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ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

บทบาทหน้าที่ของ สศช. >>> 

วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ เป้าหมาย >>> 

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคม

แห่งช�ติ	 (สศช.) เป็นหน่วยง�นที่มีภ�รกิจหลักในก�ร

กำ�หนดนโยบ�ยและว�งแผนยทุธศ�สตรก์�รพฒัน�ประเทศ 

รวมทัง้ก�รตดิต�มและประเมนิผลคว�มก�้วหน�้คว�มสำ�เรจ็ 

ของแผนง�นและโครงก�รพฒัน�ต�่งๆ ตลอดจนก�รประส�น 

ก�รพัฒน�เพื่อให้เกิดก�รเปลี่ยนแปลงแผนพัฒน�ฯ ไปสู่

ก�รปฏบิตับินพืน้ฐ�นหลกัวชิ�ก�รและคว�มเชือ่มัน่ในขอ้มลู 

เพื่อก�รขับเคลื่อนทิศท�งก�รพัฒน�ประเทศสู่คว�มสมดุล 

และยั่งยืน
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สารประธานกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

นายพารณ  อิศรเสนา ณ อยุธยา

ปี	 2559 เป็นอีกหนึ่งปีที่มีคว�มสำ�คัญสำ�หรับก�รพัฒน�ประเทศไปสู่คว�มสุข 

ร่วมกันในระยะย�ว เนื่องเพร�ะเป็นปีที่แผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ  

ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) จะได้ประก�ศใช้อย่�งเป็นท�งก�รหลังจ�กผ่�น

กระบวนก�รจัดทำ�แผนที่เน้นก�รมีส่วนร่วมของประช�ชนในทุกภ�คส่วน ซึ่ง 

แผนพัฒน�ฯ ฉบับที่ 12 นี้ ยังคงน้อมนำ�หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงม�เป็น 

หลักก�รพื้นฐ�นของแผน เพื่อนำ�พ�สังคมไทยไปสู่คว�มสมดุลและมีภูมิคุ ้มกัน  

ตลอดจนยึด	 “คนเป็นศูนย์กล�ง” ของก�รพัฒน�ต่อเนื่องจ�กแผนพัฒน�ฯ  

ฉบับก่อนหน้�โดยมุ่งพัฒน�ศักยภ�พคนไทยในทุกช่วงวัยให้เป็นพลังขับเคลื่อนประเทศ ซึ่งหลักก�รอันทรงคุณค่�นี้

จะเป็นร�กฐ�นสำ�คัญสำ�หรับก�รพัฒน�ประเทศไปสู่คว�มยั่งยืนได้อย่�งแท้จริง

สำ�หรับก�รทำ�ง�นตลอด 1 ปีของคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติได้มีบทบ�ทสำ�คัญในก�รทำ�

หน้�ที่กลั่นกรองง�น/โครงก�รที่ส่วนร�ชก�รและรัฐวิส�หกิจเสนอ ไม่ว่�จะเป็นก�รให้คว�มเห็นต่อร่�งแผนพัฒน�

เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ ฉบับที่ 12 กรอบยุทธศ�สตร์ช�ติระยะ 20 ปี และกลไกก�รขับเคลื่อนก�รดำ�เนินก�ร

ต�มยุทธศ�สตร์ช�ติ ก�รปฏิรูปก�รศึกษ� ร่�งแนวท�งก�รประม�ณก�รคว�มต้องก�รและก�รผลิตกำ�ลังคนใน 

ภ�คธุรกิจและอุตส�หกรรม

ขณะเดียวกัน คณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติได้พิจ�รณ�โครงก�รต่�งๆ อีกหล�ยโครงก�ร 

ไม่ว่�จะเป็นในด้�นขนส่งและโลจิสติกส์	 อ�ทิ แผนปฏิบัติก�รด้�นขนส่งคมน�คมระยะเร่งด่วน พ.ศ.2559

ด�้นสือ่ส�ร	อ�ท ิแผนพฒัน�ดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมและร่�งแผนพฒัน�รฐับ�ลดจิทิลัระยะ 3 (พ.ศ.2559-2561)

ด�้นก�รศกึษ�และก�รเรยีนรู	้อ�ท ิร�่งพระร�ชบญัญตักิองทนุเพือ่ก�รศกึษ� พ.ศ. .... ด�้นสขุภ�พ อ�ท ิร�่งพระร�ชบญัญตัิ

ก�รส�ธ�รณสขุ พ.ศ. .... ซึง่คว�มเหน็ต�่งๆ ทีเ่สนอไปยงัผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง เปน็ทีย่อมรบัและไดร้บัก�รตอบสนองเปน็อย่�งดี

ผลก�รดำ�เนินง�นในรอบปีที่ผ่�นม� นับว่�ประสบคว�มสำ�เร็จต�มวัตถุประสงค์ ผมในน�มของคณะกรรมก�ร

พัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติทุกคน จึงต้องขอขอบคุณท่�นเลข�ธิก�ร คณะผู้บริห�ร รวมทั้งข้�ร�ชก�ร 

และเจ้�หน้�ที่ สศช. ทุกคน ที่ได้ทุ่มเทแรงก�ยแรงใจในก�รปฏิบัติง�นอย่�งไม่ย่อท้อ และสุดท้�ยนี้ ผมอย�กฝ�กให้

ทุกท่�นร่วมแรงร่วมใจพัฒน�ประเทศต�มรอยพระยุคลบ�ทของพระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพล อดุลยเดชฯ 

เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศช�ติและประช�ชนทุกคนต่อไป

	 (น�ยพ�รณ		อิศรเสน�	ณ	อยุธย�)

	 ประธ�นกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ
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สารเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

นายปรเมธี  วิมลศิริ

ตลอดปี	2559 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ 

(สศช.) ได้ทำ�หน้�ที่ในก�รว�งแผนและจัดทำ�ยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�ประเทศไปสู่ 

คว�มสมดุลและยั่งยืนในระยะย�ว โดยในปีงบประม�ณ 2559 ได้จัดทำ�แผนพัฒน�

เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ผ่�นกระบวนก�ร 

มีส ่วนร ่วมของทุกภ�คส่วน ซึ่งได ้รับคว�มเห็นชอบจ�กคณะรัฐมนตรีและ 

นำ�ขึ้นทูลเกล้�ฯ ถว�ยสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว มห�วชิร�ลงกรณ์ บดินทรทิพยวร�งกูล 

ทรงลงพระปรม�ภิไธยประก�ศใช้อย่�งเป็นท�งก�รเมื่อเดือนตุล�คม 2559 เป็นที่

เรียบร้อยแล้ว ซึ่งแผนพัฒน�ฯ ฉบับที่ 12 จะเป็นเสมือนก้�วแรกของก�รบรรลุ 

เป้�หม�ยระยะย�วของประเทศโดยยึดโยงอยู่กับร่�งกรอบยุทธศ�สตร์ช�ติ 20 ปี

ขณะเดียวกันยังได้ทำ�หน้�ที่กำ�หนดแนวท�งขับเคลื่อนยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�ให้เกิดในท�งปฏิบัติในอีกหล�ยด้�น 

ทั้งในด้�นเศรษฐกิจ ที่มีภ�รกิจสำ�คัญในเรื่องก�รพัฒน�เขตเศรษฐกิจพิเศษ ระเบียงเศรษฐกิจภ�คตะวันออก และ

โครงก�รเมืองต้นแบบ “ส�มเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” รวมทั้งก�รประชุมระดับรัฐมนตรีครั้งที่ 21 แผนง�น 

คว�มร่วมมือท�งเศรษฐกิจในอนุภูมิภ�คลุ่มแม่นำ้�โขง 6 ประเทศ (21st GMS Ministerial Conference) ด้�นสังคม 

อ�ทิ คณะกรรมก�รนโยบ�ยและพัฒน�ก�รศึกษ� ขณะที่ด้�นทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อมมีก�รขับเคลื่อนโดย 

คณะกรรมก�รเพื่อก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน (กพย.)

สศช. ให้คว�มสำ�คัญกับก�รศึกษ�วิจัยและก�รบริห�รจัดก�รคว�มรู้อย่�งต่อเนื่อง อ�ทิ โครงก�รศึกษ�ต้นแบบของ 

ก�รบูรณ�ก�รระบบก�รดูแลผู้สูงอ�ยุระยะย�วในกลุ่มผู้สูงอ�ยุที่มีภ�วะพึ่งพิง และโครงก�รศึกษ�ก�รจัดทำ�แนวท�ง

ก�รประเมนิสิง่แวดล้อมระดบัยทุธศ�สตร์ (Strategic Environmental Assessment; SEA) ควบคูไ่ปกบัก�รทำ�หน้�ที่

ร�ยง�นสภ�วะท�งเศรษฐกิจและสังคมอย่�งต่อเนื่องเพื่อให้ภ�คส่วนต่�งๆ ได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบก�รตัดสินใจที่ 

เท่�ทันก�รเปลี่ยนแปลงต่�งๆ

นอกจ�กนี้ ยังได้เริ่มเตรียมคว�มพร้อมในก�รปรับปรุงโครงสร้�งและบทบ�ทหน้�ที่ สศช. เพื่อให้เป็นองค์กรหลักของ

ก�รพฒัน�ประเทศทีส่�ม�รถรองรบัภ�รกจิทีจ่ะเกดิขึน้ในอน�คตได้อย่�งมปีระสทิธภิ�พและปรบัตวัได้ทนัสถ�นก�รณ์

ต่�งๆ ทั้งในด้�นของก�รพัฒน�และก�รบริห�รร�ชก�รแผ่นดินที่เปลี่ยนแปลงไปอย่�งรวดเร็ว

คว�มสำ�เรจ็ของก�รดำ�เนนิง�นต่�งๆ ดงัทีก่ล่�วม�จะเกดิขึน้ไม่ได้ ห�กไม่ได้รบัก�รร่วมแรงร่วมใจทัง้จ�กคณะผูบ้รหิ�ร

ชดุปัจจบุนั ข้�ร�ชก�ร และเจ้�หน้�ที ่สศช. รวมถงึผูบ้รหิ�รและข้�ร�ชก�รทกุท่�นทีเ่กษยีณอ�ยรุ�ชก�รในปีงบประม�ณ 

2559 ผมจึงขอขอบคุณและขอชื่นชมในคว�มทุ่มเทและเสียสละอย่�งเต็มกำ�ลังจ�กทุกท่�น และหวังเป็นอย่�งยิ่งว่� 

คว�มสำ�เร็จที่เกิดขึ้นจะเป็นเสมือนกำ�ลังใจให้ช�ว สศช. มุ่งมั่นทำ�ง�นเพื่อประโยชน์สุขของประเทศช�ติต่อไป

	 (น�ยปรเมธี	วิมลศิริ)

	 เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ



สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 7สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 7

คณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

นายพารณ  อิศรเสนา ณ อยุธยา

ประธานกรรมการ

นางจุรี  วิจิตรวาทการ

กรรมการ

นายอาชว  เตาลานนท

กรรมการ

นายพารณ  อิศรเสนา ณ อยุธยา



รายงานประจําป 25598 รายงานประจําป 25598

นายอนุสรณ  แสงนิ่มนวล

กรรมการ

นายอิสระ  วองกุศลกิจ

กรรมการ

นายสนิท  อักษรแกว

กรรมการ

นายศักรินทร  ภูมิรัตน

กรรมการ

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

นายอนุสรณ  แสงนิ่มนวลนายอิสระ  วองกุศลกิจ



สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 9สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 9

นายอัชพร  จารุจินดา

กรรมการ

นายศุภวุฒิ  สายเชื้อ

กรรมการ

นายอําพน  กิตติอําพน

กรรมการ

นางเมธินี เทพมณี

กรรมการ

(เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน)

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ



รายงานประจําป 255910 รายงานประจําป 255910

นายกฤษฎา  จีนะวิจารณะ

กรรมการ

(ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง)

นายสมศักดิ์  โชติรัตนะศิริ

กรรมการ

(ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ)

นายปรเมธี  วิมลศิริ

กรรมการและเลขานุการ

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ 

นายวิรไท  สันติประภพ

กรรมการ

(ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย)

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ



สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 11สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 11

นายปรเมธี  วิมลศิริ

เลขาธิการคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

คณะผูบริหาร

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

นางสาวลดาวัลย คําภา

รองเลขาธิการคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

นางชุตินาฏ วงศสุบรรณ

รองเลขาธิการคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ



รายงานประจําป 255912 รายงานประจําป 255912

คณะผูบริหารสํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

นายมนตรี บุญพาณิชย

รองเลขาธิการคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

นางปทมา เธียรวิศิษฎสกุล

รองเลขาธิการคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

นายดนุชา พิชยนันท

รองเลขาธิการคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

นายประพันธ มุสิกพันธ

รองเลขาธิการคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ



สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 13สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 13

นางสาวจินางคกูร โรจนนันต

ที่ปรึกษาดานนโยบายและแผนงาน

นายวิชญายุทธ บุญชิต

ที่ปรึกษาดานนโยบายและแผนงาน

นายทีปรัตน วัชรางกูร

ที่ปรึกษาดานนโยบายและแผนงาน

นายสุทิน ลี้ปยะชาติ

ผูอํานวยการสํานักงานเลขาธิการ

รักษาการในตําแหนงที่ปรึกษาดานนโยบายและแผนงาน

คณะผูบริหารสํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ



รายงานประจําป 255914 รายงานประจําป 255914

นางปยนุช วุฒิสอน

ผูอํานวยการสํานักพัฒนาฐานขอมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม

รักษาการในตําแหนงที่ปรึกษาดานนโยบายและแผนงาน

นายวิโรจน นรารักษ

ผูอํานวยการสํานักบัญชีประชาชาติ

รักษาการในตําแหนงที่ปรึกษาดานนโยบายและแผนงาน

นายเอนก มีมงคล

ผูอํานวยการสํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต

นางธิดา พัทธธรรม

ผูอํานวยการสํานักวิเคราะหโครงการลงทุนภาครัฐ

คณะผูบริหารสํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ



สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 15สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 15

นางชุลีพร บุณยมาลิก

ผูอํานวยการสํานักวางแผนการเกษตร 

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

นางสาวสุนิสา บุ ณโยภาส

ผูอํานวยการสํานักยุทธศาสตร

และการวางแผนพัฒนาพื้นที่

นางสาวมารยาท สมุทรสาคร

ผูอํานวยการสํานักประเมินผล

และเผยแพรการพัฒนา

นางพัชรินทร ศรีนพนิคม

ผูอํานวยการสํานักยุทธศาสตร

และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

คณะผูบริหารสํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ



รายงานประจําป 255916 รายงานประจําป 255916

นายสุริยนต ธัญกิจจานุกิจ

ผูอํานวยการสํานักพัฒนาขีดความสามารถ

ในการแขงขันทางเศรษฐกิจ

นายสมหมาย ภักดีชาติ

ผูอํานวยการสํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง

นายโสภณ แทงเพ็ชร

ผูอํานวยการสํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ

นายมนตรี ดีมานพ

ผูอํานวยการสํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คณะผูบริหารสํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ



สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 17สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 17

นางสาววรวรรณ พลิคามิน

ผูอํานวยการสํานักยุทธศาสตร

และการวางแผนพัฒนาทางสังคม

นางเสาวณีย แสงสุพรรณ

ผูเชี่ยวชาญดานพัฒนายุทธศาสตรและระบบบริหาร

รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักงานเลขาธิการ

นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ

ผูอํานวยการสํานักยุทธศาสตร

ดานนโยบายสาธารณะ

นางสาวนัยนา คงสาหราย

ผูเชี่ยวชาญดานพัฒนารายไดและการกระจายรายได

รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักพัฒนาฐานขอมูล

และตัวชี้วัดภาวะสังคม

คณะผูบริหารสํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
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ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 19

แผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ ฉบับที่ 11 จะสิ้นสุดในวันที่ 30 กันย�ยน 2559 สศช. จึงได้ดำ�เนินกระบวนก�ร

จัดทำ�แผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ม�ต�มลำ�ดับ โดยในช่วงปีงบประม�ณ 2558 

สศช.ได้จัดทำ�ร่�งทิศท�งแผนพัฒน�ฯ ฉบับที่ 12 โดยก�รมีส่วนร่วมจ�กภ�คีต่�งๆ และนำ�เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 

22 ธันว�คม 2558 ซึ่ง คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบทิศท�งและกรอบยุทธศ�สตร์ของแผนพัฒน�ฯ ฉบับที่ 12 ต�มที่เสนอ 

สำ�หรับในปีงบประม�ณ	 2559 สศช.ยังคงยึดกระบวนก�รมีส่วนร่วมจ�กทุกภ�คีในก�รจัดทำ�ยุทธศ�สตร์ของแผนพัฒน�ฯ 

ฉบับที่ 12 ในร�ยละเอียด ตลอดจนได้จัดทำ�แนวท�งก�รขับเคลื่อนและติดต�มประเมินผลแผนพัฒน�ฯ ฉบับที่ 12 ส�ม�รถ

สรุปก�รดำ�เนินง�นที่สำ�คัญได้ดังนี้

การจัดท�าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 สู่การขับเคลื่อน

1. การจัดท�าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปีงบประมาณ 2559 



รายงานประจ�าปี 255920

1. การขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12



ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 21

คณะกรรมกำร สศช.

คณะกรรมกำร สศช. และผลงำนคณะกรรมกำรที่ได้รับมอบหมำย

จำกคณะรัฐมนตรี/นำยกรัฐมนตรี/รัฐมนตรี

ปีงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) สศช. ได้นำ�เสนอเรื่องต่อคณะกรรมก�ร สศช. และคณะ

กรรมก�รที่ได้รับมอบหม�ยจ�กคณะรัฐมนตรี/น�ยกรัฐมนตรี/รัฐมนตรี สรุปได้ดังนี้

สศช. นำ�เสนอเรื่องต่อคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งช�ติ (กก.สศช.) ซึ่งมีน�ยพ�รณ อิศรเสน� 

ณ อยธุย� เปน็ประธ�น ประกอบดว้ยเรือ่งเพือ่พจิ�รณ� เรือ่ง

เพื่อห�รือ และขอรับคว�มคิดเห็น สำ�หรับใช้เป็นแนวท�ง

ในก�รจัดทำ�ยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน� รวม 38 เรื่อง จำ�แนก 

ออกเป็น 3 ด้�นสำ�คัญ ดังนี้

1. การดำาเนนิการเพือ่กำาหนดนโยบายการพฒันาเศรษฐกจิ

และสังคมของประเทศ โดยได้พิจ�รณ�ในเรื่องสำ�คัญได้แก่ 

1) ทิศท�งและกรอบยุทธศ�สตร์ของแผนพัฒน�เศรษฐกิจ

และสังคมแห่งช�ติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  2) ร่�ง

แผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 

2560-2564)  และ 3) กรอบยุทธศ�สตร์ช�ติระยะ 20 ปี 

และกลไกก�รขบัเคลือ่นก�รดำ�เนนิก�รต�มยทุธศ�สตรช์�ติ

2. การพิจารณาโครงการพัฒนา เป็นโครงก�รที่หน่วยง�น

ต�่งๆ จดัสง่ให ้สศช. ทำ�ก�รวเิคร�ะหแ์ละนำ�เสนอ กก. สศช.  

เพื่อพิจ�รณ�เสนอคว�มเห็นประกอบก�รพิจ�รณ�ของ

คณะรัฐมนตรี แบ่งเป็น 4 ส�ข� ประกอบด้วย ส�ข�ขนส่ง 

12 โครงก�ร อ�ทิ โครงก�รของก�รรถไฟแห่งประเทศไทย 

8 โครงก�ร โครงก�รของก�รรถไฟฟ้�ขนส่งมวลชนแห่ง

ประเทศไทย 2 โครงก�ร  ส�ข�พลังง�น 6 โครงก�ร อ�ทิ 

โครงก�รของก�รไฟฟ้�ส่วนภูมิภ�ค (กฟภ.) 1 โครงก�ร 

โครงก�รของก�รไฟฟ้�ฝ่�ยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  

3 โครงก�ร ส�ข�ส�ธ�รณูปก�ร 7 โครงก�ร อ�ทิ โครงก�ร

ของก�รเคหะแห่งช�ติ 3 โครงก�ร โครงก�รของก�รประป�

ส่วนภูมิภ�ค 3 โครงก�ร และส�ข�อื่นๆ คือ โครงก�รให้

เอกชนลงทุนก่อสร้�งและบริห�รจัดก�รระบบกำ�จัดขยะ

มูลฝอย ขององค์ก�รบริห�รส่วนจังหวัดนนทบุรี 

3. ก�รพิจ�รณ�งบประม�ณรัฐวิส�หกิจ จำ�นวน 4 เรื่อง คือ 

1) ร่�งพระร�ชบัญญัติก�รพัฒน�ก�รกำ�กับดูแลและบริห�ร

รัฐวิส�หกิจ พ.ศ. .... 2) ก�รจัดสรรเงินจ�กรัฐวิส�หกิจ 

เพื่อสนับสนุนก�รวิจัยและพัฒน�ของประเทศในอน�คต 

3) ผลก�รอนุมัติงบลงทุนเพิ่มเติมและผลก�รเบิกจ่�ยลงทุน

ของรัฐวิส�หกิจ ปีงบประม�ณ 2559 ประจำ�ไตรม�ส 2 

(มกร�คม - มีน�คม 2559) และข้อเสนองบประม�ณของ

รัฐวิส�หกิจประจำ�ปี 2560 4) กรอบและงบประม�ณของ

รัฐวิส�หกิจประจำ�ปีงบประม�ณ 2560 

ทัง้นี ้สำ�นกัง�นฯ และหนว่ยง�นเจ�้ของเรือ่งไดน้ำ�เรือ่งทีผ่�่น

ก�รพจิ�รณ�จ�ก กก.สศช. เสนอคณะรฐัมนตรเีพือ่ประกอบ

ก�รพิจ�รณ�ในช่วงปีงบประม�ณ 2559 จำ�นวน 28 เรื่อง 

ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติแล้วจำ�นวน 22 เรื่อง และยังอยู่ใน

ขั้นตอนก�รนำ�เสนอคณะรัฐมนตรี 6 เรื่อง
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คณะกรรมกำรที่นำยกรัฐมนตรีเป็นประธำน

 สศช.ทำ�หน�้ทีเ่ปน็ฝ�่ยเลข�นกุ�รใหก้บัคณะกรรมก�รทีม่นี�ยกรฐัมนตรเีปน็ประธ�นรวมทัง้สิน้ 6 คณะ ประกอบดว้ย 

คณะกรรมก�รนโยบ�ยเขตพัฒน�เศรษฐกิจพิเศษ คณะกรรมก�รพัฒน�ระบบบริห�รจัดก�รขนส่งสินค้�และบริก�ร

ของประเทศ (กบส.) คณะกรรมก�รร่วมภ�ครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญห�ท�งเศรษฐกิจ (กรอ.) คณะกรรมก�รพัฒน� 

ขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันของประเทศ (กพข.) คณะกรรมก�รนโยบ�ยและพัฒน�ก�รศึกษ� และคณะกรรมก�ร 

เพื่อก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน (กพย.) แต่ละคณะมีผลก�รดำ�เนินง�นสรุปได้ ดังนี้

คณะกรรมการ กนพ. เป็นกลไกหลักในก�รขับเคลื่อน

ก�รพฒัน�เขตพฒัน�เศรษฐกจิพเิศษใน 10 พืน้ทีช่�ยแดน

เป้�หม�ย ได้แก่ ต�ก สระแก้ว ตร�ด มุกด�ห�ร สงขล� 

หนองค�ย นครพนม เชียงร�ย ก�ญจนบุรี และนร�ธิว�ส 

ในปี 2559  มีก�รประชุมรวม 3 ครั้ง มีผลก�รดำ�เนินง�น

ที่สำ�คัญ ได้แก่ (1) ด้านสิทธิประโยชน์และศูนย์บริการ

เบ็ดเสร็จด้านการลงทุน โดยกำ�หนดสิทธิประโยชน์เพื่อ 

ส่งเสริมก�รลงทุนในเขตพัฒน�เศรษฐกิจพิเศษเป้�หม�ย  

อ�ทิ ม�ตรก�รลดหย่อนอัตร�ภ�ษีเงินได้นิติบุคคล 

ม�ตรก�รผ่อนปรนหลักเกณฑ์คุณสมบัติผู ้ขอจัดตั้ง 

คลังสินค้�ทัณฑ์บนและเขตปลอดอ�กร สินเชื่อเพื่อ

ก�รลงทุน รวมทั้งจัดตั้งศูนย์บริก�รเบ็ดเสร็จ (OSS)  

ด้�นก�รลงทุนแล้วเสร็จในทุกพื้นที่ ณ วันที่ 31 ตุล�คม  

2559 มกี�รยืน่ขอรบัก�รส่งเสรมิก�รลงทนุจ�กสำ�นกัง�น 

คณะกรรมก�รส่งเสริมก�รลงทุน 41 โครงก�ร วงเงิน

รวม 7,328.55 ล้�นบ�ท (2) ด้านการจัดหาที่ดินและ

บริหารจัดการ ได้จัดสรรที่ร�ชพัสดุเพื่อใช้เป็นพื้นที่

พัฒน�ในเขตพัฒน�เศรษฐกิจพิเศษ โดยออกเอกส�รสิทธิ์

ที่ดินของพื้นที่พัฒน�ในจังหวัดสระแก้ว มุกด�ห�ร ตร�ด 

และหนองค�ยแล้วเสร็จ สำ�หรับพื้นที่พัฒน�ของจังหวัด

ตร�ด คัดเลือกผู้ลงทุนพัฒน�พื้นที่แล้ว (3) ด้านการ

บริหารจัดการแรงงาน มีก�รเจรจ�เพื่อแก้ไขคว�มตกลง

ว่�ด้วยก�รข้�มแดนระหว�่งไทยกับประเทศเพื่อนบ�้นให้

ส�ม�รถใช้บัตรผ�่นแดนเป็นเอกส�รแทนหนังสือเดินท�ง

สำ�หรบัก�รขออนญุ�ตทำ�ง�นในลกัษณะไป-กลบัหรอืต�ม

ฤดูก�ลต�มม�ตร� 14 แห่งพระร�ชบัญญัติก�รทำ�ง�น 

คณะกรรมกำรนโยบำยเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) 

ของคนต่�งด้�ว พ.ศ. 2551 ซึ่งดำ�เนินก�รแล้วในส่วน

ของกัมพูช�และเมียนม� (4) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

และด่านศุลกากร โครงก�รในเขตพัฒน�เศรษฐกิจ

พิเศษที่ได้รับจัดสรรงบประม�ณส�ม�รถดำ�เนินก�รได้

ต�มแผนง�น อ�ทิ ท�งเลี่ยงเมืองแม่สอดพร้อมสะพ�น

ข้�มแม่นำ้�เมย แห่งที่ 2 ก�รก่อสร้�งด่�นศุลก�กร

อรัญประเทศ ทั้งนี้ สศช. ในฐ�นะหน่วยง�นเจ้�ภ�พ

หลัก ได้จัดทำ�แผนงบประม�ณบูรณ�ก�รเชิงยุทธศ�สตร์

เรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษ ปีงบประม�ณ 2560 ซึ่งได้รับ

จัดสรรงบประม�ณแล้ว 3,305.93 ล้�นบ�ท และใน

ปีงบประม�ณ 2559 ได้รบังบประม�ณ 6,168.91 ล้�นบ�ท  

ส่วนใหญ่เป็นโครงก�รด้�นโครงสร้�งพืน้ฐ�นก�รผ่�นแดน 

(CIQ) ก�รส�ธ�รณสขุช�ยแดน ก�รบรหิ�รจดัก�รแรงง�น 

ก�รดูแลป่�ไม้ ก�รจัดตั้งนิคมอุตส�หกรรม ก�รประป� 

และก�รป้องกันนำ้�ท่วม
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คณะกรรมการ กบส. เป็นกลไกหลักในก�รขับเคลื่อน

ก�รพัฒน�ระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ในปี 2559 มีก�ร

ประชมุ 1 ครัง้  โดยทีป่ระชมุมอบหม�ยให ้(1) สศช. รว่มกบั 

กระทรวงคมน�คมและหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง พิจ�รณ�

แนวท�งก�รเชือ่มโยงโครงสร้�งพืน้ฐ�นกบัก�รพฒัน�ของ

กรุงเทพฯ และปริมณฑล ระหว่�งกรุงเทพฯ ปริมณฑลกับ

ภูมิภ�ค และคว�มเชื่อมโยงภูมิภ�คกับประเทศเพื่อนบ้�น 

แนวท�งก�รพัฒน�ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่ 

ช�ยแดน พรอ้มจดัลำ�ดบัคว�มสำ�คญัของโครงก�รเรง่ดว่น 

ในป ี2560 ทีแ่สดงใหเ้หน็ผลตอบแทนและคว�มคุม้ค�่ทีจ่ะ

ได้รับจ�กก�รพัฒน�ที่มีคว�มชัดเจนเสนอคณะกรรมก�ร 

กบส. (2) กระทรวงคมน�คมพิจ�รณ�แนวท�งคว�ม 

เหม�ะสมก�รลงทุนโครงสร้�งพื้นฐ�นด้�นก�รขนส่งที่ 

ตอบสนองเป้�หม�ยก�รพัฒน�ด้�นต่�งๆ เพิ่มขึ้น และ 

(3) ก�รจัดตั้งหน่วยง�นบริห�รจัดก�รและพัฒน�ระบบ 

National Single Windows (PMO/NSW Operator) โดย

จดัทำ�คำ�สัง่แตง่ตัง้คณะอนกุรรมก�รภ�ยใตค้ณะกรรมก�ร 

กบส. เพื่อพิจ�รณ�กำ�หนดท�งเลือกก�รจัดตั้งหน่วยง�น

บริห�รจัดก�รและพัฒน�ระบบ NSW ที่เหม�ะสมและ

จัดทำ�ข้อเสนอก�รปรับปรุง แก้ไขกฎหม�ย กฎระเบียบที่

เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับก�รจัดตั้งหน่วยง�น และให้นำ�เสนอ

ผลก�รดำ�เนินก�รให้คณะกรรมก�ร กบส. พิจ�รณ�ต่อไป

คณะกรรมกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรขนส่งสินค้ำและบริกำรของประเทศ (กบส.)

ในห้วงเดอืนตลุาคม 2558 – พฤศจกิายน 2559 ได้มกี�ร

ประชุมร่วมระหว่�งน�ยกรัฐมนตรี คณะกรรมก�ร กรอ.

ส่วนกล�ง และคณะกรรมก�ร กรอ. กลุม่จงัหวดั จำ�นวน 7 

ครั้ง ณ จ.อุบลร�ชธ�นี สุร�ษฎร์ธ�นี นครสวรรค์ อุดรธ�นี 

ภูเก็ต ชลบุรี และเชียงร�ย ซึ่งภ�คเอกชน 4 สถ�บัน 

(สภ�หอก�รค้�แห่งประเทศไทย สภ�อุตส�หกรรมแห่ง

ประเทศไทย สม�คมธน�ค�รไทย และสภ�อุตส�หกรรม

ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) ได้เสนอเรื่องในก�รแก้ไข

ปัญห�และขับเคลื่อนก�รพัฒน�เศรษฐกิจของประเทศ 

รวม 4 ด้�น 31 ประเด็น ซึ่งผลก�รดำ�เนินก�รที่สำ�คัญ 

สรุปได้ดังนี้ (1) ด้านการส่งเสริมการค้าและการลงทุน  

11 ประเด็น เช่น ก�รพัฒน�อุตส�หกรรมโคเนื้อ/โคขุน

อย่�งครบวงจรพื้นที่กลุ่มจังหวัดภ�คใต้ฝั่งอ่�วไทย (โคขุน 

ศรีวิชัย) ก�รจัดโซนนิ่งพื้นที่อุตส�หกรรมโดยเน้นก�รเป็น

เมืองอุตส�หกรรมสีเขียว และก�รพัฒน�ด่�นช�ยแดน

ส�กลห้วยโก๋น จ.น่�น (2) ด้านโครงสร้างพื้นฐานและ

คมนาคม 8 ประเดน็ เช่น ก�รพฒัน�พืน้ทีท่ำ� Container yard 

ที่สถ�นีรถไฟหนองตะไก้ จ.อุดรธ�นี สำ�หรับคลังกระจ�ย

สินค้�กลุ ่มจังหวัดภ�คตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

 และก�รเพิ่มประสิทธิภ�พก�รถ่�ยลำ�และผ่�นแดน

ของท่�เรือแหลมฉบังในก�รเป็น ASEAN Gateway 

(3) ด้านการบริหารจัดการนำ้า 6 ประเด็น เช่น ก�รฟื้นฟู

และพัฒน�บึงบอระเพ็ดอย่�งเป็นเอกภ�พ เพื่อเป็นแหล่ง

เก็บกักนำ้�และก�รท่องเที่ยว (4) ด้านการส่งเสริมและ

พัฒนาการท่องเที่ยว 6 ประเด็น เช่น ก�รยกระดับเมือง 

สป�นำ�้พรุ้อนเคม็ และพฒัน�เส้นท�งอนัด�มนัโรแมนตกิโรด 

อ.คลองท่อม จ.กระบี่ และก�รเชื่อมโยงเส้นท�งก�ร 

ท่องเที่ยวไทย สปป.ล�ว จีน ผ่�นเส้นท�ง R3A

คณะกรรมกำรร่วมภำครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหำทำงเศรษฐกิจ : กรอ.
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คณะกรรมกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ (กพข.) 

ในปี 2559 คณะกรรมการ กพข. ได้ขบัเคลือ่นก�รพฒัน�

คว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันของประเทศไทยในทุกมิติ  

มกี�รจดัประชมุคณะกรรมก�ร กพข. เมือ่วนัที ่21 เมษ�ยน 

2559 โดยผลก�รดำ�เนนิง�นของคณะกรรมก�ร กพข. และ

ร�ยง�นประจำ�ปี 2559 คณะอนุกรรมก�รภ�ยใต้ กพข.  

ทีน่่�สนใจ ได้แก่ (1) ด้านเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิมหภาค 

ได้เร่งผลักดันกรอบกฎหม�ยเพื่อดูแลวินัยท�งก�รคลัง 

ก�รปฏิรูประบบภ�ษีให้เอื้อต่อก�รลงทุน ก�รผลักดัน 

ให้มีคณะกรรมก�รบำ�น�ญแห่งช�ติ (2) ด้านการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ ได้เร่งพัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถในก�ร

แข่งขันเพื่อตอบสนองธุรกิจ โดยอยู่ระหว่�งก�รจัดทำ�

แผนคว�มต้องก�รกำ�ลงัคนให้ครบอตุส�หกรรมเป้�หม�ย 

จัดทำ�ม�ตรฐ�นอ�ชีพให้ครอบคลุมส�ข�อ�ชีพพื้นฐ�น

และส�ข�อ�ชีพในกลุ ่มอุตส�หกรรมที่เป็นเป้�หม�ย 

(3) ด้านการพฒันาประสทิธภิาพภาครฐัและกระบวนการ

ทางศุลกากร ได้ปรับปรุงประสิทธิภ�พก�รให้บริก�ร

ของหน่วยง�นภ�ครัฐ เพื่ออำ�นวยคว�มสะดวกในก�ร

ประกอบธุรกิจ (Doing Business) ของภ�คเอกชน และ  

(4) ด้านการจดัการข้อมลูและการสือ่สารประชาสมัพนัธ์ 

ได้วเิคร�ะห์และจดัทำ�ร�ยละเอยีดตวัชีว้ดัของประเทศไทย

จ�กก�รจัดอันดับของสถ�บันจัดอันดับระหว่�งประเทศ  

3 สถ�บัน ได้แก่ IMD, WEF และธน�ค�รโลก (World 

Bank) ทั้งนี้ ในปี 2559 ผลก�รจัดอันดับขีดคว�มส�ม�รถ

ในก�รแข่งขันโดย IMD พบว่� ประเทศไทยได้รับก�รจัด

อันดับดีขึ้นจ�กอันดับที่ 30 ในปี 2558 เป็นอันดับที่ 28 

ในปี 2559 สอดคล้องกับก�รจัดอันดับ Doing Business 

โดยธน�ค�รโลก ซึง่จดัอนัดบัให้ประเทศไทยอยูใ่นอนัดบัที่ 

46 ปรับตัวดีขึ้นจ�กอันดับที่ 49 ในปีก่อนหน้� ในขณะที่ 

WEF จัดอันดับของไทยลดลงจ�กอันดับที่ 32 ในปี 2558 

เป็นอันดับที่ 34 ในปี 2559

คณะกรรมการ กพย. มนี�ยกรฐัมนตรเีป็นประธ�น แต่งตัง้

ขึน้ต�มระเบยีบสำ�นกัน�ยกรฐัมนตรว่ี�ด้วยคณะกรรมก�ร

เพื่อก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขปรับปรุง  

(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2558 และ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2559 มหีน้�ที่ 

ในก�รกำ�หนดนโยบ�ยกรอบทิศท�ง และยุทธศ�สตร์ก�ร

พฒัน�ทีย่ัง่ยนืของประเทศทีส่มดลุทัง้ในมติด้ิ�นเศรษฐกจิ 

สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่�งบูรณ�ก�ร และเป็นไปต�ม 

เป้�หม�ยก�รพฒัน�ทีย่ัง่ยนื (Sustainable Development  

Goals-SDGs) ได้แต่งตัง้คณะอนกุรรมก�ร จำ�นวน 3 คณะ 

โดยมี สศช.เป็นฝ่�ยเลข�นุก�รคณะอนุกรรมก�รฯ 

ดงักล่�ว ในห้วงเดอืนตลุ�คม 2558 – เดอืนธนัว�คม 2559 

กพย. มีก�รประชุมไป 2 ครั้ง และคณะอนุกรรมก�รฯ  

แต ่ละชุดประชุมไปแล้วชุดละ 2-3 ครั้ง โดยมีผล 

ก�รดำ�เนินง�นของคณะอนุกรรมก�รทั้ง 3 คณะ สรุปได้ 

คณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (กพย.)
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ดงันี ้(1) คณะอนกุรรมการขบัเคลือ่นเป้าหมายการพฒันา 

ที่ยั่งยืน ได้กำ�หนดหน่วยง�นรับผิดชอบหลัก/ร่วมและ

หน่วยง�นสนบัสนนุ เพือ่จดัทำ�โรดแมป็ขบัเคลือ่นเป้�หม�ย

ก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน 17 เป้�หม�ย ซึ่งสศช.เป็นหน่วยง�น

รับผิดชอบหลักในก�รดำ�เนินง�นต�มเป้�หม�ยที่ 8 และ

เป้�หม�ยที่ 10 จัดลำ�ดับเป้�ประสงค์ที่มีคว�มสำ�คัญที่

ต้องดำ�เนินก�รขับเคลื่อนก่อนจำ�นวน 30 ลำ�ดับแรก จ�ก 

169 เป้�ประสงค์ เพื่อจัดทำ�โรดแม็ปก�รขับเคลื่อนของ

เป้�ประสงค์ 30 ลำ�ดับที่มีคว�มสำ�คัญให้แล้วเสร็จภ�ยใน 

4 เดือน สร้�งเครือข่�ยร่วมกับภ�คเอกชนที่ดำ�เนินง�น

ขับเคลื่อนเป้�หม�ย SDGs ใน 17 เป้�หม�ย และเตรียม

จัดก�รประชุมเครือข่�ยภ�คประช�สังคม เพื่อให้เกิด 

ก�รบูรณ�ก�รในก�รทำ�ง�นร่วมกันของทุกภ�คส่วนใน 

รปูแบบประช�รฐั รวมทัง้กำ�หนดให้มผีูป้ระส�นง�นประจำ�

กระทรวง หรือ Mr.SDGs เพื่อประส�นก�รขับเคลื่อน 

เป้�หม�ยก�รพฒัน�ทีย่ัง่ยนื (2) คณะอนกุรรมการส่งเสรมิ 

ความเข้าใจและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้ดำ�เนินก�รสร้�งคว�ม

เข้�ใจและก�รจดัก�รคว�มรูเ้กีย่วกบั “ก�รพฒัน�ทีย่ัง่ยนื” 

กับ “ปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง” ก�รเสริมสร้�งและ

พฒัน�เครอืข่�ยก�รขบัเคลือ่นและประยกุต์ใช้ปรชัญ�ของ

เศรษฐกจิพอเพยีงและก�รพฒัน�ทีย่ัง่ยนืร่วมกบัภ�คธรุกจิ

เอกชนและ อปท. ทำ�ก�รประช�สมัพนัธ์เผยแพร่องค์คว�มรู้ 

และก�รเรียนรู ้เกี่ยวกับปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง 

ทั้งภ�ษ�ไทยและภ�ษ�อังกฤษ เผยแพร่บนเวบไซต์ สศช. 

รวมทั้งก�รติดต�มและประเมินผลเกี่ยวกับปรัชญ�ของ

เศรษฐกิจพอเพียงที่ดำ�เนินก�รโดยหน่วยง�นต่�งๆ และ 

(3) คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ

เพือ่สนบัสนนุการพฒันาทีย่ัง่ยนื ได้ว�งแนวท�งก�รจดัทำ� 

ฐ�นข้อมูลกล�งของประเทศ โดยพัฒน�ฐ�นข้อมูลและ

สถิติของประเทศให้มีคว�มทันสมัย เพื่อรองรับก�รจัดทำ�

เป้�หม�ยและตัวชี้วัดก�รพัฒน�ที่ยั่งยืนทั้งในระดับส�กล

และในประเทศ จัดทำ�สถ�นะข้อมูลตัวชี้วัด 241 ตัวชี้

วัด และจัดประชุมทีมกลั่นกรองข้อมูลในแต่ละเป้�หม�ย 

ร่วมกับฝ่�ยเลข�นุก�รจ�ก สศช.และ สสช.รวมทั้งจ�ก

หน่วยง�นเจ้�ภ�พหลัก/ร่วมและหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อสอบท�นสถ�นะข้อมูลต�มตัวชี้วัดที่ UN กำ�หนด

คณะกรรมกำรนโยบำยและพัฒนำกำรศึกษำ

คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา มีภ�รกิจ

สำ�คัญคือ เสนอแนะนโยบ�ย แนวท�งก�รขับเคลื่อน 

ก�รพัฒน�ก�รศึกษ� ก�รยกระดับคุณภ�พก�รศึกษ�

และก�รเรียนรู้ ซึ่งปีงบประม�ณที่ผ่�นม�มีก�รประชุม

คณะกรรมก�รฯ จำ�นวน 3 ครั้ง เพื่อติดต�มคว�มคืบหน้� 

ก�รปฏิรูปก�รศึกษ�ที่สำ�คัญใน 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ 

ก�รบริห�รจัดก�รศึกษ� ก�รบริห�รง�นบุคคล ระบบ

ส�รสนเทศเพือ่ก�รบรหิ�รและจดัก�รศกึษ� และคณุภ�พ

และม�ตรฐ�นก�รศึกษ� ที่ผ่�นม� มีก�รดำ�เนินก�ร 

ในหล�ยเรื่อง โดยเฉพ�ะอยู่ในระหว่�งก�รจัดทำ� (ร่�ง) 

แผนก�รศกึษ�แห่งช�ต ิพ.ศ. 2560-2574 โดยมเีป้�หม�ย 

ในก�รพัฒน�คนไทยเป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะและ

ทักษะก�รเรียนรู ้ในศตวรรษที่ 21 สังคมเป็นสังคม 

แห่งก�รเรียนรู้ ประเทศไทยก้�วข้�มกับดักประเทศที่

มีร�ยได้ป�นกล�ง และคว�มเหลื่อมลำ้�ภ�ยในประเทศ 

ลดลง ขณะเดียวกันยังมีก�รพิจ�รณ�โครงก�รด้�น 

ก�รศึกษ�ที่สำ�คัญ อ�ทิ (ร่�ง) แผนปฏิบัติก�รโครงก�ร

ปริญญ�เอกก�ญจน�ภิเษก (คปก.) ระยะที่ 2 ของ

สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รวิจัย (สกว.) เพื่อสนับสนุน

ก�รสร้�งนักวิจัย โดยเฉพ�ะด้�นวิทย�ศ�สตร์และ

เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มศักยภ�พและขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อ

อน�คตของประเทศต่อไป
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สศช.ทำาหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการที่มีรัฐมนตรีเป็นประธาน รวมทั้งสิ้น 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมก�ร 

ขับเคลื่อนและเร่งรัดก�รดำ�เนินง�นต�มนโยบ�ยรัฐบ�ล (กขร.) คณะกรรมก�รขับเคลื่อนม�ตรก�รกระตุ้นเศรษฐกิจและ 

ก�รลงทุนของประเทศ คณะกรรมก�รประส�นง�น รวม 3 ฝ่�ย (คณะรัฐมนตรี สภ�นิติบัญญัติแห่งช�ติ และสภ�ขับเคลื่อน

ก�รปฏริปูประเทศ) และโครงก�รก�รดำ�เนนิง�นของคณะอนกุรรมก�รประเมนิผลสมัฤทธิใ์นก�รดำ�เนนิก�รจดัทีด่นิทำ�กนิให้

ชุมชน ภ�ยใต้คณะกรรมก�รนโยบ�ยที่ดินแห่งช�ติ มีผลก�รดำ�เนินง�นดังนี้

คณะกรรมกำรที่รัฐมนตรีเป็นประธำน

คณะกรรมการ กขร. มีรัฐมนตรีประจำ�สำ�นักน�ยก

รัฐมนตรี (น�ยสุวพันธุ ์ ตันยุวรรธนะ) เป็นประธ�น

กรรมก�ร และมีเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รพัฒน�ก�ร

เศรษฐกจิและสงัคมแห่งช�ต ิเป็นกรรมก�ร รองเลข�ธกิ�ร

คณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ  

(น�งป ัทม� เธียรวิศิษฎ ์สกุล) เป ็นกรรมก�รและ 

เลข�นกุ�รร่วม ทำ�หน้�ทีต่ดิต�มและขบัเคลือ่นก�รดำ�เนนิ

ง�นของส่วนร�ชก�รต่�ง ๆ  ให้เป็นไปต�มนโยบ�ยรัฐบ�ล

และข้อสัง่ก�รน�ยกรฐัมนตร ีทัง้นี ้ในปีงบประม�ณ 2559 

มกี�รประชมุรวม 12 ครัง้  มผีลก�รดำ�เนนิง�นสำ�คญั อ�ทิ 

คณะกรรมกำรขับเคลื่อนและเร่งรัดกำรด�ำเนินงำนตำมนโยบำยรัฐบำล (กขร.) 

