นแบบเมืองสีเขียว	เป็นต้น	รวมทั้งได้จัดท�าข้อเสนอ
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แนวทางการขับเคลื่อนการเติบโตสีเขียวของเมืองรายสาขา	 ท้ังด้านการบริหารจัดการของเสีย	การเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 
ในเมือง	การคมนาคมขนส่ง	อาคารที่อยู่อาศัย	และการวางผังเมือง

การบริหารจัดการที่ดินของประเทศไทย 
	 สศช.	 ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี	 (นายวราเทพ	 รัตนากร)ให้ท�าการศึกษาและ 
จดัท�ากรอบแนวคดิการบรหิารจดัการท่ีดนิแบบบรูณาการ	เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาการบกุรุกท่ีดนิของรัฐ	การจดัสรร
ที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้	 และการกระจายการถือครองท่ีดิน	ซึ่งเป็นนโยบายท่ีส�าคัญของรัฐบาล	และเป็นส่วนหนึ่งของ
ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืนภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ชาติฉบับที่	 11	จากการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาบริหารจัดการที่ดินของประเทศไทย	พบว่ามีปัญหาส�าคัญ	3	ด้าน	
ได้แก่	(1)	ปัญหาการจัดสรรที่ดินแก่ผู้ยากไร้ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากความยากจนและความเหลื่อมล�้า	ในหลายกรณี
รัฐเคยจัดสรรที่ดินให้แต่เกษตรกรไม่สามารถรักษาท่ีดินน้ันไว้ได้	มีการซื้อขายเปล่ียนมือ	จึงมีการขยายพ้ืนท่ีบุกรุก
อย่างต่อเน่ือง	 (2)	ปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐโดยมีการบุกรุกถือครองท่ีดินของรัฐ	 โดยเฉพาะพ้ืนท่ีป่าต้นน�้า	 ซึ่ง 
ส่งผลกระทบต่อระบบนเิวศและความเสีย่งต่อภยัพิบตั	ิมข้ีอขัดแย้งเรือ่งแนวเขตท่ีดนิของรัฐ	และการพิสจูน์สิทธิการ
ถือครองทีด่นิ	ขาดนโยบายทีช่ดัเจนต่อเน่ืองในการแก้ไขปัญหา	(3)	ปัญหาการบริหารจดัการ	ซึง่ขาดนโยบายท่ีชดัเจน
ต่อเนื่อง	ขาดการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินในภาพรวม	และมีปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย	รวมทั้งขาดกลไก
ภาษีเพื่อกระจายการถือครองที่ดิน

 นอกจากน้ี	 สศช.ได้จัดท�าข้อเสนอแนวทางเพ่ือขับเคลื่อนและบูรณาการแก้ไขปัญหาท่ีดินของประเทศไทย 
ทั้งการด�าเนินงานระยะเร่งด่วนและการด�าเนินงานระยะยาว	ดังนี้	(1)	เร่งรัดการด�าเนินงานโฉนดชุมชน	และผลักดัน
การด�าเนินงานของสถาบนับรหิารจดัการธนาคารท่ีดนิ	(2)	จดัท�าฐานข้อมลูเพ่ือการบรหิารจดัการ	(Clearing	House)	
เพื่อขึ้นทะเบียน	ตรวจสอบ	คัดกรองคุณสมบัติ	และจัดระเบียบในการรับการจัดสรรที่ดิน	(3)	จัดท�าแนวเขตที่ดินของ
รัฐให้ชดัเจนและเป็นแนวเส้นเดยีวกัน	เพ่ือน�าแนวเขตไปใช้ในกระบวนการพิสจูน์สทิธิการถือครองท่ีดนิ	(4)	ปรบัปรงุ
กลไกการบรหิารจดัการทีด่นิให้มเีอกภาพ	ทัง้ระดบันโยบายและระดบัปฏิบตั	ิ(5)	ปรบัปรงุกลไกภาษเีพ่ือกระจายการ
ถือครองที่ดิน	และ	(6)	พัฒนาระบบฐานข้อมูลการถือครองที่ดินให้สามารถติดตามตรวจสอบได้	ทั้งที่ดินของรัฐและ
เอกชน	ทั้งนี้	 ข้อเสนอดังกล่าวได้น�าสู่การประชุมโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน	มีรัฐมนตรีและปลัดกระทรวง 
ทีเ่ก่ียวข้องเข้าร่วมในการหารอื	เมือ่วันที	่20	มถุินายน	2556	ณ	ท�าเนียบรฐับาล	ท่ีประชมุมมีตเิห็นควรให้ยุตกิารบกุรกุ
ที่ดินของรัฐเพ่ิมเติมโดยเด็ดขาด	พร้อมมอบหมายหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเร่งหาแนวทางในการแก้ปัญหาและบริหาร
จดัการพ้ืนท่ีทีถู่กบกุรกุแล้วอย่างเหมาะสม	พิจารณาทบทวนกฎหมายและปรบัปรงุโครงสร้างการบรหิารจดัการท่ีดนิ
อย่างบูรณาการต่อไป

การขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC 1300
	 สศช.	 ได้ร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องพัฒนาระบบการให้บริการสังคมในรูป	 “ศูนย์ช่วยเหลือสังคม	OSCC	
1300”	ซึง่ได้มกีารเปิดตวัระบบการให้บรกิารในรูปแบบศนูย์ช่วยเหลือสงัคม	OSCC	1300	เมือ่วันท่ี	9	เมษายน	2556	
โดยศูนย์ช่วยเหลือสังคม	OSCC	1300	ด�าเนินการให้การช่วยเหลือในกลุ่มประเด็นปัญหาหลัก	4	กลุ่ม	ประกอบด้วย	
1)	การกระท�าความรุนแรงต่อเด็ก	สตรี	(รวมถึงผู้สูงอายุ	และผู้ด้อยโอกาส)		2)	การท้องไม่พร้อมในกลุ่มคุณแม่วัยใส		
3)	แรงงานเด็ก	และ	4)	 การค้ามนุษย์	 โดยการปรับกลไกวิธีการให้บริการประชาชน	 ให้บูรณาการร่วมกันระหว่าง 
หน่วยงานภาครัฐ	องค์กรเอกชน	มูลนิธิและเครือข่ายภาคประชาชน	โดยก�าหนดให้มีจุดรับบริการ	(front	line)	ระบบ
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ส่งต่อ	(gate	way)	ให้หน่วยงานทีร่บัผดิชอบในแต่ละกิจกรรม	โดยน�ารูปแบบการให้บริการจากทุกหน่วยงาน/กระทรวง	
มาบูรณาการออกแบบใหม่ให้เป็นระบบเดียวกัน	 ให้เกิดการเชื่อมต่อการให้บริการท่ีชัดเจน	 (flow)	 โดยให้ยึดผู้ 
เสยีหายเป็นหลกั	ตัง้แต่จดุรบัแจ้งเหต	ุการประสานแจ้งเหต	ุการตรวจสอบ	การคดัแยกเพ่ือระบปัุญหา	การประสานงาน
ส่งต่อให้หน่วยงานรับผิดชอบในแต่ละข้ัน	 จนล�าดับขั้นสุดท้าย	 พร้อมทั้งระบุผู้รับผิดชอบและการด�าเนินการ	 
พร้อมท้ังการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือรองรับระบบการด�าเนินการของศูนย์ช่วยเหลือสังคม	OSCC	1300	
เพ่ือท่ีทุกหน่วยงานสามารถติดตามความช่วยเหลือผ่านระบบสารสนเทศ	 รวมท้ังมีข้อมูลของประเด็นปัญหาทั้ง	 4	
กลุ่มเป้าหมาย	เพื่อน�าไปสู่การวิเคราะห์และพัฒนานโยบายต่อไป

การขับเคลื่อนภายใต้กรอบทิศทางการพัฒนาอนุภูมิภาค GMS 
	 GMS	 เป็นแผนงานความร่วมมือระหว่าง	 6	 ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง	 ได้แก่	 กัมพูชา	 สปป.ลาว	 
จีน	 (มณฑลยูนนานและกวางสี)	 เมียนมาร์	 ไทย	 และเวียดนาม	 ริเร่ิมขึ้นโดยการผลักดันของ	 6	 ประเทศและ 
ธนาคารพัฒนาเอเชีย	 (Asian	Development	 Bank:	 ADB)	 ในปี	 2535	 เพ่ือจัดท�ากรอบแผนยุทธศาสตร์พัฒนา 
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในลักษณะเก้ือกูลกัน	บนพ้ืนฐานของความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของแต่ละประเทศ	
โดยใช้การสนับสนุนทั้งทางการเงินและทางวิชาการจาก	ADB	เป็นตัวขับเคลื่อนการพัฒนาอนุภูมิภาค	เริ่มจากการ
เชื่อมโยงโครงข่ายระบบโครงสร้างพื้นฐาน	โดยเฉพาะเส้นทางคมนาคมขนส่งและพลังงาน	โดยมีผลการด�าเนินงาน
ที่ส�าคัญในกรอบ	GMS	ในรอบปี	2556	ดังนี้

 1.	 การจดัประชมุสมัมนาเชงิปฏบิตักิารเพ่ือผลักดนัและขบัเคล่ือนการด�าเนินงานของจงัหวัดตามแนวระเบยีง
เศรษฐกิจ	(Economic	Corridor	Forum)	ประกอบด้วยแนวพ้ืนท่ี	NSEC	EWEC	และ	SEC	จ�านวน	5	ครัง้	ณ	กรงุเทพฯ	
อุบลราชธานี	 ตาก	 ขอนแก่น	 และกาญจนบุรี	 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย	 ผู ้แทนภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 และ 
ภาคประชาสังคม	ในพื้นที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัดตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ	NSEC	EWEC	และ	SEC	ในอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น�้าโขง	 (GMS)	 เพ่ือรับทราบและให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความร่วมมือตามแนวระเบียง
เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตกเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน		

 2.	 	การประชุมเวทีหารือเพื่อพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจ	ครั้งที่	5	และการประชุมหารือเพื่อสร้างโอกาสทาง
ธุรกิจ	(The	5th	Economic	Corridor	Forum	and	GMS	Business	Opportunities	Forum)	ณ	โรงแรมอนิเตอร์	คอนตเินนตลั	
กรุงเทพ	โดยที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้รัฐมนตรี	 เจ้าหน้าที่ภาครัฐ	 และเอกชนได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกันใน 
เรื่องกรอบการลงทุนของภูมิภาค	(Regional	 Investment	Framework)	ซึ่งจะใช้เป็นกลไกการน�ากรอบยุทธศาสตร์
การพัฒนาแผนงาน	GMS	ในระยะ	10	ปีข้างหน้า	ทัง้ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพและการอ�านวยความสะดวก
ข้ามแดน	รวมถึงความร่วมมือด้านอื่นๆ	ที่มีล�าดับความส�าคัญสูง	ได้แก่	การพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจ	คมนาคม
ขนส่ง	พลังงานและตลาดซื้อขายไฟฟ้า	 โทรคมนาคม	และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	การท่องเที่ยว	
การเกษตร	 ส่ิงแวดล้อม	 และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปสู ่การปฏิบัติท่ีเน้นการส่งเสริมการลงทุนและ 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ	เพื่อใช้ประโยชน์การพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจอย่างเต็มศักยภาพ		

 3.	 การประชุมระดับรัฐมนตรี	ครั้งที่	19	แผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น�้าโขง	6	ประเทศ	(19th	GMS	Ministerial	Conference)	ณ	นครหลวงเวียงจันทน์	สปป.ลาว	ระหว่างวันที่	
10-11	ธันวาคม	2556	โดยรัฐมนตรีแผนงาน	GMS	ได้ร่วมกันให้ความเห็นชอบต่อกรอบการลงทุนในภูมิภาค	(RIF)	
โดยมีข้อคิดเห็นว่าจะต้องมีการน�า	 RIF	 ไปสู่การปฏิบัติตามแผนงานท่ีอยู่บนพ้ืนฐานความเป็นจริงและปฏิบัติได้	 
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รวมท้ังจะต้องมคีวามเป็นเจ้าของจากคณะท�างานสาขาต่างๆ	และมกีารสนับสนุนท้ังทางการเงินและความรู้จากหุน้
ส่วนการพัฒนาและภาคเอกชน	ทัง้นี	้ต้องอาศัยความร่วมมอืจากทุกฝ่ายด้วย	นอกจากน้ี	รัฐมนตรี	GMS	ยังได้ร่วมกัน 
ลงนามในบนัทกึความเข้าใจเพ่ือการจดัต้ังสมาคมการรถไฟของประเทศลุม่แม่น�า้โขง	(The	Greater	Mekong	Railway	
Association:	GMRA)	ในระหว่างการประชุมดังกล่าว		และในวันที่	11	ธันวาคม	2556	ได้มีพิธีเปิดสะพานมิตรภาพ
ไทย-ลาว	แห่งท่ี	4	เชือ่มระหว่างเชยีงของ	(ไทย)	และเมอืงห้วยทราย	(สปป.ลาว)	ซึง่ส่งผลให้การเชือ่มต่อกันตามแนว
ระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น	อีกด้วย

การขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์การพฒันาพืน้ที ่IMT-GT 
และการขับเคลื่อนโครงการตาม Implementation 
Blueprint 2012-2016
	 แผนงาน	IMT-GT	รเิริม่ขึน้โดยความร่วมมอืของผู้น�า	
3	ประเทศ	ได้แก่	อนิโดนีเซยี	มาเลเซยี	และไทย	ในปี	2536	
มีจุดประสงค์หลักในการพัฒนาพ้ืนท่ีทางเศรษฐกิจและ
สังคมร่วมกัน	 โดยมุ่งเน้นความส�าคัญของภาคเอกชน 
ภายใต้สภาธุรกิจ	IMT-GT	และบทบาทขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินระดบัจงัหวัดและรฐั	 โดยมผีลการด�าเนนิงาน
ทีส่�าคญัในกรอบ	IMT-GT	ในรอบปี	2556	ดงัน้ิ

 1.	 การขบัเคลือ่นความร่วมมือ	6	สาขาโดยท่ีประชมุระดบัรฐัมนตร	ีIMT-GT	ครัง้ท่ี	19	และการเฉลมิฉลอง
การครบรอบ	20	ปี	แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย	เมื่อวันที่	13	กันยายน	2556	ณ	เกาะสมุย	
จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 	แผนงาน	 IMT-GT	ได้ด�าเนินการมาเข้าสู่ปีที่	 20	 โดยตลอดระยะเวลา	20	ปีที่ผ่านมา	ได้มี 
การพัฒนาความร่วมมือมาอย่างต่อเนื่อง	โดยได้ริเริ่มโครงการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคม
ให้กบัพืน้ท่ี	IMT-GT	อย่างรอบด้าน	โดยการสนับสนุนอย่างต่อเน่ืองจากธนาคารพัฒนาเอเชยี	(ADB)	น�าไปสู่โครงการ
ทีเ่ป็นรปูธรรมจ�านวนมาก	ในท่ีประชมุครัง้น้ียังได้เน้นย�า้ถึงความส�าคัญของโครงการโดดเด่น	เช่น	โครงการเมอืงสเีขยีว	
เขตเศรษฐกิจชายแดนไทย-มาเลเซีย	การพัฒนาการเดินเรือเฟอร์รี่ขนส่งสินค้า	 (Ferry	Ro-Ro)	 ระหว่างอินโดนีเซีย	
มาเลเซีย	และไทย	นอกจากน้ัน	 ท่ีประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าของโครงการส�าคัญในแผนงาน	 IMT-GT	 เช่น	 
การพัฒนาความเชื่อมโยงสายส่งไฟฟ้า	 มะละกา-เปกันบารู	 การขยายด่านศุลกากร/ตรวจคนเข้าเมือง/ตรวจกักกัน
โรคพืชและสัตว์	 ที่บูกิตกายูฮิตัม-สะเดา	 โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหาดใหญ่-สะเดา	 โครงการก่อสร้าง
ท่าเรือนาเกลือ	จังหวัดตรัง	โครงการก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าทุ่งสง	จังหวัดนครศรีธรรมราช	การก่อสร้างสะพาน
แห่งใหม่ระหว่างอ�าเภอตากใบ	 จังหวัดนราธิวาสกับเมืองเปิงกาลันกุโบร์	 รัฐกลันตัน	 สะพานแห่งท่ีสองระหว่าง 
อ�าเภอสุไหงโกลก	 จังหวัดนราธิวาสกับเมืองรันเตาปันยัง	 รัฐกลันตัน	 และการบูรณาการกิจกรรมในเขตเศรษฐกิจ
ชายแดน	เป็นต้น

 2.	 การจัดตั้งศูนย์ประสานความร่วมมืออนุภูมิภาคเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย	อินโดนีเซีย	–	มาเลเซีย	–	
ไทย	(Centre	for	IMT-GT	Growth	Triangle	Sub-regional	Cooperation:	CIMT)	ซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการกลางขึ้น
ทีเ่มอืงปตุราจายา	ประเทศมาเลเซยี	และได้เปิดด�าเนินการอย่างเป็นทางการในวนัท่ี	1	ตลุาคม	2556	โดยมผู้ีอ�านวยการ
ศูนย์ฯ	คนแรกเป็นคนไทย	คือ	นายไพโรจน์	โพธิวงศ์	อดีตข้าราชการสศช.
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การขับเคลื่อนการด�าเนินงานภายใต้ความร่วมมือประเทศลุ่มแม่น�้าโขงกับญี่ปุ ่นด้านเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรม (MJ-CI)
	 ความร่วมมือลุ่มน�้าโขงกับญี่ปุ่น	(Mekong-Japan)	มีสมาชิก	6	ประเทศ	ประกอบด้วย	กัมพูชา	ลาว	พม่า	ไทย	
เวียดนาม	และญี่ปุ่น	 	 เกิดจากการที่ญี่ปุ่นอยากมีบทบาทที่ชัดเจนขึ้นในอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง	จึงได้เป็นเจ้าภาพจัด 
การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ	Mekong-Japan	ครั้งที่	 1	 เมื่อวันที่	 16-17	มกราคม	2551	ที่กรุงโตเกียว	 โดยมี
วัตถุประสงค์	 เพ่ือลดช่องว่างทางเศรษฐกิจและการพัฒนาระหว่างประเทศอาเซียนเดิมและใหม่ภายในอนุภูมิภาค
เพ่ือความแข็งแกร่งของอาเซียน	ซึ่งจะน�าไปสู่สันติภาพ	 เสถียรภาพ	และความเจริญรุ่งเรืองของทวีปเอเชียต่อไป	 
โดยผ่านการให้ความช่วยเหลือของญ่ีปุ่นท่ีให้กับ	 4	ประเทศในลุ่มน�้าโขง	 ได้แก่	 กัมพูชา	ลาว	พม่า	และเวียดนาม	
(CLMV)	ดังนั้น	 การริเริ่มความร่วมมือ	Mekong-Japan	 ของญ่ีปุ่นจึงเป็นเหมือนการชูบทบาทเดี่ยวของญี่ปุ่นใน 
อนุภูมิภาคให้เด่นชัดยิ่งขึ้น	ภายใต้การด�าเนินงาน	Mekong-Japan	ดังกล่าว	 	 สศช.	 เป็นหน่วยงานประสานหลัก 
ความร่วมมือเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมลุ่มน�้าโขง-ญี่ปุ่น	 (MJ-CI)	ซึ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	การอ�านวย
ความสะดวกทางการค้าและโลจสิตกิส์	การส่งเสรมิ	SME	อตุสาหกรรมสนับสนุน	ภาคบรกิารและภาคอตุสาหกรรมใหม่
และแผนปฏิบัตกิารข้อรเิริม่	Green	Mekong	ซึง่เป็นข้อเสนอของญ่ีปุน่ในการให้ความช่วยเหลอื	Mekong	ในประเดน็
ด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ	โดยมีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญในกรอบ	IMT-GT	ในรอบปี	2556	คือ

 การประชุมระดับรัฐมนตรีของแผนงานความร่วมมือลุ ่มแม่น�้าโขง-ญี่ปุ ่น	 ด้านเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรม	 ครั้งท่ี	 5	 รัฐมนตรีจาก	 5	ประเทศลุ่มแม่น�้าโขง	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ	การค้า	 และ
อตุสาหกรรม	ประเทศญ่ีปุน่	และเลขาธิการอาเซยีน	พร้อมด้วยเจ้าหน้าทีอ่าวุโส	และภาคเอกชน	รวมถึงภาคกีารพัฒนา	
เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีของแผนงานความร่วมมือลุ่มแม่น�้าโขง-ญ่ีปุ่น	ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม	 
ครั้งที่	 5	 เพื่อ	 1)	 รับทราบผลการประชุมระดับรัฐมนตรีและภาคเอกชนภายใต้กรอบความร่วมมือประเทศลุ่มแม่น�้า
โขงและญ่ีปุน่ด้านเศรษฐกิจและอตุสาหกรรม	2)	รบัทราบความก้าวหน้าและการด�าเนินงานในภายภาคหน้าของการ
จดัท�ากรอบการลงทุนของภมูภิาค	(RIF)	ภายใต้แผนงาน	GMS	3)	เหน็ชอบข้อเสนอของประเทศญ่ีปุน่ในการร่างวสิยั
ทัศน์การพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศลุ่มแม่น�้าโขง	(Mekong	Industry	Development	Vision)		4)	รบัทราบความ
ก้าวหน้าการด�าเนินงานชองโครงการล�าดับความส�าคัญสูงภายใต้แผนที่น�าทางการพัฒนาลุ่มแม่น�้าโขง	 (Mekong	 
Development	 Roadmap)	 5)	 ให้ความเห็นชอบการบูรณาการประเด็นการพัฒนาใหม่เข้าไว้ในแผนที ่
น�าทางฯ	6)	รับทราบว่าประเทศญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับผู้น�าฯ	ณ	กรุงโตเกียว

การขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ความร่วมมอืหุน้ส่วนเศรษฐกจิระดบัภมูภิาคและองค์กรระหว่างประเทศ (APEC 
และอื่นๆ) 
	 ความร่วมมอืทางเศรษฐกิจในเอเชยี-แปซฟิิก	หรอื	เอเปค	(Asia-Pacific	Economic	Cooperation:	APEC)	รเิริม่
ขึ้นในปี	2532	ประกอบด้วย	21	เขตเศรษฐกิจสมาชิก	โดยไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกก่อตั้ง	เอเปคมีวัตถุประสงค์หลักใน
การส่งเสริมการค้าเสรี	 การลงทุน	 ขับเคลื่อนการบูรณาการทางเศรษฐกิจในภูมิภาค	 รวมท้ังส่งเสริมความร่วมมือ 
ทางเศรษฐกิจ	วิชาการ	และความมั่นคงของมนุษย์	ทั้งนี้	การประชุมในกรอบเอเปคประจ�าปี	2556	ซึ่งมีอินโดนีเซีย
เป็นเจ้าภาพ	 ได้มุ่งเน้นประเด็นต่างๆ	 เช่น	การบรรลุเป้าหมายโบกอร์	 (Bogor	Goals)	ด้านการเปิดการค้าเสรีและ 
การลงทนุ	การสร้างความเชือ่มโยง	รวมทัง้สนับสนุนการเจรญิเตบิโตอย่างเท่าเทยีมและย่ังยืน	นอกจากน้ี	ยังมโีครงการ
ต่างๆ	ภายใต้ความร่วมมือเอเปคซึ่งครอบคลุมด้านการค้า	การลงทุน	การส่งเสริมผู้ประกอบการ	สังคม	สิ่งแวดล้อม	
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เกษตร	การท่องเที่ยว	พลังงาน	การศึกษา	และการพัฒนาขีดความสามารถ	 เป็นต้น	 ซึ่งมีหน่วยงานไทยทั้งภาครัฐ	
เอกชน	และสถาบันการศึกษาเข้าร่วมอยู่อย่างต่อเนื่อง

 สศช.	เป็นหน่วยงานหลกัในการตดิตามความร่วมมอืและประสานงานฝ่ายไทยภายใต้คณะกรรมการเศรษฐกิจ
เอเปค	(Economic	Committee:	EC)	ซึ่งมีความคืบหน้าส�าคัญๆ	จากการประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจเอเปค	
ครั้งที่	2/2556	ได้แก่	การด�าเนินการตามกลุ่มเพื่อนประธาน	(Friends	of	the	Chair)	ในด้านกฎหมายและนโยบาย
การแข่งขันทางการค้า	กฎหมายหุ้นส่วนบริษัทและบรรษัทภิบาล	ความสะดวกในการด�าเนินธุรกิจ	(Ease	of	Doing	
Business)	ธรรมาภิบาลและการปรับปรุงกฎระเบียบ	การรายงานความคืบหน้าการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ใหม่ของ
เอเปคว่าด้วยการปรับโครงสร้าง	 เป็นต้น	นอกจากน้ี	 ยังได้มีการหารือเชิงนโยบายเก่ียวกับการปฏิรูประบบราชการ	
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ	ทั้งนี้	สืบเนื่องจากการประชุมดังกล่าว	สศช.	ได้จัดท�าข้อเสนอให้มีการพิจารณาเข้าร่วม
เป็นภาคีอนุสัญญากรุงเฮกว่าด้วยการยกเลิกความจ�าเป็นในการรับรองเอกสารทางการของต่างประเทศ	 ค.ศ.1961	
(Hague	Convention	of	5	October	1961	Abolishing	the	Requirement	of	Legalisation	for	Foreign	Public	
Documents)	 ซึ่งจะลดข้ันตอนด้านเอกสาร	 และส่งผลรับรองเอกสารทางการของต่างประเทศมีความสะดวก 
รวดเรว็	ประหยัดค่าใช้จ่าย	ช่วยป้องกันการสญูหาย	และสามารถตรวจสอบได้ง่าย	อนัจะเป็นการอ�านวยความสะดวก
ทางการค้าระหว่างประเทศ	นอกจากนี้	สศช.	ยังได้ท�าหน้าที่ประสานการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม	ประชุมสัมมนา
แลกเปลีย่นประสบการณ์และแนวปฏบัิตท่ีิดใีนเวท	ีEC	ให้แก่ส่วนราชการทีเ่ก่ียวข้อง	ในประเดน็ต่างๆ	เช่น	ผลกระทบ
ของการปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ือความโปร่งใสและส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ	การพัฒนาบริการภาครัฐ 
สู่ประชาชน	อีกด้วย	

การขับเคลื่อนกรอบความร่วมมือในพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซียภายใต้กรอบ JDS 
	 ส�านกังานวางแผนเศรษฐกิจ	มาเลเซยี	(Economic	Planning	Unit)	เป็นเจ้าภาพจดัการประชมุระดบัผูป้ระสาน
การด�าเนินโครงการ	 ครั้งที่	 3	 (Third	 JDS	Project	Coordinators’	Meeting)	 และการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูง	 
ครัง้ที	่2	(Second	JDS	High	Level	Meeting)	ภายใต้คณะกรรมการด้วยยุทธศาสตร์ร่วมในการพัฒนาพ้ืนท่ีชายแดน
ไทย-มาเลเซีย	(Thailand-Malaysia	Committee	on	Joint	Development	Strategy	for	Border	Areas:	JDS)	เมื่อ
วันที่	28-29	ตุลาคม	2556	ณ	เมืองอลอสตาร์	รัฐเกดะห์	มาเลเซีย	เพื่อการบูรณาการแผนงานด้านความเชื่อมโยง
ระหว่างไทยมาเลเซีย	 โดยมีพ้ืนท่ีความเชื่อมโยง	 4	 พ้ืนที่ได้แก่	1)	 การบูรณาการแผนงานด้านความเชื่อมโยง
ระหว่างรัฐปะลิสกับจังหวัดสตูลและสงขลา	เช่น	โครงการการศึกษาถนนเชื่อมโยงอุโมงค์สตูล-ปะลิส	การขยาย
ด่านวังประจัน/วังเกลียน	 การพัฒนาด่านปาดังเบซาร์/ปาดังเบซาร์	 เป็นต้น	2)	 การบูรณาการแผนงานด้าน 
ความเชื่อมโยงระหว่างรัฐเกดะห์กับจังหวัดสงขลา	 เช่น	 การขยายด่านสะเดา-บูกิตกายูฮิตัม	 การก่อสร้าง 
ด่านบ้านประกอบ-ดูเรียนบุหรง	การจัดตั้งเมืองยางพารา	เป็นต้น	3)	การบูรณาการแผนงานด้านความเชื่อมโยง
ระหว่างรฐัเประกับอ�าเภอเบตงจังหวดัยะลา	เช่น	การพัฒนาด่านเบตง	เพ่ือให้เชือ่มโยงกับโครงการ	The	Gateways	
ของทางมาเลเซยี	เป็นต้น	และ	4)	การบรูณาการแผนงานด้านความเชือ่มโยงระหว่างรัฐกลนัตนักับจังหวดันราธิวาส 
เช่น	การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านบูเก๊ะตา-บูกิตบุหงา	ตากใบ-เปิงกาลันฮูลู	และสุไหงโกลก-รันเตาปันยัง	เป็นต้น

สร้างสังคมผู้ประกอบการไทย ก้าวอย่างมั่นใจสู่ประชาคมอาเซียน
	 การเดินหน้าเข้าสู่การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนของประเทศไทยในอีก	 2	ปีข้างหน้า	มาจากแนวความคิด
ของประเทศสมาชกิอาเซยีนทีจ่ะร่วมสร้างเสถียรภาพทางการเมอืงและความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ	สังคม	และ
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วัฒนธรรมในภูมิภาค	ประเทศไทยได้ให้ความส�าคัญกับอาเซียนในฐานะมิตรประเทศที่มีความใกล้ชิดกับไทยมาก
ที่สุด	โดยด�าเนินนโยบายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศตาม	ASEAN	First	Policy	ซึ่งจะช่วยส่งเสริม
ให้เศรษฐกิจของไทยเกิดการขยายตวัในด้านการค้าและการลงทุนอนัเน่ืองมาจากการลดอปุสรรคในการเข้าสูต่ลาด	
ทั้งด้านมาตรการภาษีและมาตรการที่มิใช่ภาษี	 และการอ�านวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนระหว่างกัน
ของประเทศสมาชิก	ผู้ประกอบการไทยนับเป็นส่วนส�าคัญในการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพ
จากการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนพร้อมกับประเทศสมาชิกอีก	 9	ประเทศในวันที่	 31	 ธันวาคม	2558	ดังน้ัน	 
ประเดน็ท่ีควรให้ส�าคญัเพ่ือเตรยีมความพร้อมให้กับผูป้ระกอบการไทย	จงึควรพิจารณาจากบทบาทประชาคมอาเซยีน
กับเศรษฐกิจไทย	เพื่อเชื่อมโยงไปถึงโอกาสและประเด็นท้าทายของไทยในอาเซียน	ทั้งในภาคเกษตร	อุตสาหกรรม	
และบริการ		ทั้งนี้	การก�าหนดแนวทางการสร้างความสามารถของภาคการผลิตและบริการ	โดยพิจารณาบทบาทรัฐ	
การปรบัตวัของผูป้ระกอบการ	และการขับเคลือ่นภาคการผลิตและบรกิาร	ถือเป็นอกีภาคส่วนท่ีมคีวามส�าคญัในการ
สร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการไทยให้สามารถอยู่รอดและแข่งขันได้ทั้งในตลาดภูมิภาคและตลาดโลก

การส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน (กกย.) 
	 สศช.	 ได้ด�าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนให้เป็นระบบและสามารถขยายผลได้อย่างเป็น 
รูปธรรม	 โดยมีหน้าท่ีหลักในการจัดท�านโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเกษตรกรรมย่ังยืน	และจัดท�า 
ร่างกฎหมายเก่ียวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมย่ังยืน	 รวมท้ังสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาวิจัย	
และส่งเสริมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการพัฒนาระบบเกษตรกรรมย่ังยืนให้กับเกษตรกรและ
ชมุชน	ซึง่เกษตรกรรมย่ังยืนได้มกีารด�าเนินงานมาตัง้แต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต	ิฉบบัท่ี	8	เป็นต้นมา	
และได้ท�าการศึกษาทบทวนการด�าเนินการขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมย่ังยืนท่ีผ่านมา	 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการจัด
ท�านโยบาย	 ยุทธศาสตร์	 และการขับเคลื่อนเกษตรกรรมย่ังยืนในระยะต่อไป	 นอกจากนี้	 เพ่ือสนับสนุนการ 
ขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน	

 สศช.	ด�าเนนิการจ้างท่ีปรกึษาโครงการพัฒนาฐานการผลิตการเกษตรให้เข้มแขง็และยัง่ยนื	เพ่ือศึกษาประเดน็
การพัฒนาและขับเคลื่อนภาคเกษตรให้เข้มแข็งและย่ังยืน	 โดยเฉพาะอย่างย่ิง	ประเด็นการขับเคล่ือนเกษตรกรรม
ย่ังยืน	 และ	 สศช.ได้มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการและระดมความเห็นเรื่อง	 “เกษตรกรรมย่ังยืน	 :	 
ทางเลือกเกษตรกรในยุคไร้พรมแดน”	ในระหว่างวันที่	13-14	กันยายน	2556	ณ	จังหวัดนครปฐม	เพื่อระดมความ
คิดเห็นเก่ียวกับการผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน	 รวมท้ังเป็นข้อมูลสนับสนุนการด�าเนินงาน
ของคณะกรรมการฯ	ในระยะต่อไป	โดยได้รบัความร่วมมอืจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท้ังหน่วยงานภาครฐั	ภาคเอกชน	
องค์กรพัฒนาเอกชน	เกษตรกรและเครือข่ายเกษตรกรเป็นอย่างดี	

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดและการจัดท�าตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัด
	 สศช.ในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วมคณะอนุกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
แบบบูรณาการ	 (อ.ก.น.จ.)	 รับผิดชอบในการวิเคราะห์และให้คะแนนคุณภาพแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	
ตัง้แต่ปี	2553	จนถึงปัจจบุนัพบว่าการจดัท�าแผนพัฒนาจงัหวดัและกลุม่จงัหวัดมกีารพัฒนาโดยล�าดบัและมทิีศทาง
ชัดเจนขึ้น	 แต่จังหวัดยังขาดการวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะท่ีเชื่อมโยงระหว่างพ้ืนท่ีจังหวัดกับตัวชี้วัดในภาพรวม 
ของประเทศ	 รวมท้ังกรอบวงเงินพัฒนาของจังหวัดมีจ�ากัด	 จึงขาดพลังขับเคล่ือนในการแก้ปัญหาขนาดใหญ่	 หรือ
การเสริมศักยภาพของพื้นที่อย่างจริงจัง	 ซึ่งที่ผ่านมายังไม่ได้ใช้หลัก	AFP	บูรณาการ	 ระหว่างจังหวัดกับหน่วยงาน
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ส่วนกลาง	(Function)	 เพื่อให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพ	ประสิทธิผลและตอบสนองความต้องการของประชาชน
ในพ้ืนท่ีได้อย่างแท้จรงิ	นอกจากนี	้ยุทธศาสตร์จงัหวดัและกลุม่จงัหวัดในปัจจบุนัยังไม่เชือ่มโยงกับยุทธศาสตร์ประเทศ
เท่าทีค่วร	และยังไม่ได้ดึงปัญหาส�าคญัและศกัยภาพ	หรอืจดุเด่นของจงัหวัดและกลุม่จงัหวัดมาสร้างการเจรญิเตบิโต	
และความเป็นอยู่ทีด่ข้ึีนของประชาชน	ดงันัน้มคีวามจ�าเป็นต้องทบทวนการจดัท�ายุทธศาสตร์จงัหวดัและกลุม่จงัหวดั	
และจัดท�าตัวชี้วัดการพฒันาระดบัจงัหวัดท่ีเป็นมาตรฐานเดยีวกัน	 เพ่ือบ่งชีถึ้งศกัยภาพและปัญหาของจงัหวัดให้มี 
ความชดัเจนมากขึน้	รวมทั้งตอบโจทย์แผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	11	ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ	(Country	Strategy)	
ยุทธศาสตร์อาเซียน	 และแผนการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐบาลได้ดีข้ึน	 และใช้เป็นแนวทางให้กระทรวง	 กรม	 
จัดท�าแผนงาน/โครงการสนับสนุนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด

 การทบทวนยุทธศาสตร์จังหวัดและการจัดท�าตัวชี้วัดการพัฒนา	มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้จังหวัดน�าตัวชี้วัดและ
ประเด็นการพัฒนาระดับประเทศท่ีเก่ียวข้องไปวิเคราะห์หาศักยภาพและปัญหาท่ีแท้จริงของจังหวัด	 เพ่ือประกอบ
การทบทวนยุทธศาสตร์จังหวัด	และให้จังหวัดด�าเนินการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดให้มีความสอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาและศักยภาพของพ้ืนที่	 นอกจากน้ีการสร้างกระบวนการให้กระทรวง	กรม	มีส่วนร่วมในการพัฒนาตัวชี้วัด	
และมีส่วนร่วมในการทบทวนยุทธศาสตร์จังหวัด	 เพ่ือน�าไปสู่การสนับสนุนและบูรณาการแผนงาน/โครงการตาม
ความต้องการของจังหวัด

 แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาจงัหวัดม	ี4	ขัน้ตอน	คอื	1.พัฒนาตวัชีวั้ดระดับจงัหวัด	(Provincial	Performance	
Index)	2.การวิเคราะห์	SWOT	(SWOT	Analysis)	3.	การจัดท�ายุทธศาสตร์	(Strategy	Formulation)	4.การติดตาม
และประเมินผลการพัฒนา	(Monitoring	&	Evaluation)	สศช.ได้จัดท�าตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัด	(Provincial	
Performance	Index)	เบือ้งต้น	เพ่ือใช้เป็นมาตรฐานเดยีวกันทุกจงัหวดั	ซึง่มตีวัชีวั้ดระดบัจงัหวดัรวม	26	ตวัชีวั้ด	โดย
ได้แบ่งตัวชี้วัดจังหวัดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ	ดังนี้

