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2558 และะแนวโน้มปี 2559 



 
 

ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อมผู้บริหาร 
ที่เก่ียวข้อง แถลงข่าวตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ในไตรมาสท่ีสี่ ทั้งปี 2558 และแนวโน้มปี 
2559 มีรายละเอียด ดังน้ี 

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สี่ของปี 2558 

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สี่ของปี 2558 ขยายตัวร้อยละ 2.8 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 2.9  
ในไตรมาสก่อนหน้า และเมื่อปรับผลของฤดูกาลออกแล้ว เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สี่ของปี 2558 ขยายตัว
จากไตรมาสท่ีสามของปี 2558 ร้อยละ 0.8 (QoQ_SA) รวมทั้งปี 2558 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 2.8 
ปรับตัวดีขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 0.8 ในปี 2557 

ในด้านการใช้จ่าย การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกทําให้การส่งออกลดลงและเป็นข้อจํากัดต่อการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ือง แต่อุปสงค์ในประเทศขยายตัวเร่งขึ้นทั้งในด้านการลงทุนภาครัฐ 
การใช้จ่ายภาคครัวเรือนและภาครัฐ ในขณะที่การลงทุนภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้น โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจาก
การเร่งรัดการเบิกจ่ายเม็ดเงินภาครัฐและการดําเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพ่ิมเติม การลดลงของราคา
นํ้ามัน รวมท้ังการปรับตัวดีขึ้นของความเช่ือมั่นภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ และปัจจัยช่ัวคราวจากการปรับ 
ขึ้นภาษีสรรพสามิตรถยนต์ โดยการใช้จ่ายภาคครัวเรือนขยายตัวร้อยละ 2.5 เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 
1.8 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวต่อเน่ืองของรายจ่ายบริโภคสินค้าไม่คงทน 
และการหดตัวช้าลงของรายจ่ายในหมวดรถยนต์น่ัง สอดคล้องกับการขยายตัวเร่งขึ้นของการใช้กระแสไฟฟ้า 
ปริมาณการจําหน่ายนํ้ามันดีเซล และปริมาณการจําหน่ายนํ้ามันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ ในขณะท่ีปริมาณ 
การจําหน่ายรถยนต์น่ังปรับตัวลดลงร้อยละ 11.9 เทียบกับการลดลงร้อยละ 24.6 ในไตรมาสก่อนหน้า 
ความเช่ือมั่นของผู้บริโภคเก่ียวกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 63.6 จากระดับ 61.8 
ในไตรมาสก่อนหน้า การใช้จ่ายเพื่อการบริโภคของรัฐบาลขยายตัวร้อยละ 4.8 เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 
2.3 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยที่หมวดค่าตอบแทนแรงงาน (ค่าจ้าง เงินเดือน) ขยายตัวร้อยละ 2.4 รายจ่าย 
ในการซ้ือสินค้าและบริการขยายตัวร้อยละ 14.8 ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณโดยรวมในไตรมาสนี้ขยายตัว
ร้อยละ 5.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําอยู่ที่ร้อยละ 
33.9 สูงกว่าร้อยละ 33.6 ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน) การลงทุนรวม ขยายตัวร้อยละ 9.4 ปรับตัวดีขึ้นจาก
การลดลงร้อยละ 2.6 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยการลงทุนภาครัฐ ขยายตัวร้อยละ 41.4 เร่งขึ้นจากการขยายตัว
ร้อยละ 21.9 ในไตรมาสที่สาม ตามการขยายตัวของการลงทุนภาครัฐบาลร้อยละ 55.8 ซึ่งเป็นผลมาจากการ
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนภาครัฐ (อัตราการเบิกจ่ายอยู่ที่ร้อยละ 12.7 สูงกว่าร้อยละ 9.9 ในไตรมาสเดียวกัน
ของปีก่อนหน้า) และการเบิกจ่ายในโครงการเพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าและระบบขนส่งทางถนน
ระยะเร่งด่วน ประกอบกับการลงทุนของรัฐวิสาหกิจขยายตัวร้อยละ 16.3 ในขณะที่การลงทุนภาคเอกชน
ขยายตัวร้อยละ 1.9 ปรับตัวดีขึ้นจากการลดลงร้อยละ 10.1 ในไตรมาสก่อนหน้า เป็นผลจากการลงทุนในหมวด
เครื่องมือเคร่ืองจักรที่ขยายตัวร้อยละ 2.7 ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจอยู่ที่ระดับ 49.7 ปรับตัวดีขึ้นจากระดับ 
46.7 ในไตรมาสก่อนหน้า 
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รายรับจากการท่องเท่ียว 420.6 พันล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.8 และอัตราการเข้าพักเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 61.8 
(ข้อมูลล่าสุดในเดือนมกราคมและในช่วงวันที่ 1 - 10 กุมภาพันธ์ 2559 จํานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่าน 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพ่ิมขึ้นร้อยละ 17.1 และร้อยละ 18.5 ตามลําดับ) 