(1) ก�รติดต�มผลก�รดำ�เนินง�นต�มนโยบ�ยสำ�คัญ เช่น 

ก�รพฒัน�เขตเศรษฐกจิพเิศษ ก�รบรหิ�รจดัก�รนำ�้ ระบบ

ก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม 

ก�รปฏิรูปก�รจัดก�รทรัพย�กรท�งทะเลและช�ยฝั ่ง 

และก�รปฏิรูประบบก�รวิเคร�ะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

เป็นต้น (2) ก�รเร่งรดัขบัเคลือ่นนโยบ�ยของรฐับ�ล 11 ข้อ  

ก�รสร้�งคว�มปรองดองสม�นฉันท์ และก�รปฏิรูป

ประเทศ และ (3) ก�รจดัทำ�ร�ยง�นผลก�รดำ�เนนิง�นของ

รฐับ�ล พลเอก ประยทุธ์  จนัทร์โอช� น�ยกรฐัมนตร ีปีที ่2 

(วันที่ 12 กันย�ยน 2558 – วันที่ 12 กันย�ยน 2559)

คณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

และการลงทุนของประเทศ แต่งตั้งต�มมติคณะรัฐมนตรี 

เมื่อวันที่ 14 กรกฎ�คม 2558 โดยมีรัฐมนตรีว่�ก�ร

กระทรวงก�รคลังเป็นประธ�น เลข�ธิก�รคณะกรรมก�ร

พัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ เป็นกรรมก�ร 

รองเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งช�ติ เป็นกรรมก�รและเลข�นุก�ร เพื่อทำ�

หน้�ที่กำ�กับและเร่งรัดขับเคลื่อนแผนก�รลงทุนและ

ม�ตรก�รกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ และร�ยง�น

ผลคว�มก้�วหน้�และปัญห�อุปสรรคก�รดำ�เนินก�รให้

น�ยกรัฐมนตรีทร�บเป็นระยะ เพื่อมอบหม�ยหน่วยง�น 

ที่ เกี่ยวข้องไปดำ�เนินก�รให้เป็นไปต�มเป้�หม�ยที่

กำ�หนดไว้ ทั้งนี้ ในปีงบประม�ณ 2559 คณะกรรมก�รฯ  

ได้มกี�รประชมุรวมทัง้สิน้ 8 ครัง้ เพือ่ตดิต�มคว�มคบืหน้� 

และเร่งรัดก�รดำ�เนินม�ตรก�รกระตุ ้นเศรษฐกิจและ

ก�รลงทุนของประเทศ พร้อมทั้งกำ�หนดแนวท�งแก้ไข 

ปัญห�และอุปสรรคที่เกิดขึ้นจ�กก�รดำ�เนินม�ตรก�ร

กระตุ้นเศรษฐกิจ โดยกรอบม�ตรก�รกระตุ้นเศรษฐกิจ 

ที่อยู่ภ�ยใต้ก�รติดต�มของคณะกรรมก�รฯ เช่น 1) ก�ร 

ขบัเคลือ่นก�รลงทนุด้�นโครงสร้�งพืน้ฐ�น 2) ก�รส่งเสรมิ 

ก�รลงทุนผ่�นคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รลงทุน และ 

3) ม�ตรก�รก�รเงินก�รคลังเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจในระยะ

เร่งด่วน อ�ทิ ม�ตรก�รช่วยเหลือเกษตรกรและผู ้มี 

ร�ยได้น้อย ม�ตรก�รก�รจ้�งง�นและกระตุ้นเศรษฐกิจ

ในระดับท้องถิ่น ม�ตรก�รส่งเสริมคว�มเป็นอยู ่ของ

ประช�ชนผู้มีร�ยได้น้อย 4) โครงก�รสร้�งคว�มเข้มแข็ง

ให้แก่เกษตรกรช�วสวนย�ง เป็นต้น

คณะกรรมกำรขับเคลื่อนมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจและกำรลงทุนของประเทศ
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คณะกรรมการประสานงาน รวม 3 ฝ่าย แต่งตั้งต�ม 

คำ�สั่งสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี ที่ 336/2558 เรื่อง แต่งตั้ง 

คณะกรรมก�รประส�นง�น รวม 3 ฝ่�ย (คณะรัฐมนตรี 

สภ�นิติบัญญัติแห่งช�ติ และสภ�ขับเคลื่อนก�รปฏิรูป

ประเทศ) ลงวันที่ 5 พฤศจิก�ยน 2558 โดยมีรัฐมนตรี

ประจำ�สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี (น�ยสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) 

เป็นประธ�นกรรมก�ร และมีสม�ชิกสภ�นิติบัญญัติ

แห่งช�ติที่ประธ�นสภ�นิติบัญญัติแห่งช�ติมอบหม�ย 

สม�ชิกสภ�ขับเคลื่อนก�รปฏิรูปประเทศที่ประธ�นสภ�

ขับเคลื่อนก�รปฏิรูปประเทศมอบหม�ย รวมถึงหัวหน้�

ส่วนร�ชก�รซึง่เป็นหน่วยง�นกล�ง ร่วมเป็นองค์ประกอบ

ของคณะกรรมก�รฯ เพือ่ทำ�หน้�ทีป่ระส�นและขบัเคลือ่น

ก�รทำ�ง�นในก�รปฏิรูปประเทศในด้�นต่�ง ๆ 11 ด้�น 

ต�มรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย (ฉบับชั่วคร�ว) 

พุทธศักร�ช 2557 ทั้งนี้ ในปีงบประม�ณ 2559 มีก�ร

ประชุมรวม 32 ครั้ง และมีก�รพิจ�รณ�ข้อเสนอเพื่อก�ร

ปฏิรูปประเทศแล้ว จำ�นวน 73 เรื่อง เช่น (1) ก�รปฏิรูป 

กฎหม�ยท�งก�รค้�และร่�งพระร�ชบัญญัติแข่งขัน

ท�งก�รค้� พ.ศ..... (2) ก�รปฏิรูปด้�นยุทธศ�สตร์ช�ติ 

(3) ก�รปฏิรูปเศรษฐกิจชีวภ�พ  (4)  ก�รปฏิรูปเศรษฐกิจ

เพื่อสังคม  และ (5)  ก�รปฏิรูปก�รเงินฐ�นร�ก และร่�ง

พระร�ชบัญญัติสถ�บันก�รเงินชุมชน พ.ศ..... เป็นต้น

คณะกรรมกำรประสำนงำน รวม 3 ฝ่ำย (คณะรัฐมนตรี สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ

และสภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ)

คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ได้มีคำ�สั่ง

แต่งตัง้คณะอนกุรรมก�รประเมนิผลสมัฤทธิใ์นก�รดำ�เนนิ

ก�รจัดที่ดินทำ�กินให้ชุมชน เมื่อวันที่ 26 พฤศจิก�ยน 

2558 โดยมีรัฐมนตรีประจำ�สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี  

(น�ยสวุพนัธุ ์ตนัยวุรรธนะ) เป็นประธ�นคณะอนกุรรมก�ร 

และมี สศช. ทำ�หน้�ที่ฝ่�ยเลข�นุก�รฯ มีก�รประชุม 

ครัง้ที ่1/2559 เมือ่วนัที ่3 กมุภ�พนัธ์ 2559 เพือ่พจิ�รณ�

ให้คว�มเห็นชอบแนวท�งก�รดำ�เนินง�น และกรอบ

แนวคิดก�รติดต�มประเมินผลและก�รกำ�หนดตัวชี้วัด 

ซึง่มอีงค์ประกอบของ Context-Input-Process-Product  

Evaluation Model: CIPP Model โดยมุ่งประเมินผล

สัมฤทธิ์ของก�รพัฒน�ด้�นเศรษฐกิจ สังคม คุณภ�พชีวิต 

และร�ยได้ของชุมชนในพื้นที่ และประชุมครั้งที่ 2/2559 

เมือ่วนัที ่22 สงิห�คม 2559 พจิ�รณ�แผนก�รดำ�เนนิง�น 

ของคณะอนุกรรมก�รฯ ปี 2560 และแนวท�งก�ร 

ดำ�เนินง�นต่อประเด็นปัญห�อุปสรรค คว�มต้องก�ร

ของชุมชน และก�รขับเคลื่อนก�รจัดที่ดินทำ�กินให้ชุมชน 

นอกจ�กนี้ ยังมีก�รลงพื้นที่เพื่อติดต�มคว�มก้�วหน้� 

ก�รดำ�เนินก�ร อ�ทิ ลงพื้นที่โครงก�รจัดที่ดินทำ�กิน

ให้ชุมชน ต.แม่ท� อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 

พฤษภ�คม 2559

โครงกำรกำรด�ำเนินงำนของคณะอนุกรรมกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ ในกำรด�ำเนินกำร

จัดที่ดินท�ำกินให้ชุมชน ภำยใต้คณะกรรมกำรนโยบำยที่ดินแห่งชำติ
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สศช.เป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอื่นๆ ที่ได้รับ

มอบหมาย รวมทั้งสิ้น 4 คณะ ประกอบด้วย คณะ

กรรมก�รจัดทำ�ยุทธศ�สตร ์ช�ติ  คณะอนุกรรมก�ร 

จัดทำ�ยุทธศ�สตร์และกรอบก�รปฏิรูป คณะกรรมก�ร 

ส่งเสริมและพัฒน�ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน คณะกรรมก�ร

ตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�รกลุ ่มกระทรวง

ด้�นเศรษฐกิจและด้�นสังคม ทั้งนี้ ผลก�รดำ�เนินง�น 

ของคณะกรรมก�รที่น่�สนใจ ดังนี้

คณะกรรมกำรอื่น ๆ

คณะกรรมกำรจัดท�ำยุทธศำสตร์ชำติ

คณะกรรมการจัดทำายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งมีเลข�ธิก�ร

น�ยกรัฐมนตรี (พลเอก วิล�ศ อรุณศรี) เป็นประธ�น 

เลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี และเลข�ธิก�รคณะกรรมก�ร

พัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ เป็นรองประธ�น 

พร้อมด้วยผู้แทนจ�กหน่วยง�นภ�ครัฐ และผู้ทรงคุณวุฒิ

จ�กภ�คเอกชน เป็นกรรมก�ร โดยมีรองเลข�ธิก�ร 

คณะรฐัมนตร ีและรองเลข�ธกิ�รคณะกรรมก�รพฒัน�ก�ร

เศรษฐกจิและสงัคมแห่งช�ต ิ(น�งปัทม� เธยีรวศิษิฎ์สกลุ) 

ทำ�หน้�ที่เป็นเลข�นุก�รร่วม มีภ�รกิจหลักในก�รจัดทำ�

ร่�งยุทธศ�สตร์ช�ติ ระยะ 20 ปี โดยในปีงบประม�ณ 

2559 มีก�รประชุมคณะกรรมก�รฯ รวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง 

เมื่อวันที่ 22 ตุล�คม 2558 วันที่ 15 มกร�คม 2559 

และวันที่ 30 มิถุน�ยน 2559 เพื่อพิจ�รณ�ปรับปรุง

เนื้อห�และส�ระของยุทธศ�สตร์ช�ติที่คณะอนุกรรมก�ร

จัดทำ�ยุทธศ�สตร์และกรอบก�รปฏิรูปเสนอให้มีคว�ม 

เหม�ะสม รวมทั้งพิจ�รณ�ให้คว�มเห็นต่อร่�งพระร�ช

บัญญัติยุทธศ�สตร์ช�ติของสภ�ขับเคลื่อนก�รปฏิรูป

ประเทศ

คณะอนกุรรมการจดัทำายทุธศาสตร์และกรอบการปฏริปู 

ซึ่งมีพลเอก ชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ์ เป็นประธ�นอนุกรรมก�ร 

เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคม

แห่งช�ติ เป็นรองประธ�นอนุกรรมก�ร และมีผู้แทนจ�ก

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคม

แห่งช�ติ และสำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี เป็นฝ่�ย

เลข�นกุ�ร และผูช่้วยเลข�นกุ�ร ทำ�หน้�ทีจ่ดัทำ�ร่�งกรอบ

คณะอนุกรรมกำรจัดท�ำยุทธศำสตร์และกรอบกำรปฏิรูป

ยุทธศ�สตร์ช�ติ ระยะ 20 ปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมก�ร

จัดทำ�ยุทธศ�สตร์ช�ติพิจ�รณ� ทั้งนี้ ในปีงบประม�ณ 

2559 ได้มีก�รประชุมทั้งสิ้นรวม 4 ครั้ง เมื่อวันที่ 15 

ตุล�คม 2558 วันที่ 8 มกร�คม 2559 วันที่ 2 มีน�คม 

2559 และวันที่ 11 เมษ�ยน 2559 ซึ่งผลก�รดำ�เนินง�น

ที่สำ�คัญ คือ ก�รเสนอร่�งยุทธศ�สตร์ช�ติ ระยะ 20 ปี  

ให้คณะกรรมก�รจัดทำ�ยุทธศ�สตร์ช�ติพิจ�รณ�
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คณะกรรมการ กกย. เป็นกลไกก�รขบัเคลือ่นเกษตรกรรม
ยั่งยืนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ภ�ยใต้ระเบียบสำ�นักน�ยก
รฐัมนตรว่ี�ด้วยก�รส่งเสรมิและพฒัน�ระบบเกษตรกรรม
ยั่งยืน พ.ศ. 2554 มีเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รพัฒน�ก�ร
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งช�ต ิเป็นประธ�น และ สศช. เป็น
ฝ่�ยเลข�นุก�รฯ โดยมีหน้�ที่จัดทำ�นโยบ�ย ยุทธศ�สตร์
และกลไกก�รส่งเสริมและสนับสนุนก�รทำ�เกษตรกรรม
ยั่งยืน โดยในปี 2559 ได้มีก�รติดต�มและประส�น
คว�มร่วมมือกับหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องในก�รขับเคลื่อน
เกษตรกรรมยัง่ยนืใน 7 ประเดน็ ได้แก่ ก�รใช้ศนูย์เครอืข่�ย 
ปร�ชญ์ช�วบ้�นเป็นกลไกในก�รสร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจ
แก่เกษตรกร ก�รวิจัยพัฒน�และสร้�งนวัตกรรมเพื่อ
ขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน ก�รส่งเสริมด้�นก�รตล�ด 
ก�รพัฒน�ระบบก�รรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) ก�ร

สนบัสนนุสนิเชือ่สเีขยีว (Green Credit) ก�รพฒัน�ระบบ
ก�รศึกษ�เกษตรกรรมยั่งยืน และก�รผลักดันองค์กร
กำ�กับดูแลง�นเกษตรกรรมยั่งยืน ต�มที่น�ยกรัฐมนตรี 
ได้มอบหม�ยไว้เมื่อวันที่ 9 และวันที่ 21 ตุล�คม 2558 
ต�มลำ�ดับ นอกจ�กนี้ มีก�รสัมภ�ษณ์ผู้ประกอบก�ร 
เกีย่วกบัก�รรบัรองแบบมส่ีวนร่วม (PGS) และก�รลงพืน้ที่  
เพื่อติดต�มง�นเกษตรกรรมยั่งยืนในจังหวัดยโสธรและ
จังหวัดร�ชบุรี รวมทั้งก�รจัดประชุมเชิงปฏิบัติก�ร 2 
ครั้ง ในจังหวัดร�ชบุรี และจังหวัดนครปฐม เพื่อสรุป
ประเด็นปัญห�และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อก�ร 
ดำ�เนินง�นเพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมก�รขับเคลื่อน
เกษตรกรรมยัง่ยนื และคณะกรรมก�รส่งเสรมิและพฒัน�
ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อผลักดันเชิงนโยบ�ยต่อไป

คณะกรรมกำรส่งเสริมและพัฒนำระบบเกษตรกรรมยั่งยืน (กกย.)

สศช. ในฐานะฝ่ายเลขานกุาร ทำ�หน้�ที ่ส่งเสรมิ ผลกัดนั 
ก�รตดิต�ม ตรวจสอบ และประเมนิผลก�รปฏบิตัริ�ชก�ร
ของส่วนร�ชก�รในกลุ่มกระทรวงด้�นเศรษฐกิจ ซึ่งมี 
9 กระทรวง และด้�นสังคม 6 กระทรวง ซึ่งในปี 2559 
คณะอนุกรรมก�รทั้ง 2 ชุด ได้จัดทำ�ร�ยง�นก�รตรวจ
สอบและประเมินผลภ�คร�ชก�รของกลุ่มกระทรวงที่
รับผิดชอบ พร้อมข้อเสนอแนะ ส่งให้แก่ ค.ต.ป. นำ�ไป 
ประมวล สังเคร�ะห์เป็นภ�พรวมร�ยง�นก�รตรวจสอบ
และประเมินผลภ�คร�ชก�ร เสนอคณะรัฐมนตรี กลุ่ม
กระทรวงละ 2 เล่ม ได้แก่ 1) ร�ยง�นก�รตรวจสอบ
และประเมินผลภ�คร�ชก�รกลุ ่มกระทรวง ประจำ�ปี 
งบประม�ณ พ.ศ. 2558 (รอบ 12 เดอืน) เป็นก�รสอบท�น  
2 กรณี คือก�รสอบท�นกรณีปกติ ทำ�ก�รสอบท�นใน  

5 ด้�น ได้แก่ ก�รตรวจร�ชก�รฯ ก�รตรวจสอบภ�ยใน 
ก�รปฏิบัติร�ชก�รต�มคำ�รับรองฯ ก�รควบคุมภ�ยในฯ 
และร�ยง�นก�รเงิน และก�รสอบท�นกรณีพิเศษ ทำ�ก�ร
สอบท�นโครงก�รสำ�คัญต�มนโยบ�ยรัฐบ�ลและต�ม
ภ�รกจิสำ�คญัของกระทรวงต�มที ่ค.ต.ป.ประจำ�กระทรวง
คัดเลือก และ 2) ร�ยง�นก�รตรวจสอบและประเมินผล 
ภ�คร�ชก�รกลุ ่มกระทรวงด้�นเศรษฐกิจ และกลุ ่ม
กระทรวงด้�นสังคม ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2559  
ครั้งที่ 1 เป็นก�รติดต�ม ตรวจสอบ และประเมินผล
สมัฤทธิโ์ครงก�รต�มม�ตรก�รกระตุน้ก�รลงทนุขน�ดเลก็
ของรฐับ�ลทัว่ประเทศของ 8 กระทรวงด้�นเศรษฐกจิ และ 
6 กลุ่มกระทรวงด้�นสังคม

คณะอนุกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรกลุ่มกระทรวงด้ำนเศรษฐกิจ

และด้ำนสังคม
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การดำาเนินการตาม พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนใน

กจิการของรฐั พ.ศ. 2556  สศช. เข้�ร่วมเป็นกรรมก�รใน

คณะกรรมก�รนโยบ�ยก�รให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจก�ร

ของรัฐ ต�มม�ตร� 8 รวมทั้งเสนอคว�มเห็นของ สศช. 

ต�มม�ตร� 27 และ 28 แห่ง พ.ร.บ.ก�รให้เอกชนร่วม

ลงทุนในกิจก�รของรัฐ พ.ศ. 2556 โดยในปี 2559 สศช.

ได้ให้คว�มเหน็ต่อคณะกรรมก�รฯ ได้แก่ โครงก�รรถไฟฟ้�

ส�ยสชีมพ ูช่วงแคร�ย – มนีบรุ ีส�ยสเีหลอืง ช่วงล�ดพร้�ว 

– สำ�โรง และส�ยสีนำ้�เงิน ช่วงหัวลำ�โพง – บ�งแค และ

ช่วงเต�ปูน – ท่�พระ ของก�รรถไฟฟ้�ขนส่งมวลชนแห่ง

ประเทศไทย และโครงก�รก�รพัฒน�พื้นที่ 17 ไร่ บริเวณ

ด้�นข้�งอ�ค�รที่ทำ�ก�รก�รท่�เรือแห่งประเทศไทยเป็น

อ�ค�รศูนย์ธุรกิจพ�ณิชยน�วี

คณะกรรมกำรนโยบำยกำรให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจกำรของรัฐ

ประโยชน์พื้นที่ศูนย์ร�ชก�รเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษ� 

5 ธันว�คม 2550 (2) แผนก�รใช้ที่ดินของหน่วยง�นรัฐ

จังหวัดสระบุรี และ (3) แผนแม่บทศูนย์ร�ชก�รจังหวัด

ก�ฬสินธุ์และก�รใช้ที่ดินร�ชพัสดุเป็นที่ตั้งศูนย์ร�ชก�ร

จังหวัดก�ฬสินธุ์แห่งใหม่ และได้เสนอ ครม. พิจ�รณ� 

ให้คว�มเห็นชอบต�มขั้นตอนแล้ว

การดำาเนินการตามระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่า

ด้วยการอำานวยการจัดระบบศูนย์ราชการ พ.ศ. 2539  

สศช. ในฐ�นะฝ่�ยเลข�นุก�ร คณะกรรมก�ร กศร. ได้

ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมก�รภ�ยใต้ กศร. จำ�นวน 6 

ครั้ง และดำ�เนินก�รประชุม กศร. จำ�นวน 1 ครั้ง โดยได้ 

พิจ�รณ�เรื่องที่สำ�คัญ ได้แก่ (1) ก�รปรับผังก�รใช้

คณะกรรมกำรอ�ำนวยกำรจัดระบบศูนย์รำชกำร (กศร.)

 กำรจัดท�ำยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี

คณะกรรมการจัดทำายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งมี สศช. เป็น

ฝ่�ยเลข�นุก�รฯ ได้จัดทำ�ร่�งยุทธศ�สตร์ช�ติระยะ 20 ปี  

(พ.ศ. 2560 – 2579) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวท�งในก�ร

พัฒน�ประเทศ โดยมีเป้�หม�ยเพื่อให้ประเทศไทยส�ม�รถ 

ยกระดบัก�รพฒัน�จ�กก�รเป็นประเทศทีอ่ยูใ่นกลุม่ประเทศ

ร�ยได้ป�นกล�งไปสูป่ระเทศทีม่รี�ยได้สงู ภ�ยในปี พ.ศ. 2579  

กำ�หนดวิสัยทัศน์ไว้ว่� “ประเทศไทยมีคว�มมั่นคง มั่งคั่ง 

ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒน�แล้ว ด้วยก�รพัฒน�ต�มปรัชญ�

ของเศรษฐกิจพอเพียง” และได้กำ�หนดยุทธศ�สตร์ก�ร

พัฒน�สำ�คัญที่ทุกรัฐบ�ลจะต้องมีก�รดำ�เนินก�รอย่�ง 

ต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุเป้�หม�ยที่ว�งไว้ รวม 6 ยุทธศ�สตร์ 

ได้แก่ (1) ยุทธศ�สตร์ด้�นคว�มมั่นคง (2) ยุทธศ�สตร์ด้�น

ก�รสร้�งคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน (3) ยุทธศ�สตร์ก�ร

พัฒน�และเสริมสร้�งศักยภ�พคน (4) ยุทธศ�สตร์ด้�น

ก�รสร้�งโอก�สคว�มเสมอภ�คและเท่�เทียมกันท�งสังคม 

(5) ยุทธศ�สตร์ด้�นก�รสร้�งก�รเติบโตบนคุณภ�พชีวิต 

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ (6) ยุทธศ�สตร์ด้�นก�รปรับ

สมดุลและพัฒน�ระบบก�รบริห�รจัดก�รภ�ครัฐ

กำรจัดท�ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ
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  ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปีและแผนพัฒนำฯ 

  ฉบับที่ 12

ยุทธศาสตร์ชาติเป็นการกำาหนดเป้าหมายการพัฒนาและ

แนวทางการดำาเนินงานที่สำาคัญให้บรรลุเป้าหมายใน 

20 ปีข้างหน้า จึงจำ�เป็นต้องแบ่งช่วงก�รดำ�เนินก�รพร้อม

ทั้งกำ�หนดเป้�หม�ยที่จะต้องบรรลุในแต่ละช่วงเวล� ซึ่ง

ประเทศไทยได้มีก�รจัดทำ�แผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคม

แห่งช�ติ เป็นกรอบนโยบ�ยก�รพัฒน�ประเทศในทุก ๆ  

5 ปีไว้แล้ว ดังนั้น จึงส�ม�รถนำ�แผนพัฒน�ฯ ม�เป็นเครื่อง

มือในก�รถ่�ยทอดเป้�หม�ยในยุทธศ�สตร์ช�ติระยะ 20 ปี  

ออกเป็น 4 ช่วง ช่วงละ 5 ปี ซึ่งแผนพัฒน�ฯ ฉบับที่ 12 เป็น

แผนพัฒน�ฯ ฉบับแรกที่ต้องดำ�เนินก�รต�มกรอบทิศท�ง

ของยุทธศ�สตร์ช�ติ ทำ�ให้แผนพัฒน�ฯ ฉบับที่ 12 เป็น

แผนพัฒน�ฯ ที่มีลักษณะเป็นแผนกึ่งปฏิบัติ เพื่อให้ส่วน

ร�ชก�รและหน่วยง�นภ�ครัฐอื่นส�ม�รถกำ�หนดนโยบ�ย

และม�ตรก�รให้เป็นไปในแนวท�งเดียวกัน นอกจ�กนี้  

คณะรัฐมนตรีได้กำ�หนดให้ก�รจัดสรรงบประม�ณร�ยจ่�ย

ประจำ�ปีจะต้องมีคว�มสอดคล้องกับยุทธศ�สตร์ช�ติด้วย 

ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำ�คัญในก�รขับเคลื่อนยุทธศ�สตร์ช�ติ 

ให้มีก�รนำ�ไปปฏิบัติอย่�งเป็นรูปธรรม

แผนพัฒน�ฯ ฉบับที่ 12 ได้กำ�หนดยุทธศ�สตร์ไว้ 10 

ยทุธศ�สตร์ โดยแบ่งเป็น 2 กลุม่ กลุม่แรกเป็นยทุธศาสตร์ที่

แปลง 6 ยทุธศาสตร์ของยทุธศาสตร์ชาตเิป็น 6 ยทุธศาสตร์

ของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่12 โดยตรง ได้แก่ ยทุธศ�สตร์ที ่1  

ก�รเสรมิสร้�งและพฒัน�ศกัยภ�พทนุมนษุย์ ยทุธศ�สตร์ที ่2  

ก�รสร้�งคว�มเป็นธรรมและลดคว�มเหลื่อมลำ้�ในสังคม 

ยุทธศ�สตร์ที่ 3 ก�รสร้�งคว�มเข้มแข็งท�งเศรษฐกิจและ

แข่งขันได้อย่�งยั่งยืน ยุทธศ�สตร์ที่ 4 ก�รเติบโตที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อมเพื่อก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน ยุทธศ�สตร์ที่ 5 

ก�รเสริมสร้�งคว�มมั่นคงแห่งช�ติเพื่อก�รพัฒน�ประเทศ 

สูค่ว�มมัง่คัง่และยัง่ยนื และยทุธศ�สตร์ที ่6 ก�รบรหิ�รจดัก�ร 

ในภ�ครัฐ ก�รป้องกันก�รทุจริตประพฤติมิชอบ และ 

ธรรม�ภิบ�ลในสังคมไทย ส่วนกลุ่มที่สองมี 4 ยุทธศาสตร์ 

เป ็นยุทธศาสตร์ที่ เป ็นปัจจัยสนับสนุนสำ�คัญในก�ร 

ขับเคลื่อนให้ยุทธศ�สตร์ในแผนพัฒน�ฯ ฉบับที่ 12 เกิดผล

ในเชิงรูปธรรม ประกอบด้วย ยุทธศ�สตร์ที่ 7 ก�รพัฒน�

โครงสร้�งพื้นฐ�นและระบบโลจิสติกส์ ยุทธศ�สตร์ที่ 8 

ก�รพัฒน�วิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

ยุทธศ�สตร์ที่ 9 ก�รพัฒน�ภ�ค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 

และยุทธศ�สตร์ที่ 10 คว�มร่วมมือระหว่�งประเทศเพื่อ

ก�รพัฒน�
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  กำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ

  ยุทธศำสตร์ชำติและแผนพัฒนำฯ

  ฉบับที่ 12

สศช. ได้เห็นคว�มสำ�คัญของก�รสร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจ

เกี่ยวกับยุทธศ�สตร์ช�ติ และคว�มเชื่อมโยงระหว่�ง

ยทุธศ�สตร์ช�ตกิบัแผนพฒัน�ฯ ฉบบัที ่12 เพือ่นำ�ไปสูค่ว�ม

เข้�ใจที่ถูกต้องและเกิดก�รยอมรับจ�กส�ธ�รณชน ดังนั้น 

ในช่วงของก�รระดมคว�มคิดเห็นเพื่อจัดทำ�แผนพัฒน�ฯ  

ฉบับที่ 12 สศช. ได้จัดให้มีก�รรับฟังคว�มคิดเห็นจ�ก

ประช�ชนทั้ง 4 ภ�ค (ภ�คเหนือ ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภ�คใต้ และภ�คกล�ง) เกี่ยวกับยุทธศ�สตร์ช�ติและแผน

พัฒน�ฯ ฉบับที่ 12 และได้นำ�ประเด็นและคว�มคิดเห็นที่

สำ�คญัจ�กทกุภ�คส่วนม�ปรบัปรงุยทุธศ�สตร์ช�ตแิละแผน

พฒัน�ฯ ฉบบัที ่12 ต�มคว�มเหม�ะสม ซึง่ทำ�ให้ยทุธศ�สตร์

ช�ติและแผนพัฒน�ฯ ฉบับที่ 12 มีคว�มสอดคล้องกันและ

มีแนวนโยบ�ยเป็นไปในทิศท�งเดียวกัน นอกจ�กนี้ ได้มี

ก�รบรรย�ยให้คว�มรู้แก่หน่วยง�นภ�ครัฐ เอกชน และ

สถ�บันก�รศึกษ� รวมทั้งองค์กรต่�งประเทศ อ�ทิ วิทย�ลัย

ป้องกันร�ชอ�ณ�จักร สภ�ขับเคลื่อนก�รปฏิรูปประเทศ  

กองอำ�นวยก�รรกัษ�คว�มมัน่คงภ�ยในร�ชอ�ณ�จกัร และ

กรมประช�สัมพันธ์

กำรวิเครำะห์แผนงำน/โครงกำร

 กำรวิเครำะห์และเสนอควำมเห็นต่อรัฐบำล

ในปี 2559 สศช. ได้นำาเสนอความเห็นประกอบการ

พิจารณาของคณะรัฐมนตรี จำานวน 761 เรื่อง 

แยกเป็นด้านเศรษฐกิจ 193 เรื่อง ด้านสังคม 211 เรื่อง ด้าน

เกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 223 เรื่อง ด้าน

ความมั่นคง 23 เรื่อง ด้านการกระจายอ�านาจ 15 เรื่อง และ

ด้านการพัฒนาพื้นที่ 86 เรื่อง รวมทั้งได้วิเคร�ะห์กรอบและ

งบลงทุนของรัฐวิส�หกิจประจำ�ปีงบประม�ณ 2560 และ

พจิ�รณ�ก�รลงทนุทีข่อเพิม่เตมิระหว่�งปีงบประม�ณ 2559 

ต�มที่คณะรัฐมนตรีมอบหม�ย 

1. ด้านเศรษฐกิจ ในปีงบประม�ณ 2559 สศช.ได้จัดทำ� 

คว�มเหน็เสนอต่อคณะรฐัมนตร ีรวมทัง้สิน้จำ�นวน 193 เรือ่ง  

จำ�แนกเป็น ส�ข�ขนส่งและโลจิสติกส์ 109 เรื่อง ส�ข�

พลงัง�น 27 เรือ่ง ส�ข�สือ่ส�ร 25 เรือ่ง ส�ข�ส�ธ�รณปูก�ร 

9 เรื่อง และรัฐวิส�หกิจ 23 เรื่อง

2. ด้านสังคม มีก�รเสนอคว�มเห็นประกอบก�รพิจ�รณ�

ของคณะรัฐมนตรี รวม 211 เรื่อง จำ�แนกเป็นด้�นผู้สูงอ�ยุ

และแรงง�น 36 เรือ่ง ด้�นก�รศกึษ�และก�รเรยีนรู ้55 เรือ่ง 

ด้�นสุขภ�พ 62 เรื่อง และด้�นพัฒน�คุณภ�พชีวิตและ 

ก�รคุ้มครองท�งสังคม 58 เรื่อง 

3. ด้านการเกษตร ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม 

ได้มีก�รเสนอคว�มเห็นด้�นก�รพัฒน�ด้�นก�รเกษตร 

ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม เพื่อประกอบก�ร
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พจิ�รณ�ของคณะรฐัมนตร ี223 เรือ่ง จำ�แนกเป็น ด้านเกษตร  

95 เรือ่ง ด้านทรพัยากรธรรมชาต ิ75 เรือ่ง ด้านทรพัยากรน�า้ 

32 เรื่อง และด้�นสิ่งแวดล้อม 21 เรื่อง   ดังนี้

4. ด้านความมั่นคง จัดทำ�คว�มเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

ก�รพัฒน�ด้�นคว�มมั่นคงของประเทศเพื่อเสนอประกอบ

ก�รพจิ�รณ�ของคณะรฐัมนตร ีรวมทัง้สิน้ 23 เรือ่ง จำ�แนกเป็น  

ของกระทรวงกล�โหม 10 เรื่อง สภ�คว�มมั่นคงแห่งช�ติ  

9 เรือ่ง  กระทรวงยตุธิรรม 2 เรือ่ง  กระทรวงก�รต่�งประเทศ 

1 เรื่อง และสำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ 1 เรื่อง

6. ด้านการพฒันาพืน้ที ่จดัทำ�คว�มเหน็เพือ่เสนอประกอบ

ก�รพจิ�รณ�ของคณะรฐัมนตร ีจำ�นวน 86 เรือ่ง จำ�แนกเป็น  

ก�รผังเมือง 78 เรื่อง เขตพัฒน�เศรษฐกิจพิเศษ 5 เรื่อง 

เขตเศรษฐกิจพิเศษทว�ย 1 เรื่อง และเรื่องอื่นๆ 2 เรื่อง

5. ด้านการกระจายอำานาจ จัดทำ�คว�มเห็นเพื่อเสนอ

ประกอบก�รพิจ�รณ�ของคณะรัฐมนตรี จำ�นวน 15 เรื่อง 

จำ�แนกเป็น ร่�งกฎหม�ยก�รจัดระเบียบท�งสังคมและ 

ท้องถิ่น 9 เรื่อง  ร่�ง พ.ร.บ. ที่เกี่ยวกับสุร�และย�สูบ 2 เรื่อง 

และเรื่องอื่นๆ 4 เรื่อง  

กำรวิเครำะห์และพิจำรณำงบลงทุนของ

รัฐวิสำหกิจ ประจ�ำปีงบประมำณ 2560 

สศช. ได้จัดทำ�แนวท�งก�รพิจ�รณ�งบลงทุนของ

รัฐวิส�หกิจ ประจำ�ปีงบประม�ณ 2560 และข้อเสนอ 

ก�รลงทุนของรัฐวิส�หกิจ ประจำ�ปีงบประม�ณ 2560 

ในภ�พรวม พร้อมทั้งจัดทำ�ข้อวิเคร�ะห์งบประม�ณ

ประจำ�ปีเป็นภ�พรวม ร�ยกระทรวง และร�ยรฐัวสิ�หกจิ 

ภ�ยใต้สังกัด 16 กระทรวง รวม 55 รัฐวิส�หกิจ เพื่อ

เสนอ กก.สศช. พจิ�รณ�ให้คว�มเหน็ชอบ ก่อนนำ�เสนอ 

ครม. เพื่อพิจ�รณ�อนุมัติ 

การวิ เคราะห ์การปรับปรุ งงบลงทุน เพิ่ ม เติม 

ปีงบประมาณ 2559 พจิ�รณ�อนมุตักิ�รเปลีย่นแปลง/

เพิ่มเติมงบลงทุนในระหว�่งปีงบประม�ณ 2559 ของ

รัฐวิส�หกิจ ต�มที่ ครม. ได้มอบหม�ยให้ สศช. เป็นผู้

พจิ�รณ� โดย สวค. ได้วเิคร�ะห์ก�รลงทนุทีร่ฐัวสิ�หกจิ

ขอปรับปรุง/เพิ่มเติมเพื่อเสนอประธ�น กก.สศช. 
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ในน�ม กก.สศช. พจิ�รณ�ให้คว�มเหน็ชอบ รวม 60 เรือ่ง 

ทีส่ำ�คญั ได้แก่ บรษิทั ปตท. จำ�กดั (มห�ชน)  ก�รรถไฟฟ้�

ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ก�รไฟฟ้�ส่วนภูมิภ�ค 

ก�รนิคมอุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย และก�รไฟฟ้� 

ฝ ่�ยผลิตแห ่งประเทศไทย รวมทั้ งก�รติดต�มผล 

ก�รเบิกจ่�ยลงทุนของรัฐวิส�หกิจ และจัดทำ�ร�ยง�นผล 

ก�รอนุมัติงบลงทุนเพิ่มเติมและผลก�รเบิกจ่�ยลงทุน 

ของรฐัวสิ�หกจิประจำ�ปีงบประม�ณ 2559 เสนอ กก.สศช. 

และ ครม.ทุกไตรม�ส รวม 4 ครั้ง

 ก�รขบัเคลือ่นก�รประยกุต์ใช้ปรชัญ�ของเศรษฐกจิ

พอเพียง 4 เรื่อง ประกอบด้วย ก�รส่งเสริมก�รขับเคลื่อน

ก�รประยุกต์ใช้ปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงในภ�คธุรกิจ

เอกชน  สรุปบทเรียนก�รขับเคลื่อนก�รประยุกต์ใช้ปรัชญ�

ของเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ก�รตดิต�มต่อยอดและขย�ยผลก�รขบัเคลือ่นก�รประยกุต์

ใช้ปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น ก�รขับเคลื่อนปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง 

โดยวุฒิอ�ส�ธน�ค�รสมอง

กำรขับเคลื่อนแผนสู่กำรปฏิบัติ

การขบัเคลือ่นแผนสูก่ารปฏบิตัสิำาคญัที ่สศช. ดำาเนนิการ มจีำ�นวนทัง้สิน้ 10 เรือ่ง แบ่งออกเป็นก�รขบัเคลือ่นก�รประยกุต์

ใช้ปรัชญ�ของเศรษฐกจิพอเพยีง 4 เรือ่ง ก�รขบัเคลือ่นก�รพฒัน�ด้�นเศรษฐกิจ 3 เรือ่ง  ก�รขบัเคลื่อนก�รพฒัน�ด้�นสงัคม 

1 เรื่อง ก�รขับเคลื่อนก�รพัฒน�ด้�นทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม 1 เรื่อง และก�รขับเคลื่อนก�รพัฒน�ระดับพื้นที่ 

1 เรื่อง ดังนี้

กำรขับเคลื่อนกำรประยุกต์ใช้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

สศช. จัดทำ�บันทึกคว�มร่วมมือ (MOU) กับ 7 องค์กรธุรกิจขน�ดใหญ่ และขับเคลื่อนปรัชญ�ฯ ผ่�นกลไกคณะอนุกรรมก�ร

ส่งเสริมก�รขับเคลื่อนก�รพัฒน�ต�มปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงในภ�คธุรกิจ บริก�ร ก�รท่องเที่ยว อุตส�หกรรมและ 

ผู้ประกอบก�รร�ยย่อย

กำรส่งเสริมกำรขับเคลื่อนกำรประยุกต์ใช้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในภำคธุรกิจเอกชน

ผลการดำาเนินงาน

1. การจัดท�าบันทึกความร่วมมือ (MOU) สศช. และ 

มพพ. ร่วมลงน�มในบนัทกึคว�มร่วมมอืกบั 7 องค์กรธรุกจิ

ขน�ดใหญ่ เมื่อวันที่ 24 มิถุน�ยน 2556 ประกอบด้วย 

เอสซีจี บริษัท ปตท. จำ�กัด (มห�ชน) บริษัทไทยโตชิบ�

อุตส�หกรรม จำ�กัด บริษัทเบท�โกร จำ�กัด (มห�ชน) 

บรษิทับ�งจ�กปิโตรเลยีม จำ�กดั (มห�ชน) บรษิทัซพี ีออลล์ 

จำ�กัด และกลุ่มมิตรผล เพื่อร่วมเป็นพันธมิตรขับเคลื่อน
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ก�รประยกุต์ใช้ปรชัญ�ของเศรษฐกจิพอเพยีงในภ�คธรุกจิ

เอกชนทัง้ภ�ยในองค์กร และขย�ยผลสูเ่ครอืข่�ย (Supply 

Chain) ซึง่ได้มกี�รจดักจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ถ่�ยทอด

ประสบก�รณ์ระหว่�งกันอย่�งต่อเนื่อง อ�ทิ ก�รศึกษ� 

ดูง�น ก�รจัดนิทรรศก�ร ก�รจัดประชุมเชิงปฏิบัติก�ร 

เพือ่สร้�งคว�มรูค้ว�มเข้�ใจในปรชัญ�ฯ และสนบัสนนุก�ร

ประยุกต์ใช้ปรัชญ�ฯของ 7 องค์กรธุรกิจ และเครือข�่ย  

ซึ่งผลก�รดำ�เนินง�น พบว่� ทั้ง 7 องค์กรธุรกิจขน�ดใหญ่

ได้น้อมนำ�หลกัปรชัญ�ฯ ไปประยกุต์ใช้ในก�รดำ�เนนิธรุกจิ

และบริห�รจัดก�รองค์กร รวมทั้งขย�ยผลไปยังเครือข่�ย 

คู่ค้� พันธมิตรท�งธุรกิจองค์กรละอย่�งน้อย 5 แห่ง รวม 

37 แห่ง ซึ่ง สศช. ได้ถอดบทเรียนของทั้ง 7 องค์กรธุรกิจ 

และเครือข่�ยองค์กรละ 1-2 แห่ง รวมทั้งสิ้น 18 แห่ง พบ

ว่� ภ�คธุรกิจเอกชนให้คว�มสำ�คัญกับก�รสร้�งคว�มรู้ 

คว�มเข้�ใจ แก่ผู้บริห�รเป็นลำ�ดับแรก เพื่อปรับกระบวน

คว�มคดิให้ตระหนกัถงึคว�มสำ�คญัและประโยชน์ของก�ร

ประยุกต์ใช้ปรัชญ�ฯ และเป็นพลังผลักดันสู่ก�รดำ�เนิน

ธุรกิจ ได้แก่ ก�รกำ�หนดเป็นนโยบ�ยขององค์กร ยึดหลัก

จริยธรรมในก�รดำ�เนินธุรกิจ ใช้ทรัพย�กรอย่�งคุ้มค่�  

ก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยง ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี  

มคีว�มรบัผดิชอบต่อสงัคม และก�รบรหิ�รจดัก�รองค์กร 

ได้แก่ ก�รพฒัน�บคุล�กร ก�รสร้�งวฒันธรรมองค์กรหรอื

ค่�นิยมร่วมขององค์กร ก�รสร้�งองค์กรแห่งก�รเรียนรู้ 

และก�รสร�้งองค์กรที่มีคว�มสุข ซึ่ง สศช.จะได้เผยแพร่ 

ขย�ยผลไปยังองค์กรธุรกิจอื่นๆ ได้ศึกษ�เรียนรู้เพื่อนำ�ไป

ประยุกต์ใช้ต่อไป

2. การด�าเนินงานภายใต้คณะอนุกรรมการส่งเสริม 

การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพยีงในภาคธรุกจิ บรกิาร การท่องเทีย่ว อตุสาหกรรม 

และผู้ประกอบการรายย่อย โดย สศช.ในฐ�นะฝ่�ย 

เลข�นกุ�รฯได้วเิคร�ะห์ข้อเสนอโครงก�รทีข่อรบัก�รสนบัสนนุ 

งบประม�ณปี 2559 เสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมก�รฯ  

จำ�นวน 3 ครั้ง รวม 15 โครงก�ร งบประม�ณ 157.176 

ล้�นบ�ท ซึ่งที่ประชุมให้คว�มเห็นชอบ 3 โครงก�ร  

วงเงินงบประม�ณ 24.12 ล้�นบ�ท ได้แก่ 1) โครงก�ร

ก�รขบัเคลือ่นระบบก�รประกอบธรุกจิเกษตรอนิทรย์ีต�ม

หลักปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียงอย่�งยั่งยืน 2) โครงก�ร

พัฒน�ผู้นำ�ท�ย�ทเกษตรกรสู่ผู ้ประกอบก�รร�ยย่อย

ต�มหลักของปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง และ 3) โครงก�ร

พัฒน�คว�มยั่งยืนของวิส�หกิจระดับท้องถิ่นโดยวิถี

เศรษฐกิจพอเพียง ระยะที่ 2 (ขย�ยผล) 

นอกจ�กนี ้ได้ตดิตามความก้าวหน้าการด�าเนนิโครงการ 

ที่ได้รับอนุมัติงบประม�ณสนับสนุนปี 2558 จำ�นวน 

5 โครงก�ร งบประม�ณรวม 17.07 ล้�นบ�ท ซึง่ก�รดำ�เนนิ 

โครงก�รก่อให้เกดิผลลพัธ์หล�ยประก�ร อ�ท ิผูป้ระกอบก�ร  

กลุ ่มวิส�หกิจชุมชน กลุ ่มนักธุรกิจรุ ่นใหม่ (Young 

Entrepreneur Chamber of Commerce : YEC) มี

คว�มรู ้คว�มเข้�ใจ และทกัษะในก�รบรหิ�รจดัก�รธรุกจิสู่

คว�มยั่งยืน ใช้ผังรูปแบบธุรกิจ 9 ช่อง (Business Model 

Canvas : BMC) ในก�รว�งแผนก�รทำ�ธุรกิจ มีทักษะ

คว�มรู ้ ทั้งในด้�นก�รออกแบบและพัฒน�ผลิตภัณฑ์  

ก�รพัฒน�กระบวนก�รผลิต ก�รตล�ดออนไลน์ ก�รผลิต

ให้ได้ม�ตรฐ�น อย./GMP และก�รขอสินเชื่อร�ยย่อย 

รวมทั้งก�รสร้�งเครือข่�ยคว�มร่วมมือ และร่วมกันจัดทำ�

โมเดลของธุรกิจเพื่อสังคม เกิดตัวอย่�งหมู่บ้�นต้นแบบ 

ก�รบูรณ�ก�รคว�มร่วมมือระหว่�งภ�คเอกชน ภ�ครัฐ  

ภ�ควิช�ก�ร เพื่อพัฒน�ชุมชนที่ยั่งยืนต�มปรัชญ�ฯ 

เช่น บ้�นซับผุด ตำ�บลย�งส�ว อำ�เภอวิเชียรบุรี จังหวัด

เพชรบูรณ์ เป็นต้น
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สศช. ติดต�ม ก�รต่อยอดและขย�ยผลก�รขับเคลื่อนก�รประยุกต์ใช้ปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในก�รพัฒน�ชุมชนท้องถิ่นดำ�เนินก�รใน 8 พื้นที่ ได้แก่ ภ�คเหนือ (1) อบต.ผ�สิงห์ อ.เมือง จ.น่�น  

(2) ทต.เก�ะค� อ.เก�ะค� จ.ลำ�ป�ง ภ�คกล�ง (3) อบต.หนองส�หร่�ย อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี (4) อบต.บ�งคนที 

อ.บ�งคนที จ.สมุทรสงคร�ม ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ (5) อบต.หนองกุงสวรรค์ อ.โกสุมพิสัย จ.มห�ส�รค�ม (6) อบต. 