 1.	 ด้าน	Growth	Competitiveness	ประกอบด้วย	6	ตัวชี้วัด	คือ	 ขนาดเศรษฐกิจ	การเติบโตของเศรษฐกิจ	
ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัว	อัตราเงินเฟ้อ	ผลิตภาพแรงงาน	และอัตราการว่างงาน

 2.	 ด้าน	Inclusive	Growth	ประกอบด้วย	12	ตัวชี้วัด	คือ	สัดส่วนคนจน	สัดส่วนผู้ป่วยในระบบประกันสังคม	
จ�านวนปีการศึกษาเฉลีย	ค่าเฉลี่ย	O-Net	ม.3	สถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานระบบรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาล	 (Hospital	 Accreditation	 :	HA)	 ร้อยละของประชาชนอายุ	 15	ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรอง 
เบาหวาน	ร้อยละของประชาชนอายุ	15	ปีข้ึนไปได้รบัการคดักรองความดนัโลหติสงู	ร้อยละของผูป่้วยความดนัโลหิต
สงูทีค่วบคมุระดบัน�า้ตาลในเลอืดได้ด	ีร้อยละผูป่้วยความดนัโลหติสงูทีค่วบคมุความดนัโลหิตได้ด	ีร้อยละของผูป่้วย
เบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนได้รับการดูแลรักษา/ส่งต่อ	 	 	 ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงท่ีมีภาวะแทรกซ้อน 
ได้รับการดูแลรักษา/ส่งต่อ	 ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงท่ีมีภาวะแทรกซ้อนได้รับการดูแลรักษา/ส่งต่อ	และ
อัตราทารกต่อการเกิดมีชีพ

 3.	 ด้าน	Green	Growth	ประกอบด้วย	4	ตัวชี้วัด	คือ	ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย	ปริมาณขยะ	การ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่า	และร้อยละของจ�านวนฟาร์มที่ได้รับรองมาตรฐาน

 4.	 ด้าน	Government	Efficiency	ประกอบด้วย	4	ตัวชี้วัด	คือ	การเข้าถึงน�้าประปา	การเข้าถึงไฟฟ้า	อัตราการ
เข้าถึงอินเตอร์เน็ตของประชากร	และสัดส่วนคดียาเสพติด
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	 นอกจากนี้	สศช.ได้ก�าหนดค่ามาตรฐานการพัฒนาระดับประเทศ	เพื่อใช้เปรียบเทียบตัวชี้วัดระหว่างจังหวัดซึ่ง
จะชี้ให้เห็นว่าการพัฒนาของแต่ละจังหวัดเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของประเทศแล้วจังหวัดใดมีค่าตัวชี้วัดท่ีสูงหรือต�่า
กว่าระดับประเทศ	นอกจากนี้	 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างจังหวัดด้วยกันแล้วจะเห็นภาพการพัฒนาของแต่ละจังหวัด
เมือ่ใช้ตวัชีวั้ดตวัเดียวกันว่ามคีวามแตกต่างกนัอย่างไร	ท้ังน้ีเพ่ือให้เกิดการกระตุน้ให้จงัหวัดได้ให้ความส�าคญักับจดั
เก็บข้อมูล	 การวิเคราะห์สภาพปัญหาและศักยภาพของจังหวัด	 ตลอดจนการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จังหวัดกับ
ยุทธศาสตร์ประเทศ	เพ่ือน�าไปสูก่ารทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดัและการปรบัปรงุตวัชีว้ดัจงัหวัดให้มคีวาม
เหมาะสม	มีความเป็นไปได้ในการใช้ทางปฎิบัติ	 โดยได้จัดให้มีการทดลองการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดและตัวชี้
วัดการพัฒนาจังหวัดใน	5	จังหวัดน�าร่อง	คือ	จังหวัดบุรีรัมย์	ยโสธร	มหาสารคาม	นครนายก	และมุกดาหาร	ผลการ
ทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดและตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัดน�าร่อง	พบว่าท�าให้มีการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพมากขึ้น	
ตั้งแต่ขั้นตอนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม	การก�าหนดวิสัยทัศน์	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธและข้อเสนอแผนงาน/
โครงการ	ส่งผลให้มกีารปรบัปรงุวีธีการจดัท�าแผนพัฒนาจงัหวัด	โดยเฉพาะการให้ความส�าคญักับการวิเคราะห์ข้อมลู
ตวัชีวั้ดทีเ่ป็นมาตรฐานเดยีวกัน	และสามารถเชือ่มโยงกับตวัชีวั้ดในภาพรวมของยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ	และ
สร้างกระบวนการการจัดท�าแผนที่มีการบูรณาการระหว่างจังหวัดกับหน่วยงานส่วนกลาง

 อย่างไรก็ตาม	 การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดด�าเนินการในกรอบระยะเวลาท่ีสั้น	ประกอบกับการพัฒนา 
ตัวชี้วัดยังไม่ครบถ้วน	จึงท�าให้แผนงาน/โครงการยังไม่สมบูรณ์	 จึงควรด�าเนินการต่อเนื่องไปในอนาคต	 ท้ังในส่วน
จังหวัดและหน่วยงานส่วนกลาง	โดยสศช.	กระทรวงมหาดไทยและ	กพร.ได้ร่วมกันด�าเนินการจัดประชุมเชิงปฎิบัติ
การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด	 71	 จังหวัดท่ีเหลือ	 เพ่ือชี้แจงแนวทางการทบทวนพัฒนาจังหวัดและการจัดท�า 
ตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัด	และให้จังหวัดต่างๆได้น�าไปปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัดต่อไป

ความก้าวหน้าการพัฒนาด่านชายแดนไทย – มาเลเซีย 
	 สศช.	 ได้ติดตามความก้าวหน้าการด�าเนินงานโครงการจัดท�ารายงานผลการด�าเนินงานและการขับเคลื่อน
แผนการพัฒนาด่านชายแดนไทย-มาเลเซียในระยะ	10	ปี	(พ.ศ.	2556-2565)โดยเฉพาะด่านชายแดนส�าคัญที่เป็น
จุดเชื่อมโยงของระบบการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ของพื้นที่ในกลุ่มประเทศอาเซียน	 (ASEAN	Connectivity)	
ซึ่งมีบทบาทส�าคัญในการขนส่งสินค้าและการเดินทางของนักท่องเท่ียวระหว่างชายแดนประเทศไทยและมาเลเซีย	
ซึ่งประกอบด้วย	

 1.	ด่านสะเดา	จงัหวดัสงขลา	มบีทบาทส�าคัญในการเป็น	ประตู
เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งทางรถยนต์ระหว่างไทยและมาเลเซีย	บน
ทางหลวงเอเชียหมายเลข	 2	 (AH	2)	และเป็นด่านศุลกากรทางบกที	
ใหญ่ที่สุดของภาคใต้และของประเทศ	มีปริมาณการขนส่งสินค้าและ	
นกัท่องเทีย่วผ่านด่านมากทีส่ดุ	อย่างไรก็ตาม	พ้ืนท่ีบริเวณด่านมสีภาพ	
คับแคบและถนนเชื่อมต่อด่านไม่สามารถรองรับปริมาณการจราจรได้	
อย่างเพียงพอ	ทั้งน้ีในปัจจุบันกรมศุลกากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้	ด�าเนินการแก้ไขปัญหาดงักล่าว	โดยมกีารพัฒนาพ้ืนทีด่่านโดยการ
จัดหาพื้นที่เพิ่มเติมและพัฒนา	สิ่งอ�านวยความสะดวก	ดังนี้		

ด่านสะเดา
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 1.1	การจัดหาพื้นที่เพิ่มเติมจ�านวน	30	ไร่	รวมทั้งพัฒนาสิ่งอ�านวยความสะดวก	ประกอบด้วย	ลานจอดรถ	
อาคารให้บริการ	เป็นต้น	
	 1.2	การก่อสร้างช่องทางเดินรถบรรทุกเพิ่มเติมเพื่อลดสภาพความแออัดบริเวณพื้นที่ด่าน
	 1.3	การก่อสร้างตูต้รวจคนเข้าเมืองเพ่ิมเตมิ	เพ่ืออ�านวยความสะดวกให้แก่นกัท่องเทีย่วในช่วงวันหยุดและ
ช่วงเทศกาล	
 1.4	จดัท�าโครงการก่อสร้างด่านศลุกากรสะเดาแห่งใหม่	ปัจจบุนักรมศลุกากรอยู่ระหว่างการเจรจาเพ่ือจ่าย
ชดเชยค่าผลอาสินและสิ่งปลูกสร้างให้กับผู้ถือครอง	ที่ดินจ�านวน	34	 ราย	ขนาดพื้นที่	 661	 ไร่	 ซึ่งเป็นบริเวณพื้นที่ 
ต่อเนื่องกับด่านปัจจุบัน	

ด่านปาดังเบซาร์

 2.	 ด่านปาดังเบซาร์	 จังหวัดสงขลา	 เป็นประตูเชื่อมโยงการ
คมนาคมขนส่งทางรถไฟระหว่างไทยและมาเลเซียบนเส้นทางรถไฟ
สายคนุหมงิ	(จนี)	–	สงิคโปร์	โดยเป็นด่านชายแดนทางบกส�าหรับขนส่ง
ทางรถไฟจากบริเวณพรมแดนไทย-มาเลเซียไปยังท่าเรือบัตเตอร์เวร์ธ
ประเทศมาเลเซียและท่าเรือประเทศสิงคโปร์	มีมูลค่าการค้ารวมเป็น
อันดับสองรองจากด่านสะเดา	 และมีแนวโน้มของปริมาณการค้าท่ีมี
อตัราการเพ่ิมสูงขึน้อย่างต่อเนือ่ง	โดยเฉพาะการขยายตวัอย่างรวดเรว็
ของการขนส่งสนิค้าคอนเทนเนอร์	ท�าให้เกิดสภาพความแออดัของการ
จราจรถนนเชื่อมโยงไปยังด่านและในพื้นที่ลานพักคอนเทนเนอร์	และ
ปัจจบุนัมกีารแก้ไขปัญหาความแออดัของพ้ืนทีบ่รเิวณด่าน	ประกอบด้วย	

 2.1	พัฒนาระบบตรวจสินค้าตู้คอนเทนเนอร์โดยการติดตั้งระบบเอ็กซเรย์ตู้คอนเทนเนอร์	 เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
 2.2	ปรบัปรงุและซ่อมแซมถนนเข้าลานคอนเทนเนอร์และขยายลานกองตูส้นิค้าบรเิวณโดยรอบพืน้ท่ีด่าน 
เพื่ออ�านวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการขนถ่ายสินค้า
 2.3	ก่อสร้างสถานีรถไฟปาดังเบซาร์	ซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างด�าเนินการ	

 3.	 ด่านบ้านประกอบ	จงัหวดัสงขลา	เป็นด่านชายแดนแห่งใหม่
ที่เป็นจุดเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งระหว่างพ้ืนท่ีเศรษฐกิจบริเวณ	
ตอนใต้ของจังหวัดสงขลาและพื้นที่	3	จังหวัดชายแดนภาคใต้กับพื้นที่
เศรษฐกิจภาคเหนือของมาเลเซีย	 (NCER)	และพ้ืนท่ีโครงการพัฒนา	
อุตสาหกรรมการเกษตร	 (Kota	Putra)	 ของมาเลเซีย	และสามารถใช้
เป็นช่องทางเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าท่ีจะช่วยลดความแออัดของ 
ด่าน	ชายแดนสะเดา	อย่างไรก็ตาม	ปัจจบุนัถนนเชือ่มโยงด่านชายแดน
บ้าน	ประกอบกับโครงข่ายถนนสายหลกัในพ้ืนท่ียังไม่ได้มาตรฐานและ
ไม่เพียงพอ	ซึ่งอยู่ระหว่างการด�าเนินงาน	 เพ่ืออ�านวยความสะดวกใน
การขนส่งสินค้าและเดินทางผ่านแดน	โดยมีโครงการที่ส�าคัญ	ดังนี้ ด่านบ้านประกอบ
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 3.1	โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข	4113	สายแยกทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข	42	(นาทวี)-
บ้านประกอบ	ตอน	บ้านประกอบตก-บ้านประกอบออก	ระยะทาง	3.85	กิโลเมตร	
 3.2	 โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข	 4113	 สายอ�าเภอนาทวี-บ้านประกอบตอน	 1
ระยะทาง	1.4	กิโลเมตร	

 4.	 ด่านบูเก๊ะตา	 จังหวัดนราธิวาส	 เป็นด่านชายแดนแห่งใหม	่
ซึง่จะมบีทบาทเป็นประตเูชือ่มโยงการคมนาคมขนส่งทางถนน	เชือ่มโยง
พื้นที่	3	จังหวัดชายแดนภาคใต้กับพื้นที่การพัฒนาทางด้านตะวันออก
ของมาเลเซีย	(ECER)	เป็นด่านทางบกที่มีสะพานเป็นจุด	เชื่อมโยงทั้ง
สองประเทศ	โดยมีศักยภาพที่จะได้รับการพัฒนาเป็น	ประตูเศรษฐกิจ
ทีส่�าคญัในอนาคต	มแีนวทางด�าเนินการพัฒนาในระยะต่อไปจะต้องมี
การจดัหาพ้ืนท่ีบรเิวณด่านเพ่ิมเตมิเพ่ือก่อสร้างสิง่อ�านวยความสะดวก
ให้เพียงพอและมมีาตรฐานรองรบัการให้บรกิารได้อย่างมปีระสทิธิภาพ	
และปัจจุบันกรมศุลกากรอยู่ระหว่างการจัดหาพื้นที่ขนาด	241	ไร่		เพื่อ
ด�าเนินโครงการก่อสร้างด่านบูเก๊ะตา	ระยะที่	2

การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
	 ในปี	2556	สศช.	ร่วมกับมลูนธิิสถาบนัวิจยัและพัฒนาประเทศตามปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง	และหน่วยงาน
ภาคีเครือข่ายด�าเนินการขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ภาคส่วนต่างๆ	ที่ส�าคัญ	ดังนี้

 1.	 การขบัเคลือ่นการประยกุต์ใช้ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูช่มุชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
	 1.1	 สศช.ได้ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน(อปท.)ร่วมกับมูลนิธิ
สถาบนัวิจยัและพัฒนาประเทศตามปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง(มพพ.)และส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้าง
เสรมิสขุภาพ	(สสส.)ผ่านโครงการ	“การพัฒนาระบบสุขภาวะชมุชนบนฐานปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน”	ซึง่มีวตัถปุระสงค์เพ่ือพัฒนาศนูย์การเรียนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียงให้มคีวามพร้อมในการท�าหน้าที่
สร้างการเรยีนรูแ้ละขยายผล	ส่งเสรมิให้เกดิระบบการจดัการเครือข่ายทีม่ขีบวนการขบัเคล่ือนการน�าใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในขบวนการสร้างเสริมสุขภาวะ	 และจัดระบบความรู้ในการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงในท้องถ่ิน	รวมทัง้การน�าไปเผยแพร่สูส่าธารณะ	โดยมเีป้าหมายให้เกิดกระแสการน�าใช้ปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงจนเป็นวิถีชีวิตของคนในสังคมไทยในทุกภาคส่วนและทุกระดับท้ังในชีวิตประจ�าวันและการปฏิบัติงาน	 
ตามบรบิทของพ้ืนที	่โดยก�าหนด	อปท.เป้าหมาย	จ�านวนไม่น้อยกว่า	30	แห่ง	ในระยะเวลา	3	ปี	(ระหว่างกรกฎาคม	2555	
–	สิงหาคม	2558)	

 1.2		ผลการด�าเนนิงาน	ในปีที	่1	มดีงัน้ี	1)	ได้จดัท�าแนวทาง/เกณฑ์การประเมนิศกัยภาพองค์กรท่ีมกีารประยุกต์
ใช้ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง	ด้วยการจดัท�าเกณฑ์คณุลกัษณะของชมุชนทีพึ่งประสงค์ตามปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง	ประกอบด้วย	8	มติ	ิ26	ตวับ่งชี	้ได้แก่	ความมัน่คงด้านอาหาร	ครอบครวัอบอุน่ในชมุชนเข้มแขง็	ความพร้อม
ของปัจจยัพ้ืนฐาน	กระบวนการเรยีนรูแ้ละภมูปัิญญา	ระบบการผลิตท่ีเหมาะสมกับภูมสิงัคม	สภาพเศรษฐกจิท่ีมัน่คง	
ระบบกลุ่มและองค์กรสวัสดิการ	และการจัดสรรใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างย่ังยืน	2)	 วิเคราะห์	 สังเคราะห์ข้อมูล
ชุมชนท้องถ่ิน	 เพ่ือประเมินศักยภาพเบื้องต้นของพ้ืนท่ีถึงความสอดคล้องกับการปฏิบัติท่ีมีการน�าใช้ปรัชญาของ

ด่านบูเก๊ะตา
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เศรษฐกิจพอเพียงส�าหรับประกอบการพิจารณาพ้ืนท่ีท่ีจะเข้าร่วมโครงการฯ	 ตามศักยภาพและความสมัครใจ		 
3)	 จัดเวทีสร้างความเข้าใจในวัตถุประสงค์และแนวทางการด�าเนินโครงการฯ	 กับ	อปท.เป้าหมาย	13	แห่ง	 ได้แก่	 
(1)	เทศบาล	ต.อุโมงค์	อ.เมือง	จ.ล�าพูน		(2)	เทศบาล	ต.หนองหล่ม	อ.ดอกค�าใต้	จ.พะเยา		(3)	เทศบาล	ต.ท่าข้าม	
อ.ชนแดน	จ.เพชรบูรณ์	(4)	อบต.คอรุม	อ.พิชัย	จ.อุตรดิตถ์	(5)	อบต.พิมาน	อ.นาแก	จ.นครพนม	(6)	อบต.โพนทอง	
อ.เมือง	จ.ชัยภูมิ	 (7)	อบต.อุดมทรัพย์	อ.วังน�้าเขียว	จ.นครราชสีมา	 (8)	อบต.หนองโรง	อ.พนมทวน	จ.กาญจนบุรี	 
(9)	 อบต.อุทัยเก่า	 อ.หนองฉาง	จ.อุทัยธานี	 (10)	อบต.บ่อแร่	 อ.วัดสิงห์	 จ.ชัยนาท	 (11)	 เทศบาล	ต.ปลายพระยา	
อ.ปลายพระยา	จ.กระบี่	 (12)	 อบต.ควนรู	 อ.รัตภูมิ	 จ.สงขลา	และ	 (13)	 อบต.จอมบึง	 อ.จอมบึง	 จ.ราชบุรี	 และ	 
4)	จดัเวทีแลกเปลีย่นเรยีนรูป้ระสบการณ์การด�าเนนิงานและการสร้างเครือข่ายในรอบปีท่ีผ่านมาให้กับ	อปท.เป้าหมาย	

 1.3	การด�าเนินงานในระยะต่อไป	จะศึกษาวิเคราะห์	สังเคราะห์ถอดบทเรียนจากการปฏิบัติจริง	ในพื้นที่ชุมชน
ทีไ่ด้รบัการยอมรบัว่ามกีารใช้แนวคดิปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง	และเปรียบเทียบกับศูนย์การเรียนรู้ปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีร่วมโครงการฯ	และขยายพ้ืนท่ีด�าเนินโครงการการพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชนบนฐานปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ในปีที่	2

 2.	 การขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ภาคธุรกิจเอกชน
	 2.1		 สศช.ได้ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ภาคธุรกิจเอกชนร่วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	(มพพ.)	และองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่	โดยมีวัตถุประสงค์	 เพื่อสนับสนุน
องค์กรธุรกิจให้ก้าวสูก่ารเตบิโตอย่างย่ังยืน	โดยน�าใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบรหิารจดัการธุรกิจในทกุด้าน
ทกุมติ	ิพร้อมท้ังเป็นพ่ีเลีย้งขยายผลการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ธุรกิจเครือข่ายในห่วงอปุทานให้
ได้อย่างน้อย	35	แห่งในระยะเวลา	3	ปี	(มิถุนายน	2556	–	มิถุนายน	2559)	

 2.2	 	 ผลการด�าเนินงานมีความก้าวหน้า	 คือ	 1)	 จัดท�า	 “ร่างแนวทางขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสูภ่าคธุรกิจเอกชน”	โดยกระบวนการมส่ีวนร่วมจากกลุม่นกัธุรกิจ	ผูแ้ทนองค์กรธุรกิจเครอืข่ายของ	
มพพ.และ	สศช.	น�าเสนอคณะอนกุรรมการขบัเคลือ่นการประยุกต์ใช้ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาคธุรกจิเอกชน	
2)	การลงนามบันทึกความร่วมมือ	(MOU)	7	องค์กรธุรกิจเอกชน	ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ	 (สศช.)และมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 (มพพ.)	 โดย 
ผูบ้รหิารระดบัสงูจากองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่	7	แห่ง	ได้แก่	บริษทั	เอสซจี	ีจ�ากัด	(มหาชน)	บริษทั	บางจาก	ปิโตรเลยีม	
จ�ากัด	(มหาชน)	บริษัท	น�้าตาลมิตรผล	จ�ากัด	บริษัท	โตชิบา	ไทยแลนด์	จ�ากัด	บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)	บริษัท	
เบทาโกร	จ�ากัด	(มหาชน)	และบรษิทั	ซพีี	ออลล์	จ�ากัด	(มหาชน)	ได้ลงนามในบนัทกึความร่วมมอื	เข้าร่วมเป็นพันธมติร
ขับเคลื่อนการน�าใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ภาคธุรกิจเอกชน	 3)	แต่งต้ังคณะท�างานประกอบด้วย	ผู้แทน
องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่	 7	แห่ง	ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี	 สศช.และ	มพพ.	 เพ่ือสนับสนุนการท�างานให้ด�าเนินไปใน
ทิศทางเดียวกันและเป็นพลังการขับเคลื่อนขยายผลให้กว้างขวางต่อไป	4)	 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	 “จุดประกาย
ธุรกิจย่ังยืน...ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”	 เพ่ือเสริมสร้างความรู้	 ความเข้าใจและสร้างแรงจูงใจให้แก่	 
7	องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่และธุรกิจเครือข่ายรวม	 35	แห่ง	น�าใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในองค์กรและการ
ด�าเนินธุรกิจ	 เพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุลและย่ังยืน	 รวมทั้งเป็นเครือข่ายความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไป	และ	 
5)	ศึกษาดูงานกรณีศึกษาตัวอย่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีความส�าเร็จสูง	 จ�านวน	2	ครั้ง	
ได้แก่	 ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน	บริษัท	บางจาก	ปิโตรเลียม	จ�ากัด	 (มหาชน)	 จ.พระนครศรีอยุธยา	และ	
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ทัณฑสถานบ�าบัดพิเศษหญิง	จ.ปทุมธานี	ที่ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ผู้ต้องขังให้รู้จักการเก็บ
ออม	ท�าบัญชีรายรับ-รายจ่าย	การปลูกฝังระเบียบวินัย	การรักษาความสะอาดการฝึกวิชาชีพต่างๆ	ให้ผู้ต้องขังภาย
ใต้โครงการสร้างคนดีคืนสู่สังคมร่วมกับธุรกิจเอกชน	เช่น	โครงการระบบบริการ	Call	Center	1188	การตั้งโรงงาน
อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์จากยาง	ด้วยความร่วมมือกับบริษัท	อีโนเว	รับเบอร์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	และการ
ท�า	MOU	เพื่อรับผู้ต้องขังที่พ้นโทษเข้าท�างานกับบริษัทฯ	เป็นต้น	

 2.3		การด�าเนินงานในระยะต่อไป	คณะท�างานฯ	จะติดตามความก้าวหน้าการขยายผลการประยุกต์ใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของ	7	องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่สู่ธุรกิจเครือข่าย	พร้อมทั้งศึกษาวิจัยพัฒนาองค์ความรู้แบบ
จ�าลองธุรกิจที่เติบโตยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	แบบประเมินตนเองของธุรกิจพอเพียง	พร้อมทั้ง
พัฒนาวิทยากร	 เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนด้านการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาคเอกชนสู่ธุรกิจ
เครือข่าย

 3.	 การขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กลุ่มเด็กและเยาวชน
	 3.1	 	สศช.	 ได้ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กลุ่มเด็กและเยาวชน	ร่วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยและ
พัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 (มพพ.)และส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	
(สสส.)	โดยให้ความส�าคัญกับการเสริมสร้างความรู้	ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการน�า
ไปประยุกต์ใช้	 โดยมีการด�าเนินงานผ่านโครงการและกิจกรรมท่ีส�าคัญ	ประกอบด้วย	 1)โครงการเพ่ิมศักยภาพ 
แกนน�าสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การมีสุขภาวะท่ีดีในกลุ่มเด็ก
และเยาวชน	มวัีตถุประสงค์เพ่ือสร้างองค์ความรูห้ลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงและการประยุกต์ใช้ผ่านกิจกรรม
การเรียนรู้ที่หลากหลายในกลุ่มแกนน�าสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด	และเพ่ือพัฒนาศักยภาพแกนน�าสภาเด็กและ
เยาวชนจงัหวัดให้สามารถขยายผลขบัเคลือ่นการประยุกต์ใช้หลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสร้างสขุภาวะทีด่ี
ทัง้ในและระหว่างเครอืข่ายเด็กและเยาวชนได้อย่างสอดคล้องกับสภาพภมูสิงัคม	2)	โครงการการขบัเคล่ือนประยุกต์
ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กลุ่มเด็กและเยาวชน	มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้	ความเข้าใจ	และกระตุ้นให้
เด็กและเยาวชนน�าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็นรปูธรรมผ่านการลงมอืปฏิบติั	สร้าง
เครือข่ายเยาวชนพอเพียงที่สามารถแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ได้อย่างกว้างกขวาง	หลากหลาย	เผยแพร่
องค์ความรู้	 และนวัตกรรมการเรียนรู้สู่สาธารณะ	ตลอดจนเป็นต้นแบบให้สถานศึกษาน�าไปประยุกต์ใช้ในการจัด 
การเรียน	การสอนต่อไป	

 3.2	 ผลการด�าเนินงาน	 ผลจากการติดตามการน�าใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง	 2	 โครงการพบว่า	 
เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการทั้ง	2	 โครงการมีความรู้	ความเข้าใจ	และสามารถน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงไปเป็นหลกัคดิ	หลกัปฏิบตัใินการด�าเนนิชวิีตประจ�าวัน	และการท�างาน	เช่นด้านการใช้ชวิีตการรู้จกัแบ่งเวลา
ระหว่างเวลาเรยีน	เล่น	ท�ากจิกรรม	และพักผ่อน	การวางแผนการเรยีนท่ีมุง่เน้นเป้าหมายความส�าเร็จมากขึน้	การท�า
กิจกรรมเพ่ือส่วนรวมหรือเพ่ือสังคม	การเห็นคุณค่าของเงิน-การประหยัด-คิดก่อนการใช้จ่ายเงิน	 เป็นต้น	ด้านการ
ท�างาน	น�าไปเป็นหลักคิด	หลักปฏิบัติในการจัดท�าโครงการและโครงงานในด้านต่างๆ	มีการสืบค้น	วิเคราะห์ข้อมูล	
องค์ประกอบและสภาพปัญหาต่างๆ	อย่างรอบด้าน	ค�านงึถึงผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี	มกีารวางแผนการท�างานอย่างเป็นขัน้
เป็นตอน	ใช้กระบวนการมส่ีวนร่วม	และใช้ทรพัยากรอย่างคุม้ค่ามากขึน้	นอกจากน้ี	ยังเห็นคณุค่าของทุนภูมปัิญญา
และวัฒนธรรมของชมุชนท้องถ่ินของตนเอง	ตระหนกัและเห็นคณุค่าปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงว่าสามารถน�าไป
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เป็นหลักคิด	หลักปฏิบัติได้กับคนทุกกลุ่ม	ทุกวัย	เด็กและเยาวชนมีการน�าความรู้ไปขยายผลสู่กลุ่มเด็กและเยาวชน
ด้วยกันมากขึ้น

 3.3	การด�าเนินงานระยะต่อไป	สนับสนุนการรวมพลังและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของเด็กและเยาวชน	
และภาคเีครอืข่ายทีท่�างานด้านเดก็และเยาวชน	โดยจดัค่ายกิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้ก่ียวกับปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและการประยุกต์ใช้ระหว่างกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ก�าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	 -	ปริญญาตรี	
(สายสามัญ-อาชีพ)	ที่ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในระบบโรงเรียนที่เป็นเครือข่ายของ	 มพพ.และหน่วยงานภาคี	 และ
เด็กและเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกให้ด�าเนินโครงการ	 รวมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะ	 โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก
และเยาวชน	เพ่ือมกีารรบัรูเ้ก่ียวกับหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้ในรปูสิง่พิมพ์	และ	วีดทัิศน์

การเสริมสร้างพลังวุฒิอาสาธนาคารสมองในการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนา ภายใต้แผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 11
	 ในปี	 2556	ด�าเนินโครงการเสริมสร้างพลังวุฒิอาสาฯ	ร่วมกับภาคีการพัฒนา	 เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของ
คนในชุมชน	ท้องถิน่	มุง่เน้นการสร้างและพฒันาเครอืข่ายในท้องถิน่ร่วมกบัวฒุอิาสาฯ	ในการขบัเคลื่อนยทุธศาสตร์
ภายใต้แผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	11	สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม	และประสานความร่วมมือระหว่างภาคีการพัฒนาใน
การด�าเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน/พื้นที่	ที่เชื่อมโยงกับแผนชุมชน/ต�าบล	แผนอ�าเภอ	และ
แผนจังหวัด	ประกอบด้วย	2	กิจกรรม	ได้แก่	

 1.		การขับเคลื่อนการเสริมสร้างพลังวุฒิอาสาธนาคารสมองร่วมกับภาคีการพัฒนาเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน	 ท้องถ่ิน	 ใน	 20	 ชุมชน/พ้ืนท่ี	 4	 จังหวัด	 ได้แก่	 จังหวัดเชียงราย	 อุบลราชธานี	
นครศรีธรรมราช	 และพัทลุง	 วุฒิอาสาฯ	 ด�าเนินการขับเคลื่อนงานสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วง 
แผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	11	ได้แก่	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน	ได้แก่	
การอบรมฝีมือแรงงาน	ในด้านต่างๆ	ให้มีความสามารถ	ทักษะ	และมาตรฐานที่สูงขึ้น	ส่งเสริมการเรียนภาษาต่าง
ประเทศ	พัฒนาฝีมือแรงงานการดูแลผู้สูงอายุ	ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศ ในภูมิภาคเพื่อ
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	ด้วยการอบรมภาษาให้กับชุมชนเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น	ในการเตรียมความพร้อมการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตร	ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน	สนับสนุน
การท�าการเกษตรอินทรย์ี	การประกอบอาชพีเสรมิของชมุชน	การจดัท�าเตาชวีมวล	การเลีย้งผึง้โพรง	การแปรรปูสนิค้า
ผลิตภัณฑ์ชุมชน	และการพัฒนาคุณภาพส้มโอทับทิมสยาม	ส่งเสริมความรู้	 การท�าสวนยาง	ส่งเสริมการพัฒนา 
อาชพีเสรมิ	สร้างหมูบ้่านเศรษฐกจิพอเพียงต้นแบบ	และยุทธศาสตร์การเพ่ิมศกัยภาพและขดีความสามารถของ
ชุมชนในการจัดการปัญหาของชุมชนด้วยตนเอง ด้วยการจัดท�าโครงการอุทยานบึงบัว	 จังหวัดอุบลราชธาน	ี 
ครัวเรือนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวชีววิถี	และการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ	

 ส�าหรับการด�าเนินงานในระยะต่อไป	มุ่งเน้นการสร้างเสริมศักยภาพของวุฒิอาสาธนาคารสมอง	 โดยการ
เพ่ิมองค์ความรู้และความเข้าใจเรื่องยุทธศาสตร์ประเทศและการขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	
สนับสนุนการเชื่อมโยงเครือข่ายการท�างานระหว่างวุฒิอาสาฯ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  
ซึ่ง	 อปท.ต้องการความรู้	 ความเชี่ยวชาญ	และประสบการณ์จากวุฒิอาสาฯ	 ในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งตาม 
ความต้องการของชมุชน	ส่งเสรมิให้วฒุอิาสาฯ ขบัเคลือ่นงานในเชงิยทุธศาสตร์ตามแผนพัฒนาฯ ฉบบัท่ี 11 
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และยุทธศาสตร์ประเทศในพ้ืนท่ี/ชมุชนอย่างบรูณาการและเป็นองค์รวม	สอดคล้องกับหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง	
และเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ผลงานของวฒิุอาสาธนาคารสมองอย่างต่อเน่ือง	ผ่านส่ือหลากหลายช่องทาง	

 2.		การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง	 “การเสริมสร้างศักยภาพวุฒิอาสาธนาคารสมองในการขับเคลื่อน
ประเด็นการพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาฯ	ฉบับท่ี	 11	 ระดับภาค”	 เป็นการสร้างความรู้	 ความเข้าใจเก่ียวกับ
ยุทธศาสตร์ประเทศและกระตุ้นให้วุฒิอาสาฯ	 รวมกลุ่มด้วยกันเอง	และรวมกลุ่มกับภาคีการพัฒนาในพ้ืนท่ีในการ 
ขับเคลื่อนงานอย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยได้จัดประชุมวุฒิอาสาฯ	 ระดับภาค	 4	 ภาค	 5	 ครั้ง	 ได้แก่	 จ.เชียงใหม	่
อุบลราชธานี	กาญจนบุรี	นครศรีธรรมราช	และกรุงเทพมหานคร	สรุปผลได้ดังนี้	1) บทบาทของวุฒิอาสาฯ	ท�างาน
ทัง้เชงิรบัและเชงิรกุ	โดยการเป็นท่ีปรกึษา/พ่ีเลีย้งให้ความรู	้ข้อคดิเห็น	และข้อเสนอแนะ	ประสานเชือ่มโยงและด�าเนิน
กิจกรรมร่วมกับเครือข่ายต่างๆ	ในพื้นที่	และเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการต่างๆ	2) โครงสร้างการท�างาน	ท�างานใน
ลกัษณะคณะกรรมการวุฒอิาสาธนาคารสมองท่ีประกาศแต่งตัง้โดยผูว่้าราชการจงัหวัด	และจดัตัง้คณะท�างานด้าน
ต่างๆ	ตามความถนัด	และความเชี่ยวชาญของวุฒิอาสาฯ	3) รูปแบบการท�างาน ท�างานทั้งในระดับปัจเจกบุคคล
และรวมกลุ่ม	 โดยจัดให้มีการประชุมร่วมกันอย่างสม�่าเสมอ	มีสถานที่ท�างาน/ประชุมของวุฒิอาสาฯ	4)	 การสร้าง
เครือข่ายภาคีการพัฒนาต่างๆ	ของวุฒิอาสาฯ	ได้แก่	หน่วยงานราชการ	สถาบันการศึกษา	โรงเรียน	วัด	มูลนิธิ	
เอกชน	ชุมชน	และ	อปท.	ซึ่งวุฒิอาสาฯ	ส่วนใหญ่เริ่มต้นด้วยการท�างานแบบปัจเจกบุคคลมีการประสานการท�างาน
กับหน่วยงานท่ีตนเองรู้จัก	คุ้นเคย	แล้วจึงขยายผลเป็นการรวมกลุ่มมีแนวทางการท�างานท่ีเชื่อมโยงกับภาคีการ
พัฒนาในพื้นที่	 โดยการสร้างความสัมพันธ์กับจังหวัดประสานเชื่อมโยงการท�างานกับหน่วยงานในพื้นที่	 การเข้าไป
แนะน�าตวั/ช่วยงาน	จดัท�าและพฒันาโครงการ	ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐและเอกชน	และเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ผ่านสือ่ต่างๆ	และ	5) การสร้างเครอืข่ายวฒิุอาสาฯ ในจังหวดัและระหว่างจังหวดั/ภาค โดยการ
พัฒนาองค์กรภายใน	มปีระชมุร่วมกันอย่างน้อยเดอืนละ	1	ครัง้	จดัท�าท�าเนียบวฒุอิาสาฯ	ในจงัหวัด	เข้าร่วมกิจกรรม
กับวุฒิอาสาฯ	จังหวัดอื่น	มีการสื่อสารผ่าน	social	network	ต่างๆ	และจัดประชุมวุฒิอาสาฯ	ระดับภาคทุกปี
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กำรวิเครำะห์และเสนอควำมเห็นต่อรัฐบำล

» ในปี 2556 สศช. ได้เสนอควำมเห็นประกอบกำรพิจำรณำของคณะรัฐมนตรี แบ่งเป็น  
 ด้ำนเศรษฐกจิ ด้ำนสังคม ด้ำนเกษตร ทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม ด้ำนโครงสร้ำง 
 พื้นฐำน ด้ำนกำรกระจำยอ�ำนำจ และด้ำนควำมมั่นคง

» กำรวิเครำะห์และพิจำรณำงบลงทุนรัฐวิสำหกิจเพิ่มเติม ประจ�ำปีงบประมำณ 2556 จ�ำนวน  
 79 เรื่อง 

» กำรวิเครำะห์โครงกำรโครงสร้ำงพ้ืนฐำนท่ีส�ำคัญ สศช. ได้วิเครำะห์โครงกำรลงทุน 
 ขนำดใหญ่เสนอ กก.สศช. จ�ำนวน 19 เรื่อง โดย สำขำพลังงำนมำกที่สุด รองลงมำ 
 คือ สำขำสำธำรณูปกำร สำขำขนส่งและโลจีสติกส์ และสำขำกำรสื่อสำร
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การวิเคราะห์และเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี
การเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี
	 ในปีงบประมาณ	 2556	 สศช.	 จัดท�าความเห็นในส่วนท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเสนอประกอบการพิจารณาของ 
คณะรัฐมนตรี	แบ่งเป็น	(1)	ด้านเศรษฐกิจ	(2)	ด้านสงัคม	(3)	ด้านเกษตร	(4)	ด้านทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	
(5)	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(6)	ด้านการกระจายอ�านาจ	และ	(7)	ด้านความมั่นคง	แบ่งเป็น

 1.	 ด้านเศรษฐกิจ		จ�านวน	86	เรื่อง	โดยมีเรื่องที่ส�าคัญ	อาทิ	1)	มาตรการสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
อย่างมีเสถียรภาพ	2)	 ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ	พ.ศ.	 ...	 และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 (ฉบับที่	 ...	 )	พ.ศ.	 ...	 3)	 ร่างความตกลงมาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่การเป็น
พหุภาคีฉบับปรับปรุง	 4)	 ร่างกฎกระทรวงการคลังก�าหนดความเสียหายท่ีจะได้รับค่าเสียหายเบื้องต้น	จ�านวน 
ค่าเสียหายเบือ้งต้น	การร้องขอรบัและการจ่ายค่าเสยีหายเบือ้งต้น	พ.ศ.	...	5)	ร่างค�าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการพัฒนา
ระบบการประกันภัยไทย	 	 6)	 การขยายระยะเวลาโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบกิจการใน	 
3	จังหวัดชายแดนภาคใต้	 	7)	 ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร	 (ฉบับที่	 ..)	พ.ศ.	 ....	 (มาตรการ
ปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพ่ือส่งเสริมความเป็นธรรมและให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ)	 
8)	 ร่างข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดตั้ง	การบริหารจัดการ	และการประเมินผลทุนหมุนเวียน	พ.ศ.	 ....	 
9)	การขอลดหย่อนค่ารายปีภาษโีรงเรอืนและทีด่นิ	10)	มาตรการภาษเีพ่ือสนบัสนนุการลงทุนในการป้องกันภยัธรรมชาติ

 2.	 ด้านสังคม		จ�านวน	162	เรื่อง	ได้แก่
  2.1	การศึกษา	ที่ส�าคัญเช่น	1)	(ร่าง)	แผนการศึกษาแห่งชาติ	ฉบับปรับปรุง	(พ.ศ.2556-2559)		2)	(ร่าง)	
ยุทธศาสตร์การศึกษา	พ.ศ.	 2556-2558	 	 3)	 การขอขยายระยะเวลาการด�าเนินงานโครงการพัฒนาก�าลังคนด้าน
วิทยาศาสตร์	 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	 ระยะท่ี	 2	 4)	 โครงการเพ่ิมการผลิตและพัฒนาการจัดการ
ศึกษา	สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์	ปีการศึกษา	2557-2560		5)	การตั้งงบประมาณโครงการอาหารกลางวันนักเรียน	
ตามภาวะเศรษฐกิจ	 6)	 การปรับปรุงค่าตอบแทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปี	 2556	และปี	 2557		 
7)	การได้รับเงินประจ�าต�าแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา		8)	ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ	พ.ศ.	....		และ	9)	ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น	พ.ศ.	....

