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 ตลอดป 2555 ที่ผานมา คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดมุ งม่ันปฏิบัติภารกิจ
การใหความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศท่ีสําคัญ และเสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีอยางรอบคอบ ยึดหลัก
ความพอดี มีเหตุผล และตั้งอยูบนหลักคุณธรรมและฐานขอมูลความรูที่ถูกตอง เพื่อสรางภูมิคุมกันที่เขมแข็งใหแกประเทศ 
และเปนสวนหนึ่งของพลังที่ผลักดันใหประเทศไทยสามารถพัฒนาไปในทิศทางที่พึงประสงคของทุกภาคสวนในสังคม
ไดอยางยั่งยืน 
 การขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ใหเกิดผลในทางปฏิบัติอยางจริงจังในทุกภาคสวนเปนภารกิจที่สําคัญ 
คณะกรรมการ สศช. ไดใหแนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 เพื่อผลักดันการพัฒนาใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศชาติและประชาชน 
 คณะกรรมการ สศช. ไดใหขอคิดเห็นตองานดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
อยางตอเนื่อง อาทิ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรของประเทศและขอเสนอเชิงนโยบาย รายงาน
การศึกษาแผนดําเนินธุรกิจตอเนื่อง แผนการแกไขปญหามาบตาพุดอยางครบวงจร และไดพิจารณาโครงการสําคัญของ
หนวยงานตางๆ ที่จัดสงใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติวิเคราะหความเหมาะสม อาทิ 
โครงการลงทุนกอสรางระบบปองกันนํ้าทวมนิคมอุตสาหกรรมท่ีการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยดําเนินการเอง 
โครงการพิพิธภัณฑพระรามเกา โครงการลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานของภาครัฐ นอกจากนี้ ไดพิจารณางบประมาณของ
รัฐวิสาหกิจประจําปงบประมาณ 2555 และกรอบงบประมาณของรัฐวิสาหกิจประจําปงบประมาณ 2556
 ผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมาของคณะกรรมการ สศช. นับวาประสบความสําเร็จอยางดียิ่ง คณะรัฐมนตรี

ไดนําความเห็นของคณะกรรมการ สศช. ไปประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายการดําเนินการท่ีเกี่ยวของในดานตางๆ 
ผมในนามของคณะกรรมการ สศช. ตองขอขอบคุณเลขาธิการฯ คณะผูบริหาร รวมทั้งขาราชการ และเจาหนาที่ สศช. 
ทุกทาน ที่ไดรวมกันทุมเทแรงกาย แรงใจในการปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จอยางเต็มความสามารถมาโดยตลอด และ

ในโอกาสนี้ ผมขอสงกําลังใจมายังทุกทาน ใหมุงมั่นอุทิศตนในการทํางานตอไปอยางไมยอทอ เพื่อยังประโยชนสูงสุด
ใหเกิดแกประเทศชาติสืบไป 

(นายพนัส สิมะเสถียร)
 ประธานกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

สาร
นายพนัส สิมะเสถียร

ประธานกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
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 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ไดจัดทํารายงานประจําปมาอยาง

ตอเนื่องตั้งแตป 2545 จนกระท่ังปจจุบัน นับเปนฉบับครบรอบ 10 ป ดังนั้น รายงานประจําป 2555 ฉบับนี้ จึงไดนําเสนอ

พัฒนาการและผลงานเดนในรอบ 10 ป ของ สศช. ซึ่งแสดงถึงพัฒนาการที่สําคัญดานกระบวนการและโครงสรางของ 

สศช. ที่มีการปรับปรุงใหสอดคลองกับพลวัตของสถานการณเศรษฐกิจและสังคมอยางตอเนื่อง ทําใหการทํางานของ สศช. 

สามารถบรรลุวัตถุประสงคของการพัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพมาโดยตลอด

 การประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) เริ่ม 1 ตุลาคม 2554 

จึงนับเปนจุดเริ่มตนของการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ใหเกิดผลทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมในทุกภาคสวน สศช. 

ไดดําเนินการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 อยางจริงจัง ไดรวมเปนเครือขายกับภาคีการพัฒนาตางๆ เพื่อใหสามารถ

ขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ไดอยางทั่วถึง

 ขณะเดียวกัน ประเทศไทยยังตองเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนในป 2558 ซึ่งจะสงผลกระทบท้ัง

ทางดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การเมืองและความมั่นคงของประเทศ สศช. ไดมีบทบาทในการเปนเจาภาพ

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการของหนวยงานตางๆ เพื่อจัดทํายุทธศาสตรการเขาสูประชาคมอาเซียน ไดดําเนินโครงการ

ที่เกี่ยวของหลายประการ อาทิ โครงการศึกษาผลกระทบของการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป 2558 ตอ

โครงสรางเศรษฐกิจมหภาคของไทย และแนวทางการเตรียมความพรอมเมืองชายแดนภาคกลางเพ่ือบูรณาการกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจภายใตประชาคมอาเซียน

 นอกจากน้ี สศช. ไดดําเนินการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร การวิเคราะหและเสนอความเห็นตอรัฐบาล 

การติดตามประเมินผล และการสรางองคความรูเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศหลายประการ อาทิ การจัดทําแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศไทย พ.ศ. 2555–2559 การสนับสนุนโครงการทาเรือนํ้าลึกและ

นิคมอุตสาหกรรมทวาย การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของไทย โครงการพัฒนาขีดความสามารถการ

ดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและการมีสวนรวมในการกระจายอํานาจของสวนราชการและภาคประชาชน 

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนสูการเติบโตสีเขียว การติดตามการดําเนินงานการพัฒนาความเทาเทียมในมิติ

หญิงชาย และการวิเคราะหสถานการณเศรษฐกิจยูโรโซนและผลกระทบตอเศรษฐกิจไทย

 การดําเนินงานของ สศช. ตลอดป 2555 ที่ผานมา กลาวไดวา บรรลุผลสําเร็จอยางดียิ่ง ความสําเร็จดังกลาว

เปนผลจากความมุมานะ บากบ่ัน และต้ังใจทํางานอยางเต็มที่ของเจาหนาที่ สศช. ทุกทาน ผมขอแสดงความขอบคุณ

จากใจมา ณ ที่นี้ และขอใหผลสําเร็จของงานท่ีทุกทานไดทุมเทในปที่ผานมา เปนเสมือนรางวัลที่จะเติมแรงใจใหแก

เจาหนาที่ทุกคน ในการพากเพียรทํางานและฝาฟนอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เปนพลังในการนําประเทศไปสู

การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน อันจะสรางประโยชนสูงสุดใหแกสวนรวมตอไป

(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)

 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

สาร
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
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พัฒนาการและผลงานเดน
ในรอบ 10 ป ของ สศช.



รายงานประจําป  2555
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ8

พัฒนาการและผลงานเดนในรอบ 10 ป ของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

 ตลอดระยะเวลา 10 ปที่ผานมา สถานการณดานตางๆ ไดมีการเปล่ียนแปลงอยางมาก ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ อาทิ การรวมกลุมความรวมมือทางเศรษฐกิจและการเปดเสรีทางการคาของกลุมประเทศในภูมิภาคตางๆ 
ของโลก วิกฤตเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาและยุโรป การกาวเขาสูประชาคมอาเซียน การกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ ความ
ตื่นตัวในการมีส วนร วมของภาคประชาชนในการบริหารและการพัฒนาประเทศ และกระแสการอนุรักษ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) จึงตองปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางาน
ใหมีความยืดหยุน รองรับการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม ดังจะเห็นไดจากพัฒนาการของวิสัยทัศนของ สศช. ใน
แตละชวง อาทิ ป 2545 “มุงสูการเปนองคกรที่มีความเขมแข็งทางวิชาการและเปนผูนําในการวางแผน เปนที่ยอมรับ
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ปฏิบัติหนาท่ีดวยความเปนกลาง สามารถประสานเชื่อมโยงเครือขายกับภาคีการพัฒนา
ในทุกระดับ เพื่อประโยชนของประชาชนชาวไทย บนพื้นฐานของขอมูลที่เชื่อถือได มีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการ
ปฏิบัติงาน และมีการทํางานเปนทีมที่เอื้ออาทรและสามัคคี มีจริยธรรมในวิชาชีพ พรอมรับผิดชอบตอสาธารณะ และ
บุคลากรไดรับการสงเสริมใหสามารถเรียนรูอยางตอเน่ือง” และ ป 2555 “เปนหนวยงานหลักในการวางแผนและ
จัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาประเทศสูความสมดุลและย่ังยืนที่ยึดประโยชนสวนรวม ทันตอการเปล่ียนแปลง และ
มีประสิทธิภาพสูง” การปรับกระบวนการทํางานและโครงสรางองคกรที่สําคัญในระยะ 10 ปที่ผานมา สรุปไดดังนี้

การจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
 การจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ มีการพัฒนาทั้งแนวคิดและกระบวนการ บทเรียนจากวิกฤติ
เศรษฐกิจในป 2540 ทําใหประเทศไทยตระหนักถึงความสําคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนอมนํามาเปน
ปรัชญานําทางของการจัดทําแผนตั้งแตแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 รวมทั้งไดเปลี่ยนจุดเนนจากการพัฒนาที่มุงผลสําเร็จ
ในแตละดาน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม เปนการพัฒนาที่มุงความอยูดีมีสุขของคนเปนหลัก ดวยการพัฒนา
ทุกมิติเกี่ยวกับคนอยางบูรณาการ เปนองครวม และสมดุล รวมทั้งวิเคราะหแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงทั้งภายใน
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และภายนอกประเทศ ประกอบการกําหนดยุทธศาสตร ตอมาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 และ ฉบับที่ 11 ไดขยายจุด
เนนจากคนสูสังคมภาพรวม ดวยการใหความสําคัญกับการพัฒนาที่มุงสูความอยูเย็นเปนสุขรวมกันของคนในสังคม และ
ใหความสําคัญในการสนับสนุนใหมีการนําแผนไปใชใหเกิดผลในทางปฏิบัติมากขึ้น 
 สําหรับกระบวนการจัดทําแผน ไดเปลี่ยนจากการกําหนดแผนพัฒนาประเทศจากสวนกลางแบบบนลงลาง 
เปนการระดมความคิดเห็นจากภาคีการพัฒนาทุกภาคสวนทั่วประเทศหรือจากลางขึ้นบน ตั้งแตการจัดทําแผนฯ 8 และได
ใหความสําคัญมากข้ึนในชวงแผนฯ 9 โดยการระดมความคิดเห็น ในระดับอนุภาคและระดับประเทศ ขณะท่ีการจัดทํา
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 ไดจัดระดมความคิดเห็นที่กวางขวางยิ่งขึ้นตั้งแตระดับหมูบาน/ชุมชน ภาค จนถึงประเทศ สําหรับ
การจัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ไดขยายขอบเขตของการระดมความคิดเห็น ดวยการเริ่มจากการระดมความคิดเห็น
ทุกภาคสวนสําหรับจัดทําวิสัยทัศนประเทศไทยสูป 2570 ซึ่งเปนการกําหนดทิศทางการพัฒนาในระยะยาวที่สามารถ
ใชเปนกรอบแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และจัดระดมความคิดเห็นตั้งแตระดับหมูบาน/ชุมชน 
ระดับภาค และประเทศ รวมทั้งกลุมเฉพาะเพิ่มเติม ทั้งผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนอดีตผูบริหารของ สศช. เด็กและเยาวชน 
ผูสูงอายุ และสื่อ ตลอดจนดําเนินการศึกษาวิจัยเพื่อประกอบการจัดทํารายละเอียดยุทธศาสตรของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 11 หลังจากการประกาศใชแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 แลว ไดมีการกําหนดกลไกและกระบวนการขับเคล่ือน
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 อยางเปนรูปธรรม เกิดการนําแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ไปใชในทางปฏิบัติอยางจริงจัง

การพัฒนาเศรษฐกิจ 
 สศช. ไดปรับแนวคิดการวางแผนยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจจากการพัฒนาเศรษฐกิจรายสาขาที่แบงเปน

ภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และบริการ ซึ่งเปนแนวทางการพัฒนาของประเทศแตเดิม มาเปนการพิจารณาแบบ
องครวม มุงปรับโครงสรางเศรษฐกิจโดยเช่ือมโยงมิติตางๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม เพื่อเพิ่มความสามารถ

ในการแขงขันและการเติบโตอยางสมดุลต้ังแตแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8 เปนตนมา และมีความชัดเจนยิ่งข้ึนในชวงแผนฯ 9 
และ 10 มีการประยุกตเครื่องมือและวิเคราะหขอมูลจากแหลงตางๆ เชน The World Economic Forum (WEF) 
International Institute for Management Development (IMD) และองคกรเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ เปนตน 

มีการสรางความรวมมือกับภาคีการพัฒนาในการขับเคล่ือนยุทธศาสตรทั้งภายในและตางประเทศ ผานคณะกรรมการ
ระดับชาติตางๆ อาทิ คณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) คณะกรรมการพัฒนา
ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ (กพข.) คณะกรรมการยุทธศาสตรเพื่อการฟนฟูและสรางอนาคตประเทศ 
(กยอ.) คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจสรางสรรคแหงชาติ (กคส.)
 การวิเคราะหดานโครงสรางพื้นฐานไดใหความสําคัญกับการลงทุนที่เพิ่มคุณภาพ หรือยกระดับการใหบริการ

และคํานึงถึงผลกระทบดานส่ิงแวดลอม รวมท้ังการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชนมากข้ึนเพ่ิมเติมจากการเนนการ
ลงทุนเพ่ือตอบสนองความตองการหรือใหมีปริมาณเพียงพอ และไดใหความสําคัญกับการวิเคราะหโครงการท่ีคํานึงถึง
ผลกระทบของการพัฒนาดานตางๆ อยางกวางขวางและครอบคลุมประเด็นตางๆ มีการวิเคราะหความเส่ียงที่อาจทําให
โครงการไมสามารถดําเนินการไดตามวัตถุประสงคและเปาหมาย 



รายงานประจําป  2555
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ10

 การจัดทําฐานขอมูลและตัวชี้วัดดานเศรษฐกิจ สศช. ไดพัฒนากระบวนการจัดทําบัญชีประชาชาติสูมาตรฐาน
สากลขั้นสูง ดวยการปรับวิธีการจัดทําบัญชีรายไดประชาชาติ ณ ราคาคงท่ีป 2531 เปนการจัดทําบัญชีประชาชาติอนุกรม
ใหมแบบปริมาณลูกโซ รวมทั้งการเพิ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สําคัญและกิจกรรมใหมที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจใหมี
ความครบถวนสมบูรณ ทําใหโครงสรางราคาสินคาและบริการของปที่ใชนํ้าหนักในปฐานมีความทันสมัยและสอดคลองกับ
โครงสรางเศรษฐกิจที่มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา การวัดระดับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งภาพรวมของประเทศ
และรายสาขาจึงมีความถูกตองแมนยํามากขึ้น ประกอบกับมีการพัฒนากระบวนการจัดทําบัญชีบริวารใหสามารถอธิบาย
การเช่ือมโยงทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม อาทิ การจัดทําบัญชีรายจายสุขภาพแหงชาติ บัญชีองคกรไมแสวงหา
กําไร และบัญชีประชาชาติที่คิดรวมตนทุนดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม นําไปสูการวางแผน การสรางคานิยม
และจิตสาธารณะแกประชาชนสวนรวม รวมทั้งการใชมาตรการภาษีเพื่อจูงใจใหดําเนินกิจกรรมสาธารณะประโยชน
มากขึ้น นอกจากน้ี ยังใหการสนับสนุนทางวิชาการในการจัดทําผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GROSS PROVINCIAL 
PRODUCT : GDP) แกจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด และการจัดทําฐานขอมูลทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใหการจัดทําผลิตภัณฑ
มวลรวมจังหวัดสามารถสะทอนขอเท็จจริงของกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนในจังหวัด ซึ่งจะเปนขอมูลที่สําคัญตอการ
วางแผน การจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด กลุมจังหวัด และยุทธศาสตรการพัฒนาภาคท่ีสะทอนการพัฒนาตาม
ศักยภาพ และแกปญหาของพื้นท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

 สําหรับการตางประเทศ ไดขยายการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบานภายใต
กรอบความรวมมือการพัฒนาเศรษฐกิจลุมแมนํ้าโขง (GMS) และกรอบความรวมมือแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
สามฝาย (IMT-GT) สูการจัดทํากรอบการพัฒนาที่เชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค การพัฒนาอนุภูมิภาคที่เชื่อมโยงเมือง
ชายแดนของไทยกับเมืองสําคัญของประเทศเพื่อนบาน และพัฒนาเมืองชายแดนไทยรูปแบบกลุมจังหวัดเชื่อมโยงกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบาน ซึ่งเปนการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเพื่อสรางมูลคาเพ่ิมขามพรมแดน รวมทั้ง
กําหนดบทบาทการผลิตระหวางไทยกับประเทศเพื่อนบานอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมขีดความสามารถการแขงขัน

ในการเขาถึงตลาดทั้งอนุภูมิภาคและนานาชาติ  

การพัฒนาสังคม
 สศช. ไดปรับเปลี่ยนกระบวนการวิเคราะหโครงการดานสังคม จากการวิเคราะหเฉพาะดานเปนการวิเคราะห
ที่ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาและผลกระทบในมิติตางๆ ดานสังคมที่มากขึ้น เชน การวิเคราะหการลงทุนดานการพัฒนา