โคกจ�น อ.ตระก�รพืชผล จ.อุบลร�ชธ�นี และ ภ�คใต้ (7) ทต.กะป�ง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมร�ช (8) อบต.บ้�นควน 

อ.หลังสวน จ.ชุมพร

กำรติดตำมต่อยอดและขยำยผลกำรขับเคลื่อนกำรประยุกต์ใช้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อค้นพบ มีดังนี้ ในระดับองค์กร อปท. มีก�รบริห�ร

จัดก�รชุมชนท้องถิ่นแบบโปร่งใส ยึดหลักคุณธรรม

จรยิธรรม สร้�งก�รมส่ีวนร่วมกบัประช�ชน คำ�นงึถงึคว�ม

คุ้มค่�ในก�รจัดสรรงบประม�ณเพื่อก�รพัฒน�พื้นที่ และ

มข้ีอตกลงกบัชมุชนในก�รขบัเคลือ่นปรชัญ�ของเศรษฐกจิ

พอเพียง เช่น โครงก�รลงแขก เป็นต้น ระดับชุมชน 

เกิดกลุ่มหล�กหล�ยที่เป็นกลไกหลักในก�รพัฒน�ชุมชน

ที่อยู่บนหลักปรัชญ�ฯ เช่น กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มส่งเสริม

อ�ชพี กลุม่ธน�ค�รต้นไม้ กลุม่ท่องเทีย่วเชงิอนรุกัษ์ หมูบ้่�น

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น และมีก�รสร้�งกระบวนก�ร

เรียนรู้ในระดับชุมชนต�มศักยภ�พของพื้นที่ มีก�รสร้�ง

คว�มร่วมมอืกนัระหว่�ง อปท. ผูน้ำ�ชมุชน ปร�ชญ์ช�วบ้�น 

และประช�ชนในพื้นที่  ให ้เกิดก�รเรียนรู ้ ในเรื่องที่

เป ็นภูมิป ัญญ�ของตนเองและก�รพัฒน�ศักยภ�พ

ของกลุ ่มคนต�มแต่ละช่วงวัย และระดับครัวเรือน  

เกิดครัวเรือนต้นแบบที่น้อมนำ�หลักปรัชญ�ฯ ม�ใช้ใน

วิถีชีวิต และได้รับก�รส่งเสริมสนับสนุนให้มีกิจกรรม

อย่�งต่อเนื่อง รวมถึงสร้�งผู ้นำ�ก�รเปลี่ยนแปลงใน

พื้นที่ ส่งเสริมให้คนในชุมชนที่มีจิตอ�ส�และมีศักยภ�พ 

เป็นวิทย�กรและผู้นำ�ในก�รทำ�กิจกรรมต่�งๆ ของชุมชน 

ปัจจยัความสำาเรจ็ ในก�รต่อยอดก�รนำ�ใช้ปรชัญ�ฯ ได้แก่ 

(1) มีผู้นำ�องค์กร ผู้นำ�ก�รเปลี่ยนแปลงหรือผู้นำ�ชุมชนที่

เข้มแข็ง เป็นผู้ริเริ่มหรือเป็นตัวอย่�งที่ดี ทำ�ให้ก�รนำ�ใช้

หลกัปรชัญ�ฯ ขย�ยพืน้ทีแ่ละขย�ยกลุม่เป้�หม�ยเพิม่ขึน้ 

(2) ท้องถิ่นมีก�รทำ�ง�นแบบบูรณ�ก�รร่วมกันกับภ�คี

ต่�งๆ ได้ดี ชุมชนมีคว�มเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีคว�มส�มัคคี 

ให้คว�มสำ�คัญในก�รมีส่วนร่วมในก�รพัฒน�ชุมชน มี

ก�รพฒัน�ต่อยอด ขย�ยผลก�รขบัเคลือ่นปรชัญ�ฯ อย่�ง 

ต่อเนื่องและเป็นระบบ (3) อปท.มีภ�คีที่หล�กหล�ย 

และ (4) คว�มรักและจงรักภักดีในสถ�บันฯ ทำ�ให้ชุมชน

ได้น้อมนำ�หลักปรัชญ�ฯม�ปรับใช้ด้วยคว�มเต็มใจและ

มีคว�มสุข 

ข้อจำากดั ได้แก่  (1) บ�งชมุชนทีม่คีว�มเป็นชมุชนเมอืง คนใน

ชมุชนบ�งส่วนยงัไม่ได้มส่ีวนร่วมม�กนกั (2) ก�รรวมกลุม่ 

ในบ�งชุมชนยังมีไม ่ม�กและไม่ค ่อยเข ้มแข็ง เป ็น 

ก�รรวมกลุ่มแบบหลวมๆ ข�ดก�รบริห�รจัดก�รที่เป็น

ระบบ และ (3) สภ�พภูมิอ�ก�ศที่ผันแปร ส่งผลกระทบ

ต่อก�รสร้�งร�ยได้และคว�มเป็นอยู่ของประช�ชน 

ข้อเสนอแนะ  ได้แก่ (1) ควรมหีน่วยง�น/สถ�บนัก�รศกึษ� 

ที่มีคว�มรู้เฉพ�ะด้�น เข้�ไปช่วยพัฒน�ศักยภ�พชุมชน

ต�มคว�มต้องก�รของพืน้ที ่(2) ชมุชนท้องถิน่ ควรทบทวน

ก�รนำ�ใช้หลักปรัชญ�ฯ ของพื้นที่ เพื่อสร้�งคว�มรู้และ

แลกเปลีย่นประสบก�รณ์ร่วมกนั (3) ควรห�แบบอย่�งทีด่ี 

หรอืตวัอย่�งก�รประยกุต์ใช้ปรชัญ�ฯทีป่ระสบคว�มสำ�เรจ็

ให้ชมุชนได้เรยีนรู ้เพือ่เป็นก�รกระตุน้ให้เกดิแรงบนัด�ลใจ

ในก�รนำ�ใช้หลักปรัชญ�ฯ ให้กับพื้นที่ (4) ควรสร้�งผู้นำ�

ก�รเปลี่ยนแปลง/ผู้นำ�รุ่นใหม่ เพื่อกระตุ้นให้ประช�ชน 

โดยเฉพ�ะเด็กและเย�วชนรุ ่นใหม่ มีจิตสำ�นึกในก�ร 

ช่วยเหลือชุมชน และสังคม และ (5) ส่งเสริมให้ชุมชน

รวมกลุ่มและบริห�รจัดก�รกลุ่มที่เป็นระบบ โดยมีระบบ

พี่เลี้ยงหรือมีก�รถอดบทเรียนกระบวนก�รจัดก�รกลุ่ม 

ที่เข้มแข็ง
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สศช. จดัทำ�สรปุบทเรยีนก�รขบัเคลือ่นปรชัญ�ของเศรษฐกจิพอเพยีงสูอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท.) เพือ่เป็นบทเรยีน

ในก�รขับเคลื่อนปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงแก่ อปท. หรือภ�คีก�รพัฒน�อื่นที่สนใจไปปรับใช้ในบริบทพื้นที่ของตนเอง 

ประกอบด้วย ภาคเหนือ 11 แห่ง เช่น  1) ทต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำ�พูน 2) ทต.หนองหล่ม อ.ดอกคำ�ใต้ จ.พะเย� 3) อบต.คอ

รุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 4) ทต.ท่�ข้�ม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ภาคกลาง 11 แห่ง เช่น 1) อบต.บ่อแร่ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยน�ท  

2) อบต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.ก�ญจนบุรี 3) อบต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ร�ชบุรี 4) อบต.หนองส�หร่�ย อ.ดอนเจดีย์ 

จ.สุพรรณบุรี เป็นต้น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 แห่ง เช่น 1) อบต. พิม�น อ.น�แก จ.นครพนม 2) ทต.ท่�คันโท อ.ท่�คันโท 

จ.ก�ฬสินธุ์ 3) อบต.ศรีฐ�น อ.ป่�ติ้ว จ.ยโสธร 4) อบต.โคกจ�น อ.ตระก�รพืชผล จ.อุบลร�ชธ�นี เป็นต้น และ ภาคใต้ 4 แห่ง 

ได้แก่ 1) อบต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขล� 2) อบต.บ้�นควน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 3) ทต.ปล�ยพระย� อ.ปล�ยพระย� จ.กระบี่ 

และ 4) ทต.กะป�ง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมร�ช

ผลการสรุปบทเรียน พบว่� (1) กระบวนการขับเคลื่อน

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีสองรูปแบบ คือ 

ก�รขับเคลื่อนฯ โดย อปท. และก�รขับเคลื่อนฯ โดย

ชุมชน (2) เกิดนวัตกรรมในชุมชนท้องถิ่น อ�ทิ เกิด 

ก�รทดลองและลงมอืปฏบิตัด้ิวยตนเองอย่�งมคีว�มเพยีร 

เกิดข ้อตกลงร ่วมกันระหว ่�ง อปท. กับชุมชนใน 

ก�รขบัเคลือ่นปรชัญ�ฯ เกดิรปูแบบก�รทำ�ง�นแบบมส่ีวนร่วม 

ระหว่�งท้องถิ่น ท้องที่ ภ�คเอกชน ภ�คีอื่นๆ และชุมชน 

(3) ปัจจัยสนับสนุนการนำาใช้หลักปรัชญาฯ ในชุมชน

ท้องถิ่น ได้แก่ ผู้บริห�ร อปท. มีวิสัยทัศน์ ผู้นำ�/แกน

นำ�ชุมชนที่มีคว�มเข้มแข็ง ประช�ชนมีคว�มมุ่งมั่นตั้งใจ

ทำ�ง�นเพื่อส่วนรวม ก�รหนุนเสริมจ�กภ�คีเครือข่�ย 

ศักยภ�พของพื้นที่ อปท. ที่มีคว�มพร้อม และก�รมีทุน

ท�งสังคมสูง (4) ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อน

ปรัชญา คือ ก�รขย�ยตัวของชุมชนเมืองและกระแส

บริโภคนิยม วัตถุนิยม ก�รเปลี่ยนแปลงผู้บริห�ร อปท. 

ส่งผลต่อคว�มต่อเนื่องในนโยบ�ยก�รดำ�เนินง�น และ

ทัศนคติของคนในชุมชนบ�งส่วนยังข�ดคว�มคิดในก�ร

พึ่งตนเอง (5) ข้อเสนอแนะ ได้แก่ ก�รสร้�งและพัฒน�

ผู้นำ�ก�รเปลี่ยนแปลงในก�รขับเคลื่อนปรัชญ�ฯ พัฒน�

ศกัยภ�พบคุล�กรของ อปท. สร้�งและพฒัน�แหล่งเรยีนรู้ 

ในชมุชนท้องถิน่ เชือ่มโยงก�รดำ�เนนิง�นกบัภ�คเีครอืข่�ย  

และประช�สัมพันธ์ เผยแพร่ รูปธรรมก�รขับเคลื่อน/ 

ก�รประยุกต์ใช้หลักปรัชญ�ฯ ผ่�นช่องท�งที่หล�กหล�ย 

สรุปบทเรียนกำรขับเคลื่อนปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผลผลิตที่ เกิดขึ้นจากการขับเคลื่อนปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงโดย อปท. ได้แก่ (1) เกิด อปท.ที่ทำ�

หน้�ทีเ่ป็นศนูย์ก�รเรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีง จำ�นวน 33 แห่ง  

แบ่งเป็นศนูย์เรยีนรูส้มบรูณ์แบบ 26 แห่ง และศนูย์เรยีนรู้ 

เฉพ�ะด้�น 7 แห่ง (2) เกิดแหล่งเรียนรู้ 327 แห่ง และ

วิทย�กรประจำ�แหล่งเรียนรู้ 1,353 คน (3) เกิดครัวเรือน

ต้นแบบจำ�นวน 9,662 ครัวเรือน (4) เกิดองค์กรเครือข่�ย

ทีน่ำ�ใช้ปรชัญ�ของเศรษฐกจิพอเพยีงในพืน้ที ่123 องค์กร

เครือข่�ย/ตำ�บล (5) เกิดผู้นำ�ก�รเปลี่ยนแปลง 871 คน 

และ (6) เกิดข้อตกลงร่วมระหว่�งชุมชนกับ อปท. 65 

เรื่อง และเกิดชุดองค์คว�มรู้ที่เกิดจ�กก�รปฏิบัติจริงของ

ศูนย์ก�รเรียนรู้ในทุก อปท. 
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ผลการดำาเนินงาน

1. ขบัเคลือ่นการพฒันาชมุชนเข้มแขง็ตามปรชัญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  เน้นคว�มต่อเนื่องในก�รขับเคลื่อน 

แผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ ฉบับที่ 11 

ก�รนำ�ใช้ปรชัญ�ของเศรษฐกจิพอเพยีง ก�รตดิต�มคว�ม

ก้�วหน้� และก�รต่อยอดขย�ยผลก�รดำ�เนินง�นในช่วง 

ที่ผ่�นม� เพื่อสนับสนุนและพัฒน�ศักยภ�พของชุมชน 

ท้องถิ่นให้เข้มแข็ง มีทักษะคว�มเชี่ยวช�ญในด้�นต่�งๆ 

ต�มปรชัญ�ของเศรษฐกจิพอเพยีง และส�ม�รถพึง่ตนเอง

ได้ โดยใช้กลไกวุฒิอ�ส�ฯ ขับเคลื่อนง�นร่วมกับภ�คี

เครือข่�ยก�รพัฒน�ในพื้นที่ ดำ�เนินก�รใน 23 จังหวัด 

ได้แก่ จ.อุบลร�ชธ�นี สุรินทร์ นครร�ชสีม� ก�ฬสินธุ์  

บรุรีมัย์ ชยัภมู ิพทัลงุ นครศรธีรรมร�ช สงขล� ยะล� สตลู 

นร�ธวิ�ส เชยีงร�ย เชยีงใหม่ อตุรดติถ์ ลำ�ป�ง ก�ญจนบรุี 

ร�ชบุรี เพชรบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสงคร�ม 

นนทบุรี และวุฒิอ�ส�ฯ กลุ่มสุขภ�พ 

2. งานสร้างเครือข่ายและเชื่อมโยงขยายบทบาท 

การทำางานของวุฒิอาสาฯ ระดับจังหวัดกับภาคี 

การพฒันาในพืน้ที ่โดยก�รจดัประชมุเชงิปฏบิตักิ�รระดบั 

ภ�คใน 4 ภ�ค มวีฒุอิ�ส�ฯ เข้�ร่วมประชมุทัง้หมด 133 คน  

ระหว่�งเดือนกรกฎ�คม – สิงห�คม 2559 เพื่อระดม

คว�มคิดเห็นและนำ�เสนอผลง�นของวุฒิอ�ส�ฯ ให้ทุก 

ภ�คส่วนได้รับทร�บอย่�งกว้�งขว�ง รวมทั้งสร้�ง

กำรขับเคลื่อนปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงโดยวุฒิอำสำธนำคำรสมอง

สศช. ขับเคลื่อนปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่�นกลไกวุฒิอ�ส�ธน�ค�รสมองที่มีอยู่ทั่วประเทศ โดยมีก�รดำ�เนินง�น ดังนี้

และขย�ยเครือข่�ยก�รทำ�ง�นของวุฒิอ�ส�ฯ โดยมี

ประเด็นต่�งๆ เช่น โครงก�รอุทย�นบึงบัวอุบลร�ชธ�นี 

จ.อบุลร�ชธ�น ีโครงก�รชมุชนท้องถิน่จดัก�รตนเอง บ้�น

ทุง่โต๊ะหย๊ะ ต.โคกสกั อ.บ�งแก้ว จ.พทัลงุ โครงก�รอนรุกัษ์

และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ไท – ยวน บ้�นคูบัว จ.ร�ชบุรี  

ศูนย์ก�รเรียนรู้ธน�ค�รสมอง อ.ดอยสะเก็ด จัดทำ�เป็น

ศูนย์ถ่�ยทอดเทคโนโลยีก�รพัฒน�คุณภ�พนำ้� และ 

ศนูย์เรยีนรูก้�รปลกูพชือนิทรย์ีต�มหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง 

เป็นต้น และก�รประส�น สนับสนุน และอำ�นวยคว�ม

สะดวกในก�รทำ�ง�นของวุฒิอ�ส�ธน�ค�รสมองระดับ

จังหวัด ด้วยก�รสนับสนุนค่�ใช้จ่�ยในก�รจัดประชุมวุฒิ

อ�ส�ฯ ระดับจังหวัด ปีละไม่เกิน 3 ครั้ง 9 จังหวัด ได้แก่ 

อุบลร�ชธ�นี ก�ฬสินธุ์ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ อุตรดิตถ์ เชียงใหม่ 

ฉะเชงิเทร� ร�ชบรุ ีและนนทบรุ ี และก�รประส�นอำ�นวย

คว�มสะดวกก�รจัดประชุมวุฒิอ�ส�ฯ จังหวัดนนทบุรี

3. งานสร้างองค์ความรู ้การเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์งาน

ธนาคารสมอง โดยจดัทำ�จลุส�รธน�ค�รสมอง เพือ่เผยแพร่ 

ข้อมูลข่�วส�ร คว�มรู้ และเป็นสื่อกล�งในก�รติดต่อ

สื่อส�รของวุฒิอ�ส�ฯ  รวมทั้งเผยแพร่ประช�สัมพันธ์ไป

ยงัหน่วยง�นต่�งๆ ทัว่ประเทศ ก�รจดัทำ�บอร์ดนทิรรศก�ร

ธน�ค�รสมอง ก�รปรับปรุงข ้อมูลวุฒิอ�ส�ฯ และ 

ก�รเผยแพร่ผลง�นวุฒิอ�ส�ฯ ผ่�นท�งเว็บไซต์ของ สศช.  
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ก�รขบัเคลือ่นก�รพฒัน�ด้�นเศรษฐกจิ 3 เรือ่ง ประกอบด้วย ก�รพฒัน�ระเบยีงเศรษฐกจิภ�คตะวนัออก เขตเศรษฐกจิพเิศษ

ทว�ย และโครงก�รล�นเฉลิมพระเกียรติพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

กำรพัฒนำระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันออก 

กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ

มีเป้�หม�ยในก�รต่อยอดก�รพัฒน�พื้นที่บริเวณ

ช�ยฝั่งทะเลตะวันออก โดยเฉพ�ะพื้นที่ 3 จังหวัด

ภ�คตะวนัออก ได้แก่ ชลบรุ ีระยอง และฉะเชงิเทร� 

ซึ่งเป็นฐ�นก�รผลิตอุตส�หกรรมหลักของประเทศ

ให้เป็นเขตเศรษฐกิจชั้นนำ�ของอ�เซียน เพื่อยก

ระดับขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันของประเทศ ส่งเสริมก�รขย�ยตัวท�งเศรษฐกิจ และยกระดับคุณภ�พชีวิตและร�ยได้

ของประช�ชน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะรองรับก�รลงทุนอุตส�หกรรมซูเปอร์คลัสเตอร์ที่ใช้เทคโนโลยีสูง เช่น คลัสเตอร์ย�น

ยนต์และชิน้ส่วน คลสัเตอร์เครือ่งใช้ไฟฟ้�และอเิลก็ทรอนกิส์ คลสัเตอร์ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม และ  

10 อตุส�หกรรมเป้�หม�ยของประเทศ ทัง้อตุส�หกรรมเดมิทีม่ศีกัยภ�พและอตุส�หกรรมอน�คต ควบคูก่บัก�รพฒัน�ระบบ

คมน�คมขนส่งและโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยงทั้งระบบและบูรณ�ก�รอย่�งมีประสิทธิภ�พ ก�รให้สิทธิประโยชน์และก�รอำ�นวย

คว�มสะดวกแก่นักลงทุน รวมทั้งก�รพัฒน�เมือง สภ�พแวดล้อม และระบบส�ธ�รณูปโภคส�ธ�รณูปก�ร เพื่อรองรับก�ร

ขย�ยตัวของกิจกรรมท�งเศรษฐกิจและก�รเจริญเติบโตในพื้นที่

ผลการดำาเนินงานปี 2559

1. เสนอโครงการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก

ต่อคณะรัฐมนตรีพิจ�รณ� เมื่อวันที่ 28 มิถุน�ยน 2559 

โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักก�รโครงก�ร และ

มอบให้รองน�ยกรัฐมนตรี (น�ยสมคิด  จ�ตุศรีพิทักษ์) 

ร่วมกับหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง พิจ�รณ�จัดทำ�แผนก�ร

ดำ�เนนิโครงก�รและงบประม�ณค่�ใช้จ่�ยในปีงบประม�ณ 

พ.ศ. 2560-2561 เพื่อนำ�เสนอคณะรัฐมนตรี โดยให้มี

ร�ยละเอียดครอบคลุมประเด็นก�รลงทุนด้�นโครงสร้�ง

พื้นฐ�นด้�นก�รขนส่ง พลังง�น ส�ธ�รณูปโภคและ

ส�ธ�รณูปก�ร ผังเมืองและก�รใช้ประโยชน์ที่ดิน ก�ร

บริห�รจัดก�รสิ่งแวดล้อม ขยะ และมลภ�วะต่�งๆ ทั้งนี้ 

ให้คำ�นึงถึงผลกระทบท�งด้�นสิ่งแวดล้อมและประช�ชน

ในพื้นที่ กฎหม�ยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพ�ะก�ร

ให้สิทธิประโยชน์เพื่อสนับสนุนและดึงดูดก�รลงทุนจ�ก

ภ�คเอกชน รวมทั้งก�รจัดตั้งศูนย์บริก�รเบ็ดเสร็จก�ร

ลงทุน (One Stop Service) เพื่ออำ�นวยคว�มสะดวกแก่

นักลงทุน และก�รพัฒน�ศูนย์ซ่อมบำ�รุงอ�ก�ศย�น

2. จดัทำาแผนงานพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก  

(พ.ศ. 2560-2564) โดยประส�นและบูรณ�ก�รข้อมูล

จ�กหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 4 แผนง�นย่อย 

ได้แก่ (1) แผนง�นพัฒน�อุตส�หกรรมศักยภ�พ (2) 

แผนง�นพัฒน�คมน�คมและโลจิสติกส์ และ (3) แผน

ง�นพัฒน�เมือง ระบบส�ธ�รณูปโภค ส�ธ�รณูปก�ร 

สิ่งแวดล้อมเมือง ท่องเที่ยว และส�ธ�รณสุข และ (4) ก�ร

บริห�รจัดก�ร รวมทั้งสิ้นจำ�นวน 173 โครงก�ร กรอบ

วงเงินลงทุนรวม 712,645.23 ล้�นบ�ท

3. จัดการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนา

พื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (คนพ.) ครั้งที่ 



รำยงำนประจ�ำปี 255940

1/2559 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิก�ยน 2559 ณ ตึกสันติไมตรี 

หลงัใน ทำ�เนยีบรฐับ�ล โดยมนี�ยกรฐัมนตร ีเป็นประธ�น

ก�รประชมุ ซึง่ทีป่ระชมุมมีต ิ(1) เหน็ชอบโครงก�รสำ�คญั

ภ�ยใต้แผนง�นพัฒน�ระเบียงเศรษฐกิจภ�คตะวันออก 

(พ.ศ. 2560-2564) ที่มีคว�มจำ�เป็นต้องเร่งดำ�เนินก�ร

ในปี 2560 จำ�นวน 48 โครงก�ร วงเงินรวม 6,992.67 

ล้�นบ�ท โดยให้ขอรับก�รสนับสนุนจ�กงบประม�ณ

ร�ยจ่�ยประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2560 งบกล�ง 

ร�ยก�รเงินสำ�รองจ่�ยเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำ�เป็น และ

ให้หน่วยง�นที่เกี่ยวข้องทำ�คว�มตกลงในร�ยละเอียดกับ

สำ�นักงบประม�ณ (2) มอบหม�ยกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

พิจ�รณ�ดำ�เนินง�นเพื่อเร ่งรัดสนับสนุนก�รพัฒน�

ระเบยีงเศรษฐกจิภ�คตะวนัออกให้บรรลผุลในท�งปฏบิตัิ

โดยเรว็ภ�ยใน 1-3 ปี ประกอบด้วย อตุส�หกรรมศกัยภ�พ 

สิทธิประโยชน์ และก�รประช�สัมพันธ์ คมน�คมและ 

โลจิสติกส์ เขตก�รค้�เสรี (Free Trade Zone) ไฟฟ�้

และพลังง�น ระบบนำ้� ก�รพัฒน�เมือง และสิ่งแวดล้อม

เมือง ก�รท่องเที่ยว ส�ธ�รณสุข เทคโนโลยีส�รสนเทศ

และก�รสื่อส�ร นวัตกรรมรองรับอุตส�หกรรมศักยภ�พ 

ก�รแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่�สินค้�เกษตร ตลอดจนก�ร

พัฒน�กำ�ลังคนรองรับก�รพัฒน�อุตส�หกรรมอน�คต

ของประเทศ และ (3) มอบหม�ยสำ�นกัง�นคณะกรรมก�ร

พฒัน�ก�รเศรษฐกจิและสงัคมแห่งช�ต ิประส�นกระทรวง

ที่ เกี่ยวข้องแต่งตั้งคณะอนุกรรมก�รเพื่อขับเคลื่อน 

ก�รพัฒน�ระเบียงเศรษฐกิจภ�คตะวันออกให้บรรลุผล 

ในท�งปฏิบัติต่อไป

เขตเศรษฐกิจพิเศษทวำย

มีเป้�หม�ยในก�รพัฒน�ให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ครบวงจร และมโีครงสร้�งพืน้ฐ�นทีม่มี�ตรฐ�นระดบัโลก 

ตั้งอยู ่ที่ เมืองทว�ย ภ�คตะน�วศรี ท�งตอนใต้ของ

ส�ธ�รณรัฐแห ่งสหภ�พเมียนม� ซึ่ งอยู ่ปล�ยสุด 

ทิศตะวันตกของระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ของอนุภูมิภ�ค

ลุ่มนำ้�โขง โดยเป็นส่วนหนึ่งของแผนแม่บทเชื่อมโยงเส้น

ท�งคมน�คมขนส่งอ�เซียน เพื่อเปิดเส้นท�งก�รค้�ก�รลงทุนและประตูเศรษฐกิจฝั่งตะวันตกให้เป็นช่องท�งลัดโลจิสติกส์

ของภูมิภ�ค ช่วยลดระยะเวล�และต้นทุนในก�รค้�ระหว่�งประเทศ สร้�งโอก�สท�งเศรษฐกิจ เป็นฐ�นท�งธุรกิจก�รค้� 

ก�รลงทุน สร้�งโอก�สในก�รขย�ยฐ�นอุตส�หกรรมเชื่อมโยงและเสริมกิจกรรมในห่วงโซ่อุปท�นกับพื้นที่เศรษฐกิจหลัก

ของไทย เชื่อมโยงเศรษฐกิจอ�เซียนกับโลกตะวันตกม�กขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระตุ้นกิจกรรมท�งเศรษฐกิจอุตส�หกรรม ก�รค้�  

ก�รลงทุน ตลอดแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ของอนุภูมิภ�คลุ่มนำ้�โขง

ก�รพัฒน�เขตเศรษฐกิจพิเศษทว�ยเป็นคว�มร่วมมือระหว่�งประเทศไทยและส�ธ�รณรัฐแห่งสหภ�พเมียนม� ต�มนโยบ�ย

รัฐบ�ลในก�รร่วมพัฒน�เศรษฐกิจไปด้วยกันกับประเทศเพื่อนบ�้น โดย สศช. ได้รับมอบหม�ยให้เป็นฝ่�ยเลข�นุก�รร่วม 

ในคณะกรรมก�รร่วมระดับสูงระหว�่งไทย–เมียนม� เพื่อก�รพัฒน�เขตเศรษฐกิจพิเศษทว�ยและพื้นที่โครงก�รที่เกี่ยวข้อง 

(Joint High-level Committee: JHC) และคณะกรรมก�รประส�นง�นร่วมฯ (Joint Coordinating Committee: JCC) 
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ผลการดำาเนินงาน

1. จัดทำาข้อวิเคราะห์ รายงานความก้าวหน้า สรุปผล

การประชุมต่างๆ เสนอรองนายกรัฐมนตรีทราบ โดยได้

เสนอคณะรฐัมนตรรีบัทร�บผลก�รประชมุคณะกรรมก�ร

ร่วมระดบัสงูฯ (JHC) ครัง้ที ่5 ผลก�รประชมุส�มฝ่�ยอย่�ง

เป็นท�งก�รระหว่�งไทย–เมยีนม�–ญีปุ่น่ รวมถงึแนวท�ง

พัฒน�เขตเศรษฐกิจพิเศษทว�ยในระยะต่อไป

2. จัดการประชุมหารือร่วมกับผู้แทนรัฐบาลเมียนมา  

2 ครัง้ เมือ่วนัที ่17 พฤษภ�คม 2559 และวนัที ่16 สงิห�คม  

2559 โดยมีก�รห�รือร่วมกับรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวง

ว�งแผนและก�รคลัง (U Kyaw Win) รัฐมนตรีว่�ก�ร

กระทรวงพ�ณิชย์ (Dr. Than Myint) คณะที่ปรึกษ�

ด้�นเศรษฐกิจของรัฐบ�ลเมียนม� และเจ้�หน้�ที่ระดับ

สูงจ�กหน่วยง�นที่ เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข ้อมูลพื้นฐ�น 

ก�รพฒัน�เขตเศรษฐกจิพเิศษทว�ย ตดิต�มคว�มก้�วหน้�

โครงก�รเขตเศรษฐกิจพิเศษทว�ยระยะแรก และห�รือ 

ก�รดำ�เนินง�นในระยะต่อไปเพื่อขับเคลื่อนโครงก�รเขต

เศรษฐกิจพิเศษทว�ย

3. ร ่วมการประชุมหารือกับผู ้แทนรัฐบาลญี่ปุ ่น 

เพื่อห�รือประเด็นคว�มร่วมมือระหว่�งประเทศในก�ร

สนับสนุนก�รพัฒน�เขตเศรษฐกิจพิเศษทว�ย และ

ดำ�เนินก�รให้ประเทศญี่ปุ่นเข้�ร่วมสนับสนุนก�รพัฒน�

เขตเศรษฐกิจพิเศษทว�ยอย่�งเป็นท�งก�ร โดยรัฐบ�ล

ญี่ปุ่นร่วมลงทุนกับประเทศไทยและเมียนม�ในนิติบุคคล

เฉพ�ะกิจ (SPV) ซึ่งเป็นกลไกคว�มร่วมมือของทั้ง 3 

ประเทศเพื่อสนับสนุนคณะกรรมก�รเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ทว�ย ให้ก�รพัฒน�โครงก�รทว�ยมีคว�มโปร่งใส 

เปิดกว้�งสำ�หรับนักลงทุนน�น�ช�ติ และเป็นไปต�ม

ม�ตรฐ�นส�กล

4. ประชมุหารอืร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องฝ่ายไทย 

รวมไม่ตำ่ากว่า 10 ครั้ง เช่น กระทรวงก�รต่�งประเทศ 

กระทรวงก�รคลัง กระทรวงคมน�คม กระทรวงพลังง�น 

สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รคลัง กรมท�งหลวง สำ�นักง�น

คว�มร่วมมือพัฒน�เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้�น 

(องค์ก�รมห�ชน) และคณะที่ปรึกษ�รองน�ยกรัฐมนตรี 

เป็นต้น เพื่อประส�นติดต�มคว�มก้�วหน้�และห�รือใน

ประเด็นต่�งๆ ที่สำ�คัญต่อก�รขับเคลื่อนโครงก�รพัฒน�

เขตเศรษฐกิจพิเศษทว�ย

โครงกำรลำนเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ลานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เป็นโครงก�รที่มีลำ�ดับคว�มสำ�คัญสูงสุดต�มแผน

แม่บทก�รพฒัน�พืน้ทีถ่นนร�ชดำ�เนนิ  เป็นศนูย์ก�รเรยีนรูส้ำ�หรบัเดก็และเย�วชนเพือ่สนองพระร�ชดำ�รขิองพระบ�ทสมเดจ็ 

พระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช รวมทั้งมีส่วนเรียนรู้ถ�วรเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับพระร�ชกรณียกิจให้ถูกต้องและ 

เพื่อเทิดพระเกียรติที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระร�ชกรณียกิจในด้�นต่�งๆ เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรช�วไทย 

โครงก�รนีต้ัง้อยู ่ณ จดุทีเ่ปน็ประตสููเ่ก�ะกรงุรตันโกสนิทรซ์ึง่เปน็หวัใจของพระบรมร�ชจกัรวีงศ ์ณ ถนนร�ชดำ�เนนิกล�ง บรเิวณ

สำ�นักง�นสล�กกินแบ่งรัฐบ�ลเดิม มีเนื้อที่ประม�ณ 5 ไร่ แบบของอ�ค�รพร้อมด้วยล�นอเนกประสงค์และสวนส�ธ�รณะ 

ม�จ�กก�รประกวดแบบ ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประช�ชนทั่วไปมีส่วนร่วมในก�รเฉลิมพระเกียรติฯ ลักษณะ

ของอ�ค�รที่ชนะก�รประกวดแบบมีแนวคว�มคิดม�จ�กพระน�มของพระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช  

โดยมีลักษณะที่เรียบง่�ย ใช้แผ่นดินเผ�เป็นผิวอ�ค�รและใช้ดินเป็นส่วนประกอบหลัก โดยกำ�หนดให้มีคว�มกลมกลืนกับ

อ�ค�รข้�งเคียงและมีรูปลักษณ์ที่ทันสมัย

กลไกก�รขบัเคลือ่นโครงก�รฯ คอื คณะกรรมก�รบรหิ�รก�รพฒัน�พืน้ทีพ่เิศษถนนร�ชดำ�เนนิ (กบพร.) มรีองน�ยกรฐัมนตรี 
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ความก้าวหน้าสำาคัญ คือ คณะรักษ�คว�มสงบแห่งช�ติ 

มมีตเิมือ่วนัที ่19 สงิห�คม 2557 อนมุตักิ�รดำ�เนนิโครงก�ร

ล�นเฉลมิพระเกยีรตพิระบ�ทสมเดจ็พระเจ้�อยูห่วัภมูพิล

อดุลยเดชและมอบหม�ยกรุงเทพมห�นครเป็นหน่วยง�น

รับผิดชอบก�รก่อสร้�งและบริห�รโครงก�รฯ โดยรัฐบ�ล

จัดสรรงบประม�ณค่�ก่อสร้�งและออกแบบล�นเฉลิม 

พระเกยีรตฯิ รวมทัง้อนมุตัหิลกัก�รโครงก�รฯ โดยใช้แบบ

ที่ชนะก�รประกวด ต่อม�คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 

17 สิงห�คม 2559 มอบหม�ยให้กรุงเทพมห�นครและ

หน่วยง�นที่เกี่ยวข้องดำ�เนินง�นออกแบบและก่อสร้�ง 

โครงก�รฯ โดยเห็นชอบร่�งข้อกำ�หนดก�รจ้�งโครงก�ร 

จ้�งผู ้ออกแบบล�นเฉลิมพระเกียรติฯ ของกรุงเทพ- 

มห�นครและให้เพิ่มง�นขุดค้นท�งโบร�ณคดีและง�น

จัดนิทรรศก�ร ปัจจุบันกรุงเทพมห�นครได้รับจัดสรร 

งบประม�ณเพื่อจ้�งออกแบบร�ยละเอียดศูนย์ก�รเรียน

รู้ล�นเฉลิมพระเกียรติฯ แล้ว ค�ดว่�จะเริ่มง�นออกแบบ

ร�ยละเอียดได้ภ�ยในต้นปี 2560 และเริ่มก่อสร้�งได้

ภ�ยในเดือนธันว�คม 2560

(น�ยสมคิด จ�ตุศรีพิทักษ์) เป็นประธ�น มี สศช.และสำ�นักง�นทรัพย์สินส่วนพระมห�กษัตริย์ เป็นกรรมก�รและเลข�นุก�ร

ร่วม มีหน้�ที่หลักในก�รจัดทำ�และเสนอนโยบ�ยและแผนยุทธศ�สตร์ก�รบริห�รก�รพัฒน�พื้นที่พิเศษถนนร�ชดำ�เนินต่อ

คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจ�รณ�อนุมัติ

กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำด้ำนสังคม

รำยงำนกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้�ำของประเทศไทย ปี 2558

ผลการดำาเนินงาน สถ�นก�รณ์คว�มย�กจนของ

ประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น  โดยพบว่� สัดส่วนคนจน

ของประเทศไทย ปี 2558 ลดลงจ�กร้อยละ 10.53 ในปี 

2557 ม�อยู่ที่ร้อยละ 7.2 คิดเป็นจำ�นวนคนจนประม�ณ 

4.8 ล้�นคน และช่องว่�งคว�มย�กจน (Poverty gap)  

ลดลงจ�ก ร้อยละ 1.85 ในปี 2557 เหลือร้อยละ 1.14 

ในปี 2558 ส่วนคว�มรุนแรงของปัญห�คว�มย�กจน 

ลดลง จ�กร้อยละ 0.51 ในปี 2557 เหลือร้อยละ 0.3 ในปี  

2558 ซึ่งเป็นสัญญ�ณที่ดีว่�ปัญห�คว�มย�กจนเรื้อรัง 

(Chronic poverty) ได้ลดลงอย่�งต่อเนื่อง อย่�งไรก็ดี  

ยงัมสีดัส่วนคนจนม�กกว่�ร้อยละ 2.24 หรอืประม�ณ 1.5 

ล้�นคน ทีต้่องได้รบัก�รช่วยเหลอืเพือ่ให้ก�รดำ�รงชวีติดขีึน้ 

ห�กพจิ�รณ�ร�ยภ�ค พบว่� คว�มย�กจนยงัคงกระจกุตวั 

หน�แน่นอยู่ในภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ ภ�คใต้ และ 

ภ�คเหนอื โดยมสีดัส่วนคนจนร้อยละ 10.30 ร้อยละ 9.92 

และร้อยละ 8.87 ของประช�กรในแต่ละภ�ค ต�มลำ�ดับ 

ซึ่งประช�กรส่วนใหญ่มีระดับก�รศึกษ�ตำ่� มีอ�ชีพหลัก 

อยู่ในภ�คก�รเกษตรและเป็นแรงง�นนอกระบบ

สถ�นก�รณ์คว�มเหลื่อมลำ้�ด้�นร�ยได้ของประเทศไทย  

ปี 2558 ดีขึ้นเพียงเล็กน้อย โดยค่�สัมประสิทธิ์คว�ม 

ไม่เสมอภ�คด้�นร�ยได้ (Gini Coefficient) ลดลงเลก็น้อย 

จ�ก 0.465 ในปี 2557 ลดลงเหลือ 0.445 ในปี 2558 

สำานกัพฒันาฐานข้อมลูและตวัชีว้ดัภาวะสงัคมในฐ�นะหน่วยง�นหลกัในก�รจดัทำ�เส้นคว�มย�กจน

อย่�งเป็นท�งก�รได้จัดทำ�ร�ยง�นก�รวิเคร�ะห์สถ�นก�รณ์คว�มย�กจนและคว�มเหลื่อมลำ้�ของ

ประเทศไทยเป็นประจำ�ทุกปี เพื่อติดต�มสถ�นก�รณ์คว�มย�กจนและคว�มเหลื่อมลำ้�ในสังคมไทย

ในมิติต่�งๆ พร้อมทั้งก�รดำ�เนินก�รของภ�ครัฐในก�รแก้ปัญห�คว�มย�กจนและลดคว�มเหลื่อมลำ้�
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แสดงให้เหน็ว่�คว�มเหลือ่มลำ�้ด้�นร�ยได้ของประเทศไทย

อยู่ในระดับป�นกล�ง และเมื่อพิจ�รณ�คว�มเหลื่อมลำ้�

ด้�นร�ยได้ระหว่�งกลุม่รวยสดุกบักลุม่จนสดุยงัคงมคีว�ม

แตกต่�งกนัถงึ 22.1 เท่� และยงัพบว่�มคีว�มเหลือ่มลำ�้ใน

ด้�นอืน่ทีม่ใิช่ร�ยได้ อ�ท ิคว�มเหลือ่มลำ�้ด้�นก�รถอืครอง 

ที่ดิน โดยกลุ ่มผู ้ถือครองที่ดินม�กที่สุดร ้อยละ 10 

(Decile10) มีสัดส่วนก�รถือครองที่ดินม�กถึงร้อยละ 

61.48 ของที่ดินทั้งหมด คว�มเหลื่อมลำ้�ด้�นก�รศึกษ� 

โดยกลุ่มประช�กร 10% ที่มีฐ�นะคว�มเป็นอยู่ที่ดีที่สุด 

(Decile 10) มีโอก�สเข้�ถึงก�รศึกษ�ระดับมัธยมปล�ย 

(รวม ปวช.) ถงึร้อยละ 70.1 เทยีบกบักลุม่ประช�กร 10% 

ที่มีฐ�นะด้อยสุด (Decile 1) ที่เข้�ถึงได้เพียงร้อยละ 38.9 

เท่�นั้น คว�มเหลื่อมลำ้�ด้�นส�ธ�รณสุข พบว่� บุคล�กร

ท�งก�รแพทย์โดยเฉพ�ะแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร 

ยงัคงกระจกุตวัหน�แน่นอยูใ่นกรงุเทพมห�นคร แต่ในภ�ค

ตะวันออกเฉียงเหนือมีก�รกระจุกตัวน้อยที่สุด 

แนวทางการขบัเคลือ่นในระยะต่อไปเพือ่บรรลเุป้าหมาย

แผนฯ 12 ก�รเพิ่มโอก�สก�รเข้�ถึงบริก�รพื้นฐ�นท�ง

สังคมของภ�ครัฐเป็นกระบวนก�รสำ�คัญในก�รลดคว�ม

ย�กจนและคว�มเหลื่อมลำ้�ในสังคมไทย โดยก�รขย�ย

โอก�สในก�รเข้�ถงึก�รศกึษ�ทีม่คีณุภ�พให้แก่เดก็ย�กจน

และอยู่ในพื้นที่ห่�งไกล ก�รกำ�หนดนโยบ�ยก�รคลังเพื่อ

ลดคว�มเหลื่อมลำ้�ในสังคม เช่น เพิ่มก�รจัดเก็บภ�ษีจ�ก

ฐ�นทรพัย์สนิ ก�รจดัสวสัดกิ�รสงัคมให้ตรงกลุม่เป้�หม�ย 

เพียงพอและเหม�ะสม จะส�ม�รถช่วยลดปัญห�คว�ม

ย�กจนและคว�มเหลื่อมลำ้�ในสังคมไทยได้ เป็นต้น

กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

ก�รขบัเคลือ่นก�รพฒัน�ด้�นเกษตร ทรพัย�กร 

ธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม 1 เรื่อง ได้แก่ 

โครงก�รก�รบริห�รคว�มต่อเนื่องท�งธุรกิจ

ในระดับพื้นที่ (Area Business Continuity 

Management: BCM)

โครงกำรกำรบริหำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจในระดับพื้นที่ (Area Business Continuity  

Management : BCM) 

สศช. เหน็คว�มสำ�คญัและคว�มจำ�เป็นในก�รมแีผนรองรบัสถ�นก�รณ์ภยัพบิตั ิเพือ่ให้ทัง้หน่วยง�นของรฐั และเอกชนส�ม�รถ

ดำ�เนินง�นได้อย่�งต่อเนื่องแม้ในย�มวิกฤต ต�มแนวท�งในแผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 

– 2564) ที่ได้ให้คว�มสำ�คัญกับก�รเพิ่มประสิทธิภ�พก�รบริห�รจัดก�รเพื่อลดคว�มเสี่ยงจ�กภัยพิบัติและลดคว�มสูญเสีย 

ในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจ�กส�ธ�รณภัย ก�รเสริมสร้�งขีดคว�มส�ม�รถในก�รเตรียมคว�มพร้อมและก�รรับมือกับ 

ภยัพบิตั ิจงึได้ร่วมมอืกบัองค์ก�รคว�มร่วมมอืระหว่�งประเทศของญีปุ่น่ (Japan International Cooperation Agency: JICA) 

จดัทำ�โครงก�รก�รบรหิ�รคว�มต่อเนือ่งท�งธรุกจิในระดบัพืน้ที ่(Area BCM) โดยมอบหม�ยให้ศนูย์เตรยีมคว�มพร้อมป้องกนั

ภัยพิบัติแห่งเอเซีย (Asian Disaster Preparedness Center: ADPC) เป็นที่ปรึกษ�โครงก�รและผู้ประส�นง�นกิจกรรม 

ภ�ยใต้โครงก�รนำ�ร่อง Area BCM ในบริเวณสวนอุตส�หกรรมบ�งกะดี จังหวัดปทุมธ�นี โดยใช้กรณีอุทกภัยเป็นกรณี
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ศึกษ� มีระยะเวล�โครงก�ร 15 เดือน (ต.ค. 58 – ธ.ค. 59)  โดยมีก�รจัดตั้งคณะกรรมก�รและคณะทำ�ง�น จำ�นวน 3 ระดับ  