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจยังอยู่ในเกณฑ์ดี โดยท่ีอัตราการว่างงานยังตํ่าร้อยละ 0.8 อัตราเงินเฟ้อทั่วไป
เฉลี่ยร้อยละ -0.9 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 467,899 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.9 ของ GDP 

เศรษฐกิจไทยโดยรวมทั้งปี 2558 

เศรษฐกิจไทยโดยรวมทั้งปี 2558 ขยายตัวร้อยละ 2.8 สูงกว่าการขยายตัวร้อยละ 0.8 ในปี 2557 
โดยการบริโภคของครัวเรือนและการลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 2.1 และร้อยละ 4.7 ตามลําดับ การผลิตนอก
ภาคเกษตรขยายตัวร้อยละ 3.6 การผลิตภาคเกษตรลดลงร้อยละ 4.2 เสถียรภาพทางเศรษฐกิจยังอยู่ในเกณฑ์ดี 
โดยท่ีอัตราการว่างงานท้ังปีเท่ากับร้อยละ 0.8 อัตราเงินเฟ้อเท่ากับร้อยละ -0.9 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุล
ร้อยละ 8.9 ของ GDP  

แนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2559 

เศรษฐกิจไทยในปี 2559 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.8 – 3.8 โดยมีค่ากลางท่ีร้อยละ 3.3 เร่งขึ้น
จากการขยายตัวร้อยละ 2.8 ในปี 2558 ปัจจัยสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจในปี 2559 น้ีได้แก่ 
(1) การเร่งขึ้นของเม็ดเงินการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐ ตามกรอบงบประมาณรายจ่ายและอัตรา 
การเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2559 ที่สูงขึ้น ประกอบกับความคืบหน้าของโครงการลงทุนด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานของภาครัฐที่ส่งผลให้อัตราการเบิกจ่ายของรัฐวิสาหกิจเพ่ิมขึ้น (2) แรงส่งจากมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจที่รัฐบาลประกาศเพ่ิมเติมในช่วงเดือนกันยายน 2558 – มกราคม 2559 (3) แนวโน้มการอ่อนค่าของ
เงินบาท ซึ่งจะช่วยให้มูลค่าการส่งออกในรูปเงินบาทขยายตัวเร่งขึ้นและส่งผลให้รายรับและสภาพคล่องของ
ผู้ประกอบการดีขึ้นต่อเน่ืองจากช่วงคร่ึงหลังของปี 2558 (4) ราคานํ้ามันที่คาดว่าจะอยู่ในระดับตํ่ากว่าปี 2558 
ซึ่งจะช่วยเพ่ิมอํานาจซื้อของประชาชนและภาคธุรกิจ และเอ้ือต่อการดําเนินนโยบายการเงินผ่อนคลาย 
อย่างต่อเน่ือง และ (5) การขยายตัวอย่างต่อเน่ืองของภาคการท่องเที่ยว ทั้งน้ี คาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้า 
จะขยายตัวร้อยละ 1.2 การบริโภคของครัวเรือนและการลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 2.7 และร้อยละ 4.9 ตามลําดับ 
อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ในช่วงร้อยละ (-0.1) - 0.9 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 8.2 ของ GDP 
  