เด็ก ไดคํานึงถึงมิติครอบครัว สุขภาพ สวัสดิการ และสิทธิมนุษยชน ทําใหการพัฒนาและการแกไขปญหามีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น มีการปรับเปล่ียนการวัดความยากจนจากดานรายไดเปนดานรายจายซ่ึงเปนการวัดที่สะทอนความพอเพียงในการ
ไดรับสารอาหารและสินคาอื่นๆ ในการดํารงชีวิตหรือเปนการวัดความอยูดีกินดีโดยตรง และไดปรับปรุงเทคนิควิธีการ

จัดทําเสนความยากจนใหมเพื่อใหสามารถสะทอนสถานการณและโครงสรางสังคมไทยท่ีเปนปจจุบันไดอยางแทจริง

ทําใหการประเมินความยากจนมีความแมนยํามากขึ้น รวมทั้งการมีบทบาทเตือนภัยทางสังคมเพื่อกระตุนใหสังคมมีความ
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ตระหนักและเฝาระวังปญหาสังคมท่ีเกิดขึ้นโดยการแถลงขาวภาวะสังคมทุกไตรมาสต้ังแตป 2547 เปนตนมา ตลอดจน
การเผยแพรความรูและขอมูลดานสังคมและคุณภาพชีวิตสูสาธารณชนผานทางเว็บไซด ของ สศช. 
 นอกจากน้ี สศช. มีบทบาทสําคัญในการขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยในชวงแรกเปนการสราง
ความรู ความเขาใจในความหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตอมาไดตั้งคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
พอเพียงเปนกลไกหลักในการประสานเครือขายทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติเพื่อผลักดันการนําปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในทุกภาคสวน ทั้งการจัดทําแผนพัฒนาประเทศ การบริหารจัดการองคกร และการนําไป
ใชในการดํารงชีวิตจนเปนวิถีปฏิบัติ และไดจัดตั้งมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(มพพ.) เปนกลไกการพัฒนาตอยอดความรู

การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
 สศช. ไดใหความสําคัญกับการจัดทําแผนกลยุทธและดําเนินภารกิจเพื่อตอบสนองตอวัตถุประสงคในการพัฒนา
ประเทศไปสูความสมดุลและยั่งยืนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9-11 และไดปรับโครงสรางองคกร
และภารกิจของหนวยงานในสังกัดใหสอดคลองกับการพัฒนาเกษตรกรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ที่
ทวีความสําคัญเพ่ิมขึ้น ดวยการโอนภารกิจในการวางแผนและขับเคล่ือนการพัฒนาดานการเกษตร ใหรวมไวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จนนํามาสูการจัดตั้งสํานักวางแผนการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(สทว.) ในป 2551 โดยในดานการเกษตรไดมีการวางแผนและขับเคล่ือนการพัฒนาการเกษตรบนพื้นฐานของการอนุรักษ
และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางคุมคาและย่ังยืน โดยเฉพาะแนวทางการปรับโครงสราง
ภาคเกษตรกรรม ไดมีการศึกษาเพ่ือประกอบการเสนอแนะแนวทาง อาทิ การศึกษาเพื่อจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตเกษตรกรของการพัฒนาการเกษตรแบบย่ังยืน การจัดการหวงโซ
อุปทานและโลจิสติกสของสินคาเกษตร การจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ เปนตน และการ
รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของผลักดันการจัดทําแผนและขับเคลื่อนการพัฒนาดานการเกษตร โดยเฉพาะการจัดใหมีแผน
ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการพัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาติ พ.ศ. 2551-2554 และการผลักดันใหมีการจัดทําราง
ยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจสินคาและบริการฮาลาล ระยะเวลา 5 ป (พ.ศ. 2553-2557) 
 สําหรับดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไดมีการริเร่ิมจัดทํากรอบนโยบายเพ่ือขับเคลื่อนการสรางมูลคา
เพ่ิมจากทรัพยากรชีวภาพและการจัดการปาไมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนใหสอดคลองกับกรอบอนุสัญญาความหลากหลาย
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ12

ทางชีวภาพ การบูรณาการระหวางหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพ่ือวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและจัดทําแผน
แมบทในการบริหารจัดการนํ้าอยางย่ังยืนภายใตการดําเนินงานของคณะกรรมการยุทธศาสตรเพื่อวางระบบการบริหาร
จัดการทรัพยากรนํ้า (กยน.) และการกําหนดทิศทางและกรอบนโยบายและยุทธศาสตรดานการผลิตและการบริโภคที่
ยั่งยืนเพื่อลดผลกระทบตอฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมทั้งทิศทางนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนา
ประเทศเพ่ือรองรับและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

การพัฒนาเชิงพื้นท่ีและภาค
 การเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาประเทศดวยการใชกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนและ
ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาตั้งแตแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงดานกฎหมายโดยเฉพาะ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ในชวงตนของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ทําใหกระบวนการกําหนดนโยบาย
และวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้ังในระดับชาติและทองถิ่น ใหความสําคัญตอการมีสวนรวมของประชาชน ชุมชน
และทองถิ่นในการกําหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สะทอนศักยภาพและขอเท็จจริงในพื้นที่ รวมทั้งความ
ตองการของคนในพื้นที่มากขึ้น สศช. ไดมีสวนสนับสนุนการพัฒนาและแกไขปญหาในระดับพื้นที่/ภาคและขับเคลื่อนสู
การปฏิบัติในระดับกลุมจังหวัด และจังหวัด ที่สอดคลองกับความตองการของประชาชนในพื้นที่และทิศทางการพัฒนา
ประเทศโดยสวนรวม การดําเนินงานท่ีสําคัญ ไดแก การจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาภาค สศช. ไดปรับกระบวนการจัดทํา
แผน และการแปลงแผนสูการปฏิบัติ สํานักพัฒนาภาคไดปรับกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาภาคในชวงแผนพัฒนา
ฉบับที่ 10 และฉบับท่ี 11 โดยเนนการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาและประชาชนในพ้ืนที่โดยการระดมความคิดเห็น
ในระดับชุมชนมากขึ้น และมีการกําหนดบทบาทและทิศทางพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดเพื่อใชเปนกรอบทิศทางการ
จัดทําแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัดภายใตการดําเนินงานของคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและ
กลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) และ สศช. ไดรวมกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และ
สํานักงบประมาณกล่ันกรองแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด/กลุมจังหวัด 
เสนอให ก.น.จ. พิจารณา ทําใหเกิดการแปลงยุทธศาสตรการพัฒนาภาคไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมยิ่งขึ้น และ
การจัดทําแผนพัฒนาแกไขปญหาพ้ืนที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง โดยเนนกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนและ
บูรณาการการแกไขปญหารวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของและประชาชน นอกจากนี้ มีผลงานสําคัญ อาทิ การพัฒนา
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ การศึกษาเพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลภาคใต การจัดทําแผนการพัฒนา
พื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต (พ.ศ. 2552-2555) การศึกษาติดตามประเมินผลการกระจายอํานาจการปกครองไป
สูองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) เปนขอมูลประกอบการจัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2553) และการพัฒนา
พื้นที่บริเวณถนนราชดําเนิน

การปรับโครงสรางและพัฒนาองคกร
 ในชวงระยะเวลา 10 ปที่ผานมา สศช. ไดดําเนินการปรับปรุงโครงสรางและพัฒนาองคกรอยางตอเนื่องใหมี
ความเหมาะสม คลองตัว และสอดคลองกับแนวคิดการพัฒนาของประเทศที่ใหความสําคัญกับการนอมนําหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชใหเกิดผลในทางปฏิบัติทั้งระดับปจเจก ครัวเรือน ชุมชน องคกรและประเทศ ไดปรับ
โครงสรางขององคกรจาก 13 สํานัก 2 กอง เปน 15 สํานัก 2 กลุมงาน โดยตั้งสํานักใหมขึ้น 2 สํานัก ไดแก สํานัก
ยุทธศาสตรดานนโยบายสาธารณะ รองรับภารกิจการขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู
การปฏิบัติทั้งระดับประเทศ หนวยงาน องคกร ชุมชน ทองถิ่นและงานธนาคารสมอง และสํานักงานเลขาธิการที่รวมกอง
ประสานและอํานวยการฝายบริหารและสํานักงานเลขานุการกรมเขาดวยกัน รวมทั้งปรับสํานักพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและ
การกระจายรายไดเปนสํานักพัฒนาฐานขอมูลและตัวช้ีวัดภาวะสังคม รองรับภารกิจการพัฒนาระบบฐานขอมูลและการ
สรางองคความรูดานสังคม และคุณภาพชีวิตเผยแพรสู สาธารณะ รวมท้ังการติดตาม เฝาระวัง เตือนภัยทางสังคม 
ปรับสํานักวางแผนทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนสํานักวางแผนการเกษตร 
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ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม รวมงานการเกษตรเขาไวดวย และเปลี่ยนสํานักพัฒนาพื้นที่ สํานักวางแผนเศรษฐกิจ
มหภาค และสํานักพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต เปนสํานักยุทธศาสตรและการวางแผนพัฒนาพื้นที่ สํานักยุทธศาสตร
และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค และสํานักยุทธศาสตรและการวางแผนพัฒนาทางสังคม ตามลําดับ นอกจากน้ีได
ตั้งกลุมงานข้ึน 2 กลุมงาน ไดแก กลุมพัฒนาระบบบริหาร และกลุมตรวจสอบภายใน 
 การพัฒนา สศช. ไดนําการบริหารจัดการองคกรสมัยใหมมาเปนเครื่องมือในการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
อยางเปนระบบ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการทํางานสูสากล อาทิ การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ การจัดทําขอ
เสนอการเปล่ียนแปลง รวมทั้งการสรางระบบการกํากับดูแลตนเองที่ดี สวนการพัฒนาบุคลากร ไดเนนการพัฒนาความรู
และทักษะแกนักบริหารระดับตน กลาง และสูง ตอมาไดเนนการพัฒนาสมรรถนะที่สอดคลองกับภารกิจของ สศช. 
มากขึ้น รวมทั้งการเตรียมกําลังคนระยะยาว โดยสงบุคลากรไปศึกษาในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และฝกอบรม
ระยะส้ันในสาขาที่มีความจําเปนตอการทํางานของ สศช. ในอนาคต สําหรับการพัฒนาการจัดการความรู ไดดําเนินการ
จัดการความรูในหลายสวน อาทิ การจัดทําแผนการจัดการความรูตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ การจัดวางระบบ
การบริหารจัดการความรู และกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูในองคกร 
 นอกจากน้ี สศช.ไดปรับปรุงระบบการดําเนินงานภายในและการประสานงานกับหนวยงานภายนอกดานตางๆ 
อาทิ การปรับระบบการบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐสูระบบอิเล็กทรอนิกส หรือ GFMIS การใชระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐ (e-GP) การจัดตั้งหองสมุดสุริยานุวัตรและศูนยบริการขอมูลขาวสารของ สศช. การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใชในงานสารบรรณและประชาสัมพันธ การเชารถยนตแทนการจัดซื้อ การปรับปรุงอาคารสํานักงานและจัดสราง
พิพิธภัณฑสุริยานุวัตรเพ่ือการพัฒนาประเทศ รวมท้ังแตงตั้งผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและใชระบบสารสนเทศการ
ประชุมคณะรัฐมนตรีแบบอิเล็กทรอนิกส สวนการประชาสัมพันธ ไดปรับปรุงการประชาสัมพันธ และการสื่อสารเพื่อการ
พัฒนาประเทศ ดวยกลยุทธการใชสื่อประชาสัมพันธอยางผสมผสาน ทั้งส่ือมวลชน สื่อเฉพาะกิจ สื่ออิเล็กทรอนิกส 

สื่อกิจกรรม รวมทั้งสื่อบุคคล โดยเนนการสื่อสาร 2 ทาง เพื่อใหกลุมเปาหมายทั้งภายในและภายนอกองคกรเขาใจและ

มีสวนรวมในการพัฒนาประเทศมากย่ิงขึ้น



คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ประธานกรรมการฯ
Chairman, National Economic 
and Social Development Board

นายพนัส สิมะเสถียร
Mr. PANAS SIMASATHIEN

นายโฆสิต ปนเปยมรัษฎ
Mr. KOSIT PANPIEMRAS

นายณรงคชัย อัครเศรณี
Mr. NARONGCHAI AKRASANEE
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National Economic and Social Development Board

นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา
Mr. PARON ISRASENA

นางจุรี วิจิตรวาทการ
Mrs. JUREE VICHIT-VADAKAN

นายอาชว เตาลานนท
Mr. AJVA TAULANANDA

นายศักรินทร ภูมิรัตน
Mr. SAKARINDR BHUMIRATANA
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นายประยงค รณรงค
Mr. PRAYONG RONNARONG

นายสนิท อักษรแกว
Mr. SANIT AKSORNKOAE

นายนนทิกร กาญจนะจิตรา
Mr. NONTIGORN KANCHANACHITRA

เลขาธิการ ก.พ.
Secratary-General,
Office of the Civil Service

Commission

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

คุณพรทิพย จาละ
KHUN PORNTHIP JALA
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National Economic and Social Development Board

นายวรวิทย จําปรัตน
Mr. VORAVIDH CHAMPEERATANA

ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ
Budget Director, The Bureau 
of the Budget

นายสมชัย สัจจพงษ
Mr. SOMCHAI SUJJAPONGSE

ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง
Director-General, 

The Fiscal Policy Office

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
Mr. ARKHOM TERMPITTAYAPAISITH

เลขาธิการ สศช.
Secretary-General, Office of
the National Economic and

Social Development Board

นายประสาร ไตรรัตนวรกุล
Mr. PRASARN TRAIRATVORAKUL

ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย
Governor, Bank of Thailand
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ผูบริหารสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
Mr. Arkhom Termpittayapaisith

นางเพ็ญจา ออนชิต
Mrs. Penja Onchit

นางสุวรรณี คําม่ัน
Mrs. Suwanee Khamman

เลขาธิการ / Secretary - General รองเลขาธิการ / Deputy Secretaries - General
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Excutives of the Office of the National Economic 
and Social Development Board

นายปรเมธี วิมลศิริ
Mr. Poramatee Vimolsiri

นายชาญวิทย อมตะมาทุชาติ
Mr. Chanvit Amatamatucharti

นายธานินทร ผะเอม
Mr. Thanin Pa-Em

น.ส.ลดาวัลย คําภา
Miss Ladawan Kumpa
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ผูบริหารสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ

นางนิตยา กมลวันทนิศา
Mrs. Nitaya Kmonwatananisa

นางชุตินาฎ วงศสุบรรณ
Mrs. Chutinart Wongsuban

นายภูมิใจ อัตตะนันทน
Mr. Poomjai Auttanun

ที่ปรึกษาดานนโยบายและแผนงาน
(นักวิเคราะหนโยบายและแผน ทรงคุณวุฒิ)

Senior Advisor in Policy and Plan
(Plan and Policy Analyst, Advisory Level)
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น.ส.สุมาลี เดชานุรักษนุกูล
Miss Sumalee Dachanuluknukul

นายนพพร มนูญผล
Mr. Nopporn Manoonpol

น.ส.ภารณี วัฒนา
Miss Paranee Watana

นางปทมา เธียรวิศิษฎสกุล
Mrs. Pattama Teanravisitsagool

Excutives of the Office of the National Economic 
and Social Development Board

Annual Report 2012
Office of the National Economic and Social Development Board 21



ผูอํานวยการสํานัก

นายจิระพันธ กัลลประวิทย
Mr. Chirapun Gullaprawit

สํานักยุทธศาสตรและการวางแผน
พัฒนาทางสังคม (สพส.)
Development Strategy and 

Planning Office (SSPO)

นายมนตรี บุญพาณิชย
Mr. Montree Boonpanit

สํานักวางแผนการเกษตร
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม (สทว.)
Agriculture, Natural Resource 

and Environment Planning 

Office (ANEO)

นายประพันธ มุสิกพันธ
Mr. Praphan Musikaphan

สํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ภาคใต (สพต.)
Southern Region Economic and 

Social Development Office (SESO)
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Directors of the Office of the National Economic
 and Social Development Board

นายสุทิน ลี้ปยะชาติ
Mr. Sutin Leepiyachart

สํานักงานเลขาธิการ (สลก.)
Secretary-General 

Office (SGO)

น.ส.พจณี อรรถโรจนภิญโญ
Miss Pojanee Autrotpinyo

สํานักยุทธศาสตรและการ
วางแผนพัฒนาพื้นที่ (สพท.)
Spatial Development 

Planning and Strategy 

Office (SPSO)

นายชูวิทย มิตรชอบ
Mr. Chuwit Mitrchob

สํานักพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแขงขันทางเศรษฐกิจ (สพข.)
Competitiveness 

Development Office (CDO)

นายวิโรจน นรารักษ
Mr. Wirot Nararak

สํานักบัญชีประชาชาติ (สบป.)
National Accounts Office (NAO)
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ผูอํานวยการสํานัก

น.ส.จินางคกูร โรจนนันต
Miss. Jinanggoon Rojananan

สํานักยุทธศาสตรดาน
นโยบายสาธารณะ (สนส.)
Public Policy Strategy 
Office (PPSO)

นายดนุชา พิชยนันท
Mr. Danucha Pichayanan
สํานักวิเคราะหโครงการ
ลงทุนภาครัฐ (สวค.)

Infrastructure Project 
Office (IPO)

นายสุริยา จันทรกระจาง
Mr. Suriya Junkrajang
สํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพอ.)

Northeastern Region 
Economic and Social 
Development Office 
(NEESO)

นายทีปรัตน วัชรางกูร
Mr. Teparat Vacharangkura
สํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ภาคกลาง (สพก.)