ได้แก่ 1) ระดับช�ติ – คณะกรรมก�รขับเคลื่อนโครงก�รก�รบริห�รคว�มต่อเนื่องท�งธุรกิจในระดับพื้นที่ มีหน้�ที่ใน 

ก�รกำ�กับ ติดต�มโครงก�รและให้คำ�แนะนำ� ตลอดจนส่งเสริมก�รขย�ยผลโครงก�ร Area BCM ให้เกิดขึ้นในระดับประเทศ 

โดยมีเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ เป็นประธ�น ผู้แทนจ�กหน่วยง�นในส่วนกล�ง 

ที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมก�ร โดยมี สศช. และกรมป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัยเป็นฝ่�ยเลข�นุก�รร่วม 2) ระดับจังหวัด -  

คณะกรรมก�รอำ�นวยก�รจัดทำ�โครงก�ร Area BCM จังหวัดปทุมธ�นี มีหน้�ที่ในก�รผลักดันก�รดำ�เนินง�นโครงก�รฯ  

ในระดบัพืน้ที ่และส่งเสรมิให้เกดิกระบวนก�รมส่ีวนร่วมจ�กทกุภ�คส่วน ม ีผวจ.ปทมุธ�น ีเป็นประธ�น ผูแ้ทนหน่วยง�นทีจ่ำ�เป็น

ต่อก�รขับเคลื่อนโครงก�รฯ ในระดับจังหวัดร่วมเป็นกรรมก�ร และหัวหน้�สำ�นักง�นจังหวัดปทุมธ�นี เป็นเลข�นุก�ร และ  

3) ระดบัท้องถิน่ - คณะทำ�ง�นโครงก�ร Area BCM จงัหวดัปทมุธ�น ีมหีน้�ทีใ่นก�รจดัทำ�แผนบรหิ�รคว�มต่อเนือ่งท�งธรุกจิ

ในระดับพื้นที่ในทุกขั้นตอนของกระบวนก�ร มีน�ยกเทศมนตรีตำ�บลบ�งกะดี เป็นประธ�น ผู้แทนจ�กหน่วยง�นทั้งภ�ครัฐ

และเอกชน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง และเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในก�รจัดทำ�โครงก�รฯ ในพื้นที่ ร่วมเป็นคณะทำ�ง�น และ

ผู้จัดก�รอ�วุโส บริษัทสวนอุตส�หกรรมบ�งกะดี จำ�กัด เป็นเลข�นุก�ร

ผลก�รดำ�เนินง�นในปี 2559 ที่สำ�คัญ เช่น 1) ก�รสร้�ง

คว�มเข้�ใจร่วมกันระหว่�งหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องให้

เห็นคว�มสำ�คัญและคว�มจำ�เป็นในก�รมีแผนรองรับ

สถ�นก�รณ์ภัยพิบัติในระดับพื้นที่ เพื่อให้ทั้งหน่วยง�น

ของรัฐ และเอกชนส�ม�รถดำ�เนินง�นได้อย่�งต่อเนื่อง 

ลดคว�มเสีย่งจ�กภยัพบิตัแิละลดคว�มสญูเสยีในชวีติและ

ทรัพย์สินที่เกิดจ�กส�ธ�รณภัย 2) ก�รศึกษ�วิเคร�ะห์

พืน้ทีน่ำ�ร่องบรเิวณสวนอตุส�หกรรมบ�งกะด ีจ.ปทมุธ�นี 

ทั้งด้�นก�ยภ�พ เศรษฐกิจและสังคม คว�มเสี่ยงจ�กภัย

พิบัติในพื้นที่ โดยเฉพ�ะอุทกภัย ก�รจำ�ลองสถ�นก�รณ์

ภัยพิบัติและวิเคร�ะห์ผลกระทบท�งธุรกิจระดับพื้นที่ 

วิเคร�ะห์ศักยภ�พในก�รป้องกันและบรรเท�อุทกภัย

ทั้งคว�มส�ม�รถของภ�ครัฐ เอกชน และชุมชนในพื้นที่  

3) กำ�หนดกลยทุธ์และม�ตรก�ร (Area BCM) ทัง้ม�ตรก�ร

เพื่อลดภัยพิบัติ และม�ตรก�รเพื่อพัฒน�ศักยภ�พใน 

ก�รดำ�เนนิธรุกจิอย่�งต่อเนือ่ง และ จดัทำ�แผนปฏบิตักิ�ร

ก�รบริห�รคว�มต่อเนื่องท�งธุรกิจในระดับพื้นที่ (Area 

Business Continuity Plan: Area BCP) บริเวณสวน

อุตส�หกรรมบ�งกะดี จ.ปทุมธ�นี โดยกำ�หนดม�ตรก�ร

ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกันดำ�เนินก�ร เป็นต้น

แนวท�งขับเคลื่อนต่อไป ให้กรมป้องกันและบรรเท�

ส�ธ�รณภยั กระทรวงมห�ดไทย นำ�แผนก�รบรหิ�รคว�ม

ต่อเนื่องท�งธุรกิจในระดับพื้นที่ บริเวณสวนอุตส�หกรรม

บ�งกะดี จ.ปทุมธ�นี ไปเป็นตัวอย่�งในก�รดำ�เนินก�ร

ขับเคลื่อนขย�ยผลในวงกว้�งต่อไป รวมทั้งให้หน่วยง�น

ที่เกี่ยวข้องทั้งภ�ครัฐและเอกชนนำ�แนวท�งก�รจัดทำ�

แผนก�รบริห�รคว�มต่อเนื่องท�งธุรกิจในระดับพื้นที่ 

ไปใช้ประโยชน์ต่อไปด้วย
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กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำพื้นที่พัฒนำพิเศษเฉพำะ

ก�รขับเคลื่อนก�รพัฒน�พื้นที่พัฒน�พิเศษเฉพ�ะ 1 เรื่อง ได้แก่ โครงก�รเมืองต้นแบบ “ส�มเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 

โครงกำรเมืองต้นแบบ “สำมเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 

จ�กก�รประชุมคณะกรรมก�รร่วมภ�ครัฐและเอกชนเพื่อ

แก้ไขปัญห�ท�งเศรษฐกิจ (กรอ.) ณ จังหวัดนร�ธิว�ส  

เมือ่วนัที ่25 กรกฎ�คม 2559 ซึง่น�ยกรฐัมนตรเีป็นประธ�น 

ได้มอบหม�ยให้ สศช. ศอ.บต. และหน่วยง�นภ�ครัฐ  

รวมทั้งภ�คเอกชนที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกล�งและในพื้นที่  

จดัทำ�ร�ยละเอยีดโครงก�รเมอืงต้นแบบ “ส�มเหลีย่มมัน่คง 

มั่งคั่ง ยั่งยืน”เสนอรองน�ยกรัฐมนตรีด้�นคว�มมั่นคงและ

ด้�นเศรษฐกิจพิจ�รณ�ก่อนนำ�เสนอคณะรัฐมนตรีต�ม 

ขั้นตอนต่อไป

ผลการดำาเนินงาน สศช. ได้จัดทำ�ร�ยละเอียดโครงก�รฯ 

เสนอคณะกรรมก�รขับเคลื่อนก�รแก้ไขปัญห�จังหวัด

ช�ยแดนภ�คใต้ (คปต.) และคณะรัฐมนตรีต�มลำ�ดับ 

โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 

เห็นชอบหลักการและแนวทางการดำาเนินงานของ

โครงการเมืองต้นแบบฯ ตามที่ สศช. เสนอ เพื่อพัฒน�

เศรษฐกิจในพื้นที่ 3 อำ�เภอนำ�ร่องของจังหวัดปัตต�นี 

นร�ธิว�ส และยะล� ซึ่งมีคว�มพร้อมด้�นคว�มมั่นคง

ปลอดภัย ให้เป็นเมืองต้นแบบที่มีก�รพัฒน�ในลักษณะ

พื้นที่พัฒน�พิเศษเฉพ�ะ ประกอบด้วย ก�รพัฒน�

อำ�เภอหนองจิก จังหวัดปัตต�นี เป็น “เมืองต้นแบบ

อตุส�หกรรมแปรรปูก�รเกษตร” พฒัน�อำ�เภอสไุหงโก-ลก  

จงัหวดันร�ธวิ�ส เป็น “ศนูย์กล�งก�รค้�ช�ยแดนระหว่�ง

ประเทศ” และพัฒน�อำ�เภอเบตง จังหวัดยะล� เป็น 

“เมืองต้นแบบก�รพัฒน�ที่พึ่งพ�ตนเองอย่�งยั่งยืน”  

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒน�จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ให้

เป็นพื้นที่เศรษฐกิจเฉพ�ะ และกระตุ้นให้เกิดก�รลงทุน 

นำ�ไปสู่ก�รขย�ยตัวท�งเศรษฐกิจในพื้นที่ และขย�ยผล 

ไปยังพื้นที่ใกล้เคียง ส�ม�รถยกระดับคุณภ�พชีวิต

ประช�ชนจ�กก�รสร้�งง�น สร้�งร�ยได้ที่มั่นคงให้กับ

ประช�ชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง และทำ�ให้จังหวัด

ช�ยแดนภ�คใต้มีพื้นที่ปลอดภัยเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นก�ร

สนับสนุนก�รแก้ไขปัญห�คว�มไม่สงบในพื้นที่ และ

ส�ม�รถรองรับก�รพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมในระยะ 

ต่อไปได้ โดยมีกลไกก�รขับเคลื่อนก�รดำ�เนินง�นผ่�น

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการเมืองต้นแบบฯ 

ภ�ยใต้ คปต. ซึ่งมีรัฐมนตรีประจำ�สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี

เป็นประธ�น หน่วยง�นที่เกี่ยวข้องเป็นคณะกรรมก�ร 

และเลข�ธิก�ร ศอ.บต. เป็นฝ่�ยเลข�นุก�ร ทำ�หน้�ที่

กำ�หนดนโยบ�ยและแผนยทุธศ�สตร์ก�รพฒัน� พจิ�รณ� 

กลั่นกรองโครงก�ร และติดต�มประเมินผล

แนวทางการพฒันาทีส่ำาคญั คอืก�รกำ�หนดและประก�ศ

พื้นที่ 3 อำ�เภอดังกล่�วให้เป็นพื้นที่พัฒน�พิเศษเฉพ�ะ 

และแบ่งก�รพฒัน�เป็น 3 ระยะ คอื (1) ระยะเร่งด่วนเพือ่

เสริมสร้างบรรยากาศการลงทุน เช่น ออกม�ตรก�รด้�น

สิทธิประโยชน์ก�รลงทุน ม�ตรก�รก�รคลัง ภ�ษีเงินได้  

จัดตั้งกลไกขับเคลื่อน ติดต�มและประเมินผล สร้�งคว�ม

เชื่อมั่นด้�นคว�มปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พัฒน�

ระบบเทคโนโลยแีละก�รสือ่ส�ร และศกึษ�วจิยัสนบัสนนุ

ก�รพัฒน�เมืองต้นแบบ เป็นต้น (2) ระยะ 2 ปีถัดมา

เพือ่สนบัสนนุการลงทนุระยะแรก ให้คว�มสำ�คญักบัก�ร

แปรรูป ขย�ยพื้นที่และพัฒน�คุณภ�พผลผลิตก�รเกษตร

เพื่อจำ�หน่�ยเป็นสินค้�และวัตถุดิบให้ตอบสนองคว�ม
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ต้องก�รของตล�ดและอุตส�หกรรมก�รเกษตร พัฒน�

พื้นที่บริเวณด่�นช�ยแดนเพื่อยกระดับกิจกรรมก�รค้�

ช�ยแดน เพิ่มประสิทธิภ�พโครงข่�ยคมน�คมขนส่งและ

พัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�นที่จำ�เป็น โดยมีรูปแบบก�รให้

เอกชนร่วมลงทนุ เช่น อำาเภอหนองจกิ ส่งเสรมิก�รแปรรปู

ผลผลิตก�รเกษตรเป็นสินค้� OTOP ปรับปรุงท่�เรือ

ปัตต�นี และปรับปรุงถนนรองรับกิจกรรมท�งเศรษฐกิจ 

อำาเภอสุไหงโก-ลก จัดตั้ง Free Trade Zone ก่อสร้�ง

สะพ�นโก-ลกแห่งที ่2 ศกึษ�คว�มเหม�ะสมศนูย์กระจ�ย

สินค้�บนที่ดินของ รฟท. และศึกษ�คว�มเหม�ะสม 

คลังสินค้� โรงง�น ศูนย์นิทรรศก�ร นันทน�ก�ร และ

ศนูย์ก�รค้�ช�ยแดน และอำาเภอเบตง พฒัน�ก�รท่องเทีย่ว 

ครบวงจรและพัฒน�แหล่งท่องเที่ยวใหม่ พัฒน�คุณภ�พ

ระบบไฟฟ้�และระบบโครงสร้�งพื้นฐ�นอื่นๆ และ 

(3) ระยะต่อไป ดำ�เนินก�รเชื่อมโยงระบบขนส่งท�งบก 

ท�งเรือ ท�งอ�ก�ศ ไปยังภูมิภ�คต่�งๆ ทั้งในประเทศ

และต่�งประเทศ โดยมีมาตรการสนับสนุน ได้แก่  

ก�รดูแลคว�มมั่นคงและคว�มปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน สิทธิประโยชน์ ม�ตรก�รคลังและก�รเงิน 

และม�ตรก�รที่เกี่ยวข้อง เช่น ด้�นผังเมือง และก�รลด 

ค่�ธรรมเนียมก�รจดทะเบียนสิทธินิติกรรม เป็นต้น

แผนงานโครงการมีโครงก�รที่สอดคล้องกับแนวท�งพัฒน�เพื่อให้บรรลุเป้�หม�ยบทบ�ทคว�มเป็นเมืองต้นแบบฯ จำ�นวน 

63 โครงก�ร กรอบวงเงิน 5,175.389  ล้�นบ�ท ของทั้ง 3 อำ�เภอ ดังนี้
หน่วย : ล้�นบ�ท

แผนงานโครงการ จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา รวม

1) ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 - จำ�นวนโครงก�ร 11 6 16 33
 - วงเงินลงทุน 1,731.822 2,306.100 416.564 4,454.486

2) ด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
 - จำ�นวนโครงก�ร 9 4 12 25
 - วงเงินลงทุน 38.112 8.667 104.126 150.904
 รวม
 - จำ�นวนโครงก�ร 20 10 28 56
 - วงเงินลงทุน 1,769.934 2,314.767 520.680 4,605.390

3) ด้านอื่นๆ (ดำาเนินการทั้ง 3 พื้นที่)
 - จำ�นวนโครงก�ร  5
 - วงเงินลงทุน - 570.000 - -
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สรุปผลกำรประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และผลพัฒนำเศรษฐกิจและ

สังคมของประเทศ ในระยะ 4 ปีของแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 11

1. การติดตามประเมินผลการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สศช. ได้สำ�รวจก�รประยุกต์ใช้หลักปรัชญ�

ของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่� ประช�ชนกลุ่มตัวอย่�งส่วนใหญ่มีก�รรับรู้และเข้�ใจในหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงใน

ระดับป�นกล�ง และกลุ่มตัวอย่�งที่ประยุกต์ใช้ส่วนใหญ่เคยได้รับก�รฝึกอบรม ศึกษ�ดูง�น หรือเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญ�

ของเศรษฐกจิพอเพยีง ขณะทีก่�รเรยีนรูข้องกลุม่ตวัอย่�งส่วนใหญ่ม�จ�กสือ่ต่�งๆ อ�ท ิโทรทศัน์ วทิย ุหนงัสอืพมิพ์ นติยส�ร 

อินเทอร์เน็ต นอกจ�กนี้ กลุ่มตัวอย่�งที่ไม่ประยุกต์ใช้ หรือประยุกต์ใช้แล้วเลิก เนื่องจ�กก�รไม่รู้วิธีนำ�ไปประยุกต์ใช้อันเป็น

อุปสรรคสำ�คัญ ดังนั้น ภ�ครัฐ ภ�คีก�รพัฒน� และหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องควรเร่งสร้�งคว�มเข้�ใจที่ถูกต้องในประเด็นที่คน

ทั่วไปมักเข้�ใจผิด ควบคู่กับก�รเผยแพร่ก�รยกตัวอย่�งก�รประยุกต์ใช้ที่เกิดขึ้นจริง เพื่อให้เห็นเป็นเรื่องใกล้ตัว ส�ม�รถนำ�

ไปปฏิบัติได้จริง และรู้ถึงประโยชน์ที่จะได้รับ

2. ความอยู่เยน็เป็นสุขรว่มกนัในสงัคมไทย ในระยะ 4 ปีของแผนพัฒน�ฯ ฉบับที่ 11 อยู่ระดับป�นกล�ง โดยค่�ดัชนีคว�ม

อยูเ่ยน็เป็นสขุร่วมกนัในสงัคมไทยมแีนวโน้มเพิม่ขึน้จ�กร้อยละ 71.62 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 72.83 ในปี 2557 และร้อยละ 

72.87 ในปี 2558 โดยปัจจัยเกื้อหนุนที่ส่งผลกระทบต่อคว�มอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ได้แก่ เศรษฐกิจไทยมี 

ความเข้มแข็งและเป็นธรรมเพิ่มขึ้น จ�กปัญห�คว�มเหลื่อมลำ้�และคว�มย�กจนลดลง เศรษฐกิจขย�ยตัวเพิ่มขึ้น คนไทยมี

สุขภาวะที่ดีขึ้น เนื่องจ�กคนไทยมีสติปัญญ�และใฝ่รู้เพิ่มขึ้น สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศสมดุลเพิ่มขึ้น จ�กระบบนิเวศ

มีคว�มอุดมสมบูรณ์ม�กขึ้น และชุมชนมีความเข้มแข็ง มีก�รพัฒน�อยู่ในระดับดี ส่วนปัจจัยบั่นทอน ได้แก่ ความอบอุ่นใน

ครอบครัวลดลง สัมพันธภ�พในครอบครัวมีคว�มเปร�ะบ�ง สัดส่วนก�รหย่�ร้�งและสัดส่วนผู้สูงอ�ยุที่อยู่คนเดียวเพิ่มขึ้น 

และสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลยังอยู่ในระดับที่ต้องเร่งแก้ไข โดยเฉพ�ะด้�นคว�มสม�นฉันท์ท�งสังคม และก�รมี

จิตสำ�นึกประช�ธิปไตย

กำรติดตำมประเมินผลและกำรพัฒนำตัวชี้วัด

3. ผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ  

ฉบับที่ 11 ผลก�รดำ�เนินง�น ดังนี้

 3.1 การสร้างความเป็นธรรมในสังคม ก�รกระจ�ย

ร�ยได้มีแนวโน้มดีขึ้น คว�มเหลื่อมลำ้�ด้�นร�ยได้ระหว่�ง

กลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุดลดลงจ�ก 34.85 เท่�

ในปี 2556 เป็น 22.08 เท่�ในปี 2558 คนไทยทกุคนส�ม�รถ

เข้�ถึงบริก�รหลักประกันสุขภ�พถ้วนหน้� และแรงง�น

นอกระบบเข้�ถึงสวัสดิก�รสังคม มีก�รจัดสวัสดิก�ร

และมีก�รเรียนรู ้ร่วมกันในชุมชนเพิ่มขึ้น ด้�นปัญห� 

ก�รทจุรติคอร์รปัชัน่มแีนวโน้มลดลง พจิ�รณ�จ�กคะแนน

ดัชนีภ�พลักษณ์ก�รทุจริตประพฤติมิชอบเพิ่มขึ้นจ�ก 37 

คะแนนในปี 2555 เป็น 38 คะแนนในปี 2558 หรือเป็น

อันดับที่ 76 จ�ก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับ 3 

ในกลุ่มประเทศอ�เซียน รองจ�กสิงคโปร์และม�เลเซีย 

ขณะที่ดัชนีสันติภ�พโลก (Global Peace Index)  

ที่บ่งชี้สถ�นก�รณ์คว�มสงบสุขของประเทศอยู่ในระดับ

คงที ่มคีะแนน 2.303 คะแนนและอยูใ่นอนัดบัที ่126 จ�ก 

162 ประเทศทั่วโลก

 3.2 การพฒันาคนสูส่งัคมแห่งการเรยีนรูต้ลอดชวีติ

อย่างยั่งยืน คนไทยมีก�รศึกษ�สูงขึ้นจ�ก 8.0 ปี ในปี 

2555 เป็น 8.5 ปี ในปี 2558 สัดส่วนบุคล�กรท�งด้�น

ก�รวิจัยและพัฒน�เพิ่มขึ้นจ�ก 7.9 คนในปี 2554 เป็น 

12.90 คน ในปี 2557 แต่ยังตำ่�กว่�เป้�หม�ย สัดส่วนผู้ใช้ 

คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในก�รเรียนรู้เพิ่มขึ้นจ�ก
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ร้อยละ 59.06 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 71.06 ในปี 2558 

ผลิตภ�พแรงง�นไทยมีแนวโน้มลดลงเหลือร้อยละ 2.99 

ในปี 2558 ตำ่�กว่�เป้�หม�ยที่กำ�หนด ส่วนด้�นสุขภ�พ 

พบว่� คนไทยเจ็บป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้ที่สำ�คัญ 5 โรค  

ได้แก่ โรคหัวใจ เบ�หว�น หลอดเลือดสมอง คว�มดัน

โลหิตสูง และมะเร็งลดลง และมีอัตร�ก�รดื่มเครื่องดื่ม 

แอลกอฮอล์เพิ่มขึ้น ขณะที่ สถ�บันครอบครัวยังคง 

เปร�ะบ�ง ค่�ดัชนีคว�มอบอุ่นในครอบครัวมีแนวโน้ม

ลดลงจ�กร้อยละ 68.31 ในปี 2555 เหลือร้อยละ 65.34 

ในปี 2558

 3.3 ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของ

อาหารและพลังงาน สัดส่วนมูลค่�สินค้�เกษตรและ

อตุส�หกรรมเกษตรลดลงต่อเนือ่งเหลอืร้อยละ 13.5 ในปี 

2558 ตำ่�กว่�เป้�หม�ยที่กำ�หนด ขณะที่ปริม�ณก�รผลิต

สินค้�เกษตรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพ�ะพืชเศรษฐกิจ 

อ�ท ิย�งพ�ร� และมนัสำ�ปะหลงั สดัส่วนร�ยได้เงนิสดสทุธิ 

ท�งก�รเกษตรต่อร�ยได้เงินสดสุทธิของครัวเรือนเกษตร

ลดลงต่อเนื่องจ�กร้อยละ 36.56 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 

29.57 ในปี 2558 เสี่ยงต่อคว�มมั่นคงของครัวเรือนใน

ภ�คก�รเกษตร เนื่องจ�กต้นทุนก�รผลิตท�งก�รเกษตร 

เพิ่มสูงขึ้น ขณะที่พื้นที่ก�รทำ�เกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น 

ส่วนก�รผลิตพลังง�นทดแทนมีปริม�ณเพิ่มขึ้น ได้แก่  

เอท�นอล ไบโอดีเซล และมีก�รผลิตพลังง�นไฟฟ้�จ�ก 

ชีวมวล ก๊�ซชีวภ�พ ของเสียจ�กครัวเรือน วัสดุเหลือใช้

จ�กภ�คเกษตรเพิ่มขึ้น

 3.4 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่าง

มีคุณภาพและยั่งยืน เศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้นตัวอย�่งค่อย

เป็นค่อยไป โดยผลติภณัฑ์มวลรวมภ�ยในประเทศมอีตัร�

ก�รขย�ยตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.43 ต่อปี เป็นผลจ�กปัจจัย

สนบัสนนุหลกัจ�กก�รใช้จ่�ยภ�ยในประเทศ ทัง้ก�รใช้จ่�ย 

ภ�ครฐัทีเ่ร่งเบกิจ่�ย และก�รใช้จ่�ยภ�คครวัเรอืนทีข่ย�ย

ตวัร้อยละ 2.1 เทยีบกบัก�รขย�ยตวัร้อยละ 0.6 ในปี 2557 

เนื่องจ�กร�ยได้ครัวเรือนนอกภ�คเกษตรปรับตัวสูงขึ้น 

ร�ค�นำ้�มันลดลง และก�รลงทุนรวมขย�ยตัวร้อยละ 

4.7 ส ่วนใหญ่ เป ็นก�รลงทุนภ�ครัฐ ขณะที่ภ�ค 

ก�รท่องเที่ยวเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจ  

โดยในปี 2558 มีสัดส่วนสูงกว่�ร้อยละ 14 ของผลิตภัณฑ์

มวลรวมประช�ช�ติ ส่วนด้�นเสถียรภ�พเศรษฐกิจอยู่ใน

เกณฑ์ดี แม้อัตร�เงินเฟ้อยังคงลดลงต่อเนื่อง โดยอัตร�

เงินเฟ้อทั่วไปติดลบที่ร้อยละ 0.9 และอัตร�เงินเฟ้อ 

เฉลีย่ร้อยละ 1.54 ต่อปี และผลติภ�พก�รผลติรวมลดลงเป็น

ร้อยละ 0.20 ในปี 2557 ตำ�่กว่�เป้�หม�ย สดัส่วนผลติภณัฑ์

มวลรวมส�ข�เกษตรและอุตส�หกรรมเกษตรลดลง 

ต่อเนื่องจ�กร้อยละ 15.8 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 13.5 

ในปี 2558 ตำ่�กว่�เป้�หม�ย

 3.5 การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค

เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม จ�กก�รจัด

อันดับคว�มส�ม�รถก�รอำ�นวยคว�มสะดวกท�งก�รค้�  

โดย The World Economic Forum (WEF) พบว่� 

อันดับและคะแนนในภ�พรวมของไทยอยู่ในระดับคงที่ 

ไม่เปลีย่นแปลง โดยคว�มส�ม�รถก�รอำ�นวยคว�มสะดวก 

ท�งก�รค้�ของไทยได้คะแนนรวม 4.2 คะแนน อันดับ

คว�มย�ก-ง่�ยในก�รประกอบธุรกิจของไทยลดลงจ�ก

อันดับที่ 18 ในปี 2557 เป็นอันดับที่ 46 ในปี 2558 

จ�ก 189 เขตเศรษฐกิจ สัดส่วนก�รใช้สิทธิประโยชน์

จ�กคว�มตกลงท�งก�รค้�เสรีต่อมูลค่�ส่งออกรวม 

เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 72.21 ในปี 2558 สัดส่วนต้นทุน 

โลจิสติกส์ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลงเหลือ 

ร้อยละ 14.2 ในปี 2557 ขณะที่ มูลค่�ก�รค้�ช�ยแดน

และก�รลงทุนโดยตรงของไทยในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้�น

ยงัไม่เป็นไปต�มเป้�หม�ย โดยอตัร�ก�รเตบิโตของมลูค่� 

ก�รค้�ช�ยแดนระหว่�งไทยกับประเทศเพื่อนบ้�น 

(ม�เลเซีย เมียนม� ล�ว และกัมพูช�) ในปี 2558 มีอัตร�

ก�รขย�ยตัวลดลงเหลือร้อยละ 1.38 ตำ่�กว่�เป้�หม�ย 

ที่กำ�หนด

 3.6 การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม

อย่างยั่งยืน สัดส่วนพื้นที่อนุรักษ์ต่อพื้นที่ประเทศเพิ่มขึ้น

เป็นร้อยละ 20.44 พื้นที่ป่�ไม้เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจ�กร้อยละ 

31.57 ของพื้นที่ประเทศในปี 2556 เป็นร้อยละ 31.62 

ในปี 2557 ส่วนก�รเพิ่มพื้นที่ป่�ช�ยเลนในปี 2558 
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ส�ม�รถดำ�เนินก�รได้ 2,660 ไร่ ยังตำ่�กว่�เป้�หม�ยที่

กำ�หนด และส�ม�รถเพิ่มพื้นที่ชลประท�นได้เพิ่มขึ้น 

225,621 ไร่ สูงกว่�เป้�หม�ยที่กำ�หนด ทำ�ให้ในปี 2558 

มีพื้นที่ชลประท�นทั้งหมด 30.48 ล้�นไร่ คุณภ�พนำ้� 

ในแหล่งนำ้�หลักและแม่นำ้�ส�ยสำ�คัญที่อยู่ในเกณฑ์ตั้งแต่

พอใช้ขึ้นไปในปี 2558 มีสัดส่วนร้อยละ 74 ลดลงจ�ก

ร้อยละ 82 ในปี 2555 ตำ่�กว่�เป้�หม�ยเล็กน้อย ส�เหตุ

ส่วนใหญ่ม�จ�กก�รระบ�ยนำ้�ทิ้งจ�กกิจกรรมต่�งๆ 

โดยไม ่ผ ่�นก�รบำ�บัด ก�รกำ�จัดขยะชุมชนอย ่�ง 

ถกูหลักสุข�ภบิ�ลเพิม่ขึน้เปน็ร้อยละ 31.06 แต่ยังตำ่�กว่� 

เป้�หม�ยที่กำ�หนด ขณะที่ก�รนำ�ขยะกลับม�ใช้ใหม่ 

ลดลงเหลอืเพยีงร้อยละ 18.39 ในปี 2558 จ�กร้อยละ 21 

ในปี 2555 ตำ่�กว่�เป้�หม�ย

4. ประเด็นการพัฒนาในระยะต่อไปที่ต ้องเร ่งรัด 

ดำ�เนินก�ร เพื่อให้บรรลุเป้�หม�ย ได้แก่ เร่งสร้�ง 

คว�มเป็นธรรมลดคว�มเหลื่อมลำ้�ด้�นร�ยได้และด้�น

สินทรัพย์ เร่งปฏิรูประบบก�รบริห�รจัดก�รภ�ครัฐให้

มีประสิทธิภ�พและมีธรรม�ภิบ�ล เร่งพัฒน�คุณภ�พ

ก�รศึกษ�ทุกระดับ ตลอดจนก�รปลูกฝังคุณธรรม และ

จริยธรรมให้แก่เด็กและเย�วชน เร่งปรับโครงสร้�ง

เศรษฐกิจของไทยให้ส�ม�รถรองรับก�รเติบโตได้อย่�ง

มีคุณภ�พและยั่งยืน ส่งเสริมก�รพัฒน�และลงทุนด้�น

วิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมอย่�ง

จริงจังและต่อเนื่อง สร้�งคว�มเข้มแข็งให้ภ�คก�รเกษตร 

เร่งพัฒน�ระบบก�รขนส่งและโลจิสติกส์ และสนับสนุน

ก�รมส่ีวนร่วมในก�รดแูลและอนรุกัษ์ทรพัย�กรธรรมช�ติ

และสิ่งแวดล้อมของทุกภ�คส่วน เป็นต้น

รำยงำนภำวะเศรษฐกิจไทย ปี 2559

1. สถานการณ์เศรษฐกิจไทยในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559

 เศรษฐกิจไทยในปี 2559 มีแนวโน้มจะปรับตัวดีขึ้นจ�กปี 2558 ต�มก�รฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก 

ดงัจะเหน็ได้จ�กก�รขย�ยตวัในเกณฑ์ดขีองเศรษฐกจิไทยในช่วงส�มไตรม�สแรกของปี 2559 ซึง่ขย�ยตวัร้อยละ 3.2 ร้อยละ  

3.5 และร้อยละ 3.2 ในไตรม�สแรก ไตรม�สที่สอง และไตรม�สที่ส�มของปี 2559 ต�มลำ�ดับ ทั้งนี้ ในช่วง 9 เดือนแรก 

ของปี 2559 เศรษฐกิจไทยขย�ยตัวร้อยละ 3.3 เร่งขึ้นจ�กก�รขย�ยตัวร้อยละ 2.8 ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยในด้�น 

ก�รใช้จ่�ย มีปัจจัยสนับสนุนจ�กก�รขย�ยตัวของก�รใช้จ่�ยภ�คครัวเรือน ก�รลงทุนภ�ครัฐ และก�รส่งออกบริก�ร 

ในด้�นก�รผลิต มีปัจจัยสนับสนุนจ�กก�รขย�ยตัวของส�ข�โรงแรมและภัตต�ค�ร ส�ข�คมน�คมขนส่ง ส�ข�ก่อสร้�ง 

ส�ข�ก�รค้�ส่งค้�ปลีก และส�ข�อุตส�หกรรม

% 2557
2558 2559

ทั้งปี Q1 Q2 Q3 9M Q4 Q1 Q2 Q3 9M

GDP (%YoY) 0.8 2.8 3.0 2.7 2.9 2.8 2.8 3.2 3.5 3.2 3.3

GDP ปรับฤดูกาล (%QoQ sa) - - 0.5 0.5 0.9 0.8 1.0 0.7 0.6 -

ตารางอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ปี 2557 - 2559
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2. แนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2559 - 2560

 สศช. ค�ดว่�เศรษฐกิจไทยในปี 2559 จะขย�ยตัว

ร้อยละ 3.2 ปรับตัวดีขึ้นจ�กก�รขย�ยตัวร้อยละ 2.8 

ในปี 2558 สำ�หรับในปี 2560 ค�ดว่�เศรษฐกิจไทยจะ

ขย�ยตัวร้อยละ 3.0 - 4.0 ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องจ�ก 

ปี 2559 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจ�ก (1) ก�รปรับตัวดีขึ้น

อย่�งช้�ๆ ของภ�คก�รส่งออกซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุน

ให้ก�รผลิตภ�คอุตส�หกรรมและก�รลงทุนภ�คเอกชน

ขย�ยตัวได้ดีขึ้น (2) ก�รขย�ยตัวเร่งขึ้นของก�รผลิต 

ภ�คก�รเกษตรซึง่จะเป็นปัจจยัสนบัสนนุก�รขย�ยตวัของ

ก�รใช้จ่�ยภ�คครัวเรือน (3) ก�รลงทุนภ�ครัฐที่ขย�ยตัว 

ในเกณฑ์ดีอย่�งต่อเนื่อง และ (4) แรงขับเคลื่อนจ�ก 

ภ�คก�รท่องเที่ยวยังมีแนวโน้มที่จะยังอยู่ในเกณฑ์ดี 

 อย่�งไรก็ต�ม แม้ว ่�เศรษฐกิจโลกจะมีแนวโน้ม 

ปรับตัวดีขึ้นและสนับสนุนให้ภ�คก�รส่งออกเริ่มกลับม�

ขย�ยตัวก็ต�ม แต่ในช่วงที่เหลือของปี 2559 และในปี  

2560 ยังมีป ัจจัยที่จะส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจและ 

ก�รเงินโลกมีคว�มผันผวนซึ่งจะต้องติดต�มและประเมิน

สถ�นก�รณ์อย่�งใกล้ชิด ได้แก่ (1) ทิศท�งและแนว

นโยบ�ยของสหรัฐฯ ในช่วงหลังก�รเลือกตั้ง (2) ผล 

ก�รลงประช�มติรัฐธรรมนูญของอิต�ลีในเดือนธันว�คม 

2559 (3) ก�รใช้อำ�น�จต�มม�ตร� 50 ภ�ยใต้สนธิสัญญ�

ลิสบอน ฉบับปี 2552 ของสหร�ชอ�ณ�จักรเพื่อขอ 

แยกตัวจ�กสหภ�พยุ โรปในเดือนมีน�คม 2560  

(4) ก�รค�ดก�รณ์และผลก�รเลือกตั้งในฝรั่งเศสในวันที่  

23 เมษ�ยน 2560 (5) ก�รค�ดก�รณ์ก�รเลือกตั้ง 

ในเยอรมันในช่วงเดือนสิงห�คม – ตุล�คม 2560 

(6) ปัญห�คว�มอ่อนแอของสถ�บันก�รเงินในยุโรป และ 

(7) ปัญห�ในภ�คก�รเงินและภ�คอสังห�ริมทรัพย์ของ

จีน เป็นต้น

3. ประเด็นการบริหารเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปี 

2559 และปี 2560

 ก�รบริห�รนโยบ�ยเศรษฐกิจควรให้คว�มสำ�คัญกับ 

(1) ก�รเพิ่มประสิทธิภ�พก�รเบิกจ่�ยงบประม�ณ  

เพือ่รกัษ�แรงขบัเคลือ่นก�รขย�ยตวัท�งเศรษฐกจิ ควบคู่

กับก�รดำ�เนินโครงก�รลงทุนด้�นโครงสร้�งพื้นฐ�น 

ทั้งในด้�นโครงสร้�งพื้นฐ�นด้�นก�รคมน�คมขนส่งและ

ก�รพัฒน�พื้นที่เศรษฐกิจสำ�คัญๆ ทั้งก�รพัฒน�พื้นที่

ระเบียงเศรษฐกิจภ�คตะวันออกและก�รพัฒน�พื้นที่เขต

เศรษฐกิจพิเศษช�ยแดน (2) ก�รรักษ�แรงขับเคลื่อนท�ง

เศรษฐกิจจ�กภ�คก�รท่องเที่ยว โดยก�รดำ�เนินก�รต�ม

ยทุธศ�สตร์แผนก�รตล�ดท่องเทีย่วปี 2560 และก�รรกัษ�

คว�มปลอดภยัให้กบันกัท่องเทีย่วในแหล่งท่องเทีย่วสำ�คญั 

(3) ก�รสนบัสนนุและเร่งรดัก�รส่งออกให้ส�ม�รถกลบัม� 

ขย�ยตัว โดยให้คว�มสำ�คัญกับก�รดำ�เนินยุทธศ�สตร์ 

ก�รขบัเคลือ่นก�รส่งออกของไทยปี 2560 และก�รตดิต�ม

และระมดัระวงัม�ตรก�รกดีกนัท�งก�รค้�ในต่�งประเทศ 

(4) ก�รฟื้นฟูเกษตรกรและก�รเตรียมม�ตรก�รรองรับ 

ก�รขย�ยตัวของก�รผลิตท�งก�รเกษตร โดยให ้ 

คว�มสำ�คัญกับก�รลดต้นทุนก�รผลิต ก�รส่งเสริม 

ก�รเกษตรแปลงใหญ่ ก�รปลูกพืชและก�รใช้วิธีก�รผลิต 

ทีม่คีว�มเหม�ะสมกบัสภ�พของพืน้ที ่และก�รลดขัน้ตอน 

ท�งก�รตล�ดเพื่อให้ร�ยได้จ�กก�รจำ�หน่�ยผลผลิต 

เป็นของเกษตรกรม�กขึ้น และ (5) ก�รสร้�งคว�มเชื่อมั่น 

และสนับสนุนก�รขย�ยตัวของก�รลงทุนภ�คเอกชน 

โดยก�รเร่งรัดก�รส่งออกเพื่อลดกำ�ลังก�รผลิตส่วนเกิน 

ในภ�คอตุส�หกรรม ก�รชกัจงูนกัลงทนุในส�ข�เป้�หม�ย 

ก�รพัฒน�อุตส�หกรรมและบริก�รสำ�หรับอน�คต 

ก�รประช�สัมพันธ์คว�มคืบหน้�ของโครงก�รลงทุน

โครงสร้�งพื้นฐ�นด้�นคมน�คมขนส่ง รวมทั้งก�รพัฒน�

พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภ�คตะวันออกและพื้นที่ เขต

เศรษฐกิจพิเศษช�ยแดน



ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 51

3. ประเด็นการบริหารเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปี 

2559 และปี 2560

 ก�รบริห�รนโยบ�ยเศรษฐกิจควรให้คว�มสำ�คัญกับ 

(1) การเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อ

รักษ�แรงขับเคลื่อนก�รขย�ยตัวท�งเศรษฐกิจ ควบคู่

กับก�รดำ�เนินโครงก�รลงทุนด้�นโครงสร้�งพื้นฐ�น 

ทั้งในด้�นโครงสร้�งพื้นฐ�นด้�นก�รคมน�คมขนส่งและ

ก�รพัฒน�พื้นที่เศรษฐกิจสำ�คัญๆ ทั้งก�รพัฒน�พื้นที่

ระเบียงเศรษฐกิจภ�คตะวันออกและก�รพัฒน�พื้นที่เขต

เศรษฐกิจพิเศษช�ยแดน (2) การรักษาแรงขับเคลื่อน

ทางเศรษฐกจิจากภาคการท่องเทีย่ว โดยก�รดำ�เนนิก�ร 

ต�มยุทธศ�สตร์แผนก�รตล�ดท่องเที่ยวปี 2560 และ

ก�รรักษ�คว�มปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวในแหล่ง 

ท่องเทีย่วสำ�คญั (3) การสนบัสนนุและเร่งรดัการส่งออก 

ให้สามารถกลับมาขยายตัว โดยให้คว�มสำ�คัญกับก�ร

ดำ�เนินยุทธศ�สตร์ก�รขับเคลื่อนก�รส่งออกของไทยปี 

2560 และก�รติดต�มและระมัดระวังม�ตรก�รกีดกัน

ท�งก�รค้�ในต่�งประเทศ (4) การฟื้นฟูเกษตรกรและ

การเตรียมมาตรการรองรับการขยายตัวของการผลิต

ทางการเกษตร โดยให้คว�มสำ�คัญกับก�รลดต้นทุน 

ก�รผลิต ก�รส่งเสริมก�รเกษตรแปลงใหญ่ ก�รปลูกพืช

และก�รใช้วิธีก�รผลิตที่มีคว�มเหม�ะสมกับสภ�พของ

พื้นที่ และก�รลดขั้นตอนท�งก�รตล�ด เพื่อให้ร�ยได้

จ�กก�รจำ�หน่�ยผลผลิตเป็นของเกษตรกรม�กขึ้น และ  

(5) การสร้างความเชื่อมั่นและสนับสนุนการขยายตัว

ของการลงทุนภาคเอกชน โดยก�รเร่งรัดก�รส่งออกเพื่อ

ลดกำ�ลังก�รผลิตส่วนเกินในภ�คอุตส�หกรรม ก�รชักจูง

นักลงทุนในส�ข�เป้�หม�ยก�รพัฒน�อุตส�หกรรมและ

บริก�รสำ�หรับอน�คต ก�รประช�สัมพันธ์คว�มคืบหน้�

ของโครงก�รลงทุนโครงสร้�งพื้นฐ�นด้�นคมน�คมขนส่ง 

รวมทั้งก�รพัฒน�พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภ�คตะวันออก

และพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษช�ยแดน

ก�รจัดทำ�ร�ยง�นภ�วะสังคมสู่ส�ธ�รณชน ประกอบด้วย (1) ร�ยง�นสถ�นก�รณ์ท�งสังคมใน 4 มิติ ได้แก่ คุณภ�พคน 

คว�มเป็นอยูแ่ละพฤตกิรรมของคน คว�มมัน่คงท�งสงัคม และสิง่แวดล้อม เพือ่สะท้อนสถ�นก�รณ์และคว�มเคลือ่นไหวท�ง

สังคมที่เกิดขึ้น และผลกระทบต่อสังคม รวมถึงก�รดำ�เนินง�นเพื่อแก้ไขปัญห�ท�งสังคมในช่วงที่ผ่�นม� และ (2) บทคว�ม 

ซึ่งเป็นก�รนำ�เสนอประเด็นท�งสังคมเชิงลึกที่อยู่ในคว�มสนใจที่มีผลกระทบต่อคุณภ�พชีวิตและสภ�พแวดล้อมของคนที่

เป็นประเด็นต้องเฝ้�ระวังและส่งสัญญ�ณเตือนภัยให้สังคมได้รับทร�บ ทั้งนี้ ตลอดปีงบประม�ณ 2559 ส�ระสำ�คัญในก�ร 

นำ�เสนอในร�ยง�นภ�วะสังคมไทย ประกอบด้วยสถ�นก�รณ์ท�งสังคมและบทคว�ม สรุปได้ดังนี้

1.  สถานการณ์ทางสังคม 

 • การมีงานทำาและคุณภาพคน ในปีงบประม�ณ 

2559 ก�รจ้�งง�นเฉลีย่ลดลงร้อยละ 0.2 อตัร�ก�รว่�งง�น 

เฉลี่ยเท่�กับร้อยละ 0.9 ค่�จ้�งแรงง�นภ�คเอกชนที่ไม่

รวมผลตอบแทนอื่นๆ เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 ผลิตภ�พ

แรงง�นเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4 ในขณะที่ก�รเจ็บป่วย

ด้วยโรคเฝ้�ระวังเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.0 โดยเพิ่มขึ้น

ม�ในผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ และโรคมือ เท้� ป�ก ขณะที่

ผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกมีจำ�นวนลดลง นอกจ�กนั้นยัง

ต้องเฝ้�ระวังสุขภ�พจิตคนไทยที่มีแนวโน้มป่วยด้วยโรค

ซึมเศร้�และโรควิตกกังวลเพิ่มขึ้น รวมถึงยังต้องเฝ้�ระวัง

ภ�วะอ้วนและก�รเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

 • ความเป็นอยู่และพฤติกรรมของคน ค่�ใช้จ่�ย 

ในก�รบริโภคบุหรี่และอัตร�ก�รสูบบุหรี่มีแนวโน้มลดลง  

โดยก�รสูบบุหรี่ของประช�กรไทยโดยรวมลดลงจ�ก 

ร้อยละ 20.7 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 19.9 ในปี 2558  

แต่อัตร�ก�รสูบบุหรี่ในกลุ่มเด็กและเย�วชนอ�ยุ 15-24 

ปีที่สูบเป็นประจำ�ทุกวันเพิ่มขึ้นจ�กร้อยละ 11.5 ในปี 

2557 เป็นร้อยละ 12.2 ในปี 2558 ในขณะที่ประช�ชนมี

คว�มปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินดีขึ้น คดีชีวิตร่�งก�ย

รำยงำนภำวะสังคมไทย ปี 2559
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และเพศ และคดีประทุษร้�ยต่อทรัพย์ รับแจ้งเฉลี่ยลดลง

ร้อยละ 9.5 และ 13.3 ต�มลำ�ดับ แต่คดีย�เสพติดเฉลี่ย

ลดลงร้อยละ 13.5 

 • ความมั่นคงทางสังคม ผู ้ใช ้รถใช้ถนนยังคงมี

พฤติกรรมเสี่ยงจ�กก�รไม่ปฏิบัติต�มกฎหม�ย ส่งผล

ให้เกิดอุบัติเหตุจร�จรท�งบก โดยมีผู ้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 17.6 ขณะทีผู่บ้รโิภคมกี�รร้องเรยีนเกีย่วกบัสนิค้�

และบริก�รเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.7 รวมถึงก�รโฆษณ�

ของร�ยก�รโทรทศัน์สำ�หรบัเดก็ยงัต้องเฝ้�ระวงัและกำ�กบั

ดูแลเนื่องจ�กมีผลต่อพฤติกรรมของเด็ก  

 • สิ่งแวดล้อม ก�รบูรณ�ก�รคว�มร่วมมือประช�รัฐ

ในก�รมส่ีวนร่วมแก้ไขปัญห�มลพษิหมอกควนัอย่�งยัง่ยนื 

ก�รจัดก�รขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภ�พด้วยก�รเปลี่ยน

ขยะเป็นเชื้อเพลิง ก�รมีส่วนร่วมของชุมชนในก�รจัดก�ร

นำ้�เสีย โดยน้อมนำ�พระร�ชดำ�ริของพระบ�ทสมเด็จ 

พระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดชในก�รจัดก�รนำ้�เสีย

ด้วยวิธีก�รท�งชีวภ�พโดยก�รใช้นำ้�ดีไล่นำ้�เสีย

2. บทความ

 • “การสร้างโอกาสและการยอมรับ: แนวทางการ

คืนเด็กดีสู่สังคม” เป็นก�รนำ�เสนอก�รสร้�งโอก�สให้

กับเด็กและเย�วชนที่กระทำ�ผิดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดก�ร 

กระทำ�ผิดซำ้� โดยก�รแก้ไขบำ�บัดฟื้นฟูเพื่อให้เกิดก�ร

ปรับพฤตินิสัย สร้�งโอก�สก�รทำ�ง�นและก�รยอมรับ

ของสังคม ด้วยคว�มร่วมมือระหว่�งภ�ครัฐ เอกชน และ

ภ�คประช�สังคม 

 • “แรงงานเกษตร: การปรับตัวของเกษตรกรจาก 

ภาวะภัยแล้ง” เป็นก�รนำ�เสนอผลกระทบจ�กภัยแล้ง

ทำ�ให้ก�รจ้�งง�นภ�คเกษตรลดลง ขณะที่ร�ยจ่�ยและ

หนี้สินเพิ่มขึ้น ซึ่งภ�คเกษตร/เกษตรกรต้องปรับตัว 

โดยมแีนวท�งก�รปรบัตวัทีส่ำ�คญั อ�ท ิก�รปรบัโครงสร้�ง

ก�รผลติภ�คเกษตรเพือ่รองรบัปัจจยัเสีย่งผ่�นก�รเสรมิสร้�ง

คว�มรู้ด้�นก�รปรับเปลี่ยนเทคนิค/วิธีก�รผลิต เพื่อพัฒน�

ศักยภ�พเกษตรกรให้มีโอก�สและท�งเลือกเพิ่มเติมจ�ก

ก�รทำ�ก�รเกษตรแบบดั้งเดิม และก�รสร้�งกระบวนก�รมี 

ส่วนร่วมของทุกภ�คส่วนในก�รบริห�รจัดก�รนำ้�ทั้งระบบ

อย่�งยั่งยืน 

 • “การลดความเหลื่อมลำ้าในสังคมไทย” เป็นก�ร

นำ�เสนอสถ�นก�รณ์คว�มย�กจนและคว�มเหลื่อมลำ้�ของ

ประเทศไทยปี 2558 โดยพบว่�สถ�นก�รณ์ย�กจนดีขึ้น 

สัดส่วนคนจนลดลงเป็นร้อยละ 7.2 ในปี 2558 จ�กร้อยละ 

10.5 ในปี 2557 ขณะที่คว�มเหลื่อมลำ้�ด้�นร�ยได้ลดลงแต่

ยังอยู่ระดับค่อนข้�งสูง ค่�สัมประสิทธิ์คว�มไม่เสมอภ�ค 

(Gini coefficient) ด้�นร�ยได้เท่�กับ 0.445 ในปี 2558
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กำรจัดท�ำรำยงำนโลจิสติกส์ของประเทศไทยประจ�ำปี 2558

ในปี 2557 ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยมีมูลค�่รวม 1,874.4 พันล�้นบ�ท หรือคิดเป็นสัดส่วนเท�่กับร้อยละ 14.2 

ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ร�ค�ประจำ�ปี (GDP at Current Prices)  ทรงตัวจ�กปี 2556 โดยสัดส่วนต้นทุน 

ก�รขนส่งสินค้�มีก�รขย�ยตัวเล็กน้อย เป็นผลม�จ�กปริม�ณก�รขนส่งที่เพิ่มขึ้น ซึ่งผู้ประกอบก�รยังนิยมใช้ก�รขนส่ง 

ท�งถนนที่มีต้นทุนค่�ขนส่งต่อหน่วยสูงเป็นหลัก ในขณะที่สัดส่วนต้นทุนก�รเก็บรักษ�สินค้�คงคลังหดตัวลง เนื่องจ�ก 

ผู้ประกอบก�รมีก�รบริห�รจัดก�รสินค้�คงคลังได้มีประสิทธิภ�พม�กขึ้น

โครงสร้างต้นทุนโลจิสติกส์ ในปี 2557 ต้นทุนค่�ขนส่ง

สนิค้�ยงัคงเป็นองค์ประกอบใหญ่ทีส่ดุ คอืมสีดัส่วนร้อยละ 

52.8 ของต้นทนุโลจสิตกิส์รวม เพิม่ขึน้จ�กร้อยละ 51.8 ใน

ปี 2556 รองลงม� คือต้นทุนก�รเก็บรักษ�สินค้�คงคลังมี

สดัส่วนร้อยละ 38.1 ลดลงจ�กร้อยละ 39.1 ในปี 2556 และ

ต้นทุนก�รบริห�รจัดก�รด้�นโลจิสติกส์มีสัดส่วนร้อยละ  

9.1 องค์ประกอบของต้นทุนโลจิสติกส์ประกอบด้วย 

ต้นทุนค่�ขนส่งสินค้�มีมูลค่� 990.6 พันล้�นบ�ท เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 4.7 จ�กปี 2556 หรือคิดเป็นร้อยละ 7.5 ต่อ 

GDP ต้นทนุก�รเกบ็รกัษ�สนิค้�คงคลงัมมีลูค่�รวม 713.4 

พนัล้�นบ�ท ลดลงร้อยละ 0.1 จ�กปี 2556 คดิเป็นร้อยละ  

5.4 ของ GDP และต้นทุนก�รบริห�รจัดก�รโลจิสติกส์มี

มูลค่�รวม 170.4 พันล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 ต่อปี 

คิดเป็นร้อยละ 1.3 ต่อ GDP 

ต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ GDP ในปี 2558 มีแนวโน้ม 

ลดลงเหลือร้อยละ 14.1 โดยค�ดว่�ต้นทุนค่�ขนส่งสินค้� 

มีสัดส่วนร้อยละ 7.5 ต้นทุนก�รเก็บรักษ�สินค้�คงคลัง

มีสัดส่วนร้อยละ 5.3 และต้นทุนก�รบริห�รจัดก�ร 

ด้�นโลจิสติกส์มีสัดส่วนร้อยละ 1.3 ดังนั้นเพื่อให้แนวโน้ม

ของต้นทนุโลจสิตกิส์ต่อ GDP ของประเทศอยูใ่นระดบัทีด่ี

ขึน้ จงึควรให้คว�มสำ�คญัต่อก�รปรบัปรงุโครงสร้�งพืน้ฐ�น 

ของเส้นท�งก�รขนส่งทั้งภ�ยในประเทศและเชื่อมโยง

ประเทศเพื่อนบ้�น ก�รปรับเปลี่ยนรูปแบบก�รขนส่งที่

ประหยัดพลังง�น ส่งเสริม/สนับสนุนก�รขนส่งต่อเนื่อง

หล�ยรูปแบบ ก�รปรับปรุงกฎหม�ยและกฎระเบียบที่

เกี่ยวข้องกับกระบวนก�รนำ�เข้�/ส่งออกและโลจิสติกส์ 

เร่งรัดจัดตั้งหน่วยง�นก�รบริห�รจัดก�รระบบ NSW  

เพื่อพัฒน�และดูแลรักษ�ระบบ NSW ส่วนกล�ง โดยก�ร

เชือ่มโยงข้อมลูท�งอเิลก็ทรอนกิส์ทัง้ภ�ครฐัและภ�คธรุกจิ 

และจดัทำ�แผนยทุธศ�สตร์ก�รพฒัน�ระบบโลจสิตกิส์ของ

ประเทศไทย ฉบบัที ่3 (พ.ศ. 2561-2565) ทีส่อดคล้องกบั 

แผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ ฉบับที่ 12 

(พ.ศ. 2560-2564) และนโยบ�ยรัฐบ�ล 

(สืบค้นร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.nesdb 

.go.th/ewt_dl_linkphp?nid=6097&filename= 

logistic )

กำรตดิตำมกำรด�ำเนนิงำนตำมมำตรกำรสง่เสรมิควำมเปน็อยูร่ะดบัต�ำบล (ต�ำบลละ 5 ลำ้นบำท)  

ในพื้นที่ภำคเหนือ

สศช. ได้ดำ�เนินก�รติดต�มก�รดำ�เนินง�นต�มม�ตรก�รส่งเสริมคว�มเป็นอยู่ระดับตำ�บลในพื้นที่ภ�คเหนือ โดยก�รเก็บ

ข้อมูลในพื้นที่ภ�คเหนือ 20 ตำ�บล ในช่วงเดือนมิถุน�ยนถึงกันย�ยน 2559 ซึ่งเป็นม�ตรก�รสำ�คัญของรัฐบ�ลในก�รให้ 

คว�มช่วยเหลอืประช�ชนผูม้รี�ยได้น้อยทีไ่ด้รบัผลกระทบจ�กภ�วะเศรษฐกจิ และเกษตรกรทีไ่ด้รบัผลกระทบจ�กภ�วะภยัแล้ง 

และร�ค�ผลผลิตก�รเกษตรตกตำ่� มีระยะเวล�ดำ�เนินก�ร ตั้งแต่เดือนกันย�ยนถึงธันว�คม 2558 มีกระทรวงมห�ดไทย 

เป็นหน่วยง�นหลักในก�รดำ�เนินง�น โดยจัดสรรงบประม�ณให้ตำ�บลละ 5 ล้�นบ�ท เพื่อดำ�เนินโครงก�รที่มีก�รจ้�ง

แรงง�นหรือก่อให้เกิดก�รจัดซื้อจัดจ้�งสินค้�และบริก�รในจังหวัด ในลักษณะ 1) โครงก�รซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สิน
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ที่เป็นประโยชน์ต่อส�ธ�รณะ 2) โครงก�รส่งเสริม 

ก�รพฒัน�ชมุชนต�มแนวท�งเศรษฐกจิพอเพยีง หรอื 

3) โครงก�รด้�นเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ ให้คณะ

กรรมก�รหมู่บ้�น (กม.) หรือกรรมก�รชุมชนจัดทำ�

โครงก�รเสนอต่อคณะกรรมก�รระดบัอำ�เภอรวบรวม 

เสนอต่อคณะกรรมก�รระดับจังหวัดรวบรวม เสนอ

กระทรวงมห�ดไทย โดยโครงก�รจะต้องไม่ซำ้�ซ้อน

กบัแผนง�น/โครงก�ร/กจิกรรมกบัก�รดำ�เนนิก�รของ

ส่วนร�ชก�ร/หน่วยง�น/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ที่ดำ�เนินก�ร และเมื่อโครงก�รได้รับก�รอนุมัติแล้ว ให้จังหวัดดำ�เนินโครงก�รและมอบให้น�ยอำ�เภอเป็นผู้ดำ�เนินก�รจัดซื้อ

จัดจ้�งโครงก�รในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

ผลการตดิตามการดำาเนนิงาน ในพืน้ทีภ่�คเหนอื จำ�นวน 

20 ตำ�บล พบว่� 1) ในภ�พรวมก่อนก�รดำ�เนินโครงก�ร 

มีก�รประช�สัมพันธ์ม�ตรก�รฯ อย่�งทั่วถึงให้ภ�ครัฐ

ประช�ชนทั่วไปทร�บผ่�นสื่อต่�งๆ เพื่อสร้�งคว�มเข้�ใจ

เบื้องต้น  มีก�รจัดประชุมแจ้งหลักเกณฑ์ แนวท�งก�รจัด

ทำ�โครงก�รในระดับจังหวัด อำ�เภอ เพื่อให้กำ�นัน ผู้ใหญ่

บ้�นแจ้งประช�ชนในชุมชน 2) ก�รเสนอโครงก�รเพื่อ

ขอรับก�รสนับสนุนต�มม�ตรก�รฯ ส่วนใหญ่ผู้ใหญ่บ�้น

จดัเวทปีระช�คม เพือ่ให้ประช�ชนในชมุชนเสนอโครงก�ร

จ�กคว�มต้องก�รของประช�ชน โดยก�รคัดเลือกเพียง

โครงก�รเดียวเพื่อเสนอขอรับก�รสนับสนุนงบประม�ณ 

ซึ่งพบว่� ร้อยละ 80 ของโครงก�รที่เสนอเป็นโครงก�รที่

อยู่ในแผนชุมชน มีเพียงร้อยละ 20 ที่เป็นโครงก�รที่คิด

ขึ้นใหม่ 3) ลักษณะของโครงก�รที่ขอรับก�รสนับสนุน 

ร้อยละ 85.2 เป็นโครงก�รซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สิน

ที่เป็นประโยชน์ต่อส�ธ�รณะ รองลงม�เป็นโครงก�รด้�น

เศรษฐกิจและสังคม คิดเป็นร้อยละ 11.1 และมีเพียง 

ร้อยละ 3.7 ที่เป็นโครงก�รส่งเสริมก�รพัฒน�ชุมชนต�ม

แนวท�งเศรษฐกิจพอเพียง 4) มีโครงก�ร ร้อยละ 37 ที่ใช้

ก�รจ้�งแรงง�นในชุมชน โดยจ่�ยค่�แรงวันละ 300 บ�ท 

5) รูปแบบที่ใช้ในก�รบริห�รโครงก�ร ได้แก่ (1) ชุมชนจัด

ตั้งคณะกรรมก�รเพื่อดูแล บำ�รุงรักษ� และซ่อมแซม (2) 

ชุมชนจัดตั้งกลุ่มเพื่อบริห�รจัดก�ร อ�ทิ กลุ่มผู้เลี้ยงโค 

ทำ�หน้�ทีบ่รหิ�รจดัก�รก�รเลีย้งโค 6) ประช�ชนมส่ีวนร่วม 

ในก�รดำ�เนินโครงก�รต�มม�ตรก�รฯ ทุกขั้นตอน  

7) เป็นโครงก�รที่สอดคล้องกับคว�มต้องก�รของ

ประช�ชนในชุมชน ก่อให้เกิดประโยชน์ที่เกิดกับชุมชน

หล�ยประก�ร ช่วยสร้�งง�น สร้�งร�ยได้ พัฒน�คุณภ�พ

ชีวิตประช�ชนในชุมชน และงบประม�ณลงพื้นที่/ชุมชน

โดยตรง

ปัญหาอุปสรรคที่พบ ได้แก่ ระยะเวล�มีอยู่จำ�กัด ใน 

ก�รเขยีนโครงก�รเพือ่ขอรบัก�รสนบัสนนุ เมือ่เกดิปัญห� 

จึงไม่ส�ม�รถเปลี่ยนโครงก�รได้ทัน ประกอบกับในพื้นที่  

อบต./เทศบ�ลซึ่งมีน�ยช่�งจำ�นวนจำ�กัด ทำ�ให้ก�ร

ออกแบบ คำ�นวณค่�ใช้จ่�ยเป็นไปอย่�งเร่งรีบ ทำ�ให้มี 

ข้อผดิพล�ดได้ ก�รดำ�เนนิโครงก�รส่วนใหญ่ไม่ส�ม�รถจ้�ง

แรงง�นได้ ต้องใช้วิธีเหม�จ่�ยเพร�ะคว�มยุ่งย�กในก�ร

คำ�นวณค่�แรง และห�แรง�นในชมุชนย�กเนือ่งจ�กตรงกบั 

ช่วงเวล�ทำ�น� รวมทั้งขั้นตอนก�รดำ�เนินก�รที่มีของ 

กฎระเบียบม�กและยุ่งย�ก

ข้อเสนอแนะ ห�กมีก�รสนับสนุนโครงก�รลักษณะเช่นนี้

ในอน�คต ควรกำ�หนดวงเงินต�มจำ�นวนหมู่บ้�นในตำ�บล 

สนับสนุนก�รมีส่วนร่วมของประช�ชนในทุกขั้นตอนและ

ดำ�เนนิก�รจดัซือ้จดัจ้�งเองเพือ่ประโยชน์ในก�รซ่อมบำ�รงุ 

ควรขย�ยเวล�ในก�รเสนอโครงก�รให้ออกแบบ/คำ�นวณ

ได้อย่�งถูกต้อง หรือปรับเปลี่ยนได้ทันเวล�
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กำรประชุมระดับรัฐมนตรีครั้งที่ 21 แผนงำนควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจในอนุภูมิภำค

ลุ่มแม่น�้ำโขง 6 ประเทศ (21
st
 GMS Ministerial Conference)

กำรต่ำงประเทศ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่  1 ธันว�คม 2559  น�ยอ�คม 

เตมิพิทย�ไพสิฐ รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงคมน�คม ในฐ�นะ

รัฐมนตรีประจำ�แผนง�น GMS ของไทย เป็นประธ�น 

ก�รประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 21 แผนง�นคว�มร่วมมือ

ท�งเศรษฐกิจในอนุภูมิภ�คลุ่มแม่นำ้�โขง 6 ประเทศ (21st 

GMS Ministerial Conference) ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน 

รีสอร์ท เชียงร�ย จ.เชียงร�ย ซึ่งรัฐบ�ลไทยโดยสำ�นักง�น

คณะกรรมก�รพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ (สศช.) 

เป็นเจ้�ภ�พก�รประชุมร่วมกับธน�ค�รพัฒน�เอเชีย (Asian Development Bank) ภ�ยใต้หัวข้อหลัก “เร่งรัดผลักดันการ

เติบโตอย่างครอบคลุมตามแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค GMS” โดยเป็นก�รดำ�เนินง�นที่สอดคล้องกับแผนพัฒน�

เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ ฉบับที่ 12 ในส่วนของยุทธศ�สตร์คว�มร่วมมือระหว่�งประเทศเพื่อก�รพัฒน� ต�มแนวท�ง

ก�รส่งเสริมบทบ�ทก�รเป็นหุ้นส่วนก�รพัฒน�กับประเทศในอนุภูมิภ�ค ภูมิภ�ค และน�น�ประเทศ ด้วยแล้ว

ผลการประชมุ ทีป่ระชมุฯ แสดงคว�มอ�ลยัร่วมกบัรฐับ�ล

และประช�ชนช�วไทยต่อก�รสวรรคตของพระบ�ท

สมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช พร้อมทั้งได้

เน้นยำ�้คว�มสำ�คญัของปรชัญ�แห่งเศรษฐกจิพอเพยีงต�ม

แนวพระร�ชดำ�ริขององค์พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวฯ  

ในก�รนี้ รัฐมนตรี GMS ทั้ง 6 ประเทศ ได้มีคว�มเห็น 

ที่สำ�คัญดังนี้ 

1. ให้คว�มเห็นชอบก�รจัดทำ�แผนปฏิบัติก�รภ�ยใต้ 

กรอบก�รลงทุนในภูมิภ�คฉบับใหม ่ถึ งป ี  2563  

(RIF-IP 2020) 

2. รับทร�บก�รดำ�เนินง�นให้คว�มช่วยเหลือของไทย 

แก่ประเทศเพื่อนบ้�นในก�รพัฒน�คว�มเชื่อมโยง

คมน�คมขนส่งใน GMS อ�ทิ โครงก�รก่อสร้�งสะพ�น

ข้�มแม่นำ�้เมยแห่งที ่2 พร้อมด่�นพรมแดน ก�รดำ�เนนิง�น 

นำ�ร่องต�มคว�มตกลงว่�ด้วยก�รขนส่งข้�มแดนใน GMS 

(CBTA) ในวันที่ 1 มีน�คม 2560 และก�รเริ่มดำ�เนิน

ง�นต�มคว�มตกลง CBTA อย่�งเต็มรูปแบบ (Full Im-

plementation) ในปี 2562 เพื่ออำ�นวยคว�มสะดวก 

ก�รเคลื่อนย้�ยย�นพ�หนะ ผู้โดยส�รและสินค้�ใน GMS 

โดยในส่วนของไทยมคีว�มพย�ย�มในก�รปฏบิตักิ�รตรวจ

แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (Single-Stop Inspection: 

SSI) ร่วมกับ สปป.ล�ว บริเวณมุกด�ห�ร-สะหวันนะเขต  

เป ็นต ้น ให ้ก�รรับรองผลก�รศึกษ�ก�รปรับปรุง 

แนวระเบียงเศรษฐกิจใน GMS ซึ่งมุ ่งเน้นก�รขย�ย 

แนวให้ครอบคลุมเมืองหลวงของประเทศ GMS และ 

เชื่อมโยงเมืองศูนย์กล�งเศรษฐกิจหลัก

3. ให้ก�รรับรองผลก�รศึกษ�กรอบกลไกก�รขับเคลื่อน

ก�รดำ�เนินง�นใน GMS โดยมุ่งเน้นยกระดับบทบ�ท 

ก�รประชุมระดับเจ้�หน้�ที่อ�วุโส (SOM) ให้ม�กยิ่งขึ้น 

มอบหม�ยให้เจ้�หน้�ที่อ�วุโส GMS จัดทำ�ก�รทบทวน

ระยะกล�งกรอบยุทธศ�สตร์ GMS ปี 2555-2565 และ

แผนปฏบิตักิ�รแนบท้�ย (Action Plan)  และก�รประชมุ

ระดับรัฐมนตรีแผนง�น GMS ครั้งที่ 22 
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จ�กผลก�รประชมุฯ ดงักล่�ว สำ�นกัง�นฯ ได้จดัทำ�ข้อเสนอ 

แผนก�รดำ�เนินง�นในระยะเร ่งด ่วนเพื่อสนับสนุน 

ก�รดำ�เนนิง�นแผนง�นคว�มร่วมมอื GMS ต่อคณะรฐัมนตรี  

เพือ่มอบหม�ยหน่วยง�นทีเ่กีย่วข้องผลกัดนัก�รดำ�เนนิง�น 

ต�มผลก�รประชุมฯ ดังกล่�วเพื่อมุ่งสู่ก�รปฏิบัติ และ

ให้สอดคล้องกับเป้�หม�ยของยุทธศ�สตร์คว�มร่วมมือ 

ระหว่�งประเทศเพื่อก�รพัฒน� ภ�ยใต้แผนพัฒน�

เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ ฉบับที่ 12 ต่อไป

กำรประชมุระดบัรฐัมนตรแีผนงำนกำรพฒันำเขตเศรษฐกจิสำมฝ่ำย อนิโดนเีซยี-มำเลเซยี-

ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT) ครั้งที่ 22 

เมื่อวันที่ 23 กันย�ยน 2559 น�ยอ�คม เติมพิทย�ไพสิฐ รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงคมน�คมในฐ�นะรัฐมนตรีประจำ�แผนง�น  

IMT-GT ของไทย พร้อมด้วย ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ  

ดร.ปัทม� เธียรวิศิษฎ์สกุล รองเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ และเจ้�หน้�ที่ สศช. เป็น

เจ้�ภ�พจัดก�รประชุมระดับรัฐมนตรีแผนง�นก�รพัฒน�เขตเศรษฐกิจส�มฝ่�ย อินโดนีเซีย-ม�เลเซีย-ไทย (Indonesia-

Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT) ครั้งที่ 22 ณ โรงแรมเซนติโด้ เกรซแลนด์ เข�หลัก รีสอร์ท แอนด์ สป�  

จ.พังง� ประเทศไทย ทั้งนี้ เป็นก�รดำ�เนินง�นที่สอดคล้องกับแผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ ฉบับที่ 12 

ในส่วนของยุทธศ�สตร์คว�มร่วมมือระหว่�งประเทศเพื่อก�รพัฒน� ต�มแนวท�งก�รส่งเสริมบทบ�ทก�รเป็นหุ้นส่วน 

ก�รพัฒน�กับประเทศในอนุภูมิภ�ค ภูมิภ�ค และน�น�ประเทศ 

ผลการประชุม มีส�ระสำ�คัญของก�รประชุม ดังนี้  

1. รัฐมนตรี IMT-GT รับทร�บผลก�รประชุมระดับ 

เจ้�หน้�ที่อ�วุโส (SOM) ครั้งที่ 23 โดยมีโครงก�ร

สำ�คัญ ได้แก่ ก�รพัฒน�ด่�นสะเด�-บูกิตก�ยูฮิตัม และ 

ด่�นบ้�นประกอบ-ดูเรียนบุหรง จ.สงขล� ก�รก่อสร้�ง

ท่�เรือน�เกลือใน จ.ตรัง ก�รจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ช�ยแดนไทย-ม�เลเซีย โครงก�รเมืองย�งพ�ร�ซึ่งบริห�ร 

โดยก�รนคิมอตุส�หกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) โครงก�ร 

สร้�งคว�มเข้มแข็งให้กับห่วงโซ่เกษตรกรรมที่มีมูลค่�สูง

และปลอดภัย ก�รจัดทำ�คู่มือเดินท�งท่องเที่ยวฮ�ล�ล 

(Halal Route) และก�รแลกเปลี่ยนฝีกอบรมแรงง�น  

2. รัฐมนตรี IMT-GT เห็นชอบในหลักก�รก�รศึกษ�

ทบทวนยุทธศ�สตร์ IMT-GT เพื่อว�งแผนพัฒน�ให้ทัน

คว�มเปลี่ยนแปลงในโลกและภูมิภ�คต�มวิสัยทัศน์ระยะ

ย�ว (20 ปี) และก�รจัดทำ�แผนดำ�เนินง�นระยะ 5 ปี 

แผนที่ 3 ปี 2560-2564 

3. รัฐมนตรี IMT-GT รับทร�บผลก�รประชุมระดับ 

มุขมนตรีและผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัด ครั้งที่ 13 ซึ่งมีเรื่อง

คว�มก้�วหน้�และผลสำ�เรจ็ของก�รดำ�เนนิโครงก�รสำ�คญั 

ได้แก่ ก�รขับเคลื่อนโครงก�รเมืองสีเขียว (Green City) 

โครงก�รอ�ค�รประหยัดพลังง�นที่มะละก�และสงขล� 

คว�มร่วมมือย�งพ�ร�ระหว่�ง กนอ. และ Tradewind 

Plantation ของม�เลเซยี เส้นท�งท่องเทีย่วเมอืงเก่� และ

ก�รท่องเที่ยวเชิงฮ�ล�ล 

4.  รฐัมนตร ีIMT-GT ให้คว�มสำ�คญัก�รยกระดบับทบ�ท

ของสภ�ธุรกิจ IMT-GT  อ�ทิ แผนง�นก�รพัฒน�ด่�น

ช�ยแดน ก�รอำ�นวยคว�มสะดวกในก�รขนส่งสินค้�และ

ก�รเดนิท�งข้�มพรมแดน ก�รพฒัน�ส�ยก�รผลติข้�มแดน 

ของย�งพ�ร� คว�มเชือ่มโยงก�รท่องเทีย่วในแนวเส้นท�ง

อ�เจห์-ปีนัง-ภูเก็ต-ห�ดใหญ่-ส�มจังหวัดช�ยแดน และ

เส้นท�งท่องเที่ยวเมืองมรดกท�งวัฒนธรรมเมด�น-ปีนัง-

มะละก�-สงขล� 

5.  รัฐมนตรี IMT-GT ให้คว�มสำ�คัญต่อคว�มร่วมมือ

ท�งวิช�ก�รระหว่�งมห�วิทย�ลัยใน IMT-GT ทั้งนี้ 
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อินโดนีเซียรับเป็นเจ้�ภ�พจัดก�รประชุมระดับรัฐมนตรี

แผนง�น IMT-GT ครัง้ที ่23 ณ จงัหวดับงัก�-เบลติงุ ในช่วง 

ปล�ยปี 2560

จ�กผลก�รประชุมฯ ดังกล่�ว สำ�นักง�นฯ ได้จัดทำ� 

ข้อเสนอแผนก�รดำ�เนนิง�นในระยะเร่งด่วนเพือ่สนบัสนนุ 

ก�รดำ�เนินง�นแผนง�นคว�มร่วมมือ IMT-GT ต่อคณะ

รัฐมนตรี เพื่อมอบหม�ยหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องผลักดัน

ก�รดำ�เนินง�นต�มผลก�รประชุมฯ ดังกล่�วเพื่อมุ่งสู ่ 

ก�รปฏบิตั ิและให้สอดคล้องกบัเป้�หม�ยของยทุธศ�สตร์

คว�มร่วมมือระหว่�งประเทศเพื่อก�รพัฒน� ภ�ยใต้ 

แผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ ฉบับที่ 12 ต่อไป

โครงกำร Biodiversity Financial Initiative (BIOFIN)

สศช. ดำ�เนนิง�นร่วมกบัโครงก�รพฒัน�แห่งสหประช�ช�ต ิ(UNDP) และสำ�นกัง�นนโยบ�ยและแผนทรพัย�กรธรรมช�ตแิละ
สิ่งแวดล้อม (สผ.) ระยะเวล�ก�รดำ�เนินโครงก�ร 2 ปี ระหว่�งปี พ.ศ. 2557-2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคว�มต้องก�ร
ท�งด้�นก�รเงนิและสนบัสนนุก�รลงทนุและก�รบรหิ�รจดัก�รด้�นก�รอนรุกัษ์และใช้ประโยชน์คว�มหล�กหล�ยท�งชวีภ�พ
อย่�งบูรณ�ก�ร โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมก�รกำ�กับโครงก�รฯ ซึ่งมีรองเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งช�ติ เป็นประธ�นร่วมกับ UNDP และเลข�ธิก�ร สผ. และผู้แทนจ�กหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดจ้�งที่ปรึกษ�
โครงก�รเพื่อดำ�เนินง�น 4 ขั้นตอน ได้แก่ (1) ศึกษ� ทบทวนนโยบ�ย สถ�บัน และก�รจัดสรรงบประม�ณในก�รอนุรักษ์
คว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ (2) ประเมินเงินทุนที่ต้องก�รใช้และจำ�นวนที่ยังข�ดอยู่ (3) จัดทำ�ข้อเสนอกลไกก�รระดม
ทรัพย�กรที่ใช้ในก�รอนุรักษ์คว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ (4) ดำ�เนินง�นโครงก�รนำ�ร่องต�มแผนก�รระดมทรัพย�กรและ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ย

ผลการดำาเนินงานและแนวทางการดำาเนินงานในระยะ
ต่อไป 

1. แนวท�งก�รศึกษ�ใช้ระบบนิเวศเป็นฐ�น คือระบบ
นิเวศบก ระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มนำ้� ระบบนิเวศท�งทะเล
และช�ยฝั่ง และระบบนิเวศในเมือง โดยคณะที่ปรึกษ� 
ได้จัดประชุมร่วมกับหน่วยง�นและเจ้�หน้�ที่ที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อรวบรวมข้อมูล ศึกษ�วิเคร�ะห์ ด้�นนโยบ�ยและ
กิจกรรมที่สร้�งคว�มยั่งยืนและไม่ยั่งยืน ทบทวนก�ร
ดำ�เนินง�นของหน่วยง�นด้�นก�รอนุรักษ์และแผนง�นที่
ส่งผลกระทบต่อคว�มหล�กหล�ยท�งชวีภ�พโดยท�งตรง
และท�งอ้อม วเิคร�ะห์ปัจจยัทีท่ำ�ให้เกดิก�รเปลีย่นแปลง
ของระบบนิเวศและคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ และ
พิจ�รณ�ก�รจัดสรรงบประม�ณย้อนหลังในช่วง 5 ปี 
ที่ผ่�นม� ภ�ยใต้กรอบแผนบูรณ�ก�รก�รจัดก�รคว�ม
หล�กหล�ยท�งชีวภ�พของประเทศไทย ทั้งนี้โครงก�ร
ได้จัดทำ�ร�ยง�นเกี่ยวกับกระบวนก�รรวบรวมข้อมูล 
ก�รวเิคร�ะห์ สงัเคร�ะห์ข้อมลู ก�รศกึษ�กลไกเชงิสถ�บนั 
นโยบ�ย และค่�ใช้จ่�ยภ�คส�ธ�รณะและภ�คธุรกิจ 

แล้วเสร็จ และเสนอต่อคณะกรรมก�รกำ�กับโครงก�รฯ  
เ พื่ อ ใ ห ้ ค ว � ม เ ห็ น ช อ บ  ร ว ม ทั้ ง ดำ � เ นิ น ง � น 
ด้�นก�รประช�สัมพันธ์สื่อส�ร เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ
แนวคิดและประเด็นสำ�คัญของโครงก�ร BIOFIN รวมทั้ง
กำ�ลังริเริ่มก�รดำ�เนินง�นโครงก�รนำ�ร่องในระยะต่อไป

2. โครงก�ร BIOFIN ช่วยสร้�งคว�มตระหนักถึงคว�ม
สำ�คัญของก�รอนุรักษ์ทรัพย�กรคว�มหล�กหล�ย 
ท�งชวีภ�พ ซึง่เป็นทนุทรพัย�กรธรรมช�ตทิีส่ำ�คญั ทีส่ร้�ง 
ประโยชน์และมูลค ่�ท�งเศรษฐกิจทั้งท�งตรงและ 
ท�งอ้อม ส่งผลต่อก�รพัฒน�ประเทศและคว�มอยู่ดีมีสุข 
ของประช�ชน โดยโครงก�ร BIOFIN จะเสริมสร้�ง
ศักยภ�พในก�รบริห�รจัดก�ร และสร้�งกระบวนก�ร
มีส่วนร่วมในก�รอนุรักษ์คว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ 
ที่มีก�รดำ�เนินง�นร่วมกันของทุกภ�คส่วน ทั้งภ�ครัฐ  
ภ�คเอกชน และประช�ชน เพื่อตอบสนองต่อเป้�หม�ย
ก�รพัฒน�ประเทศต�มแผนพัฒน�ฯ ฉบับที่ 12 รวมทั้ง
ก�รบรรลุถึงเป้�หม�ยก�รพัฒน�ที่ยั่งยืนอีกด้วย
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โครงกำรบูรณำกำรกำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกภัยพิบัติในกระบวนกำรวำงแผนพัฒนำ

ประเทศ (Mainstreaming Disaster Risk Reduction into Development Planning: 

MADRiD)

สศช. ดำ�เนินง�นร่วมกับ สำ�นักง�นโครงก�รพัฒน�

แห่งสหประช�ช�ติ (United Nations Development  

Programme: UNDP) กรมป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย  

(ปภ.) และหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องทั้งภ�ครัฐ ภ�คเอกชน  

ตลอดจนองค ์กรภ�คประช�สั งคม มี เป ้ �หม�ยใน 

ก�รบรูณ�ก�รก�รลดคว�มเสีย่งจ�กภยัพบิตั ิ(Disaster Risk  

Reduction: DRR) เข�้สู่กระบวนก�รว�งแผนพัฒน�ประเทศ โครงก�รมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ประเมินและจัดทำ�แผนที่ 

คว�มเสี่ยงจ�กภัยพิบัติในจังหวัดนำ�ร่อง และเผยแพร่ข้อมูลคว�มเสี่ยงให้ส�ม�รถเข้�ถึงได้เพื่อประโยชน์ต่อก�รตัดสินใจ 

ในระดับนโยบ�ย (2) จัดทำ�เครื่องมือ/วิธีก�รในก�รบูรณ�ก�รก�รลดคว�มเสี่ยงจ�กภัยพิบัติเข้�สู่กระบวนก�รจัดทำ�แผน

พัฒน�ในระดับประเทศและระดับจังหวัด และ (3) พัฒน�นวัตกรรมท�งสังคม (Social Innovation) เพื่อก�รลดคว�มเสี่ยง

จ�กภัยพิบัติ อันเกิดจ�กคว�มร่วมมือระหว่�งภ�ครัฐและภ�คเอกชน และก�รมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่เสี่ยง โดยมีระยะ

เวล�ก�รดำ�เนินโครงก�รระหว่�งปี พ.ศ. 2558 – 2560

การดำาเนินการในรอบปีที่ผ่านมา

1. ดำ�เนินก�รประเมินคว�มเสี่ยงจ�กภัยพิบัติในจังหวัด

นำ�ร่อง โดยคณะทำ�ง�นฯ ลงพื้นที่จังหวัดสงขล�และ

เชียงร�ย เพื่อรวบรวมข้อมูลจ�กหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง 

จดัทำ�ฐ�นข้อมลู GIS รวม 13 ชัน้ข้อมลู เพือ่ทำ�ก�รวเิคร�ะห์

ประเมินคว�มเสี่ยง และจัดทำ�ระบบภูมิส�รสนเทศแผนที่

คว�มเสี่ยงด้�นภัยพิบัติของจังหวัดเชียงร�ย และจังหวัด

สงขล� ก�รดำ�เนินง�นแล้วเสร็จและส่งมอบง�นให้แก่

กรมป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัด

สงขล� และผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดเชียงร�ย เพื่อนำ�ไปใช้

ประโยชน์ในก�รว�งแผนพัฒน�จังหวัด และขย�ยผลให้มี 

ก�รประเมินคว�มเสี่ยงในพื้นที่ที่มีคว�มสำ�คัญ และมี 

ก�รว�งแผนเพื่อลดคว�มเสี่ยงจ�กภัยพิบัติในอน�คต 

2. ก�รเผยแพร่องค์คว�มรู้ โดยก�รจัดทำ�ร�ยง�นก�ร

ประเมินคว�มเสี่ยง และแผนที่เสี่ยงภัย จังหวัดเชียงร�ย

และจังหวัดสงขล� จัดทำ�คู่มือท�งเทคนิคในก�รประเมิน

คว�มเสี่ยง และคู่มือก�รใช้ง�นระบบภูมิส�รสนเทศด้�น

ภัยพิบัติ  โครงก�รฯ ยังได้จัดทำ�เว็บไซด์สำ�หรับก�รแสดง

แผนที่และชั้นฐ�นข้อมูลจ�กก�รประเมินคว�มเสี่ยง 

โดยฐ�นข้อมูลแผนที่คว�มเสี่ยงจ�กภัยพิบัติส�ม�รถ 

เข้�ถึงได้ที่ http://58.137.55.227 (จังหวัดสงขล�) และ 

http://203.146.112.244 (จังหวัดเชียงร�ย) ผู้ใช้ง�น 

ส�ม�รถค้นห�ข้อมูลและแผนที่ ด�วน์โหลดข้อมูล GIS 

และเอกส�รที่อยู่ในระบบไปใช้ได้โดยไม่มีค่�ใช้จ่�ย และ

ส�ม�รถเผยแพร่แบ่งปันลิงค์ของชั้นข้อมูล ผ่�นท�ง 

Social Media  ต่�งๆ ได้  โดยโครงก�รฯ ได้จัดอบรม

เชิงปฏิบัติก�รเพื่อใช้ง�นเว็บไซต์และระบบส�รสนเทศ

ภมูศิ�สตร์ด้�นภยัพบิตัใิห้แก่เจ้�หน้�ทีใ่นจงัหวดัเชยีงร�ย

และสงขล� เพื่อขย�ยผลก�รดำ�เนินง�นต่อไป

3. ก�รจัดทำ�นวัตกรรมเพื่อลดคว�มเสี่ยงจ�กภัยพิบัติ  

โดยโครงก�รได้จดัก�รประกวดนวตักรรมเพือ่ลดคว�มเสีย่ง 

จ�กภัยพิบัติ โดย Change Fusion เพื่อคัดเลือกทีมง�น 

และผลง�นก�รออกแบบด้�นก�รลดคว�มเสี่ยงจ�ก

ภัยพิบัติ และนำ�ไปสู ่ก�รพัฒน�ง�นนวัตกรรมไปสู ่ 
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ก�รใช้ประโยชน์ระดบัชมุชน โดยมทีมีทีไ่ด้รบัก�รคดัเลอืก

จำ�นวน 5 ทีม จ�กผู้ที่ส่งผลง�นเข้�ประกวดทั้งสิ้น 25 ทีม  

ซึ่งส�ม�รถนำ�ไปพัฒน�ใช้ก�รได้จริง ในพื้นที่โครงก�ร

นำ�ร่อง 4 ชิ้นง�น ประกอบด้วย เรือพับได้ใช้ในสภ�วะ 

ที่เกิดอุทกภัย เครื่องมือส่งสัญญ�ณขอคว�มช่วยเหลือ

และสำ�รองไฟได้ในภ�วะฉุกเฉิน แปลงปลูกผักลอยนำ้�  

และกล่องกระด�ษของเล่นสำ�หรับเด็กในศูนย์พักพิง 

โดยเผยแพร่ประช�สัมพันธ์ต่อส�ธ�รณชนเพื่อนำ�ไป 

ใช้ประโยชน์ต่อไป

4. ก�รจดัทำ�ร�ยง�นก�รวเิคร�ะห์ร�ยจ่�ยภ�คส�ธ�รณะ

และก�รจัดก�รเชิงสถ�บันที่เกี่ยวข้องกับก�รบริห�ร

จัดก�รคว�มเสี่ยงจ�กภัยพิบัติ โดยมีวัตถุประสงค์ 

เพื่อวิ เคร�ะห์คว�มเชื่อมโยงระหว่�งนโยบ�ยด้�น 

ก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยงจ�กภัยพิบัติ โครงสร้�ง

สถ�บันที่เกี่ยวข้องกับก�รดำ�เนินนโยบ�ยด้�นภัยพิบัติ 

และกลไกก�รจัดสรรงบประม�รณเพื่อดำ�เนินโครงก�ร 

ที่ เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำ�ข ้อเสนอแนวท�งก�รพัฒน�

ศักยภ�พของก�รบริห�รจัดก�รเพื่อลดคว�มเสี่ยงจ�ก 

ภัยพิบัติที่มีคว�มเหม�ะสมกับบริบทของประเทศไทย 

ทั้งในระดับช�ติและระดับจังหวัด

โครงก�ร MADRiD ช่วยเสริมสร้�งกระบวนก�รพัฒน�

ประเทศที่สนับสนุนก�รสร้�งคว�มส�ม�รถในก�รรู้รับ 

ปรับตัว และฟื้นคืนกลับจ�กภัยพิบัติ ตลอดจนก�รรักษ�

สิ่งแวดล้อมได้อย่�งยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับกรอบเซนได

เพื่อก�รลดคว�มเสี่ยงจ�กภัยพิบัติ และแผนพัฒน�ฯ  

ฉบับที่ 12 ในก�รบริห�รจัดก�รเพื่อลดคว�มเสี่ยงจ�ก 

ภัยพิบัติ เพื่อให้เกิดคว�มเสียห�ยน้อยที่สุดและนำ�ไปสู่ 

ก�รพัฒน�ประเทศที่ยั่งยืนต่อไป

โครงกำรศึกษำวิจัย

โครงกำรจัดท�ำบัญชีเมตริกซ์สังคม (Social Accounting Matrices : SAM)

สศช. ได้ว่�จ้�ง สถ�บันวิจัยเพื่อก�รพัฒน�ประเทศไทย (ทีดีอ�ร์ไอ) เป็นที่ปรึกษ�ฯ เพื่อดำ�เนินโครงก�รจัดทำ�บัญชีเมตริกซ์

สังคม (Social Accounting Matrix) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำ�บัญชีเมตริกซ์สังคมที่มีคว�มทันสมัย เพื่อใช้เป็นฐ�นข้อมูล

สำ�หรับแบบจำ�ลองท�งเศรษฐกิจ โดยใช้ในก�รวิเคร�ะห์ผลกระทบจ�กก�รเปลี่ยนแปลงของนโยบ�ยก�รค้�ในประเทศคู่ค้�

สำ�คัญ ๆ ก�รวิเคร�ะห์ผลกระทบต่อตล�ดแรงง�น ก�รวิเคร�ะห์ผลกระทบต่อก�รกระจ�ยร�ยได้ ก�รวิเคร�ะห์ร�ยส�ข� 

ที่มีคว�มละเอียดสูง ตลอดจนก�รวิเคร�ะห์ภ�พรวมและก�รประม�ณก�รแนวโน้มก�รขย�ยตัวท�งเศรษฐกิจระยะย�วได้

อย่�งมีประสิทธิภ�พ ทั้งนี้ เพื่อปรับปรุงขีดคว�มส�ม�รถในก�รวิเคร�ะห์และประม�ณก�รเศรษฐกิจของ สศช. 