  2.2	 สุขภาพ	 ท่ีส�าคัญเช่น	 1)	 มาตรการต่อรองราคายาและเวชภัณฑ์ที่น�าเข้าจากต่างประเทศและม ี
ผู้จ�าหน่ายรายเดียว		2)	การขยายสิทธิรับบริการเจ็บป่วยฉุกเฉินของพนักงานรัฐวิสาหกิจ	และข้าราชการ/	พนักงาน
ส่วนท้องถ่ินตามนโยบายการบรูณาการระบบประกันสขุภาพของรัฐบาล	3)	โครงการผลิตแพทย์เพ่ิมแห่งประเทศไทย	
พ.ศ.	2556-2560		4)	แนวทางการจัดอัตราก�าลังและการบริหารจัดการในภารกิจบริการด้านสุขภาพ		5)	การให้การ
ดแูลทางการแพทย์และสาธารณสขุแก่คนต่างด้าวทีไ่ม่ได้อยู่ในระบบประกันสงัคม		6)	ขออนมุตัแิผนหลกัการแพทย์
ฉุกเฉินแห่งชาติ	ฉบับที่	2	พ.ศ.	2556-2559		7)	ยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ	พ.ศ.	2557-2559		
และ	8)	ข้อเสนอการด�าเนินการจ่ายค่าตอบแทนก�าลังคนด้านการสาธารณสุข	เป็นต้น

 	 2.3	 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองทางสังคม	 ท่ีส�าคัญเช่น	 1)	 การสนับสนุนมาตรการ 
ผลักดันการจัดสิ่งอ�านวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้	 	 2)	 ร่างแผน
ยุทธศาสตร์สวัสดิการสังคมไทยฉบับที่	2	(พ.ศ.2555-2559)	3)	ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง	พ.ศ.	...	
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4)	 ขอความเห็นชอบให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก	 5)	 ขอความเห็นชอบแผนแม่บทโครงการ
อนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังบวรสถานมงคล	 	6)	 ร่างพระราชบัญญัติอุปถัมภ์และคุ้มครองพุทธศาสนา	พ.ศ.	 .... 
7)	ร่างพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	(ฉบับที่...)	พ.ศ.	...	8)	ร่างปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยเรื่องการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งมาตรการคุ้มครองทางสังคม	9)	นโยบายการส่งเสริมธุรกิจเพ่ือสังคม	10)	 โครงการจัดเวที
ประชาเสวนา	หาทางออกประเทศไทย	 11)	 ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ	 เรื่อง	 “การพัฒนาคุณภาพชีวิต	ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยธรรมนูญสุขภาพระดับพ้ืนท่ี”	
12)	 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพเศรษฐกิจชุมชนพอเพียง	 เพ่ือแก้ไขปัญหายาเสพติด	และ13)	 โครงการยกระดับศูนย ์
การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนแฝก	เป็นศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง	และจ�าหน่ายสินค้าชุมชนตาม
ล�าน�้าแม่ลา	–	การ้อง	จ.สิงห์บุรี		เป็นต้น	

 	 2.4	ผู้สูงอายุและแรงงาน	ที่ส�าคัญเช่น	1)	การคุ้มครองประกันสังคมแก่แรงงานนอกระบบ	2)	การก�าหนด
อัตราค่าจ้างขั้นต�่า	 3)	 การบูรณาการกองทุนการออมแห่งชาติเข้ากับกองทุนประกันสังคม	4)	 ร่างพระราชบัญญัติ 
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน	 (ฉบับที่..)	พ.ศ...	 5)	 การจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัย	 และ
สภาพแวดล้อมในการท�างาน	 (องค์การมหาชน)	 6)	 ยุทธศาสตร์การพัฒนาก�าลังแรงงานในอุตสาหกรรม 
ยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์	7)	การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า	ลาว	และกัมพูชา	เป็นต้น

 3.	 ด้านเกษตร	ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	จ�านวน	178	เรือ่ง	ท่ีส�าคัญได้แก่	1)	โครงการแทรกแซง
ตลาดมันส�าปะหลัง	ปี	 2555	 -	 2556	 	 2)	มาตรการแก้ไขปัญหาไข่ไก่ล้นตลาด	 	 3)	มาตรการให้ความช่วยเหลือ 
ด้านหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์	กลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยปี	2554	ขอเงินงบกลางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบ
ภัยธรรมชาติปี	2555		4)	ร่างแถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมอาเซียนต่อการประชุมระดับสูง	ระหว่างสมัย
การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	ครั้งที่	11		5)	กรอบการเจรจาการจัดท�าข้อ
ตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ	 (VPA)	 ในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้	 ธรรมาภิบาล	และการค้า	 (FLEGT)	
ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป	(EU)	 	6)	การแก้ไขปัญหาของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้าง
อ่างเก็บน�้าห้วยปล้อง	อ�าเภอเทิง	จังหวัดเชียงราย		7)	ขออนุมัติให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับผู้น�า
ด้านน�้าแห่งภูมิภาคเอเชีย	–	แปซิฟิก	ครั้งที่	2	 (The	2nd	Asia	–	Pacific	Water	Summit:	2nd	APWS)	และแต่งตั้ง 
คณะกรรมการระดับชาติของไทยเพื่อเตรียมการจัดการประชุม2nd	APWS	ที่ประเทศไทย		8)	ร่างมาตรการป้องกัน
และแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันภาคเหนอื	9	จงัหวัด	ปี	2556		9)	ร่างแถลงการณ์เจนีวาว่าด้วยการจดัการสารเคมี
และกากของเสียอย่างปลอดภัย	ในการประชุมระดับสูง	(High-Level	Segment)	ของการประชุมรัฐภาคีสมัยสามัญ
ของอนุสัญญาบาเซลฯ	สมัยที่	11	อนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ	สมัยที่	6	และอนุสัญญาบาสตอกโฮล์ม	สมัยที่	6	และการ
ประชุมรัฐภาคีร่วมสมัยพิเศษ	 สมัยที่	 2	 ของ	 3	 อนุสัญญา	 	 10)	 โครงการปรับปรุงและพัฒนาพื้นท่ี	 โครงการ 
สวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติศรีนครเข่ือนขันธ์และพ้ืนที่กระเพาะหมูโดยรอบ	 อ�าเภอพระประแดง	 จังหวัด
สมุทรปราการ

 4.	 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ที่ส�าคัญได้แก่
 	 4.1	สาขาขนส่งและโลจิสติกส์	จ�านวน	121	เรื่อง	ที่ส�าคัญได้แก่		1)	ขอความเห็นชอบการก่อสร้างสะพาน
รถไฟระหว่างไทย-กัมพูชา	 	 2)	 ผลการเจรจาต่อรองกับบริษัท	 รถไฟฟ้ากรุงเทพ	จ�ากัด	 (มหาชน)	 งานสัญญาท่ี	 4	
โครงการรถไฟฟ้าสายสม่ีวง	 ช่วงบางใหญ่-บางซือ่	 (สถานีคลองบางไผ่-สถานเีตาปนู)	 	 3)	 ร่างพระราชกฤษฎีกาก�าหนด
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เขตที่ดินในบริ เวณที่ ท่ีจะเวนคืน	 เ พ่ือขยายทางหลวงท ้องถ่ิน	 สายเชื่อมระหว ่างถนนราษฎร ์อุ ทิศกับ 
ถนนเลียบวารี	พ.ศ.	 ....	4)	ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ	พ.ศ.	 ....	5)	ร่างกฎ
กระทรวงก�าหนดความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยท่ีผู้โดยสารต้องปฏิบัติในระหว่างการโดยสาร	 พ.ศ.	 ....	 
6)	การปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล	ค.ศ.	2006		7)	ขอลดหย่อนค่ารายปีการประเมินภาษีโรงเรือน
และที่ดินของการท่าเรือแห่งประเทศไทย	ณ	ท่าเรือแหลมฉบับ	ประจ�าปีภาษี	2555	ของท่าเทียบเรือ	บี	1	ถึง	บี	4		 
8)	 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ	 เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการจัดท�าร่าง
พระราชบัญญัติให้อ�านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งของประเทศ	พ.ศ.	....	
9)	 รายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 การส่ือสาร	 และโทรคมนาคม	
วุฒิสภา	เรื่อง	การพัฒนาและบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์เชิงอิเล็กทรอนิกส์(e-Logistics)	และ	10)	การเบิกจ่าย
ค่าชดเชยทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้าง	เยียวยา	ชาวบ้านผู้ครอบครองที่สาธารณประโยชน์ซึ่งได้รับผลกระทบจากการ
ด�าเนินการก่อสร้างศูนย์ระบบโลจิสติกส์

 	 4.2	 สาขาพลังงาน	 จ�านวน	49	 เรื่อง	 ท่ีส�าคัญได้แก่	 1)	แผนการด�าเนินงาน	งบประมาณรายจ่าย	และ
ประมาณการรายได้ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2557	ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน	 	 2)	การ 
ลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลต่อการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศใน 
อนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง	(Inter-Governmental	MOU	for	the	Establishment	of	The	Regional	Power	Coordination	
Centre	 in	Greater	Mekong	Sub	region	 :	 IGM)	 	3)	แนวทางการแก้ไขปัญหาราษฎร	5	หมู่บ้านในพื้นที่อ�าเภอ
แม่เมาะ	จงัหวัดล�าปางร้องเรยีนขออพยพ		4)	การร่วมทุนโครงการไฟฟ้าพลังน�า้น�า้เงีย๊บ	1	สาธารณรฐัประชาธิปไตย
ประชาชนลาวของบริษัท	กฟผ.อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด	5)	การขอโอนสัมปทานปิโตรเลียมเลขที่	1/2547/67	แปลง
ส�ารวจบนบกหมายเลข	L10/43	และ	L11/43		6)	ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมน�้ามัน
เชื้อเพลิง	พ.ศ.	2542	รวม	4	ฉบับ		7)	องค์กรร่วมไทย–มาเลเซียขอความเห็นชอบในร่างข้อตกลงว่าด้วยการร่วมกัน
ผลิตปิโตรเลียม(Unitization	Agreement:	UA)	 ระหว่างองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย	 (MTJA)	และบริษัท	Petroliam	
Nasional	Berhad	(Petronas)	ส�าหรบัการร่วมกันผลติปิโตรเลียมแหล่งสุริยา	(Suriya)	ในแปลง	A18	ของพ้ืนท่ีพัฒนา
ร่วมไทย-มาเลเซยีกับแหล่งสรุยิา	เซลาตนั	(Suriya	Selatan)	ในแปลง	PM2	ของประเทศมาเลซยี		8)	โครงการปรบัปรงุ
พลังน�้าเขื่อนศรีนครินทร์	เครื่องที่	1	–	3		และ	9)	โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบริเวณจังหวัดอุบลราชธานี	ยโสธร	
และอ�านาจเจริญเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

  4.3	สาขาสือ่สาร	จ�านวน	25	เรือ่ง	ทีส่�าคญัได้แก่	1)	แนวทางการด�าเนินกิจการของรฐัภายหลงัจากสญัญา
ร่วมลงทนุสิน้สดุของ	บรษิทั	ทโีอท	ีจ�ากัด	(มหาชน)	และบริษทั	กสท.	โทรคมนาคม	จ�ากัด	(มหาชน)		2)	การก�าหนดหลัก
เกณฑ์ราคากลางการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์	3)	ความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่าง
ประเทศในการจัดประชุมสุดยอดผู ้น�าเอเซียและแปซิฟ ิค	 4)	 ขออนุมัติหลักการเพ่ือด�าเนินการประมูล 
ใบอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ส�าหรับกิจการที่ใช้คลื่นความถี่	5)	แผนการบริหารจัดการสินทรัพย์ที่
ได้มาจากสัมปทาน	และแนวทางการขอปรบัปรงุการใช้งานคลืน่ความถ่ีของบรษิทั	กสท.	โทรคมนาคม	จ�ากัด	(มหาชน)	
และบริษัท	 ทีโอที	 จ�ากัด	 (มหาชน)	6)	 ร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ 
ในการจัดงาน	 ITU	TELECOM	WORLD	2013	 	 7)	 ร่างแผนปฏิบัติการเพ่ือผลักดัน	ส่งเสริม	 เร่งรัด	และติดตาม 
ผลการด�าเนินงาน	IPV6	ในประเทศไทย		8)	การจัดสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น�้าใยแก้ว	APG	(Asia	Pacific	Gateway)	
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ของบรษิทั	กสท.โทรคมนาคมจ�ากดั	(มหาชน)		9)	ยทุธศาสตร์การบรูณาการรฐับาลอเิลค็ทรอนคิส์	และ	10)	แนวทาง
ยกระดับการให้บริการประชาชนผ่านบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ	

 	 4.4	 สาขาสาธารณูปการ	 จ�านวน	 8	 เรื่อง	 ท่ีส�าคัญได้แก่	 1)	 ขอให้พิจารณาเรื่องการแก้ไขปัญหา 
ความเดือดร้อนของประชาชน	กรณีการขออนุญาตก่อสร้างอาคารในพ้ืนที่รับผิดชอบของส�านักงานเขตทวีวัฒนา	
(ชมุชนรมิทางรถไฟสายใต้	–	ตะวนัตก)		2)	รายงานการประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารรฐัสภาแห่งใหม่	พร้อม
อาคารประกอบ	3)	ข้อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	กรณีการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
ของโครงการบ้านมั่นคง	 	 4)	 ขอขยายกรอบงบลงทุนเพ่ิมเติมโครงการบ้านสวัสดิการเพ่ือข้าราชการ	 โครงการบ้าน
ธนารักษ์		5)	การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่	สปป.ลาว	ส�าหรับโครงการพฒันาระบบประปา		และ	6)	ขออนุมัติ
ให้เอกชนร่วมงานในโครงการพัฒนาที่ดินบริเวณพ้ืนท่ีสยามสแควร์บางส่วน	 (อาคารกลุ่มL)	 ตามพระราชบัญญัติ 
ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด�าเนินการในกิจการของรัฐ	พ.ศ.2538

  4.5	ด้านรัฐวิสาหกิจ	จ�านวน	47	 เรื่อง	ที่ส�าคัญได้แก่	1)ขออนุมัติกู้เงินประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2556	
ของการรถไฟแห่งประเทศไทย	 	 2)	 ข้อเสนอการรับเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ	ประจ�าปีงบประมาณ	2557	ของ 
การรถไฟแห่งประเทศไทยและองค์การขนส่งมวลชนกรงุเทพ		3)	ขออนุมตักู้ิเงินในประเทศเพ่ือการปรบัโครงสร้างหน้ี
เงินกู้ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยในปีงบประมาณ	2556	4)	 ขออนุมัติแผนการกู้เงินในประเทศเพ่ือการปรับ
โครงสร้างหนี้เงินกู้ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยในช่วงระยะเวลา	5	ปี	(ปีงบประมาณ	2557	–	2561)	โดยการ
กู้	Roll	–	Over		5)	ขอขยายระยะเวลาด�าเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทาง		6)	ร่าง
พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส�าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ	(ฉบับที่	 ..)พ.ศ.	....	7)	ขอลดหย่อน
ค่ารายปีและค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินโรงไฟฟ้าจะนะของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	และ	8)	การกู้เงินป ี
งบประมาณ	2556	ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	

 5.	 ด้านการกระจายอ�านาจ	ทีส่�าคญัเช่น	1)	(ร่าง)	พระราชบญัญัตเิปลีย่นแปลงฐานะขององค์การบรหิารส่วน
ต�าบลเป็นเทศบาลต�าบล	พ.ศ.	...(ต.ค.55)		2)	ขออนุมตังิบประมาณเพ่ือด�าเนินการจ้างเหมาบริการลูกจ้างสนับสนุน
การขับเคลื่อนงานนโยบายรัฐบาล	และการให้บริการประชาชนในพ้ืนที่	 ปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2556	 ของกระทรวง
มหาดไทย	(มิ.ย.56)	

 6.	 ด้านความมั่นคง	ที่ส�าคัญเช่น	1)	ขออนุมัติหลักการแผนงานการด�าเนินกิจกรรมพัฒนาความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพ่ือนบ้านและนานาประเทศ	 (ธ.ค.55)	 	 2)	 การบริหารงานบุคคลส�าหรับ
ข้าราชการพลเรือนประจ�า	กอ.รมน.	 (ก.พ.56)	 	 3)	การขออนุมัติจัดตั้งกรมทหารพรานนาวิกโยธิน	กองทัพเรือ	 เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้	 (มี.ค.56)	 4)	 ขออนุมัติก่อหน้ีผูกพันข้ามปีงบประมาณ
โครงการปรับปรุงขีดความสามารถเครื่องบินขับไล่แบบ	19/ก	ระยะที่	3	ช่วงที่	2	(มี.ค.56)		5)	การขอรับการสนับสนุน
งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	2556	 เพิ่มเติม	 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อยุทโธปกรณ์พิเศษส�าหรับ
สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจสกัดกั้นยาเสพติดในพื้นที่ชายแดน	(มี.ค.56)		6)	ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความ
มัน่คงของชาต	ิ(พ.ศ.2556-2560)	(เม.ย.	56)	7)	ขออนุมตัก่ิอหน้ีผูกพันข้ามปีงบประมาณโครงการจดัหาเฮลคิอปเตอร์
แบบใช้งานทั่วไป	(พ.ค.56)		8)	การขอรับบ�านาญพิเศษสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน	(พ.ค.56)	9)	การขออนุมัติ 
ลงนามในข้อตกลงว่าด้วยการซื้อขายสะพานเครื่องหนุนมั่นขนาดหนัก	 ในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทย	 (มิ.ย.56)	 
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10)	 โครงการเกษียณอายุราชการก่อนก�าหนดของกระทรวงกลาโหม	 ประจ�าปีงบประมาณ	2557-2561	 (มิ.ย.56)	 
11)	โครงการการจัดหาเครื่องบินรับ-ส่งบุคคลส�าคัญ	(มิ.ย.56)	12)	ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ�า
ปีงบประมาณ	2556	งบกลาง	รายการเงนิส�ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉกุเฉินหรอืจ�าเป็น	(ขอรบัการสนับสนุนงบกลาง-ชดเชย
ที่ปรับแผนไปซ่อม	Alpha	Jet-ทอ.)(ก.ค.	56)	13)	ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการก่อหนี้ผูกพันข้าม
ปีงบประมาณ	โครงการจัดหาเรือฟริเกตระยะที่	1	จ�านวน	1	ล�า	(ก.ค.	56)	14)	ขออนุมัติลงนามในข้อตกลงว่าด้วย
การซือ้ขายตามโครงการขยายขีดความสามารถในการผลติดนิส่งลูกระเบดิจากเครือ่งยิงลูกระเบดิ	ระยะท่ี	1(ก.ค.	56)	
15)	 การขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณโครงการปรับปรุงเรือล่าท�าลายทุ่นระเบิดใกล้ฝั่งชุดเรือหลวง
บางระจัน	จ�านวน	2	ล�า	(ตั้งแต่ปีงบประมาณ	2555	ถึงปีงบประมาณ	2559)(ส.ค.56)	16)	ร่างระเบียบส�านักนายก
รัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารยุทธศาสตร์แก้ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบ	พ.ศ.	…(ก.ย.56)

การวิเคราะห์และพิจารณางบลงทุนรัฐวิสาหกิจเพิ่มเติม ประจ�าปีงบประมาณ 2556
	 ตามที่	ครม.	ได้มอบหมายให้	สศช.	เป็นผู้พิจารณาการลงทุนที่ขอเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ	2556	ได้แก่	
การเปล่ียนแปลง/เพ่ิมเติมงบลงทุน	สศช.ได้วิเคราะห์การลงทุนที่ขอเพ่ิมเติม	 เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบ	ประธาน	
กก.สศช.	ในนาม	กก.สศช.	จ�านวนทัง้สิน้	79	เรือ่งท่ีส�าคญัได้แก่	บรษิทั	ปตท.	จ�ากัด(มหาชน)	การรถไฟแห่งประเทศไทย	
การรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	และบริษัท	ทีโอที	จ�ากัด(มหาชน)

การวิเคราะห์โครงการที่ส�าคัญ
	 ในปีงบประมาณ	 2556	 สศช.	 ได้วิเคราะห์โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของหน่วยงานภาครัฐ	 เพ่ือเสนอ 
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 (กก.สศช.)	 พิจารณาให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแห่ง 
พระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	พ.ศ.	2521	รวม	19	เรื่อง	ได้แก่	
	 1.	 สาขาขนส่งและโลจิสติกส์	จ�านวน	3	โครงการ	ได้แก่	
	 	 1.1	 โครงการจัดหารถไฟฟ้าธรรมดา	(City	Line	Airport	Rail	Link)	จ�านวน	7	ขบวน	ของบริษัทรถไฟฟ้า	
ร.ฟ.ท.	จ�ากัด	วงเงินลงทุน	5,200.46	ล้านบาท	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	และค่าอะไหล่ส�ารอง	10%)	เพื่อทดแทนขบวน
รถไฟทีจ่ะครบก�าหนดซ่อมวาระหนกั	(Overhaul)	เมือ่ว่ิงครบระยะทาง	1	ล้านกิโลเมตร	และเพ่ือเพ่ิมรายได้เชงิพาณิชย์
ด้านการโดยสารรถไฟฟ้า	เพิ่มความปลอดภัยในการเดินขบวนรถไฟฟ้าของโครงการ	Airport	Rail	Link	(ARL)	และ
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการเป็นทางเลือกให้กับประชาชนในการเลือกระบบการขนส่งโดยสารเพ่ือการเดินทาง	 โดยมี
ระยะเวลาด�าเนินงาน	3	ปี	(พ.ศ.2556	–	2559)

 	 1.2	 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว	 ช่วงหมอชิต–สะพานใหม่-คูคต	 ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 
แห่งประเทศไทย	 วงเงินลงทุน	 38,165	ล้านบาท	 เพ่ือรองรับจ�านวนผู้โดยสารตามแนวถนนพหลโยธิน	 –ล�าลูกกา	 
โดยเริ่มต้นบริเวณห้าแยกลาดพร้าวสิ้นสุดบริเวณคลองสอง	มีระยะทางประมาณ	18.40	กิโลเมตร	ประกอบไปด้วย	
สถานีรับส่งผู้โดยสารจ�านวน	16	สถานี	มีระยะเวลาก่อสร้าง	และทดสอบระบบพร้อมเปิดใช้บริการประมาณ	5	ปี	
(ก.ค.2557	–	พ.ค.	2561)

 	 1.3	 โครงการลงทุนจัดตั้งสายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์	 ของบริษัท	การบินไทย	จ�ากัด	 (มหาชน)	 วงเงิน
ลงทุน	 1,800	ล้านบาท	 เพ่ือด�าเนินธุรกิจสายการบินภายใน	–	นอกประเทศ	 ในระยะทางการบินไม่เกิน	4	 ชั่วโมง	 
ซึ่งเชื่อมต่อเส้นทางบินของการบินไทย	 โดยเน้นท่ีภูมิภาคอาเซียน	ประเทศจีน	และอินเดีย	 โดยด�าเนินการลงทุน 
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จัดตั้งสายการบินในปี	2555	–	2556	และจะเช่าช่วงเครื่องบิน	A320-200	จากบริษัท	การบินไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	
จ�านวน	20	ล�า	ซึ่งจะรับมอบเครื่องบินดังกล่าวได้ทั้งหมดภายใน	ปี	2560

 2.	 สาขาพลังงาน	จ�านวน	10	โครงการ	ได้แก่		
	 	 2.1	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครวัเรอืนทีห่่างไกลของการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค	วงเงนิลงทนุ	1,980	ล้านบาท 
เพ่ือขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครวัเรอืนท่ีห่างไกลมไีฟฟ้าใช้ทุกหลงัคาเรือน	ระยะเวลาด�าเนินงาน	6	ปี	(พ.ศ.2555-2560)

 	 2.2	โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า	ของการไฟฟ้า
ฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย	วงเงนิลงทุน	12,000	ล้านบาท	วัตถุประสงค์เพ่ือเสรมิความมัน่คงระบบไฟฟ้า	เพ่ิมขดีความ
สามารถของระบบไฟฟ้าในพ้ืนที่ภาคตะวันออกในการรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้า	 และแก้ไขข้อจ�ากัดด้านระบบ
กระแสลัดวงจรในระยะยาว	ระยะเวลาด�าเนินงาน	7	ปี	(พ.ศ.2556	-2562)

 	 2.3	 โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบริเวณจังหวัดอุบลราชธานี	ยโสธร	และอ�านาจเจริญ	 เพ่ือรับซื้อไฟฟ้า
จากโครงการในสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว	(สปป.ลาว)	ของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย	วงเงนิ
ลงทุน	7,300	ล้านบาท	โดยมวัีตถปุระสงค์เพ่ือก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังน�า้เข่ือนเซเปียนเซน�า้น้อยใน	
สปป.ลาว	ตามก�าหนดใน	Tariff	MOU	โดยระยะเวลาด�าเนินงาน	6	ปี	4	เดือน	(พ.ศ.	2555-2561)

 	 2.4	แผนพัฒนาระบบไฟฟ้าในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	 11	พ.ศ.	2555-2559	
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	วงเงินลงทุน	 146,072	ล้านบาท	 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบจ�าหน่ายให ้
ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	ระยะเวลาด�าเนินงาน	6	ปี	(พ.ศ.	2556	–	2561)

 	 2.5	 โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่	ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	วงเงินลงทุน	
3,687	ล้านบาท	เพื่อขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน	ระยะเวลาด�าเนินงาน	5	ปี	(พ.ศ.	
2556-2560)

 	 2.6	แผนงานเปลีย่นระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดนิรชัดาภิเษก	ของการไฟฟ้านครหลวง	วงเงนิ
ลงทุน	9,089.58	ล้านบาท	เพ่ือเพ่ิมความเชือ่ถือได้ของระบบไฟฟ้า	และรองรบัความต้องการไฟฟ้าทีเ่พ่ิมขึน้ในอนาคต
ในพื้นที่บริเวณถนนรัชดาภิเษก	อโศก	พระราม	9	รวมทัง้เพื่อเพิม่	ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	
และช่วยปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์และรักษาสิ่งแวดล้อมให้สวยงาม	ระยะเวลาด�าเนินงาน	8	ปี	(พ.ศ.2556	-2563)

 	 2.7	 โครงการขยายระบบไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ	 และปริมณฑลระยะท่ี	 3	 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย	วงเงินลงทุนจ�านวน	12,100	ล้านบาท	 เพ่ือสนองความต้องการไฟฟ้าท่ีเพ่ิมขึ้นในเขตกรุงเทพฯ	และ
ปริมณฑล	 เสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า	สนับสนุนการขยายและปรับปรุงระบบจ�าหน่ายของการไฟฟ้านครหลวง	
ระยะเวลาด�าเนินงาน	5	ปี	5	เดือน	(พ.ศ.2556-2561)

 	 2.8	โครงการโรงไฟฟ้าเพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ	เครื่องที่	4	-	7	ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	
วงเงินลงทุน	 จ�านวน	36,811.00	ล้านบาท	 เพ่ือสร้างโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ	 เครื่องท่ี	 4	 –	 7	 โดยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าให้สูงขึ้น	 ซึ่งสามารถลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิง	 และมีผลให้ปริมาณการปล่อย 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดลง	ระยะเวลาด�าเนินงาน	4	ปี	(พ.ศ.2557	-	2561)
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 	 2.9	โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบศูนย์สัง่การจ่ายไฟ	ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	วงเงนิลงทนุ	4,530	ล้านบาท	
เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมประสทิธิภาพระบบศนูย์สัง่การจ่ายไฟท้ังในส่วนระบบฮาร์ดแวร์	และซอฟท์แวร์ให้สอดคล้องกับ
แนวทางการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ	 (PEA	Smart	Grid)	และบูรณาการกับระบบท่ีเก่ียวข้องต่างๆ	 รวมทั้ง 
เ พ่ือเ พ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงข ่ายสื่อสาร	 (Main	 Communicat ion	 Backbone) 
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ให้สามารถจัดการควบคุมระบบไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ระยะเวลาด�าเนินงาน	6	ปี	 
(พ.ศ.2556-2561)

 	 2.10	 โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนท่ีห่างไกล	 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 วงเงินลงทุน	 
1,215	ล้านบาท	 เพ่ือขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนท่ีห่างไกลมีไฟฟ้าใช้ทุกหลังคาเรือน	 ระยะเวลาด�าเนินงาน	 
6	ปี	(พ.ศ.2555-2560)

 3.	 สาขาสื่อสาร	2	โครงการ	ได้แก่	
	 	 3.1	การจัดสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น�้าใยแก้ว	APG	(Asia	Pacific	Gateway)	ของบริษัท	กสท.	โทรคมนาคม	
จ�ากัด	 (มหาชน)	 วงเงินลงทุน	 2,055.74	 ล้านบาท	 เพ่ือให้โครงข่ายสื่อสัญญาณระหว่างประเทศมีความมั่นคง	 
มเีสถียรภาพและมศีกัยภาพทัดเทียมกับประเทศต่างๆ	ในภูมภิาค	และกระจายความเส่ียงกรณีระบบเคเบลิใต้น�า้ใยแก้ว
สายหลักประสบปัญหา	ตลอดจนรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 (AEC)	 ในปี	 2558	 ระยะเวลา 
ด�าเนินงาน	3	ปี	(พ.ศ.	2556	-	2558)

 	 3.2	โครงการปรบัปรงุการให้บรกิารโทรศัพท์เคล่ือนท่ี	และขอยกเลิกโครงการขยายโครงข่ายโทรศพัท์เคลือ่นท่ี
ระบบ	CDMA	ของบริษัท	กสท.	โทรคมนาคม	จ�ากัด	(มหาชน)	วงเงินลงทุน	216,018.59	ล้านบาท	เพื่อปรับรูปแบบ
การด�าเนินธุรกิจสื่อสารไร้สายของ	กสท.	 ให้เหมาะสมและแข่งขันได้	 	 โดยการขยายโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ี	 
ให้ทันต่อความต้องการของผูบ้รโิภคและการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยี	ตลอดจนขยายฐานลูกค้ากลุ่มใหม่	เพ่ือเพ่ิม
รายได้ในกลุ่มธุรกิจสื่อสารไร้สาย	ชดเชยรายได้จากสัมปทาน	ระยะเวลาด�าเนินงาน	ตั้งแต่	พ.ศ.	2556	-	2568

 4.	 สาขาสาธารณูปการ	4	โครงการ	ได้แก่
	 	 4.1	แผนการลงทุนหลักเพ่ือพัฒนาระบบประปา	การประปาส่วนภูมิภาค	สาขาเชียงใหม่	ปี	 2556-2570	 
ของการประปาส่วนภูมิภาค	วงเงินลงทุน	2,257.325	ล้านบาท	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบผลิต	 ระบบส่งน�้า	และ
ระบบจ�าหน่ายน�้า	ให้สามารถบริการน�้าประปาแก่ประชาชนได้อย่างเพียงพอในอีก	15	ปี	ข้างหน้า	ครอบคลุมพื้นที่
อ�าเภอเมืองเชียงใหม่	สันทราย	สันป่าตอง	ดอยสะเก็ด	สันก�าแพง	หางดง	และชุมชนบริเวณใกล้เคียง	รวมทั้งส่งเสริม
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จ�าเป็นต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	และกระจาย
ความเจริญไปสู่ภูมิภาค	 เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นแหล่งท่องเท่ียวส�าคัญที่ 
ท�ารายได้ให้กับประเทศ	ระยะเวลาด�าเนินงาน	8	ปี	(2556-2563)

 	 4.2	 โครงการพัฒนาท่ีอยู่อาศัย	 ชุดท่ี	 1	ภายใต้แผนพลิกฟื้นองค์กร	 ของการเคหะแห่งชาติ	 วงเงินลงทุน	
43,753.438	ล้านบาท	เพ่ือตอบสนองความต้องการท่ีอยู่อาศยัของประชาชนในระดบัราคาท่ีกลุ่มเป้าหมายสามารถ
รับภาระได้	โดยน�าสินทรัพย์รอการพัฒนาทั้งที่เป็น	Sunk	Cost	(ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโครงการบ้านเอื้ออาทร)	และ	
Land	Bank	ที่มีศักยภาพมาพัฒนาโครงการให้เกิดประสิทธิภาพ	ระยะเวลาด�าเนินงาน	5	ปี	(พ.ศ.	2556-2560)



รายงานประจำ ปี 2556 133

 	 4.3	แผนการลงทุนหลักโครงการเพ่ือการพัฒนาปี	 2556-2559	ของการประปาส่วนภูมิภาค	วงเงินลงทุน	
46,552.920	ล้านบาท	เพื่อให้สามารถบริการน�้าประปาแก่ประชาชน	และนักท่องเที่ยวได้เพิ่มขึ้นอย่างเพียงพอและ
ทั่วถึงในอีก	10	ปีข้างหน้า	ระยะเวลาด�าเนินงานประมาณ	2-3	ปี

 	 4.4	แผนการลงทุนโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่	1	ปี	2557	–	2560	ภายใต้แผนพลิกฟื้นองค์กร	ของการ
เคหะแห่งชาติ	วงเงินลงทุน	34,198.475	ล้านบาท	เพื่อตอบสนองความต้องการที่อยู่อาศัยของประชาชนในระดับที่
กลุม่เป้าหมายสามารถรบัภาระได้	และบรหิารจดัการสนิทรพัย์รอการพัฒนาทีเ่ป็น	Sunk	Cost	(ทีดิ่นและสิง่ปลกูสร้าง
จากโครงการบ้านเอื้ออาทร)	 และ	 Land	Bank	 ให้เกิดประสิทธิภาพระยะเวลาด�าเนินงานแต่ละโครงการใช้เวลา
ก่อสร้าง	12-24	เดือน	โดยคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างโครงการในไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ	2557
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กำรสร้ำงองค์ควำมรู ้ , กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร, กำรสื่อสำรเพื่อกำรพัฒนำ

»  กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ เช่น กำรจัดประชุมประจ�ำปี 2556 ของ สศช. กำรจัดท�ำรำยงำน 
 ภำวะสังคมรำยไตรมำสและรำยปี กำรศึกษำผลกระทบของกำรจัดตั้งประชำคมเศรษฐกิจ 
 อำเซียนในปี 2558 ต่อโครงสร้ำงเศรษฐกิจมหภำคของไทย กำรเตรียมควำมพร้อมด้ำน 
 กำรเงนิ กำรคลงั และกำรค้ำ กำรลงทนุเพ่ือเข้ำสูป่ระชำคมอำเซยีน  กำรสัมมนำทำงวชิำกำร 
 สำยงำนเศรษฐกิจ ประจ�ำปี 2556 กำรพัฒนำแบบจ�ำลองก�ำลังแรงงำนและกำรมีงำนท�ำ 
 เพื่อกำรวำงแผนผลิตก�ำลังคนท่ีสอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศในอนำคต  
 กำรจดัท�ำรำยงำนกำรพฒันำคนของประเทศไทย พ.ศ. 2556 กำรศกึษำเพ่ือจดัท�ำแผนบรูณำกำร 
 พฒันำพ้ืนท่ีสงูในลุม่น�ำ้กก  กำรจดัประชมุสมัมนำร่วมกบักองทนุประชำกรแห่งสหประชำชำติ  
 (UNFPA) กำรศึกษำรปูแบบและแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรลดปัญหำหมอกควันในระดบัพ้ืนที่ 
 ภำคเหนือ 