Central Region Economic 
and Social Development 
Office (CESO)
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Directors of the Office of the National Economic
 and Social Development Board

นางวิลาวัลย ตันรัตนกุล
Mrs. Wilawan Tanrattanakoon

สํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ภาคเหนือ (สพน.)
Northern Region Economic 

and Social Development 

Office (NESO)

นายวิทยา ปนทอง
Mr. Witaya Pintong

สํานักประเมินผลและเผยแพร
การพัฒนา (สปผ.)
Development Evaluation 
and Communication 
Office (DECO)

นางปยนุช วุฒิสอน
Mrs. Piyanuch Wuttisorn

สํานักพัฒนาฐานขอมูลและ
ตัวชี้วัดภาวะสังคม (สขส.)
Social Data-based and 
Indicator Development 
Office (SDIO)

นายวิชญายุทธ บุญชิต
Mr. Wichayayuth Boonchit

สํานักยุทธศาสตรและการวางแผน
เศรษฐกิจมหภาค (สศม.)
Macroeconomic Strategy and 
Planning Office (MSPO)
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รายงานประจําป  2555
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ38

สรุปการดําเนินงานของ สศช. รอบป 2555
 สศช. ไดปฏิบัติราชการตามภารกิจที่กําหนดไวใน พ.ร.บ. พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ. 2521 และ
ภารกิจที่ไดรับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีมีผลการดําเนินงานที่สําคัญ สรุปไดดังนี้

 1. ภาพรวมของ สศช.
  ในป 2555  สศช. ไดดําเนินการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรมอยางจริงจัง 
และวางแผน ขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ และนโยบายรัฐบาลท่ีสําคัญ รวมท้ังการพัฒนาขอมูลเศรษฐกิจและสังคมเชิงลึก  
โดยใชบุคลากรเพื่อการปฏิบัติตามภารกิจรวมทั้งสิ้น 496 คน  ใชงบประมาณรอยละ 31  เพื่อการจัดทําและผลักดัน
ยุทธศาสตรการพัฒนา และรอยละ 23  จัดทําระบบฐานขอมูลและตัวช้ีวัด  สําหรับการพัฒนาบุคลากรของ สศช. 
ไดดําเนินการสงเจาหนาที่ไปอบรม ศึกษา ดูงานทั้งภายในและตางประเทศรวม 835 คน/ครั้ง  

 2. ผลการปฏิบัติราชการของ สศช.
  ประกอบดวยการดําเนินงานของคณะกรรมการ สศช. และคณะอนุกรรมการที่แตงตั้งโดยคณะกรรมการ 
สศช. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ และผลการปฏิบัติราชการที่สําคัญ สรุปสาระสําคัญได ดังนี้
  2.1 คณะกรรมการ สศช. พิจารณากล่ันกรองการจัดทํายุทธศาสตร วิเคราะหโครงการและงบลงทุน
รัฐวิสาหกิจรวม 16 เรื่อง ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดมีมติแลว จํานวน 11 เรื่อง และยังอยูในขั้นตอนของการนําเสนอคณะรัฐมนตรี 
5 เรื่อง 

  2.2 คณะอนุกรรมการ สศช. ภายใตคณะกรรมการ สศช. ไดแกคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 11 คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณของรัฐวิสาหกิจประจําปงบประมาณ 2556 จํานวน 54 แหงใน 16 
กระทรวง  คณะอนุกรรมการอํานวยการธนาคารสมอง และคณะอนุกรรมการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย 
พ.ศ. 2553–2583

  2.3  การประเมินผลการปฏิบัติราชการ สศช.  ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ ใน 2 มิติ 
แบงเปนมิติภายนอกและมิติภายใน ในเบ้ืองตนไดคะแนนจากการประเมินตนเอง 3.294 จากคะแนนเต็ม 5.000  ซึ่ง
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Asia และการสนับสนุนโครงการทาเรือนํ้าลึกและอุตสาหกรรมทวาย  การขับเคล่ือนยุทธศาสตร  ไดแก การขับเคลื่อน
และขยายผลการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนสูการเติบโตสีเขียว การ
ประสานพลังวุฒิอาสาธนาคารสมองและภาคีการพัฒนาเพ่ือสรางความเปนธรรมในสังคม

   3) การวิเคราะหและเสนอความเห็นตอรัฐบาล  ในปงบประมาณ 2555  สศช. ไดเสนอความเห็น
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี จํานวนรวมทั้งส้ิน 558 เรื่อง แบงเปน ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานเกษตร 
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ดานโครงสรางพื้นฐาน ดานการกระจายอํานาจ และดานความม่ันคง รวมท้ัง
การวิเคราะหงบลงทุนรัฐวิสาหกิจเพิ่มเติม ประจําปงบประมาณ 2555 และการวิเคราะหโครงการโครงสรางพื้นฐาน
ที่สําคัญ 

   4) การติดตามประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ไดแก การติดตามประเมินผล
การพัฒนาระดับประเทศ เชน การติดตามประเมินผลในระยะ 5 ปของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10  การตรวจสอบและ

ประเมินผลภาคราชการกลุมกระทรวงดานเศรษฐกิจและสังคม การติดตามความกาวหนาการดําเนินงานการพัฒนาความ
เทาเทียมในมิติชายหญิง การติดตามประเมินผลการพัฒนาในระดับพื้นท่ี เชน การติดตามประเมินผลโครงการแผน
จังหวัดและกลุมจังหวัดในภาคเหนือ  การวางระบบบริหารติดตามประเมินผลแผนการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ 5 จังหวัด

ชายแดนภาคใต และการกระจายอํานาจการปกครองสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน การติดตามประเมินผลตามนโยบาย
ของโครงการภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 
   5) การสรางองคความรู พัฒนาระบบขอมูล และการสื่อสารเพื่อการพัฒนา  ไดแก การรายงาน
สถานการณเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เชน รายงานสถานการณความยากจน ป 2554 ประเมินจากเสนความ
ยากจนใหม การจัดทํารายงานภาวะสังคมรายไตรมาสและรายป การจัดทํารายงานภาวะเศรษฐกิจรายไตรมาสและ

ประมาณเศรษฐกิจรายป  และการวิเคราะหสถานการณวิกฤตเศรษฐกิจยุโรปและผลกระทบตอเศรษฐกิจไทย การสราง
องคความรู เชน การจัดสัมมนาทางวิชาการสายงานเศรษฐกิจ ประจําปงบประมาณ 2555 การศึกษาแนวทางการพัฒนา
เมืองสูการเปนเมืองสีเขียว การจัดทํารายงานความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศไทย รายงาน
การศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบโครงขายไฟฟาอัจฉริยะของไทย  การศึกษาผลกระทบของการจัดตั้งประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในป 2558 ตอโครงสรางเศรษฐกิจมหภาคของไทย และการวิเคราะหผลกระทบตอเศรษฐกิจไทยจาก

จะตองมีการปรับคะแนนเพิ่มข้ึนอีก เนื่องจากกระบวนการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการยังไมเสร็จสมบูรณ ยังมี
ตัวชี้วัดบางตัวท่ีตองรอผลการประเมินจากหนวยงาน
ภายนอกและสํานักงาน ก.พ.ร.

  2.4. ผลการปฏิบัติราชการที่สําคัญของ 
สศช. มีดังนี้
   1) การขับเคล่ือนแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 ไปสูการปฏิบัติอยางเปน
รูปธรรมโดยใชคูมือขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เปน
เคร่ืองมือสรางความรูความเขาใจแกภาคีการพัฒนาทุก
ภาคสวน   

   2) กา รวา งแผนและขั บ เ คลื่ อ น 
ยุทธศาสตร ไดแก การวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร
ชาติ เชน การวางยุทธศาสตรเก่ียวกับการพัฒนาระบบ
โลจิสติกสของประเทศไทย การวางแผนประชากรในชวง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 แผนแมบทการบริหารจัดการนํ้า 
การเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนในป 2558 
โดยการจัดประชุม World Economic Forum on East 
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อุทกภัยในป 2554 การพัฒนาระบบขอมูล เชน การดําเนินงานหองสมุดสุริยานุวัตร ศูนยบริการขอมูลขาวสารของ สศช. 
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สศช. และการพัฒนาโปรแกรมประมวลผลการกระจายสินคานําเขาและ
สงออก เพื่อพัฒนาระบบประมวลผลสินคานําเขาสงออก การสื่อสารเพื่อการพัฒนา เชน การประชาสัมพันธเพื่อการ
พัฒนาประเทศ  การประชุมประจําป 2555 ของ สศช. 
   6) ภารกิจพิเศษ เชน การพัฒนาเด็กและเยาวชน ผานโครงการทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร การประสานงาน การประชุมคณะรัฐมนตรีอยางเปนทางการนอกสถานที่

 3. การดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี 
  บทบาทที่สําคัญอีกประการหน่ึงของ สศช. คือการไดรับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี 
หรือรัฐบาลใหทําหนาท่ีในฐานะฝายเลขานุการของคณะกรรมการที่มีนายกรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตรี เปนประธาน 
รวมทั้งภารกิจอื่นๆ ที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายใหทําเปนการเฉพาะกิจ  ในป 2555  สศช. ในฐานะเปนฝายเลขานุการ 
มีบทบาทสนับสนุนการขับเคลื่อน การดําเนินการของคณะกรรมการท่ีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีเปนประธาน 
อาทิ คณะกรรมการยุทธศาสตรเพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา (กยน.) คณะกรรมการยุทธศาสตรเพื่อ
การฟนฟูและสรางอนาคตประเทศ (กยอ.) และคณะกรรมการเศรษฐกิจเอเปค  คณะกรรมการพัฒนาเกษตรกรรม
อยางยั่งยืน  

 4. งบประมาณประจําป 2555
  สศช.  ไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 จํานวน  499.748  ลานบาท  
โดยจําแนกเปนรายจายประจํา 319.611 ลานบาท  รายจายลงทุน 97.079 ลานบาท และรายจายตามยุทธศาสตร 
83.058 ลานบาท 



สวนที่ 1
ภาพรวมของ สศช.
1. บทบาท หนาที่ ของ สศช.
2. วิสัยทัศน คานิยม วัฒนธรรมองคกร 
3. พันธกิจ  เปาหมาย  กลยุทธ
4. การพัฒนาองคกร
5. งานคุมครองจริยธรรมของ สศช.
6. การพัฒนาบุคลากร
7. การจัดการความรู
8. โครงสรางองคกรของ สศช.
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ภาพรวมของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ

 สาํนกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ไดใหความสําคญักบัภารกิจหลักในการ
ขบัเคล่ือนแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบบัที ่11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ซึง่ไดประกาศใชในเดือนตลุาคม 
2554 ใหเกดิผลอยางเปนรปูธรรม รวมท้ังการดาํเนนิงานการศึกษาวจิยัทัง้ดานเศรษฐกิจ สงัคม และทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม นอกจากนี้ สศช. ไดใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรโดยจัดสรรงบประมาณรวม 25.7 ลานบาทในการ
อบรมบุคลากรทั้งในประเทศ และตางประเทศ สําหรับดานความโปรงใสปรากฏวา สศช. ไดรับมอบโลพรอมประกาศ
เกียรติคุณ “องคกรโปรงใสขาราชการไทย หัวใจพอเพียง” จากสํานักงาน ก.พ. ตามโครงการสานตอจริยธรรมนําความ
โปรงใสสูภาครฐั ในงานวนัโปรงใส ประจาํป 2555 สรปุภาพรวมการดําเนนิงานของ สศช. ได ดงัน้ี

บทบาท หนาที่ ของ สศช.
 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) เปนหนวยงานท่ีมีภารกิจหลักในการ
กําหนดนโยบายและวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ รวมทั้งการติดตามและประเมินผลความกาวหนาและความ
สําเร็จของโครงการพัฒนาตางๆ ใหการดําเนินงานลุลวงอยางมีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน
 หนวยงานหลักในการวางแผนและจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาประเทศสูความสมดุลและย่ังยืนที่ยึดประโยชน
สวนรวมทันตอการเปลี่ยนแปลงและมีประสิทธิภาพสูง

คานิยมองคกร
 มุงมั่น ทุมเท พัฒนาประเทศ เพื่อประโยชนสุขแกสังคม ดวยคุณธรรม ตามหลักวิชาการอยางมืออาชีพ
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วัฒนธรรมองคกร
 1. เปนองคกรที่มุงสูความเปนเลิศทางดานวิชาการ

 2. เปนองคกรที่มีความรับผิดชอบตอสาธารณะและสังคม
 3. มีระบบธรรมาภิบาล
 4. บุคลากรของสํานักงานฯ เปนทรัพยากรอันมีคาที่สุดขององคกร

พันธกิจ
 เพื่อใหแผนกลยุทธของ สศช. สอดคลองกับบทบาทหนาที่ตามพระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ พ.ศ. 2521 และกฎหมายสําคัญๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งวิสัยทัศน วัตถุประสงคและเปาหมายของสํานักงานฯ จึงได
กําหนดพันธกิจสําคัญ 3 ประการ ดังนี้

 พันธกิจท่ี 1 หนวยงานยุทธศาสตร (Strategic Unit) จัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาระดับชาติ และการพัฒนา
ในระดับตางๆ รวมท้ังใหคําปรึกษารัฐบาล ประสานการแปลงนโยบายและยุทธศาสตรของรัฐบาลไปสูการปฏิบัติ ตลอดจน
ติดตามประเมินผลนโยบายของรัฐบาล 

 พันธกิจที่ 2 หนวยงานขอมูลเศรษฐกิจและสังคมเชิงลึก   (Intelligent Unit) โดยเปนหนวยงานวิเคราะห
ขอมูลและเฝาระวังภัยเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาล (Warning Center) ตลอดจนเปนหนวยเจาะขอมูลเชิงลึก
ตางประเทศที่มีผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมไทย เพื่อใชในการวางแผนเชิงยุทธศาสตรบริหารเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ 

 พันธกิจท่ี 3 หนวยงานความรูสมัยใหม (Knowledge Organization) ที่เสาะแสวงหาและพัฒนาองคความรู
ใหมๆ สําหรับการพัฒนาประเทศ ซึ่งเพียบพรอมดวยบุคลากรที่มีความรูความสามารถในการวางแผนยุทธศาสตร 
การวิเคราะห และการประสานงานเพื่อผลักดันการพัฒนาประเทศอยางมีประสิทธิภาพ 

เปาหมาย
 1. วางแผนพัฒนาและจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาประเทศท่ีนําไปสูความสมดุลและย่ังยืนในระยะยาว รวมท้ัง
ผลักดันยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศใหเกิดผลในทางปฏิบัติ และมีระบบการติดตามประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ
 2. เปนองคกรที่มีประสิทธิภาพสูง และนําไปสูองคกรแหงการเรียนรู พรอมทั้งสามารถใหบริการขอมูลขาวสาร
และสรางความรู  ความเขาใจแกสาธารณชนเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ รวมทั้งมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพรองรับภารกิจของสํานักงานฯ
 3. เพิ่มพูนสมรรถนะของบุคลากรใหสูงขึ้นบนพื้นฐานคุณธรรม มีความสามัคคี รับผิดชอบตอสังคม และมีผลงาน
เปนที่ยอมรับของสังคม พรอมท้ังเสริมสรางบุคลากรใหมีสุขภาพกายและใจที่สมบูรณและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 4. เสริมสรางวัฒนธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลขององคกร ที่จะนําไปสูภาพลักษณที่ดีเพื่อเปนเคร่ือง
กําหนดมาตรฐานพฤติกรรมท่ีมีอิทธิพลตอความสัมพันธระหวางบุคลากรในองคกร อีกทั้งยังเปนการสรางความเช่ือมั่นให
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แกสาธารณชนในวิถีทางที่ขาราชการที่ดีพึงปฏิบัติ โดยมีการสรางกระบวนการเสริมสรางวัฒนธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลขององคกร เพื่อนําไปสูภาพลักษณที่ดีขององคกร
 5. พัฒนาสภาพแวดลอมองคกรเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อันรวมถึงงานการสนับสนุนและสงเสริมสภาพความ
ปลอดภัยของสถานท่ีทํางานใหเอื้อตอการปฏิบัติภารกิจหลักของสํานักงานอยางเต็มรูปแบบ เพื่อเตรียมความพรอมของ
สํานักงาน ใหเกิดความเหมาะสม ความคลองตัว และมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานมากย่ิงขึ้น 

กลยุทธ
 สศช. ไดกําหนดกลยุทธและแนวทางการปฏิบัติหนาที่ตามพันธกิจและเปาหมายท่ีสําคัญไว 5 กลยุทธ ดังนี้

 กลยุทธที่ 1 การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาใหมีความย่ังยืนและสมดุลระหวางเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดลอมและธรรมาภิบาลในระยะยาว โดยจัดทําวิสัยทัศนการพัฒนาประเทศระยะยาว วางแผนและจัดทํานโยบาย
บริหารเศรษฐกิจมหภาค วางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเฉพาะเพ่ิมเติม จัดทําแผนการบริหารราชการแผนดินเม่ือ
คณะรัฐมนตรีไดแถลงนโยบายตอรัฐสภา จัดทํารายงานสถานการณเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ บริหารจัดการ
แผนการลงทุนของประเทศ