ก�รจัดสร้�งบัญชีเมตริกซ์สังคม ปี 2555 (SAM 2012) 

มีก�รจัดจำ�แนกบัญชีเมตริกซ์สังคมเพิ่มเติมจ�กบัญชี 

เมตริกซ์สังคมม�ตรฐ�นเพื่อรองรับก�รวิเคร�ะห์ดังกล่�ว 

ประกอบด้วย (1) บัญชีเมตริกซ์สังคม (ภ�คก�รผลิต) 

จำ�แนกเป็น 221 ส�ข�ก�รผลิต (2) บัญชีเมตริกซ์สังคม 

(ครัวเรือน) จำ�แนกเป็น 10 ชั้นต�มค่�ใช้จ่�ย จำ�แนกย่อย

ออกต�มพืน้ที ่5 ภ�ค (กรงุเทพฯ และปรมิณฑล ภ�คกล�ง  

ภ�คเหนือ ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ และภ�คใต้) และ 

2 เขตพื้นที่ (เขตเมือง และเขตชนบท) (3) บัญชีเมตริกซ์ 

สังคม (ปัจจัยก�รผลิตแรงง�น) จำ�แนกเป็น 3 กลุ ่ม 

(แรงง�นในภ�ครัฐ/แรงง�นในระบบ/แรงง�นนอกระบบ) 

ต�มระดับก�รศึกษ� 6 ระดับก�รศึกษ� และ 4 ช่วงอ�ยุ

ของแรงง�น (4) บัญชีเมตริกซ์สังคม (ภ�คต่�งประเทศ) 

จำ�แนกโครงสร้�งก�รส่งออกและก�รนำ�เข้�ต�มกลุ่ม

ประเทศคู่ค้�ที่สำ�คัญท�งเศรษฐกิจจำ�นวน 29 ประเทศ/

กลุ่มประเทศ (5) บัญชีเมตริกซ์สังคม (โครงสร้�งภ�ษี)  

ซึ่งมีคว�มละเอียดครอบคลุม ภ�ษีสำ�คัญ 6 ประเภทใน

ระบบเศรษฐกิจ และ (6) บัญชีเมตริกซ์สังคม (ก�รลงทุน) 
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จำ�แนกออกเป็น 3 ประเภท คือ ก�รลงทุนของรัฐบ�ล 

รัฐวิส�หกิจ และเอกชน โดยมีส่วนขย�ยร�ยละเอียด

ของส�ข�ก�รลงทุนจำ�นวน 28 ส�ข� ซึ่งมีผลก�รศึกษ�

ในบัญชีเมตริกซ์สังคมที่สำ�คัญ ประกอบด้วย (1) บัญชี 

เมตริกซ์สังคม (ภ�คก�รผลิต) เมื่อพิจ�รณ�โครงสร้�ง

ก�รใช้ปัจจัยก�รผลิตขั้นกล�งเฉพ�ะส�ข�อุตส�หกรรม

ก�รผลิต พบว่� ในก�รผลิตของประเทศมีก�รใช้ปัจจัย

ก�รผลิตขั้นกล�งจ�กในประเทศเทียบกับก�รนำ�เข้�คิด

เป็นสัดส่วนประม�ณร้อยละ 60 ต่อ 40 ในขณะที่ปัจจัย 

ก�รผลิตขั้นปล�ยหรือมูลค่�เพิ่มในแต่ละส�ข�ก�รผลิต 

ม�จ�กผลตอบแทนก�รผลิต (Operating Surplus) หรือ

กำ�ไรเป็นหลักคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 43.2 รองลงม�คือ 

ผลตอบแทนแรงง�นหรือเงินเดือนค่�จ้�งคิดเป็นสัดส่วน

ร้อยละ 30.5 ซึ่งมีสัดส่วนสูงในส�ข�ก�รบริห�รร�ชก�ร 

(Public Administration) และ (2) บัญชีเมตริกซ์สังคม 

(ปัจจัยก�รผลิตแรงง�น) ผลจ�กก�รประมวลข้อมูล  

แสดงให้เห็นว่� แรงง�นนอกระบบ (Informal) กระจุก

ตัวอยู่ในภ�คเกษตร (ส�ข�เกษตรกรรม ส�ข�ประมง) 

ส�ข�ก่อสร้�ง ส�ข�อตุส�หกรรม (ก�รผลติอ�ห�ร เสือ้ผ้�  

ก�รซ่อมแซมย�นพ�หนะ) และส�ข�บริก�รส่วนบุคคล  

ซึ่งแรงง�นนอกระบบโดยส่วนใหญ่จบก�รศึกษ�ระดับ

ประถมถึงมัธยมต้นเท่�นั้น

การใช้ประโยชน์บัญชีเมตริกซ์สังคม บัญชีเมตริกซ์สังคมมีโครงสร้�งของระบบเศรษฐกิจที่มีคว�มละเอียดสูง ส�ม�รถ 

ใช้ประโยชน์ในก�รวิเคร�ะห์นโยบ�ย โดยก�รนำ�ไปใช้เป็นฐ�นในก�รสร้�งแบบจำ�ลองเศรษฐกิจมหภ�คเพื่อใช้วิเคร�ะห์ 

ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของก�รเปลี่ยนแปลงตัวแปรต่�ง ๆ เช่น ก�รใช้จ่�ยของครัวเรือน ก�รใช้จ่�ยของรัฐบ�ล 

ก�รลงทุน หรือก�รปรับอัตร�ภ�ษีประเภทต่�งๆ (เช่น ภ�ษีสรรพส�มิต เป็นต้น) ซึ่งส�ม�รถทำ�ได้ 2 วิธี คือ (1) วิธีวิเคราะห์

แบบดุลยภาพบางส่วน (Partial Equilibrium) โดยใช้ก�รคำ�นวณตัวคูณของบัญชีเมตริกซ์สังคม (SAM Multipliers) 

ซึ่งมีข้อดีที่ไม่ซับซ้อนและเหม�ะในก�รวิเคร�ะห์แยกดูผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นส่วน ๆ (Decomposition) แต่มีข้อด้อย

ที่อ�จจะไม่สะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกคว�มเป็นจริงเนื่องจ�กกำ�หนดให้ร�ค�คงที่ (Fixed Price Multipliers) และ  

(2) วิธีวิเคราะห์แบบดุลยภาพทั่วไป (General Equilibrium) โดยก�รสร้�งแบบจำ�ลองดุลยภ�พทั่วไป (Computable  

General Equilibrium Model : CGE) ซึ่งมีคว�มซับซ้อน แต่มีข้อได้เปรียบในเรื่องก�รวิเคร�ะห์ผลกระทบที่ครอบคลุม 

และสะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกคว�มเป็นจริงจ�กก�รเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระบบจนเข้�สู่ดุลยภ�พใหม่ เนื่องจ�กร�ค�

ส�ม�รถเปลี่ยนแปลงได้ อย่�งไรก็ดี ห�กยังไม่มีก�รสร้�งแบบจำ�ลองก็ส�ม�รถวิเคร�ะห์ผลกระทบอย่�งง่�ยได้ โดยอ�ศัย 

ก�รพจิ�รณ�เส้นท�ง (Flow) โครงสร้�งและแบบแผนก�รรบัจ่�ยของบญัช ีหรอืหน่วยเศรษฐกจิต่�ง ๆ  ได้ และอ�จต้องมกี�รศกึษ� 

เพิ่มเติม (Additional Study) เพื่อให้ส�ม�รถวิเคร�ะห์ผลได้สมบูรณ์ม�กขึ้น

โครงกำรพัฒนำและปรับปรุงแบบจ�ำลอง Current Quarter Model (CQM) เพื่อกำร

ประมำณกำรเศรษฐกิจรำยไตรมำสบนฐำนข้อมูล CVM 

สศช. ได้ว่�จ้�ง ศูนย์บริก�รวิช�ก�รเศรษฐศ�สตร์ (ERTC) มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์เป็นที่ปรึกษ�โครงก�รฯ เพื่อพัฒน�และ

ปรับปรุงคว�มถูกต้องแม่นยำ�ของก�รประม�ณก�รเศรษฐกิจไทยร�ยไตรม�ส ภ�ยใต้แบบจำ�ลอง Current Quarter Model 

(CQM) ให้สอดคล้องกับก�รเผยแพร่ข้อมูลบัญชีประช�ช�ติแบบปริม�ณลูกโซ่ (Chain Volume Measure : CVM) และ 

นำ�ไปสูก่�รเสรมิสร้�งประสทิธภิ�พก�รวเิคร�ะห์แนวโน้มท�งเศรษฐกจิให้มคีว�มแม่นยำ� และส�ม�รถสงัเคร�ะห์ประเดน็และ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ยได้อย่�งครบถ้วนสมบูรณ์
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โครงสร้�งและระบบก�รทำ�ง�นแบบจำ�ลอง CQM ของ

ประเทศไทย จำ�แนกออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1  

การเลือกตัวชี้วัดที่มีความถี่สูงและความสัมพันธ์กับ

ข้อมูลรายได้ประชาชาติ โดยอ�ศัยก�รเขียนในรูป

แบบคว�มสัมพันธ์เชิงสถิติ หรือสมก�รเชื่อม (Bridge 

Equations) ซึ่งค่�สัมประสิทธิ์ของสมก�รดังกล่�ว 

ถูกประมวลผลจ�กค่�ประม�ณก�รของข้อมูลในอดีต

ที่ผ่�นม� ส่วนที่ 2 การพยากรณ์ส่วนประกอบแต่ละ

รายการในข้อมูลบัญชีประชาชาติ โดยก�รพย�กรณ์

ส่วนประกอบของข้อมลูบญัชปีระช�ช�ตผ่ิ�นสมก�รเชือ่ม

และอ�ศัยข้อมูลตัวชี้วัดคว�มถี่สูงที่ผ่�นก�รคัดเลือกจ�ก

ส่วนที่ 1 

นอกจ�กนี้ ร�ยง�นก�รศึกษ�ฯ ได้ทำ�ก�รทดสอบ

ก�รพย�กรณ ์อัตร�ก�รเติบโตท�งเศรษฐกิจไทย 

ร�ยไตรม�ส โดยผ่�นแบบจำ�ลองประเภทต่�ง ๆ  ซึง่เหน็ได้ว่� 

ก�รพย�กรณ์โดยแบบจำ�ลองข้�งต้นให้ค่�ประม�ณก�รที่

ค่อนข้�งน่�พอใจ เนื่องจ�กใกล้เคียงกับข้อมูลผลิตภัณฑ์

มวลรวมในประเทศที่มีก�รเผยแพร่ อีกทั้งยังแสดง 

ให้เห็นคว�มแม่นยำ�ในก�รพย�กรณ์ที่เพิ่มขึ้นจ�กก�รใช้

ข้อมูลที่มีคว�มเป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับระบบบัญชี

ประช�ช�ติใหม่

ก�รศึกษ�ครั้งนี้เป็นก�รมุ่งเน้นก�รสร้�งแบบจำ�ลอง Current Quarter Model เพื่อประม�ณก�รเศรษฐกิจร�ยไตรม�ส

สำ�หรับประเทศไทย โดยก�รอ�ศัยข้อมูลร�ยได้ประช�ช�ติแบบปริม�ณลูกโซ่ในก�รสร้�งแบบจำ�ลอง CQM ทั้งในด้�น 

ร�ยจ่�ยและด้�นก�รผลิตที่ได้มีก�รปรับผลของฤดูก�ลแล้ว รวมถึงก�รสร้�งแบบจำ�ลอง CQM โดยใช้ฐ�นข้อมูลภ�ษี 

มลูค่�เพิม่ (CQM-VAT) ซึง่ช่วยเพิม่ประสทิธภิ�พและคว�มส�ม�รถในก�รพย�กรณ์ให้มคีว�มแม่นยำ�ยิง่ขึน้ เพือ่เป็นส่วนเสรมิ

ของค่�พย�กรณ์จ�กแบบจำ�ลอง CQM และก�รวิเคร�ะห์โดยใช้ส่วนประกอบหลักเพิ่ม 

สำ�หรับข้อเสนอแนะคณะผู้วิจัยเห็นว่� ก�รประม�ณก�รอัตร�ก�รเติบโตท�งเศรษฐกิจร�ยไตรม�สจ�กแบบจำ�ลองดังกล่�ว  

ควรประม�ณก�รและปรับปรุงค่�พย�กรณ์จ�กแบบจำ�ลอง CQM อย่�งน้อยเดือนละสองครั้ง เพื่อให้ส�ม�รถติดต�ม 

ก�รเปลี่ยนแปลงข้อมูลสภ�พเศรษฐกิจได้อย่�งทันท่วงที พร้อมทั้งติดต�มและตรวจสอบประสิทธิผลของค�่พย�กรณ์จ�ก

แบบจำ�ลอง CQM โดยก�รเปรยีบเทยีบค่�พย�กรณ์กบัค่�ข้อมลูจรงิเป็นระยะ เพือ่ให้ส�ม�รถปรบัปรงุและสร้�งสมก�รเชือ่ม

ที่สะท้อนข้อมูลค่�ประม�ณก�รได้อย่�งถูกต้องและแม่นยำ�ต่อไป
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โครงกำรศึกษำประเมินผลกำรด�ำเนินกำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย 

ในปีงบประม�ณ 2559 สศช. ได้ดำ�เนนิก�รจ้�งศนูย์คว�มเป็นเลศิด้�นโลจสิตกิส์ มห�วทิย�ลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้�ธนบรุี 

เป็นทีป่รกึษ�โครงก�รศกึษ�ประเมนิผลก�รดำ�เนนิก�รพฒัน�ระบบโลจสิตกิส์ของประเทศไทย โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ประเมนิ

ผลก�รดำ�เนินง�นต�มแผนยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�ระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2556-2560) วิเคร�ะห์

ประเดน็ปัญห�ทีเ่ป็นอปุสรรคในก�รพฒัน� ศกึษ�สถ�นก�รณ์และบรบิท ก�รเปลีย่นแปลงทีม่ผีลกระทบต่อก�รพฒัน�ระบบ

โลจิสติกส์ของประเทศ รวมทั้งจัดทำ�ข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ย ยุทธศ�สตร์และกลยุทธ์ในก�รพัฒน�ระบบโลจิสติกส์ไทย 

ในระยะต่อไป ก�รดำ�เนินง�นที่ผ่�นม�ได้จัดให้มีก�รประชุมรับฟังคว�มคิดเห็นเกี่ยวกับก�รดำ�เนินง�นในปัจจุบัน ข้อจำ�กัด

และปัญห� สนับสนุนก�รพัฒน�โลจิสติกส์ในพื้นที่ยุทธศ�สตร์ภ�คเหนือที่จังหวัดเชียงร�ย ภ�คตะวันอออกเฉียงเหนือ 

ที่จังหวัดมุกด�ห�รและนครพนม ภ�คตะวันออกที่จังหวัดชลบุรี และภ�คใต้ที่จังหวัดสงขล� ค�ดว่�ร�ยง�นโครงก�รศึกษ�

ประเมินผลก�รดำ�เนินก�รพัฒน�ระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยจะแล้วเสร็จในเดือนเมษ�ยน 2560 (สอบถ�มข้อมูล 

ก�รศึกษ�เพิ่มเติมได้ที่กองยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�ระบบโลจิสติกส์ สศช.)

โครงกำรศกึษำตน้แบบของกำรบรูณำกำรระบบกำรดแูลผูส้งูอำยรุะยะยำวในกลุม่ผูส้งูอำยุ

ที่มีภำวะพึ่งพิง

มีวัตถุประสงค์เพื่อถอดบทเรียนระบบก�รดูแลผู้สูงอ�ยุระยะย�วในพื้นที่ศึกษ�ที่มีก�รบูรณ�ก�รคว�มร่วมมือของภ�ค

ส่วนต่�งๆ เพื่อให้บริก�รท�งสุขภ�พและท�งสังคมที่เหม�ะสมต�มระดับภ�วะพึ่งพิงของผู้สูงอ�ยุ รวมถึงกำ�หนดกลไกก�ร 

ขับเคลื่อนระบบก�รดูแลผู้สูงอ�ยุระยะย�วและก�รสร้�งหลักประกันคุณภ�พชีวิตที่เหม�ะสมกับบริบทในแต่ละพื้นที่และ

แนวท�งในก�รขย�ยผลไปยังพื้นที่อื่น

ผลการดำาเนินงาน โดยจัดทำ�เป็นข้อเสนอแนะเชิง

นโยบ�ย ประกอบด้วย ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รขย�ยผล 

แบบจำ�ลองต้นแบบระบบก�รดูแลผู ้สูงอ�ยุระยะย�ว

ในชุมชน โดยสร้�งพลังเครือข่�ยชุมชน จัดให้มีระบบ 

ก�รจัดก�รดูแลแบบร�ยกรณี จัดทำ�ฐ�นข้อมูลที่ทันสมัย

และมีพื้นที่ส�ธ�รณะที่เชื่อมโยงกันทุกระดับ ซึ่งในเขต

ชนบทควรพฒัน�ผูจ้ดัก�รก�รดแูลร�ยกรณ ีผูด้แูลผูส้งูอ�ยุ 

และอ�ส�สมัครกลุ ่มต่�งๆ ห�แนวท�งระดมทุนจ�ก

ชมุชนและเอกชนเพือ่ใช้เป็นงบประม�ณในก�รจดับรกิ�ร 

รวมถึงบูรณ�ก�รฐ�นข้อมูลเพื่อจัดทำ�ระบบส่งต่อ และ

ขย�ยผลเวทีส�ธ�รณะไปสู ่ระดับตำ�บลและจังหวัด 

เขตเมืองนอก กทม. ควรพัฒน�ทีมดูแลผู้สูงอ�ยุที่บ้�น 

ปรับปรุงกฎระเบียบก�รใช้งบประม�ณของ อปท. ใน

ก�รนำ�ม�ใช้พัฒน�ระบบก�รดูแลระยะย�ว จัดทำ�ฐ�น

ข้อมูลผู ้สูงอ�ยุที่ครอบคลุมทุกมิติ และขย�ยผลเวที

ส�ธ�รณะสู่ระดับเทศบ�ล เขต กทม. ควรพัฒน�ทีม 

สหส�ข�วิช�ชีพ ปรับกฎระเบียบงบประม�ณระดับเขต

ให้เอื้อต่อก�รดูแลผู้สูงอ�ยุในทุกมิติ รวมถึงพัฒน�ระบบ

ดูแลระยะย�วร่วมกันระหว่�งสถ�นบริก�รระดับตติยภูมิ

และปฐมภมู ิและมคีว�มเหม�ะสมกบัแต่ละประเภทชมุชน 

ข้อเสนอแนะก�รพัฒน�ระบบก�รดูแลผู้สูงอ�ยุระยะย�ว

อย่�งยัง่ยนื ได้แก่ เพิม่ระบบก�รดแูลระยะกล�งและบรกิ�ร

ทีจ่ำ�เป็นทีเ่ป็นก�รผนวกก�รดแูลเชงิสงัคมเข้�กบัก�รดแูล 

ท�งก�รแพทย์รวมถึงกำ�หนดม�ตรฐ�นบริก�รดูแล

ระยะย�ว พัฒน�นวัตกรรมท�งเทคโนโลยีเพื่อช่วยเหลือ 

ผู ้สูงอ�ยุในชีวิตประจำ�วัน ว�งแผนเพิ่มกำ�ลังคนทั้ง

บุคล�กรในทีมสหวิช�ชีพและผู้ดูแลผู้สูงอ�ยุ ปรับปรุง

ระเบียบงบประม�ณของ อปท. และศึกษ�ระบบบริห�ร

จัดก�รก�รเงินระบบก�รดูแลผู้สูงอ�ยุระยะย�ว รวมถึง

ส่งเสริมศักยภ�พครอบครัว จัดให้มีสวัสดิก�รแก่สม�ชิก 

ที่ดูแลผู้สูงอ�ยุในครอบครัวและกระจ�ยง�นสู่ชนบท
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แนวทำงกำรประมำณกำรควำมต้องกำรและกำรผลิตก�ำลังคนในภำคอุตสำหกรรม

มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคร�ะห์และสังเคร�ะห์แนวท�งก�รจัดทำ�ประม�ณก�รคว�มต้องก�รกำ�ลังคนที่มีอยู ่ในปัจจุบัน 

รวมถึงศึกษ�ระบบก�รจัดทำ�ประม�ณก�รกำ�ลังคนของประเทศไทย  เปรียบเทียบกับแนวท�งประม�ณก�รกำ�ลังคนของ 

ต่�งประเทศที่มีถือว่�มีแนวปฏิบัติที่ดี ได้แก่ สหรัฐอเมริก� แคน�ด� สหภ�พยุโรป ออสเตรเลีย ส�ธ�รณรัฐเก�หลี และ 

สิงคโปร์ เพื่อจัดทำ�ข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ยต่อก�รจัดทำ�ประม�ณก�รคว�มต้องก�รกำ�ลังคนในภ�คอุตส�หกรรมสำ�หรับ

ประเทศไทยต่อไป

ผลการศึกษา พบว่� แนวท�งในก�รประม�ณก�รคว�ม

ต้องก�รประกอบด้วยหล�ยวิธี ซึ่งแต่ละวิธีต�่งมีจุดเด่น- 

จุดด้อยแตกต่�งกัน ซึ่งประเทศต่�ง ๆ  ได้เลือกและปรับใช้ 

ต�มบรบิทของประเทศนัน้ ๆ  โดยทีส่หรฐัอเมรกิ� แคน�ด� 

สหภ�พยุโรป เก�หลีใต้ ใช้วิธีก�รประม�ณก�รที่ประยุกต์

จ�ก Manpower Requirement Approach (MRA) 

ที่จะประม�ณก�รเติบโตของเศรษฐกิจประเทศและ

อุตส�หกรรม และแปลงเป็นคว�มต้องก�รจำ�แนกร�ย

อตุส�หกรรมและอ�ชพีทีล่งร�ยละเอยีดของรหสัอ�ชพีถงึ 

4 ตำ�แหน่ง ในก�รประม�ณก�รคว�มต้องก�รกำ�ลังคนใน

ระยะกล�งถึงระยะย�ว ออสเตรเลีย พัฒน�วิธีประม�ณ

ก�รโดยปรับเปลี่ยนจ�กแนวท�ง MRA เป็นใช้แนวท�ง

แบบอนุกรมเวล� ซึ่งมีคว�มยุ่งย�กซับซ้อนและต้นทุน 

ทีน้่อยกว่�  สงิคโปร์ มเีพยีงก�รประม�ณก�รคว�มต้องก�ร

กำ�ลังคนสำ�หรับระยะสั้นเท่�นั้น โดยเป็นก�รสำ�รวจ

คว�มต้องก�รของผู้ประกอบก�ร ทั้งนี้ ประเทศเหล่�นี้มี

กลไกประม�ณก�รกำ�ลังคนที่เป็นระบบ ทั้งในส่วนของ 

ก�รกำ�หนดให้มีหน่วยง�นหลักเฉพ�ะภ�ยใต้กระทรวง

แรงง�น เพื่อทำ�หน้�ที่ประม�ณก�รกำ�ลังคนของประเทศ 

ตรวจสอบคว�มถูกต้องของก�รประม�ณก�รก่อนก�ร 

เผยแพร่ ทบทวนผลก�รประม�ณเป็นระยะ จดัทำ�ร�ยง�น

ผลก�รประม�ณก�รสำ�หรับก�รเผยแพร่ที่ละเอียด 

บูรณ�ก�รข้อมูลให้ครอบคลุมข้อมูลทั้งในส่วนของเชิง

ปรมิ�ณและคณุภ�พ และทีส่ำ�คญัคอื มฐี�นข้อมลูทีจ่ำ�เป็น

ต่อก�รประม�ณก�รค่อนข้�งพร้อม ทนัสมยั และเพยีงพอ 

ต่อก�รนำ�ข้อมูลไปประกอบก�รจัดทำ�ก�รว�งแผน 

กำ�ลังคนของหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องต่อไป   

ขณะที่เมื่อเปรียบเทียบกับก�รประม�ณก�รกำ�ลังคน

ของประเทศไทย พบว่� ยังมีจุดอ่อนหล�ยประก�ร อ�ทิ 

ก�รประม�ณก�รกลุ่มอ�ชีพจัดทำ�เพียงในระดับอ�ชีพ 

1 ตำ�แหน่ง จึงไม่ส�ม�รถส่งสัญญ�ณให้หน่วยผลิตกำ�ลัง

คนได้ ไม่มีก�รจัดทำ� Occupation-Study Matrix เพื่อ

ใช้วิเคร�ะห์ห�คว�มไม่สมดุลระหว�่งอุปสงค์และอุปท�น 

รวมถึงยังข�ดก�รกำ�หนดกลไกประม�ณก�รกำ�ลังคนที่ 

เป็นระบบ ได้แก่ ข�ดก�รกำ�หนดหน่วยง�นหลักเพื่อ

ทำ�ภ�รกิจว�งแผนกำ�ลังคน ข�ดก�รมีคณะผู้เชี่ยวช�ญ

เพื่อตรวจสอบคว�มถูกต้องของก�รประม�ณก�รก่อน

ก�รเผยแพร่ โดยมีข้อเสนอแนะสำ�หรับประเทศไทยใน 

ก�รดำ�เนินก�รระยะต่อไป ได้แก่ (1) ระยะสั้น จัดทำ�

ระบบส�รสนเทศกล�งเพื่อก�รจัดก�รและตัดสินใจด้�น

ก�รพัฒน�แรงง�น เปิดโอก�สให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วม 

พัฒน�ระบบส�รสนเทศฯ ให้ส�ม�รถพัฒน�แรงง�น 

ร่วมกันได้อย่�งมีประสิทธิภ�พและเป็นบูรณ�ก�ร รวมถึง

ให้มีก�รจัดทำ�ข้อมูลที่จำ�เป็นต่อก�รประม�ณก�รอย่�ง

ครบถ้วน อ�ทิ ฐ�นข้อมูลของผู้ประกอบอ�ชีพเพื่อนำ�ไป

จัดทำ�โครงสร้�งอ�ชีพและประม�ณก�รคว�มต้องก�ร 

ร�ยอ�ชีพ ฐ�นข้อมูลก�รเคลื่อนย้�ยระหว่�งอ�ชีพของ 

ผูส้ำ�เรจ็ก�รศกึษ� (Tracer study) เพือ่จดัทำ� Occupation- 

Study Matrix (2) ระยะสั้นถึงปานกลาง กำ�หนดกลไก

ก�รประม�ณก�รกำ�ลังคนอย่�งเป็นระบบ ทั้งก�รกำ�หนด 

หน่วยง�นที่รับผิดชอบต�มกฎหม�ย ก�รตั้งคณะ 

ผู ้ เชี่ ยวช�ญเพื่ อตรวจสอบคว�มถูกต ้องของก�ร 

ประม�ณก�ร และก�รจัดทำ�ร�ยง�นก�รประม�ณก�ร 

เพื่อก�รว�งแผนกำ�ลังคนต่อไป



รำยงำนประจ�ำปี 255964

รำยงำนสถำนกำรณ์ประชำกรไทย พ.ศ. 2558 เรื่อง “โฉมหน้ำครอบครัวไทย ยุคเกิดน้อย 

อำยุยืน”

สศช. ร่วมกับกองทุนประช�กรแห่งสหประช�ช�ติ (UNFPA) เพื่อศึกษ�รูปแบบครอบครัวไทยที่มีคว�มหล�กหล�ย ซับซ้อน

ม�กกว่�ในอดีต และแต่ละรูปแบบมีลักษณะเฉพ�ะตัว มีลักษณะปัญห�คว�มต้องก�รที่แตกต่�งกัน

ผลการดำาเนินงาน พบว่� ครอบครัวเดี่ยวที่มีลักษณะ

ดัง้เดมิประกอบไปด้วยแม่พ่อและลกู ไม่ได้เป็นบรรทดัฐ�น

ของสงัคมอกีต่อไป  ซึง่สิง่ทีเ่ป็นจดุยดึโยงให้เกดิครอบครวั

รูปแบบต่�ง ๆ รวมถึงคว�มแตกต่�งของโครงสร้�ง

ครอบครัวในแต่ละพื้นที่ ได้แก่ อัตร�ก�รเกิดที่ลดลง  

ประช�กรมอี�ยยุนืขึน้ ก�รเปลีย่นแปลงท�งองค์ประกอบ

ประช�กร ก�รจ้�งง�นกบัก�รขย�ยเขตเมอืง เศรษฐกจิใน

ครอบครัว ก�รศึกษ�และก�รเข้�สู่ตล�ดง�นของผู้หญิง  

และวิถีชีวิตคนไทยที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้เกิดรูปแบบ 

ของครอบครัวใหม่ๆ อ�ทิ ครอบครัวที่มีเฉพ�ะคู่ส�มี

ภรรย�แต่ไม่มีบุตร ครอบครัวพ่อหรือแม่เลี้ยงเดี่ยว 

ครอบครัวเพศเดียวกัน ครอบครัวอยู่คนเดียว  โดยเฉพ�ะ

ครอบครวัคูส่�มภีรรย�ทีไ่ม่มบีตุรและครอบครวัคนเดยีวที่

มแีนวโน้มเพิม่สงูขึน้อย่�งม�กจ�กในอดตี โดยครอบครวัที่

มีเฉพ�ะคู่ส�มีภรรย�เพิ่มขึ้นจ�กร้อยละ 5.6 ในปี 2530 

เป็นร้อยละ 16.2 ในปี 2556 และครอบครัวอยู่คนเดียว

เพิ่มขึ้นจ�กร้อยละ 6.1 เป็นร้อยละ 13.9 ในช่วงเวล�

เดียวกัน ขณะที่ครอบครัวเดี่ยวที่มีส�มี ภรรย� และบุตร 

กลับมีสัดส่วนลดลงอย่�งม�ก จ�กร้อยละ 52.4 เป็น 

ร้อยละ 26.6  

โดยร�ยง�นฉบับนี้  มีข้อเสนอแนะที่สำ�คัญ ได ้แก่ 

ก�รสนับสนุนสภ�พแวดล้อมที่เอื้อต่อก�รเสริมสร้�ง 

คว�มเกื้อกูลของครอบครัวและก�รมีบุตร ก�รส่งเสริม

บทบ�ทของผู ้สูงอ�ยุในก�รสร้�งคว�มอยู ่ดีมีสุขของ

ครอบครัวในยุคครอบครัวส�มรุ่น ก�รกำ�หนดนโยบ�ย

ที่ให้ลำ�ดับคว�มสำ�คัญกับครอบครัวที่มีคว�มเปร�ะบ�ง

ม�กที่สุด และก�รพัฒน�คุณภ�พประช�กรนับตั้งแต่ 

วัยเด็กและเย�วชน โดยลดก�รสมรสตั้งแต่อ�ยุน้อยและ

ก�รตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

เปรียบเทียบสัดส่วนครอบครัว/ครัวเรือน ปี 2530 และ 2556
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บัญชีกระแสกำรโอนประชำชำติ (The National Transfer Account : NTA)

บญัชกีระแสก�รโอนประช�ช�ต ิ(The National Transfer Accounts : NTA) เป็นเครือ่งมอืสำ�คญัในก�รศกึษ�เศรษฐศ�สตร์

ระหว่�งช่วงวัย (Generational Economy) ที่แสดงให้เห็นถึงผลกระทบจ�กก�รเปลี่ยนแปลงโครงสร้�งประช�กร แบบแผน

ก�รถ่�ยโอนทุนและภ�ระระหว่�งวัยที่แสดงเป็นตัวเลขชัดเจนและเป็นรูปธรรม มีก�รจัดทำ�ครั้งแรกในประเทศไทย  

ตั้งแต่ปี 2549 โดยมี รศ.ดร. มัทน� พน�นิร�มัย และคณะนักวิจัยเป็นผู้จัดทำ�  ทั้งนี้ ในก�รประชุมคณะอนุกรรมก�ร 

ขบัเคลือ่นนโยบ�ยและแผนประช�กร ครัง้ที ่1/2555 เมือ่วนัองัค�รที ่20 พฤศจกิ�ยน 2555 ทีป่ระชมุมคีว�มเหน็ว่�บญัชกีระแส 

ก�รโอนประช�ช�ต ิเปน็เครื่องมอืทีม่ีคว�มสำ�คญัในก�รวเิคร�ะห์ด้�นประช�กร ควรมกี�รจดัทำ�อย่�งต่อเนือ่ง จงึมอบหม�ย

ให้ สศช. เป็นหน่วยง�นหลักในก�รจัดทำ�และพัฒน�บัญชีกระแสก�รโอนประช�ช�ติตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นม�

ผลการดำาเนินงาน บัญชีกระแสก�รโอนประช�ช�ติ 

ปี 2556 ได้นำ�เสนอผลก�รจัดทำ�เฉพ�ะในส่วนของ 

ก�รข�ดดุลร�ยได้ (Life Cycle Deficit) เท่�นั้น โดยได้ 

จำ�แนกก�รวิเคร�ะห์ออกเป็น 5 ช่วงอ�ยุ ต�มแนวโน้ม 

ก�รเกิดก�รข�ดดุลหรือเกินดุลร�ยได้ และเป้�หม�ย 

ก�รพัฒน�ที่แตกต่�งกัน ได้แก่ 1) วัยแรกเกิดหรือ 

ปฐมวัย (0-4 ปี) 2) วัยเด็ก (5-14 ปี) 3) วัยรุ่น (15-24 ปี)  

4) วัยแรงง�น (25-59 ปี) 5) วัยสูงอ�ยุ (ตั้งแต่ 60 ปี 

ขึ้นไป) ผลก�รคำ�นวณ พบว่� เมื่อพิจ�รณ�ร�ยจ่�ย

เพื่อก�รบริโภคและร�ยได้แรงง�นต่อคนต�มช่วงอ�ยุ 

ในปี 2556 คนไทยโดยเฉลี่ยมีร�ยได ้จ�กแรงง�น 

สูงกว่�ร�ยจ่�ยเพื่อก�รบริโภค หรือเริ่มมีก�รเกินดุล

ร�ยได้เมื่ออ�ยุ 26 ปี และคงสภ�พก�รเกินดุลจนถึง

อ�ยุ 56 ปี จ�กนั้นจะกลับม�ข�ดดุลร�ยได้ หรือมี 

ร�ยได้จ�กแรงง�นน้อยกว่�ร�ยจ่�ยเพื่อก�รบริโภค 

อีกครั้งในวัยเกษียณ กล่�วได้ว่�ช่วงวัยแรงง�นเป็นช่วง

วัยเดียวที่มีร�ยได้สูงกว่�ร�ยจ่�ย ห�กพิจ�รณ�มูลค่�รวม 

พบว่� วัยแรงง�นมีร�ยได้เกินดุลคิดเป็นมูลค่�รวม 

948,420 ล้�นบ�ท ขณะทีก่�รข�ดดลุร�ยได้ในช่วงวยัเดก็

ถึงวัยรุ่น (0-24 ปี) มีมูลค่�รวม 1.9 ล้�นล้�นบ�ท และ 

ก�รข�ดดลุร�ยได้ของวยัสงูอ�ย ุ763,233 ล้�นบ�ท สะท้อน 

ให้เห็นว่�ร�ยได้ที่เกินดุลในช่วงวัยแรงง�น ไม่ส�ม�รถ

ชดเชยหรอืปิดส่วนข�ดดลุร�ยได้ของกลุม่อ�ยอุืน่ๆ ได้หมด  

ทำ�ให้มีก�รข�ดดุลโดยรวมอยู ่ที่ 1.7 ล้�นล้�นบ�ท 

ซึ่งก�รปิดส่วนที่ข�ดดุลต้องอ�ศัยก�รถ่�ยโอนระหว่�ง 

ช่วงอ�ยุ (Age Reallocation) ในก�รถ่�ยโอนทรัพย�กร

ทั้งที่ เป ็นตัวเงินและไม่ใช ่ตัวเงินผ่�นทั้งภ�ครัฐและ 

ภ�คเอกชน 

แนวทางการขบัเคลือ่นในระยะต่อไปเพือ่บรรลเุป้าหมาย

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จ�กผลก�รจัดทำ�บัญชีกระแส

ก�รโอนประช�ช�ติช่วยให้เข้�ใจระบบเศรษฐกิจระหว่�ง

ช่วงวยัและเป็นประโยชน์ต่อก�รจดัทำ�นโยบ�ยทีเ่หม�ะสม 

กบับรบิทของประเทศไทย เพือ่รองรบัผลกระทบจ�กสงัคม

ผู้สูงอ�ยุ นอกจ�กนี้ ก�รจัดทำ� NTA โดยจำ�แนกเป็นก

ลุ่มร�ยได้ยังช่วยเพิ่มคว�มเข้�ใจในแบบแผนร�ยได้และ 

ร�ยจ่�ยของประช�กรในกลุม่ร�ยได้ต่�งๆ นำ�ไปสูน่โยบ�ย

ก�รลดคว�มเหลือ่มลำ�้ในก�รจดัสรรทรพัย�กรของภ�ครฐั 

เพิ่ ม โอก�สก�ร เข ้ �ถึ งบริ ก�รพื้ นฐ�นท�งสั งคม  

ภ�ยใต้ยุทธศ�สตร์ที่ 2 ก�รสร้�งคว�มเป็นธรรมและลด

คว�มเหลือ่มลำ�้ในสงัคม ในแผนพฒัน�ฯ ฉบบัที ่12 ต่อไป
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กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ (Strategic Environmental Assessment; 

SEA)

ความเป็นมา แผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ ฉบับที่ 10 ต่อเนื่องม�ถึงแผนพัฒน�ฯ ฉบับที่ 12 ได้ระบุให้มีระบบ

ก�รประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศ�สตร์ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือนำ�เสนอท�งเลือกในก�รตัดสินใจระดับนโยบ�ย แผน และ

แผนง�นที่เหม�ะสมกับศักยภ�พของพื้นที่ เพื่อให้ก�รกำ�หนดนโยบ�ย ยุทธศ�สตร์ และแผนง�นที่จะเกิดขึ้นคำ�นึงถึง 

คว�มยัง่ยนืครอบคลมุทัง้มติ ิเศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดล้อม รวมถงึวถิชีวีติคว�มเป็นอยูข่องประช�ชนในพืน้ที ่ตลอดจนคำ�นงึถงึ 

ก�รมีส่วนร่วมของภ�คีก�รพัฒน�ที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ เพื่อให้เกิดก�รพัฒน�ที่สมดุลและยั่งยืน อย�่งไรก็ต�ม ที่ผ่�นม�

แม้ว่�จะได้มีก�รริเริ่มแนวท�งก�รประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศ�สตร์ เป็นกรณีศึกษ�ในหล�ยพื้นที่ แต่ก�รประยุกต์ใช้

แนวท�งก�รประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศ�สตร์ในกรณีของประเทศไทย ยังมีข้อจำ�กัด จึงจำ�เป็นที่จะต้องมีก�รศึกษ�วิจัย 

เพื่อสร้�งคว�มรู้ คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับ ก�รจัดทำ�ก�รประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศ�สตร์ ให้แก่หน่วยง�นภ�ครัฐและภ�คี

ก�รพัฒน�ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับนโยบ�ยและระดับปฏิบัติ และนำ�คว�มรู้ที่ได้ไปทดลองดำ�เนินก�รในพื้นที่นำ�ร่อง เพื่อว�ง

กรอบแนวท�งก�รดำ�เนินง�นด้�นก�รประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศ�สตร์ให้มคีว�มเหม�ะสมกับบริบทของประเทศยิ่งขึ้น

ผลการดำาเนินงาน สศช. ได้ว่�จ้�ง คณะสิ่งแวดล้อม

และทรัพย�กรศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยมหิดล เป็นที่ปรึกษ� 

ดำ�เนนิง�นโครงก�รฯ โดยก�รดำ�เนนิง�นในระยะทีผ่่�นม�  

ได้มกี�รศกึษ�ทบทวนแนวคดิ รปูแบบ กระบวนก�ร วธิกี�ร

ดำ�เนนิง�นด้�นก�รประเมนิสิง่แวดล้อมระดบัยทุธศ�สตร์

ของหล�ยประเทศในทวีปยุโรป อเมริก�และเอเชีย 

รวมทั้งแนวท�งและวิธีก�รประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ

ยุทธศ�สตร์ ที่ประเทศไทยใช้อยู่ในปัจจุบัน นอกจ�กนี้  

ยังได้กำ�หนดกรอบและจัดทำ� แนวท�ง ขั้นตอนก�รจัดทำ� 

ก�รประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศ�สตร์ เพื่อนำ�ไป

ประยุกต์ใช้ในพื้นที่ลุ ่มนำ้�นำ�ร่อง ซึ่งได้คัดเลือกลุ่มนำ้�

ปร�จนีบรุ ีเป็นลุม่นำ�้นำ�ร่อง เนือ่งจ�กมกี�รดำ�เนนิกจิกรรม 

ท�งเศรษฐกิจครอบคลุมหล�กหล�ยส�ข�ก�รผลิต 

เพื่อเป็นต้นแบบของแนวท�งก�รประยุกต์ใช้วิธีก�ร

ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศ�สตร์แก่ภ�คีก�รพัฒน�

ในลุ่มนำ้�อื่นๆ อีก 9 ลุ่มนำ้� อ�ทิ ลุ่มนำ้�ช�ยฝั่งอันด�มัน 

ลุ ่มนำ้�ช�ยฝั ่งทะเลอ่�วไทยตะวันตก ลุ ่มนำ้�ภ�คใต้ 

ฝั่งตะวันออก ลุ่มนำ้�แม่กลอง ลุ่มนำ้�บ�งประกง ลุ่มนำ้�

ช�ยฝั่งทะเลอ่�วไทยตะวันออก ลุ่มนำ้�ส�ข�แม่นำ้�โขง

แนวทางขับเคลื่อนต่อไป สศช. ร่วมกับหน่วยง�นหลัก 

ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมก�รนโยบ�ยนำ้�แห่งช�ติ  

คณะกรรมก�รลุ่มนำ้� ต้องประส�นคว�มร่วมมือในก�ร 

ผลักดันให้กระบวนก�รเชิงระบบด้�นก�รประเมิน 

สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศ�สตร์ ถูกนำ�ไปใช้เป็นเครื่องมือ

ประกอบก�รจัดทำ�/ตัดสินใจเชิงนโยบ�ย แผนและแผน

ง�น (Policies, Plans and Programs; PPPs) ในระดับ

พืน้ทีลุ่ม่นำ�้ ภ�ยใต้หลกัก�รมส่ีวนร่วมของภ�คกี�รพฒัน�

ภ�ครัฐ เอกชน องค์กรเอกชน และประช�ชนที่มีส่วนได้ 

ส่วนเสียอย่�งเท่�เทียมกัน
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โครงกำรศึกษำรวบรวมผลงำนวิจัยและองค์ควำมรู้กำรแปรรูปเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม 

จำกเฮมพ์

เฮมพ์จัดเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีศักยภ�พและส�ม�รถสร้�งร�ยได้ให้กับเกษตรกร โดยนำ�ทุกส่วนของเฮมพ์ทั้งใบ เส้นใย และ

เมล็ด ไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต�่งๆ ที่มีมูลค่�เพิ่ม อ�ทิ สิ่งทอ อ�ห�ร เฟอร์นิเจอร์ และผลิตภัณฑ์บำ�รุงสุขภ�พ ซึ่ง สศช. 