»  กำรสื่อสำรเพื่อกำรพัฒนำ เช่น กำรประชำสัมพันธ์เพื่อกำรพัฒนำประเทศ ห้องสมุด 
 สุริยำนุวัตรศูนย์รวมองค์ควำมรู้กำรพัฒนำประเทศ และศูนย์บริกำรข้อมูลข่ำวสำรของ  
 สศช. เป็นต้น

»  กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร เช่น กำรปรับปรุงและพัฒนำ 
 ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ สศช. 
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การสร้างองค์ความรู้
การประชุมประจ�าปี 2556 ของ สศช.
	 สศช.	ได้จดัประชมุประจ�าปี	2556	เรือ่ง	“เส้นทางประเทศไทย...สูป่ระชาคมอาเซยีน”	เมือ่วันจนัทร์ท่ี	16	กันยายน	
2556	ณ	ศนูย์แสดงสนิค้าและการประชมุอมิแพ็ค	เมอืงทองธาน	ีจงัหวัดนนทบรีุ	เพ่ือให้ได้ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ
จากภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนในมมุมองทีห่ลากหลายและประเดน็ท่ีชดัเจนในการก�าหนดแนวทางด�าเนินการให้เกิด
ผลอย่างเป็นรูปธรรม	ส�าหรบัการเตรียมความพรอ้มเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยมีผู้เขา้รว่มประชุมจ�านวน	1,947	คน

 การประชมุครัง้นี	้สศช.	ได้ส�ารวจความคดิเห็นผู้เข้าร่วมประชมุฯ	เก่ียวกับการได้รบัประโยชน์และความคุม้ค่าที่
ได้รับรู้สาระส�าคัญและแนวทางการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในด้านเศรษฐกิจทั้งการเงิน	การคลัง	
การค้าการลงทุน	ด้านสังคมไทย	ผู้ประกอบการไทย	 โครงสร้างพ้ืนฐาน	 การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม	 และการ 
	เตรียมความพร้อมในระดับพื้นที่	รวมทั้งความพึงพอใจเกี่ยวกับการอ�านวยการจัดประชุมประจ�าปีของ	สศช.	พบว่า	
ผูต้อบแบบสอบถามร้อยละ	57.51	เห็นว่าการเข้าร่วมประชมุประจ�าปีในครัง้นีไ้ด้รบัประโยชน์และมคีวามคุม้ค่ามาก	
เมื่อพิจารณาถึงเหตุผล	พบว่า	ร้อยละ	35.40	เห็นว่าได้รับความรู้	ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ	AEC	ทราบแนวทาง
การด�าเนินงานของภาครฐัเพ่ือเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน	ร้อยละ	33.60	เหน็ว่าก่อให้เกิดความตืน่ตวั	ในการปรบัตัวเพ่ือ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน	 รวมท้ังสาระการจัดประชุม	สามารถก่อให้เกิดการสร้างกระบวนการการเรียนรู้ร่วมกันเพ่ือ
เตรียมพร้อมต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคต	ทั้งนี้	 เห็นว่าสามารถน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวางแผน
ของหน่วยงานมากที่สุดร้อยละ	23.92	รองลงมาน�าไปใช้ในการจัดท�าแผนพัฒนา	ร้อยละ	22.28	และน�าไปใช้ในการ
ศึกษาวิจัย	การบรรยาย	การเรียนการสอน	และจัดท�าเอกสารเผยแพร่
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 ส�าหรบั	แนวทางการการเตรยีมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซยีนในด้านต่างๆ	ผู้เข้าร่วมประชมุเห็นด้วยระดบั
ปานกลางในประเด็นการเตรียมความพร้อมด้านการเงิน	การคลัง	และการค้าการลงทุนเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
มากทีส่ดุร้อยละ	51.31	การสร้างสงัคมผูป้ระกอบการไทยร้อยละ	50.24	การสร้างสรรค์สังคมไทยสูป่ระชาคมอาเซยีน
ร้อยละ	 45.76	 การเตรียมความพร้อมระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียนร้อยละ	 43.10	 
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมร้อยละ	42.68	และการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานร้อยละ	40.63	นอกจากนี้	ผู้เข้าร่วม
ประชมุเห็นด้วยเกีย่วกับแนวทางการเตรยีมความพร้อมเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีนท่ีน�าเสนอในทีป่ระชมุ	สามารถน�าไป
เป็นแนวทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมในระดับปานกลางมากที่สุดร้อยละ	51.82	

การจัดท�ารายงานภาวะสังคมรายไตรมาสและรายปี
	 สศช.	ได้จดัท�ารายงานภาวะสงัคมสูส่าธารณชนเพ่ือสะท้อนสถานการณ์และความเคลือ่นไหวทางสงัคมทีเ่กิดขึน้	
ตลอดจนผลกระทบทางสังคมในมิติต่างๆ	เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนเชิงนโยบายในการดูแล	แก้ไข	และป้องกันผล 
กระทบที่เกิดขึ้นในสังคมในปีงบประมาณ	2556	ช่วง	9	เดือนที่ผ่านมา	สรุปได้ดังนี้

 การมงีานท�าและคณุภาพคน	:	อตัราการว่างงานอยู่ท่ีร้อยละ	0.77	การเพ่ิมขึน้ของค่าจ้างขัน้ต�า่แม้จะไม่ส่งผล
ต่อการว่างงานมากนัก	แต่ชั่วโมงการท�างานภาคเอกชนลดลงและผู้ท�างานต�่าระดับเพ่ิมขึ้น	 ผลตอบแทนท่ีแท้จริง
เพิ่มขึ้นร้อยละ	9.3	ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้นร้อยละ	3.9	การเพิ่มผลิตภาพจึงยังเป็นประเด็นส�าคัญเพื่อรักษา
ขีดความสามารถในการแข่งขัน	 การยกระดับคุณภาพการศึกษารวมท้ังสร้างโอกาสทางการศึกษาในเด็กยากจน	 
โรคอ้วนและขาดสารอาหารในเด็ก	รวมถึงการเฝ้าระวังโรคอุบัติซ�้า	เช่น	ไข้เลือดออก

 พฤติกรรมและความเป็นอยู่ของคน	 :	 รายจ่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีแนวโน้มลดลง	 ส่วนยาสูบเพ่ิมขึ้น 
เลก็น้อย	โดยผูม้รีายได้น้อยมีสดัส่วนรายจ่ายเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์และยาสบูเป็น	1.6	เท่าของรายจ่ายด้านการศกึษา	
ส่วนหนี้สินครัวเรือนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น	โดยเฉพาะสินเชื่ออุปโภคบริโภค	ขณะที่ความสามารถในการจ่ายคืนลดลง

 ความม่ันคงทางสงัคม	:	คดยีาเสพตดิยังรนุแรงและมแีนวโน้มเพ่ิมขึน้จากการเร่งรดัปราบปราม	ภายใต้กรอบ
นโยบาย	อุบัติเหตุจราจรยังคงเป็นปัญหาส�าคัญซึ่งต้องเร่งยกระดับความปลอดภัย	โดยปรับพฤติกรรมการขับขี่และ
บังคับใช้กฎหมายให้เข้มงวดมากขึ้น	ด้านหลักประกันสังคมรัฐขยายประกันสังคมมาตรา	40	ให้ครอบคลุมบ�านาญ
สูงอายุในกลุ่มแรงงานนอกระบบเพ่ิมข้ึน	ซึ่งต้องเร่งด�าเนินการประชาสัมพันธ์	 การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ	
และมีผลตอบแทนที่เหมาะสม	

 สิ่งแวดล้อม	:	ปัญหาสภาพแวดล้อมในชุมชนแออัดในเมืองทั้งในเรื่องที่อยู่อาศัยเสื่อมโทรม	ขยะมูลฝอย	และ
ทางระบายน�า้	ส่งผลต่อสขุภาวะทางร่างกายและจติใจ	การมส่ีวนร่วมของคนในชมุชนเป็นแนวทางส�าคญัในการแก้ปัญหา

 นอกจากนี้	 ยังได้น�าเสนอประเด็นทางสังคมที่ส�าคัญเพ่ือสร้างความรู้	 ความตระหนัก	 เพ่ือผลักดันให้เกิดการ 
เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหา	 ได้แก่	 การปรับตัวต่อภาวะค่าครองชีพของผู้มีรายได้น้อย	ความยากจนและ
แนวทางการวัดหลายมิติ	แม่วัยรุ่น	และการกระท�ารุนแรงในเด็กและสตรี

โครงการศกึษาผลกระทบของการจดัตัง้ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนในปี 2558 ต่อโครงสร้างเศรษฐกจิ
มหภาคของไทย 
	 โครงการศึกษาผลกระทบของการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี	2558	ต่อโครงสร้างเศรษฐกจิมหภาค
ของไทย	เปน็โครงการศกึษาทีส่�านกังานฯ	ได้ว่าจา้งให้มูลนธิสิถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทยด�าเนนิการ	โดย
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มีระยะเวลาการด�าเนินการ	1	ปี	(กันยายน	2555	–	พฤศจิกายน	2556)	มีวัตถุประสงค์เพื่อ	(1)	เพื่อศึกษาผลกระทบ
ของการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 (AEC)	 ในปี	 2558	ต่อโครงสร้างและประสิทธิภาพของเศรษฐกิจไทย	 
(2)	 เพ่ือจัดท�าแบบจ�าลองทางเศรษฐมิติท่ีแสดงถึงผลกระทบเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจมหภาคของไทย	และการ
เปรยีบเทยีบกับประเทศสมาชกิอาเซยีนทัง้	9	ประเทศ	 (3)	 เพ่ือจดัท�าข้อเสนอแนะของการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของ
ประเทศ	และแนวทางการปรบัตวัของภาคการผลติ	และบรกิารของไทย	และ	(4)	เพ่ือพัฒนาศกัยภาพของเจ้าหน้าท่ี	สศช.	

 ในการวิเคราะห์ผลกระทบของการจดัตัง้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีนในปี	2558	ต่อโครงสร้างเศรษฐกิจมหภาค
ของไทย	 โดยมีแนวทางการศึกษา	ประกอบด้วย	การวิเคราะห์	 ซึ่งครอบคลุมการวิเคราะห์ใน	5	ส่วนส�าคัญ	 ได้แก่	 
(1)	การวิเคราะห์ความสามารถเชิงประสิทธิภาพและทิศทางของ	AEC	ตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง	AEC	โดยใช้
ดัชนี	 RCA	และ	AEC	 Integration	 Index	 (2)	 การศึกษาผลกระทบของการจัดตั้ง	 AEC	 ในเชิงโครงสร้างและ
ประสิทธิภาพต่อเศรษฐกิจไทยรายสาขา	ทั้งภาคการผลิตและบริการ	 โดยใช้แบบจ�าลองเศรษฐมิติ	 Thailand-AEC	
model	(3)	การศึกษาแนวโน้มอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย	5	สาขา	ประกอบด้วย	เกษตรและอาหาร	บริการ
สุขภาพ	ท่องเที่ยว	สื่อสารและโทรคมนาคม	และ	พลังงาน	 โดยใช้การวิเคราะห์	 SWOT	 (4)	ศึกษาผลกระทบจาก
มาตรการกีดกันทางการค้าท่ีมใิช่ภาษศีลุกากรโดยใช้ดชันีเฉพาะ	(5)	การศกึษาผลกระทบเชงิโครงสร้างเปรยีบเทียบ
ระหว่างไทยกับสมาชิกอาเซียนทั้ง	9	ประเทศ	โดยใช้แบบจ�าลอง	ASEAN-AEC	และการเสนอแนะแนวทางในการ
ปรับตัว-เชิงรุกและเชิงรับ	 ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบท่ีได้จากการศึกษา	 โดยมีผลการศึกษา	
ดังนี้

 1.	 การวเิคราะห์ความสามารถเชงิประสทิธภิาพและทิศทางของ	AEC	ตามวตัถปุระสงค์ของการจดัตัง้	
AEC	โดยใช้ดัชนี	RCA	และ	AEC	Integration	Index	

 	 1.1	 การเป็นตลาดและฐานการผลิตร่วม	พบว่า	 ประเทศสมาชิกอาเซียนมีศักยภาพในการเข้าร่วม 
การเป็นตลาดและฐานการผลติร่วมเพ่ิมขึน้ตามล�าดบั	ท้ังในฐานะผูส่้งออกและผู้น�าเข้า	โดยไทยมส่ีวนร่วมมากทีส่ดุ
ในฐานะผู้ส่งออก	และอินโดนีเซียมีส่วนร่วมมากที่สุดในฐานะผู้น�าเข้า	

 	 1.2	ความสามารถในการแข่งขันของภูมิภาค	พบว่า	(1)	มาตรการภายใต้	AEC	มีแนวโน้มท�าให้	AEC	
มีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น	(2)	ชนิดสินค้าที่ประเทศสมาชิกอาเซียนโดยรวมมีความสามารถในการแข่งขัน
มีจ�านวนเพิ่มขึ้นตามล�าดับ	(3)	ชนิดสินค้าที่มีความได้เปรียบสัมพัทธ์ของแต่ละประเทศสมาชิกมีความหลากหลาย
และแตกต่างกัน

  1.3	ความสามารถในการพัฒนาอย่างเท่าเทียม	พบว่า	ประเทศสมาชกิยังมคีวามเหลือ่มล�า้ทางเศรษฐกิจ
สูง	 โดยรายได้เฉล่ียต่อหัวของประเทศสมาชิกยังมีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก	อีกท้ังแนวโน้มการเปล่ียนแปลง
ลักษณะการน�าเข้าของประเทศสมาชิกใหม่จากเดิมที่พึ่งพิงการน�าเข้าจากประเทศนอกกลุ่มเป็นหลักเป็นการน�าเข้า
จากประเทศสมาชิกดั้งเดิมเพ่ิมข้ึน	 ท�าให้มีความเสี่ยงท่ีจะเกิดการเบี่ยงเบนการค้ามากขึ้น	 และเกิดประโยชน์ 
ต่อประเทศสมาชิกดั้งเดิมมากขึ้น
	 	 1.4	 ความสามารถในการบูรณาการกับเศรษฐกิจโลก	 พบว่า	 ประเทศสมาชิกทุกประเทศมีแนวโน้ม 
ความได้เปรียบสัมพัทธ์ในการส่งออกสงูข้ึน	อย่างไรก็ตาม	ในขณะทีป่ระเทศสมาชกิดัง้เดมิมส่ีวนร่วมในการเป็นฐาน
การผลิตเพื่อส่งออกของอาเซียนได้ดีกว่าประเทศสมาชิกใหม่	
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 2.	 การศึกษาผลกระทบของการจัดตั้ง	 AEC	 ในเชิงโครงสร้างและประสิทธิภาพต่อเศรษฐกิจไทย 
รายสาขา	ทั้งภาคการผลิตและบริการ	โดยใช้แบบจ�าลอง	Thailand-AEC	model	พบว่า	อุตสาหกรรมที่จะได้
รับประโยชน์จากการส่งออกไปยังอาเซียน	 ได้แก่	 อาหารและเคร่ืองดื่ม	 ส่ิงทอ	ปิโตรเลียม	 และยานยนต์	 และ
อุตสาหกรรมที่อาจสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน	ได้แก่	ยาง	พลาสติก	คอมพิวเตอร์	และเครื่องใช้ส�านักงาน	
ในขณะที่อุตสาหกรรมที่ยังส่งออกได้ดีทั้งก่อนและหลัง	AEC	ได้แก่	ผลิตภัณฑ์เคมี	และเครื่องจักร	ส�าหรับการเปิด
เสรใีนภาคบรกิาร	(AFAS)	การเปิดเสรกีารลงทนุผ่าน	ACIA	และการแก้ไขมาตรการกีดกันท่ีไม่ใช่ภาษ	ี(NTBs/NTMs)	
ยังมีแนวโน้มคืบหน้าไม่มากนักในทางปฏิบัติ	นอกจากนั้นการเคลื่อนย้ายแรงงานมีฝีมือใน	7	สาขาวิชาชีพ	จะยังไม่
ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในระยะเวลาอันใกล้	

 3.	 การศึกษาผลกระทบเชิงโครงสร้างเปรียบเทียบระหว่างไทยกับสมาชิกอาเซียนท้ัง	 9	 ประเทศ	 
โดยใช้แบบจ�าลอง	ASEAN-AEC	พบว่า	(1)	การลดอัตราภาษีส่งผลดีต่อการส่งออกของประเทศสมาชิกอาเซียน	
ในขณะท่ีการน�าเข้าจะข้ึนอยู่กับอัตราภาษีเฉลี่ยของโลก	 (2)	 การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวตามการขยายตัวของ
เศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อ	 ในขณะท่ีอัตราเงินเฟ้อขึ้นอยู่กับราคาน�้ามันโลกและอัตราเงินเฟ้อโลก	 (3)	 การลงทุน 
ภาคเอกชน	และการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ	(FDI)	ขึน้อยู่กับภาวะเศรษฐกจิและการส่งออก	และ	(4)การผลติ
ภาคเกษตรขยายตัวตามการบริโภคในประเทศ	ในขณะที่การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวตามการส่งออก

 ข้อเสนอแนะ
	 1.	 แนวทางและมาตรการท่ัวไป	 ภาครัฐควรมีมาตรการรองรับอย่างรอบด้านโดยไม่จ�ากัดเฉพาะการ 
ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้า	การลงทุนเท่านั้น	โดยมีหลักการ	ดังนี้	(1)	ส่งเสริมให้กลไกตลาด
ท�างานอย่างเต็มที่	 (2)	 สร้างโอกาสการเข้าถึงตลาดอย่างกว้างขวาง	 เท่าเทียม	 โดยไม่เฉพาะเจาะจงเป็นราย
อุตสาหกรรม	 เกษตรกรรม	หรือบริการ	 (3)	มีมาตรการเฉพาะส�าหรับผู้ประกอบการแต่ละรายท่ีแตกต่างกันอย่าง
เหมาะสม	(4)	เน้นการสร้างประสิทธิภาพ	และประสิทธิผล	และ	(5)	เปิดกว้างเพื่อการปรับตัวหรือปรับโครงสร้างราย
สาขาในประเทศ	โดยไม่จ�ากัดอยู่กับความตกลงการค้าเสรีกรอบใดกรอบหนึ่งโดยเฉพาะ

 2.	 มาตรการเฉพาะสาขา
 	 2.1	 ธุรกิจเกษตรและอาหาร	มีข้อเสนอแนะให้ก�าหนดมาตรการด้านต่างๆ	ดังนี้	 (1)	การสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือด้านการผลิตกับประเทศสมาชิก	 (2)	 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	 รวมทั้งการถ่ายโอนความรู้และ
เทคโนโลยี	(3)	การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง	(4)	การพัฒนาการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ของภูมิภาค	เพื่อใช้
ประโยชน์จากความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ของไทย	 (5)	การสร้างความมั่นคงปลอดภัยด้านอาหาร	และ	 (6)	การ
พัฒนาข้อมูลการตลาด

 	 2.2	ธุรกิจท่องเที่ยว	มีข้อเสนอแนะให้ก�าหนดมาตรการด้านต่างๆ	ดังนี้	(1)	มาตรการเพื่อส่งเสริมการเป็น
ตลาดและฐานการผลิตร่วม	 โดยผลักดันให้ผู ้ประกอบการไทยเข้าไปลงทุนในต่างประเทศมากขึ้น	 สนับสนุน 
ให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็กสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น	 และ	 (2)	 มาตรการเพ่ือเสริมสร้างขีด 
ความสามารถในการแข่งขัน	 โดยพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเท่ียวด้านการบริหารจัดการ	 
การตลาด	และทักษะด้านภาษาต่างประเทศ	
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 	 2.3	ธุรกจิพลงังาน	มข้ีอเสนอแนะให้ก�าหนดมาตรการด้านต่างๆ	ดงัน้ี	(1)	มาตรการเพ่ือการเป็นตลาดและ
ฐานการผลิตร่วม	 โดยสนับสนุนให้มีการเปิดเสรีในสาขาพลังงานอย่างจริงจังเพ่ือช่วยเพ่ิมการแข่งขันในภาคธุรกิจ 
ที่มีการผูกขาด	 ลดการบิดเบือนด้านโครงสร้างราคาของพลังงานในประเทศเพ่ือให้การใช้พลังงานเป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น	และขจัดปัญหาการลักลอบส่งออกพลังงานไปยังประเทศเพื่อนบ้าน	และ	(2)	มาตรการด้าน
อื่นๆ	เช่น	การเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจพลังงานทดแทนโดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดเล็กด้วยการสนับสนุนการท�าวิจัยและพัฒนา	 เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน	และสนับสนุนการพัฒนา
ศกัยภาพของแรงงานโดยใช้มาตรการส่งเสรมิการลงทนุหรอืการให้แรงจงูใจทางด้านภาษเีป็นสิง่จงูใจผูป้ระกอบการ

 	 2.4	 ธุรกิจสื่อสารและโทรคมนาคม	มีข้อเสนอแนะให้ก�าหนดมาตรการด้านต่างๆ	 ดังน้ี	 (1)	มาตรการ 
เพ่ือส่งเสริมการเป็นตลาดและฐานการผลิตร่วม	 โดยภาครัฐสนับสนุนการผลิตบุคลากร	 โดยเฉพาะในระดับทักษะ
ขัน้สงูด้านการวิจยัและพัฒนา	และด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมลูท่ีสมบรูณ์และทันสมยั	รวมท้ังส่งเสรมิให้ไทยเป็น
ศูนย์กลางของการให้บริการสื่อสารและโทรคมนาคมในอินโดจีน	 (2)	 มาตรการเพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน	 โดยภาครัฐให้การส่งเสริมการบริการที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ	 (เช่น	4G	 เป็นต้น)	และโครงสร้างพื้นฐาน	
อย่างจริงจังและทันต่อเหตุการณ์

 	 2.5	ธุรกิจบริการสุขภาพ	มีข้อเสนอแนะให้ก�าหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมการเป็นตลาดและฐานการผลิต
ร่วม	 โดยภาครัฐควรสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการเอกชนในการด�าเนินธุรกิจบริการสุขภาพในประเทศกลุ่ม
อนิโดจนีในรูปแบบของข้อตกลงแบบรฐัต่อรฐั	(G	to	G)	หรอืความร่วมมอืระหว่างภาครฐัและเอกชน	(Public	private	
partnership:	PPP)	

การเตรียมความพร้อมด้านการเงิน การคลัง และการค้าการลงทุนเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
	 การศึกษาเรื่อง	การเตรียมความพร้อมด้านการเงิน	การคลัง	และการค้าการลงทุนเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	
มีวัตถุประสงค์เพ่ือทบทวนเก่ียวกับพันธกรณีการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	ความคืบหน้าการด�าเนินการ	
และสถานการณ์ต่างๆ	ของอาเซยีน	รวมท้ังศกึษาการเปลีย่นแปลงภูมทิศัน์ของไทยจากการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน	และน�าเสนอแนวทางการด�าเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาคให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
โดยเฉพาะโครงสร้างเศรษฐกิจและการเงินที่เปลี่ยนแปลงไป	โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1.	 พันธกรณีการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 มีการด�าเนินการท่ีส�าคัญ	 ได้แก่	 (1)	 การเปิดเสร ี
การค้าสินค้า	 โดยยกเลิกภาษีสินค้าน�าเข้าทุกรายการส�าหรับประเทศสมาชิกอาเซียนเดิม	6	ประเทศ	 ในปี	 2553	 
ส่วนประเทศสมาชิกอาเซียนใหม่	(CLMV)	ต้องยกเลิกภายในปี	2558		(2)	การเปิดเสรีการค้าบริการ	มีการเจรจาใน	
4	สาขา	ในปี	2553	และเปิดเสรีสาขาโลจิสติกส์	ในปี	2556	รวมทั้งเปิดเสรีทุกสาขาที่เหลืออยู่ภายในปี	2558	(3)	การ
เคลื่อนย้ายการลงทุนเสรี	ได้แก่	การให้ความคุ้มครองการลงทุน	การอ�านวยความสะดวกและความร่วมมือด้านการ
ลงทุน	การส่งเสริมการลงทุน	และการเปิดเสรีการลงทุน	(4)	การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรี	โดยลงนามในข้อตกลง
ยอมรับร่วมคุณสมบัติของบริการวิชาชีพ	8	สาขา	 ได้แก่	 แพทย์	 ทันตแพทย์	 นักบัญชี	 วิศวกร	พยาบาล	สถาปนิก	 
นกัส�ารวจ	และสาขาท่องเทีย่ว	และ	(5)	การเคลือ่นย้ายเงนิทุนระหว่างประเทศสมาชกิอาเซยีนอย่างเสรมีากขึน้	ได้แก่	
การเปิดเสรีบริการทางการเงิน	การพัฒนาตลาดทุน	การเปิดเสรีบัญชีทุน	และการเชื่อมโยงระบบการช�าระเงิน
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 2.	 สถานการณ์ของอาเซียน	 ที่ส�าคัญ	 ได้แก่	 (1)	 การค้าระหว่างประเทศ	การค้าระหว่างอาเซียนกับโลก 
ในปี	2555	มีมูลค่า	2,475	พันล้านดอลลาร์	สรอ.	ประเทศในอาเซียน	4	อันดับแรก	ที่มีมูลค่าการส่งออกไปยังตลาด
โลกมากที่สุด	 ได้แก่	สิงคโปร์	 ไทย	มาเลเซีย	และอินโดนีเซีย	ตามล�าดับ	 (2)	การลงทุนทางตรงในภูมิภาคอาเซียน 
ส่วนใหญ่ยังคงเป็นการเข้ามาลงทุนของนักลงทนุจากภายนอกกลุ่มประเทศ	ในขณะท่ีการลงทุนภายในอาเซยีนขยายตวั
ต่อเนื่อง	(3)	โครงสร้างผลิตและการค้า	โครงสร้างการผลิตของประเทศสมาชิกมีลักษณะที่หลากหลาย	(4)	นโยบาย
การเงิน	อัตราดอกเบี้ย	และระดับการพัฒนาทางการเงินของประเทศสมาชิกมีความแตกต่างกัน	และ	 (5)	สถานะ
ทางการคลัง	การปรับลดภาษีมีแนวโน้มจะส่งผลกระทบต่อฐานะทางการคลัง	

 3.	 การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของไทยจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 จากการประเมินผล 
กระทบทีจ่ะเกิดจากการเปิดเสรกีารค้าโดยใช้แบบจ�าลองทางเศรษฐกิจ	และการวิเคราะห์ประเดน็ส�าคญัทีจ่ะเกิดจาก
การเปิดเสรทีางด้านการเงนิ	พบว่า	การรวมกลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีนแม้ว่าจะท�าให้เศรษฐกิจขยายตวัเพ่ิมขึน้	
แต่จะส่งผลกระทบให้เกดิการกระจกุตวัของโครงสร้างการผลติ	ในขณะท่ีผลประโยชน์จากการเปิดเสรีทางการค้าใน
ระยะยาวยังขึ้นอยู่กับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิต	

 4.	 แนวทางการด�าเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาคและการเงิน	ประกอบด้วย	 (1)	 นโยบายการค้าและ
การลงทุนระหว่างประเทศ	เช่น	การสนบัสนุนความร่วมมอืเพ่ือให้ประเทศสมาชกิอืน่ๆ	มคีวามพร้อมในการด�าเนนิ
การเปิดเสรีทางการค้าท้ังด้านการปรับลดอัตราภาษีศุลกากรและการขจัดมาตรการกีดกันทางการค้าท่ีมิใช่ภาษี	 
(2)	นโยบายการเงินและสถาบันการเงิน	 เช่น	การปรับปรุงเป้าหมายนโยบายการเงินในปัจจุบันให้สอดคล้องกับ
บริบทการเปลี่ยนแปลงในอนาคต	ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในเชิงสถาบัน	 (3)	นโยบายการคลัง	สร้างความร่วม
มือกันหรือหาความตกลงร่วมกันทางด้านนโยบายภาษีกับประเทศสมาชิก	การด�าเนินนโยบายทางด้านรายจ่ายโดย
การมุ่งเน้นประสิทธิผลและเป้าหมายของการใช้จ่ายภาครัฐ	 และนโยบายการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ	และ	 
(4)	นโยบายด้านแรงงาน	การพัฒนาทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับการขยายตวัของอตุสาหกรรมท่ีมแีนวโน้มความ
ได้เปรียบเพ่ิมข้ึน	การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพในสาขาท่ีเปิดเสรี	และการพัฒนาโครงสร้างการศึกษาให้สอดคล้อง
กับความต้องการของภาคการผลิตอย่างแท้จริง	

 ทีป่ระชมุมคีวามเหน็ร่วมกนัว่า	การเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีนในปี	2558	จะท�าให้เกิดการเปลีย่นแปลงทัง้ทีเ่ป็นการ
สร้างโอกาส	และเป็นความเสี่ยง	 ซึ่งทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องจ�าเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมท่ีเหมาะสม	 โดย 
ภาครฐัต้องสามารถวเิคราะห์และประเมนิสถานการณ์ท่ีครอบคลุมประเดน็ท่ีเก่ียวข้องในทุกมติแิละมคีวามเชือ่มโยง
กันเพ่ือก�าหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีชดัเจน	รวมท้ังต้องมกีารด�าเนินการแบบบรูณาการและตดิตามอย่างต่อ
เน่ืองและเป็นระบบ	 ในขณะท่ีภาคเอกชนต้องปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง	 โดยการปรับโครงสร้างการผลิต
และบริการ	และแสวงหาโอกาสใหม่ๆ	ในต่างประเทศ	โดยเฉพาะในประเทศสมาชิกอาเซียน	โดยทั้งภาครัฐและภาค
เอกชนต้องมกีารท�างานแบบบูรณาการเชือ่มโยงกันอย่างใกล้ชดิเพ่ือผลกัดนัให้การเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีนในปี	2558	
เป็นการสร้างโอกาสให้กับประเทศไทยมากกว่าความเส่ียง	 ท้ังน้ีภาครัฐควรจะด�าเนินการตามแนวทางการด�าเนิน
นโยบายเศรษฐกิจมหภาคและการเงิน
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การสัมมนาทางวิชาการสายงานเศรษฐกิจ ประจ�าปี 2556 เรื่องนัยจากพลวัตความยากจนและการเข้า
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
	 สศช.	ได้จัดการสัมมนาภายใต้หัวข้อ	“การบริหารเศรษฐกิจมหภาค:	นัยจากพลวัตความยากจนและการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน”	เมือ่วันศกุร์ที	่27	กันยายน	2556	ณ	โรงแรมโซฟิเทล	กรงุเทพ	สขุุมวิท	โดยมสีาระส�าคญั
สรุปได้ดังนี้

 1.	 ปาฐกถาพเิศษ	เรือ่ง	ชนบทไทยภายใต้กระแสความเปลีย่นแปลง	(โดย	รศ.ดร.ปัทมาวด	ีโพชนุกูล	ซซูกิู	
คณะเศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

 	 1.1	ลกัษณะชนบทไทย	ประเดน็ทีถู่กมองข้าม	ชนบทไทยมกีารเปลีย่นแปลงอย่างต่อเน่ือง	โดยปัจจยัส�าคญั
ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชนบท	 ได้แก่	 (1)	 ชนบทไทยมีความแตกต่างหลากหลาย	 (Heterogeneous)	 
ซึง่ขึน้อยู่กับ	สภาพภูมเิศรษฐกิจ	ฐานทรพัยากรท่ีมผีลต่อรายได้	การผสมผสานทางวัฒนธรรมซึง่มผีลต่อสภาพสงัคม	
การเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐาน	(2)	กลไกตลาดบกพร่อง	เน่ืองจากความเชือ่มโยงของระบบนิเวศด้านการผลติ	และราคา
ไม่สะท้อนคณุค่าทรพัยากร	ดนิ	น�า้	ป่า	(3)	ชนบทมกีลไกในการจดัการตนเองในระดบัหน่ึง	โดยใช้ทนุทางสงัคมจดัการ
ความเสี่ยง	และ	(4)	การเติบโตของทุนไทยแบบผูกขาด	

 	 1.2	พลวัตชนบทไทย	โดยมีประเด็นส�าคัญคือ	(1)	การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิต	(2)	การขยายตัว
ของเมือง	 และสภาพก่ึงเมืองก่ึงชนบทอย่างต่อเน่ือง	 (3)	 การกระจายแหล่งรายได้ของครัวเรือน	 และ	 (4)	 การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมและการเมืองท่ีมีการกระจายอ�านาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 เกิดพลังชุมชน
ในบางเรื่อง	

 	 1.3	ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจสังคมในปัจจุบัน	มีประเด็นในการอภิปราย	5	ประเด็น	
ได้แก่	 (1)	 กระบวนการประชาธิปไตย	 รัฐธรรมนูญฉบับปี	 2540	 โดยภาคชนบทมีพลังทางสังคม	 และการเมือง 
ภาคประชาชน	กระบวนการชมุชนมกีารรวมกลุม่	บทบาทของปราชญ์ชาวบ้านมมีากขึน้	ส่งผลให้ชมุขนเข้มแข็งมากขึน้	
(2)	นโยบายเศรษฐกิจในช่วงรัฐบาล	พ.ต.ท.	ทักษิณ	(ทักษิโณมิกส์)	ที่ท�าให้	การพัฒนาโดยภาคราชการอ่อนแอลง	
เกิดนโยบายประชานิยมก่ึงสวัสดิการขนาดใหญ่	 (3)	 การเมืองไทยหลังการรัฐประหารในปี	 2549	 ในช่วงน้ี	 ระบบ
อุปถัมภ์เข้มแข็งขึ้น	มีกองทุนหมู่บ้านเป็นฐานพลังกลุ่มที่ส�าคัญ	รวมถึงเกิดปัญหานโยบายประชานิยมแบบถดถอย
ซึ่งลดพลังของชุมชนลง	 (4)	 การเติบโตของภาคเมืองและอุตสาหกรรม	 ส่งผลให้เกิดการไหลออกของแรงงาน 
โดยเฉพาะผู้ชาย	และผู้มีการศึกษา	และ	(5)	โลกาภิวัตน์	การค้าเสรีและการรวมกลุ่มในภูมิภาค	โดยเมืองชายแดน
เติบโตได้ดีจากการเป็นจุดเชื่อมต่อกับประเทศต่างๆ	ในภูมิภาค	

 	 1.4	 อนาคตชนบทไทย	 โดยมีประเด็นท่ีน่าสนใจ	ดังน้ี	 (1)	ศักยภาพภายในชนบท	 ท่ีก�าลังจะกลายเป็น
สงัคมผูสู้งอาย	ุเกิดการไหลออกของคนหนุม่สาว	ทีเ่ข้ามาท�างานในเมอืงใหญ่มากขึน้	(2)	ปัญหาความสมัพันธ์ระหว่าง
จีนและญี่ปุ่น	ที่เปิดโอกาสให้ญี่ปุ่นสนใจที่จะลงทุนในไทยมากขึ้น	(3)	การใช้ประโยชน์จากความร่วมมืออาเซียนใน
การแก้ไขปัญหาประเด็นข้ามพรมแดน	เช่น	แรงงานต่างชาต	ิ(4)	กระแสอาเซยีนเปิดโอกาสในการพัฒนาประสิทธิภาพ
ตลาด	ส่งผลให้ต้นทุนการตลาดและการขนส่งลดลง	และ	(5)	ความบกพร่องของกลไกตลาด	ซึ่งรัฐต้องมีบทบาทใน
การลดความเสี่ยงด้านการผลิต	ด้านนโยบายที่ดิน	กระจายการถือครองที่ดิน	
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 2.	 พลวัตของความยากจน:	 กรณีศึกษาครัวเรือนชาวนาในพื้นท่ีเขตชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคกลางของไทย	(โดย	นางสาวอานันท์ชนก	สกนธวัฒน์)
	 งานศกึษาวจิยันีจ้งึเป็นการศกึษาเก่ียวกับพลวตัความยากจนของประเทศไทย	ทัง้รปูแบบและปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
การเกิดพลวัตความยากจน	 โดยการเชื่อมโยงภาพจากระดับประเทศลงไปในระดับครัวเรือน	และอาศัยวิธีวิจัยโดย
การผสมผสานระหว่างวิธีการวิเคราะห์ท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพ่ืออธิบายกลไกการเกิดพลวัตความยากจน
ในระดับครัวเรือนในชนบทของประเทศไทยโดยเปรียบเทียบในช่วง	20	ปีที่ผ่านมา	คือ	ปี	2531	และ	2552	ในพื้นที่
ภาคกลาง	คือจังหวัดสุพรรณบุรี	และพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	คือจังหวัดขอนแก่น	จ�านวน	240	หมู่บ้าน	โดย
สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้

 	 2.1	รูปแบบพลวัตความยากจน	จากการวิเคราะห์รูปแบบพลวัตความยากจนของครัวเรือนทั้ง	4	กลุ่ม	คือ	
กลุ่มยากจนเรื้อรัง	กลุ่มออกจากความยากจน	กลุ่มเข้าสู่ความยากจน	และกลุ่มไม่เคยยากจน	พบว่า	สัดส่วนความ
ยากจนที่ลดลงเป็นผลมาจากมีครัวเรือนที่สามารถออกจากความยากจนได้ประมาณร้อยละ	40	ในขณะที่ยังคงพบ
ว่ามีสัดส่วนครัวเรือนที่ไม่สามารถออกจากความยากจนและตกอยู่ในความยากจนเรื้อรังร้อยละ	 10	และยังมีครัว
เรือนที่ไม่ยากจนแต่กลับเข้าสู่ความยากจนร้อยละ	8	