 กลยุทธที่ 2 การบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพสูงและนําไปสูองคกรแหงการเรียนรู ดวยการปฏิรูป
บทบาทและโครงสรางองคกร การปฏิรูปกระบวนการดําเนินงาน การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการ
ดําเนินงาน การบริหารจัดการเครือขายการสรางองคความรู การถายทอดองคความรู 
 กลยุทธที่ 3 การเสริมสรางศักยภาพบุคลากรในการวางแผนและกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา ดวยพัฒนา
บุคลากรใหสอดคลองกับภารกิจ และความตองการของ สศช. จัดตั้งสวนงานการพัฒนาบุคลากร พัฒนาหลักสูตรอบรมที่
พัฒนาสมรรถนะหลัก แลกเปลี่ยนบุคลากรกับหนวยงานภายนอกเพื่อใหเกิดการเรียนรูและสรางสมประสบการณ สราง
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคน สรางแรงจูงใจให สศช. สรางระบบผูฝกสอนงาน

 กลยุทธที่ 4 เสริมสรางวัฒนธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลขององคกร ที่นําไปสูภาพลักษณที่ด ีดวยการ
เสริมสรางและพัฒนาวัฒนธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล เสริมสรางกระบวนการเรียนรู พัฒนาทักษะความเปนผูนํา 
มีวัฒนธรรมและธรรมาภิบาล รณรงคและสงเสริมคานิยมสรางสรรคและจรรยาบรรณวิชาชีพของขาราชการ ปรับปรุง
กระบวนการใหรางวัลและลงโทษ จัดทําฐานขอมูลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สรางระบบขอมูลเก่ียวกับสาเหตุและวิธี

การตางๆ ของการทุจริตคอรรัปช่ัน

 กลยุทธที่ 5 พัฒนาสภาพแวดลอมองคกร เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการปรับปรุงสภาพแวดลอมทาง
กายภาพ ทั้งภายในและภายนอกองคกร ปรับปรุงระบบสวัสดิการ นันทนาการและสันทนาการ สนับสนุนโครงการหรือ
กิจกรรมที่สรางสมานฉันทในทุกระดับระหวางผูบริหารกับขาราชการ/ผูปฏิบัติงาน และระหวางขาราชการกับผูปฏิบัติงาน
ดวยกันเอง ตลอดจนระหวางหนวยงานและภาคีภายนอก พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ 
รณรงคและปลูกฝงขาราชการและบุคลากรใหมีทัศนคติและพฤติกรรมในการปฏิบัติภารกิจและในการใหบริการที่ดี
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การพัฒนาองคกร
 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 สศช. ไดดําเนินพัฒนาองคการที่สําคัญ ดังนี้
 1. การสํารวจการพัฒนาองคการ (Organization Development Survey) เพื่อสอบถามความคิดเห็นของ
ขาราชการ สศช. ผานระบบออนไลน ในประเด็นการการพัฒนาสมรรถนะของบุคคล การพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ และ
การพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคกร ซึ่งเปนการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ (Grovernment Evaluation 
System : GES) ในมิติภายในดานการพัฒนาองคการ 

 2. การจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดี เปนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของมาตรการ/โครงการตาม
นโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดี โดยการนําเปาหมายของโครงการท่ีไดกําหนดไว ซึ่งตองมีลักษณะท่ีแสดงผลสัมฤทธ์ิ
ของโครงการอยางชัดเจน ดวยการกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จฯ รวมทั้งกําหนดเกณฑการใหคะแนนของแตละตัวชี้วัด
อยางชัดเจน ตลอดจนติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามเกณฑเม่ือสิ้นปงบประมาณ

 3. การจัดทํามาตรการ/โครงการในการจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นตอสังคมอันเปนผลมาจากการ
ดําเนินงานของ สศช. โดยการวิเคราะหกระบวนการทํางานตามภารกิจหลักของ สศช. และกําหนดกรอบแนวทาง/
มาตรการในการปองกันผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึ้นตอสังคม จากการดําเนินการของ สศช.
 4. แผนบริหารความเส่ียง เปนการจัดทําระบบบริหารความเสี่ยงโดยมุงเนนแผนงาน/โครงการที่สําคัญซึ่ง
ผลสําเร็จของแผนงาน/โครงการมีผลกระทบสูงตอการบรรลุความสําเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร 

 5. แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานและการสรางความผาสุกของบุคลากร สศช. สศช. ไดตระหนักและ
ใหความสําคัญกับการดูแลคุณภาพชีวิตของบุคลากร สศช. ซึ่งเปนทรัพยากรท่ีมีคาที่สุดขององคกร เพื่อใหการดําเนินการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร สศช. มีประสิทธิภาพ เปนรูปธรรมท่ีชัดเจน สศช. โดยกําหนดกิจกรรม 
แผนงาน/โครงการท่ีใหความสําคัญและสนับสนุนตอคุณภาพชีวิตการทํางาน ดําเนินการปรับปรุงสภาพแวดลอม อาคาร

สถานที่ จัดหาเคร่ืองมือ/อุปกรณในการปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความสะดวกและดูแลความปลอดภัยในการทํางาน 
ดําเนินการจัดสวัสดิการตางๆ ใหแกบุคลากร สศช และครอบครัว 



รายงานประจําป  2555
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ46

 6. การควบคุมภายในและการรายงานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ สํานักนายก
รัฐมนตรี (คตป.นร.) เปนการปฏิบัติตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการที่คณะกรรมการฯ กําหนด 
ซึ่ง สศช. ตองรายงานระบบควบคุมภายใน รอบ 6 เดือนเพ่ิมเติมจากท่ี สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) กําหนด 

ตลอดจนการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน
 7. การถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายระดับองคการลงสูระดับสํานัก เพื่อขับเคลื่อนแผนกลยุทธขององคกร
ใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว โดยแปลงเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรและกลยุทธหลักไปสูการปฏิบัติ กําหนดตัวชี้วัด 
(KPIs) เปาหมายและกลยุทธในแตละเปาประสงค พรอมทั้งกําหนดโครงการ แผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัดโครงการ ระยะเวลา
และงบประมาณดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป แผนปฏิบัติราชการ 4 ป และคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ใหสอดคลองเช่ือมโยงกับยุทธศาสตรใหเปนไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองคกร เพื่อสะทอนใหเห็นภาพความสําเร็จของ
องคกร

 8. กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ในชวงปงบประมาณ 2555 สศช. ไดสานตอการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสังคม ตาม
นโยบายของทาน ลศช. เพื่อพัฒนาสูการเปนสังคมสีเขียว โดยเชิญชวนประชาคมรวมทํากิจกรรมจิตอาสาชวยเหลือ
ผูประสบภัยในพื้นท่ีตางๆ ทั้งในลักษณะของการรวมระดมทุนและออกแรงชวยเหลือในลักษณะตางๆ ไดแก 

 ●  ชวยเหลือผูประสบภัยหนาว : รวมกับหนวยงานตางๆ บริจาคและถักหมวกไหมพรมและผาพันคอเพื่อ
บริจาคใหผูประสบภัยหนาวในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตก
 ●  ชวยเหลือผูดอยโอกาสในสังคม : จัดงานตลาดนัดบุญ ขายผลิตภัณฑ handmade ในรูปแบบตางๆ เพื่อ
เปนกองทุนสําหรับกิจกรรมเพ่ือสังคม และเชิญชวนประชาคม สศช. รวมบริจาคไหมพรมและทุนทรัพยเพื่อการถักหมวก
และผาหมไหมพรมชนิดนุม เพื่อนําไปมอบใหกับผูปวยโรคมะเร็ง ตลอดจนบริจาคอุปกรณการศึกษาและกีฬาใหแกเด็ก
นักเรียนที่มีความสามารถแตขาดแคลนทุนทรัพย ในโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร ตามภูมิภาคตางๆ 

 9. นโยบายความโปรงใสของ สศช. สศช. ไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามมาตรฐานความโปรงใส สศช. 
ประจําป 2555 ซึ่งเปนการดําเนินการตามประกาศสํานักงานฯ เร่ืองนโยบายเก่ียวกับความโปรงใสและตรวจสอบได 
ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2554 และฉบับท่ี 2 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2555 ประกอบดวย การดําเนินงานใน 4 ดาน ไดแก 

ดานนโยบาย/ ผู บริหาร และความพยายามริเริ่มของ
หนวยงานในการสรางความโปรงใส ดานความเปดเผย 
การมีระบบตรวจสอบภายในองคกรและการมีสวนรวม 
ดานการใชดุลยพินิจ และดานการมีระบบ / กลไกจัดการ
รับเรื่องร องเรียน และไดรับมอบโลพร อมประกาศ
เกียรติคุณ “องคกรโปรงใสขาราชการไทย หัวใจพอเพียง” 
จากสํานักงาน ก.พ. ตามโครงการสานตอจริยธรรม
นําความโปรงใสสูภาครัฐ ในงานวันโปรงใส ประจําป 2555 
ที่สํานักงาน ก.พ. เปนเจาภาพขึ้น ในฐานะที่ สศช. 

ได ประเมินตนเองโดยใช  เครื่องมือวัดความโปร งใส
ตรวจสอบไดของสวนราชการและเผยแพรสื่อรณรงค
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมรูปแบบตางๆ อยางตอเน่ือง

 10. จรรยาบรรณของขาราชการ พนักงาน
ราชการ หลังจากที่ สศช. ไดจัดทําประกาศสํานักงานฯ 
เรื่องขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการ สศช. พ.ศ. 2554 
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2554 เผยแพรใหประชาคม สศช. 
รับทราบและถือปฏิบัติโดยท่ัวกัน ในการน้ี เพื่อใหการ

ดําเนินการตามประกาศฯ เปนไปอยางเปนรูปธรรม สศช. 
อยูระหวางการจัดทําตัวช้ีวัดการดําเนินการตามประกาศ
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ขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการ สศช. ดังกลาว นอกจาก
นี้ ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเจริญ
พระชนมายุ 85 พรรษา ในวันท่ี 5 ธันวาคม 2555 สศช. 
ไดรวมจัดบอรดนิทรรศการ เรื่อง “สศช. รวมเสริมสราง
จริยธรรมตามรอยพระยุคลบาท” จํานวน 10 บอรด ซึ่ง
เปนสวนหน่ึงของนิทรรศการตามรอยพระยุคลบาทท่ี

สํานักงาน ก.พ.ร. ไดขอความรวมมือใหสวนราชการจัด
กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ 
ตามแนวทางที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด ครอบคลุม
เนื้อหาเก่ียวกับพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสใน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติตน
และปฏิบัติงาน ตามขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการ 
สศช . ประชาชน ผู สนใจสามารถเย่ียมชมไดที่ตึก
สุริยานุวัตร สศช. ทุกวันและเวลาราชการ

งานคุมครองจริยธรรมของ สศช.
 มติ ครม. (25 พฤษภาคม 2553) เห็นชอบ
ใหสวนราชการมีกลุมงานคุมครองจริยธรรมเปนหนวยงาน
ภายในรับผิดชอบภารกิจของกลุมงานคุมครองจริยธรรม 

รับผิดชอบภารกิจดานการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล และคณะกรรมการขาราชการพลเรือนไดมี
ประกาศแตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (ลงวันท่ี 
31 พฤษภาคม 2553 และวันท่ี 24 กันยายน 2555) ใหมีอํานาจหนาที่ตาม ขอ 15 ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน 
โดย สศช. มีคําสั่งสํานักงานท่ี 233/ 2553 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 เรื่องจัดตั้งกลุมงานคุมครองจริยธรรม และคําสั่ง
สํานักงานท่ี 29/2554 ลงวันท่ี 17 กุมภาพันธ 2554 มอบหมายนางเพ็ญจา ออนชิต รองเลขาธิการฯ ทําหนาที่เปนหัวหนา
กลุมงานคุมครองจริยธรรม ปฏิบัติงานดานการคุมครองเผยแพรจริยธรรมและงานดานการประสานงานราชการใสสะอาด

 การดําเนินการที่ผานมา กลุมงานคุมครองจริยธรรมไดดําเนินการโครงการ ดังนี้

 ภารกิจหลัก

 1) โครงการรวบรวมองคความรูและจัดทําฐานขอมูลที่เกี่ยวของ : เปนการรวบรวมขอมูลเพ่ือใชประกอบการ
ขับเคล่ือนและสนับสนุน สศช. ใหพรอมตอการพัฒนา สศช. ใหเปนตนแบบราชการใสสะอาด ปราศจากการทุจริต 
คอรรัปช่ัน โดยในชวงที่ผานมา กลุมงานไดพัฒนาองคความรูเร่ืองความโปรงใส ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน 

ประกาศขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการ สศช. และแนวทางการปฏิบัตตินและปฏิบัติงาน
 2) โครงการจัดทําสื่อเผยแพรประมวลจริยธรรมและจรรยาขาราชการ สศช. : เปนการเผยแพรประมวล
จริยธรรมขาราชการพลเรือนและขอมูลที่เกี่ยวของผานชองทางตางๆ โดยในชวงที่ผานมา กลุมงานไดผลิตสื่อเกี่ยวกับ
ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน ประกาศขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการ สศช. เผยแพรผานชองทางตางๆ ไดแก 
Email (All Users) คูมือการปฏิบัติตามขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการ สศช. โปสเตอรเผยแพรในลิฟตสํานักงานฯ และ 

บอรดนิทรรศการ เรื่อง “จรรยาขาราชการ สศช. ตามรอยเบ้ืองพระยุคลบาท” ที่แสดงใหเห็นถึงการเรียนรูและนอมนํา
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มาเปนแนวทางในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน 
ตาม “ขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการ สศช.” สาระของบอรด ประกอบดวยพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัส
ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่ สศช. ไดนอมนํามาจัดทําขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการ สศช. พ.ศ. 2554 รวม 9 ขอ 
ซึ่งเปนจรรยาในการปฏิบัติตน 4 ขอ และจรรยาในการปฏิบัติงาน 5 ขอ
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 3) โครงการระเบียงคุณธรรม สศช. : เปนการพัฒนาชองทางการสื่อสารใหความชวยเหลือแกบุคลากร สศช.
ใหปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน โดยกลุมงานไดจัดทําเว็บไซตกลุ มงานคุมครองจริยธรรม
เผยแพรกิจกรรมและขอมูลความกาวหนาในการดําเนินการของกลุมงานฯ ใหประชาคมและสาธารณชนทราบเปนระยะๆ 
อยางตอเนื่อง

 ภารกิจพิเศษ
 1) รายงานผลการดําเนินการตามมาตรฐานความโปรงใสประจําป : รวมกับสํานักและกลุมงานตางๆ จัดทํา
รายงานผลการดําเนินการตามมาตรฐานความโปรงใสประจําป โดยในชวงปที่ผานมา สํานักงาน ก.พ. ไดมอบโลพรอม
ประกาศเกียรติคุณ “องคกรโปรงใส ขาราชการไทย หัวใจพอเพียง” แก สศช. ในฐานะสวนราชการท่ีไดจัดทํารายงาน
ผลการดําเนินงานและประเมินตนเองตามมาตรฐานความโปรงใส และเผยแพรสื่อสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองคกร
มาอยางตอเนื่อง

 2) กิจกรรมเพื่อสังคม : รวมกับสํานัก กลุมงาน ชมรม ทํากิจกรรมเพ่ือสังคม เพื่อปลูกฝงจิตสํานึกแหง
ความสามัคคีและการสรางสัมพันธระหวางบุคลากร ซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญตอการปฏิบัติงานของกลุมงานใหบรรลุผล
ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยในปที่ผานมา กลุมงานฯ ไดรวมกับกลุมพัฒนาระบบบริหาร กลุมงานประชาสัมพันธและชมรม 

Arts & Crafts จัดกิจกรรมเพื่อสังคมในลักษณะจิตอาสาถักหมวกไหมพรม และรับบริจาคทุนทรัพยชวยเหลือผูประสบภัย
ในพื้นที่ตางๆ

การพัฒนาบุคลากร
 ในปงบประมาณ 2555 สํานักงานฯ ไดรับจัดสรรงบประมาณ รวม 25.7 ลานบาท (โครงการพัฒนาบุคลากร 
6.5 ลานบาท งบเงนิกันไวเบกิเหลือ่มป 2553 เพือ่นาํมาจัดสรรเปนส่ิงจงูใจ จาํนวน 4.0 บาท โครงการทุนศึกษา/อบรม/ดงูาน
ตางประเทศ 13.2 ลานบาท และโครงการแลกเปล่ียนเรียนรูกบัธนาคารโลก 2.0 ลานบาท) และตามแผนพัฒนาบุคลากร 
ประจาํปงบประมาณ 2555 ประกอบดวยการดาํเนนิงานดานการอบรมภายในประเทศ และการศกึษา/อบรมในตางประเทศ 
สรุปผลการดาํเนนิงาน ดงันี้
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 1. การอบรมในประเทศ: รวมเปนเงินงบประมาณ จํานวน 8,100,064.59 บาท 
  1.1 หลักสูตรอบรมท่ีสํานักงานดําเนินการจัดเอง (In-house Training Program) : จํานวน 13 หลักสูตร 
มีผูเขาอบรมจํานวน 713 คน ใชงบประมาณทั้งสิ้น 5,553,974.58 บาท 
  1.2 หลกัสตูรอบรมภายนอก: จาํนวน 44 หลักสูตร มผีูเขาอบรมจํานวน 87 คน ใชงบประมาณท้ังส้ิน 2,546,090 บาท
 2.  การสงขาราชการไปศึกษา/ฝกอบรม/สัมมนาในตางประเทศ ดวยทุน สศช. : จํานวน 12 คน 
ใชงบประมาณ 9,685,095.47 บาท ประกอบดวย
  2.1 ทุนปริญญาเอก : จาํนวน 4 คน จาํนวน 4,570,626.78 บาท 
  2.2 ทุนปริญญาโท : จํานวน 2 คน จํานวน 2,129,378.69 บาท 
  2.3 ทุนฝกอบรมระยะส้ัน : จํานวน 4 คน จํานวน 1,808,590 บาท 
  2.4 โครงการแลกเปล่ียนเรยีนรูกบัธนาคารโลก : จาํนวน 2 คน จาํนวน 1,176,500 บาท 