ได้รับมอบหม�ยร่วมกับหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องในก�รศึกษ�และพัฒน�แนวท�งก�รส่งเสริมก�รปลูกเฮมพ์เป็นพืชเศรษฐกิจ

ของเกษตรกรบนพื้นที่สูง โดยที่ผ่�นม�ได้ให้ก�รสนับสนุนก�รวิจัยพัฒน�ส�ยพันธุ์เฮมพ์ที่เหม�ะสม ก�รพัฒน�เทคโนโลยี

ก�รเพ�ะปลูก และก�รจัดทำ�กรอบแผนยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�เฮมพ์ เพื่อส่งเสริมให้มีก�รใช้ประโยชน์ในครัวเรือน และ 

ก�รส่งเสริมอ�ชีพเพื่อสร้�งร�ยได้จ�กก�รผลิตหัตถกรรมต่อเนื่อง ซึ่งมีคว�มสอดคล้องกับแผนพัฒน�ฯ ฉบับที่ 11 และ 

ต่อเนื่องถึงแผนพัฒน�ฯ ฉบับที่ 12 ในก�รสร้�งท�งเลือกให้แก่เกษตรกรในก�รผลิตสินค้�เกษตรที่มีโอก�สและมูลค่�เพิ่ม

การดำาเนนิงาน ในปี 2559 สศช. ได้สนบัสนนุงบประม�ณ

ในก�รศึกษ�เพื่อรวบรวมผลง�นวิจัยและองค์คว�มรู ้

เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีก�รแปรรูปเพื่อสร้�ง

มูลค่�เพิ่มจ�กเฮมพ์ ซึ่งเป็นก�รต่อยอดจ�กก�รศึกษ� 

ที่ผ่�นม� ที่พัฒน�ในส่วนของก�รผลิต เพื่อนำ�ไปสู่ก�ร 

จัดทำ�แผนพัฒน�ธุรกิจให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยได้มี

ก�รศึกษ�โครงสร้�งก�รผลิตตลอดห่วงโซ่ตั้งแต่ก�รผลิต 

ก�รแปรรูป และก�รตล�ด และนโยบ�ยที่เกี่ยวข้องของ

ผลิตภัณฑ์เฮมพ์ ศึกษ�ศักยภ�พและโอก�สในก�รพัฒน�

ผลิตภัณฑ์เฮมพ์ที่มีมูลค่�สูง รวมทั้งแนวท�งก�รพัฒน�

ธรุกจิเพือ่สร้�งมลูค่�เพิม่จ�กเฮมพ์ทัง้ในและต่�งประเทศ 

ตลอดจนรวบรวมผลง�นวิจัยและองค์คว�มรู ้เกี่ยวกับ

นวตักรรมและเทคโนโลยกี�รแปรรปู และปัญห� อปุสรรค 

คว�มเหม�ะสมของเทคโนโลยีแปรรูปเฮมพ์ในปัจจุบัน 

รวมถึงคว�มต้องก�รง�นวิจัยแปรรูปเพื่อสนับสนุนก�ร

สร้�งมูลค่�เพิ่มจ�กเฮมพ์ ในอน�คต เพื่อนำ�ไปสู่ก�ร

สนับสนุนให้เกิดผลในเชิงพ�ณิชย์ 

การดำาเนนิงานในระยะต่อไป ผลก�รศกึษ�ในครัง้นีจ้ะได้

แผนปฏิบัติก�รพัฒน�ธุรกิจก�รแปรรูปผลิตภัณฑ์เฮมพ์ที่

สำ�คัญใน 2 ระดับ ได้แก่ แผนง�นพัฒน�ธุรกิจในระดับ

อุตส�หกรรม และในระดับครัวเรือน ซึ่งจะผลักดันในเชิง

นโยบ�ยให้ไปสูห่น่วยง�นปฏบิตัทิีเ่กีย่วข้องเพือ่ดำ�เนนิก�ร

ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้ในระยะต่อไป

โครงกำรศกึษำศกัยภำพและโอกำสของสนิคำ้เกษตรและอำหำรแหง่อนำคต (Future Food)

ภ�คเกษตรมบีทบ�ทสำ�คญัอย่�งยิง่ต่อระบบเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศ ทัง้มติขิองก�รเป็นแหล่งอ�ห�รทีม่ัน่คง ก�รสร้�งง�น 

สร้�งร�ยได้ และในแผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติได้ให้คว�มสำ�คัญในก�รพัฒน�ภ�คเกษตรม�อย่�งต่อเนื่อง ซึ่ง

ในแผนพัฒน�ฯ ฉบับที่ 12 ได้มีก�รกำ�หนดเป้�หม�ย ก�รสร้�งคว�มเข้มแข็งให้กับภ�คเกษตรโดยยกระดับคว�มส�ม�รถ 

ก�รผลติในห่วงโซ่อตุส�หกรรมเกษตร รวมทัง้สร้�งมลูค่�เพิม่ ด้วยก�รใช้วทิย�ศ�สตร์ เทคโนโลย ีและนวตักรรม เพือ่ยกระดบั

ศกัยภ�พของอตุส�หกรรมเกษตรและอ�ห�รซึง่เป็นหนึง่ในอตุส�หกรรมเป้�หม�ยทีม่ศีกัยภ�พและเป็นฐ�นร�ยได้สำ�คญัของ

ประเทศในปัจจุบัน เพื่อพัฒน�ต่อยอดคว�มเข้มแข็งโดยให้มีก�รใช้เทคโนโลยีขั้นก้�วหน้�เพื่อผลิตสินค้�ที่ส�ม�รถรองรับ 

คว�มต้องก�รทีห่ล�กหล�ยของผูบ้รโิภค อย่�งไรกต็�ม ปัญห�ภ�คเกษตรทีส่ำ�คญั คอื ก�รผลติกระจกุอยูใ่นกลุม่พชืเศรษฐกจิ

ไม่หล�กหล�ย เช่น ข้�ว มนัสำ�ปะหลัง ป�ล์มนำ้�มนั และย�งพ�ร� ซึง่ร�ค�ในตล�ดโลกมีคว�มผนัผวนและผลผลติก�รเกษตร

ของประเทศไทยยังมีก�รสร้�งมูลค่�เพิ่มน้อย รวมถึงก�รนำ�ผลผลิตก�รเกษตรไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่�งๆ มีจำ�กัด ทำ�ให้

มีคว�มจำ�เป็นที่จะต้องมีแนวนโยบ�ยก�รพัฒน�ภ�คเกษตรที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนก�รผลิตสินค้�เกษตรจ�ก

สินค้�เกษตรที่มีปัญห�ด้�นร�ค�ไปสู่สินค้�ที่มีศักยภ�พและโอก�สด้�นก�รตล�ดม�กขึ้น
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ผลการดำาเนินงาน สศช. จึงมีก�รศึกษ�ศักยภ�พและ

โอก�สของสินค้�เกษตรและอ�ห�รแห่งอน�คต (Future 

Food) ที่มีก�รนำ�เทคโนโลยีและนวัตกรรมม�ผสมผส�น

กับก�รผลิตก�รเกษตรและก�รแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร

ให้เหม�ะสม ซึ่งปัจจุบันมีหล�ยประเทศที่ให้คว�มสำ�คัญ

กบัเรือ่งดงักล่�วม�กขึน้ เพือ่พฒัน�รปูแบบก�รผลติสนิค้�

เกษตรให้มีประสิทธิภ�พ ส�ม�รถผลิตให้ได้จำ�นวนม�ก 

เพื่อทดแทนก�รผลิตที่ไม ่เพียงพอในบ�งประเทศที่

ข�ดแคลน รวมถึงมีก�รพัฒน�เทคโนโลยีก�รผลิตอ�ห�ร

ในรูปแบบต่�งๆ ทั้งในมิติของวัตถุดิบที่ใช้ และมิติของ 

รปูลกัษณ์ เพือ่ตอบสนองต่อคว�มต้องก�รของตล�ด และ

สร้�งมลูค่�เพิม่ให้กบัสนิค้�เกษตร และจดัทำ�ข้อเสนอแนะ

เชงินโยบ�ยก�รพฒัน�ภ�คเกษตรและอตุส�หกรรมเกษตร

ตลอดห่วงโซ่ก�รผลติให้สอดคล้องกบัศกัยภ�พและบรบิท

ของประเทศไทย

การดำาเนินงานในระยะต่อไป ในก�รศึกษ�นี้จะนำ� 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ยผลักดันไปสู่หน่วยง�นปฏิบัติ 

เพื่อดำ�เนินง�นให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป

โครงกำรศึกษำแนวทำงกำรปรับปรุงแผนงำน/โครงกำรพัฒนำจังหวัด/กลุ่มจังหวัด :  

กรณีศึกษำกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มจำกกำรท่องเที่ยวภำคกลำง

ในปีงบประม�ณ 2559 สศช. ได้ดำ�เนินโครงก�รศึกษ�

แนวท�งก�รปรับปรุงแผนง�น/โครงก�รพัฒน�จังหวัด/ 

กลุม่จงัหวดั : กรณศีกึษ�ก�รสร้�งมลูค่�เพิม่จ�กก�รท่องเทีย่ว 

ภ�คกล�ง โดยมรีะยะเวล�ดำ�เนนิก�ร 12 เดอืน ซึง่ก�รดำ�เนนิ

โครงก�รดังกล่�วนี้มุ่งเน้นที่จะส่งเสริมก�รสร้�งมูลค่�เพิ่ม 

ให้กับสินค้�และบริก�รด้�นก�รท่องเที่ยว โดยใช้อัตลักษณ์ 

และเอกลักษณ์ที่สะท้อนวัฒนธรรมท้องถิ่นและวิถีชีวิต

ชุมชนผ่�นท�งเรื่องเล่� โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษ�

และถอดบทเรียนกระบวนก�รสร้�งมูลค่�เพิ่มต�มแนว

เศรษฐกิจสร้�งสรรค์ที่เน้นก�รนำ�เรื่องเล่�ม�ใช้ในกระบวนก�รพัฒน�ทรัพย�กรและกิจกรรมก�รท่องเที่ยวในพื้นที่

ภ�คกล�ง และจัดทำ�เครื่องมือสำ�หรับก�รประเมินระดับคว�มเข้มข้นของก�รนำ�เรื่องเล่�ม�ใช้ในก�รสร้�งมูลค่�เพิ่ม 

ให้กับทรัพย�กรและกิจกรรมก�รท่องเที่ยวแต่ละประเภท รวมทั้งจัดทำ�ข้อเสนอแนะแนวท�งก�รพัฒน�ก�รท่องเที่ยว 

ภ�คกล�ง เพื่อใช้เป็นแนวท�งก�รจัดทำ�แผนง�น/โครงก�รของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เนื่องจ�กที่ผ่�นม�เจ้�หน้�ที่และ

ภ�คีที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ยังข�ดคว�มรู้ คว�มเข้�ใจในก�รพัฒน�ทรัพย�กรก�รท่องเที่ยวให้เกิดมูลค่�เพิ่มในระบบเศรษฐกิจ 

เชิงสร้�งสรรค์ โดยเฉพ�ะก�รนำ�มรดกท�งสังคมและวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ เช่น เรื่องเล่� ตำ�น�น ประวัติศ�สตร์  

และวิถีชีวิต เป็นต้น ม�ประยุกต์ใช้ในก�รส่งเสริมก�รท่องเที่ยวให้มีคุณค่�และมูลค่�สูงขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดก�รสร้�งง�น 

สร้�งร�ยได้ และกระจ�ยร�ยได้ลงสู่ชุมชนท้องถิ่นในระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดต่อไป

การดำาเนินงานตามโครงการฯ ณ ขณะนี้อยู่ระหว่�งที่

ปรึกษ�จัดทำ�ร่�งร�ยง�นก�รศึกษ�ฉบับสุดท้�ย (Draft 

Final Report) ซึ่งโครงก�รศึกษ�นี้ค�ดว่�จะดำ�เนินก�ร

แล้วเสรจ็ภ�ยในวนัที ่14 กมุภ�พนัธ์ 2560 ต�มสญัญ� โดยมี

ผลสรปุและประเดน็ข้อเสนอแนะเบือ้งต้นคอื กระบวนก�ร

สร ้ �งมูลค ่ � เพิ่ มด ้ �นก�รท ่องเที่ ยวจ�กเรื่ อง เล ่ � 

ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ 
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(1) เรือ่งเล่� (Story) ประกอบด้วย ตวัละคร เนือ้เรือ่ง และ

สถ�นที่/ฉ�ก (2) ปัจจัยเชื่อมโยง ที่เชื่อมโยงก�รท่องเที่ยว 

เข้�กับนักท่องเที่ยวผ่�นก�รสื่อคว�มหม�ย ก�รจัด

กิจกรรมก�รท่องเที่ยว และก�รตกแต่งสถ�นที่ และ 

(3) ผลผลิตจ�กเรื่องเล่�ในก�รสร้�งมูลค่�เพิ่ม คือ  

คว�มประทบัใจ (Impression) คว�มซ�บซึง้ (Appreciation) 

และส่งต่อ และมีข้อสมมุติฐ�นสำ�หรับก�รประเมิน 

คว�มเข้มข้นของก�รนำ�เรื่องเล ่�ม�ใช้ในก�รสร้�ง 

มูลค่�เพิ่ม คือ สถ�นที่และสภ�พแวดล้อมที่มีก�รตกแต่ง 

อย่�งเหม�ะสม ก�รสื่อคว�มหม�ย (Interpretation) 

ของเรื่องเล่�ที่มีประสิทธิภ�พและประสิทธิผล รวมทั้ง 

ก�รจดักจิกรรมท่องเทีย่วสนบัสนนุทีห่ล�กหล�ย จะทำ�ให้

นักท่องเที่ยวเกิดก�รรับรู้ถึงเรื่องเล่�ได้อย่�งมีคุณภ�พ 

ก่อให้เกิดก�รแบ่งปัน (Sharing) มีประสบก�รณ์ร่วม 

(Experience) ในเรื่องเล่�และรู้สึกถึงถิ่นที่ (Sense of 

Place) ของเรื่องเล่� ซึ่งจะทำ�ให้เกิดคว�มประทับใจ 

(Impression) คว�มซ�บซึ้ง (Appreciation) และ 

ส่งต่อ (Word 0f Mouth Recommendations on the 

Values of Tourism Resources) คุณค่�ของทรัพย�กร 

ก�รท่องเที่ยวไปยังนักท่องเที่ยวคนอื่นๆ

แนวทางการดำาเนนิงานในระยะต่อไป จะนำ�ผลก�รศกึษ� 

ที่ได้ไปเผยแพร่ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมทั้งองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องนำ�ไปใช้ 

เป็นแนวท�งในก�รจัดทำ�แผนง�น/โครงก�รพัฒน� 

ก�รท่องเที่ยวของภ�คกล�ง เพื่อสร ้�งร�ยได ้จ�ก 

ก�รท ่องเที่ ยวโดยส ่ ง เสริมก�รใช ้ประโยชน ์จ�ก 

อัตลักษณ ์และเอกลักษณ ์ผ ่�นก�รนำ � เรื่ อง เล ่ �ที่ 

สะท้อนวัฒนธรรมท้องถิ่นและวิถีชีวิตชุมชนม�สร้�ง

มูลค่�เพิ่มให้กับสินค้�และบริก�รด้�นก�รท่องเที่ยว 

ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในก�รช่วยผลักดันและขับเคลื่อน

แผนฯ 12 ให้บรรลุเป้�หม�ยก�รลดคว�มเหลื่อมลำ้�ท�ง

ด้�นร�ยได้และคว�มย�กจนลดลง เนื่องจ�กจะช่วย 

ให ้ เกิดก�รกระจ�ยร�ยได ้ ไปสู ่ คนในชุมชนและ 

ท้องถิ่นอย่�งทั่วถึงม�กขึ้น  

โครงกำรศกึษำแนวทำงกำรเชื่อมโยงระเบยีงเศรษฐกจิ (EWEC) สูก่ำรพฒันำภำคตะวนัออก 

เฉียงเหนือ

สศช. ได้ว่�จ้�งมห�วิทย�ลัยขอนแก่น วงเงิน 3.48 ล้�นบ�ท 

ศกึษ�แนวท�งก�รเชือ่มโยงระเบยีงเศรษฐกจิ (EWEC) สูก่�ร

พัฒน�ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษ�

ศักยภ�พ โอก�ส ข้อจำ�กัด ผลกระทบ และประโยชน์จ�ก

ก�รพฒัน�ระเบยีงเศรษฐกจิทีม่ต่ีอก�รพฒัน�ภ�คตะวนัออก 

เฉียงเหนือ โดยวิเคร�ะห์คว�มต้องก�ร (Demand) ของ

สินค้�และบริก�รของตล�ดต�มแนวระเบียงเศรษฐกิจ 

และคว�มเชื่อมโยงก�รพัฒน�ห่วงโซ่อุปท�น (Supply Chains) ทั้งคว�มเชื่อมโยงไปข้�งหน้�และไปข้�งหลังของกิจกรรม 

ท�งเศรษฐกิจ เพื่อจัดทำ�ข้อเสนอกิจกรรมท�งเศรษฐกิจในพื้นที่ต�มแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (EWEC) 

ในภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ

โครงก�รศึกษ�ฯมีคว�มก้�วหน้�อยู่ในขั้นตอนก�รจัดทำ�ร�ยง�นขั้นสุดท้�ย โดยที่ปรึกษ�ได้เสนออุตส�หกรรมที่มีศักยภ�พ

ในพื้นที่ศึกษ� ได้แก่ อุตส�หกรรมขนส่ง อุตส�หกรรมอ�ห�ร อุตส�หกรรมอ�ห�รอื่นๆ อุตส�หกรรมผลิตภัณฑ์จ�กย�ง 

ซึ่งข้อเสนอโครงก�รจะมีก�รจัดประชุมเผยแพร่ให้จังหวัดในพื้นที่ศึกษ�ใช้ประโยชน์ในก�รจัดทำ�แผนยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�

จังหวัดและกลุ่มจังหวัดต่อไป  
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กำรศึกษำแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนำกำร

ท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน

ก�รท่องเที่ยวช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่�นม�มีก�รเติบโตอย่�งต่อเนื่อง  

ส่งผลให้ทรัพย�กรธรรมช�ติ และสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม และ

วิ ถี ชุ มชนดั้ ง เ ดิ ม เปลี่ ยน ไป  ประกอบกับภ�คี ก �รพัฒน� 

ด ้�นก�รท่องเที่ยวยังข�ดคว�มชัดเจนในก�รบริห�รจัดก�ร 

ฐ�นทรัพย�กรก�รท่องเที่ยว ซึ่งกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ�  

ได้กำ�หนดยุทธศ�สตร์ก�รท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558-2560 ที่ให้ 

คว�มสำ�คญักบัก�รท่องเทีย่วเชงิคณุภ�พ ส่งผลให้เกดิก�รบรูณ�ก�ร 

ระหว่�งภ�ครัฐ ภ�คเอกชน และภ�คประช�ชน เพื่อขับเคลื่อน 

ยุทธศ�สตร์ก�รท่องเที่ยวไทยให้เป็นไปอย่�งต่อเนื่อง โดยเฉพ�ะ 

บทบ�ทก�รมีส่วนร่วมของประช�ชนและภ�คเอกชนในท้องถิ่น สศช. ได้ดำ�เนินก�รศึกษ�แนวท�งก�รบริห�รจัดก�ร

ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อมในภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ จำ�นวน 5 พื้นที่ พบว่� แหล่งท่องเที่ยวชุมชนส่วนใหญ่

มีเอกลักษณ์เฉพ�ะอยู่แล้ว  แต่ยังข�ดคว�มโดดเด่นในเชิงกิจกรรมส่งเสริมก�รท่องเที่ยว  มีก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กร 

แหล่งท่องเที่ยวเฉพ�ะช่วงฤดูก�ล ส่งผลให้สภ�พแวดล้อมโดยรอบแหล่งท่องเที่ยวมีคว�มเสื่อมโทรมในช่วงนอกฤดูก�ล 

ท่องเที่ยว ข�ดก�รเชื่อมโยงระหว่�งภ�คส่วนต่�งๆ  ข�ดก�รผสมผส�นองค์คว�มรู้เชิงวิช�ก�รและภูมิปัญญ�ท้องถิ่น 

ผลของการศกึษาสรปุได้ว่า ภ�ครฐัควรสนบัสนนุให้เกดิก�รจดัทำ�แผนพฒัน�ระดบัพืน้ทีใ่นก�รขบัเคลือ่นก�รบรหิ�รจดัก�ร

ทรพัย�กรธรรมช�ตแิละสิง่แวดล้อม เพือ่ให้ก�รท่องเทีย่วชมุชนมคีว�มยัง่ยนื โดยสนบัสนนุองค์คว�มรูด้้�นก�รบรหิ�รจดัก�ร

ของชุมชน สร้�งก�รมีส่วนร่วม และจัดสรรงบประม�ณลงสู่พื้นที่อย่�งเพียงพอ

กำรศึกษำเปรียบเทียบกำรท�ำนำแปลงใหญ่ในพื้นที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ประช�กรส่วนใหญ่ของภ�คตะวันออกเฉียงเหนือประกอบอ�ชีพทำ�น� แต่ที่ผ่�นม�ยังมีปัญห�เรื่องผลผลิตตกตำ่� ต้นทุน 

ก�รผลิตสูง ก�รใช้เมล็ดพันธุ์และปุ๋ยเคมีที่ไม่เหม�ะสม และข�ดแคลนแหล่งนำ้� นอกจ�กนี้ ยังมีปัญห�ข�ดอำ�น�จก�รต่อรอง 

ด้�นร�ค�อีกด้วย จึงทำ�ให้รัฐบ�ลที่ผ่�นม�ได้พย�ย�มแก้ไขปัญห�เหล่�นี้ โดยก�รจ่�ยเงินชดเชยร�ค� ประกันร�ค� และ 

ก�รจำ�นำ�ผลผลติให้กบัช�วน� แต่กไ็ม่ส�ม�รถแก้ปัญห�ได้อย่�งยัง่ยนื ด้วยเหตนุีก้ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จงึมแีนวคดิทีจ่ะ 

ส่งเสริมก�รดำ�เนินโครงก�รน�แปลงใหญ่ขึ้น และจ�กก�รลงพื้นที่เพื่อสำ�รวจก�รดำ�เนินก�รของผู้ที่เข้�ร่วมโครงก�ร 

น�แปลงใหญ่  พบว่� ส�ม�รถเพิม่ผลผลติข้�วต่อไร่ได้ประม�ณ ร้อยละ 17.0 และลดต้นทนุก�รผลติได้ร้อยละ 33.5 นอกจ�กนี้  

ในส่วนของเกษตรกรทีม่กี�รรวมกลุม่กนัได้อย่�งเข้มแขง็ ส�ม�รถซือ้ปัจจยัก�รผลติทีต่ำ�่กว่�ท้องตล�ด และส�ม�รถข�ยผลผลติ

ได้ในร�ค�ที่สูงกว่�ตล�ดได้อีกด้วย แต่ก็มีหล�ยพื้นที่ที่เกษตรกรไม่ส�ม�รถรวมกลุ่มอย่�งแท้จริง เป็นก�รรวมกลุ่มเพื่อรอรับ

ก�รแจกเครื่องจักรและปัจจัยก�รผลิตจ�กรัฐเท่�นั้น จึงทำ�ให้โครงก�รในส่วนนี้ไม่ประสบผลสำ�เร็จเท่�ที่ควร

ผลของการศึกษาสรุปได้ว่า เพื่อให้โครงก�รน�แปลงใหญ่ประสบผลสำ�เร็จ จะต้องทำ�ก�รส่งเสริมในพื้นที่ที่ชุมชนเข็มแข็ง 

เป็นลำ�ดับแรกก่อน และทำ�ก�รส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดก�รรวมกลุ่มในชุมชนอื่นให้เกิดคว�มเข้มแข็ง โดยมีขน�ดของน�

รวมกันประม�ณ 300-400 ไร่ โดยก�รถอดบทเรียนจ�กชุมชนที่ประสบคว�มสำ�เร็จม�แล้ว สู่ชุมชนอื่นต่อไป
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ผลการดำาเนินงาน ภ�ยใต้โครงก�รทุนก�รศึกษ�ฯ สศช. 
ได้รับมอบหม�ยให้ร่วมทำ�หน้�ที่ฝ่�ยเลข�นุก�รร่วมกับ
สำ�นักง�นร�ชเลข�นุก�รในพระองค์ฯ ในคณะอนุกรรมก�ร
ขับเคลื่อนง�นมูลนิธิฯ และติดต�มประเมินผลก�รดำ�เนิน
ง�นโครงก�รทุนฯ โดยในปี 2559 สศช. ได้ร่วมดำ�เนินง�น
ต�มภ�รกิจที่ได้รับมอบหม�ยในก�รดำ�เนินกระบวนก�ร 
คัดเลือก คัดสรร กลั่นกรองผู้มีคุณสมบัติเหม�ะสม เป็น 
นักเรียนทุนฯ รุ ่นที่ 8 โดยลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลเชิง
ประจักษ์และสอบท�นข้อมูลจ�กข้อเสนอร�ยชื่อของ 
คณะกรรมก�รระดับจังหวัด จนได้นักเรียนผู้สมควรได้รับ
ทุนพระร�ชท�นในปีก�รศึกษ� 2559 จำ�นวน 154 ร�ย 
พร้อมกนันี ้ได้ดำ�เนนิกระบวนก�รคดัเลอืก คดัสรร นกัเรยีน
ทนุดเีด่นรุน่ที ่5 และครดูเีด่น ซึง่ได้เข้�เฝ้�ฯ รบัพระร�ชท�น
ทุนก�รศึกษ� และโล่เชิดชูเกียรติ พร้อมด้วยนักเรียนทุนฯ  
รุน่ที ่1 เข้�เฝ้�ฯ กร�บพระบ�ทสำ�นกึในพระมห�กรณุ�ธคิณุ
ในโอก�สจบก�รศึกษ� เมื่อวันที่ 20 กรกฎ�คม 2559 
ณ พระที่นั่งอัมพรสถ�น 

สศช. ได้ร่วมติดต�มและจัดทำ�ร�ยง�นผลก�รเรียน คว�ม
ประพฤติและก�รใช้จ่�ยเงินทุน ของนักเรียนทุนรุ่นที่ 1-7 
เพื่อประกอบก�รพิจ�รณ�จัดสรรทุนพระร�ชท�นต่อเนื่อง
ในปีก�รศึกษ� 2559 รวมทั้งลงพื้นที่ติดต�มผลก�รเรียน 
คว�มประพฤติ พร้อมรับฟังปัญห�อุปสรรคและแนวท�ง
ก�รพฒัน�นกัเรยีนทนุใน 4 ภมูภิ�คร่วมกบักรรมก�ร ม.ท.ศ. 
และสำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี พร้อมทั้งมีก�รดูแลและ
พฒัน�ศกัยภ�พนกัเรยีนทนุพระร�ชท�นฯ โดยคว�มร่วมมอื 
ของมูลนิธิสถ�บันวิจัยและพัฒน�ประเทศต�มปรัชญ�

ของเศรษฐกิจพอเพียง (มพพ.) และสำ�นักเลข�ธิก�รคณะ
รัฐมนตรี จัดกิจกรรมเสริมทักษะก�รเรียนรู้ในด้�นต่�งๆ 
อ�ทิ ก�รจัดศึกษ�ดูง�นด้�นก�รผลิตก�รเกษตรในระบบ
ปลอดภัยฯ ณ เครือรัฐออสเตรเลีย กิจกรรมสร้�งก�รเรียนรู้ 
และฝึกปฏิบัติง�นจิตอ�ส� ณ โรงพย�บ�ล ศิริร�ช และ
โรงพย�บ�ลจุฬ�ลงกรณ์ ก�รฝึกง�นจริงเพื่อเสริมสร้�ง
ประสบก�รณ์และห�ร�ยได้ในระหว่�งปิดภ�คเรียนทั้งใน
หน่วยง�นร�ชก�รและเอกชน ก�รจัดประชุมเชิงปฏิบัติก�ร
ประจำ�ปีของนกัเรยีนทนุฯ ระดบัปรญิญ�ตร ีเพือ่ตดิต�มผล
ก�รเรียนฯ และพัฒน�เครือข่�ยนักเรียนทุนที่เป็นรูปธรรม 
รวมทั้งก�รสร้�งคว�มสำ�นึกและแสดงออกถึงคว�มจงรัก
ภักดีต่อสถ�บันพระมห�กษัตริย์ 

การดำาเนินงานโครงการทุนฯ ที่ผ่�นม�นับตั้งแต่ปี 2552 
ถึงปัจจุบัน ส่งผลให้นักเรียนที่มีฐ�นะย�กจน ย�กลำ�บ�ก
ได้รับโอก�สท�งก�รศึกษ�อย่�งมั่นคงต่อเนื่องไปแล้ว 8 รุ่น 
จำ�นวน 1,228 ร�ย รวมเงินทุนพระร�ชท�นที่จัดสรรแล้ว 
กว่� 249 ล้�นบ�ท นักเรียนทุนพระร�ชท�นเหล่�นี้ 
ล้วนสำ�นกึในพระมห�กรณุ�ธคิณุเป็นล้นพ้น และจงรกัภกัดี
ต่อสถ�บันช�ติ ศ�สน์ กษัตริย์ พร้อมตอบแทนคุณแผ่นดิน..
ดังบทเพลงต้นกล้�ของแผ่นดินที่เป็นเสียงจ�กหัวใจและ
คว�มมุ่งมั่นของนักเรียนทุนพระร�ชท�นทุกคน ว่� “ ....จะ
ขอสืบส�น ปณิธ�นที่ทรงชี้นำ� ลูกจะจดจำ� น้อมนำ�ไปเป็น
แนวท�ง ขอสัญญ� จะรักษ�คุณคว�มดี มีศักดิ์ศรี เป็นคนดี 
ของแผ่นดิน ขอยึดมั่นสถ�บัน ชั่วชีวิน ตอบแทนแผ่นดิน 
ตร�บสิ้นลมห�ยใจ”

ภำรกิจพิเศษ

โครงกำรทุนกำรศึกษำพระรำชทำน

สมเด็จพระเจ้�อยู่หัวมห�วชิร�ลงกรณ บดินทรเทพยวร�งกูร เมื่อครั้งทรง 
ดำ�รงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรส�ธิร�ชฯ สย�มมกุฎร�ชกุม�ร  
ทรงพระร�ชท�นแนวคดิให้ดำ�เนนิ โครงการทนุการศกึษาสมเดจ็พระบรม 
โอรสาธริาช ฯ สยามมกฎุราชกมุาร ขึน้เมือ่ปี พ.ศ. 2552 ทรงให้นำ�ทนุทรพัย์ 
ส่วนพระองค์ และเงินจ�กผู้บริจ�คโดยเสด็จพระร�ชกุศลม�ใช้ให้เกิด 
ประโยชน์สูงสุด เพื่อสร�้งโอก�สให้กับเย�วชนที่เรียนดี ประพฤติปฏิบัติดี  
แต่มีฐ�นะย�กจน ย�กลำ�บ�ก ได้มีโอก�สศึกษ�ต่อเนื่องตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ยทั้งในส�ยส�มัญและส�ยอ�ชีพ  
ไปจนสำ�เร็จก�รศึกษ�ระดับปริญญ�ตรีหรือเทียบเท่� โดยไม่มีภ�ระผูกพันต้องใช้ทุนคืน ต่อม�ในปี 2553 ทรงมีพระร�ชดำ�ริ
ให้จดัตัง้ มลูนธิทินุก�รศกึษ�พระร�ชท�นสมเดจ็พระบรมโอรส�ธริ�ชฯ สย�มมกฎุร�ชกมุ�ร (ม.ท.ศ.) ขึน้ และให้นำ�โครงก�ร
ทุนก�รศึกษ�ฯ ม�อยู่ภ�ยใต้มูลนิธิฯ เพื่อให้ก�รดำ�เนินง�นมีคว�มมั่นคงและยั่งยืน สืบต่อไป
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การบริหารจัดการภายในองค์กร

	 สศช.	 ได้มีการลงนามในค�ารับรองการปฏิบัติ

ราชการประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2559	 ระหว่าง	 นายก

รัฐมนตรี	(พลเอก	ประยุทธ์	จันทร์โอชา)	รองนายกรัฐมนตรี	

(นายสมคิด	 จาตุศรีพิทักษ์)	 และเลขาธิการคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 (นายปรเมธี 

วิมลศิริ)	 โดยมีกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการใน	 

2	 มิติ 	 ประกอบด ้วย	 มิติภายนอก	 (ร ้อยละ	 75)	 

เป็นการประเมินประสิทธิผล	 และมิติภายใน	 (ร้อยละ	 25)	

ประกอบด้วย	 การประเมินประสิทธิภาพ	 (ร้อยละ	 15)	 

และการพัฒนาองค์กร	 (ร ้อยละ	 10)	 มีน�้าหนักและ 

ผลการประเมินในเบื้องต้นดังตารางที่	1

ตารางที่ 1 น�้าหนักและผลการประเมินในเบื้องต้น จ�าแนกตามมิติของการปฏิบัติราชการตามค�ารับรอง

การปฏิบัติราชการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

KPI มิติ น�้าหนัก
ระดับความส�าเร็จ

ของงาน

คะแนนประเมิน

ตนเอง
มิติภายนอก	(75	คะแนน)
KPI  1 ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ/แผนยุทธศาสตร์กระทรวงและตัวชี้วัดระหว่าง

กระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs)

1.1 ระดับความส�าเร็จของการจัดท�าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 20.00 5 100.00
และสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	12

1.2 ระดับความส�าเร็จของการติดตามความก้าวหน้าและจัดท�า 15.00 5 75.00
ข้อเสนอการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดและ
ข้อเสนอการประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจแห่งอื่น

1.3 ระดับความส�าเร็จของการจัดท�ายุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 15.00	 5 75.00
เมือง	และพื้นที่เศรษฐกิจที่สอดคล้องกับแผนชาติและ
ยุทธศาสตร์ชาติ	20	ปี

1.4 ระดับความส�าเร็จในการจัดท�าบัญชีประชาชาติ	ภาครัฐบาล 10.00

 

5

 

50.00
(National	Accounts	:	The	general	government	sector)
ตามระบบบัญชีประชาชาติ	ค.ศ.	¡2008	(System	of	National	
Accounts	2008	:	2008	SNA)

1.5 ระดับความส�าเร็จของการจัดท�ารายงานแนวทางการ 15.00 5 75.00
ประมาณการความต้องการและการผลิตก�าลังคน
ในภาคอุตสาหกรรม

มิติภายใน		(25	คะแนน)
KPI		3 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

3.1 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 2.50 1 2.50
3.2 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 2.50 1 2.50

KPI		4 การประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 2.50 5 12.50

KPI		5 การประหยัดน�้าของส่วนราชการ 2.50 3.00 7.50

KPI  6 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ 5.00 n/a 5.00
KPI		7 ระดับความส�าเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองค์การ 5.00 5.00 25.00

KPI	8 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงาน 5.00 n/a 5.00

Self-assessment Grade 4.350

ผลการปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการประจ�าปีงบประมาณ 2559
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หมายเหตุ -	 ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามค�ารับรองของ	 สศช.	 ด้วยตนเองในเบื้องต้นได้ค่าคะแนนรวม	 

4.350		คะแนน	จากคะแนนเต็ม	5.000	คะแนน	ซึ่งจะต้องมีการปรับคะแนนเพิ่มขึ้นอีก	เนื่องจากกระบวนการประเมินผล

การปฏิบัติราชการยังไม่เสร็จสมบูรณ์	 ยังมีตัวชี้วัดบางตัวที่ต้องรอผลการประเมินจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสารและส�านักงาน	ป.ป.ท.

การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีธรรมาภิบาล

สศช.	ไดใ้หค้วามส�าคญักบัการพฒันาระบบราชการมาอยา่ง

ตอ่เนือ่ง	โดยในปงีบประมาณ	พ.ศ.	2559	ไดด้�าเนนิการ	ดงันี้

1. การพฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั (PMQA) 

สศช.	 ได้น�าเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	

(PMQA)	มาเป็นเครื่องมือในการประเมินองค์กรด้วยตนเอง	

(Self	 -	 Assessment)	 และเป็นแนวทางในการปรับปรุง

การบริหารจัดการองค์กร	 ตั้งแต่ปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2549	

ซึ่งในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2557	 สศช.	 ได้ผ่านการรับรอง

การผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน	 (Certified	 Fundamental	

Level)	 โดยสามารถด�าเนินการในหมวด	 2	 :	 การวางแผน

เชิงยุทธศาสตร์	และหมวด	4	:	การวัด	วิเคราะห์	และจัดการ

ความรู	้ไดค้ะแนนเตม็	100	คะแนน	ส�าหรบัในปงีบประมาณ	

พ.ศ.	2559	ไดด้�าเนนิงานดา้นการพฒันาคณุภาพการบรหิาร

จัดการภาครัฐเพื่อยกระดับการพัฒนาองค์การของ	 สศช. 

ใหด้ยีิง่ขึน้	รวมทัง้เปน็การเตรยีมความพรอ้มรอรบัการตรวจ

รบัรองคณุภาพตามเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั

ระดับพื้นฐาน	ฉบับที่	2	(Fundamental	Level	Version	2)	

ของส�านักงาน	ก.พ.ร.	ต่อไป	

2. นโยบายก�ากับดูแลองค์การที่ดี ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	

2559	สศช.	ได้ทบทวนมาตรการ/โครงการ	ที่สอดคล้องกับ

นโยบายก�ากับดูแลองค์กรที่ดี	 และรายงานผลการด�าเนิน

งานตามนโยบายฯ	 ประจ�าปี	 2559	 	 ทั้ง	 4	 ด้าน	 ได้แก่ 

1)	 นโยบายด้านรัฐ	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 จ�านวน 

13	 โครงการ	 2)	 นโยบายด้านรับผู้บริการและผู้มีส่วนได้

เสีย	จ�านวน	14	โครงการ		3)	นโยบายด้านองค์การ	จ�านวน	

11	 โครงการ	 และ	 4)	 นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน	 จ�านวน 

9	 โครงการ	 โดยมีโครงการ/กิจกรรม	 ทั้งสิ้น	 47	 โครงการ 

ซึง่โครงการทัง้หมดด�าเนนิการไดต้ามแผนด�าเนนิการทีว่างไว้

3. แผนบริหารความเสี่ยง	 สศช.	 ได้จัดท�าแผนบริหาร

ความเสี่ยง	 เพื่อช่วยลดการสูญเสียต่อการบริหารงานและ 

การตัดสินใจในด้านต่างๆ	 โดยวางแนวทางป้องกันและ

ควบคุมปัญหาในด้านต่างๆ	 ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์

ความไม่แน่นอน	 ซึ่งมีผลกระทบต่อความส�าเร็จขององค์กร	

โดยพิจารณาความสอดคล้องของประเด็นยุทธศาสตร์และ 

งบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรรสงูสดุในปงีบประมาณ	พ.ศ.		2559	

จ�านวน	5	โครงการ	และได้ใช้กลยุทธ์การควบคุม	หลีกเลี่ยง	

การถ่ายโอนความเสี่ยง	 และรับความเสี่ยงไว้เอง	 ท�าให้

สามารถบริหารความเสี่ยงของโครงการฯ	 ให้อยู่ในระดับ 

ปานกลาง	ซึ่งเป็นระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	

4. การควบคุมภายใน	 สศช.ได้จัดวางระบบการควบคุม

ภายในและการประเมนิผลการด�าเนนิการครอบคลมุทกุสว่น

งานมาอย่างต่อเนื่อง	และมีแนวทางการการด�าเนินงานเพื่อ

แก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ	โดยด�าเนินการตามระเบียบ

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินฯ	 และสามารถส่งรายงาน

การควบคมุภายในใหส้�านกังานการตรวจเงนิแผน่ดนิก�าหนด	

(สตง.)	และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมนิผลราชการ	

(ค.ต.ป.)	ไดต้ามเวลาก�าหนด	สามารถสงัเคราะหก์ระบวนการ

ปฏิบัติงานและพิจารณาภารกิจที่มีความเสี่ยงส�าคัญ	ซึ่งเป็น 

อุปสรรคต่อการด�าเนินงานและส่งผลกระทบต่อองค์กร 

รวมถงึแนวทางการควบคมุของหนว่ยงานยอ่ย	(ส�านกัตา่งๆ)	

5. การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับองค์การลงสู่

ระดบัส�านกั	ในปงีบประมาณ	พ.ศ.	2559	สศช.	ไดด้�าเนนิการ

ถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับองค์การสู่ระดับส�านัก

ตามโครงการสรา้งแบง่สว่นราชการ	รวม	15	ส�านกั	มจี�านวน

ตัวชี้วัดระดับส�านักทั้งสิ้น	87	ตัวชี้วัด	โดยทุกส�านักสามารถ

ด�าเนินการตามเป้าหมายตัวชี้วัดท�าให้มีผลการประเมิน 

ในระดับดีมาก
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6. แผนพฒันาคณุภาพชวีติการท�างานและการสรา้งความ

ผาสกุของบคุลากร สศช. ในปงีบประมาณ	พ.ศ.	2559	สศช.	

ได้ด�าเนินการส�ารวจคุณภาพชีวิตการท�างานและการสร้าง

ความผาสุกของบุคลากร	สศช.	เพื่อน�าผลส�ารวจดังกล่าวมา

จัดท�าแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	

2559	ที่ก�าหนดยุทธศาสตร์ไว้ครบทั้ง	 4	ด้านประกอบด้วย	

(1)	 ด้านการท�างาน	 (2)	 ด้านส่วนตัว	 (3)	 ด้านสังคม	 และ 

(4)	ด้านเศรษฐกิจ

7. นโยบายด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติ 

มิชอบ สศช.	ได้ประกาศนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริต

และประพฤติมิชอบ	สศช.	เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหารและ

ประชาคม	 สศช.	 ปฏิบัติสู่การเป็นหน่วยงานหลักในการ

วางแผนและจัดท�ายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศสู่ความ

สมดุลและยั่งยืนต่อไป

นโยบายด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ สศช.

ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)	 หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า	 สภาพัฒน์	 หรือ 
สภาพัฒนา	 เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่และภารกิจส�าคัญตามที่ก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ	 พ.ศ.	 2521	 สศช.	 มีพันธกิจส�าคัญ	 3	 ประการ	 ได้แก่	 การเป็นหน่วยงานยุทธศาสตร	์ การเป็นหน่วยงานข้อมูล 
เศรษฐกิจและสังคมเชิงลึก	และการเป็นหน่วยงานความรู้สมัยใหม่

ในการปฏบิตัภิารกจิของ	สศช.	ในฐานะทีเ่ป็นหน่วยงานหลกัในการวางแผนและจดัท�ายทุธศาสตร์การพฒันาประเทศสูค่วาม
สมดลุและยัง่ยนื	ทีย่ดึประโยชน์ส่วนรวมและทนัต่อการเปลีย่นแปลงและมปีระสทิธภิาพสงูนัน้	สศช.	ได้ยดึถอืปรชัญาในการ
ปฏิบัติงานและปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมองค์กร	 คือ	 เป็นองค์กรที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ	 รับผิดชอบต่อสาธารณะและ
สังคม	มีระบบธรรมาภิบาลและให้ความส�าคัญกับการพัฒนาบุคลากร	ซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์กร	

อย่างไรก็ตาม	 การจะบรรลุปรัชญาในการปฏิบัติงานข้างต้นอย่างถูกต้องนั้น	 จ�าเป็นที่จะต้องด�าเนินการด้วยการท�าในสิ่งที่ 
ถกูต้อง	วธิกีารทีถ่กูต้องและด้วยการมอบหมายบคุลากรทีเ่หมาะสม	เพือ่น�ามาซึง่ผลลพัธ์ทีถ่กูต้อง	สศช.	จงึได้ก�าหนดข้อควร
ปฏบิตัสิ�าหรบัผูบ้รหิารและบคุลากร	สศช.	ทกุระดบั	ให้ยดึถอืและใช้เป็นแนวทางในการปฏบิตังิาน	ให้สามารถเกดิประโยชน์
สุขแก่สังคม	บนพื้นฐานของคุณธรรมตามหลักวิชาการอย่างมืออาชีพ

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ	สศช.	 เป็นเหมือนข้อก�าหนดในการปฏิบัติงาน
ส�าหรับข้าราชการและบุคลากรในภาครัฐทุกระดับ	 อย่างไรก็ตาม	 หากท่านมีข้อสงสัยหรือมีความกังวลเกี่ยวกับการปฏิบัติ
งานที่อาจเกิดขึ้นจากการกระท�าของท่านเอง	 ผู้บังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมงาน	 ขอความกรุณาให้ท่านแจ้งข้อมูลโดยเร็ว	
เพราะปัญหาหลายประการที่เกิดขึ้นสามารถแก้ไขโดยง่าย	หากมีการรายงานเพื่อน�าสู่การด�าเนินการได้ในทันที	และ	สศช.	
จะปกป้องคุ้มครองท่านเสมอ	เมื่อท่านรายงานสิ่งที่เกิดขึ้นจริงโดยสุจริต

สุดท้ายนี้	 ขอให้ทุกท่านอ่านประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ	 สศช.	 ซึ่งเป็น 
ข้อก�าหนดในการปฏิบัติงานอย่างละเอียด	 รอบคอบ	 ยึดมั่นในหลักการและยึดถือเป็นหลักปฏิบัติที่จะช่วยสะท้อนให้เห็น 
ถงึคณุค่าจากการปฏบิตัติามข้อก�าหนดอย่างสม�า่เสมอ	เป็นพนัธสญัญาของทกุท่านทีจ่ะช่วยให้	สศช.	สามารถบรรลวุสิยัทศัน์ 
การเป็นหน่วยงานหลักในการวางแผนและจัดท�ายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน	 ที่ยึดประโยชน์ 
ส่วนรวม	ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นต่อไป

 ขอบคุณมากครับ

 ดร.ปรเมธี วิมลศิริ
 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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8. การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 

ด�าเนินงานของ สศช.	 ในปีงบประมาณ	 2559	 มีผลการ

ด�าเนนิงานประกอบดว้ย	(1)	การประเมนิคณุธรรมและความ

โปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	 จัดท�าโดย

ส�านกังานคณะกรรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติ

ในภาครัฐ	 (ส�านักงาน	ป.ป.ท.)	หรือที่เรียกว่า	 Integrity	&	

Transparency	Assessment	(ITA)	พบวา่	ในปงีบประมาณ	

2559	 สศช.	 มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสโดยรวมอยู่

ในระดับที่ดีมากคือที่ระดับ	 85.19	 คะแนน	 (คะแนนเต็ม	

100	 คะแนน)	 	 ขณะเดียวกันยังพบว่า	 ในปีงบประมาณ	

2559	สศช.	มจีดุแขง็ในเรือ่งการใหแ้ละเปดิเผยขอ้มลูในการ

จัดซื้อจัดจ้าง	 และมีความ

เป็นธรรมในการปฏิบัติงาน

ตามภารกิจหลักขององค์กร	

และ	(2)	การจัดท�ารายงาน

ผลการประเมินมาตรฐาน

ความโปร่งใสของ	 สศช.	