 	 2.2	 ปัจจัยท่ีมีผลต่อพลวัตความยากจน	 จากการวิเคราะห์โดยวิธีเชิงปริมาณจากแบบจ�าลองสมการ
ถดถอยแสดงให้เห็นว่า	ปัจจัยที่ท�าให้ครัวเรือนอยู่ในความยากจนเรื้อรังที่ส�าคัญ	มี	2	ปัจจัย	คือ	ปัจจัยการถือครอง
สินทรัพย์ทุนต่างๆ	ณ	 เวลาเริ่มต้นท่ีอยู่ในระดับต�่า	 ได้แก่	 การศึกษาของสมาชิกในวัยแรงงานอยู่ในระดับต�่า	 
ขนาดพ้ืนทีเ่พาะปลกูข้าวและขนาดทีด่นิในพ้ืนทีช่ลประทานมสีดัส่วนต�า่		และปัจจยัลกัษณะประชากรของครวัเรอืน	
ได้แก่	อัตราภาระพึ่งพิงที่สูงขึ้นมากจากสัดส่วนสมาชิกในวัยชราที่เพิ่มขึ้น	ในขณะที่สัดส่วนสมาชิกวัยแรงงานกลับ
ลดลงจากการอพยพออกนอกพ้ืนที่เพ่ือไปหารายได้ในตัวเมือง	 จึงส่งผลให้เกิดการขาดแคลนแรงงานภาคเกษตรที่
จะช่วยหาเลี้ยงครอบครัว

 	 2.3	ปัจจัยที่สนับสนุนให้ครัวเรือนออกจากความยากจน	มี	4	ปัจจัย	คือ	(1)	วัฎจักรชีวิตและโครงสร้าง
ประชากร	 เนื่องจากครัวเรือนบุตรหลานจบการศึกษา	และมีงานท�าช่วยหาเงินสนับสนุนเป็นเรี่ยวแรงหลักหาเลี้ยง
ครอบครัวได้มากข้ึน	 (2)	 ความสามารถในการสะสมสินทรัพย์มากขึ้น	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงด้านการศึกษา	 รวมถึง 
การประกอบอาชีพหลากหลายและมีรายได้มั่นคงของทั้งหัวหน้าครัวเรือนและสมาชิกในครัวเรือน	(3)	ทุนทางสังคม
หรือค่านิยม	และพฤติกรรมของครัวเรือนในชุมชนท่ีเห็นความส�าคัญของการประหยัดและขยันท�ามาหากิน	และ	 
(4)	ความสามารถในการสะสมสินทรัพย์โดยเฉพาะท่ีดินท่ีสามารถใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกเพ่ือให้ได้ผลผลิตท่ี
มากขึ้น	และทุนกายภาพด้านเครื่องมือเครื่องจักรส�าหรับใช้ในการเกษตรที่ทันสมัย

 	 2.4	ปัจจัยที่ส่งผลกระทบให้ครัวเรือนเข้าสู่ความยากจน	มี	4	ปัจจัย	คือ	(1)	ปัจจัยจากความเสี่ยงที่เกิด
จากวิกฤตต่างๆ	 โดยเฉพาะที่เกิดจากความเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุและการเสียชีวิตของหัวหน้าครัวเรือน	 ส่งผลให้ไม่
สามารถท�างานหาเงินเพื่อเลี้ยงครอบครัวได้		(2)	ปัจจัยของวัฎจักรชีวิต	ซึ่งมีสาเหตุมาจากสมาชิกในวัยแรงงานลด
ลง	ในขณะทีส่ดัส่วนสมาชกิในวัยพ่ึงพิงทีเ่พ่ิมข้ึน	(3)	ปัจจยัเชงิโครงสร้างการถือครองสินทรพัย์ท่ีดนิท่ีลดลงและภาระ
หนี้สินที่ต้องช�าระมีมาก	และ	(4)	ปัจจัยเชิงพฤติกรรมในทางลบ	ได้แก่	การติดการพนัน	ยาเสพติด	เหล้า	บุหรี่	เป็นต้น
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 ข้อเสนอแนะ
	 การก�าหนดนโยบายเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนของครัวเรือนแต่ละประเภท	จึงต้องเป็นไปอย่างเหมาะสม	
เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ท้ังในด้านการจัดการกับปัญหาความยากจนเรื้อรังและการป้องกันไม่ให้กลุ่มครัวเรือนที่ 
ไม่ยากจนเข้าสู่ความยากจนได้ในภายหลัง	ดังนี้

 1.	 นโยบายเพ่ือช่วยสนับสนุนให้ครัวเรือนสามารถหลุดพ้นจากความยากจน	ควรมุ่งเน้นการสร้างฐานรายได้
ครัวเรือนให้เข้มแข็งเพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ให้ขยายตัวได้ในระยะยาวและยกระดับการด�ารงชีพให้ดีขึ้น	 
ประกอบด้วย	(1)	ทุนมนุษย์	ได้แก่	นโยบายขยายโอกาสด้านการศึกษาให้กับครัวเรือนในภาคเกษตรทั้งการศึกษา
ภาคบังคับ	 การศึกษาสายอาชีพและการศึกษานอกระบบ	 (2)	 ท่ีดิน	 ได้แก่	 นโยบายจัดสรรท่ีดินท�ากินให้แก ่
ครัวเรอืนยากจนท่ีไม่มท่ีีดนิ	นโยบายการจดัหาแหล่งน�า้ให้แก่พ้ืนท่ีทางการเกษตรทียั่งขาดแคลนให้ทัว่ถึงและเพียงพอ	
(3)	ทุนกายภาพ	ได้แก่	นโยบายพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรทางการเกษตรเพื่อใช้ทดแทนแรงงานและเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อม	(4)	ทุนทางสังคม	ได้แก่	นโยบายส่งเสริมให้ครัวเรือนพึ่งพาตนเองภายในชุมชน	เป็นต้น

 2.	 นโยบายเพ่ือป้องกันไม่ให้ครวัเรอืนกลบัเข้าสูค่วามยากจน	ควรมุง่เน้นการสร้างภูมคิุม้กันเพ่ือลดความผนัผวน
ของรายได้ครัวเรือน	ประกอบด้วย	(1)	นโยบายสนับสนุนให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่เกษตรกรรายย่อย
ในรปูการปล่อยสนิเชือ่หรอืผ่านกองทนุเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร	และ	(2)	แนวนโยบายเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลง
ของลกัษณะโครงสร้างประชากร	ควรก�าหนดนโยบายรปูแบบต่างๆ	ในการสร้างระบบคุม้ครองทางสงัคมเพ่ือรองรบั
ผู้สูงอายุและผู้พิการให้สามารถมีรายได้เลี้ยงตัวเองได้	

 3.	 พลวัตความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจระหว่างจังหวัดของประเทศไทย	(โดยนางสุพัณณดา	เลาหชัย)
	 การศึกษาเรื่องพลวัตความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจระหว่างจังหวัดของประเทศไทย	 สะท้อนให้เห็นว่า 
ความเหลื่อมล�้าเชิงพื้นที่มีความรุนแรงและไม่มีแนวโน้มที่จะลดลง	โดยสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้

 	 3.1	พลวัตความเหลื่อมล�้าทางด้านผลผลิตระหว่างจังหวัด	พบว่า	ความเหลื่อมล�้าระหว่างจังหวัดของ	
GPP	 ต่อหัว	ณ	 ราคาคงท่ี	 มีแนวโน้มสูงข้ึน	 ซึ่งหากพิจารณารายละเอียด	 จังหวัดท่ีจนในปี	 2524	 ไม่สามารถ 
ขยายตัวในอัตราสูงกว่าจังหวัดที่รวยในช่วงปี	2524	–	2551	เมื่อแบ่งช่วงเวลาของการศึกษาออกเป็นช่วงเวลาย่อย	
พบว่า	ช่วงเวลาที่เศรษฐกิจมีการขยายตัวสูง	(ปี	2529	–	2539	และปี	2543	–	2551)	จังหวัดที่รวยกลับขยายตัวอย่าง
รวดเร็วกว่าจังหวัดที่จน	โดยปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระดับจังหวัด	ตั้งแต่ปี	2537	–	2551	ได้แก่	
อัตราการเพิ่มประชากร	การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ	สัดส่วนภาคอุตสาหกรรมต่อ	GPP	ในปีตั้งต้น	และการ
ขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในช่วงปีที่ศึกษา	 ซึ่งอัตราการเพ่ิมประชากรเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบในเชิงผกผัน	 
ขณะที่ปัจจัยที่เหลือส่งผลในเชิงผันตาม	อย่างไรก็ดี	ในช่วงหลังเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ	(ปี	2543	-	2551)	อัตราการ
เพ่ิมประชากร	 และการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศไม่มีนัยส�าคัญต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัด	 
ขณะที่สัดส่วนภาคอุตสาหกรรมกลับมีบทบาทเพ่ิมสูงขึ้น	 ท้ังน้ี	 หากอาศัยแนวคิดการประหยัดจากการรวมกลุ่มมา
อธิบายผลที่เกิดข้ึนสามารถกล่าวได้ว่า	 การกระจุกตัวของแรงงานส่งผลให้ผลิตภาพการผลิตของจังหวัดเพ่ิมสูงข้ึน	
เนื่องจากเกิดการประหยัดจากการรวมกลุ่ม	และกระตุ้นให้มีการกระจุกตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	



Annual Report 2556
Off ice of the National Economic and Social Development Board

144

 	 3.2	 พลวัตความเหลื่อมล�้าด้านรายได้ระหว่างจังหวัด	 เมื่อพิจารณาจากข้อมูล	 SES	 พบว่า	 
ความเหลื่อมล�้าระหว่างจังหวัดทางด้านรายได้เฉลี่ยต่อหัวมีแนวโน้มลดลง	ซึ่งต่างจากการศึกษาทางด้านผลผลิต	
โดยท่ีกรงุเทพมหานครเป็นจงัหวัดหลกัทีก่่อให้เกิดความเหล่ือมล�า้ระหว่างจงัหวดัทางด้านรายได้	นอกจากน้ี	จงัหวัด
ที่จนในปี	 2531	 ยังมีอัตราการขยายตัวที่สูงกว่าจังหวัดท่ีรวยในช่วงปี	 2531	 –	 2551	ทั้งนี้	 สามารถอธิบายสภาวะ 
ดงักล่าวได้ว่าเกิดจากภาคครวัเรอืนชนบทและภาคครวัเรอืนเกษตรมกีารปรบัเปลีย่นโครงสร้างรายได้	โดยการเคลือ่น
ย้ายเข้ามาท�างานนอกภาคการเกษตรทีม่ค่ีาจ้างสงูและโอนเงนิดงักล่าวกลบัไปเพ่ือช่วยเหลอืและสนบัสนนุครอบครวั
ที่อยู่ในภาคเกษตรกรรม	ส่งผลให้รายได้ของครัวเรือนเกษตรกรรมและภาคชนบทเพิ่มขึ้น	และท�าให้ความเหลื่อมล�้า
ระหว่างจังหวัดมีแนวโน้มลดลง

 ข้อเสนอแนะ
	 1.	 นโยบายการลงทนุด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและมาตรการส่งเสรมิการกระจายภาคอตุสาหกรรมสู่ภูมภิาค	เป็น
นโยบายทีส่ามารถลดความเหลือ่มล�า้ด้านผลผลติระหว่างจงัหวดัได้	โดยปัจจบุนั	รฐับาลมนีโยบายท่ีจะมุง่เน้นการขยาย
การคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐานไปสูภ่มูภิาค	ซึง่จะมส่ีวนช่วยลดความเหลือ่มล�า้ทางเศรษฐกิจเชงิพ้ืนท่ีในอนาคต

 2.	 จากข้อจ�ากัดของการศกึษา	ควรมกีารศึกษาวิจยัเพ่ิมเตมิเก่ียวกับผลกระทบทางสงัคมและสิง่แวดล้อมจาก
รูปแบบการกระจุกตัวของกิจกรรมนอกภาคเกษตรและการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี	 และน�ามาประกอบการวางแผนและ
ก�าหนดนโยบายการลดความเหลื่อมล�้าเชิงพื้นที่	เพื่อให้นโยบายในอนาคตประสบผลส�าเร็จโดยที่ไม่ก่อให้เกิดภาระ
ทางสังคมหรือสิ่งแวดล้อม	และสามารถลดความเหลื่อมล�้าเชิงพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนต่อไป	

 4.	 พลวัตประชากรและพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของครัวเรือน	(โดย	นายธัชไท	กีรติพงค์ไพบูลย์)
	 พลวัตของประชากรที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของครัวเรือน	 โดยปัจจัยทางประชากรมีบทบาทส�าคัญ
ในการก�าหนดพฤติกรรมการท�างานของผู้สูงอายุและความสามารถในการออมของครัวเรือนไทย	 โดยสามารถสรุป
สาระส�าคัญได้ดังนี้	

 	 4.1	 ด้านการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร	 ประเทศไทยได้เข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ	 (Ageing	
Society)	แล้วตั้งแต่ทศวรรษที่ผ่านมา	โดยในปี	2553	มีสัดส่วนผู้สูงอายุร้อยละ	13.2	และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเป็น
ร้อยละ	32.1	 ในปี	 2583	 ในขณะท่ีสัดส่วนของประชากรวัยเด็กและวัยท�างานมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ือง	 เมื่อ
พิจารณาในรายภาค	พบว่าทุกภาคได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว	 โดยในปี	2553	ภาคเหนือมีสัดส่วนผู้สูงอายุสูงที่สุด	
ร้อยละ	15.5	ซึ่งสูงกว่าระดับเฉลี่ยของประเทศ	 (ร้อยละ	13.2)	 ในขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีสัดส่วน 
ผู้สูงอายุต�่าที่สุด	อันเป็นผลมาจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมและความเป็นเมือง	ที่ดึงดูดแรงงานให้ย้ายเข้าเพื่อ
ใช้โอกาสจากเศรษฐกิจท่ีเตบิโตขึน้	ส�าหรบัสถานการณ์ประชากรระดบัจงัหวัด	ในปี	2553	พบ	9	จงัหวดัทีย่งัมสีดัส่วน
ผู้สูงอายุน้อยกว่าร้อยละ	 10	 อย่างไรก็ตาม	 ในปี	 2573	ประเทศไทยจะก้าวสู่การเป็นสังคมสูงอายุอย่างเต็มตัว	 
โดยทัง้	77	จงัหวัดจะมสีดัส่วนผูส้งูอายุมากกว่าร้อยละ	10	ซึง่จะม	ี69	จงัหวัดท่ีเป็นสังคมผู้สงูอายุโดยสมบรูณ์	(Aged	
Society)	ที่มีสัดส่วนผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ	20	โดยจังหวัดแพร่จะมีสัดส่วนผู้สูงอายุสูงที่สุดถึงร้อยละ	37.6	ในปี	
2573	และภูเก็ตจะมีสัดส่วนต�่าที่สุด	(ร้อยละ	16.2)

 	 4.2	 ด้านการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบครัวเรือนและรูปแบบการอยู่อาศัย	 ในช่วงสองทศวรรษ 
ที่ผ่านมา	ครัวเรือนไทยมีขนาดเล็กลงอย่างเห็นได้ชัด	จ�านวนสมาชิกครัวเรือนลดลงจาก	4.09	คน	ในปี	2533	เป็น	
3.33	คน	 ในปี	 2550	จ�านวนเด็กต่อครัวเรือนลดลงจาก	1.22	คน	 เป็น	0.79	คน	และผู้สูงอายุต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้น 
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จาก	0.34	คน	เป็น	0.47	คน	ในระหว่างปี	2533–2550	เช่นเดยีวกับรูปแบบการอยู่อาศยัท่ีคนไทยอาศยัอยู่ในครวัเรอืน
ขนาดเล็กมากข้ึน	พบสดัส่วนครวัเรอืนหนึง่รุน่อายุและครวัเรอืนข้ามรุน่เพ่ิมขึน้มากกว่าสองเท่าในช่วงปี	2533–2550	
ในขณะท่ีสัดส่วนของครวัเรอืนสองรุน่อายลุดลงอย่างต่อเนือ่งจากร้อยละ	59.9	เป็นร้อยละ	42.6	ในช่วงเวลาดงักล่าว	

 	 4.3	 ด้านพฤติกรรมการท�างานของผู้สูงอายุ	 คนไทยมีแนวโน้มท่ีอยู่ในก�าลังแรงงานยาวนานขึ้น	 โดย
สัดส่วนของผู้สูงอายุในก�าลังแรงงานเพิ่มขึ้นจากร้อยละ	3.7	ในปี	2529	เป็นร้อยละ	7.0	ในปี	2549	หรือร้อยละ	37.5	
ของผูส้งูอายุไทยยังคงท�างานอยู่หลงัจากอายุ	60	ปี	โดยผู้สูงอายุในภาคใต้มสีดัส่วนทียั่งท�างานอยู่สูงท่ีสดุ	ในขณะที่
ผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครมีสัดส่วนต�่าที่สุดเมื่อเทียบกับภาคอื่นๆ	

 	 4.4	ด้านความพอเพียงของระดับรายได้ครัวเรือน	พฤติกรรมการออมของครัวเรือนไทยยังเป็นไปตาม
หลักการของ	Life	Cycle	Hypothesis	of	Savings	กล่าวคอื	ความสามารถในการออมของครวัเรอืนจะสงูเมือ่หวัหน้า
ครัวเรือนอยู่ในวัยท�างาน	และจะลดลงเมื่อเข้าสู่วัยชราและมีอายุมากขึ้น	

 ข้อเสนอแนะ
	 1.	 ส่งเสริมให้ครัวเรือนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้ม
ทีจ่ะเกิดขึน้	โดยสร้างความตระหนักรูเ้รือ่งพลวตัประชากรให้ทกุภาคส่วนได้เลง็เหน็ถึงความส�าคญั	เพ่ือร่วมกันแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว	และวางแผนรับมือกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น	

 2.	 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ประเทศไทยเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงทางประชากร	 ส่งเสริมทุกภาคส่วนเตรียม
ความพร้อมรองรบัการเปลีย่นแปลงทางประชากรท่ีเกิดขึน้	อาทิ	ปรบัโครงสร้างและการกระจายตวัประชากรให้เหมาะสม	
สร้างโครงข่ายคุ้มครองทางสังคมและจัดสวัสดิการพื้นฐานให้ครอบคลุมประชาชนทั้งประเทศ

ความต้องการการลงทุนเพื่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ : กรณีศึกษาประเทศในเอเชียและประเทศไทย
	 การศึกษานี้เป็นงานวิจัยร่วมระหว่าง	Dr.	Hiroyuki	 Taguchi	นักเศรษฐศาสตร์ด้านความเชื่อมโยงในภูมิภาค
อาเซียน	(ผู้เชี่ยวชาญ	JICA)	และส�านักบัญชีประชาชาติ	ในหัวข้อ	A Revisit to the Incremental Capital-Output 
Ratio: The Case of Asian Economies and Thailand	โดยเป็นการวิเคราะห์ผ่านอัตราส่วนการเปลี่ยนแปลงของ
ปัจจยัทนุต่อการเปลีย่นแปลงของผลผลติ	(Incremental	Capital	Output	Ratio:	ICOR)	ของประเทศต่างๆ	ในภมูภิาค
เอเชยีท้ังหมด	21	ประเทศ	พร้อมทัง้ศกึษาในรายละเอยีดในกรณีของประเทศไทยด้วย	ซึง่ตามทฤษฎแีละแบบจ�าลอง
การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกิจของ	Harrod-Domar	เสนอว่า	ICOR	เป็นปัจจยัส�าคญัในการก�าหนดปรมิาณการลงทุน
ที่เหมาะสมเพื่อน�าไปสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในอัตราที่ตั้งเป้าหมายไว้

 ผลการศึกษาในระดับนานาชาติ	ประกอบด้วยประเทศในเอเชีย	21	ประเทศ	พบว่า	ค่า	 ICOR	 รวม	 (Gross	
ICOR)	มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับรายได้เฉลี่ยต่อหัวของประเทศ	กล่าวคือ	ประเทศท่ีมีรายได้เฉลี่ยต�่าจะมีค่า			
ICOR	รวมที่ต�่าด้วย	การเพิ่มทุนเพียงเล็กน้อยในประเทศที่มีรายได้เฉลี่ยต�่า	สามารถส่งผลให้เศรษฐกิจขยายตัวได้
ในอัตราท่ีสูง	 น�าไปสู่การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่สาขาการผลิตที่มีการใช้ปัจจัยทุนเพ่ิมมากขึ้น	 ขณะเดียวกัน 
ค่า	ICOR	รวมมีความสัมพันธ์แบบผกผันกับอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ	แสดงให้เห็นว่าการทดแทนสินค้า
ทุนท่ีเส่ือมสภาพด้วยสินค้าทุนใหม่มีความส�าคัญน้อยกว่าอัตราการเจริญเติบโตของประเทศ	 จากผลลัพท์ข้างต้น	
สามารถน�ามาจัดท�าเป็นตารางมาตรฐานค่า	ICOR	รวม	ณ	อัตราการเจริญเติบโตและระดับรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่างๆ	
ดังนี้
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 ส�าหรบักรณีของประเทศไทย	ได้ท�าการศึกษาโดยใช้ข้อมลูระหว่างปี	พ.ศ.	2513	–	2554	พบว่า	มคีวามสอดคล้อง
กับการศึกษาในระดับนานาชาติข้างต้น	กล่าวคือ	ค่า	ICOR	สุทธิ	(Net	ICOR)	เพิ่มสูงขึ้นตามรายได้เฉลี่ยต่อหัวของ
ประเทศ	โดยสรุป	แม้ว่า	ICOR	จะเป็นแนวคิดที่มีมานาน	แต่จากผลการศึกษา	แสดงให้เห็นว่ายังสามารถน�ามาใช้
ในการก�าหนดนโยบายการลงทนุเพ่ือน�าไปสูเ่ป้าหมายการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกจิได้	จากผลการศึกษา	ผูว้จิยัหวงั
ว่าจะมีการน�าไปประยุกต์ใช้กับประเทศเพื่อนบ้าน	โดยเฉพาะกลุ่ม	CLMV	ที่ยังมีข้อจ�ากัดด้านข้อมูลภายในประเทศ	
ให้สามารถน�ามาใช้ประโยชน์ในการวางแผนการลงทุนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

โครงการพัฒนาแบบจ�าลองก�าลังแรงงานและการมีงานท�าเพื่อการวางแผนผลิตก�าลังคนที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศในอนาคต
	 สศช.	 ได้จัดท�าโครงการพัฒนาแบบจ�าลองก�าลังแรงงานและการมีงานท�าเพ่ือการวางแผนผลิตก�าลังคนที่
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศในอนาคต	มีวัตถุประสงค์	เพื่อพัฒนาแบบจ�าลองทางเศรษฐศาสตร์ส�าหรับ
ใช้เป็นเครื่องมือในการพยากรณ์ทิศทางของเศรษฐกิจมหภาคด้านตลาดแรงงาน	 แนวโน้มด้านอุปสงค์และอุปทาน
ของแรงงานในระยะสั้น-กลาง-ยาว	ส�าหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนและก�าหนดนโยบายด้านแรงงานของ
ประเทศต่อไป	โดยจัดท�าเป็น	3	แบบจ�าลอง	ได้แก่	

1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0
per capita Income (US dollar)

500 4.90 4.48 4.07 3.65 3.23 2.81 2.39 1.98 1.56 1.14
1,000 5.01 4.59 4.17 3.75 3.34 2.92 2.50 2.08 1.66 1.25
1,500 5.07 4.65 4.23 3.82 3.40 2.98 2.56 2.14 1.73 1.31
2,000 5.11 4.70 4.28 3.86 3.44 3.02 2.61 2.19 1.77 1.35
2,500 5.15 4.73 4.31 3.89 3.48 3.06 2.64 2.22 1.80 1.39
3,000 5.18 4.76 4.34 3.92 3.50 3.09 2.67 2.25 1.83 1.41
3,500 5.20 4.78 4.36 3.95 3.53 3.11 2.69 2.27 1.86 1.44
4,000 5.22 4.80 4.38 3.97 3.55 3.13 2.71 2.29 1.88 1.46
4,500 5.24 4.82 4.40 3.98 3.57 3.15 2.73 2.31 1.89 1.48
5,000 5.26 4.84 4.42 4.00 3.58 3.17 2.75 2.33 1.91 1.49
5,500 5.27 4.85 4.43 4.02 3.60 3.18 2.76 2.34 1.93 1.51
6,000 5.28 4.87 4.45 4.03 3.61 3.19 2.78 2.36 1.94 1.52
6,500 5.30 4.88 4.46 4.04 3.62 3.21 2.79 2.37 1.95 1.53
7,000 5.31 4.89 4.47 4.05 3.63 3.22 2.80 2.38 1.96 1.54
7,500 5.32 4.90 4.48 4.06 3.65 3.23 2.81 2.39 1.97 1.56
8,000 5.33 4.91 4.49 4.07 3.66 3.24 2.82 2.40 1.98 1.57
8,500 5.34 4.92 4.50 4.08 3.66 3.25 2.83 2.41 1.99 1.57
9,000 5.35 4.93 4.51 4.09 3.67 3.26 2.84 2.42 2.00 1.58
9,500 5.35 4.94 4.52 4.10 3.68 3.26 2.85 2.43 2.01 1.59

10,000 5.36 4.94 4.53 4.11 3.69 3.27 2.85 2.44 2.02 1.60

Growth Rate (%)



รายงานประจำ ปี 2556 147

	 1.	 แบบจ�าลองระยะสัน้หรอืแบบจ�าลองวฎัจักรธรุกิจ	(Short-term	Business	Cycle	Model)	เพ่ือประมาณ
ทิศทางการมีงานท�า	และการว่างงาน	เป็นรายไตรมาส	1-3	ไตรมาส	แบบจ�าลองมีแนวคิดจาก	สภาพการจ้างงาน 
จะเกิดขึ้นหลังจากที่เศรษฐกิจมีการขยายตัวหรือหดตัว	 ดังนั้น	 จึงใช้ตัวแปรทางเศรษฐกิจที่ส�าคัญน�ามาหา 
ความสมัพันธ์ของการจ้างงานในเชงิวฏัจกัรธุรกิจ	โดยม	ีตวัแปรองค์ประกอบของดชันีชีน้�าภาวะเศรษฐกิจ	(Leading 
Economic Indicator : LEI)	 เป็นตัวแปรอิสระ	 ได้แก่	Authorized	Capital	 of	Newly	Registered	Companies,	
Construction	Areas	Permitted,	Real	Exports	Value,	Number	of	Foreign	Tourists,	SET	index,	Real	Money	
Supply,	Oil	Price	Inverse	Index	(Oman)	ตัวแปรที่ต้องพยากรณ์สภาวะตลาดแรงงานการจ้างงาน	คือ	Job	Fill	
Up	in	the	Market	และ	Job	Vacancy	in	labor	Market	ซึ่งแบบจ�าลองนี้	สามารถท�าการปรับปรุงและสร้างตัวแบบ
ได้หลายรูปแบบ	ทั้งน้ีแบบจ�าลองวัฎจักรธุรกิจน้ีสามารถบอกได้เพียงทิศทางของตลาดแรงงาน	 เหมาะส�าหรับงาน 
ทีต้่องการค�าตอบในระยะเวลาอนัสัน้ถึงแนวโน้มของตลาดแรงงานในประเทศ	โดยพิจารณาจากตวัแปรทางเศรษฐกิจ
ที่ส�าคัญต่างๆ

 2.	 แบบจ�าลองเศรษฐกิจระยะกลางหรอืแบบจ�าลองเศรษฐกิจมหภาค	(Medium-term	Macro-Economic	
Forecasting	Model)	ใช้ประมาณภาวะการจ้างงาน	1-3	ปีเป็นรายไตรมาส	โครงสร้างแบบจ�าลองประกอบด้วยด้าน
อุปสงค์รวมและอปุทานรวมทีส่มมติุให้มกีารปรบัตวัเข้าสูด่ลุยภาพทางเศรษฐกิจในระดบัมหภาค	โดยผ่านการปรบัตัว
ของระดับราคาทั่วไป	การปรับตัวเข้าสู่ดุลยภาพเกิดขึ้นพร้อมกันระหว่างดุลยภาพในตลาดผลิตผลกับดุลยภาพใน
ตลาดเงินและดลุยภาพในตลาดแรงงาน	ส�าหรบัดลุยภาพในตลาดแรงงานสมมตุใิห้อปุทานแรงงานสามารถเคลือ่น
ย้ายโดยเสรีระหว่างสาขาข้ึนกับสญัญาณของความต้องการแรงงานในการผลติและการปรบัตวัของค่าจ้าง	และการ
จดัสรรระหว่างความต้องการเข้าสูต่ลาดแรงงาน	การออกจากตลาดแรงงานชัว่คราว	โดยมข้ีอสนับสนุน	คอื	แนวโน้ม
การขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะต�่า	ที่ราคาค่าจ้างถูกเกิดขึ้นอย่างชัดเจน	ประชากรที่คงอยู่ในระบบโรงเรียนมากขึ้น	
กลไกการก�าหนดระดบัค่าจ้างข้ันต�า่ไม่สอดคล้องกับอตัราเงินเฟ้อและต้นทุนการใช้ชวิีต	และผลระยะยาวของค่าจ้าง
ขัน้ต�า่น�าไปสู่การปรบัทกัษะแรงงานในระยะยาว	แบบจ�าลองท่ีจดัสร้างขึน้	ให้ค่าการพยากรณ์อนาคตในระยะกลาง
ภายใต้สมมตุฐิานว่าอปุทานแรงงานไทยไม่เปลีย่นแปลงหรอืมกีารเปลีย่นแปลงน้อยมากจนไม่มผีลกระทบต่อตลาด
แรงงานในระยะกลาง	ข้อสมมุติฐานนี้ไม่เป็นจริงเมื่อมีการทอดเวลาต่อไปในระยะยาว

 3.	 แบบจ�าลองดุลยภาพทั่วไป	(Long-term	Multi-Economic	Sector	General	Equilibrium	Model)	เพื่อ
พยากรณ์ทิศทางระยะยาวของประเทศไทยภายใต้สมมุติฐานการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างเศรษฐกิจ	สังคมและ
ประชากรของประเทศสมาชิก	AEC	ในระยะยาว	5-10	ปี	หลักการส�าคัญของแบบจ�าลองเศรษฐกิจดุลยภาพทั่วไป	
คือ	 การสมดุลกันระหว่างอุปทานและอุปสงค์ต่อสินค้าและบริการในทุกตลาด	 โดยมีองค์ประกอบหลักของระบบ
เศรษฐกิจ	ได้แก่	ภาคการผลิต	ภาคการบริโภคขั้นสุดท้าย	 (ภาคครัวเรือน	ภาคธุรกิจ	ภาครัฐ	ภาคการลงทุน)	ภาค 
ต่างประเทศ	ตลาดปัจจัยการผลิตขั้นต้น	ตลาดสินค้าและบริการ	ซึ่งเมื่อเกิด	shock	จะมีการปรับตัวร่วมกันทั้งด้าน
ปริมาณและราคา	จนกระท่ังระบบเศรษฐกิจส่วนรวมและรายสาขาเข้าสู่ดุลยภาพอีกครั้ง	 โครงสร้างการผลิตจะถูก
จ�าลองด้วยฟังก์ชั่นการทดแทนกันได้แบบมีความยืดหยุ่นคงท่ีหลายล�าดับชั้น	ภายใต้เงื่อนไขที่เป้าหมายต้องการ
ต้นทนุต�า่ท่ีสดุของภาคการผลติ	โดยมรีาคาของปัจจยัการผลติและ/หรอืสนิค้าและบรกิารเป็นตวัแปรหลกั	แบบจ�าลอง
ระยะยาวนี้	 เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์และพยากรณ์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในปี	ค.ศ.	2015	เมื่อประเทศไทยเริ่ม
เปิดเสรีทางการค้า	การลงทุน	และแรงงานฝีมือ	หรือ	AEC
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การจัดท�ารายงานการพัฒนาคนของประเทศไทย พ.ศ. 2556
	 ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ได้ร่วมกับส�านักงานโครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติประจ�าประเทศไทย	 (UNDP	Thailand)	 จัดท�ารายงานการพัฒนาคนของประเทศไทย	พ.ศ.	 2556	
(Thailand	Human	Development	Report)	มปีระเดน็หลกั	เรือ่ง	การพัฒนาคนในบริบทอาเซยีน	เพ่ือวิเคราะห์ปัจจยั
ส�าคัญต่างๆ	ที่มีผลต่อการพัฒนาคนภายใต้บริบทของประชาคมอาเซียน	ในรายงานมีการน�าเสนอสถานการณ์การ
พัฒนาคนของประเทศไทยในด้านต่างๆ	ประกอบด้วย	รายงานจดัท�า	Human	Achievement	Index	(HAI)	ซึง่เป็นการ
ติดตามความก้าวหน้าของการพัฒนาคน	พบว่า	การพัฒนาคนของประเทศไทยเป็นที่น่าพอใจทั้งในด้านการเพิ่มขึ้น
ของรายได้ประชาชาต	ิประชาชนเข้าถึงระบบการศึกษา	ระบบสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน	รวมท้ังการเข้าถึงหลกัประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า	หลักประกันทางสังคม	อย่างไรก็ตาม	จากการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและแนวโน้มท่ีส�าคัญใน
อนาคตภายใต้บริบทของอาเซียนต่อการส่งเสริมการพัฒนาคนของประเทศไทย	มีข้อเสนอให้มีการก�าหนดประเด็น
ส�าคญัเร่งด่วนในการเสรมิสร้างการพัฒนาคนของไทยในระยะต่อไป	ได้แก่	การยกระดับคุณภาพการศกึษา	การรกัษา
ระดับความส�าเร็จในด้านสาธารณสุข	 การขยายการคุ้มครองทางสังคม	 การแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ	สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ	รวมทั้งการลดช่องว่างความไม่เสมอภาคทาง
สงัคม	เพ่ือเตรยีมความพร้อมของประเทศเพ่ือเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีนในปี	2558	และเพ่ือสร้างพ้ืนฐานของการพัฒนา
ประเทศในระยะยาวต่อไป

การศึกษาเพื่อจัดท�าแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่สูงในลุ่มน�้ากก 
	 สศช.	และสถาบนัวจิยัและพัฒนาพ้ืนทีส่งู	(องค์การมหาชน)	ได้ด�าเนนิโครงการศกึษาเพ่ือจดัท�าแผนบรูณาการ
พัฒนาพื้นที่สูงลุ่มน�้ากก	ซึ่งครอบคลุมพื้นที่สูงในลุ่มน�้ากกในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย	รวม	5,030.04	ตร.กม.	
โดยได้มีการศึกษาและประเมินนโยบายการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงในลุ่มน�้ากก	 รวมท้ังปัญหา	 อุปสรรคท่ีเกิดขึ้น	 เพ่ือใช้
ประกอบการศึกษาวเิคราะห์ศักยภาพของพืน้ที่ในปัจจุบันและทิศทาง	การพฒันาในอนาคตในมิติต่างๆ	ทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ	สังคม	ความมั่นคง	ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ร่วมกับการศึกษาส�ารวจสภาพพ้ืนที	่
สัมภาษณ์ชุมชนและหน่วยงานภาครัฐในพ้ืนท่ี	 และการจัดสัมมนาระดมความเห็นท้ังในระดับพ้ืนท่ีและส่วนกลาง	
จนน�ามาสู่ข้อเสนอแผนบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่สูงลุ่มน�้ากก	ทั้งในระยะสั้น	 ระยะปานกลาง	และระยะยาว	 รวมท้ัง
แนวทางการขับเคลื่อนแผนแบบบูรณาการ	สรุปได้	ดังนี้	

 1.	 แผนบูรณาการพัฒนาพื้นท่ีสูงในลุ ่มน�้ากก	
ประกอบด้วย	6	ยุทธศาสตร์	22	กลยุทธ์	30	แผนงาน	106	
โครงการ	ได้แก่	ยุทธศาสตร์ที่ 1	การเสริมสร้างสังคมให้มี
ความเข้มแข็ง	 และอยู่เย็นเป็นสุข	 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การ
พัฒนาอาชีพเหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม	และสร้างความ
มัน่คงด้านอาหารอย่างย่ังยืน	ยุทธศาสตร์ที ่3 การอนุรกัษ์
และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน	
ยุทธศาสตร์ท่ี 4	 การพัฒนาและการบริหารจัดการน�้าใน
พ้ืนที่ลุ่มน�้า	 ยุทธศาสตร์ท่ี 5	 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุน
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และปัจจยัโครงสร้างพ้ืนฐานทีเ่อือ้ต่อการพัฒนาพ้ืนท่ีสงูในลุ่มน�า้กก	ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาอย่างสมดลุ	ภายใต้
การบริหารจัดการและการบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม	 ซึ่งมีระยะเวลาด�าเนินการของแผนฯ	 10	ปี	 โดยแบ่งเป็น	 
1)	แผนบรูณาการระยะสัน้	1-3	ปี		2)	แผนบรูณาการระยะปานกลาง	1-5	ปี	และ	3)	แผนบรูณาการระยะยาว	1-10	ปี

 2.	 ข้อเสนอกลไกการขบัเคลือ่นแผนบรูณาการพฒันาพืน้ทีส่งูในลุม่น�า้กก	ซึง่ประกอบด้วย	1)	คณะกรรมการ
แผนบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่สูง	 (ลุ่มน�้าหลัก)	 	 2)	 คณะอนุกรรมการแผนบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีสูง	 (ลุ่มน�้าสาขา)		 
3)	คณะท�างานแผนบรูณาการพัฒนาพ้ืนท่ีสงู	เป็นคณะท�างานในระดบัพ้ืนท่ี	โดยการขบัเคลือ่นฯ	ควรเน้นการพัฒนา
ต่อยอด	ควบคู่ไปกับการหนุนเสริมแผนพัฒนาเดิม	ร่วมกับมาตรการต่างๆ	ที่สอดคล้องกับสถานการณ์	และกระตุ้น
ให้เกิดการด�าเนินการโดยชุมชนเป็นหลัก	 และเกิดความสมดุลของการด�าเนินการร่วมกับภาครัฐ	 เพ่ือสร้างต้นแบบ
ในการเกื้อกูลกันของการบริหารจัดการทรัพยากรในลุ่มน�้า	ซึ่งจะต้องมีการแปลงแผนบูรณาการไปสู่แผนปฏิบัติการ
ของทุกหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม	 รวมถึงการติดตามประเมินผลการด�าเนินงานอย่างเป็นระบบและ 
ต่อเนื่อง	เพื่อสรุปบทเรียนส�าหรับน�าไปปรับใช้และขยายผลในพื้นที่สูงอื่นๆ	ต่อไป