 3. การสงขาราชการไปศึกษา/ฝกอบรม/สัมมนาในตางประเทศ ดวยทุนอื่นๆ : จํานวน 23 คน ประกอบดวย
  3.1 ทุน ก.พ. : จํานวน 2 คน 
  3.2 ทุนพลังงาน : จํานวน 3 คน 
  3.3 ทนุอืน่ๆ : จาํนวน 5 คน 
  3.4 ทุนฝกอบรมระยะส้ัน : จํานวน 13 คน 
  ทัง้นี ้มนีกัเรยีนทุนกลบัมาปฏบิตัริาชการแลวในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 รวมจาํนวน 8 คน 

การจัดการความรู (Knowledge Management)
 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปน
ของการพัฒนาองคกรไปสูการเปนองคกรฐานความรู (Knowledge-Based Organization) ซึ่งมุงเนนการสราง การขยาย 
และการใชองคความรูเปนฐานในการขับเคลือ่นงานยทุธศาสตรการพฒันาประเทศ เพือ่ใหสามารถตอบสนองตอสภาวการณ

ที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทั้งในระดับประเทศและโลก จึงไดพัฒนาบุคลากรในองคกรใหไดมีโอกาสเรียนรู และพัฒนา
ศักยภาพของตนเองใหมีความพรอมตอการปฏิบัติภารกิจที่รับผิดชอบ และถายทอดความรูทีไ่ดรบัใหแกบคุลากรในองคกร 
เพ่ือเปดโอกาสใหมกีารแลกเปล่ียนประสบการณ สามารถเขาถงึความรูเพื่อนําความรูนั้นไปใชในการจัดการความรูในองคกร

ไดอยางเปนระบบ และมีประสิทธิภาพ

 คณะทํางาน KM และ CKO 

 ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป 2554 สํานักงานฯ ไดแตงตั้ง รศช. เพ็ญจา ออนชิต เปนผูบริหาร
ดานการจัดการความรูในสวนราชการ (Chief Knowledge Officer : CKO) และแตงตั้งคณะทํางานพัฒนาระบบบริหาร
จัดการความรู สศช. โดยมี นางเพ็ญจา ออนชิตเปนที่ปรึกษาคณะทํางาน นางนิตยา กมลวัทนนิศา เปนประธาน
คณะทํางานฯ โดยมีอํานาจหนาที่ในการ 1) จัดทําแผนพัฒนาระบบจัดการความรู สศช. 2) ประสานและผลักดัน
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การดําเนินการตามแผนงานพัฒนาระบบจัดการความรูตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ สศช. ใหบรรลุวัตถุประสงค 
3) สนับสนุนการดําเนินการตามแผนงานระบบจัดการความรูที่กําหนดไว 
 แผนการจดัการความรู สศช.ประจาํป 2555 ที่มีการดําเนินการตอเนื่องจากป 2549-2554 จํานวน 6 เรื่อง 
ไดแก
 1. ทิศทางและแนวทางการพัฒนาของ 14 จังหวัดภาคใตของประเทศไทย เพื่อประกอบ การขับเคล่ือนแผนงาน 
IMT-GT (สปร.) 
 2. การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค (สพข.)
 3. แนวคิดที่เกี่ยวของกับสังคมสีเขียวและแนวทางการดําเนินงานเพื่อไปสูสังคมสีเขียวขององคการระหวาง
ประเทศและประเทศตางๆ (สทว.)
 4. ปจจัยและผลกระทบท่ีมีตอระดับความอยูเย็นเปนสุขของคนไทย (สปผ.)
 5. ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (สปผ.)
 6. การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง (สนส.)

 นอกจากน้ี สํานักงานฯ มีการดําเนินการเร่ือง KM เพิ่มเติมอีก 5 สํานัก ไดแก สํานักบัญชีประชาชาติ สํานัก
ยุทธศาสตรและการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค สํานักพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ สํานักยุทธศาสตร
ดานนโยบายสาธารณะ สํานักงานประสานความรวมมือระหวางประเทศ
 การพฒันาระบบการบริหารจัดการความรู ในปงบประมาณ 2555 เนนการพฒันาในสองสวนสดุทายของฟงกชนั 
Module Insights และ Module Composites ของโปรแกรม MS SharePoint 2010 โดยพัฒนาในระบบงานดังตอไปนี้

 1.  พัฒนาระบบบริหารจัดการความรู (KM Web Portal) สามารถใหบริการขอมูลไดถูกตองแมนยําและ
ตอบสนองความตองการตอผูใชงาน
 2. พัฒนาระบบงาน Business Intelligence ที่สามารถตอบสนองการทํางานของเจาหนาที่ ใหมีความสะดวก 

รวดเร็ว ลดตนทุนในการดําเนินงาน และสามารถติดตาม วิเคราะหสถานการณทางดานเศรษฐกิจและสังคมไดอยางสะดวก

และรวดเร็ว



Annual Report 2012
Office of the National Economic and Social Development Board 51

 3. พัฒนาระบบฐานขอมูลและจัดเก็บขอมูลตางๆ ในการปฏิบัติงานลงบนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสามารถ
สืบคน สํารองขอมูลไวเปนสวนกลางและสามารถประเมินผลการดําเนินงานไดอยางเปนระบบ
 4.  พัฒนาระบบ KPI เพื่อเปนเคร่ืองมือชี้วัดผลการดําเนินงานขององคกร ใหสามารถแสดงผลภาพรวมของ
ประสิทธิภาพขององคกรได โดยเร่ิมจากการอบรมความรูพื้นฐานเก่ียวกับ Balanced Scorecard และการจัดทํา
เคร่ืองชี้วัด KPI เพื่อพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลในรูปแบบของ Cockpit หรือ Dashboard สําหรับการดําเนินงาน
ของโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความรูในปงบประมาณ 2555 นี้ยังอยูในระหวางการพัฒนาซึ่งจะแลวเสร็จ
ในเดือนกุมภาพันธ 2556

 กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู (KM Talk) เปนการถายทอดองคความรูใหแกบุคลากรภายในองคกร โดย สศช. ได
ดาํเนนิการจดัโครงการแลกเปล่ียนเรยีนรู (KM Talk) ในหวัขอตางๆ โดยวทิยากร สศช. ซึ่งสรุปการดําเนินงานในปงบประมาณ 
2555 รวมจํานวน 10 คร้ัง โดยมีวิทยากร สศช. 22 คน วิทยากรจากหนวยงานภายนอก 1 คน มีผูเขารวมกิจกรรม 
KM Talk ทั้งหมด 276 คน

โครงสรางองคกรของ สศช.  

 การบริหารบุคลากร
 1.1 โครงสรางองคกรของ สศช.
  ปจจบุนั สศช. มกีารแบงสวนราชการระดับสํานกัตามโครงสรางจาํนวน 6 สายงานฯ รวม 15 สาํนกั 2 กลุมงาน ดังนี้ 
สํานักงานเลขาธิการ (สลก.) สํานักบัญชีประชาชาติ (สบป.) ไดรวมศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศไวดวย สํานักประเมินผล
และเผยแพรการพัฒนา (สปผ.) สํานกัพฒันาขดีความสามารถในการแขงขนัทางเศรษฐกจิ (สพข.) สาํนักพฒันาฐานขอมลู
และตัวชี้วัดภาวะสังคม (สขส.) สํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง (สพก.) สํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพอ.) สํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต (สพต.) สํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ภาคเหนือ (สพน.) สํานักยุทธศาสตรดานนโยบายสาธารณะ (สนส.) สํานักยุทธศาสตรและการวางแผนพัฒนาทางสังคม 
(สพส.) สํานักยุทธศาสตรและการวางแผนพัฒนาพ้ืนที ่ (สพท.) สาํนกัยทุธศาสตรและการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค (สศม.) 
สาํนกัวางแผนการเกษตร ทรพัยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม (สทว.) สํานักวิเคราะหโครงการลงทุนภาครัฐ (สวค.) และ 
2 กลุมงาน ไดแก กลุมพัฒนาระบบบริหาร กลุมตรวจสอบภายใน รวมทั้งไดตั้งกลุมงานภายในเพ่ิมขึ้นอีก 2 กลุมงานเพื่อ
การปฏิบัติภารกิจเฉพาะทีม่คีวามสาํคัญเพิม่ข้ึน ไดแก กลุมประสานนโยบายการกระจายอํานาจและความม่ันคง และ สาํนกังาน
ประสานความรวมมอืระหวางประเทศ 
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สํานักงาน
ประสานความ
รวมมือ
ระหวาง
ประเทศ

ทปษ.นิตยา ทปษ.ชุตินาฎ ร.ทปษ.ปทมา
ร.ทปษ.นพพร

ทปษ.ภูมิใจ

หมายเหตุ

สพข.1 = สํานักพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ (ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรม 
 ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ) และเศรษฐกิจสรางสรรค
สพข.2 =  สํานักพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ (ดานการคา การลงทุน อุตสาหกรรม บริการ 
 การทองเที่ยว ความรวมมือภาครัฐและเอกชน)

โครงสรางการแบงสวนราชการภายในสํานักงาน   

รศช.เพ็ญจา รศช.สุวรรณี รศช.ปรเมธี

สํานักงาน
เลขาธิการ

สํานักบัญชี
ประชาชาติ

ศูนย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

สํานัก
ยุทธศาสตร

และการ
วางแผน
เศรษฐกิจ
มหภาค

สํานัก
วิเคราะห

โครงการ
ลงทุน
ภาครัฐ

สํานัก
ยุทธศาสตร

และการ
วางแผน

พัฒนาพื้นที่

สํานักพัฒนา
ขีดความ

สามารถ
ในการแขงขัน

ทาง
เศรษฐกิจ 
(สพข.1)*

สํานักพัฒนา
ฐานขอมูล

และตัวชี้วัด
ภาวะสังคม

สํานัก
ยุทธศาสตร

และการ
วางแผน
พัฒนาทาง
สังคม

สํานัก
ยุทธศาสตร

ดานนโยบาย
สาธารณะ

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
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  คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

รศช.ชาญวิทย รศช.ธานินทร รศช.ลดาวัลย
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กลุมพัฒนาระบบบริหาร



รายงานประจําป  2555
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ54

แผนภูมิที่ 1 จํานวนขาราชการพลเรือนจําแนกตามระดับ ปงบประมาณ 2555

1.2 จํานวนบุคลากร

  ในปงบประมาณ 2555 สศช. มีบุคลากรในการปฏิบัติงานแยกตามประเภทได ดังนี้
  1.2.1 ประเภทขาราชการ บุคลากร สศช. มีรวมทั้งสิ้น 496 คน สวนใหญรอยละ 65.32 เปนเพศหญิง และ
เปนบุคลากรประเภทวิชาการระดับชํานาญการมากที่สุด คิดเปนรอยละ 37.30 ของทั้งหมด รองลงมาระดับชํานาญการ
พิเศษ ระดับปฏิบัติการ คิดเปนรอยละ 20.56 และ 19.35 ตามลําดับ

      ตารางท่ี 1 จํานวนขาราชการพลเรือนจําแนกตามระดับ ปงบประมาณ 2555

ประเภท
บริหาร

สูง
วิชาการ

ทรงคุณวุฒิ
อํานวยการ

สูง
วิชาการ
เชี่ยวชาญ

วิชาการ
ชํานาญการ

พิเศษ

วิชาการ
ชํานาญการ

วิชาการ
ปฏิบัติการ

ทั่วไป
ชํานาญงาน

ทั่วไป
ปฏิบัติงาน

รวม รอยละ

ชาย 4 3 10 8 39 55 42 10 1 172 34.68
หญิง 3 4 5 12 63 130 54 41 12 324 65.32

รวม 7 7 15 20 102 185 96 51 13 496 100

รอยละ 1.41 1.41 3.02 4.03 20.56 37.30 19.35 10.28 2.62 100

หมายเหตุ วันที่ 30 กันยายน 2555
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เม่ือจําแนกตามระดับการศึกษา พบวา บุคลากรของ สศช. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คิดเปนรอยละ 
61.29 รองลงมาเปนระดับปริญญาตรี ตํ่ากวาระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาเอก ตามลําดับ ผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทซึ่งเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 62.82 สวนระดับปริญญาเอกซึ่งเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 62.96

ตารางที่ 2 จํานวนขาราชการพลเรือนจําแนกตามวุฒิการศึกษา ปงบประมาณ 2555

วุฒิการศึกษา
/เพศ

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี
ตํากวา

ปริญญาตรี
รวม

ชาย 17 113 35 7 172

หญิง 10 191 99 24 324

รวม 27 304 134 31 496

รอยละ 5.44 61.29 27.02 6.25 100

หมายเหตุ วันที่ 30 กันยายน 2555

 1.2.2 ประเภทลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว และพนักงานราชการมีจํานวนรวมท้ังสิ้น 150 คน แบงเปน ลูกจาง

ประจํารอยละ 47.34 ลูกจางชั่วคราวรอยละ 7.33 และพนักงานราชการรอยละ 45.33 แบงเปนเพศชายรอยละ 50 และ
เพศหญิงรอยละ 50
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แผนภูมิที่ 2 จํานวนขาราชการพลเรือนจําแนกตามวุฒิการศึกษา ปงบประมาณ 2555

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ตํ่ากวาปริญญาตรี

ชาย

หญิง

รวม
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แผนภูมิที่ 3 จํานวนลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว และพนักงานราชการ ปงบประมาณ 2555
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ตารางท่ี 3 จํานวนลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว และพนักงานราชการ ปงบประมาณ 2555

ประเภท ลูกจางประจํา ลูกจางช่ัวคราว พนักงานราชการ รวม

ชาย 52 1 22 75

หญิง 14 5 51 70

รวม 66 6 73 145

รอยละ 45.52 4.14 50.34 100

หมายเหตุ วันที่ 30 กันยายน 2555

 2. งบประมาณ
  ในปงบประมาณ 2555 ไดรับการจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 499.748 ลานบาทเพ่ิมขึ้นจากปงบประมาณ 
2554 คิดเปนรอยละ 9.37 แยกเปนคาใชจายดานบุคลากรมากท่ีสุด รวม 242.630 ลานบาท คิดเปนรอยละ 48.55 ของ

งบประมาณที่ไดรับจัดสรร รองลงมาเปนรายจายเพื่อการลงทุน 97.079 ลานบาท คิดเปนรอยละ 19.43 คาใชจายในการ
ดําเนินภารกิจตามยุทธศาสตร จํานวน 75.558 ลานบาท คิดเปนรอยละ 15.12 งบดําเนินงานรอยละ 12.36 และงบเงิน
อุดหนุนรอยละ 4.54 ของงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร ตามลําดับ 
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แผนภูมิที่ 4 แสดงรอยละของคาใชจายเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนา ประจําปงบประมาณ 
 พ.ศ.2555

 สําหรับงบประมาณท่ีใชในการดําเนินการขับเคล่ือนยุทธศาสตรการพัฒนาของ สศช. สรุปไดดังนี้
 1. การจัดทําและผลักดันยุทธศาสตรการพัฒนา ใชงบประมาณรวมคิดเปนรอยละ 31 เพื่อการจัดทําและ
ผลักดันยุทธศาสตรการพัฒนาที่สําคัญ อาทิ การศึกษาเพื่อวางแผน พัฒนา และแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
การพัฒนาฐานการผลิตการเกษตรใหเขมแข็งและย่ังยืน การเตรียมความพรอมของไทยเขาสู ประชาคมอาเซียนฯ 
การศึกษาผลกระทบของการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตอโครงสรางเศรษฐกิจมหภาคของไทย การจัดทําแผน
บูรณาการพัฒนาพื้นที่สูงลุมน้ํากก ขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนสูการเติบโตสีเขียว ขับเคลื่อนยุทธศาสตรความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค ฯลฯ
 2. การจัดทําระบบฐานขอมูลและตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนา ใชงบประมาณรวมคิดเปนรอยละ 23 เพื่อการจัดทํา

ระบบฐานขอมูลและตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนาที่สําคัญ อาทิ จัดทําขอมูลมูลคาเพิ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกสไทย ศึกษา
โครงสรางตนทุนการกอสรางของประเทศ ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดทําระบบฐานขอมูลเศรษฐกิจจังหวัดและสถิติ

ผลิตภัณฑจังหวัด การพัฒนาระบบฐานขอมูลและโปรแกรมประมวลผลผลิตภัณฑมวลรวมโปรแกรมประมวลผลการ
กระจายสินคานําเขาและสงออก การปรับปรุงฐานขอมูลและการพัฒนาเคร่ืองมือในการบริหารเศรษฐกิจมหภาค พัฒนา
ระบบสารสนเทศขององคกร ฯลฯ 

 3. การสรางองคความรูเพื่อการพัฒนา ใชงบประมาณรวมคิดเปนรอยละ 24 เพื่อการสรางองคความรูเพื่อ
การพัฒนา อาทิ พัฒนาแบบจําลองกําลังแรงงานเพ่ือวางแผนผลิตกําลังคนในสอดคลองกับความตองการของประเทศ 