 
 
ความคืบหน้าการดาํเนนิมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของ
รัฐบาลในชว่งเดอืนกันยายน 2558 – มกราคม 2559 

ในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2558 เศรษฐกิจโลกชะลอตัว 
มากขึ้นตามการชะลอตัวอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจจีน 
ซึ่งทําให้การส่งออกของไทยลดลง เช่นเดียวกับหลาย ๆ 
ประเทศท่ีเผชิญกับภาวการณ์หดตัวของการส่งออกในอัตรา 
ที่ เ ร่งขึ้น แต่อุปสงค์ภายในประเทศไทยขยายตัวเร่งขึ้น 
ทั้งทางด้านการลงทุนภาครัฐ การใช้จ่ายภาคครัวเรือนและ
ภาครัฐ และการปรับตัวดีขึ้นของการลงทุนภาคเอกชน 
การขยายตัวของอุปสงค์ภายในประเทศสามารถชดเชย
ผลกระทบจากการที่การส่งออกลดลงได้ ประเทศไทยจึงยัง
สามารถรักษาอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 4 
ไว้ในระดับใกล้เคียงกับในไตรมาสที่ผ่านมา และส่งผลให้ 
ทั้งปี 2558 เศรษฐกิจขยายตัวเร่งขึ้นกว่าในปี 2557 และ
นับว่าเป็นแรงส่งที่จะผลักการขยายตัวให้ต่อเนื่องต่อไปในปีนี้  

การปรับตัวดีขึ้นของอุปสงค์ ในประเทศมีปัจจัย
สนับสนุนจากการลดลงของราคานํ้ามัน การดําเนินนโยบาย
การเงินผ่อนคลายอย่างต่อเนื่อง การเร่งรัดการใช้จ่ายเม็ดเงิน
ภาครัฐ และการดําเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพ่ิมเติมในช่วง
เดือนกันยายน 2558 – มกราคม 2559 ซึ่งประกอบด้วย 7 
มาตรการสําคัญ วงเงินรวม 468,854 ล้านบาท (ไม่รวมมาตรการ
ภาษี) โดยในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2558 มีการเบิกจ่ายเม็ดเงิน
ภายใต้กรอบมาตรการดังกล่าวเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแล้วประมาณ 
198,081 ล้านบาท ประกอบด้วย สินเชื่อ 172,226 ล้านบาท 
การใช้จ่ายภาครัฐ 25,840 ล้านบาท และอ่ืน ๆ (มาตรการ
สนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมผ่านการร่วมทุน 
15 ล้านบาท) และคาดว่าในปี 2559 จะมีการเบิกจ่ายเม็ดเงินอีก
ประมาณ 179,627 ล้านบาท  

 

รายละเอียดของการประมาณการเศรษฐกิจในปี 2559 ในด้านต่าง ๆ มีดังน้ี 

1. การใช้จ่ายเพื่อการบริโภค : การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน คาดว่าจะขยายตัว
ร้อยละ 2.7 เร่งขึ้นจากการขยายตัวประมาณร้อยละ 2.1 ในปี 2558 และปรับสูงขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 
2.6 ในการประมาณการคร้ังที่ผ่านมา ทั้งน้ี การขยายตัวของการบริโภคภาคเอกชนจะได้รับปัจจัยสนับสนุนจาก 
(1) ราคานํ้ามันที่ยังคงปรับตัวลดลง ส่งผลดีต่อกําลังซื้อที่แท้จริงของผู้บริโภค (2) การปรับตัวดีขึ้นของความ
เช่ือมั่นผู้บริโภค (3) การดําเนินนโยบายของภาครัฐเพ่ือช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบ
จากราคาสินค้าเกษตรตกตํ่า (4) อัตราดอกเบ้ียที่ยังมีแนวโน้มทรงตัวอยู่ในระดับตํ่า และ (5) การปรับตัวเข้าสู่
ภาวะปกติมากขึ้นของตลาดรถยนต์ภายในประเทศ ในขณะที่การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคภาครัฐบาล คาดว่าจะ
ขยายตัวร้อยละ 3.7 ปรับตัวดีขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 2.2 ในปี 2558 และเป็นการปรับเพ่ิมขึ้นจากการ
ขยายตัวร้อยละ 3.2 ในการประมาณการคร้ังที่ผ่านมา  