การจัดประชุมสัมมนาร่วมกับกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA)
	 ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วมกับกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ	
(UNFPA)	จัดสัมมนาในหัวข้อ	“เกิดน้อย	ด้อยคุณภาพ	อนาคต	(เศรษฐกิจ)	ประเทศไทยจะไปทางไหน”	ในงานวัน	
Population	Day	 2013	 เมื่อวันที่	 10	กรกฎาคม	2556	ณ	 โรงแรมเซ็นทราราแกรนด์	 เซ็นทรัลเวิลด์	 กทม.	 โดยมี
วัตถุประสงค์เพือ่สร้างความตระหนักในเรือ่งอนามยัเจริญพันธ์ุ	และอนามยัทางเพศ	ซึง่เป็นปัญหาและสาเหตลุ�าดบั
ต้นๆ	ของการมีสขุภาพไมด่แีละการเสยีชวีติของสตรใีนวยัเจรญิพนัธุท์ัว่โลก	อกีทัง้เพือ่ขบัเคลือ่นการพฒันาให้บรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาตามท่ีนานาชาติได้ตกลงกัน	 “การลงทุนเพ่ือให้สามารถเข้าถึงอนามัยเจริญพันธุ์	 ซึ่งเป็นหัวใจ
ส�าคัญของการสร้างสังคมที่มีสุขภาวะดีและยั่งยืนกว่าในอนาคต”

การศึกษาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนบนเส้นทางสีเขียว กรณีพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
	 ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ	มแีหล่งท่องเทีย่วท่ีมคีวามสมัพันธ์กับวิถีชมุชนทีส่�าคญัและมคีวามหลากหลาย	ได้แก่	
การท่องเทีย่วอารยธรรมโบราณ	เช่น	ปราสาทหนิพิมาย	ปราสาทหนิพนมรุง้	และบ้านเชยีง	การท่องเทีย่วทางธรรมชาติ	
เช่น	 อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่	 ภูหลวง	 ภูเรือ	 ภูกระดึง	 การท่องเท่ียวด้านศิลปวัฒนธรรม	ประเพณี	 เช่น	ประเพณี 
บญุบัง้ไฟ	ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	และการท่องเท่ียวบริเวณเมอืงชายแดนริมแม่น�า้โขงเชือ่มโยงประเทศเพ่ือนบ้าน	
แม้การท่องเที่ยวจะเป็นการสร้างรายได้ส่วนหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาอย่างต่อเนื่อง	 แต่แหล่งท่องเที่ยว
หลายแห่งอยู่ในภาวะเสีย่งต่อความเสือ่มโทรม	ประกอบกับกระแสการพัฒนาและความต้องการของนกัท่องเท่ียวใน
ตลาดโลกให้ความส�าคัญกับการพัฒนาที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมมากขึ้น	 เพ่ือลดภาวะโลกร้อนและส่งเสริมให้เกิด
การพัฒนาที่ยั่งยืน	รวมทั้งกระแสความต้องการพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน	จึงต้องมีการปรับตัวเพื่อมุ่ง
ไปสู่การสร้างความสมดุลและย่ังยืนบนพ้ืนฐานการท่องเท่ียวท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 หรือการท่องเท่ียวสีเขียว	
(Green	Tourism)	มากขึ้น	
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 ส�านักพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ	(สพอ.)	สศช.	จงึได้ท�าการศกึษาปัจจยั	องค์ประกอบ	
ปัญหา	อปุสรรค	อนัจะน�าไปสูก่ารท่องเท่ียวเชงินิเวศอย่างย่ังยืนบนเส้นทางสเีขยีว	รวมทัง้เสนอมาตรการหรอืแนวทาง
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของภาคให้มีศักยภาพและมีความยั่งยืน		โดยคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศใน
พ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ	เป็นทีรู่จ้กักันในระดบัพ้ืนท่ี	ศกึษาองค์ประกอบการส่งเสรมิการท่องเท่ียว	และแนวทาง
การบริหารจัดการ	รวมถึงสัมภาษณ์ประชาชน	ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เจ้าหน้าที่	นักท่องเที่ยว	ที่เข้าไป
ใช้บรกิารแหล่งท่องเท่ียวเชงินเิวศ	วิเคราะห์และประเมนิผลข้อมลูเพ่ือหามาตรการหรือแนวทางการพัฒนา	การบรหิาร
จัดการเพื่อให้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศบนเส้นทางสีเขียวเกิดความยั่งยืนต่อไป	

 จากการศึกษา	พบว่า	ปัจจัยที่จะท�าให้แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนบนเส้นทางสีเขียวที่ส�าคัญ	คือ	
	 1.	 ด้านพ้ืนท่ี	 ประกอบด้วย	 แหล่งท่องเที่ยวและสภาพภูมิทัศน์บริเวณแหล่งท่องเที่ยว	 ที่มีทุนทาง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมเป็นฐานท่ีส�าคญั	สะท้อนภาพความงดงามและแปลกตา	ซึง่อาจมปีระโยชน์ด้าน
การพักผ่อนหย่อนใจให้แก่บรรดานักท่องเที่ยวหรือผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม	

 2.	 ด้านกิจกรรมและกระบวนการส่งเสริมการท่องเที่ยว	ส่งเสริมให้แหล่งท่องเที่ยวมีกิจกรรมเสริมเพื่อจูงใจให้
นักท่องเที่ยวได้เข้าชมความงดงามและแปลกตาของแหล่งท่องเท่ียว	 ควบคู่กับการจัดกิจกรรมเพ่ิมเติมทางด้าน
วัฒนธรรม	ประเพณี	การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ในรูปแบบต่างๆ	รวมทั้งการส่งเสริมด้านการ
ประกอบอาชีพ	 อาทิ	 ผลิตภัณฑ์ชุมชน	 ทั้งสินค้าและบริการต่างๆ	 ท่ีเชื่อมโยงเร่ืองราวให้สอดคล้องสัมพันธ์เป็น 
เรื่องราวอย่างต่อเนื่องทั้งปี	โดยอาจเรียกว่า	“การท่องเที่ยวมีชีวิต”	

 3.	 ด้านการมส่ีวนร่วม	ประกอบด้วย	ประชาชนในพ้ืนท่ี	รวมท้ัง	ภาคราชการ	ภาคเอกชน	และภาคประชาสงัคม
มีบทบาทในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพ้ืนท่ีร่วมกัน	 ซึ่งต้องมีค่านิยมท่ีรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมเป็นหลัก	 ด้วยศักยภาพและภูมิปัญญาท้องถ่ิน	 รวมทั้งการร่วมรับรู้ข้อมูลการพัฒนาของทุกภาคส่วน 
เพ่ือน�ามาปรบัใช้และร่วมมอืพัฒนาต่อยอดศกัยภาพด้านการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีให้สามารถเป็นแหล่งรายได้ทีส่�าคญั
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิกในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น	

 4.	 ด้านการบริหารจัดการเป็นองค์ประกอบส�าคัญอีกประการหน่ึงซึ่งเป็นกลไกสนับสนุนให้การท่องเท่ียว 
เชงินเิวศมคีวามย่ังยืน	โดยต้องอาศยัศกัยภาพขององค์ประกอบทัง้	3	ด้าน	เป็นพ้ืนฐานหลกั	เพ่ือให้การบรหิารจดัการ
สามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 จ�าเป็นที่ต้องมีองค์ประกอบ	ด้านศักยภาพของผู้น�าและกลุ่มผู้น�าเพ่ือ 
ขบัเคลือ่นการพัฒนาให้สมัฤทธิผล	โดยใช้องค์ความรูส้มยัใหม่และภูมปัิญญาท้องถ่ิน	ผสมผสานวัฒนธรรมประเพณี
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ชุมชนเป็นฐานเชื่อมโยงระหว่างธรรมชาติและสิ่งที่ชุมชนเป็นผู้ริเริ่มสร้างสรรค์	ทั้งนี้	สิ่งควรค�านึงถึง	คือ	การจัดการ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวลล้อม	ต้องด�าเนินการควบคู่กับการพัฒนาและยกระดับด้านต่างๆ	เพื่อให้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริง	

 เพื่อให้การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	สพอ.	มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	คือ
	 1.	 ควรให้ความส�าคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อมโดยรักษาความเป็นทรัพยากรธรรมชาติให้คงไว้	และการปรับ
ภูมทัิศน์	โดยรอบบรเิวณแหล่งท่องเทีย่ว	เพ่ือสร้างความประทับใจและภาพลักษณ์ท่ีดใีห้แก่นักท่องเท่ียว	โดยยึดหลกั
ความเป็นธรรมชาติ	ความสะอาดและความเป็นระเบยีบของพ้ืนทีเ่ป็นพ้ืนฐานหลกัส�าคญัเสมอืนเป็น	“แหล่งท่องเทีย่ว	
มีชีวิต”	ที่จูงใจนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมได้ในทุกฤดูกาล	

 2.	 ควรให้ความส�าคัญกับการพัฒนาองค์ความรู้	 ในการเข้าใจถึงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	การสร้าง	 story	ของ
แหล่งท่องเที่ยวโดยเน้นประวัติและความส�าคัญ	 และพัฒนานวัตกรรมใหม่ท่ีสอดคล้องกับภูมิสังคม	 เพ่ือส่งเสริม
กิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายและแปลกใหม่อยู่เสมอ	 สอดรับกับทิศทางการพัฒนาของประเทศโดย
ยึดโยงกับวัฒนธรรม	และภูมิปัญญาท้องถิ่น	รวมทั้งการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว	ให้มีความเชื่อมโยงกับชุมชน
และท้องถิ่น	บนพื้นฐานประเพณีและวัฒนธรรม	รวมทั้งสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน	

 3.	 ภาครฐัควรมบีทบาทในการส่งเสรมิกระบวนการมส่ีวนร่วมของภาคกีารพัฒนาทกุภาคส่วน	ในการแก้ปัญหา
และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องให้มากขึ้น	 เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีให้สามารถม ี
รายได้เพ่ิมข้ึนจากแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีศักยภาพ	 และในการดูแลอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมอย่างถูกวิธีให้คงอยู่ต่อไปอย่างยั่งยืน

การศึกษารูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการลดปัญหาหมอกควันในระดับพื้นที่ภาคเหนือ
	 สศช.	ได้จัดท�าโครงการ	“ศึกษารูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการลดปัญหาหมอกควันในระดับพื้นที่ภาค
เหนือโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน”	โดยมีวัตถุประสงค์	3	ประการ	คือ	(1)	เพื่อศึกษาสถานการณ์หมอกควัน
ในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน	 (2)	ศึกษาแนวทางและวิธีการของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีประสบความ
ส�าเร็จในการจัดการปัญหาหมอกควันระดับชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม	และ	(3)	เพื่อเสนอรูปแบบการจัดการ
ที่เหมาะสมเพื่อลดปัญหาหมอกควันในระดับพื้นที่โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

 การศกึษาครัง้นีไ้ด้ด�าเนนิการในพ้ืนทีภ่าคเหนือตอนบน	8	จงัหวัด	ประกอบด้วย	จงัหวัดเชยีงใหม่	ล�าพูน	ล�าปาง	
แม่ฮ่องสอน	เชียงราย	พะเยา	แพร่	และน่าน	ซึ่งทั้ง	8	จังหวัดประสบปัญหาหมอกควันประจ�าทุกปี	โดยได้ด�าเนินการ
ศึกษาข้อมูลเชิงลึกระดับชุมชนในพ้ืนท่ีรวม	 8	 ชุมชน	 ซึ่งมีเกณฑ์การคัดเลือกชุมชนจากสาเหตุการเกิดปัญหา 
หมอกควัน	และเป็นชุมชนท่ีมีการด�าเนินการแก้ไขปัญหาหมอกควันอย่างต่อเนื่องและประสบความส�าเร็จ	ส�าหรับ
กลุ่มเป้าหมายของการศึกษา	ประกอบด้วย	 (1)	ผู้เกี่ยวข้องระดับต�าบลเพื่อศึกษาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรูปแบบและ
แนวทางในการบริหารจัดการลดปัญหาหมอกควันในพื้นที่เป้าหมาย	8	ชุมชน	จ�านวน	400	คน	(2)	ผู้แทนหน่วยงาน
ภาครัฐ	 8	 จังหวัดภาคเหนือตอนบน	ภาคเอกชน	และภาคประชาชน	และผู้แทนจากพ้ืนท่ีการศึกษา	 4	 ชุมชน 
เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการประมวลข้อมูลในระดับพื้นที่	และ	(3)	ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ	8	จังหวัดภาค
เหนือตอนบน	ภาคเอกชน	และภาคประชาชน	 และผู้แทนจากพ้ืนท่ีการศึกษา	 8	 ชุมชน	 เพ่ือระดมความคิดเห็น 
เกี่ยวกับร่างรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์
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	 ส�าหรบัขัน้ตอนการศึกษา	ประกอบด้วย	(1)	การทบทวนวิเคราะห์	และสงัเคราะห์สถานการณ์หมอกควันในพ้ืนที่
ภาคเหนือตอนบน	ปัจจัยการเกิดปัญหาหมอกควัน	แนวทางการแก้ไขปัญหาหมอกควันของทุกภาคส่วน	(2)	จัดเวที
ชุมชน	ในพื้นที่เป้าหมาย	8	ชุมชน	(3)	วิเคราะห์	และสังเคราะห์สถานการณ์หมอกควัน	บริบทของชุมชน	ปัจจัยความ
ส�าเร็จและอุปสรรคในการด�าเนินการของชุมชน	 (4)	 จัดประชุมระดมความคิดเห็นกับภาคีท่ีเก่ียวข้อง	 และตัวแทน
จากชุมชนเป้าหมาย	และ	 (5)	 จัดท�าเอกสารรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษารูปแบบและแนวทางการบริหาร
จัดการลดปัญหาหมอกควันในระดับพื้นที่ภาคเหนือตอนบนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน

 ผลการศึกษา	พบว่า	การบริหารจัดการเพื่อลดปัญหาหมอกควันในระดับพื้นที่ภาคเหนือตอนบนในระดับพื้นที่	
ประกอบด้วย	3	รูปแบบหลักๆ	คือ

 1.	 รูปแบบการด�าเนินการโดยชุมชนเอง	โดยมีการจัดตั้งกลุ่มเพื่อการบริหารจัดการป่าชุมชนในพื้นที่	ได้แก่
	 	 1.1	 ชุมชนบ้านหนองห้า	ต�าบลบัวใหญ่	 อ�าเภอนาน้อย	จังหวัดน่าน	สนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
การเผาตอซังข้าวโพด	และให้น�าเปลือกและแกนข้าวโพดไปคลุมดินในพื้นที่ป่าชุมชนตามโครงการ	“ปกดินห่มป่า”	
	 	 1.2	ชุมชนบ้านหนองยาว	ต�าบลศรีบัวบาน	อ�าเภอเมือง	จังหวัดล�าพูน	ด�าเนินการชิงเผาในพื้นที่ป่าชุมชน
เพื่อลดปริมาณใบไม้ที่สะสม	เพื่อลดความรุนแรงกรณีเกิดไฟป่า
	 	 1.3	 ชุมชนบ้านป่าจั่น	 ต�าบลเวียงกาหลง	 อ�าเภอเวียงป่าเป้า	 จังหวัดเชียงราย	 จัดท�าแนวกันไฟและ 
ฝายชะลอน�้าในป่าชุมชน	จัดเวรยามตรวจตราไฟป่า	

 2.	 รูปแบบการด�าเนินการโดยชุมชนร่วมกับภาครัฐ	ภาคเอกชน	และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ได้แก่
	 	 2.1	ชมุชนบ้านทุง่ศร	ีต�าบลทุง่ศร	ีอ�าเภอร้องกวาง	จงัหวัดแพร่	ร่วมกับเทศบาลต�าบลทุ่งศร	ีรณรงค์คดัแยกขยะ	
และเทศบาลฯ	สนับสนุนวงบ่อซีเมนต์ให้ทุกครัวเรือนน�าไปใช้ใส่เศษใบไม้แห้ง	ส�าหรับท�าปุ๋ยหมัก	เพื่อลดการเผา
	 	 2.2	 ชุมชนบ้านจอมแจ้ง	 ต�าบลน�้าบ่อหลวง	 อ�าเภอสันป่าตอง	 จังหวัดเชียงใหม่	 ร่วมกับองค์การบริหาร 
ส่วนต�าบลน�้าบ่อหลวงในการบริหารจัดการขยะ	ส่งเสริมการน�าขยะมาแลกของ	อาทิ	น�้ายาล้างจาน	น�้ายาซักผ้า	
นอกจากน้ัน	ยังมบีรษิทั	โตโยต้า	มอเตอร์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	สนบัสนนุการปลกูป่า	และบรษิทั	การท่าอากาศยานไทย	
จ�ากัด	(มหาชน)	สนับสนุนการจัดท�าฝายชะลอน�้า
	 	 2.3	 ชุมชนบ้านแป้นโป่งชัย	ต�าบลบ้านสา	อ�าเภอแจ้ห่ม	 จังหวัดล�าปาง	 เทศบาลต�าบลบ้านสาสนับสนุน 
การจัดตั้งกลุ่มท�าปุ๋ยหมัก	จัดตั้งธนาคารขยะรับซื้อขยะ	recycle	เพื่อลดการเผาเศษใบไม้และขยะในชุมชน
	 	 2.4	ชมุชนบ้านร่องธาร	ต�าบลทรายขาว	อ�าเภอพาน	จงัหวัดเชยีงราย	เทศบาลต�าบลทรายขาวจดัท�าโครงการ
ขยะชุมชน	 เพ่ือคัดแยกขยะ	น�าขยะไปขายให้เทศบาลเพ่ือน�าไปท�าปุ๋ยหมัก	 เพ่ือลดการเผา	 โดยมีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาร่วมให้ความรู้แก่ชุมชนในการคัดแยกขยะ	

 3.	 รูปแบบการด�าเนินการโดยชุมชนร่วมกับภาครัฐ	ภาคเอกชน	และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	และองค์กร
บริหารจัดการป่าชุมชนในพื้นที่	ได้แก่	ชุมชนบ้านป่ากล้วย	ต�าบลแม่สะเรียง	อ�าเภอแม่สะเรียง	จังหวัดแม่ฮ่องสอน	
ร่วมกันก�าหนดกฎ	กติกาของชุมชนในการดูแลป่าชุมชน	ส่งเสริมการปลูกกล้วยเพื่อเป็นแนวกันไฟในป่าชุมชน	และ
ชุมชนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต�าบลแม่สะเรียง	จัดท�าโครงการขยะทองค�า	รณรงค์การคัดแยกขยะ

 การบริหารจัดการลดปัญหาหมอกควันของพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน	ประสบความส�าเร็จได้ด้วยปัจจัยหลาย
ประการ	ได้แก่	ความเข้มแข็งของชมุชนและผูน้�าชมุชน	ความตระหนกัในสถานการณ์	ปัญหา	และอนัตรายของหมอกควัน	
การบูรณาการการท�างานระหว่างภาคส่วนต่างๆ	ได้แก่	ภาครัฐ	ภาคเอกชน	ชุมชน	และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
การก�าหนดนโยบายการจัดการหมอกควันที่ชัดเจน	เหมาะสมกับพื้นที่	รวมถึงการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
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 อย่างไรก็ตาม	ยังคงมีปัญหาอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาหมอกควันในระดับพื้นที่	กล่าวคือ	เกษตรกรเพิ่มพื้นที่
เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ซึ่งเป็นพืชที่เกษตรกรนิยมเผาตอซัง	 เนื่องจากมีแรงจูงใจด้านราคา	วิถีการด�ารงชีพของ
ชุมชนที่ต้องเผาพื้นที่ป่าเพื่อเพิ่มผลผลิตจากป่า	และเผาพื้นที่เกษตรส�าหรับท�าการเกษตรรอบต่อไป	รวมถึงขาดการ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลกระทบจากปัญหาหมอกควันอย่างต่อเนื่อง

 การบริหารจัดการเพ่ือลดปัญหาหมอกควันในระดับพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบนประสบความส�าเร็จ	 และม ี
ความยั่งยืน	 ควรมีการสร้างจิตส�านึกแก่ประชาชน/ชุมชนให้ตระหนักถึงปัญหาและอันตรายจากหมอกควันให้ 
มากขึน้	สนบัสนุนให้ชมุชนร่วมกันก�าหนดกฎระเบยีบ	กตกิาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาของชมุชน	การใช้หลกัการ
ของการตอบแทนคณุค่าระบบนเิวศ	(PES	:	Payment	for	Ecosystem	Service)	การศกึษาวจิยัเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน	และในระยะยาว	ต้องมีการบูรณาการความร่วมมือจาก	4	ภาคส่วน	คือ	
ภาครัฐ	ภาคประชาชน	ภาคเอกชน	และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน “การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง” 
	 	ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต	ิได้จดัการประชมุเชงิปฏิบตักิารเพ่ือการแก้ไข
ปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ัง	ร่วมกบักรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม	
เมื่อวันที่	 30-31	กรกฎาคม	2556	ณ	อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติ	 สิรินธร	 อ�าเภอชะอ�า	 จังหวัดเพชรบุรี	 โดยมี
วัตถุประสงค์ในการเสรมิสร้างองค์ความรูแ้ละกระบวนการเชงิบรูณาการ	รวมทัง้การประสานเครอืข่ายภาคประชาสงัคม	
ได้แก่	ส�านักงานปฏริปู	เครอืข่ายรกัษ์อ่าวไทยตอนบน	มลูนธิิชมุชนไท	และเครอืข่ายภาคประชาชนในพ้ืนท่ีภาคกลาง	
เพื่อก�าหนดแนวทางการขยายผลการขับเคลื่อนที่เป็นเอกภาพ	ผลการประชุมสรุปได้ดังนี้

 1.		ผลกระทบการกัดเซาะชายฝั่งขยายวงกว้างและรุนแรง	 คิดเป็นระยะทางท่ีเกิดการกัดเซาะชายฝั่งรวม	
830	กิโลเมตร	หรือร้อยละ	26	ของความยาวชายฝั่งทะเล	มีผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจ	สังคมและระบบนิเวศของ
ประเทศเป็นอย่างมาก	

 2.		ปัญหา	ที่ส�าคัญ	ได้แก่	1)	ระดับท้องถิ่นและชุมชนมุ่งแก้ปัญหาในลักษณะเฉพาะหน้า	เร่งรีบ			ไม่ถูกต้อง
ตามหลักวิชาเพ่ือตอบสนองในการแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว	ในขณะท่ีส่วนกลางต้องการให้การปฏิบัติงานแก้ปัญหา
เป็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผน	มีมาตรฐานและคุ้มค่าการลงทุน	 รวมทั้งองค์ความรู้	 ในการแก้ปัญหายังอยู่ใน 
วงจ�ากัด	2)	 ขาดแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในเชิงพ้ืนท่ีที่ชัดเจน	ท�าให้หน่วยงาน
ต่างๆ	แก้ปัญหาในลักษณะต่างคนต่างท�าตามแนวถนัดแบบปะผุ		3)	ขาดประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินตามกรอบ
แผนบรูณาการฯ	ท่ีคณะรฐัมนตรมีมีตเิมือ่วันท่ี	20	เมษายน	2553	ให้ความเห็นชอบกรอบแผนบรูณาการงบประมาณ
การจดัการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ังทะเล	แต่ด�าเนินการได้เพียงร้อยละ	11.2	ในช่วงปี	2554-2556	
และ	4)	กลไกการด�าเนินงานในภาคราชการยังไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาระดับประเทศ	

 3.		ข้อเสนอแนะ	ประกอบด้วย	
	 1)	เร่งรดัการจดัท�าแผนแม่บทและแผนปฏบิตักิารในแต่ละพ้ืนท่ี	โดยริเร่ิมการด�าเนินการในพ้ืนท่ีท่ีมกีารกัดเซาะ
ชายฝ่ังทีเ่ป็นพ้ืนทีวิ่กฤตหรอืเร่งด่วน	ได้แก่	พ้ืนทีอ่่าวไทยตอนบน	7	จงัหวัด	ประกอบด้วย	จงัหวัดเพชรบรุ	ีสมทุรสงคราม	
สมุทรสาคร	กรุงเทพฯ	(เขตบางขุนเทียน)	สมุทรปราการ	ฉะเชิงเทราและชลบุรี	
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 2)	ทบทวนบทบาท	อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ	คณะอนุกรรมการฯ	และคณะท�างานฯ	 ท่ีเก่ียวข้องกับ 
การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่มีการด�าเนินงานอยู่ในปัจจุบัน	รวมทั้งจัดท�าข้อเสนอเพื่อให้มีกลไกการท�างาน
แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ังแบบบรูณาการระดบัชาต	ิเพ่ือบรูณาการการท�างานของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในพ้ืนท่ี
ที่เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง	23	จังหวัด	โดยมีเป้าหมายร่วมกันและประสานการด�าเนินงานอย่างเป็นระบบครบวงจร	

 3)	ปรบัโครงสร้างหน่วยงานเจ้าภาพและพัฒนาองค์ความรูท่ี้จ�าเป็นให้มอีตัราก�าลงัท่ีพอเพียงในการปฏิบตังิาน
ขบัเคล่ือนกลไกการท�างานแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ังแบบบรูณาการระดับชาต	ิปรับปรงุกระบวนการวเิคราะห์
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือ	 EIA	 ให้มีความกระชับและใช้ระยะเวลาไม่นานจนเกินไป	การถ่ายทอดความรู ้
ความเข้าใจในเรือ่งมาตรการทางกฎหมายเพ่ือจดัการการกัดเซาะชายฝ่ังทะเลสูส่าธารณะในวงกว้าง	รวมท้ังการสร้าง
กระบวนการยกร่างกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการกัดเซาะชายฝ่ังทะเลให้เหมาะสมกับบรบิทของชายฝ่ังทะเลประเทศไทย

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สศช.
	 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 ได้มีการพัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ	 สศช.	 ใน
ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	 ระบบฐานข้อมูล	ตลอดจนเทคโนโลยีต่างๆ	 ให้มีความทันสมัย	ปลอดภัยและม ี
ความสะดวก	 รวดเร็ว	 เพ่ือให้สามารถรองรับภารกิจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีได้อย่างมีศักยภาพ	ตามบทบาท
หน้าทีค่วามรบัผิดชอบหลกัในการพัฒนาและดแูลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ	สศช.	ส�าหรบัในปีงบประมาณ	
2556	ได้ด�าเนินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ	ที่ส�าคัญจ�านวน	4	โครงการ	ดังนี้

 1.		โครงการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	 สศช.	 เป็นโครงการท่ี	 สศช.	 ได้จัดจ้างท่ีปรึกษา
เป็นประจ�าทุกปี	 เพ่ือบ�ารุงรักษาและบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของส�านักงานฯ	 ให้มีประสิทธิภาพ	 
ซึ่งในปีงบประมาณนี้เน้นในเรื่องการด�าเนินงานปรับปรุงระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์และระบบบริการต่างๆ	 
บนระบบเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ใน	3	เรือ่ง	ได้แก่	1)	การปรบัปรงุประสทิธิภาพฮาร์ดแวร์ของเครือ่งคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	
SQL	 Server	 และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	 KMDB	พร้อมกับท�าการปรับปรุงซอฟท์แวร์บนเครื่อง	 KMDB		 
2)	การรวมระบบโดเมนของส�านกับญัชปีระชาชาตมิายังโดเมนหลกัของ	สศช.	(www.nesdb.go.th)	ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์
ในการบริหารจัดการระบบ	และ	 3)	 การปรับปรุงระบบ	VLAN	ของ	 Internal	 Zone	 จาก	 Public	 IP	 Address	 
เป็น	Private	IP	Address

 2.		โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศ	 สศช.	 เป็นโครงการที่ทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ	 ได้ท�าการ
ปรับปรุงพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลเดิมให้มีความทันสมัย	 ถูกต้อง	มีประสิทธิภาพในการใช้
งานเพิ่มสูงขึ้น	ทั้งนี้เพื่อเป็นการอ�านวยความสะดวกต่อการใช้งานและการบริการให้แก่เจ้าหน้าที่	สศช.	และบุคคล
ภายนอกที่ต้องการหาข้อมูลในด้านเศรษฐกิจและสังคม	โดยประกอบด้วย	4	ระบบ	ดังต่อไปนี้

    (1)	ระบบสารสนเทศการวางแผนเกษตรทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	(e-ANEO)	เป็นระบบท่ีน�า
เสนอข้อมูลและฐานข้อมูลสถิติทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	และในระบบที่พัฒนาขึ้นใหม่นี้จะเพิ่ม
ประสทิธิภาพในเรือ่งสารสนเทศภมูศิาสตร์	(GIS)	ทางด้านเขตพ้ืนท่ีทางการเกษตรของประเทศไทย	ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์
ในการแสดงพ้ืนที่การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยในภาคต่างๆ	ส�าหรับใช้ในการปฏิบัติภารกิจงานภาค
การเกษตรและเผยแพร่สู่ประชาชนผ่านหน้าเว็บเพจของ	สศช.	
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 (2)	 ระบบสารสนเทศเศรษฐกิจและสังคมภาค	 (e-RIS)	 เป็นระบบท่ีน�าเสนอข้อมูลและฐานข้อมูลท่ีอยู ่
ภายใต้ภารกิจงานของส�านกัพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมภาคของ	สศช.	ทัง้	4	ภาค	นอกจากนัน้แล้วยังท�าการน�าเสนอ
ในเรือ่งสารสนเทศภมูศิาสตร์	(GIS)	ทางด้านการจดัพ้ืนท่ีขอบเขตการปกครองตามภูมภิาค	โดยสามารถส่ังพิมพ์เป็น
แผนที่เพื่อใช้สนับสนุนงานในการลงพื้นที่	ครม.สัญจรของส�านักภาค

 (3)	ระบบสารสนเทศยุทธศาสตร์การพฒันาพืน้ที	่(e-SDPS)	เป็นการพัฒนารปูแบบการเผยแพร่ข้อมลูและ
ฐานข้อมูลเขตการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษ	พร้อมกับการพัฒนาสารสนเทศภูมิศาสตร์	 (GIS)	 ให้มีความทันสมัยย่ิงขึ้น 
โดยใช้เครื่องมือส�าหรับจัดท�าแผนที่ซึ่งมีประสิทธิภาพ	 สามารถแสดงภาพขอบเขตการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษได้ 
อย่างละเอยีด	ช่วยอ�านวยความสะดวกต่อการใช้งาน	ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์ในการเผยแพร่ลงบนเวบ็ไซต์ให้กับประชาชน
ที่มีความสนใจในการใช้ข้อมูลการพัฒนาพื้นที่พิเศษของ	สศช.	

 (4)	 ระบบข้อมูลบริหารและอ�านวยการ	 ประกอบด้วยการปรับปรุงระบบงานฐานข้อมูลกลางในส่วนงาน 
ฝ่าย	สลก.	ที่มีการใช้งานมาเป็นระยะเวลานานตั้งแต่ปี	2550	แต่เนื่องด้วยบางระบบยังไม่สามารถรองรับระบบงาน
ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน	 ดังนั้น	 จึงต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น	 
ประกอบด้วย	 4	 ระบบ	คือ	 1)ระบบบริหารงานพัสดุ	 2)	 ระบบบริหารงานบุคลากร	 3)ระบบบริหารงานท่ัวไป	และ	 
4)ระบบบริหารงานการคลัง

 3.		โครงการพัฒนาระบบให้บริการข้อมูลบน	 Cloud	 (NESDB	 Cloud	 Service)	 เป็นการพัฒนาการ 
เผยแพร่ข้อมูลของ	 สศช.	 มาแสดงในรูปแบบโปรแกรมแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์พกพาท่ีสามารถดาวน์โหลด 
แอพพลิเคชั่นมาติดตั้งได้จาก	 Application	 Store	 ต่างๆ	 ท่ีให้บริการอยู่บน	Cloud	มาใช้งานบนอุปกรณ์มือถือ 
สมาร์ทโฟน	(Smartphone)	และแท็บเล็ต	(Tablet)	บนระบบปฏิบัติการ	iOS	และ	Android	

 4.		โครงการพฒันาศนูย์ส�ารองข้อมูล	สศช.	(Backup	Data	Center	of	NESDB)	ได้ท�าการจดัตัง้ศูนย์ส�ารอง
ข้อมูลแห่งที่สอง	ณ	ส�านักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง	 (สพก.)	 เพื่อเตรียมความพร้อมในการติดตั้งระบบ
งานและระบบส�ารองข้อมูลให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่มีความส�าคัญของ	 สศช.	 ให้สามารถรองรับต่อ
วิกฤตการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับศูนย์ข้อมูลหลัก	(Data	Center)	ณ	ส�านักงานส่วนกลางได้ยามเมื่อเกิดภัยพิบัติร้ายแรง
จนเจ้าหน้าทีไ่ม่สามารถเข้ามาปฏบิตังิานได้	การมศีนูย์ส�ารองข้อมลูจะช่วยให้เจ้าหน้าท่ี	สศช.	สามารถปฏิบตัริาชการ
ได้อย่างต่อเนือ่งโดยสามารถไปปฏิบตังิาน	ณ	ศนูย์ส�ารองข้อมลู	หรือปฏิบตังิานจากท่ีบ้าน	(Work	from	Home)	ผ่าน
มาทางระบบเครือข่ายส่วนตัวเสมือน	(SSL	VPN)	ของ	สศช.	ได้

การสื่อสารเพื่อการพัฒนา
การประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาประเทศ
	 ความร่วมมอืจากภาคส่วนต่างๆ	ในการร่วมกันผลกัดันการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติจะเกิดขึ้นได้	 สิ่งส�าคัญประการหน่ึงคือ	 การประชาสัมพันธ์เพ่ือการพัฒนาประเทศ	 โดยการสร้างความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด	ทิศทาง	และผลการพัฒนาประเทศ	ให้กลุ่มเป้าหมายทั้งภาคประชาชน	องค์กรภาครัฐ	
ภาคเอกชน	ภาคการเมือง	องค์กรส่วนท้องถิ่น	ตลอดจนสื่อมวลชนได้รับทราบในรอบปี	2556	ที่ผ่านมา	ซึ่งเป็นปีที่
สองของการใช้แผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	 11	 เป็นแนวทาง	 ในการพัฒนาประเทศ	 ได้ให้ความส�าคัญกับการแปลงแผนฯ	
ไปสูก่ารปฏิบตั	ิควบคูกั่บการสร้างความรู	้ความเข้าใจในภารกจิของ	สศช.	และแนวพระราชด�ารปิรชัญาของเศรษฐกิจ
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พอเพียง	 รวมทั้งแนวพระราชด�าริในการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ	 ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 และสมเด็จ 
พระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถ	 แก่กลุ่มเป้าหมาย	 เพ่ิมเติมจากการเผยแพร่สาระส�าคัญของแผนฯ	 เพ่ือร่วม
เฉลมิพระเกียรตแิละเป็นแนวทางในการน�าไปประยุกต์ใช้พัฒนาตนเองและประเทศชาต	ิผ่านช่องทางการสือ่สารใน
รูปแบบต่างๆ	ทั้งการสื่อสารผ่านสื่อที่	สศช.	จัดท�าขึ้นเอง	สื่อมวลชน	และสื่อกิจกรรม	โดยได้ผลิตสื่อเพื่อสร้างความ
รู้ความเข้าใจ	และประชาสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบ	ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์	วีดิทัศน์	และสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ	เผยแพร่
ไปยังกลุ่มเป้าหมายต่างๆ	ได้แก่

 1.	 สื่อสิ่งพิมพ์	อาทิ
	 1)	 หนังสือ	 “สัจธรรมแห่งแนวพระราชด�าริ	 สู ่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”	 เน่ืองในโอกาสพระราชพิธี 
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	86	พรรษา	5	ธันวาคม	2556	และสมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรม
ราชินีนาถ	81	พรรษา	12	สิงหาคม	2556	ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(สศช.)	
ส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณทั้งสองพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้	ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ	เพื่อบ�าบัด
ทุกข์	 บ�ารุงสุข	 ให้พสกนิกรชาวไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน	 ส�านักงานฯ	จึงได้จัดท�าหนังสือ	 “สัจธรรมแห่งแนว 
พระราชด�าริ	สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”	เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณ	ให้ปวงชนชาวไทย
ได้ซาบซึ้งและด�าเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท	ตลอดจนน�าไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและ
ประเทศชาติต่อไป

 หนงัสอืเล่มน้ีน�าเสนอเนือ้หาสาระเก่ียวกับแนวพระราชด�ารแิละการทรงงานพัฒนาประเทศของท้ังสองพระองค์
ทีท่รงวางรากฐานการพัฒนาทีย่ั่งยืนให้แก่ประเทศไทย	โดยได้รบัพระมหากรณุาธิคณุจากสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	
สยามบรมราชกุมารี	พระราชทานบทความ	และได้เชิญพิมพ์เป็นบทน�า	ตลอดจนน�าเสนอตัวอย่างพระราชกรณียกิจ
ท่ีได้สร้างประโยชน์สุขให้แก่ประชาชนและน�าประเทศสู่ความย่ังยืน	 ซึ่งได้ช่วยปัดเป่าความทุกข์ยากและสร้าง 
ความผาสุกอย่างใหญ่หลวงแก่พสกนิกรทั่วทั้งประเทศ	โดยแบ่งการน�าเสนอออกเป็น	5	ส่วน	ประกอบด้วย