ประสานพลังวุฒิอาสาธนาคารสมองและภาคีการพัฒนาเพื่อสรางความเปนธรรมในสังคม สนับสนุนการดําเนินการและ
ติดตามประเมินผลโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สรางองคความรูและ
ขับเคลื่อนทิศทางการพัฒนาภาคสูการปฏิบัติในระดับพื้นที่ พัฒนาขีดความสามารถการดําเนินงานขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น พัฒนาองคความรูและเสริมสรางศักยภาพบุคลากรขององคกร
 4. การตดิตามประเมนิผลการพฒันาประเทศ ใชงบประมาณรวมคิดเปนรอยละ 22 เพือ่การตดิตามประเมินผล
การพัฒนา อาทิ ตดิตามประเมนิผลการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ ตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมฯ และ
ตามนโยบายของรัฐบาล บริหารจัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 สูการปฏิบัติ รวมทั้งส่ือสารและเผยแพรการพัฒนา
สูสาธารณะเพ่ือสรางความเขาใจเกีย่วกับแนวคดิและทศิทางการพัฒนากบัทกุภาคสวนในสงัคม
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ประเทศ
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แผนภูมิที่ 5 แสดงงบประมาณรายจายที่ไดรับจัดสรรประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 - 2555
จําแนกตามประเภทงบประมาณรายจาย

  ในปงบประมาณ 2555 เบิกจายงบประมาณท้ังสิ้น จํานวน 302.822 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 60.59 ของ
งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร จําแนกเปน งบบุคลากร จํานวน 217.169 ลานบาท คิดเปนรอยละ 89.51 งบดําเนินงาน 
จํานวน 42.336 ลานบาท คิดเปนรอยละ 67.04 งบลงทุน จํานวน 1.520 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.54 งบเงินอุดหนุน 
จํานวน 7.500 ลานบาท คิดเปนรอยละ 37.80และงบรายจายอื่น จํานวน 34.298 ลานบาท คิดเปนรอยละ 45.47

ตารางที่ 4 แสดงงบประมาณรายจายที่ไดรับจัดสรรประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2555
  จําแนกตามประเภทงบประมาณรายจาย

งบรายจาย
ปงบประมาณ (บาท) เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น(ลดลง)

2554 2555 บาท (%)

รวมทั้งสิ้น 456,932,200 499,748,400 42,816,200 9.37%

1. งบบุคลากร 227,846,200 242,630,300 14,784,100 6.49%

2. งบดําเนินงาน 57,559,600 61,781,100 4,221,500 7.33%

3. งบลงทุน 34,428,200 97,079,000 62,650,800 181.98%

4. งบเงินอุดหนุน 33,800,000 22,700,000 (11,100,000) -32.84%

5. งบรายจายอื่น 103,298,200 75,558,000 (27,740,200) -26.85%

(งบโครงการ) (30 โครงการ) (22 โครงการ)
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อื่น

ป 2554
ป 2555
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 3. พลังงาน

  การใชพลังงาน แบงเปนการใชพลังงานไฟฟา และวัสดุเชื้อเพลิง โดยเปรียบเทียบผลการใชพลังงานระหวาง
ป 2555 กับป 2554
 ในป 2555 สศช. ไดใชพลังงานไฟฟารวม 1,414,665.81 ยูนิต ลดลงจากป 2554 รอยละ 2.93 สวนดานการใช

พลังงานเชื้อเพลิง พบวา ในปงบประมาณ 2555 ใชวัสดุชื้อเพลิงประมาณ 9,372.88 ลิตร ลดลงจากป 2554 รอยละ 20.13 
และใชกาซ NGV ประมาณ 22,405.63 กก. ลดลง จากป 2554 รอยละ 12.99 เน่ืองจากป 2555 สํานักงานฯ ควบคุม
การใชเชื้อเพลิง และชวงเดือนพฤศจิกายน 2554 เกิดอุทกภัย รวมทั้งมีการเขมงวดการใชแผนปฏิบัติการลดใชพลังงาน
ของ สศช. ผูบริหารและเจาหนาที่ ทุกคนใหความรวมมือเปนอยางดี 
สําหรับแผนปฏิบัติการลดใชพลังงานของ สศช. ป 2555 ไดดําเนินการ ดังนี้

 ดานไฟฟา
 ●  เปดและปดเครื่องปรับอากาศเวลา 08.30 – 16.30 น. 
 ●  ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศท่ี 25 -26 องศาเซลเซียส
 ●  ไฟสองสวาง ทางเดินสาธารณะ โถง และหองน้ํา เปดไฟเฉพาะในสวนท่ีจําเปนในการใชงาน และปดทุกคร้ัง
ที่เลิกใช
  ●  ปดสวทิชจอภาพคอมพิวเตอรในเวลาพกักลางวันหรอืขณะท่ีไมใชงานเกนิกวา 15 นาที 
 ●  ปดสวิทชเครื่องคอมพิวเตอรเมื่อไมมีการใชงานติดตอกันถึง 1 ชั่วโมง
 ●  กดปุมพัก (Standby mode) เคร่ืองถายเอกสารเม่ือใชงานเสร็จ 
 ●  ไมวางเครื่องถายเอกสารไวในหองที่มีการปรับอากาศ ปดเครื่องถายเอกสารหลังจากเลิกใชงาน และ
ถอดปลั๊กออกดวย
 ●   กําหนดใหลิฟตสวนกลาง อาคาร 1 หยุดชั้น 1, 3 และ 4 อาคาร 2 หยุดชั้น 1, 3 และ 5 สําหรับอาคาร 4 หยุด
ชั้น 4 เพียงวันละ 1 เครื่อง สลับวันกันไป และลิฟตหอประชุมสุริยานุวัตร เปด - ปด เม่ือมีการใชหอประชุมเทาน้ัน 
 ดานเชื้อเพลิง (นํ้ามันและกาซ NGV)
 ● ลดการเดินทางโดยรถยนต และใชการติดตอส่ือสารในลักษณะอื่นแทน เชน การใชโทรศัพท โทรสาร 
ไปรษณีย และไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail) ในรูปของการเชิญประชุม การจัดสงรายงานการประชุม เปนตน 
 ●  กรณีการเดินทางไปประชุมของเจาหนาที่ที่ไปในเสนทางเดียวกัน หรือใกลเคียงกัน งานยานพาหนะจะ

ประสานใหใชรถยนตรวมกัน (Car Pool)
 ●  กรณีมีกําหนดการลวงหนา ใหจัดทําใบขออนุญาตใชรถยนตตามแบบ 3 สงใหหมวดรถยนตลวงหนาอยาง
นอย 1 วันทําการ เพื่อใหหัวหนาหมวดรถยนตวางแผนในการจัดรถยนต (Car Pool)
 ●  การประชุม สัมมนา ใหเลือกไปเฉพาะเทาที่จําเปนและเกี่ยวของโดยตรง หรือใชการประชุมผานระบบ 
Video Conference แทน 

 ●  กําชับพนักงานขับรถยนตใหศึกษาเสนทางกอนออกเดินทางและมีนโยบายใหใชรถยนตเชาและใชรถยนตเติม
กาซ NGV ใหมากท่ีสุด
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ตารางท่ี 5 แสดงปริมาณการใชไฟฟาของ สศช. ป 2554-2555

หนวยงาน

ปงบประมาณ 2554 ปงบประมาณ 2555

ปริมาณการใช 

(kWh)
จํานวนเงิน (บาท)

ปริมาณการใช จํานวนเงิน

(kWh)
เพิ่มขึ้น/-ลดลง

รอยละ
(บาท)

เพิ่มขึ้น/-ลดลง

รอยละ

สวนกลางสะพานขาว 1,315,239.00 4,486,778.91 1,280,831.00 -2.62 4,655,120.04 3.75

สพน. 29,293.38 99,825.05 32,239.65 10.06 117,177.78 17.38

สพอ. 19,191.42 66,411.12 16,694.44 -13.01 62,785.68 -5.46

สพต. 37,632.55 127,150.94 32,845.72 -12.72 119,748.65 -5.82

สพก. 56,000.00 187,633.13 52,055.00 -7.04 186,273.60 -0.72

รวมทั้งสิ้น 1,457,356.35 4,967,799.15 1,414,665.81 -2.93 5,141,105.75 3.49

หมายเหต ุ ขอมูลสงสํานักงานนโยบายและพลังงาน (สนพ.) คือขอมูลของสวนกลางสะพานขาว และ สพก.

ตารางท่ี 6 แสดงปริมาณการใชเชื้อเพลิงรถยนตของ สศช. ป 2554-2555 

หนวยงาน

ปงบประมาณ 2554 ปงบประมาณ 2555

นํ้ามัน
(ลิตร)

NGV
(กก.)

จํานวนเงิน
(บาท)

นํ้ามัน NGV จํานวนเงิน

(ลิตร)
เพิ่มขึ้น/
-ลดลง
รอยละ

(กก.)
เพิ่มขึ้น/
-ลดลง
รอยละ

(บาท)
เพิ่มขึ้น/
-ลดลง
รอยละ

สวนกลางสะพาน
ขาว

2,702.32 23,917.35 285,531.48 2,426.81 -10.19 21,233.99 -11.21 287,941.66 0.84

สพน. 2,712.15 1,835.47 108,595.06 1,843.05 -32.04 1,171.64 -36.16 76,423.08 -29.62

สพอ. 2,942.60 - 92,620.00 2,482.36 -15.64 - - 76,206.00 -17.72

สพต. 3,378.78 - 104,255.00 2,620.66 -22.43 - - 81,570.00 -21.75

รวม 11,735.85 25,752.82 591,001.54 9,372.88 -20.13 22,405.63 -12.99 522,140.74 -11.65

หมายเหตุ สพก. เบิกจายจากสวนกลาง



สวนที่ 2
ผลการปฏิบัติราชการของ สศช.
1. ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ สศช. และคณะอนุกรรมการ
 ภายใตคณะกรรมการ สศช.

2. ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองของการปฏิบัติราชการ
 ของ สศช. ป 2555

3. ผลการปฏิบัติราชการที่สําคัญของ สศช.
 3.1 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 
  (พ.ศ. 2555-2559) สูการปฏิบัติ ประจําปงบประมาณ 2555
 3.2 การวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 

 3.3 การติดตามประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
 3.4 การวิเคราะหและเสนอความเห็นตอรัฐบาล
 3.5 การสรางองคความรู พัฒนาระบบขอมูล และการสื่อสารเพ่ือการพัฒนา
 3.6 ภารกิจพิเศษ



รายงานประจําป  2555
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ62

1. ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ สศช. และคณะอนุกรรมการ
 ภายใตคณะกรรมการ สศช.

 ● คณะกรรมการ สศช. พิจารณากล่ันกรองการจัดทํายุทธศาสตร วิเคราะหโครงการ 
และงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ เพ่ือเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

 ● คณะอนุกรรมการภายใตคณะกรรมการ สศช. ไดแก คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณของรัฐวิสาหกิจ 
คณะอนุกรรมการอํานวยการธนาคารสมอง และคณะอนุกรรมการคาดประมาณประชากร
ของประเทศไทย พ.ศ. 2553 - 2583
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ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ สศช.
 ปงบประมาณ 2555 (ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555) สศช.ไดนําเสนอเรื่องตอคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (กก.สศช.) ประกอบดวย เรื่องเพื่อพิจารณา เรื่องเพื่อหารือ และขอรับขอคิดเห็น สําหรับใช
เปนแนวทางในการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาในปงบประมาณ 2555 จําแนกออกเปน 3 ดานสําคัญ ดังนี้ 

 1. การดําเนินการเพื่อกําหนดนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ แบงเปน 1) การขับ
เคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 2) การนําประเด็นของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตรเพื่อการฟนฟูและสรางอนาคตประเทศ (กยอ.) และคณะกรรมการยุทธศาสตรเพื่อวางระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา (กยน.) บรรจุไวในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 3) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงโครงสรางประชากรของ
ประเทศและขอเสนอเชิงนโยบาย 4) (ราง) แผนประชากรในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 
(พ.ศ. 2555 – 2559) 5) โครงการจัดทํารายงานการพัฒนาประเทศไทย (Thailand Development Report 2012) 
6) รายงานการศึกษาแผนดําเนินธุรกิจตอเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) 7) แผนการแกไขปญหามาบตาพุด
อยางครบวงจร 8) การแตงตั้งคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 
9) การแตงตั้งประธานอนุกรรมการอํานวยการธนาคารสมอง 10) การแตงตั้งคณะอนุกรรมการคาดประมาณประชากร
ของประเทศไทย พ.ศ. 2553 – 2583 (เพิ่มเติม) 

 2. การพิจารณาโครงการ เปนโครงการที่หนวยงานตางๆ จัดสงให สศช. ทําการวิเคราะหและนําเสนอ 
กก.สศช. เพื่อพิจารณา ประกอบดวย 

  สาขาพลังงาน 6 โครงการ เปน โครงการของการไฟฟาฝายผลิต คือ 1) โครงการโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุด
ที่ 2 2) โครงการพัฒนาระบบสายสงไฟฟาบริเวณ จ.เลย หนองบัวลําภู และขอนแกน เพื่อรับซื้อไฟฟาจากโครงการใน 
สปป.ลาว 3) โครงการปรับปรุงและขยายระบบสงไฟฟาที่เส่ือมสภาพตามอายุการใชงาน ระยะที่ 2 4) โครงการปรับปรุง
โรงไฟฟาพลังน้ําเข่ือนศรีนครินทร เครื่องท่ี 1 – 3 5) โครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ขนาด 5 เมกะวัตต อําเภอ
ทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ และโครงการของการไฟฟาสวนภูมิภาค คือ 1) แผนพัฒนาระบบไฟฟาในชวงแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 (ปรับแผนการลงทุน) พ.ศ. 2550 – 2554 

  สาขาขนสง 1 โครงการ คือ 1) โครงการจัดซื้อรถโดยสารใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ (NGV) จํานวน 3,183 คัน 
เพ่ือนํามาใหบริการทดแทนรถโดยสารเดิมท่ีใชนํ้ามันดีเซล ขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
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  สาขาสาธารณูปการ 3 โครงการ ไดแก 1) โครงการเพ่ือการพัฒนาป 2555 ของการประปาสวนภูมิภาค 
2) โครงการลงทุนกอสรางระบบปองกันน้ําทวมนิคมอุตสาหกรรมท่ีการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) 
ดําเนินการเอง 3) โครงการบําบัดนํ้าเสียเทศบาลนครออมนอย 
  สาขาเกษตร 1 โครงการ คือ โครงการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพขององคการสะพานปลา 
  สาขาสังคมและเทคโนโลยี 1 โครงการ คือ โครงการพิพิธภัณฑพระรามเกา 

 3. การพิจารณางบประมาณรัฐวิสาหกิจ จํานวน 6 โครงการ ไดแก 1) การปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการที่ขอ
ใหรัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติตั้งแตปงบประมาณ 2552 2) งบประมาณประจําป 2555 ของบริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) 
3) มติ ครม. เรื่องงบประมาณลงทุนของบริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) ประจําป 2555 และกรอบงบประมาณของรัฐวิสาหกิจ
ประจําปงบประมาณ 2555 4) แนวทางการพิจารณางบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจําปงบประมาณ 2556 5) กรอบและ
งบประมาณของรัฐวิสาหกิจประจําปงบประมาณ 2556 6) การพิจารณาความจําเปนเหมาะสมในการแกไขปรับปรุง
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2550 ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 27 ธันวาคม 2554 
 ทั้งน้ี สํานักงานฯ และหนวยงานเจาของเรื่องไดนําเรื่องที่ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบการพิจารณาในชวงปงบประมาณ 2555 จํานวน 16 เรื่อง 
ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดมีมติแลว จํานวน 11 เรื่อง และยังอยูในขั้นตอนของการนําเสนอคณะรัฐมนตรี 5 เรื่อง ไดแก 
1) โครงการจัดซ้ือรถโดยสารใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ (NGV) จํานวน 3,183 คัน เพ่ือนํามาใหบริการทดแทนรถโดยสาร
เดิมที่ใชนํ้ามันดีเซล ขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 2) โครงการปรับปรุงและขยายระบบ สงไฟฟาที่เส่ือมสภาพ
ตามอายุการใชงาน ระยะท่ี 2 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 3) โครงการปรับปรุงโรงไฟฟาพลังนํ้า
เขื่อนศรีนครินทร เครื่องที่ 1–3 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 4) โครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 
ขนาด 5 เมกะวัตต อําเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ 5) แผนพัฒนาระบบไฟฟา ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 (ปรับแผนการลงทุน) พ.ศ. 2550 – 2554 ของการไฟฟาสวนภูมิภาค 

ผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการภายใตคณะกรรมการ สศช.
 ในรอบป 2555 คณะอนุกรรมการภายใตคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ มีผลการดําเนิน
งานที่สําคัญโดยสรุป ดังนี้

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
 ในปงบประมาณ 2555 ประธานกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดลงนามคําส่ังแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2555 คณะอนุกรรมการฯ ดังกลาวมี 