ตามแนวทางที่ส�านักงาน	

ก.พ.	ก�าหนด	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2559	 โดยอาศัย

กระบวนการมีส่วนร่วมจากส�านักและกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง

ร่วมกันจัดท�ารายงานผลฯ	 และประเมินตนเองตามเกณฑ์ 

ตวัชีว้ดัดงักลา่ว	ในปงีบประมาณ	2559	สศช.	มผีลการประเมนิ 

มาตรฐานความโปร่งใสอยู่ที่ระดับ	 4.80	 คะแนน	 (คะแนน

เต็ม	5	คะแนน)	 โดยเมื่อวันที่	 26	กันยายน	2559	 ในงาน 

“วนัคณุธรรม	จรยิธรรม	และความโปรง่ใสในภาครฐั”	ประจ�า

ปี	 2559	 ส�านักงาน	 ก.พ.	 ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ 

ให้แก่	 สศช.	 ที่เป็นผู้จัดท�าและประเมินมาตรฐานความ

โปร่งใสประจ�าปี	2559	และต่อเนื่องเป็นเวลา	5	ปีขึ้นไปด้วย

การเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถบุคลากร ประจ�าปี 2559

ในปี	2559	สศช.	ได้ด�าเนินการดังนี้

1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	 ในปีงบประมาณ	

2559	ส�านกังานฯ	ได้รบัจดัสรรวงเงนิงบประมาณรวมทัง้สิน้	

11	ล้านบาท	ประกอบด้วย	โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากร

ขององค์กร	(งบรายจ่ายอืน่)	8	ล้านบาท	และเงนิงบประมาณ

ปี	 พ.ศ.	 2557	 ที่เหลือจ่ายไว้เบิกเหลื่อมปีเพื่อน�ามาจัดสรร

เป็นสิ่งจูงใจ	(งบจูงใจ)	3	ล้านบาท	เพื่อด�าเนินการจัดอบรม	

In-house	 Training	 และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมใน

หลักสูตรภายนอกรวมทั้งการศึกษาดูงานผู้บริหาร	ประกอบ

ด้วย	(1)	หลกัสตูรอบรมภายใน	(In-house	Training	)	รวม	13	

หลักสูตร	มีจ�านวนผู้เข้าอบรมรวม	1,311	คน	(มีการนับซ�้า)	 

ใช้งบประมาณ	 4,896,996.34	 บาท	 โดยมีหลักสูตรที่ 

น่าสนใจ	อาท	ิหลกัสตูรการวางแผนยทุธศาสตร์ชาต	ิหลกัสตูร

การพัฒนาหลักการคิดเพื่อการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์	 

(2)	หลกัสตูรอบรมภายนอก	:	เพือ่พฒันาศกัยภาพและทกัษะ

โดยเฉพาะด้านบริหารจัดการและสมรรถนะเฉพาะด้านรวม	

76	 หลักสูตร	 จ�านวนผู้เข้าอบรม	 161	 คน	 (มีการนับซ�้า) 

ใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น	3,121,154.48	บาท

2. โครงการทุนศึกษาระดับปริญญาโท/เอก/อบรมใน 

ต่างประเทศ	ในปีงบประมาณ	2559	สศช.	ได้รบัจดัสรรวงเงนิ 

งบประมาณ	 12,000,000	 บาท	 (งบอุดหนุน)	 โดยจัดท�า 

ประกาศฯ	 เพื่อรับสมัครและคัดเลือกผู้รับทุนศึกษาระดับ 

ปริญญาโท/เอก/อบรมในต่างประเทศ	 ประจ�าปี	 2559	 

จ�านวน	 2	 รอบ	 คณะกรรมการฯ	 ได้มีมติคัดเลือกผู้สมัคร 
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งบประมาณที่ ได้รับในปีงบประมาณ 2559

ในปีงบประมาณ 2559 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

รวมทั้งสิ้น 532.1359 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ 

2558 คิดเป็นร้อยละ 2.02 แยกเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร

มากที่สุด รวม 279.8914 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 52.60 

ของงบประมาณทีไ่ด้รบัจดัสรร รองลงมาเป็นค่าใช้จ่ายในการ

ด�าเนินภารกิจตามยุทธศาสตร์ จ�านวน 144.7085 ล้านบาท  

คิดเป็นร้อยละ 27.19 งบด�าเนินงาน 60.5487 ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ 11.38 งบเงินอุดหนุน 25.4450 ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ 4.78 และ รายจ่ายเพื่อการลงทุน 21.5423 

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.05 ของงบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร ตามล�าดับ  ส�าหรับงบประมาณที่ใช้ในการด�าเนิน 

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ สศช. สรุปได้ดังนี้

รบัทนุในรอบที ่1 (ระหว่างวนัที ่1 ตลุาคม 2558 – 31 มนีาคม  

2559) จ�านวน 5 คน เป็นทุนระดับปริญญาโททั้งหมด 

นอกจากนี้ ยังส่งบุคลากรเข้ารับทุนศึกษาของสถาบันชั้นน�า 

ต่างประเทศ รวมจ�านวน 13 ทุนประกอบด้วย ทุนศึกษา

ระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก 8 ทุน (ปริญญาเอก 2 ทุน 

ปริญญาโท  6 ทุน) และทุนฝึกอบรม รวมจ�านวน 5  ทุน 

3.  โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้(KM Knowledge Sharing 

Session) เพือ่สนบัสนนุให้เกดิการแลกเปลีย่นเรยีนรูภ้ายใน

องค์กร ประมาณเดือนละ 1 ครั้ง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559  มีการจัด KM Talk ทั้งสิ้น 11 ครั้ง ผู้เข้าร่วมรวมทั้ง

สิน้ 570 คน ได้เชญิวทิยากรผูท้รงคณุวฒุ ิทีม่คีวามเชีย่วชาญ

ในเรื่องนั้นๆ จากภายนอก หรือภายในองค์กร มาบรรยาย

และร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นในหัวข้อที่มี 

ความส�าคัญหรือเรื่องที่อยู่ในความสนใจ อาทิ เทคโนโลยี 

ด้านการบนิและทศิทางอตุสาหกรรมการบนิ วกิฤตการก่อการร้าย 

ในโลกปัจจุบัน Space Economy ไบโอเทคโนโลยีกับ 

การพัฒนาประเทศ

ส�าหรับการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2559 สศช. เบิกจ่าย 

งบประมาณทั้งสิ้น จ�านวน 384.497 ล้านบาท หรือคิดเป็น

ร้อยละ 72.51 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ�าแนกเป็น 

งบบคุลากร จ�านวน 249.299 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 89.07 

งบด�าเนินงาน จ�านวน 52.578 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 

76.32  งบลงทุน  จ�านวน 13.319 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 

59.98 งบเงินอุดหนุน จ�านวน 13.777  ล้านบาท คิดเป็น

ร้อยละ 52.77และงบรายจ่ายอื่น จ�านวน 55.525 ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ 41.70

แผนภูมิ แสดงร้อยละของค่าใช้จ่ายเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำาปีงบประมาณ 2559

การใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน
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จ�านวนข้าราชการพลเรือนจ�าแนกตามระดับ ปีงบประมาณ 2558-2559

อัตราก�าลัง

เมื่อเปรียบเทียบอัตราก�าลังเจ้าหน้าที่ของ	 สศช.	 ในปีงบประมาณ	 2558	 และปีงบประมาณ	 2559	พบว่าในปีงบประมาณ	

2559	มีอัตราก�าลังข้าราชการเพิ่มขึ้น	โดยเฉพาะข้าราชการประเภทวิชาการ	ระดับปฏิบัติการ	และข้าราชการประเภททั่วไป	

ระดับปฏิบัติงาน	 เนื่องจาก	 สศช.	 ด�าเนินการสรรหา	บรรจุแต่งตั้งข้าราชการใหม่ในต�าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

และเจ้าพนักงานธุรการ
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การใช้พลังงานและน�้าประจ�าปีงบประมาณ 2559

• ด้านใช้ไฟฟ้า	ในปี	2559	สศช.	มีปริมาณการใช้พลังงาน

ไฟฟ้ารวมทั้งหมด	 1,737,723.48	 กิโลวัตต์	 เพิ่มขึ้นจากปี	

2558	 ร้อยละ	 7.50	 สาเหตุที่ปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น	

เนื่องจาก	 สศช.	 ส่วนกลาง	 มีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มมากขึ้น	 โดย

มีการปรับปรุงและใช้งานอาคาร	 6	 แบบเต็มพื้นที่	 แม้ว่า 

เจ้าหน้าที่ทุกคนได้ตระหนักถึงความส�าคัญและปฏิบัติตาม

แผนปฏิบัติการการลดใช้พลังงานของ	 สศช.	 อาทิ	 การเปิด

เครื่องปรับอากาศในช่วงเวลา	 08.30-16.30	 น.	 และตั้ง

อณุหภมูเิครือ่งปรบัอากาศที	่25-26	องศาเซลเซยีส	การเปิดไฟ 

เท่าที่จ�าเป็นในการใช้งานและปิดทันทีเมื่อเลิกใช้งาน 

ปิดสวิทซ์จอภาพเครื่องคอมพิวเตอร์เวลาที่ไม่ใช้งานเกิน 

15	นาที	และเวลาพักกลางวัน	

• ด้านวัสดุเชื้อเพลิง	ในปี	2559	สศช.	ได้ใช้วัสดุเชื้อเพลิง 

โดยแบ่งเป็น	 2	 ประเภท	 ได้แก่	 น�้ามันเชื้อเพลิง	 มีการ

ใช้น�้ามันเชื้อเพลิงจ�านวน	 31,848.23	 ลิตร	 ลดลงจาก

ปีงบประมาณ	2558	ร้อยละ	3.19	และก๊าซ	NGV	มีการใช้

จ�านวน	19,671.78	กโิลกรมั	ลดลงร้อยละ	18.43	ทัง้นี	้สศช.	

ได้ด�าเนนิการตามมาตรการประหยดัเชือ้เพลงิอย่างเคร่งครดั	

อาทิ	ลดการเดินทางโดยรถยนต์	และใช้การติดต่อสื่อสารใน

ลกัษณะอืน่แทน	เช่น	การใช้โทรศพัท์	โทรสาร	ไปรษณย์ี	และ

ไปรษณย์ีอเิลก็ทรอนกิส์	(E-mail)	เพือ่เชญิประชมุและจดัส่ง

รายงานการประชมุ	วางแผนในการจดัรถยนต์	และมนีโยบาย

ให้ใช้รถยนต์เช่า	 และใช้รถยนต์ที่ใช้ก๊าซ	 NGV	 ให้มากที่สุด 

จึงท�าให้มีปริมาณการใช้ลดลงมากในภาพรวม	

• ด้านการใช้น�้า	 ในปี	 2559	 สศช.	 มีปริมาณการใช้น�้า 

รวมทัง้หมด	20,454.00	หน่วย	ลดลงจากปี	2558	ร้อยละ	14.64	

ในการปฏิบัติการ	โดยเจ้าหน้าที่ให้ความร่วมมือประหยัดน�้า

ตามมาตรการที่ส�าคัญ	 อาทิ	 ไม่เปิดน�้าไหลตลอดเวลาขณะ 

ล้างหน้า	 แปรงฟัน	 และใช้ภาชนะแก้วหรือขันแทนการเปิด 

น�า้ไหลตลอดเวลา	และ	สศช.ได้ตรวจสอบระบบการส่งน�า้ของ 

ส�านักงานฯ	 เพื่อป้องกันน�้ารั่วไหลอย่างสม�่าเสมอ	 หาก 

ตรวจสอบพบว่ามีน�้ารั่วไหล	 ส�านักงานฯ	 จะด�าเนินการ

ซ่อมแซมทันที	 เพื่อมิให้สูญเสียทรัพยากรน�้าโดยเปล่า

ประโยชน์
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การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพัฒนา

การประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาประเทศ

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

สศช.

ในปีงบประมาณ	2559	สศช.	ด�าเนินโครงการพัฒนาระบบ

งานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่	 1	 ของการพัฒนาและ 

ยกระดับขีดความสามารถรองรับการไปสู ่รัฐบาลดิจิทัล 

ดังต่อไปนี้

1. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ	 สศช.

ได้จัดท�าโครงการจ้างที่ปรึกษาซึ่งแบ่งเป็น	 2	 ประเภทคือ 

(1)	โครงการจ้างทีป่รกึษาแบบต่อเนือ่ง	ได้แก่	โครงการบรหิาร 

จัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และโครงการบ�ารุง

รักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ต้องต่ออายุ

รับประกันอุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัยบนระบบ 

เครือข่ายของ	 สศช.	 และ	 (2)	 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อ

พฒันาระบบต่าง	ๆ 	ซึง่ประกอบด้วย	โครงการพฒันาระบบจดั

เก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์	โครงการปรับปรุงระบบเครือ

ข่ายส่วนตัวเสมือน	 (SSL	 VPN)	 และโครงการพัฒนาระบบ	

NESDB	 Cloud	 ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาระบบงานบริการ

ผ่านระบบออนไลน์เพื่อให้สามารถอ�านวยความสะดวก

แก่ผู้รับบริการมากขึ้น	 ได้แก่	 ระบบจองห้องประชุมและ 

ยานพาหนะส�าหรับเจ้าหน้าที่	สศช.	และ	ระบบลงทะเบียน 

ตอบรับเข้าร่วมประชุม	สัมมนาของ	สศช.			

2. การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานการให้บริการด้าน

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบโทรศัพท์	 ซึ่งได้ 

ตดิตัง้อปุกรณ์	Access	Point	เพือ่ใช้เป็นตวักระจายสญัญาณ

ระบบเครอืข่ายแบบไร้สาย	(Wireless	LAN)	ให้ครอบคลมุพืน้ที่

การให้บรกิารอนิเทอร์เนต็ทัง้ส�านกังานฯ	นอกจากนัน้แล้วยงั

มีการจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ชนิดไอพี	(IP	Phone)	จัดสรรให้

กับเจ้าหน้าที่ของ	 สศช.	 ให้ครบจ�านวน	 ทั้งนี้เพื่อเป็นการ

สนับสนุนงานบริการด้านการสื่อสารบนระบบเครือข่าย 

รวมถงึการตดิตัง้กล้องวงจรปิดชนดิไอพี	(IP)	ทีใ่ช้เป็นอปุกรณ์

บันทึกภาพเพื่อช่วยในการรักษาความปลอดภัยภายใน

บริเวณอาคารส�านักงานฯ	 ในส่วนของระบบความปลอดภัย

บนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์นั้น	 มีการปรับเปลี่ยน

อุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย	 (Network	 Security)	

ได้แก่	อปุกรณ์	Firewall	ให้มปีระสทิธภิาพการท�างานสงูขึน้

สามารถตรวจจบัการโจมตจีากผูไ้ม่ประสงค์ดใีนรปูแบบต่าง	ๆ 	 

ได้ถึงระดับ	Application	layer	(Layer	7)

3)  การพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการด้านฮาร์ดแวร์

พืน้ฐานทีใ่ช้ปฏบิตังิานภายในส�านกังานฯ	ได้แก่	การจดัซือ้ 

และติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเพื่อทดแทนเครื่อง

รุ ่นเก่าที่มีประสิทธิภาพต�่า	 การจัดสรรเครื่องพิมพ์ชนิด	 

Network	 ทั้ งประเภทสีและขาวด�าเพิ่มเติมให ้ครบ 

ทุกส ่วนงาน	 รวมทั้ งการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร ์	 

Notebook	 ส�าหรับแต่ละส�านัก/กลุ ่มงานเพื่อให้น�าไป 

ใช้งานแบบพกพาภายนอกส�านักงานฯ	ได้

ในรอบปีงบประมาณ	2559	ที่ผ่านมา	สศช.	ได้ใช้การสื่อสาร 

ในรูปแบบต่างๆ	 เพื่อสร้างความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 

การพัฒนาประเทศและภารกิจของ	 สศช.	 เผยแพร่ไปยัง 

กลุ่มเป้าหมายต่างๆ	ได้แก่

1. สื่อสิ่งพิมพ์ อาทิ	 หนังสือ	 “สภาพัฒน์กับการพัฒนา

ประเทศ จากอดีตสู่ปัจจุบันและอนาคต”	 เพื่อรวบรวม

ประเด็นส�าคัญเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาประเทศและ

แนวทางการพัฒนาองค์กรผ่านมุมมองของเลขาธิการ 

คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต	ิตัง้แต่

อดีตจนถึงปัจจุบันรวม	9	ท่าน	วารสารเศรษฐกิจและสังคม

รายไตรมาส	 เผยแพร่เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	 อาทิ	 เรื่อง	

“ทศิทางการพฒันาคน	เพือ่วางรากฐานประเทศ”	“เศรษฐกจิ

ดิจิทัล	(Digital	Economy)	กับอนาคตประเทศไทย”	

2. สื่อวีดิทัศน์ส�าหรับการประชุมประจ�าปี 2559 ของ 

สศช. เรื่อง	“รถไฟขบวนที่ 12 ตั๋ว 664 สู่สถานีปลายทาง 

แห่งความยั่งยืน”	 น�าเสนอทิศทางการพัฒนาในช่วง 

แผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	12	ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์	20	ปี	
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เพื่อจุดประกายความคิดแก่ผู้เข้าร่วมประชุม	 และกระตุ้น

ให้เข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทาง 

การพัฒนาประเทศในระยะต่อไป

3. สื่อออนไลน์ อาทิ	เว็บไซต์ สศช. www.nesdb.go.th 

แอพพลิเคชั่น NESDB Store	ในระบบ	IOS	และ	Android	

และ	 Facebook	 น�าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับส�านักงานฯ	 อาทิ	

การจัดท�าแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	12	ข่าวความเคลื่อนไหวของ	

สศช.	สถติแิละข้อมลูทีส่�าคญั	ตลอดจนให้บรกิารดาวน์โหลด

เอกสารเผยแพร่	 นอกจากนี้	 ยังมีการเผยแพร่วีดิทัศน์เทป

สัมภาษณ์	 ลศช.	 เกี่ยวกับการรายงานผลิตภัณฑ์มวลรวม

ในประเทศรายไตรมาส	 และการรายงานภาวะสังคมราย

ไตรมาสผ่านทาง	NESDB on YouTube 

4. พิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ	 	 สศช. 

จัดตั้งขึ้นส�าหรับเป็นแหล่งเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

เรื่ อ งราว เกี่ ยวกับการพัฒนาประเทศไทย	 โดยจัด

แสดงชีวประวัติและผลงานของพระยาสุริยานุวัตร 

นักเศรษฐศาสตร์คนแรกของประเทศไทย	 วิวัฒนาการของ

การจัดท�าแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	1	ถึงฉบับที่	11	ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง	 รวมถึงแสดงภาพผู้น�าองค์กรและบุคคล

ส�าคัญที่มีบทบาทในการพัฒนาประเทศ	และประวัติอาคาร

สุริยานุวัตร	 โดยในปีงบประมาณ	 2559	 มีผู้เข้าเยี่ยมชม 

13	คณะ	รวมกับรายบุคคลเป็นจ�านวนทั้งสิ้น	441	คน

5. การประกวดภาพวาดหัวข้อ “ประเทศไทยในฝัน”  

ภายใต้โครงการประชุมประจ�าปี 2559 ของ สศช. 

สศช.	ได้จดัประกวดวาดภาพเพือ่ให้นกัเรยีนระดบัประถมศกึษา 

ทั่วประเทศ	 ได้มีส ่วนร่วมในการถ่ายทอดมุมมองและ 

แนวความคิดผ่านภาพวาดที่สื่อความหมายถึงประเทศไทย 

ในอนาคตให้สาธารณชนทั่วไปได้รับทราบโดยทั่วกัน	 โดยมี

นักเรียนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรวมทั้งสิ้น	 1,186	 ภาพ	

เป็นระดับประถมศึกษาตอนต้น	 310	 ภาพ	 ประถมศึกษา 

ตอนปลาย	741	ภาพ	และภาพที่ผิดหลักเกณฑ์	135	ภาพ 

โดยคณะกรรมการประกอบด้วย	ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 

ปรีชา เถาทอง	 ศิลปินแห่งชาติ	 ดร.ปรเมธี วิมลศิริ  

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ	และผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.อภิชาติ พลประเสริฐ 

ประธานสาขาวิชาศิลปศึกษา	 คณะครุศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั	ได้ร่วมกนัคดัเลอืกภาพวาดทีช่นะการประกวด

รวมจ�านวน	12	รางวัล	ระดับละ	6	รางวัล	และได้จัดพิธีมอบ

รางวัลในการประชุมประจ�าป	ี2559	เมือ่วันที	่22	กรกฎาคม	

2559	 โดย	พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา	 นายกรัฐมนตรี	

ได้ให้เกียรติมอบเงินรางวัลและเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่

ได้รับรางวัล	 และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่โรงเรียน

ที่ส่งนักเรียนเข้าประกวดและได้รางวัล	 พร้อมทั้งได้มีการ 

จัดนิทรรศการภาพวาดที่ชนะการประกวดและได้รับ 

การคดัเลอืก	จ�านวน	500	ภาพ	ในการประชมุประจ�าปี	2559	

ของ	สศช.	และจ�านวน	100	ภาพจดัแสดงทีส่�านกังานในช่วง

เดือนสิงหาคม	2559

6. สื่ อมวลชน 	 นอกจากการผลิตสื่อ เผยแพร ่ ไปยัง 

กลุม่เป้าหมายโดยตรงแล้ว	สศช.	ยงัได้เผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร 

ไปสู่ประชาชนกลุ่มต่างๆ	 อย่างกว้างขวางผ่านสื่อมวลชน	

ทั้งหนังสือพิมพ์	วิทยุ	และโทรทัศน์	 โดยผ่านกิจกรรม	อาทิ	

การแถลงข่าวพร้อมทั้งจัดท�าข่าวแจกแก่สื่อมวลชนเกี่ยวกับ 

รายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศรายไตรมาสและ 

การรายงานภาวะสังคมรายไตรมาส	 การจัดการประชุม

ประจ�าปี	2559	ของ	สศช.	และการจดัส่งข้อมลูทีส่�าคญัไปให้

สือ่มวลชนทางสือ่อเิลก็ทรอนกิส์	และโซเชยีลมเีดยี	นอกจาก

นี้	 ได้เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนเข้าสัมภาษณ์ผู้บริหาร	 สศช.	 

เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาประเทศในเรื่องต่างๆ	 ที่อยู่ใน 

ความรับผิดชอบของ	 สศช.	 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

ที่น่าสนใจสู่สาธารณชน

7. สื่อบุคคล	 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่	 สศช.	 ได้บรรยาย 

ให้ความรู้กับคณะผู้มาเยือน สศช.	เกี่ยวกับบทบาทภารกิจ 

ของ	สศช.	และยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศ	กระบวนการ

จัดท�าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 	 และ

กระบวนการก�าหนดนโยบายสาธารณะภายใต้หลกัเศรษฐกจิ

พอเพียง	 โดยในปีงบประมาณ	2559	มีผู้สนใจเข้ามาศึกษา 

ดงูานทัง้คณะนกัศกึษา	ข้าราชการ	ทหาร	และนกับรหิาร	จาก

ในประเทศและต่างประเทศ	อาท	ิคณะนกัศกึษาจากโครงการ

ศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชาปรัชญา	 การเมือง	

และเศรษฐศาสตร์	 วิทยาลัยสหวิทยาการ	 มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์	 คณาจารย์จากโครงการสัมมนาวิชาการ 

ด้านเศรษฐศาสตร์ศกึษา	มหาวทิยาลยักรงุเทพ	และนกัศกึษา

จาก	 State	 University	 of	Malang	 ประเทศอินโดนีเซีย	

เป็นต้น	นอกจากนี้	ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ	สศช.	ยังได้
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รับเชิญเป็นวิทยากรในหารบรรยายหรือร่วมอภิปรายกับ

หน่วยงาน/องค์กรต่างๆ	อาทิ	การบรรยาย	เรื่อง	“การจัด

ท�ายุทธศาสตร์ชาติ	20	ปี”	ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยป้องกัน

ราชอาณาจักร	การบรรยายพิเศษ	เรื่อง	“ประเทศไทย	4.0	

และอาเซียน	4.0”	จัดโดยศูนย์อาเซียนศึกษา	มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์	 เป็นวิทยากรในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

ความมั่งคงของมนุษย์กับการพัฒนาสังคม	จัดโดยกระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

8. สื่อนิทรรศการ สศช.	 ได้จัดแสดงและร่วมจัดแสดง 

บอร์ดนทิรรศการในงานต่างๆ	โดยได้จดัท�าบอร์ดนทิรรศการ

ที่ส�าคัญ	 อาทิ	 “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”	 “ธนาคาร

สมอง...	ธนาคารแห่งภูมิปัญญา”	

นอกจากการประชาสมัพนัธ์สูก่ลุม่เป้าหมายภายนอกองค์กร

แล้ว	 สศช.	 ได้ให้ความส�าคัญกับการประชาสัมพันธ์ภายใน

องค์กร	โดยการจัดท�าสื่อหลากหลายรูปแบบ	อาทิ	โปสเตอร์	

จออิเล็กทรอนิกส์	การส่งอีเมล์	และการจัดท�า	KM	องค์กร	

เพือ่ประมวลและแลกเปลีย่นองค์ความรูผ่้านทางอนิทราเนต็

ของ	สศช.	

ห้องสมุดสุริยานุวัตร และศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สศช.

ห้องสมุดสุริยานุวัตรศูนย์รวมองค์ความรู้การพัฒนา

ประเทศ ปัจจุบัน	 ห้องสมุดสุริยานุวัตรเปิดให้บริการแก่

เจ้าหน้าที่	 สศช.	 และประชาชนทั่วไป	 โดยสามารถสืบค้น

ข้อมูลด้วยระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ	ผ่าน	Website	

ของส�านกังานฯ	ที	่www.nesdb.go.th		โดยในปงีบประมาณ	

2559	ไดด้�าเนนิการจดัเกบ็ขอ้มลูบรรณานกุรม	และเอกสาร 

อเิลค็ทรอนกิส	์เพือ่การยมื-คนื	และบรกิารสบืคน้	ดว้ยระบบ

โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ	 NAVASAN6000	 และบอกรับ

วารสาร	 หนังสือพิมพ์	 ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มี

ขอ้มลูขา่วสารทีเ่ปน็ประโยชนอ์ยา่งตอ่เนือ่งทกุป	ีนอกจากนี	้ 

ได้ให้บริการสารสนเทศหลากหลายประเภท	 และหลาย 

ช่องทาง	 เพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการของ 

ส�านกังานฯ	และบคุคลภายนอก	อาท	ิบรกิารขอ้มลูออนไลน์

เพื่อการสืบค้นข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือ	วารสาร	หนังสือ

อิเล็คทรอนิกส์	 กฤตภาคข่าว	 สศช.	 และข่าวสารกิจกรรม

ต่างๆ	ที่เป็นประโยชน์	มีผู้เข้าใช้บริการจ�านวน	5,355	ครั้ง	

บริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตส�าหรับผู้ที่สนใจสืบค้น

ข้อมูล	จ�านวน	8	 เครื่อง	มีผู้ใช้บริการ	รวม	208	คน	ทั้งนี้	 

ในปี	2559	ห้องสมุด	มีผู้ใช้บริการจ�านวน	6,501	คน	และให้

บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ	รวมทั้งสิ้น	2,583	รายการ

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร	 มีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

เพือ่สรา้งความโปรง่ใสในการบรหิารงานของหนว่ยงาน	และ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบของภาคประชาชน

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ	พ.ศ.	2540	

โดยในปีงบประมาณ	2559	ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร	สศช.	

ได้จัดเตรียมข้อมูลข่าวสารของ	 สศช.	 ตามมาตรา	 7	 และ	

9	ของ	พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ	พ.ศ.	2540	ซึ่งมี

เจ้าหน้าที่ประจ�าศูนย์ฯ	 คอยให้ค�าแนะน�าและบริการจัดหา

ขอ้มลูขา่วสารตามระเบยีบปฎบิตั	ิรวมทัง้ด�าเนนิการปรบัปรงุ

ขอ้มลูใหมใ่หเ้ปน็ปจัจบุนั	และจดัท�าแบบรายงานการตดิตาม

ประเมินผลการปฏิบัติการตาม	 พ.ร.บ.	 ข้อมูลข่าวสารฯ 

ทุกสิ้นปีงบประมาณ	 และจ�านวนผู้เข้าใช้ในรอบปีที่ผ่านมา	

จ�านวน	718	คน		ขณะเดียวกันทางศูนย์ได้จัดบริการข้อมูล

ข่าวสารผ่านเว็บเพจศูนย์ฯ	 เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ให้บริการ

ประชาชนได้เข้าตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของ	 สศช.	 ได้

อย่างรวดเร็วมากขึ้น	โดยมีการปรับเปลี่ยนข้อมูลให้ทันสมัย 

เป็นปัจจุบัน	มีจ�านวนการเข้าใช้งาน	1,108	ครั้ง
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ภาพกิจกรรม สศช. ปี 2559

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา	นายกรัฐมนตรี	 เป็นประธาน

การประชมุคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ	

(กนพ.)	 ครั้งที่	 3/2559	 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี	 รัฐมนตรี	

และผู ้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม	 ณ	 ตึกสันติไมตรี 

(หลังใน)	 ท�าเนียบรัฐบาล	 ภายหลังการประชุม	ดร.ปรเมธี  

วิมลศิริ	เลขาธิการ	สศช.	ในฐานะกรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการ	 กนพ.	 ได้แถลงผลการประชุมดังกล่าว	 

ณ	ศนูย์แถลงข่าวรฐับาล	ตกึนารสีโมสร	เมือ่วนัที	่18	มกราคม	

2559

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา	 นายกรัฐมนตรี	 เป็นประธานการประชุมหารือร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรี	 คณะกรรมการ	

กรอ.	ส่วนกลาง	และคณะกรรมการ	กรอ.	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง	2	(จังหวัดนครสวรรค์	ก�าแพงเพชร	พิจิตร	และ

อุทัยธานี)	ณ	ห้องประชุมประพันธ์ศิริ	มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา	จังหวัดนครสวรรค์	โดย	ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการ	สศช.	

เป็นเลขานุการการประชุม	 เพื่อหารือและติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการน�้า	 และการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับ 

ผลกระทบจากภัยแล้ง	เมื่อวันที่	22	มกราคม	2559
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คณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพวาด	 “ประเทศไทยในฝัน”	 ประกอบด้วย	ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปรีชา เถาทอง  

ศิลปินแห่งชาติ	 เป็นประธานกรรมการ	 และกรรมการ	 2	 ท่าน	 ได้แก่	ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการ	 สศช.	 และ	ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ  พลประเสริฐ	ประธานสาขาวิชาศิลปศึกษา	คณะครุศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ได้ร่วมกัน

พิจารณาตัดสินภาพวาด	“ประเทศไทยในฝัน”ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์	แผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	12	ที่ส่งเข้าร่วมประกวด 

1,186	ภาพ	เมื่อวันที่	30	มิถุนายน	2559

ดร.ปรเมธ ี วมิลศริ ิเลขาธกิาร	สศช.	น�าคณะผูบ้รหิาร	สศช.	บนัทกึเทปถวายพระพร	สมเดจ็พระนางเจ้าฯ	พระบรมราชนินีาถ	

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	 7	 รอบ	 12	 สิงหาคม	 2559	 ด้วยส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ 

ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ	 ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

เพื่อบ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุข	 ให้ปวงชนชาวไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	 เป็นระยะเวลายาวนานกว่า	 60	 ป	ีณ	 สถานีวิทยุโทรทัศน์

กองทัพบก	ช่อง	5	เมื่อวันที่	4	กรกฎาคม	2559
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พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา	นายกรัฐมนตรี	เป็นประธาน

เปิดการประชุมและแสดงปาฐกถาพิเศษในการประชุม	

ประจ�าปี	2559	ของ	สศช.	เรื่อง	“ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	12		(พ.ศ.	2560-2564)”	ณ	ห้อง

แกรนด์ไดมอนด์บอลรูม	 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม 

อิมแพ็ค	 เมืองทองธานี	จ.นนทบุรี	 เมื่อวันที่	22	กรกฎาคม	

2559	 และได้เยี่ยมชมนิทรรศการภาพวาด	 “ประเทศไทย 

ในฝัน”	ภายใต้โครงการประชาสมัพนัธ์	แผนพฒันาฯ	ฉบบัที	่12 

ในบริเวณงาน

ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการ	สศช.	กล่าวเปิดการประชุม

ระดมความคิดเห็น	 (ร่าง)	 แผนประชากรเพื่อการพัฒนา

ประเทศระยาว	 20	 ปี	 (พ.ศ.	 2560-	 2579)	 และนายลุค 

สตีเวนส์ ผู้แทนกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจ�า

ประเทศไทย	 กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว	 โดยมี	 

นางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ	 รองเลขาธิการ	 สศช.	 เป็นผู้ 

น�าเสนอ	 (ร่าง)	 แผนประชากรเพื่อการพัฒนาประเทศ 

ระยะยาว	 20	 ปี	 (พ.ศ.	 2560-2579)	 ณ	 โรงแรมอมารี	 

วอเตอร์เกท	กรุงเทพฯ	เมื่อวันที่	31	สิงหาคม	2559
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ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการ	 สศช.	 	 เป็นประธานปิดการเสวนา	 เรื่อง	 “การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นทุน 

ทางสังคมอย่างยั่งยืน”	มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนและภาคเอกชนในบริเวณใกล้เคียง	สศช.	 ได้ให้ความเห็นต่อการอนุรักษ์

อาคารสุริยานุวัตร	 และร่วมเป็นก�าลังส�าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาฯ	 ฉบับที่	 12	 โดยมี	 

นายมนตร ีบญุพาณชิย์  ทีป่รกึษาด้านนโยบายและแผนงาน	สศช.	(ต�าแหน่งในขณะนัน้)	พร้อมผูท้รงคณุวฒุ	ิผูแ้ทนชมุชน	ผูแ้ทน 

หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในบริเวณโดยรอบ	สศช.	เข้าร่วมประชุมประมาณ	50	คน	ณ	ห้องประชุม

เดช	สนิทวงศ์	สศช.	พร้อมทั้งเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศเมื่อวันที่	15	กันยายน	2559

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม	 ในฐานะรัฐมนตรีประจ�าแผนงาน	 IMT-GT	 ของไทย	 เป็น

ประธานการประชมุระดบัรฐัมนตร	ีครัง้ที	่22	แผนงานการพฒันาเขตเศรษฐกจิสามฝ่าย	อนิโดนเีซยี-มาเลเซยี-ไทย	(Indonesia-

Malaysia-Thailand	Growth	Triangle:	IMT-GT)	ณ	โรงแรมเซนติโด้	เกรซแลนด์	เขาหลัก	รีสอร์ท	แอนด์	สปา	จังหวัดพังงา	

โดยมี ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการ	สศช.	และดร.ปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล	รองเลขาธิการ	สศช.	เข้าร่วมประชุม	เมื่อวันที่	

23	กันยายน	2559
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ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต	ิ (สศช.)	 เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเวทีหารือระดับสูงระหว่าง

หน่วยงานวางแผนระดับประเทศในสมาชิกอาเซียน	 (ASEAN	 High-Level	 Development	 Planning	 Conference) 

ณ	โรงแรมแชงกรีล่า	กรุงเทพฯ	โดยมี	ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการ	สศช.	ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนไทย	ร่วมหารือ

กับผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานวางแผนในประเทศสมาชิกอาเซียน	8	ประเทศ	เมื่อวันที่	29	–	30	กันยายน	2559

ดร.ปรเมธ ีวมิลศริ	ิเลขาธกิาร	สศช.	เป็นประธานในพธิถีวายสกัการะและลงนามแสดงความอาลยั	พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช	 โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่	 สศช.	 ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน	ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุด

มิได้	ณ	บริเวณห้องโถง	อาคาร	1	สศช.	เมื่อวันที่	19	ตุลาคม	2559

นายสุวพันธุ์  ตันยุวรรธนะ	รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี	 เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้า

หมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื	ครัง้ที	่3/2559	โดยม	ีดร.ปรเมธ ี วมิลศริ ิเลขาธกิาร	สศช.	ในฐานะกรรมการ	และนางสาวลดาวลัย์   

ค�าภา	 รองเลขาธิการ	 สศช.	 ในฐานะเลขานุการ	 พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม	ณ	ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี	 

ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	17	พฤศจิกายน	2559



ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 87

นายอาคม  เตมิพทิยาไพสฐิ	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงคมนาคม	ในฐานะรฐัมนตรปีระจ�าแผนงาน	GMS	ของไทย	เป็นประธาน

การประชุมระดับรัฐมนตรี	 ครั้งที่	 21	 แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง	 6	 ประเทศ	 (Greater	

Mekong	Subregion	Economic	Cooperation:	GMS)	ซึ่งรัฐบาลไทยโดย	สศช.	เป็นเจ้าภาพการประชุมร่วมกับธนาคาร

พัฒนาเอเชีย	 (Asian	Development	Bank:	ADB)	ภายใต้หัวข้อหลัก	“เร่งรัดผลักดันการเติบโตอย่างครอบคลุมตามแนว

ระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค	GMS”	ณ	โรงแรมเลอ	เมอริเดียน	รีสอร์ท	เชียงราย	จ.เชียงราย	เมื่อวันที่	1	ธันวาคม	2559

ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการ	 สศช.	 พร้อมผู้บริหารที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าวผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	 (GDP)	 และ

รายงานภาวะสังคมไทย	ณ	ห้องประชุม	521	อาคาร	5	สศช.	ซึ่งจัดแถลงข่าวทุก	3	เดือน
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รายงานการเงิน
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	 งบการเงนิของ	สศช.	ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงนิ	งบรายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ย	หมายเหตปุระกอบงบการเงนิและ

วิเคราะห์งบการเงิน	โดยมีสาระส�าคัญ	สรุปได้ดังนี้

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ในปีงบประมาณ	2559	สศช.	มีสินทรัพย์รวม	จ�านวน	320.780	ล้านบาท	ส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	ได้แก่	ที่ดิน	

อาคารและอุปกรณ์	 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	 96.15	 ของทั้งหมด	 	 รองลงมาเป็นรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	

ร้อยละ	 3.07	 โดยมีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ	 2558	 จ�านวน	 13.167	 ล้านบาท	 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	 4.28 

โดยเพิ่มขึ้นในส่วนของ	 ที่ดิน	 อาคารและอุปกรณ์	 จ�านวน	 17.932	 ล้านบาท	 และในส่วนของหนี้สินเพิ่มขึ้น	 จ�านวน	 

0.541	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2.45	

งบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน

ในปีงบประมาณ	 2559	 สศช.	 มีรายได้ส่วนใหญ่เป็นเงินงบประมาณที่ได้รับจากรัฐบาล	 จ�านวน	 623.795	 ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ	99.95	นอกจากนี้ยังมีรายได้จากแหล่งอื่นอีก	 0.293	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	0.05	 ได้แก่	 รายได้จากการ 

ขายสนิคา้และบรกิาร	และรายไดจ้ากการอดุหนนุและบรจิาค		ซึง่ลดลงจากปงีบประมาณ	2558		จ�านวน		106.290		ลา้นบาท	

หรอืลดลงรอ้ยละ	14.55	และในสว่นคา่ใชจ้า่ยจากการด�าเนนิงานลดลงจากปกีอ่น	จ�านวน		38.537	ลา้นบาท	หรอืรอ้ยละ	5.93

การวิเคราะห์งบการเงิน

การวิเคราะห์งบการเงินนี้แสดงให้ทราบถึงฐานะการเงิน	 และผลการด�าเนินงานที่เป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรขององค์กร	 โดยได้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของสินทรัพย์	 หนี้สิน	 รายได้	 และค่าใช้จ่าย	 พร้อมแสดงการ 

เปรียบเทียบข้อมูลทางการเงิน	 เพื่อให้ทราบแนวโน้มการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของรายการบัญชีที่เกิดขึ้น	 โดยแสดงข้อมูล 

ทางการเงินที่มีนัยส�าคัญ	สรุปได้ดังนี้

แสดงสินทรัพย์ทั้งหมดของ สศช. ปีงบประมาณ 2559
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โครงสร้างสินทรัพย์ของ สศช.	 ประกอบด้วย	 สินทรัพย์หมุนเวียนร้อยละ	 3.84	 และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนร้อยละ	 96.16		

สนิทรพัยส์ว่นใหญข่อง	สศช.		เปน็รายการทีด่นิ	อาคาร	และอปุกรณ	์(สทุธ)ิ	รอ้ยละ	96.15	นอกจากนี	้ยงัประกอบดว้ยสนิทรพัย์

ประเภทอืน่ๆ	อกีรอ้ยละ	3.85		ไดแ้ก	่เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด	ลกูหนีร้ะยะสัน้	วสัดคุงเหลอื	และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน

แสดงหนี้สินและทุนของ สศช. ปีงบประมาณ 2559

แสดงรายได้จากการด�าเนินงานทั้งหมดของ สศช. ปีงบประมาณ 2559

โครงสร้างหนีส้นิและทนุของ สศช.	ประกอบด้วยโครงสร้างของหนีส้นิรวมร้อยละ	7.06		ส่วนใหญ่เป็นรายการหนีส้นิหมนุเวยีน

ร้อยละ	6.39		หนี้สินไม่หมุนเวียนร้อยละ	0.67		ส่วนของทุนร้อยละ	92.94		ประกอบด้วยรายได้สูง	(ต�่า)	กว่าค่าใช้จ่ายสะสม

ร้อยละ	88.44	และทุนร้อยละ	4.50
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รายได้จากการด�าเนินงาน	ส่วนใหญ่เป็นรายได้เงินงบประมาณที่ได้รับจากรัฐบาล	ร้อยละ	99.95	ประกอบด้วย	รายได้จาก

งบบุคลากร	ร้อยละ	39.66	งบลงทุน	ร้อยละ	7.32	งบด�าเนินงาน	ร้อยละ	10.01	งบอุดหนุน	ร้อยละ	3.92	งบรายจ่ายอื่น 

ร้อยละ	 14.92	 และงบกลาง	 ร้อยละ	 24.12	 นอกจากนี้ยังมีรายได้จากแหล่งอื่นอีกร้อยละ	 0.05	 ได้แก่	 รายได้จากการ 

ขายสินค้าและบริการ	และรายได้จากการอุดหนุนและบริจาค

แสดงค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานของ สศช. ปีงบประมาณ 2559

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน	 ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรร้อยละ	46.28	ค่าใช้สอยร้อยละ	23.15	ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ

ร้อยละ	17.80	และค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานอื่นๆ	อีกร้อยละ	10.76

สรุปภาพรวมของฐานะการเงิน และผลการด�าเนินงานของ สศช.

รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ผลต่าง (ร้อยละ)

สินทรัพย์ 320,780,235.25 307,612,838.80 4.28

หนี้สิน 22,647,254.18 22,105,616.65 2.45

ทุน 298,132,981.07 285,508,222.15 4.42

รายได้ 624,088,386.56 730,379,098.37 (14.55)

ค่าใช้จ่าย 611,463,627.64 650,001,287.45 (5.93)

หน่วย : บาท
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สินทรัพย์

สินทรัพย์รวมของ	 สศช.	 มีปริมาณที่เพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ	 2559	 ร้อยละ	 4.28	 แสดงว่า	 สศช.	 มีสินทรัพย์ที่สามารถ 

แปลงสภาพเป็นเงินสดเพิ่มมากขึ้น	 ซึ่งมีผลให้สภาพคล่องทางการเงินเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงบประมาณปีก่อน	 ประกอบกับ 

มีการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ถาวรเนื่องจากมีการจัดซื้อครุภัณฑ์และปรับปรุงอาคารส�านักงานฯ

หนี้สิน

หนี้สินของ	สศช.	มีปริมาณเพิ่มขึ้นจากงบประมาณปีก่อน	ร้อยละ	2.45	เป็นผลมาจากหนี้สินหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นเนื่องมาจาก		

เจ้าหนี้ระยะสั้น	 ประกอบด้วย	 เจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	 เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	 และเจ้าหนี้อื่น-หน่วยงาน 

ภาครัฐ		ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงบประมาณปีก่อน

ทุน

ทุนของ	 สศช.	 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณปีก่อน	 ร้อยละ	 4.42	 เนื่องจากในปีงบประมาณ	 2559	 สศช.	 มีรายได้สูงกว่า 

ค่าใช้จ่ายสุทธิ		12.624		ล้านบาท		จึงเป็นการเพิ่มมูลค่าในส่วนของรายได้สูง(ต�่า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม

รายได้

รายได้ของ	สศช.	รวมทั้งสิ้น	624.088	ล้านบาท	เป็นรายได้จากงบประมาณประจ�าและงบกลาง	ประกอบด้วย	งบบุคลากร

จากการเบิกจ่ายเงินเดือน	 ค่าจ้างประจ�า	 งบลงทุนจากการได้รับจัดสรรให้ซื้อครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	 งบกลางจากการ 

เบกิคา่ใชจ้า่ยสวสัดกิารใหก้บัขา้ราชการ			ลกูจา้งและขา้ราชการบ�านาญ	งบด�าเนนิงานส�าหรบัการพฒันาศกัยภาพของบคุลากร	

และค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานต่างๆ	 ของส�านักงาน	 และงบรายจ่ายอื่น	 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการขับเคลื่อนโครงการ 

ที่สนับสนุนแผนและยุทธศาสตร์ต่างๆ	ของประเทศ

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานของ	 สศช.	 ลดลงจากปีงบประมาณก่อนคิดเป็นร้อยละ	 5.93	 เป็นผลมาจากการลดลงของ 

ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ	เช่น	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	และค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่�ากว่าเกณฑ์	เป็นต้น
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  ที่ปรึกษาคณะท�างาน

เลขาธิการ  รองเลขาธิการ   ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน
นายปรเมธี		วิมลศิริ		 นางสาวลดาวัลย์		ค�าภา	 	 นางสาวจินางค์กูร		โรจนนันต์
	 	 	 นางชุตินาฏ		วงศ์สุบรรณ	 	 นายทีปรัตน์		วัชรางกูร
	 	 	 นางปัทมา		เธียรวิศิษฎ์สกุล	 	 นายวิชญายุทธ		บุญชิต
	 	 	 นายมนตรี		บุญพาณิชย์	 	 รักษาการในต�าแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน 
   นายประพันธ์		มุสิกพันธ์  นายสุทิน		ลี้ปิยะชาติ
	 	 	 นายดนุชา		พิชยนันท์	 	 นายวิโรจน์		นรารักษ์
	 	 	 	 	 	 	 นางปิยนุช		วุฒิสอน

  รายชื่อคณะท�างานจัดท�ารายงานประจ�าปี 2559 ของ สศช.

นายวิโรจน์		นรารักษ์	 	 	 (ร.ทปษ)	 	 	 ประธานคณะท�างาน
นางสาวมารยาท		สมุทรสาคร		 	 (ผอ.สปผ.)	 	 คณะท�างาน
นางเสาวณีย์		แสงสุพรรณ	 	 	 (ร.ผอ.สลก.)	 	 คณะท�างาน
นางสาวนิตยา		อารีบุญชู	 	 	 (ฝกค.)	 	 	 คณะท�างาน
นางสาวปิยฉัตร		สอนคม	 	 	 (กปอ.)	 	 	 คณะท�างาน
นางสาวเบญจมาศ		จันทร์เอี่ยม	 	 (สพอ.)	 	 	 คณะท�างาน
นางจันทร์ทิพย์		ปาละนันทน์	 	 	 (ปชส.)	 	 	 คณะท�างาน
นางสาวจันทวรรณ		วรรธนะพงษ์	 	 (สศม.)	 	 	 คณะท�างาน
นางสาวศรี		ศรีงาม		 	 	 (สนส.)	 	 	 คณะท�างาน
นายบุญชัย		ฉัตรประเทืองกุล		 	 (สพท.)	 	 	 คณะท�างาน
นายอาชัญ		รุจิระชุณห์	 	 	 (กค.)	 	 	 คณะท�างาน
นางสาวอาทิสุดา		ณ	นคร	 	 	 (ศปท.)	 	 	 คณะท�างาน
นางสาวณัฐสุดา		เพชรหนุน	 	 	 (สบป.)	 	 	 คณะท�างาน
นางพรรณทิพา		รัตนะ	 	 	 (สพต.)	 	 	 คณะท�างาน
นายนิติ		ช่างภิญโญ		 	 	 (สทว.)	 	 	 คณะท�างาน
นายเสมา		คล้ายสุวรรณ	 	 	 (สพข.)	 	 	 คณะท�างาน
นายชัยภัทร		เพ็ญรัตน์	 	 	 (ฝจท.)	 	 	 คณะท�างาน
จ่าสิบเอกจิรวัฒน์		กุศลสร้าง	 	 	 (ฝบป.)	 	 	 คณะท�างาน
นางลักษณา		ศรีสมบูรณ์	 	 	 (กลจ.)	 	 	 คณะท�างาน
นายปุณณลักขิ์		สุรัสวดี	 	 	 (สวค.)	 	 	 คณะท�างาน
นางสุจารี		ดิษยครินทร์	 	 	 (สพก.)	 	 	 คณะท�างาน
นายวุฒิเดช		ช�านิกิจ	 	 	 (สปร.)	 	 	 คณะท�างาน
นางสาวภัทรพร		เล้าวงศ์	 	 	 (สพส.)	 	 	 คณะท�างาน
นายอุปราช		พันธุ์ภักดี	 	 	 (กจ.)	 	 	 คณะท�างาน
นางกมลทิพย์		ยืนนาน	ซาลิวสกี	 	 (สพน.)	 	 	 คณะท�างาน
นางรุ่งนิภา		สวนขยัน	 	 	 (ห้องสมุด)	 	 คณะท�างาน
นางสาวกาญจนา		พรมเทพ	 	 	 (ไอที)	 	 	 คณะท�างาน
นางสุพัณณดา		เลาหชัย	 	 	 (สขส.)	 	 	 คณะท�างาน
นายธีระพงษ์		มาลัยทอง	 	 	 (สปผ.)	 	 	 คณะท�างานและเลขานุการ
นายตฤตณัย		นพคุณ	 	 	 (สปผ.)	 	 	 คณะท�างานและผู้ช่วยเลขานุการ
นางณัจยา		หนุนภักดี	 	 	 (สปผ.)	 	 	 คณะท�างานและผู้ช่วยเลขานุการ  
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