 บทน�า	บทความพระราชทานจาก	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	 เรื่อง	 “เรียนรู้
การทรงงานสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน	ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	และสมเด็จพระนางเจ้าฯ	
พระบรมราชินีนาถ”	 โดยพระราชนิพนธ์ดังกล่าว	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 เล่าถึงการทรงงานเพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนในด้านต่างๆ	ของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว	สมเดจ็พระนางเจ้าฯ	พระบรมราชนีินาถ	และของพระองค์เอง	
อันน�ามาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ทั่วโลกต่างให้ความส�าคัญในปัจจุบัน	

 ส่วนท่ี	 1	 จากพระปฐมบรมราชโองการ	 สู่แนวพระราชด�าริการทรงงาน	น�าเสนอบทวิเคราะห์พระปฐม 
บรมราชโองการ	“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม	เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”	โดยชี้ให้เห็นถึงความหมาย
โดยนัยที่ส�าคัญของค�าว่า	“ครอง”	“แผ่นดิน”	“โดยธรรม”	และ	“เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”	ซึ่งหากไม่
ไตร่ตรองอย่างลึกซึง้	อาจไม่เข้าใจถึงแก่นแห่งความหมายท่ีพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวทรงตัง้พระราชหฤทยัทีจ่ะ
ทรงดแูลราษฎรและแผ่นดนินีป้ระดจุพ่อดแูลลกู	มไิด้อยู่ในลักษณะของการใช้อ�านาจปกครอง	โดยเป้าหมายส�าคญั
คือความสุขของประชาชนทั้งประเทศ

 ส่วนที่	2	สัจธรรมแห่งแนวพระราชด�าริ...	สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน	เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าตลอดระยะเวลา
อนัยาวนานกว่า	67	ปี	พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั	สมเดจ็พระนางเจ้าฯ	พระบรมราชนินีาถ	และพระบรมวงศานุวงศ์
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ทกุพระองค์ทรงงานอย่างตรากตร�าพระวรกาย	เพ่ือพัฒนาและยกระดบัคณุภาพชวิีตของปวงชนชาวไทยให้อยู่ดมีสีขุ	
พร้อมท้ังอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างย่ังยืน	ซึ่งโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ
มากมาย	ล้วนสะท้อนให้เห็นถึงสัจธรรมแห่งแนวพระราชด�าริในการทรงงานพัฒนาประเทศของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว	และสมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถ	โดยหนังสือเล่มนี้ได้น�ามาประมวลเป็นภาพใหญ่และจัด
กลุ่มเป็น	5	สัจธรรม	ได้แก่	(1)	เข้าใจ	เข้าถึง	พัฒนา	เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน	(2)	เรียนรู้จากหลัก
ธรรมชาต	ิ(3)	บรหิารแบบบรูณาการ	(4)	มุง่ผลสมัฤทธ์ิ	และ	(5)	ชยัชนะแห่งการพัฒนา	ในภาพใหญ่แต่ละเร่ืองมกีาร
ขยายเป็นหัวเร่ืองย่อย	 โดยได้น�าเสนอแนวพระราชด�าริในแต่ละเรื่องย่อย	พร้อมท้ังตัวอย่างพระราชกรณียกิจและ
โครงการพัฒนาโดยสังเขป	

 ส่วนท่ี	3	ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง...	น�าสูค่วามสขุอย่างย่ังยืน	จากสัจธรรมแห่งแนวพระราชด�ารน้ัิน	
น�าสู่	 “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”	ซึ่งเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชี้แนะแนวทางการด�าเนิน
ชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยทุกระดับมาโดยตลอด	 เพ่ือให้สามารถด�ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและย่ังยืนภายใต้กระแส 
โลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ	 ที่เกิดข้ึนตลอดเวลา	 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีแนวพระราชด�าริ
เก่ียวกับปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วย	(1)	พอประมาณ	มเีหตผุล	มภูีมคิุม้กันในตวัท่ีด	ีและ	(2)	ใช้หลกั
วิชาความรู้	มีคุณธรรม	ด�าเนินชีวิตด้วยความเพียร

 ส่วนท่ี	4	พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว	ทรงวางรากฐานการพฒันาอย่างยัง่ยืน	น�าเสนอให้เหน็ว่าพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางรากฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาเป็นเวลายาวนาน	โดยได้พระราชทาน	“ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”	แนวทางปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับให้ด�าเนินไปในทางสายกลาง	จากนั้นชี้ให้เห็นถึง
การพัฒนาอย่างย่ังยืนในกระแสโลกและในบรบิทไทยท่ีให้ความส�าคญักับการพัฒนาท่ีมดีลุยภาพ	ท้ังในมติเิศรษฐกิจ	
สังคม	และส่ิงแวดล้อม	ตลอดจนน�าเสนอการพัฒนาที่มั่นคง	 ย่ังยืน	ตามรอยพระยุคลบาท	ทั้งในด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ	การพัฒนาคนและสังคม	และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	

 ส่วนที่	 5	บทสรุป	สัจธรรมแห่งแนวพระราชด�าริ...	 เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยอย่างยั่งยืน 
จากการทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว	สมเดจ็พระนางเจ้าฯ	พระบรมราชนีินาถ	และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์	
ได้ทรงงานอย่างหนักและตรากตร�าพระวรกายมายาวนาน	 เพ่ือต่อสู้กับความยากจน	สร้างความอยู่ดีมีสุขให้แก ่
พสกนิกร	โดยได้พระราชทานพระราชด�าริและโครงการพัฒนามากมายถึง	4,350	โครงการ	เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้มีความอยู่ดี	 กินดี	 มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง	 มีการศึกษา	มีอาชีพที่มั่นคง	 และด�ารงชีวิตอยู่ใน 
สภาพแวดล้อมทีดี่	นบัเป็นการวางรากฐานการพัฒนาท่ีมัน่คงและย่ังยืนให้แก่ประเทศไทยและปวงชนชาวไทยอย่าง
ครบถ้วนในทุกๆ	ด้าน	ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

 ทั้งน้ี	 ส�านักงานฯ	 ได้ทูลเกล้าฯ	ถวายหนังสือดังกล่าว	แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	สมเด็จพระนางเจ้าฯ	
พระบรมราชินีนาถ	พระบรมวงศานุวงศ์	 รวมทั้งมอบให้องคมนตรี	 คณะรัฐมนตรี	 ผู้บริหารของหน่วยงานราชการ	
รัฐวิสาหกิจ	ภาคเอกชน	ห้องสมุดประจ�าจังหวัด	สถาบันการศึกษาต่างๆ	และประชาชนทั่วไปที่สนใจ

 2)	 วารสารเศรษฐกิจและสังคม	 เผยแพร่เพ่ือสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ	ได้แก่	“1	ปี	ของการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	11”	“เจาะลึก	แผนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”	และ	
“การพัฒนาพื้นที่ของไทย	สู่ประชาคมอาเซียน”
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 3)	 แพลนนิ่ง...	การเรียนรู้จากประสบการณ์	เป็นการรวบรวมบทความของ	นายธรรมรักษ์	การพิศิษฎ์	อดีต
ผูท้รงคณุวฒุ	ิสศช.	ซึง่มเีนือ้หาสาระเก่ียวกับองค์ความรู้ท่ีส�าคญัต่อการพัฒนาประเทศในสาขาต่างๆ	และการจดัท�า
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต	ิ ซึ่งนายธรรมรักษ์มีประสบการณ์ในการร่วมจัดท�าแผนระดับชาติ	 รวมทั้ง
ก�าหนดนโยบายการพัฒนาประเทศ	ตลอดระยะเวลากว่า	30	ปี

 2.	 สื่อวีดิทัศน์	 อาทิ	 วีดิทัศน์ส�าหรับการประชุมประจ�าปี	 2556	 ของ	 สศช.	 เรื่อง	 “เส้นทางประเทศไทย	 
สูป่ระชาคมอาเซยีน”	โดยน�าเสนอถึงความส�าคญัของการเตรยีมความพร้อมของไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซยีน	
ในปี	 2558	ผ่านยุทธศาสตร์	 8	แนวทางของ	สศช.และใช้โอกาสจากความร่วมมือในอาเซียน	 เสริมสร้างศักยภาพ 
การแข่งขันของประเทศ	และส่งเสรมิการพัฒนาคณุภาพชวีติของประชาชน	เพ่ือให้ข้อมลูเบือ้งต้นอนัน�าไปสูก่ารระดม
ความคิดเห็นในการประชุมดังกล่าว

 3.	 สื่ออิเล็กทรอนิกส์	น�าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ	ส�านักงานฯ	ข้อมูลทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ	ภารกิจพิเศษ	ข่าวสาร	สศช.	สถิติและข้อมูลที่ส�าคัญ	ให้บริการส�าหรับดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่	ภารกิจ
ส�าคัญของส�านักงานฯ	อาทิ	การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	11	พร้อมทั้งน�าเสนอภาพ	วีดิทัศน์	ข่าวเด่นของ	สศช.	
ตลอดจนประกาศต่างๆ	ผ่านเว็บไซต์ของ	สศช.	www.nesdb.go.th	และแอพพลิเคชั่น	NESDB	Store	ในระบบ	iOS	
และ	Android

 4.	 พพิธิภณัฑ์สรุยิานวุตัรเพือ่การพฒันาประเทศ	สศช.	จดัตัง้ข้ึนส�าหรบัเป็นแหล่งเผยแพร่และแลกเปลีย่น
เรยีนรูเ้รือ่งราวเก่ียวกับการพัฒนาประเทศไทย	ประกอบด้วย	ห้องแสดงชวีประวัตแิละผลงานของพระยาสริุยานวัุตร	
นักเศรษฐศาสตร์คนแรกของประเทศไทย	ห้องแสดงวิวัฒนาการของการจัดท�าแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	1-11	ห้องแสดง
ภาพผู้น�าองค์กรและบุคคลส�าคัญท่ีมีบทบาทในการพัฒนาประเทศ	ห้องเศรษฐกิจพอเพียง	และห้องแสดงประวัติ
อาคารสุริยานุวัตร	ทั้งนี้	ห้องแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	11	เป็นห้องที่ส�านักงานฯ	ได้ปรับปรุงเพิ่มขึ้นใหม่ในปี	2556

 ส�านักงานฯ	 เปิดให้ประชาชนเข้าเย่ียมชมทุกวันในเวลาราชการโดยในปี	 2556	มีผู้เข้าเย่ียมชม	 18	 คณะ	 
รวมกับรายบุคคลประมาณ	800	คน	ทั้งนี้	ตั้งแต่เริ่มเปิดด�าเนินการเมื่อวันที่	18	ธันวาคม	2550	จนถึงปัจจุบัน	มีคณะ
จากโรงเรียน	มหาวิทยาลยั	องค์กร	และสถาบนัต่างๆ	ตลอดจนคณะจากต่างประเทศเข้าเย่ียมชมรวมประมาณ	103	คณะ	
นอกจากนี้	ยังมีผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมเป็นรายบุคคลอีกจ�านวนมาก	รวมแล้วประมาณ	4,800	คน	

 5.	 สือ่มวลชน	นอกจากการผลติสือ่เผยแพร่ไปยังกลุม่เป้าหมายโดยตรงแล้ว	สศช.	ยังได้เผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร
ไปสู่ประชาชนกลุ่มต่างๆ	อย่างกว้างขวางผ่านสื่อมวลชน	ทั้งหนังสือพิมพ์	วิทยุ	และโทรทัศน์	โดยผ่านกิจกรรมดังนี้

 1)	 การแถลงข่าว	 จัดการแถลงข่าวแก่สื่อมวลชนเพ่ือสร้างความรู้	 ความเข้าใจเก่ียวกับผลการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและสงัคมของประเทศอย่างต่อเนือ่ง	เพ่ือให้ส่ือมวลชนน�าไปเผยแพร่	แก่สาธารณชนต่อไป	อาทิ	การรายงาน
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศรายไตรมาส	และการรายงานภาวะสังคมรายไตรมาส	เป็นต้น

 2)	 การสัมภาษณ์ผู้บริหาร	 สศช.	 โดยการประสานงานให้สื่อมวลชนเข้าสัมภาษณ์ผู้บริหาร	 สศช.	 เก่ียวกับ
แนวทางการพัฒนาประเทศในเรือ่งต่างๆ	ทีอ่ยู่ภายใต้ความรบัผดิชอบของ	สศช.	เพ่ือเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารทีน่่าสนใจ
สู่สาธารณชน
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	 3)	 การจดัท�าข่าวแจกแก่สื่อมวลชนและการจัดสง่ข้อมลูทีส่�าคญัไปให้สื่อมวลชน	เพือ่ใช้ในการเผยแพร่
อย่างต่อเนื่อง

 6.	 สือ่บคุคล	สศช.	ได้สร้างความรู	้ความเข้าใจในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศผ่านบคุคล	ดงันี้
	 1)	 	การสร้างความรู้	ความเข้าใจแก่ผู้มาเยือน	สศช.	โดยในรอบปี	2556	มีผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน	ณ	สศช.	
ประมาณ	800	คน	ทั้งคณะนักศึกษา	ข้าราชการ	ทหาร	และนักบริหาร	จากในประเทศและต่างประเทศ	เพื่อรับฟัง
การบรรยายเก่ียวกับการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาฯ	ฉบับท่ี	 11	ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 โครงสร้าง	
และระบบบริหารงานของ	สศช.	กระบวนการพิจารณากลั่นกรองวิเคราะห์โครงการส�าคัญของประเทศ	บทบาทของ	
สศช.	 และประชาคมอาเซียนต่อเศรษฐกิจไทย	และการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน	 
รวมทั้งเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ	

 คณะต่างๆ	ที่มาเยือน	สศช.	 อาทิ	 หม่อมเจ้าภีศเดช	 รัชนี	 คณะนักเรียนทุนพระราชทาน	 ในสมเด็จพระบรม 
โอรสาธิราชฯ	 สยามมกุฎราชกุมาร	 คณาจารย์และนักศึกษา	 คณะบริหารศาสตร์	 มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน	ี 
คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักยุทธศาสตร์	รุ่นที่	10	ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์	สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

 2)	 	การบรรยายแก่หน่วยงาน/องค์กรต่างๆ	ผูบ้รหิารระดบัสงูและระดบักลางของ	สศช.	ได้รบัเชญิไปบรรยาย
หรืออภิปราย	เพื่อให้ความรู้แก่หน่วยงาน/องค์กรต่างๆ	ประมาณ	60	ครั้ง	อาทิ	ส�านักงาน	ก.พ.	เชิญวิทยากรบรรยาย
ในโครงการฝึกอบรมหลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูอาเซยีน	จงัหวัดขอนแก่น	เชญิอภิปรายเรือ่ง	“สถานะไทย	อยูต่รงไหน?	
ใน	AEC”	สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ	เชิญบรรยาย	เรื่อง	“นโยบายรัฐบาลไทย	:	โครงการทวาย”	ส�านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม	เชิญบรรยายเรื่อง	“อุตสาหกรรมยุคใหม่	ก้าวที่ท้าทายสู่อนาคต”	

 7.	 สือ่นิทรรศการ	สศช.	ได้จดัแสดงและร่วมจดัแสดงบอร์ดนิทรรศการในงานต่างๆ	โดยได้จดัท�าส่ือนิทรรศการ
เพ่ือแนะน�าส�านักงานฯ	และเผยแพร่ผลงานของ	สศช.	 ได้แก่	บอร์ดแนะน�าบทบาทหน้าท่ี	 สศช.	บอร์ดพิพิธภัณฑ์
สรุยิานวุตัรเพ่ือการพัฒนาประเทศ	บอร์ดหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ	บอร์ดยุทธศาสตร์
และประเด็นส�าคัญในแผนฯ	11	บอร์ดนิทรรศการเรื่อง	“จรรยาข้าราชการ	สศช.	ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท”	และ
บอร์ดนิทรรศการ	“เส้นทางประเทศไทย	สู่ประชาคมอาเซียน”	จัดแสดงในการประชุมประจ�าปี	2556	ของ	สศช.	โดย
ได้ประสานกับองค์กรภาครัฐและเอกชนรวม	4	แห่งเข้าร่วมจัดนิทรรศการด้วย

 นอกจากการประชาสมัพันธ์สูก่ลุม่เป้าหมายภายนอกองค์กรแล้ว	สศช.	ได้ให้ความส�าคญักับการประชาสมัพันธ์
ภายในองค์กร	 เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	และเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันอันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏบิตังิาน	โดยการจดัท�าสือ่หลากหลายรปูแบบ	อาท	ิหนังสอืพิมพ์สะพานขาวออนไลน์รายวัน	บอร์ด	โปสเตอร์	
และการจัดท�า	KM	องค์กร	เพื่อประมวลและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ผ่านทางอินทราเน็ตของ	สศช.	

ห้องสมุดสุริยานุวัตรศูนย์รวมองค์ความรู้การพัฒนาประเทศ
	 ห้องสมดุสุรยิานุวัตร	ได้พัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพการให้บริการอย่างต่อเน่ืองมาตลอด	โดยขณะน้ีได้พัฒนา
เป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์	 (E-Library)	 ท่ีสามารถให้บริการสืบค้นข้อมูลหนังสือเอกสารสิ่งพิมพ์ของห้องสมุด 
รวมทั้ง	ข้อมูลเอกสารสิ่งพิมพ์ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ	พ.ศ.2540	ได้อย่างสะดวกรวดเร็วผ่าน
ทางเว็บไซต์	สศช.ที่	http://www.nesdb.go.th	
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ผลการด�าเนินงานด้านการให้บริการ	ปีงบประมาณ	2556	สรุปได้ดังนี้
 1. งานด้านระบบบรกิารสารสนเทศและฐานข้อมูลหนังสอื ห้องสมดุสามารถให้บริการสืบค้นข้อมลูหนังสอื	
เอกสารสิ่งพิมพ์ของห้องสมุด	และเอกสารสิ่งพิมพ์ของส�านักงานฯ	ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	ซึ่งขณะนี้สามารถสืบค้น
ข้อมลูหนังสือจากฐานข้อมลูได้จ�านวนท้ังสิน้	17,750	รายการ	โดยเป็นหนังสอื	เอกสารสิง่พิมพ์ของส�านกังานฯ	จ�านวน	
2,381	รายการ	ซึ่งได้จัดท�าเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์	(E-Book)	แล้วจ�านวน	1,075	รายการ	ทั้งนี้	ในปีงบประมาณ	
2556	ได้จัดซื้อหนังสือและซีดีรอมเพื่อการศึกษาเพิ่มขึ้น	จ�านวน	415	รายการ	

 2. งานด้านระบบบรกิารวารสารและสิง่พมิพ์ต่อเน่ือง ได้บันทกึทะเบียนวารสารและซดีีรอมลงฐานข้อมูล	
เพ่ือจัดท�าบาร์โค้ดส�าหรับให้บริการผ่านระบบคอมพิวเตอร์	 ซึ่งสามารถให้บริการในการยืมวารสารและสิ่งพิมพ ์
ต่อเนื่องได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	รวมทั้งได้แนะน�าวารสารใหม่น่าอ่าน	ผ่านทางเว็บไซต์ของห้องสมุดสุริยานุวัตร

 3. งานบริการสารสนเทศ ได้ให้บริการสืบค้นข้อมูลทางเว็บไซต์	จ�านวน	3,465	ครั้ง	แนะน�าหนังสือน่าอ่าน
เผยแพร่ในสะพานขาวออนไลน์	แนะน�าหนังสอืใหม่	ทาง	e-mail	ให้บรกิารตอบค�าถามและช่วยการศกึษาค้นคว้าแก่
เจ้าหน้าที่	สศช.	และประชาชนทั่วไปที่มาใช้บริการห้องสมุด	โดยในปี	2556	มีการให้บริการยืมหนังสือและเอกสาร
สิ่งพิมพ์ทั้งสิ้น	2,109	รายการ

 4. งานจัดท�ากฤตภาคข่าว (News Clipping)	คัดเลือกข่าว/บทความที่เกี่ยวข้องกับ	สศช.	และข่าวเกี่ยวกับ
ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากหนังสอืพิมพ์	และวารสาร/นิตยสาร	พร้อมท้ังได้ปรับเปล่ียนรูปแบบการส่ง	e-mail	
ให้น่าสนใจ	ทันสมัย	และเพ่ิมการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสาร	 โดยเพ่ิม	 link	 ให้สามารถเข้าไปศึกษาค้นคว้าอ่านข่าว 
ย้อนหลังได้สะดวกและรวดเรว็ให้กับผูบ้รหิารและเจ้าหน้าท่ี	สศช.	ทุกวนั	และน�าเผยแพร่ทางเว็บไซต์ห้องสมดุ	ซึง่ให้
บริการแก่สาธารณชนทั่วไป	จ�านวน	2,422	ข่าว	

 5. การด�าเนินงานตามภารกิจมอบหมายพิเศษอื่นๆ  
 1)	 โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู	้(KM	Talk)	โดยปฏิบตังิานร่วมกบักลุม่พฒันาระบบบรหิาร	(กพร.)	จดัสถานที่
ของห้องสมุดเป็นเวทีการเสวนา	KM	Talk	โดยมีการจัดกิจกรรม	รวมจ�านวน	4	ครั้ง

 2)	 การด�าเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพชวีติการท�างานและการสร้างความผาสกุของบคุลากร	สศช.	
ประจ�าปี	 2556	จ�านวน	4	กลยุทธ์	 ได้แก่	 (1)	 โครงการพัฒนาช่องทางการสื่อสารของ	สศช.	 (2)	 โครงการพัฒนา 
ยกระดับจิตใจ	(3)	โครงการสังคมพอเพียง	และ(4)	ปรับปรุงห้องสมุดสุริยานุวัตร	สศช.	ในส่วนของ	Edutainment	

 3)	 การส�ารวจความพึงพอใจในการเผยแพร่แผนพฒันาฯ	ฉบบัที	่11	โดยร่วมกับศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร	และกลุ่มส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม	 จัดท�าแบบสอบถามส�ารวจความพึงพอใจในการเผยแพร่
แผนพัฒนาฯ	ฉบบัที	่11	ทางหน้าเว็บไซต์	สศช.	และจดัท�ารายงานผลการส�ารวจเรยีนเสนอผูบ้รหิารเพ่ือน�ามาปรบัปรงุ
การด�าเนินงานต่อไป

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สศช.
	 ในปีงบประมาณ	2556	ศนูย์บรกิารข้อมลูข่าวสาร	สศช.	ได้พัฒนาการให้บรกิารด้านข้อมลูข่าวสารแก่ประชาชน
ทั่วไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ	พ.ศ.	2540	และมติคณะรัฐมนตรี	สรุปได้ดังนี้
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 1.	 ให้บรกิารข้อมลูและประสานตดิตามผล	รวมทัง้จดัเก็บสถิต	ิสรปุผลการใช้บรกิารศนูย์บรกิารข้อมลูข่าวสารฯ	
รายงานผู้บริหารอย่างสม�่าเสมอ	 โดยในปี	 2556	นี้	 มีผู้มาใช้บริการที่ศูนย์บริการฯ	 จ�านวน	476	คน	 ใช้บริการทาง
เว็บไซต์	จ�านวน	1,621	ครั้ง	ให้บริการช่วยการศึกษาค้นคว้า	จ�านวน	89	คน	และขอยืมเอกสารจ�านวน	369	รายการ

 2.	 จัดท�าเอกสารเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ	พ.ศ.	 2540	 เร่ือง	 สิทธ ิ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน	 ทางเว็บเพ็จของศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร	สศช.	 และสะพานขาวออนไลน	์ 
รวมทั้งประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนเจ้าหน้าที่	สศช.	ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว	

 3.	 จดัท�าความเหน็เรือ่งรายงานเก่ียวกับการปฏิบตัติามพระราชบญัญัตข้ิอมลูข่าวสารของราชการ	พ.ศ.	2540	
ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2554	 เพ่ือประกอบการพิจารณาของ 
คณะรัฐมนตรี	จ�านวน	1	ครั้ง

 4. ผลการด�าเนินงานตามภารกิจมอบหมายพิเศษอ่ืนๆ	ได้แก่	การด�าเนินการตามมาตรฐานความโปร่งใส
ที่ส�านักงาน	ก.พ.	 ก�าหนด	 โดยการรายงานการด�าเนินงานของศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ 
ผลการด�าเนินงานอย่างสม�่าเสมอ
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ภำรกิจพิเศษ
 
» กำรพฒันำเดก็และเยำวชน ผ่ำนโครงกำรทุนกำรศึกษำพระรำชทำนสมเดจ็พระบรมโอรสำธริำชฯ 

สยำมมกุฎรำชกุมำร
»  กำรประชุมคณะรัฐมนตรีอย่ำงเป็นทำงกำรนอกสถำนที่
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ภารกิจพิเศษ
การพัฒนาเด็กและเยาวชน ผ่านโครงการทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  
สยามมกุฎราชกุมาร
	 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	สยามมกุฎราชกุมาร	ทรงมีพระราชด�าริให้จัดท�าโครงการทุนการศึกษา	สมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ	สยามมกุฎราชกุมาร	ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี	2552	ด้วยพระราชปณิธานที่มุ่งมั่นจะสร้างเสริม
โอกาสให้แก่เยาวชนให้เติบโตเป็นก�าลังคนที่มีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติ	ทรงให้น�าทุนทรัพย์ส่วนพระองค์
และทรัพย์จากผู้บริจาคโดยเสด็จพระราชกุศล	มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการพระราชทานทุนการศึกษาแก่
เยาวชนที่เรียนดี	ประพฤติปฏิบัติดี	 แต่มีฐานะยากจน	ยากล�าบาก	 ได้มีโอกาสศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน	มั่นคงและ 
ต่อเนื่องตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	 ไปจนส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ี
สอดคล้องกับความรู้	ความสามารถและความต้องการของผู้เรียนเป็นส�าคัญ	โดยไม่มีภาระผูกพันต้องใช้ทุนคืนและ
เมื่อจบการศึกษาจะเปิดโอกาสให้เข้าท�างานเป็นข้าราชบริพาร	ได้ตามความสมัครใจ	

 ต่อมาในปี	 2553	ทรงมีพระราชด�าริให้จัดตั้ง	 “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน	สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	
สยามมกุฎราชกุมาร”	 (ม.ท.ศ.)	 ขึ้น	 โดยพระองค์ทรงเป็นองค์ประธานกรรมการ	 ม.ท.ศ.	 พระเจ้าวรวงศ์เธอ	 
พระองค์เจ้าศรรีศัมิ	์พระวรชายาฯ	ทรงเป็นองค์รองประธานกรรมการ	และทรงให้น�าโครงการทุนการศึกษาฯ	มาด�าเนนิ
การภายใต้	ม.ท.ศ.เพ่ือให้เกิดความต่อเนือ่งอย่างมัน่คงและย่ังยืนสืบต่อไป	โดยมกีลไกคณะกรรมการ	ม.ท.ศ.	ก�ากับ
อ�านวยการระดับนโยบาย	และคณะกรรมการบริหารจัดการทุนพระราชทาน	ก�ากับดูแลการด�าเนินงานโครงการ	 
โดยมสี�านกังานราชเลขานกุารในพระองค์ฯ	ร่วมกับ	ส�านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต	ิ
ท�าหน้าทีฝ่่ายเลขานุการ	และมคีณะอนกุรรมการด้านต่างๆ	มาช่วยสนับสนุนขบัเคล่ือนงานอย่างต่อเน่ือง	ท้ังในด้าน
การคดัเลอืก	คดัสรร	นกัเรยีนทุนพระราชทาน	การตดิตามประเมนิผล	การจดักจิกรรมพัฒนาทักษะความรู	้ทักษะชวีติ	
และสร้างเสรมิเครอืข่ายนักเรยีนทุนพระราชทาน	โดยมอบให้ส�านกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ	(สศช.)	เป็นแกนหลักประสานงานโครงการทุนฯ	และประสานความร่วมมือกับอนุกรรมการฯ	และทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้การขับเคลื่อนงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	

 ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน	สศช.	ได้ร่วมด�าเนินงานโครงการฯ	มาอย่างต่อเนื่อง	โดยในปี	2556	ได้ด�าเนินกิจกรรม
ส�าคัญ	ทั้งในด้าน	 	 (1) การคัดเลือก คัดสรรและกลั่นกรอง นักเรียนผู้สมควรได้รับทุนพระราชทาน เป็น 
นักเรียนทุนฯ รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2556	โดยลงพื้นที่ด�าเนินการตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์ของนักเรียนผู้ได้รับ
คัดเลือก	คัดสรรจากคณะกรรมการระดับจังหวดั	สอบทานจัดล�าดับความส�าคัญ	และกลั่นกรองให้เหลือตามจ�านวน
เป้าหมายจงัหวัดละ	2	รายเป็นชายและหญิงเท่าๆ	กัน	พร้อมจดัท�ารายงานผลการกล่ันกรองฯ	เพ่ือเสนอรายชือ่นักเรยีน
ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับพระราชทุน	รุ่นท่ี	 5	 รวม	154	 ราย	 เป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
สายสามญั	131	ราย	(ทนุละ	18,000	บาท/ปี)	สายอาชพี	23	ราย	(ทุนละ	22,000	บาท/ปี)	ซึง่คณะกรรมการฯ	ได้พิจารณา
อนมุตัจิดัสรรทนุพระราชทานให้นกัเรยีนทนุฯ	รุน่ที	่5	โดยได้เข้าเฝ้าฯ	รบัพระราชทานทุนไปแล้ว	เมือ่วนัที	่28	กรกฎาคม	
2556	(2) การคัดเลือก คัดสรรนักเรียนทุนฯ ดีเด่น และครูดีเด่นในปี 2556	ซึ่งด�าเนินการต่อเนื่องจากปี	2555	
โดยในปีนี้ได้ด�าเนินกระบวนการคัดเลือก	คัดสรร	นักเรียนทุนฯ	ดีเด่นรุ่นท่ี	 2	 รวม	 10	 ราย	ที่มีผลการเรียนและ 
ความประพฤติปฏิบัติตนสมควรแก่การยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี	 และครูดีเด่นท่ีท�าหน้าที่บ่มเพาะนักเรียนทุนฯ	 
เป็นครูเพ่ือศิษย์อย่างแท้จริงสมควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติ	 รวม	 8	 ราย	 พร้อมได้จัดท�ารายงานผลเสนอ 
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คณะกรรมการฯ	พิจารณาอนุมตั	ิและน�าเข้าเฝ้าฯ	รับพระราชทานโล่เชดิชเูกยีรตไิปแล้วเมือ่วันท่ี	28	กรกฎาคม	2556	 
(3) การติดตามผลการเรียน ความประพฤติและการใช้จ่ายเงินทุนพระราชทาน ด�าเนินการจัดท�ารายงานผล
การเรียน	ความประพฤตแิละการใช้จ่ายเงนิทุนพระราชทานในทุกภาคเรยีนของปีการศกึษา	2556	และลงพ้ืนท่ีตรวจ
เย่ียมติดตาม	 รับฟังปัญหาอุปสรรคจากนักเรียนทุนฯ	 เพ่ือประโยชน์ในการวางแนวทางการช่วยเหลือดูแลอย่างมี
ประสทิธิภาพ	(4)	การพฒันาศกัยภาพนักเรยีนทุนพระราชทานในโครงการฯ	โดยได้ด�าเนินการฝึกอบรมให้ความรู้
และการน�าใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 และสนับสนุนให้นักเรียนทุนฯ	 สามารถจัดท�าโครงงานเพ่ือพัฒนา
ศกัยภาพของเดก็และเยาวชนให้มพีฤตกิรรมท่ีพึงประสงค์	“อยู่อย่างพอเพียง”	โดยมนัีกเรยีนทุนฯ	แกนน�าในโครงการ
ได้รับการพัฒนาศักยภาพรวม	 112	คน	นอกจากน้ี	 ยังได้จัดให้มีค่ายวิชาการเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะด้านวิทยาศาสตร์	
คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ	ให้กับนักเรียนทุนฯ	รุ่นที่	3-4	รวม	350	คน	เมื่อเดือนพฤษภาคม	ที่ผ่านมา

 โดยสรปุการด�าเนนิงานโครงการทนุฯ	นบัแต่ปี	2552-2556	ส่งผลให้มนัีกเรยีนทีย่ากจน	ยากล�าบาก	ได้รบัโอกาส
ทางการศึกษาอย่างมั่นคง	ต่อเนื่องรวม	 740	 ราย	 เป็นนักเรียนทุนพระราชทาน	 รุ่นที่	 1-5	 ซึ่งทุกคนล้วนส�านึกใน 
พระมหากรุณาธิคุณฯ	 เป็นล้นพ้นที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้เพ่ือเติบโตเป็นก�าลังคนคุณภาพของ
ประเทศในอนาคต

การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่
	 สศช.	ได้รับมอบหมายให้จัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่	ดังนี้
	 1.	 ก�าหนดโครงการเพ่ือน�าเสนอให้คณะรัฐมนตรีลงพ้ืนท่ีพร้อมท้ังจัดท�ารายงานผลการปฏิบัติราชการของ
รัฐมนตรเีพ่ือน�าเสนอต่อท่ีประชมุคณะรฐัมนตร	ี(เป็นโครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณในกรอบวงเงนิ	
100	ล้านบาท/จังหวัด)

 2.	 ประสานกับภาคเอกชนและหอการค้าจังหวดัที่เกี่ยวข้องเพื่อก�าหนดการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพือ่
แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในภูมิภาค	(กรอ.)

ส�านักงานได้ปฏิบัติหน้าที่	ดังนี้
	 1.	 ประสานจังหวัด	 /	 กลุ่มจังหวัดเพ่ือน�าเสนอแผนงาน	 /	 โครงการท่ีจะน�าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ
	 2.	 ประสาน	/	เตรียมการจัดท�าก�าหนดการลงพื้นที่เพื่อเสนอ	ครม.	พิจารณา
	 3.	 ประสานรัฐมนตรีเพื่อขอรับการยืนยันการลงพื้นที่	ตลอดจนจัดท�าก�าหนดการลงพื้นที่ฉบับสมบูรณ์
	 4.	 จดัเตรยีมเจ้าหน้าที	่สศช.	เข้าร่วมตดิตามคณะรัฐมนตรีลงพ้ืนท่ี	รวมถงึการบริหารจดัการส�าหรับการลงพ้ืนท่ี
ของคณะรัฐมนตรี	และร่วมติดตามคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่	โดยท�าหน้าที่เป็นทีมประสานงานหลักของ	สศช.
	 5.	 จัดประชุมร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรี	พบผู้ว่าราชการในพื้นที่เพื่อร่วมกันพิจารณาแผนงาน	/	โครงการก่อน
การประชุม	ครม.	สัญจร
	 6.	 จดัท�าสรปุระหว่างความเห็นและข้อสัง่การของรฐัมนตรเีพ่ือเสนอต่อทีป่ระชมุคณะรฐัมนตรปีระกอบในการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนต่อไป
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สรุปการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

สรุปการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ครั้งที่ / กลุ่มจังหวัด รายละเอียด แผนงาน/โครงการ
ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ครั้งที่ 1 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
  ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ระหว่างวันที่ 21– 22 ตุลาคม 2555
ในพื้นที่จังหวัด สุราษฎร์ธานี ชุมพร 
นครศรีธรรมราช พัทลุง

จ�านวน 27 โครงการ
งบประมาณรวม 517.34 ลบ.

ครั้งท่ี 2 กลุม่จงัหวดัภาคเหนอืตอนล่าง 1
  ณ จังหวัดอุตรดิตถ์

ระหว่างวันที่ 20 - 21 มกราคม 2556
ในพื้นที่จังหวัด  พิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ 
สุโขทัย อุตรดิตถ์

จ�านวน 33 โครงการ
งบประมาณรวม 617.7073 ลบ.

ครั้งที่ 3 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง
  ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2556
ในพื้นที่จังหวัด ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ 
นครนายก สระแก้ว ปราจีนบุรี

จ�านวน 17 โครงการ
งบประมาณรวม 522.85 ลบ.

ครั้งท่ี 4 กลุม่จงัหวดัภาคเหนอืตอนล่าง 2
  ณ จังหวัดก�าแพงเพชร

ระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2556
ในพื้นที่จังหวัด นครสวรรค์ อุทัยธานี 
ก�าแพงเพชร พิจิตร

จ�านวน 14 โครงการ
งบประมาณรวม 512.71 ลบ.

ครั้งที่ 5 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1
  ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ระหว่างวันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2556
ในพื้นที่จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 
นนทบุรี ปทุมธานี สระบุรี

จ�านวน 23 โครงการ
งบประมาณรวม 509.38 ลบ.