นายณรงคชัย อัครเศรณี กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนประธาน กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
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และสังคมแหงชาติ 3 ทาน เปนรองประธาน เลขาธิการ สศช. และผูทรงคุณวุฒิจากสาขาตางๆ 14 ทานเปนอนุกรรมการ 
รองเลขาธิการ สศช. 5 ทานเปนอนุกรรมการและเลขานุการรวม และผูอํานวยการสํานักประเมินผลและเผยแพร
การพัฒนา เปนอนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 มีอํานาจหนาที่กํากับการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 ในประเด็นการพัฒนาสําคัญที่มีการบูรณาการระหวางยุทธศาสตรและ
ระหวางหนวยงานท้ังในสวนกลางและระดับพื้นที่ รายงานผลการติดตามความกาวหนาและการติดตามประเมินผลการ
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ทั้งผลการพัฒนาตามประเด็นการพัฒนาที่สําคัญและผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร
ตอคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กอนนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาปรับปรุงแนวทางการ
ขับเคล่ือนการพัฒนาและการจัดสรรงบประมาณประจําปในระยะตอไป รวมท้ังแตงตั้งคณะทํางานและผูเช่ียวชาญ
เฉพาะดานเพื่อชวยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ ไดตามความจําเปน ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ไดจัดใหมีการประชุมคณะอนุกรรมการฯ รวม 2 ครั้ง ประกอบดวย
 ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันท่ี 2 เมษายน 2555 คณะอนุกรรมการฯ ประชุมพิจาณาแผนท่ีนําทางการขับเคล่ือนแผน
พัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ในระยะ 5 ป แผนการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ประจําป 2555 และรางคูมือการขับเคลื่อน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 สูการปฏิบัติ โดยที่ประชุมมีมติมอบหมายให สศช. จัดประชุมสรางความเขาใจสาระสําคัญของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และหารือเพ่ือรับฟงความคิดเห็นและกําหนดแนวทางขับเคล่ือนการพัฒนาเฉพาะดานท้ังมิติ

เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมรวมกันระหวางภาคีการพัฒนา ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคม ทั้งในสวนกลางและระดับพื้นที่ รวมทั้งเห็นชอบรางคูมือขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 สูการปฏิบัติ 
ตามท่ีเสนอ โดยให สศช. ปรับรูปแบบการนําเสนอคูมือใหเขาใจงาย รวมท้ังนําเสนอตัวอยางการแปลงแผนฯ 

ที่ภาคีนําไปปรับใชไดอยางมีประสิทธิภาพ

 คร้ังท่ี 2/2555 เม่ือวันท่ี 26 กันยายน 2555 คณะอนุกรรมการฯ รับทราบความกาวหนาการขับเคลื่อนแผน

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 อาทิ การประชุมหารือกับผูแทนหนวยงานกลาง ประกอบดวย สํานักงบประมาณ สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง และธนาคารแหงประเทศไทย เพ่ือรวมบูรณาการ
แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ทั้งการจัดทําตัวช้ีวัดรวม การปรับการจัดสรรงบประมาณ และเชื่อมโยง

การติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศกับระบบการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ การประชุมกับผูแทนภาค

เอกชน ประกอบดวย ผูแทนสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สภาหอการคาแหงประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย 
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สภาอุตสาหกรรมทองเท่ียวแหงประเทศไทย และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย เพื่อรวมกันกําหนดประเด็นและแนวทางขับเคลื่อน

แผนฯ โดยไดจัดทําขอเสนอยุทธศาสตรและแผนงานของภาคเอกชนเพ่ือขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 การจัดประชุม
ระดมความคิดเห็นภาคสวนตางๆ ในระดับภาค เพื่อรวมกันกําหนดประเด็นการพัฒนาสําคัญและแนวทางการขับเคล่ือน
ในระดับพื้นที่ จัดขึ้นระหวางวันท่ี 16-28 กันยายน 2555 ใน 4 ภาค ที่จังหวัดพิษณุโลก เพชรบุรี ตรัง และนครราชสีมา 

โดยที่ประชุมในแตละภาคไดระดมความเห็นเพื่อกําหนดประเด็นการพัฒนาสําคัญในแตละพื้นที่รวมกัน รวมทั้งไดรายงาน
ผลการติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 และการปรับปรุงระบบการติดตามประเมิน
ผลการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 นอกจากน้ี ที่ประชุมยังเห็นชอบคูมือขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 11 สูการปฏิบัติ ฉบับปรับปรุง และแผนการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ประจําปงบประมาณ 2556 
 ทั้งนี้ ผลการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ทั้ง 2 ครั้ง สศช. นําเสนอตอ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติในการประชุมเดือนพฤษภาคม 2555 และตุลาคม 2555 
เพ่ือรายงานความกาวหนาและรับฟงความความคิดเห็นของ ก.ก.สศช. และนํามาปรับปรุงการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 11 ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไป

คณะอนุกรรมการพิจารณางบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
 คณะอนุกรรมการพิจารณางบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ประจําปงบประมาณ 2556 ประกอบดวยผูแทนจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก สํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ธนาคารแหงประเทศไทย ผูอํานวยการสํานัก สศช. ที่เก่ียวของ โดยมีรองเลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนประธาน ที่ปรึกษาดานนโยบายและแผนงาน สศช. เปนรอง
ประธาน และเจาหนาท่ี สศช. เปนฝายเลขานุการฯ มีหนาที่พิจารณากลั่นกรองการลงทุนของรัฐวิสาหกิจภายใตระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2550 โดยมีกระบวนการพิจารณางบประมาณรัฐวิสาหกิจ
ประจําป ดังนี้
 1. รัฐวิสาหกิจสงงบประมาณประจําป ที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและกระทรวง
เจาสังกัดให สศช. ตามแบบฟอรมท่ีกําหนด
 2. คณะอนุกรรมการฯ จะพิจารณากล่ันกรองการลงทุนของรัฐวิสาหกิจจากความเหมาะสมของการลงทุนดาน
ตางๆ ไดแก 1) การตอบสนองตอสถานการณ นโยบาย และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 2) ความเหมาะสม
และความพรอมของกิจกรรมลงทุน และ 3) ผลกระทบจากการลงทุน
 3. ภายหลังจากคณะอนุกรรมการฯ ไดพิจารณาการลงทุนของรัฐวิสาหกิจแลวเสร็จ จึงเสนอผลการพิจารณา
ดังกลาวตอคณะกรรมการ สศช. พิจารณาใหความเห็นเพื่อประกอบการนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให
รัฐวิสาหกิจใชเปนกรอบในการดําเนินงานตอไป
 คณะอนุกรรมการฯ ไดพิจารณางบประมาณของรัฐวิสาหกิจ ประจําปงบประมาณ 2556 รวม 54 แหง ใน 16 

กระทรวง เพื่อเสนอคณะกรรมการ สศช. พิจารณา ซึ่งเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2555 คณะกรรมการ สศช. ไดใหความเห็น
ชอบตามความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ โดยเห็นชอบกรอบงบประมาณของรัฐวิสาหกิจประจําปงบประมาณ 2556 
วงเงินดําเนินการ 1.046 ลานลานบาท และวงเงินเบิกจายลงทุน 0.637 ลานลานบาท ทั้งนี้ ประมาณการวาในป 2556 
รัฐวิสาหกิจจะมีกําไรสุทธิ 79.782 หมื่นลานบาท 
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คณะอนุกรรมการอํานวยการธนาคารสมอง
 คณะอนุกรรมการอํานวยการธนาคารสมอง มีอํานาจหนาที่กําหนดกรอบนโยบาย แนวทางการดําเนินงาน เสนอ
ขอคิดเห็นและใหคําปรึกษา ตลอดจนกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานธนาคารสมองใหเปนไปอยางมี โดยใน
ป 2555 มีผลการดําเนินงานท่ีสําคัญตามกรอบแผนงานธนาคารสมองใน 3 ดาน ดังนี้

1.  การขับเคลื่อนแผนฯ 11 สูการปฏิบัติภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไดดําเนินการสรางความรู 

ความเขาใจในวัตถุประสงค และทิศทางการพัฒนาของแผนฯ 11 ใหกับวุฒิอาสาธนาคารสมองท่ีมีศักยภาพ ใหสามารถ
นําไปขับเคล่ือนรวมกับภาคีการพัฒนาในพ้ืนที่ พรอมท้ังสงเสริมใหวุฒิอาสาฯ นําความรูไปปฏิบัติบนพ้ืนฐานปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงรวมกับเครือขายในพื้นที่ สงผลใหเกิดการขับเคล่ือนงานในระดับพื้นที่ชุมชนที่ตอบสนองตาม

ยุทธศาสตรของแผนฯ 11 เชน การพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต โดยวุฒิอาสาฯ ไดขยายการสงเสริมการ
ปฏิรูปการเรียนการสอนดวยทฤษฎีการสรางสรรคดวยปญญา สูสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (สอศ.) การเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการปญหาของชุมชนดวยตนเอง เชน การ
สงเสริมการปลูกปาและการจัดการปาชุมชน การพัฒนาครัวเรือนเปนแหลงเรียนรูการประยุกตใชหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เปนตน

 2. การสรางเครือขายและเช่ือมโยงขยายบทบาทการทํางานของวุฒิอาสาธนาคารสมอง
 2.1 ประสาน สนับสนุน และอํานวยความสะดวกในการทํางานของวุฒิอาสาระดับจังหวัด ดวยการ

สนับสนุนคาใชจายจัดประชุมวุฒิอาสาฯ ระดับจังหวัดปละไมเกิน 3 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 9 จังหวัด สงผลใหเกิดการรวมกลุมกัน
ดําเนินงานที่ตอเนื่องของวุฒิอาสาฯ เชน การจัดอบรมฝกอาชีพ ธนาคารตนไม เปนตน

 2.2 การสนับสนุนบทบาทของวุฒิอาสาฯ เชิงประเด็นเพื่อขับเคลื่อนงานเชิงรุก โดยการประสาน สนับสนุน

การขยายบทบาทการดําเนินงานและอํานวยความสะดวกในการประชุมใหวุฒิอาสาฯ กลุมสุขภาพ และกลุม 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต เพื่อใหมีการดําเนินงานอยางตอเน่ือง ไดแก โครงการพัฒนาโรงเรียนตนแบบดานสุขาภิบาลอาหาร ของ

วุฒิอาสาฯ กลุมสุขภาพ มีวัตถุประสงคเพื่อสาธิตรูปแบบการบริหารโรงอาหารท่ีปฏิบัติไดตามขอกําหนดมาตรฐานงาน



รายงานประจําป  2555
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ68

สุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน โดยมีโรงเรียนนํารองเขารวมโครงการทั้งสิ้น 10 แหง ผลปรากฏวา โรงเรียนทั้งหมดมีศักยภาพ
ในการพัฒนางานตอไปใหมีคุณภาพระดับดีทุกตัวชี้วัด การขับเคลื่อนงานของวุฒิอาสาฯ 3 จังหวัดชายแดนใต โดย
วุฒิอาสาจังหวัดยะลา รวมกับมูลนิธิสุข-แกว แกวแดง ไดดําเนินการสรางความรูความเขาใจในปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและการนําใชในสถานศึกษา เพื่อผลักดันการนําปรัชญาฯ สูโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ใน 3 จังหวัดชายแดนใต
  2.3 โครงการวุฒิอาสาธนาคารสมองรวมทําความดีเน่ืองในปแหงพุทธชยันตี สศช. สนับสนุนให
วุฒิอาสาฯ เขารวมกิจกรรมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใตโครงการธรรมะ 
ทํามะ 2600 ป แหงการตื่น 26 วันเปลี่ยนชีวิต เนื่องในโอกาสวาระพุทธชยันตีครบ 2600 ป ของการตรัสรูของพระสัมมา
สัมพุทธเจา โดยไดจัดทํา “โครงการวุฒิอาสาธนาคารสมองรวมทําความดีเน่ืองในปแหงพุทธชยันตี” ซึ่งวุฒิอาสาฯ 
ที่เขารวมโครงการมีทั้งสิ้น 7 จังหวัด ไดแก เชียงราย นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นนทบุรี เพชรบุรี พัทลุง ราชบุรี 
มีสมาชิกเขารวมโครงการทั้งสิ้นจํานวน 1,708 คน สงผลใหเกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในสิ่งที่ดีจนติดเปนนิสัย สามารถ
ขยายผลไปยังครอบครัวและชุมชนได

 3.  งานเผยแพรประชาสัมพันธองคความรู ขอมูลขาวสาร และบทบาทของวุฒิอาสาฯ ไดจัดสัมมนา
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 
12 สิงหาคม 2555 เรื่อง หนึ่งทศวรรษ...ธนาคารสมอง รวมพลังพัฒนาประเทศ ทําใหสาธารณชนไดรับทราบบทบาทและ

ผลการดําเนินงานของวุฒิอาสาฯ ที่ผานมาตลอด 1 ทศวรรษและวุฒิอาสาฯ ไดแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันและมีการสราง
เครือขายการทํางานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ การเผยแพรผลการดําเนินงานธนาคารสมองผานสื่อสิ่งพิมพ โดย
การจัดพิมพหนังสือ 1 ทศวรรษธนาคารสมองรวมพลังพัฒนาประเทศ เพื่อรวมเฉลิมพระเกียรติและถวายความจงรักภักดี
แดสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 และ
การเผยแพรผลการดําเนินงานธนาคารสมองผานส่ือโทรทัศน และผานเว็บไซตธนาคารสมอง (http://brainbank.
nesdb.go.th) ซึ่งเปนการรวบรวมองคความรู ผลการดําเนินงานของวุฒิอาสาฯ และขาวความเคล่ือนไหวท่ีเกี่ยวกับ
ธนาคารสมอง รวมท้ังการปรับปรุงฐานขอมูลฐานขอมูลธนาคารสมองใหมีความถูกตอง ทันสมัย มีการบริหารจัดการ
อยางเปนระบบ ทําใหผูใชบริการสามารถเขาถึงไดอยางสะดวก งายดาย และรวดเร็ว

คณะอนุกรรมการคาดประมาณประชากร
ของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583 
 คณะอนุกรรมการฯ ประกอบดวยผูแทนจาก
หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของท้ังภาครัฐและภาคเอกชน
จํานวน 24 ทาน โดยมีนายโฆสิต ปนเปยมรัษฎ กก.สศช. 
เปนประธาน นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการ สศช. 
และนางสุวรรณี คําม่ัน รองเลขาธิการ สศช. เปนรอง

ประธาน และนายจิระพันธ กัลลประวิทย ผูอํานวยการ
สํานักยุทธศาสตรและการวางแผนพัฒนาทางสังคม สศช. 
เปนอนุกรรมการและเลขานุการ โดยมีอํานาจหนาที่

สนับสนุนวิชาการในการจัดทําคาดประมาณประชากรของ
ประเทศ พ.ศ. 2553-2583 ระดับประเทศ ภาคและจังหวัด 
เขตเมืองและชนบท รวมทั้งใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอ
การพัฒนาประเทศจากผลการคาดประมาณประชากรของ
ประเทศ โดยมีผลการดําเนินงานที่สําคัญประกอบดวย

 1. การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย 
พ .ศ . 2553-2583 ระดับประเทศ ภาค จังหวัด 
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เขตเมือง และชนบท จําแนกตามเพศ กลุมอายุ 5 ป และรายป รวมทั้งวิเคราะหผลกระทบเชิงนโยบายตอการพัฒนา
ประเทศ จากผลการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย
 2. แผนประชากรในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559) โดยนําขอมูล
จากผลการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583 ระดับประเทศ และการศึกษาผลกระทบเชิง
นโยบายตอการพัฒนาประเทศจากผลการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย มาใชกําหนดยุทธศาสตรและแนวทาง
การพัฒนาประชากรในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559 ) ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติ
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2555 รับทราบแผนประชากรฯ ตามที่ สศช. เสนอ และใหหนวยงานที่เกี่ยวของใชเปนขอมูลในการ
กําหนดรายละเอียดของยุทธศาสตร และแผนการดําเนินงานในสวนท่ีเกี่ยวของในระยะ 5 ป เพื่อรองรับผลกระทบการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร รวมท้ังเพื่อสรางความสมดุลของจํานวนประชากรของประเทศตอไป
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2. ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ สศช. 
 ป 2555

 ● สศช.ประเมินผลการปฏิบัติราชการใน 2 มิติ แบงเปนมิติภายนอก และมิติภายใน 
ในเบ้ืองตนไดคะแนนรวม 3.294 จากคะแนนเต็ม 5.000
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ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ สศช.
ประจําปงบประมาณ 2555
 สศช. ไดมีการลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ระหวาง รองนายก
รัฐมนตรี (นายกิตติรัตน ณ ระนอง และ นายนิวัฒนธํารง บุญทรงไพศาล) และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ) โดยมีกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการใน 2 มิติ ดังน้ี

มิติภายนอก โดยมีตัวช้ีวัดที่สะทอนความสําเร็จตามภารกิจในแตละประเด็นยุทธศาสตรของ สศช. ดังนี้
 1. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
 2. นโยบายตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ

 3. นโยบายทีด่นิทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม
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 นอกจากน้ี ยังรวมถึงอนัดบัของประเทศไทยตามรายงานผลการวิจัย เรื่อง Doing Business ของธนาคารโลกความ
พึงพอใจของผูรับบริการ (รายงานภาวะสังคมรายไตรมาส/รายปและแถลงตัวเลขมวลรวมในประเทศ (GDP) รายไตรมาส) 
และความพึงพอใจของผูกําหนดนโยบายดวย

 มิติภายใน ประเมินจากจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต การเบิกจายเงินงบประมาณตามแผน การเบิกจายเงินงบ
ประมาณรายจายลงทุน การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม ปริมาณผลผลิตที่ทําไดจริงเปรียบเทียบกับ
เปาหมายผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจาย (จํานวน 22 โครงการ) การดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
ของ สศช. การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร การพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ การพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคการ

มิติภายใน

ร้อยละ 30
มิติภายนอก

ร้อยละ  70

 สําหรับผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองของ สศช. ดวยตนเองในเบื้องตนไดคะแนนรวม 3.294 
จากคะแนนเต็ม 5.000 ซึ่งจะตองมีการปรับคะแนนเพ่ิมขึ้นอีก เนื่องจากกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการยังไม
เสร็จสมบูรณ ยังมีตัวชี้วัดบางตัวที่ตองรอผลการประเมินจากหนวยงานภายนอกและสํานักงาน ก.พ.ร.
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KPI มิติ นํ้าหนัก คะแนน
ถวงนํ้าหนัก

มิติภายนอก ดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ (๗๐ คะแนน)

KPI 2.1 อันดับของประเทศไทยตามรายงานผลการวิจัย เรื่อง Doing Business 
ของธนาคารโลก

10.00 N/A

KPI 3.1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงนํ้าหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของ
กลุมภารกิจ

3.1.1 ระดับความสําเร็จของการติดตามการดําเนินการ
แกไขปญหาความยากจนและความเหล่ือมล้ํา

10.00 5.00

3.1.2 ระดับความสําเร็จของโครงการขับเคล่ือนแผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ 11 สูการปฏิบัติ

10.00 5.00

3.1.3 ระดับความสําเร็จของการขับเคล่ือนยุทธศาสตร
ความรวมมือทางเศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาค 
(GMS-IMTGT)

5.00 5.00

3.1.4 ระดับความสําเร็จของการขับเคล่ือนการพัฒนา
ชุมชนสูการเติบโตสีเขียว (Green Growth)

10.00 5.00

3.1.5 ระดับความสําเร็จของการจัดทํายุทธศาสตรฟนฟูและ
สรางอนาคตประเทศ

15.00 5.00

5 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ (รายงานภาวะ
สังคมรายไตรมาส/รายปและแถลงตัวเลขมวลรวมในประเทศ 
(GDP) รายไตรมาส)

7.00 N/A

6 รอยละของระดับพึงพอใจของผูกําหนดนโยบาย 3.00 N/A

มิติภายใน

KPI 7 รอยละความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 3.00 5.00

KPI 8 รอยละความสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณตามแผน 2.50 1.00

KPI 9 รอยละการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 1.00 1.00

KPI 10 รอยละการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม 1.50 1.00

KPI 11 ระดับความสําเร็จของปริมาณผลผลิตที่ทําไดจริงเปรียบเทียบกับ
เปาหมายผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจาย

5.00 3.087

KPI 12 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงานของ สศช.