2. การลงทุนรวม : การลงทุนภาคเอกชน คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.2 ปรับตัวดีขึ้นจากการ 
หดตัวร้อยละ 2.0 ในปี 2558 แต่ปรับลดการประมาณการลงจากการขยายตัวร้อยละ 4.7 ในครั้งก่อน 
เน่ืองจากการใช้อัตรากําลังการผลิตยังมีแนวโน้มที่จะทรงตัวอยู่ในระดับตํ่าเพราะยังมีข้อจํากัดการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมการผลิตเพ่ือส่งออก แม้ว่าบรรยากาศการลงทุนภายในประเทศจะปรับตัวดีขึ้นจากปัจจัย
สนับสนุนต่าง ๆ ทั้งอัตราดอกเบ้ียอยู่ในระดับตํ่า การลงทุนภาครัฐในโครงการสําคัญต่าง ๆ ที่มีความก้าวหน้า
และชัดเจนมากข้ึน รวมท้ังมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐ ในขณะที่การลงทุนภาครัฐ คาดว่าจะยังขยายตัว 

หน่วย : ล้านบาท  

มาตรการ/โครงการ 
กรอบวงเงิน 
อนุมัติโดย 

คณะรัฐมนตร ี

เบิกจ่ายแล้ว 
ในไตรมาสท่ี 4  

ปี 2558 

คาดการณ์
เบิกจ่าย 
ปี 2559 

 

มาตรกระตุ้นเศรษฐกิจท่ีสําคัญ 7 
มาตรการ 

468,854 198,081 179,627  

1. มาตรกา รส่ ง เ ส ริ ม ค ว าม
เ ป็นอยู่ ของประชาชนผู้ มี
รายได้ น้อยและมาตรการ
กระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก 
ของรัฐบาล 

139,730 49,655 66,319  

2. มาตรการการเงินการคลังเพื่อ
ส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs  
ในระยะเร่งด่วน 

256,000 136,371 52,168  

3. มาตรการการเงินการคลังเพื่อ
กระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ 

25,000 11,984 13,016  

4. มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริม
การลงทุนภายในประเทศ 

- - -  

5. มาตรการเร่งรัดการลงทุน
ของสํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน 

- - -  

6. โครงการสร้างความเข้มแข็ง
ให้เกษตรกรชาวสวนยาง 

13,124 71 13,124  

7. โครงการเพ่ิมความเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจฐานรากตาม
แนวทางประชารัฐ 

35,000 - 35,000  

ที่มา : รวบรวมโดยสาํนักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  



 
 

ในเกณฑ์ดีต่อเน่ืองร้อยละ 11.2 จากการเพ่ิมขึ้นของกรอบเม็ดเงินลงทุนภาครัฐในปีงบประมาณ 2559 
แต่เน่ืองจากฐานการขยายตัวในปี 2558 สูงถึงร้อยละ 29.8 การขยายตัวในปี 2559 น้ีจึงเป็นอัตราที่ชะลอตัว 

3. มูลค่าการส่งออกสินค้าในรูปเงินดอลลาร์ สรอ. คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.2 ปรับตัวดีขึ้นจาก
การหดตัวร้อยละ 5.6 ในปี 2558 แต่เป็นการปรับลดจากการขยายตัวร้อยละ 3.0 ในการประมาณการเดิม 
เน่ืองจากการปรับลดสมมติฐานราคาส่งออกที่ตํ่าลงตามราคาน้ํามัน และการปรับลดปริมาณการส่งออกตาม
สมมติฐานการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกและปริมาณการค้าโลกที่ตํ่ากว่าที่คาด เมื่อรวมกับการส่งออกบริการ
ซึ่งยังมีแนวโน้มขยายตัวต่อเน่ืองตามจํานวนนักท่องเที่ยว ส่งผลให้ปริมาณการส่งออกสินค้าและบริการ
ขยายตัวร้อยละ 2.5 ลดลงจากการขยายตัวร้อยละ 3.1 ในการประมาณการคร้ังก่อน แต่ปรับตัวดีขึ้นจาก 
การขยายตัวร้อยละ 0.1 ในปี 2558  