ครั้งที่ / กลุ่มจังหวัด รายละเอียด แผนงาน/โครงการ
ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ครั้งที่ 1 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
ณ จังหวัดลพบุรี

ระหว่างวันที่  31 ตุลาคม – 1 พ.ย. 2556
ในพื้นที่จังหวัด ลพบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี 
ชัยนาท

จ�านวน 21 โครงการ
งบประมาณรวม 522.93 ลบ.
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ส่วนที่

สศช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ

3
ผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการ

ที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี
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	 บทบาททีส่�าคญัอกีประการหนึง่ของ	สศช.	คอืการได้รบัมอบหมายจากคณะรฐัมนตร	ีนายกรฐัมนตร	ีหรอืรฐับาล
ให้ท�าหน้าท่ีในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการท่ีมีนายกรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตรี	 เป็นประธาน	 รวมท้ัง 
ภารกจิอืน่ๆ	ทีค่ณะรฐัมนตรมีอบหมายให้ท�าเป็นการเฉพาะกิจ	ในปี	2556	สศช.	ในฐานะเป็นฝ่ายเลขานุการ	มบีทบาท
สนบัสนนุการขบัเคลือ่น	การด�าเนนิการของคณะกรรมการท่ีนายกรฐัมนตรหีรอืรองนายกรฐัมนตรเีป็นประธาน	ได้แก่

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
	 ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี	ว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	พ.ศ.	2556	ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	เมื่อ
วันที่	24	กรกฎาคม	2556	ก�าหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	(กนพ.)	ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี
เป็นประธาน	และส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(สศช.)	เป็นฝ่ายเลขานุการ	

ผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการ
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี

	 คณะกรรมการ	กนพ.	 เป็นกลไกส�าคัญที่จะขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษให้เกิด
ผลเป็นรูปธรรม	ภายใต้กระบวนการท�างาน	“จากล่างขึ้นบน”	และ	“จากบนลงล่าง”	ควบคู่กันไป	เพื่อส่งเสริมการค้า
และการลงทุนของประเทศในบริเวณท่ีมีศักยภาพ	 โดยในระยะแรกจะให้ความส�าคัญต่อพ้ืนท่ีชายแดน	ซึ่งเป็นการ
ใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงด้านคมนาคมขนส่งของภูมิภาคอาเซียน	และสร้างโอกาสจากการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในปี	2558	
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	 อ�านาจหน้าที่ส�าคัญของ	คณะกรรมการ	กนพ.	คือ	การพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนนุการจัดตั้งและ
ด�าเนินการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	 รวมท้ังร่างแผนแม่บท	 แผนงานหรือโครงการ	 ตลอดจนแผนปฏิบัติการ	 
แล้วเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัต	ิ รวมถึงการก�ากับดูแล	ติดตาม	และประเมินผลการด�าเนินงานตาม
แผนแม่บท	ให้ค�าแนะน�าหรือข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินการตามแผนแม่บท	แผนงานหรือ
โครงการ	หรือแผนปฏิบัติการ	และรายงานผลการด�าเนินงานต่อคณะรัฐมนตรี	

 คณะกรรมการ	กนพ.	ได้มีการประชุมแล้ว	1	ครั้ง	เมื่อวันที่	18	กันยายน	2556	โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน	
ผลการประชุมสรุปได้ว่าจะจัดท�าร่างหลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนการจัดตั้งและด�าเนินการเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม	2556	โดยหลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษดังกล่าว
จะต้องมีความยืดหยุ่นตามระดับของความพร้อมและขีดความสามารถในการบริหารจัดการของพื้นที่	

 ปัจจุบัน	 สศช.	 ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ	 กนพ.	 อยู่ระหว่างด�าเนินงานศึกษาโครงการศึกษา 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ	โดยจะจัดท�ายุทธศาสตร์ใน	2	ระดับ	ได้แก่	ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษระดับประเทศ ซึ่งจะเสนอแนะภาพรวมและทิศทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของไทย	
รวมท้ังหลักเกณฑ์การพิจารณาพ้ืนทีท่ี่เหมาะสมต่อการพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ	และยุทธศาสตร์การพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษระดับพื้นที่ ซึ่งจะเสนอแนะขอบเขตพ้ืนที่เป้าหมายการพัฒนา	แนวทางการพัฒนาบริการ
สาธารณะรวมทัง้โครงสร้างพ้ืนฐาน	และการให้สทิธิประโยชน์	 ในพืน้ท่ีเป้าหมายการพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ระยะแรก	12	แห่ง	ทัง้น้ี	การศกึษาได้เริม่ด�าเนนิงานตัง้แต่เดอืนกันยายน	2556	และมกี�าหนดแล้วเสรจ็เดอืนกรกฎาคม	2557

คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี (ฝ่ายเศรษฐกิจ)
	 ส�านักงานฯ	 ได้รับมอบหมายให้เป็นฝ่ายเลขานุการในคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี	 
(ฝ่ายเศรษฐกิจ)	โดยมีผลการด�าเนินงานในช่วงปี	2555	–	2556	ดังนี้

 1.	 คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี	คณะที่	4	(ฝ่ายเศรษฐกิจ)	ครั้งที่	1(9	ม.ค.	55)	–	ครั้งที่	17	
(6	ธ.ค.	55)	จ�านวน	66	 เรื่อง	 โดยมีเรื่องที่ส�าคัญ	อาทิ	 โครงการประกันภัยข้าวนาปี	ปีการผลิต	2555	การแก้ไข 
หลักเกณฑ์มาตรการสินเชื่อเพ่ือพัฒนาระบบป้องกันอุทกภัยโดย	 ธนาคารออมสิน	และการปรับปรุงค่าตอบแทน
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ	(ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา)	เป็นต้น

 2.	 คณะกรรมการกลัน่กรองเรือ่งเสนอคณะรัฐมนตรี	คณะท่ี	3	(ฝ่ายเศรษฐกิจ)	คร้ังท่ี	1	(27	ธ.ค.	55)	–	ครัง้ที	่14	
(20	มิ.ย.	 56)	จ�านวน	 69	 เรื่อง	 โดยมีเรื่องท่ีส�าคัญ	 อาทิ	 โครงการพักหน้ีเกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มี 
รายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต�่ากว่า	500,000	บาท	ผ่านสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	โครงการรับจ�าน�าข้าวเปลือก	ปีการผลิต	
2555/56	ครั้งที่	2	และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและภัยแล้ง	ด้านการเกษตร	ปี	2555	กรณีพิเศษ	เป็นต้น

 3.	 คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี	 คณะท่ี	 1	 (ฝ่ายเศรษฐกิจ)	 คร้ังท่ี	 1	 (11	 ก.ค.	 56)	 –	 
ครั้งที่	15	(6	ธ.ค.	56)	จ�านวน	72	เรื่อง	โดยมีเรื่องที่ส�าคัญ	อาทิ	แผนการบริหารจัดการสินทรัพย์ที่ได้มาจากสัญญา
สัมปทาน	และแนวทางการขอปรับปรุงการใช้งานคลื่นความถี่ของบริษัท	กสท.	โทรคมนาคม	จ�ากัด	(มหาชน)	และ
บรษิทัทโีอที	จ�ากัด	(มหาชน)	ร่างหลกัเกณฑ์วิธีปฏบิตัปิลกีย่อยเก่ียวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบ
ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน	พ.ศ.	2556	และโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ	ปี	2557	เป็นต้น
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คณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ 
	 คณะกรรมการพัฒนาระบบการบรหิารจดัการขนส่งสนิค้าและบริการของประเทศ	(กบส.)	มนีายกรัฐมนตรเีป็น
ประธาน	หรือรองนายกรัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย	 ส�าหรับองค์ประกอบของคณะกรรมการ	 มีผู้แทนจาก
หน่วยงานภาครัฐ	 เช่น	 กระทรวงการคลัง	 กระทรวงอุตสาหกรรม	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 กระทรวงพาณิชย์	
กระทรวงคมนาคม	กระทรวงแรงงาน	และกระทรวงศึกษาธิการ	 เป็นต้น	และภาคเอกชน	 เช่น	สภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	สมาคมธนาคารไทย	และสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย	
เป็นต้น	 เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ	 โดยมีรองเลขาธิการ	สศช.	 เป็นกรรมการและเลขานุการ	ซึ่งผลการประชุมของ
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คณะกรรมการ	 กบส.	 จะน�าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ	 เพ่ือมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ	 ท่ี
เกี่ยวข้องน�าไปปฏิบัติ	ส�าหรับปีงบประมาณ	2556	ได้มีการประชุมคณะกรรมการ	กบส.	2	ครั้ง	เมื่อวันที่	16	ตุลาคม	
2555	และวันท่ี	27	มถินุายน	2556	โดยท่ีประชมุได้พิจารณาเรือ่งทีส่�าคญั	ได้แก่	1)	รายงานประเมนิผลการด�าเนนิงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจสิติกส์	พ.ศ.2550-2554	2)	(ร่าง)	แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจสิตกิส์
ของประเทศไทย	พ.ศ.	2556	-	2560	“การอ�านวยความสะดวกทางการค้าและการจดัการโซ่อปุทานเพ่ือความสามารถ
ในการแข่งขัน”		3)	แนวทางการปรบัปรงุกระบวนการให้บรกิารน�าเข้า	ส่งออก	และโลจสิตกิส์ด้วยระบบอเิล็กทรอนิกส์
ผ่านระบบ	National	Single	Window	(NSW)	และ	4)	การปรับกลไกการท�างานภายใต้	กบส.	

 นอกจากนี้	ที่ประชุมยังได้พิจารณาติดตามการด�าเนินงานของคณะอนุกรรมการ	ภายใต้คณะกรรมการ	กบส.	
รวม	3	คณะ	 ได้แก่	 1)	คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรม	 	2)	คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ 
โลจิสติกส์การเกษตร	และ	3)	คณะอนุกรรมการเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการส�าหรับการน�าเข้า	การส่งออก	และ 
โลจสิตกิส์	(NSW)	โดยมเีรือ่งตดิตามฯ	ทีส่�าคญั	เช่น	แผนแม่บทการพัฒนาระบบโลจสิตกิส์อตุสาหกรรม	(พ.ศ.	2555-
2559)	ปรับปรุงร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาโลจสิตกิส์และระบบห่วงโซ่อปุทานภาคการเกษตร	พ.ศ.	2556-2560		และ
ร่างระเบยีบส�านักนายกรฐัมนตรว่ีาด้วยการเชือ่มโยงข้อมลูแบบบรูณาการส�าหรบั	การน�าเข้า	การส่งออก	การน�าผ่าน	
และโลจิสติกส์	ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์	พ.ศ.	....	เป็นต้น	
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ส่วนที่

1. งบแสดงฐานะทางการเงิน
2. งบรายได้และค่าใช้จ่าย
3. การวิเคราะห์งบการเงิน

4
รายงานการเงิน





รายงานประจำ ปี 2556 175

รายงานการเงินส�านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ปีงบประมาณ 2556
	 รายงานการเงินของ	สศช.	ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน	 งบรายได้และค่าใช้จ่าย	หมายเหตุประกอบ 
งบการเงินและวิเคราะห์งบการเงิน	โดยมีสาระส�าคัญ	สรุปได้ดังนี้

งบแสดงฐานะทางการเงิน
	 ในปีงบประมาณ	2556	สศช.	มีสินทรัพย์รวม	จ�านวน	195.017	ล้านบาท	ส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	
ได้แก่	 ที่ดิน	 อาคารและอุปกรณ์	 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	 88	ของท้ังหมด	 รองลงมาเป็นรายการเงินสดและรายการ 
เทียบเท่าเงินสด	ร้อยละ	7	 โดยมีสินทรัพย์เพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ	2555	จ�านวน	69.665	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ	56	จากมูลค่าของ	ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์(สุทธิ)	ที่เพิ่มขึ้นจ�านวน	61.345	ล้านบาท	และในส่วนของหนี้สิน
เพ่ิมขึน้	จ�านวน	27.798	ล้านบาท	หรอืเพ่ิมขึน้ร้อยละ134	โดยเพ่ิมขึน้ในส่วนของเจ้าหน้ีระยะส้ัน	จ�านวน	21.313	ล้านบาท	
และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	จ�านวน	5.164	ล้านบาท

งบรายได้และค่าใช้จ่าย
	 ในปีงบประมาณ	2556	สศช.	มรีายได้ส่วนใหญ่เป็นเงนิงบประมาณท่ีได้รบัจากรฐับาล	จ�านวน	578.245	ล้านบาท	
คิดเป็นร้อยละ	99	นอกจากนี้ยังมีรายได้จากแหล่งอื่นอีก	4.041	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	1	ได้แก่รายได้จากเงินช่วย
เหลือและเงินบริจาค	 ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ	 2555	 จ�านวน	 98.564	 ล้านบาท	 หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ	 20	 
ในส่วนของเงินงบประมาณจากงบลงทนุ	และในส่วนค่าใช้จ่ายจากการด�าเนนิงานเพ่ิมขึน้ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายเงนิ
อุดหนุนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน	จ�านวน	12.500	ล้านบาท	หรือร้อยละ	2

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
	 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์การจัดท�างบการเงิน	นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ	และเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่มี
นัยส�าคัญรวมทั้งสิ้น	14	หมายเหตุ

การวิเคราะห์งบการเงิน
	 การวิเคราะห์งบการเงินนี้แสดงให้ทราบถึงฐานะการเงิน	และผลการด�าเนินงานท่ีเป็นประโยชน์ในการบริหาร
จัดการทรัพยากรขององค์กร	 โดยได้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของสินทรัพย์	 หน้ีสิน	 รายได้	 และค่าใช้จ่าย	 
พร้อมแสดงการเปรยีบเทียบข้อมลูทางการเงนิ	เพ่ือให้ทราบแนวโน้มการเพ่ิมขึน้หรอืลดลงของรายการบญัชท่ีีเกิดขึน้	
โดยแสดงข้อมูลทางการเงินที่มีนัยส�าคัญ	สรุปได้ดังนี้
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แสดงสินทรัพย์ทั้งหมดของ สศช. ปีงบประมาณ 2556

	 โครงสร้างสนิทรพัย์ของ	สศช.	ประกอบด้วย	สนิทรพัย์หมนุเวียนร้อยละ	12	และสนิทรพัย์ไม่หมนุเวียนร้อยละ	88	
สินทรัพย์ส่วนใหญ่ของ	สศช.	เป็นรายการที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์	(สุทธิ)	ร้อยละ	88	นอกจากนี้	ยังประกอบด้วย
สินทรัพย์ประเภทอื่นๆ	อีกร้อยละ	12	ได้แก่	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ลูกหนี้ระยะสั้น	รายได้ค้างรับ	วัสดุ
คงเหลือ	และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

แสดงหนี้สินและทุนของ สศช. ปีงบประมาณ 2556
 

	 โครงสร้างหนี้สินและทุนของ	สศช.	ประกอบด้วยโครงสร้างของหนี้สินรวมร้อยละ	25	ส่วนใหญ่เป็นรายการ
หน้ีสินหมุนเวียนร้อยละ	22	หน้ีสินไม่หมุนเวียนร้อยละ	3	ส่วนของทุนร้อยละ	75	ประกอบด้วยรายได้สูง(ต�่า)กว่า 
ค่าใช้จ่ายสะสมร้อยละ	68	และทุนร้อยละ	7
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แสดงรายได้จากการด�าเนินงานทั้งหมดของ สศช. ปีงบประมาณ 2556

	 รายได้จากการด�าเนินงาน	ส่วนใหญ่เป็นรายได้เงินงบประมาณที่ได้รับจากรัฐบาลร้อยละ	99	ประกอบด้วย
รายได้จากงบบุคลากรร้อยละ	38	งบกลางร้อยละ	23	งบรายจ่ายอื่นร้อยละ	14	งบลงทุนร้อยละ	11	งบด�าเนินงาน
ร้อยละ	10	และงบอุดหนุนร้อยละ	3	นอกจากนี้ยังมีรายได้จากแหล่งอื่นอีกร้อยละ	1	ได้แก่	รายได้จากการขายสินค้า
และบริการ	รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค

แสดงค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานของ สศช. ปีงบประมาณ 2556

	 ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน	ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรร้อยละ	44	ค่าวัสดุและค่าใช้สอยร้อยละ	16	
ค่าบ�าเหน็จบ�านาญร้อยละ	15	และค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานอื่นๆ	อีกร้อยละ	18
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สรุปภาพรวมของฐานะการเงิน และผลการด�าเนินงานของ สศช.

สินทรัพย์
	 สินทรัพย์รวมของ	สศช.	มีปริมาณที่เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ	2556	ร้อยละ	56	แสดงว่า	สศช.	มีสินทรัพย์ที่
สามารถแปลงสภาพเป็นเงนิสดเพ่ิมมากข้ึน	ซึง่มผีลให้สภาพคล่องทางการเงนิเพ่ิมขึน้เมือ่เทยีบกบังบประมาณปีก่อน

หนี้สิน
	 หน้ีสนิของ	สศช.	เพ่ิมขึน้จากงบประมาณปีก่อน	ร้อยละ	134	เป็นผลมาจากหน้ีสนิหมนุเวยีนท่ีเพ่ิมขึน้เน่ืองมาจาก	
เจ้าหนีร้ะยะสัน้	และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายท่ีเพ่ิมข้ึน	ประกอบด้วย	ใบส�าคญัค้างจ่ายท่ีข้าราชการ	ลกูจ้าง	พนกังานราชการ	
ขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ	และเจ้าหนี้การค้าภายนอก

ทุน
	 ทุนของ	สศช.	 เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณปีก่อน	 ร้อยละ	20	 เน่ืองจากในปีงบประมาณ	2556	สศช.	มีรายได ้
สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	41.867	ล้านบาท	จึงเป็นการเพิ่มมูลค่าในส่วนของรายได้สูง(ต�่า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม

รายได้
	 รายได้ของ	สศช.	รวมทั้งสิ้น	582.286	ล้านบาท	เป็นรายได้จากงบประมาณประจ�าและงบกลาง	ประกอบด้วย	
งบบุคลากรจากการเบิกจ่ายเงินเดือน	ค่าจ้างประจ�า	 งบลงทุนจากการได้รับจัดสรรให้ซื้อครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 
งบกลางจากการเบิกค่าใช้จ่ายสวัสดิการให้กับข้าราชการ	 	 ลูกจ้างและข้าราชการบ�านาญ	 งบด�าเนินงานส�าหรับ 
ค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิงานต่างๆ	ของส�านักงาน	และงบรายจ่ายอืน่	เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายทีใ่ช้ในการขบัเคลือ่นโครงการ
ที่สนับสนุนแผนและยุทธศาสตร์ต่างๆ	ของประเทศ

ค่าใช้จ่าย
	 ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนนิงานของ	สศช.	เพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณก่อนคดิเป็นร้อยละ	8	เป็นผลมาจากการเพ่ิมขึน้
ของค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	และค่าใช้จ่ายบุคลากร
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ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555
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ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2556 และ 2555 
(หน่วย : บาท) 

   หมายเหตุ 2556  2555 
สินทรัพย์     
 สินทรัพย์หมุนเวียน     
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2 12,800,282.78  9,751,757.65 
  ลูกหนี้ระยะสั้น  2,809,470.00  1,169,241.51 
  รายได้ค้างรับ  6,296,663.64  2,369,246.63 
  สินค้าและวัสดุคงเหลือ  1,317,362.49  1,401,973.32 
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  23,223,778.91  14,692,219.11 
      
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     
  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) 3 171,331,655.62  109,987,089.62 
  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) 4 461,635.58  672,647.07 
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  171,793,291.20  110,659,736.69 
รวมสินทรัพย์  195,017,070.11  125,351,955.80 
       
หน้ีสิน     
 หน้ีสินหมุนเวียน     
  เจ้าหนี้ระยะสั้น 5 25,951,187.06  4,639,272.28 
  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 6 12,235,483.35  7,071,021.25 
  เงินรับฝากระยะสั้น 7 2,053,287.60  1,780,736.50 
  หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 8 2,368,096.70  517,961.78 
  รวมหนี้สินหมุนเวียน  42,608,054.71  14,008,991.81 
       
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2556 และ 2555 
(หน่วย : บาท) 

   หมายเหตุ 2556  2555 
     
 หน้ีสินไม่หมุนเวียน     
  รายได้รอการรับรู้ระยะยาว  3,903,483.94  4,704,119.45 
  เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว  2,000,000.00  2,000,000.00 
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  5,903,483.94  6,704,119.45 
  รวมหนี้สิน  48,511,538.65  20,713,111.26 
สินทรัพย์สุทธิ  146,505,531.46  104,638,844.54 
      
สินทรัพย์สุทธิ     
  ทนุ  14,433,667.34  14,433,667.34 
  รายได้สูง(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 9 132,071,864.12  90,205,177.20 
รวมสินทรัพย์  146,505,531.46  104,638,844.54 
       
 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555
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ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
งบรายได้และค่าใช้จ่าย 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2556 และ 2555 
(หน่วย : บาท) 

   หมายเหตุ 2556  2555 
รายได้จากการด าเนินงาน     
 รายได้จากรัฐบาล     
  รายได้จากงบประมาณ 10 578,245,455.99  480,818,845.05 
  รวมรายได้จากรัฐบาล  578,245,455.99  480,818,845.05 
 รายได้จากแหล่งอื่น     
  รายได้จากการขายสินค้าและบริการ  169,600.00  2,000.00 
  รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค  3,871,407.78  2,900,950.68 
  รวมรายได้จากแหล่งอื่น  4,041,007.78  2,902,950.68 
รวมรายได้จากการด าเนินงาน  582,286,463.77  483,721,795.73 
ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน     
  ค่าใช้จ่ายบุคลากร 11 256,466,807.15  253,891,691.41 
  ค่าบ าเหน็จบ านาญ  89,520,720.31  83,641,121.15 
  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  31,947,560.64  28,567,920.99 
  ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  14,163,732.19  15,761,496.17 
  ค่าวัสดุและค่าใช้สอย 12 95,677,607.75  81,744,167. 53 
  ค่าสาธารณูปโภค 13 11,843,620.67  10,779,860.48 
  ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 14 19,789,804.97  19,774,350.42 
  ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน  20,000,000.00  7,500,000.00 
  รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน  539,409,853.68  501,660,608.15 
รายได้สูง(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน  42,876,610.09  (17,938,812.42) 
รายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการด าเนินงาน     
 ก าไร/ขาดทุนสุทธิจากการจ าหน่ายสินทรัพย์  (1,009,923.17)  (114,044.64) 
 รวมรายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการด าเนินงาน  (1,009,923.17)  (114,044.64) 
รายได้สูง(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ  41,866,686.92  (18,052,857.06) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
งบรายได้และค่าใช้จ่าย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
	 1.	 สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ
	 2.	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
	 3.	 ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์(สุทธิ)
	 4.	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(สุทธิ)
	 5.	 เจ้าหนี้ระยะสั้น
	 6.	 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
	 7.	 เงินรับฝากระยะสั้น
	 8.	 หนี้สินหมุนเวียนอื่น
	 9.	 รายได้สูง(ต�่า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
	 10.	 รายได้จากงบประมาณ
	 11.	 ค่าใช้จ่ายบุคลากร
	 12.	 ค่าวัสดุและค่าใช้สอย
	 13.	 ค่าสาธารณูปโภค
	 14.	 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย
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ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ส าหรับปี สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2556 และ 2555 

           (หน่วย : บาท) 
  2556  2555 2555 2554 

หมายเหตุที่ 2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 เงินทดรองราชการ 2,000,000.00  2,000,000.00 
 เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) 7,522,162.34  4,589,859.03 
 เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) 750,158.10  95,175.00 
 เงินฝากคลัง 2,527,962.34  3,066,723.62 
 รวม เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 12,800,282.78  9,751,757.65 

หมายเหตุที่ 3 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) 
 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 159,376,246.34  120,221,460.28 
 หกั ค่าเสื่อมราคาสะสม (42,860,402.88)  (38,951,989.74) 
 อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง (สุทธิ) 116,515,843.46  81,269,470.54 
 อุปกรณ์ 174,942,056.90  140,409,382.93 
 หกั ค่าเสื่อมราคาสะสม (126,343,255.87)  (114,601,763.85) 
 อุปกรณ์ (สุทธิ) 48,598,801.03  25,807,619.08 
 งานระหว่างก่อสร้าง 6,217,011.13  2,910,000.00 
 รวม ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) 171,331,655.62  109,987,089.62 

หมายเหตุที่ 4 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) 
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 13,844,677.41  13,553,744.03 
 หกั ค่าตัดจ าหน่ายสะสม (13,383,041.83)  (12,881,096.96) 
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (สุทธิ) 461,635.58  672,647.07 
 รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) 461,635.58  672,647.07 

หมายเหตุที่ 5 เจ้าหนี้ระยะสั้น 
 เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก 24,880,326.99  2,747,413.30  
 รับสินค้า / ใบส าคัญ 131,670.00  1,861,423.98 
 เจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานภาครัฐ 939,190.07  30,435.00 
 รวมเจ้าหน้ีระยะสั้น 25,951,187.06  4,639,272.28 

 

ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555
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หมายเหตุที่ 6 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
 ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย 951,348.72  1,291,175.83 
 ใบส าคัญค้างจ่าย 11,284,134.63  5,779,845.42 
 รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 12,235,483.35  7,071,021.25 

หมายเหตุที่ 7 เงินรับฝากระยะสั้น 
 เงินรับฝากอ่ืน 2,053,287.60  1,780,736.50 
 รวม เงินรับฝากระยะสั้น 2,053,287.60  1,780,736.50 

หมายเหตุที่ 8 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 
 เงินประกันผลงาน 1,371,563.70  0.00 
 เงินประกันอ่ืนๆ 853,333.00  517,961.78 
 เบิกเกินส่งคืนรอน าส่ง 143,200.00  0.00 
 รวม หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 2,368,096.70  517,961.78 

หมายเหตุที่ 9 รายได้สูง/(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 
 รายได้สูง/ต่ ากว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมา 55,224,332.20  55,224,332.20 
 รายได้สูง/ต่ ากว่าค่าใช้จ่ายสุทธิยกมา 141,459,446.76  159,512,303.82 
 หกั ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (106,478,601.76)  (106,478,601.76) 
 รายได้สูง/(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่ายประจ าปี 41,866,686.92  (18,052,857.06) 
 รวม รายได้สูง/(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 132,071,864.12  90,205,177.20 

หมายเหตุที่ 10 รายได้จากงบประมาณ 
 รายได้จากงบบุคลากร 221,003,356.78  219,406,499.53 
 รายได้จากงบลงทุน 62,253,446.30  7,897,011.00 
 รายได้จากงบด าเนินงาน 60,732,417.64  48,571,038.68 
 รายได้จากงบอุดหนุน 15,973,546.84  17,969,764.75 
 รายได้จากงบรายจ่ายอ่ืน 87,833,532.19  73,623,056.42 
 รายได้จากงบกลาง 136,329,453.58  117,726,933.41 
 หกั เบิกเกินส่งคืนงบประมาณ (5,880,297.34)  (4,375,458.74) 
 รวม รายได้จากงบประมาณ 578,245,455.99  480,818,845.05 

หมายเหตุที่ 11 ค่าใช้จ่ายบุคลากร 
 เงินเดือน 193,648,513.34  189,054,640.96 
 ค่าล่วงเวลา 1,916,430.00  1,486,770.00 
 เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น 423,504.38  213,320.94 
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 เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ 13,074,225.94  11,612,311.83 
 เงินค่าครองชีพ 219,479.19  537,338.76 
 ค่าจ้างชั่วคราว 635,683.55  663,811.61 
 ค่าจ้างประจ า 13,407,991.72  13,078,730.83 
 เงินรางวัล 1,681,963.19  5,830,800.79 
 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ 15,027,372.70  16,317,037.25 
 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน-รพ.รัฐ 4,631,014.89  3,608,855.68 
 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก-รพ.เอกชน 674,000.00  580,000.00 

 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน-รพ.เอกชน 139,279.06  177,915.75 
 เงินช่วยการศึกษาบุตร 979,799.00  985,924.50 
 เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต 55,050.00  0.00 
 เงินชดเชยสมาชิก กบข. 3,325,302.89  3,234,205.29 
 เงินสมทบ กบข. 4,987,954.37  4,851,307.94 
 เงินสมทบ กสจ. 355,754.93  348,346.80 
 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 485,688.00  461,087.00 
 ค่าเช่าบ้าน 797,800.00  849,285.48 
 รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร 256,466,807.15  253,891,691.41 

หมายเหตุที่ 12 ค่าวัสดุและค่าใช้สอย 
 ค่าวัสดุ 5,365,153.46  5,022,920.67 
 ค่าซ่อมแซมและค่าบ ารุงรักษา 2,000,922.03  3,939,223.24 
 ค่าเชื้อเพลิง 352,849.70  328,204.16 
 ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก 10,338,483.28  8,135,575.70 
 ค่าจ้างเหมาบริการ-หน่วยงานภาครัฐ 10,945,463.00  1,826,700.00 
 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน 639,166.00  167,500.00 
 ค่าตอบแทนอ่ืน 587,908.00  551,314.00 
 ค่าธรรมเนียมทางกฏหมาย 0.00  232,718.00 
 ค่าธรรมเนียมธนาคาร 2,000.00  1,609.00 
 ค่าจ้างที่ปรึกษา 37,235,852.39  38,673,917.41 
 ค่าเบี้ยประกันภัย 6,970.00  0.00 
 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ ากว่าเกณฑ์ 260,734.17  123,120.00 
 ค่าใช้จ่ายในการประชุม 12,059,081.95  3,552,121.22 
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 ค่ารับรองและพิธีการ 31,367.14  287,253.45 
 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์-บุคคลภายนอก 8,000.00  0.00 
 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก 11,331,903.66  11,060,103.96 
 ค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 447,484.42  363,218.84 
 ค่าประชาสัมพันธ์ 2,568,525.09  5,933,791.00 

 ค่าใช้สอยอ่ืนๆ 1,495,743.46  1,544,876.88 
 รวม ค่าวัสดุ และค่าใช้สอย 95,677,607.75  81,744,167.53 

หมายเหตุที่ 13 ค่าสาธารณูปโภค 
 ค่าไฟฟ้า 6,777,180.28  5,132,818.77 
 ค่าน้ าประปาและน้ าบาดาล 269,237.30  229,814.19 
 ค่าโทรศัพท์ 3,264,235.29  2,475,779.92 
 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 864,610.80  2,097,010.80 
 ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง 668,357.00  844,436.80 
 รวม ค่าสาธารณูปโภค 11,843,620.67  10,779,860.48 

หมายเหตุที่ 14 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 
 ค่าเสื่อมราคา-อาคารส านักงาน 1,858,524.37  1,748,673.04 
 ค่าเสื่อมราคา-สิ่งปลูกสร้าง 395,499.89  380,901.56 
 ค่าเสื่อมราคา-อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุฯ 1,654,388.88  1,654,388.88 
 ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ส านักงาน 3,872,779.62  3,589,994.86 
 ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง 449,014.42  449,015.43 
 ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 620,481.27  668,750.65 
 ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 2,184,076.84  2,064,235.98 
 ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์โรงงาน 4,182.01  4,400.00 
 ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 7,139,002.93  7,046,359.27 
 ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,515.93  17,275.01 
 ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์อื่น 1,107,393.94  229,693.24 
 ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ 0.00  146,690.14 
 ค่าตัดจ าหน่าย-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 501,944.87  1,773,972.36 
 รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 19,789,804.97  19,774,350.42 
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วิเคราะห์งบการเงิน 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2556 และ 2555 

  
2556 

  
2555 

  ล้านบาท  ร้อยละ  ล้านบาท  ร้อยละ 
สินทรัพย์        
 สินทรัพย์หมุนเวียน        
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 12.800  6.56  9.752  7.78 
  ลูกหนี้ระยะสั้น 2.809  1.44  1.169  0.93 
  รายได้ค้างรับ 6.297  3.23  2.369  1.89 
  สินค้าและวัสดุคงเหลือ 1.317  0.68  1.402  1.12 
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 23.223  11.91  14.692  11.72 
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน        
  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) 171.332  87.85  109.987  87.74 
  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) 0.462  0.24  0.673  0.54 
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 171.794  88.09  110.660  88.28 
รวมสินทรัพย์ 195.017  100.00  125.352  100.00 

หน้ีสิน 
       

 หน้ีสินหมุนเวียน        
  เจ้าหนี้ระยะสั้น 25.952  13.31  4.639  3.70 
  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 12.235  6.27  7.071  5.64 
  เงินรับฝากระยะสั้น 2.053  1.05  1.781  1.42 
  หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 2.368  1.22  0.518  0.41 
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 42.608  21.85  14.009  11.17 
 หน้ีสินไม่หมุนเวียน        
  รายได้รอการรับรู้ระยะยาว 3.903  2.00  4.704  3.75 
  เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว 2.000  1.03  2.000  1.60 
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 5.903  3.03  6.704  5.35 
  รวมหนี้สิน 48.511  24.88  20.713  16.52 

วิเคราะห์งบการเงิน
ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555
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ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
งบแสดงฐานะการเงิน(ต่อ) 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2556 และ 2555 
 2556  2555 
  ล้านบาท  ร้อยละ  ล้านบาท  ร้อยละ 
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน        
  ทนุ 14.434  7.40  14.434  11.52 
  รายได้สูง(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 132.072  67.72  90.205  71.96 
  รวมสินทรัพย์สุทธิ/ทุน 146.506  75.12  104.639  83.48 
รวมหนี้สินและส่วนทุน 195.017  100.00  125.352  100.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
งบแสดงฐานะการเงิน(ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555
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วิเคราะห์งบการเงิน 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

งบรายได้และค่าใช้จ่าย 
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2556 และ 2555 

 2556  2555 
  ล้านบาท  ร้อยละ  ล้านบาท  ร้อยละ 
รายได้จากการด าเนินงาน        
 รายได้จากรัฐบาล        
  รายได้จากงบประมาณ 578.245  99.31  480.819  99.40 
  รวมรายได้จากรัฐบาล 578.245  99.31  480.819  99.40 
 รายได้จากแหล่งอื่น        
  รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 0.170  0.03  0.002  0.00 
  รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค 3.871  0.66  2.901  0.60 
  รวมรายได้จากแหล่งอื่น 4.041  0.69  2.903  0.60 
รวมรายได้จากการด าเนินงาน 582.286  100.00  483.722  100.00 

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน 
       

  ค่าใช้จ่ายบุคลากร 256.467  44.04  253.892  52.49 
  ค่าบ าเหน็จบ านาญ 89.520  15.37  83.641  17.29 
  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 31.948  5.49  28.568  5.91 
  ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 14.164  2.43  15.762  3.26 
  ค่าวัสดุและค่าใช้สอย 95.678  16.43  81.744  16.89 
  ค่าสาธารณูปโภค 11.844  2.03  10.780  2.23 
  ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 19.789  3.42  19.774  4.09 
  ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน 20.000  3.43  7.500  1.55 
  รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน 539.410  92.64  501.661  100.86 
รายได้สูง(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน 42.876  7.36  (7.070)  (0.86) 
รายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการด าเนินงาน        
 ก าไร/ขาดทุนสุทธิจากการจ าหน่ายสินทรัพย์  (1.010)  (0.17)  (0.749)  (0.09) 
 รวมรายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการด าเนินงาน (1.010)  (0.17)  (0.749)  (0.09) 
รายได้สูง(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 41.866  7.19  (7.819)  (0.95) 
 

วิเคราะห์งบการเงิน
ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

งบรายได้และค่าใช้จ่าย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555
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เลขาธิการฯ
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ

รองเลขาธิการฯ
นายปรเมธี วิมลศิริ
นายชาญวิทย์  อมตะมาทุชาติ
นายธานินทร์ ผะเอม
นางสาวลดาวัลย์  ค�าภา
นางนิตยา  กมลวัทนนิศา
นางชุตินาฏ  วงศ์สุบรรณ

ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน
นางสาวสุมาลี เดชานุรักษ์นุกูล
นางสาวภารณี วัฒนา
นายนพพร มนูญผล
นางปัทมา เธียรวิศิษฏ์สกุล

รักษาการที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน
นายจิระพันธ์ กัลลประวิทย์
นายมนตรี บุญพาณิชย์
นายประพันธ์ มุสิกพันธ์
นางสาวพจณี อรรถโรจน์ภิญโญ
นายดนุชา พิชยนันท์

รายชื่อคณะท�างานจัดท�ารายงานประจ�าปี 2556 ของ สศช.

ที่ปรึกษาคณะท�างาน

นายธานินทร์ ผะเอม   ที่ปรึกษาคณะท�างาน
นางสาวภารณี วัฒนา   ประธานคณะท�างาน
นายวิทยา  ปิ่นทอง (สปผ.) รองประธานคณะท�างาน
นายสุรชัย  คุ้มสิน (สทว.)  คณะท�างาน
นางเสาวณีย์ แสงสุพรรณ (กพร.) คณะท�างาน
นางนุชดา  ตังคณานุกูลชัย (ห้องสมุด) คณะท�างาน
นางอัจฉรา  พลายยงค์ (ฝบป.) คณะท�างาน
นางสาวมารยาท สมุทรสาคร (สพข.) คณะท�างาน
นางวิภาวดี ชวนบุญ (สนส.) คณะท�างาน
นางพรเพ็ญ อุรุวงศ์ (สพก.) คณะท�างาน
นางสาวเบญจมาศ จันทร์เอี่ยม (สพอ.) คณะท�างาน
นางจันทร์ทิพย์ ปาละนันทน์ (ปชส.)  คณะท�างาน
นางสาวเสาวนีย์ เจตินัย (ฝจท.) คณะท�างาน
นางอรุณี  จันทร์แจ่มศรี (สวค.)  คณะท�างาน
นางสาวนิตยา อารีบุญชู (ฝกค.) คณะท�างาน

นายวิชานัน นิวาตจินดา (สศม.) คณะท�างาน
นางทัศนีย์ โรจน์คุรีเสถียร (สพท.) คณะท�างาน
นางอัญชลี จรัสสัมฤทธิ์ (สพน.) คณะท�างาน
นางสาวดวงกมล วิมลกิจ (สขส.) คณะท�างาน
นางอนงค์ พึ่งสุนทร (สบป.) คณะท�างาน
นางพรทิพย์ บุญชัย (สพส.) คณะท�างาน
นางพรรณทิพา รัตนะ (สพต.) คณะท�างาน
นายอุปราช พันธุ์ภักดี (กจค.) คณะท�างาน
นายอัชฌา รัตนโอฬาร (กปอ.) คณะท�างาน
นางสาวกาญจนา พรมเทพ (IT) คณะท�างาน
นางสาวอรฉัตร สังขมณี (สปร.) คณะท�างาน
นางภาณี ชนาธิปกรณ์ (สปผ.) คณะท�างาน
นายธีระพงษ์ มาลัยทอง (สปผ.) คณะท�างานและผูช่้วยเลขานกุารฯ
นางสาววัชรี พุ่มทอง (สปผ.) คณะท�างานและผูช่้วยเลขานกุารฯ
นายตฤตณัย นพคุณ (สปผ.) คณะท�างานและผูช่้วยเลขานกุารฯ
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