ประเด็นการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาคในปี 2559 

ในปี 2559 เศรษฐกิจไทยจะยังคงเผชิญกับข้อจํากัดจากการที่เศรษฐกิจโลกฟ้ืนตัวช้า ซึ่งจะเป็นข้อจํากัด
และปัจจัยเสี่ยงที่สําคัญต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปีน้ี ในขณะที่การผลิตและฐานรายได้ของประชาชน 
ในภาคการเกษตรยังมีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง โดยท่ีราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลก 
ก็ฟ้ืนตัวช้า ดังน้ัน ในปี 2559 จึงต้องเร่งขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจภายในประเทศขยายตัวได้ต่อเน่ืองจากปี 2558 
โดยการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาคในปี 2559 ภาครัฐจึงควรให้ความสําคัญกับการดูแลฐานรายได้เกษตรกร
และผู้มีรายได้น้อย การดูแลขับเคลื่อนการส่งออกและการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนการลงทุนภาครัฐ
และภาคเอกชนเพ่ือสนับสนุนการขยายตัวของอุปสงค์ในประเทศและยกระดับศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ในระยะยาว โดยมีประเด็นเชิงนโยบายที่สําคัญ ๆ ได้แก่ (1) การดําเนินการโครงการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ที่สําคัญของภาครัฐให้เป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้และสามารถเบิกจ่ายเม็ดเงินเพ่ือสนับสนุนการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจในปี 2559 โดยเฉพาะโครงการลงทนุโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ตามแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง 
ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2559 ที่มีความพร้อมประกวดราคาและจะสามารถเร่ิมเบิกจ่ายได้ภายในปี 2559 โครงการ 
ตามแผนบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ระยะเร่งด่วน และโครงการพัฒนาระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน ภายใต้
กรอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะที่สอง (2) การดําเนินการตามมาตรการที่อยู่ภายใต้กรอบมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจที่ได้มีการอนุมัติไปแล้วเพ่ือดูแลรายได้เกษตรกรและประชาชนผู้มีรายได้น้อยให้แล้วเสร็จตามกําหนด 
(3) การสนับสนุนการฟ้ืนตัวและการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชน โดยการผลักดันและส่งเสริมให้มีการใช้ 
สิทธิประโยชน์จากมาตรการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไปแล้ว รวมท้ังดําเนินมาตรการเชิงรุกในการชักจูงนักลงทุน
ในสาขาเป้าหมายการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการที่สาํคัญ ๆ สําหรับการพัฒนาประเทศในอนาคต (4) การดูแล
และขับเคลื่อนภาคการส่งออกตามยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศของกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2559 – 2564 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงการดําเนินงานตามมาตรการส่งเสริมการค้าชายแดนเช่ือมโยงประเทศในกลุ่ม CLMV และ 
การแสวงหาตลาดการค้าบริการในกลุ่มบริการที่ประเทศไทยมีความเป็นเลิศ รวมทั้งการประสานความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการแสวงหาตลาดศักยภาพใหม่ ๆ ตลอดจนลดความล่าช้าและข้อจํากัด 
ในกระบวนการทํางานและระเบียบปฏิบัติของภาครัฐ และ (5) การส่งเสริมการท่องเท่ียวในประเทศและ 
จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทยในคลัสเตอร์การท่องเที่ยวที่สําคัญและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ทางการท่องเท่ียวร่วมกันกับประเทศเพ่ือนบ้าน รวมท้ังการแก้ไขปัญหา เช่น ปัญหาการเอารัดเอาเปรียบ
นักท่องเที่ยว และการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว   

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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