2.00 4.50

KPI 13 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 5.00 N/A

KPI 14 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ 5.00 N/A

KPI 15 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคการ 5.00 N/A
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3. ผลการปฏิบัติราชการที่สําคัญของ สศช.

 ● การขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 
สูการปฏิบัติ ประจําปงบประมาณ 2555
 ● การวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 
 ● การติดตามประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
 ● การวิเคราะหและเสนอความเห็นตอรัฐบาล
 ● การสรางองคความรู พัฒนาระบบขอมูล และการสื่อสารเพื่อการพัฒนา
 ● ภารกิจพิเศษ
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การขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 
(พ.ศ. 2555-2559) 

สูการปฏิบัติ ประจําปงบประมาณ 2555

 ● การจัดทําคูมือการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 
 ● การประชุมกับผูแทนหนวยงานกลาง 
 ● การประชุมกับผูแทนภาคเอกชน 
 ● การจัดประชุมระดมความคิดเห็นภาคสวนตางๆ ในระดับภาค 
 ● การติดตามประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 ● การจัดทําระบบติดตามและบริหารการเปลี่ยนแปลงการขับเคลื่อน
  แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
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ผลการปฏิบัติราชการที่สําคัญของ สศช.
 ผลการปฏิบัติราชการที่สําคัญของ สศช. ในรอบป 2555 แบงออกเปน 6 ดาน ไดแก การขับเคล่ือนแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) สูการปฏิบัติ ประจําปงบประมาณ 2555 การวางแผนและ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ การวิเคราะหและใหความเห็นตอรัฐบาล การติดตามประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ การสรางองคความรู พัฒนาระบบขอมูล การสื่อสารเพื่อการพัฒนา และภารกิจพิเศษ สาระของผลงาน
ในแตละเร่ืองมีดังนี้

การขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 
(พ.ศ. 2555-2559) สูการปฏิบัติ ประจําปงบประมาณ 2555

 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) เดินหนาขับเคลื่อนแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) ใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรมผานกระบวนการแปลงแผน
สูการปฏบิตัใินระดบัตางๆ ยดึหลกัการพัฒนาพืน้ที ่ภารกจิ และการมีสวนรวม และใหจังหวัดเปนพืน้ทีด่าํเนนิการขบัเคลือ่น
การพัฒนา โดยใชคูมือขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เปนเคร่ืองมือสรางความรูความเขาใจและการดําเนินงาน
เชิงบูรณาการกับทุกภาคี โดยในชวงปงบประมาณ 2555 สศช. ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 

ภายใตคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (กก.สศช.) เปนกลไกขับเคลื่อนแผนฯ มี ดร.ณรงคชัย อัครเศรณี 
เปนประธาน และมีการดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้

 1. การจัดทําคูมือการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ที่นําเสนอจุดมุงหมายของการขับเคล่ือน แนวทาง 
และขั้นตอน พรอมทั้งตัวอยางการแปลงสูการปฏิบัติทั้งในระดับภาพรวมของสังคม ประเด็นการพัฒนาสําคัญ ประเด็น

ตามนโยบายรัฐบาลที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 รวมทั้งบทบาทภาคี ขณะนี้ คูมอืดังกลาว อยูระหวางปรับปรุง
ใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้นและเพิ่มตัวอยางการขับเคลื่อนลงสูระดับพื้นที่ที่แสดงถึงการทํางานรวมกันระหวางหนวยงาน
ตางๆ ตั้งแตระดับนโยบายลงสูระดับปฏิบัติ และจะจัดพิมพใหมีรูปแบบ เนื้อหา และการใชภาษาที่เขาใจงาย สามารถ

อธิบายขั้นตอนการแปลงแผนสูการปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อใหภาคสวนตางๆ สามารถนําไปประยุกตใช
 2. การประชุมกับผูแทนหนวยงานกลาง ประกอบดวย สํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง และธนาคารแหงประเทศไทย เพื่อรวมบูรณาการแนวทางการขับเคล่ือน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ผลการหารือ สศช. และหนวยงานกลาง จะรวมกันดําเนินการดังนี้ (1) บูรณาการและจัดทํา
ตัวชี้วัดรวมระหวางหนวยงาน และสนับสนุนใหจังหวัดเปนจุดประสานการพัฒนา (2) ปรับการจัดสรรงบประมาณ

ใหสอดคลองกับการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาสําคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และ (3) บูรณาการการติดตาม
ประเมินผลการพัฒนาประเทศกับระบบการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ ซึ่ง สศช. จะจัดประชุมหารือกับ
หนวยงานกลางแตละหนวยเปนระยะเพื่อผลักดันแนวทางที่กําหนดไวตอไป
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 3. การประชุมกับผูแทนภาคเอกชน ประกอบดวย ผูแทนสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยสภาหอการคา
แหงประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สภาอุตสาหกรรมทองเท่ียวแหงประเทศไทย และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย ไดจัดตั้ง
คณะทํางานรวมเพ่ือขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ 11 และจัดทํา (ราง) ขอเสนอยุทธศาสตรและแผนงานของภาคเอกชนเพ่ือ
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 กอนนําเสนอในการประชุมเชิงปฏิบัติการรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อน
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมเจาพระยาปารค ซึ่งภาคเอกชนนําเสนอยุทธศาสตร
การขับเคล่ือนฯ รวมท้ังสิ้น 7 เรื่อง ไดแก การสงเสริมความเขมแข็งของภาคการเกษตร การสงเสริมความเขมแข็งของ
ภาคอุตสาหกรรม การพัฒนาการทองเท่ียว การพัฒนาโครงขายคมนาคมขนสงและระบบโลจิสติกส การสงเสริมการคา 
การลงทุนกับประเทศเพื่อนบาน การสงเสริมการลงทุนของผูประกอบการไทยในตางประเทศ และการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยไปสูสังคมแหงการเรียนรู

 4. การจัดประชุมระดมความคิดเห็นภาคสวนตางๆ ในระดับภาค เพ่ือรวมกันกําหนดประเด็นการพัฒนา
สําคัญและแนวทางการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ จัดขึ้นระหวางเดือนกันยายน 2555 ใน 4 ภาค ที่จังหวัดพิษณุโลก เพชรบุรี 

ตรัง และนครราชสีมา โดยที่ประชุมในแตละภาคไดระดมความเห็นประเด็นการพัฒนาสําคัญในแตละพ้ืนที่รวมกัน อาทิ 
ภาคเหนือใหความสําคัญกับการบริหารจัดการพื้นที่ตนนํ้า ภาคกลาง เตรียมการรองรับการเปดทาเรือน้ําลึกทวาย ภาคใต 
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานการเชื่อมโยงระหวางสองฝงทะเล และภาคอีสาน การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูป
สินคาเกษตร 

 5. การติดตามประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศภายใตแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 และ
ติดตามความกาวหนาปแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 เปนการติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนการประยุกตใช
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการติดตามประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตรแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 และ
ความอยูเย็นเปนสุขของคนไทย พบวา ประชาชนมีความเขาใจและสามารถประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อยางกวางขวาง ภาคีการพัฒนามีความตื่นตัวในการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยางจริงจังและตอเนื่อง 
และความอยูเย็นเปนสุขของคนไทยเพิ่มขึ้นมาอยูในระดับปานกลาง เนื่องจากเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและเปนธรรมมากขึ้น 
ชุมชนเขมแข็งและเก้ือกูลกัน คนไทยมีสุขภาวะและความอบอุนในครอบครัวมากข้ึน สภาพแวดลอมและระบบนิเวศ
ปรับตัวดีขึ้นเล็กนอย ขณะท่ีการทุจริตคอรัปชั่น และความขัดแยงรุนแรงในสังคม ทําใหระดับของสังคมประชาธิปไตย
ที่มีธรรมาภิบาลลดลงอยางตอเนื่อง สําหรับการติดตามความกาวหนาการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 สูการปฏิบัต ิ

พบวา หนวยงานภาครัฐ ไดมีการแปลงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 สูการปฏิบัติ ไดมีการกําหนดแผนงาน/โครงการและ
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กําหนดกลไกระดับตางๆ เพื่อผลักดันประเด็นการพัฒนาที่มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 อยางไรก็ตาม 
การดําเนินแผนงาน/โครงการบางสวน เปนการดําเนินการตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10
 6. การจัดทําระบบติดตามและบริหารการเปล่ียนแปลงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 โดยปรับปรุง
ระบบการติดตามประเมินผลการพัฒนา โดยจัดทําโครงการศึกษาปรับปรุงดัชนีความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย
ที่ดําเนินการโดยท่ีปรึกษาและธนาคารโลก เพื่อเปนเคร่ืองมือในการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 11 นอกจากน้ี ไดดําเนินโครงการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดเพ่ือตอบสนองนโยบาย
รัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนการสรางกระบวนการมีสวนรวมในทุกขั้นตอนของการขับเคลื่อน
การพัฒนาในระดับพื้นท่ี สรางความรูสึกเปนเจาของแผนรวมกัน รวมทั้งเปนตัวอยางในการปรับกระบวนการดําเนินงาน
เพ่ือสรางความโปรงใสในการบูรณาการการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติทุกระดับสูการปฏิบัติ
 สําหรบัการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ในปงบประมาณ 2556 มีแผนงานที่สําคัญ อาทิ การจัดพิมพและ
เผยแพรคูมือการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 การประชุมหนวยงานกลางเพ่ือติดตามผลการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 11 และหารือรวมกันในประเด็นสําคัญตามแนวทางที่ไดกําหนดไว การประชุมรวมกับภาคเอกชนเพื่อติดตาม
ความกาวหนาการขับเคล่ือนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการท่ีเสนอไวเปนระยะ การประชุมระดมความเห็นเพ่ือผลักดัน
ประเด็นการพัฒนาที่มีลําดับความสําคัญสูงที่ไดจากการประชุมระดับภาคในปที่ผานมา การจัดตั้ง Strategy Champion 
ใน สศช. เพ่ือขับเคลื่อนประเด็นท่ีไดรับความสําคัญจากการประชุมประจําป 2555 อาทิ การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
นิเวศ และการทองเท่ียวสีเขียว การผลิตและเผยแพรสื่อประชาสัมพันธผลการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 รวมท้ัง
จัดประชุมรวมกับผู แทนสื่อมวลชน การวัดผลกระทบการพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 โดยใชดัชนี
ความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทยชุดปรับปรุง
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การวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ

 ● การวางแผนยุทธศาสตรที่สํ าคัญ เช น การจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
  โลจิสติกสของประเทศไทย การวางแผนประชากรในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 
  แผนแมบทการบริหารจัดการน้ํา การเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนในป 2558 
  เปนตน 
 ● การขับเคลื่อนยุทธศาสตรที่สําคัญ เชน การขับเคลื่อนและขยายผลการประยุกต ใช
  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การประสานพลังวุฒิอาสาธนาคารสมองและภาคี
  การพัฒนาเพื่อสรางความเปนธรรมในสังคม การขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนสูการเติบโต
  สีเขียว การขับเคลื่อนภายใตกรอบทิศทางการพัฒนาอนุภูมิภาค GMS ทศวรรษหนา 
  การเตรียมความพรอมเมืองชายแดนภาคกลางเพื่อบูรณาการกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
  ภายใตประชาคมอาเชียน เปนตน
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การวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 

การวางแผนยุทธศาสตร
รางกรอบทิศทางและยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศไทย พ.ศ. 2555-2559
 การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศ พ.ศ. 2555-2559 สศช. ในฐานะฝาย
เลขานุการคณะทํางานฯ ไดดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรฯ พ.ศ. 2550-2554 รวบรวมขอมูล 
วิเคราะหสถานภาพการพัฒนาและบริบทการเปลี่ยนแปลงที่คาดวาจะมีผลกระทบตอการพัฒนาระบบโลจิสติกส
ในอนาคตจากการสํารวจความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญดานโลจิสติกสทั้งจากภาครัฐ เอกชน และนักวิชาการ รวมทั้งติดตาม
ความกาวหนาโครงการสําคัญดานโลจิสติกส เพื่อเปนขอมูลประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโลจิสติกส
ของประเทศ พ.ศ. 2555-2559 
 ทั้งนี้ จากการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรฯ พ.ศ. 2550-2554 สรุปไดวา
 1. การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบโลจิสติกสในภาคการผลิต ผูประกอบการไทยตระหนักถึงความสําคัญของ
ระบบโลจิสติกสมากข้ึน แตมีระดับการพัฒนาท่ีแตกตางกัน โดยกลุมบริษัทขนาดใหญมีความกาวหนาในการลดตนทุน
การดําเนินการและโลจิสติกสของธุรกิจ แตผูประกอบการขนาดกลางและยอม (SMEs) และภาคการเกษตรมีพัฒนาการ
ระบบโลจิสติกสคอนขางลาชา
 2. การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบขนสงและโลจิสติกส โครงขายทางถนนมีความครอบคลุมเสนทางขนสงหลัก 
แตมีการใชงานเกินขีดความสามารถในบางเสนทาง การผลักดันการเปลี่ยนรูปแบบการขนสงที่ประหยัดพลังงานและ
ระบบขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบยังไมมีความคืบหนาเทาที่ควร รวมทั้งยังมีปญหาการจราจรแออัดรอบประตูการคาหลัก 
 3. การพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส ศักยภาพผูใหบริการธุรกิจโลจิสติกสของไทยในการใหบริการแบบครบวงจรยังคง
ตองพัฒนาใหทัดเทียมกับผูใหบริการตางประเทศ เนื่องจากสวนใหญเปน SMEs ที่ขาดการรวมตัว ขาดนวัตกรรมดาน
เทคโนโลยีการบริหารจัดการที่เปนสากล และมีอุปสรรคในการเขาถึงแหลงเงินทุน
 4. การปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกทางการคา ในภาพรวมมีพัฒนาการที่ดีขึ้น แตกฎหมายระเบียบขอบังคับ
ยังคงมีความซับซอน และขาดการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง
 5. การพัฒนากําลังคนและขอมูลดานโลจิสติกส มีการอบรมและพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่องแตยังขาดแคลน
บุคลากรทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 สําหรับรางกรอบทิศทางและยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศไทย พ.ศ. 2555-2559 
ในเบื้องตน มีรายละเอียดสรุปไดดังนี้
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 1. วิสัยทัศน “ประเทศไทยกาวสูการเปนประตู
การเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส ของอาเซียนเพื่อเชื่อม
สูตลาดโลก” 
 2. วัตถุประสงคหลัก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และมาตรฐานของบริการโลจิสติกส เนนการตอบสนอง
ความตองการของลูกคา รวมทั้งความปลอดภัยและ
ความเชื่อถือได
 3. เปาหมาย ที่สําคัญ ไดแก (1) ลดตนทุน
โลจิสติกสตอ GDP ใหไมเกินรอยละ 12 ภายในป 2559 
(2) ใหผล Logistics Performance Index: LPI 
(ธนาคารโลก) ไมตํ่ากวาปละ 4 จากคะแนนเต็ม 5 (3) เพิ่ม
ขนาดและมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรม
โลจิสติกสและอุตสาหกรรมเก่ียวเนื่องอยางนอยรอยละ 
10 ตอป และ (4) สรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจของสาขา
การผลิตเปาหมาย เพิ่มขึ้นอยางนอยรอยละ 10 ตอป
 4. ประเ ด็นยุทธศาสตร   ประกอบด วย
ยุทธศาสตรหลัก 6 ดาน ไดแก (1) การพัฒนาระบบ

โครงสรางพ้ืนฐานทางการคาและโลจิสติกส เพื่อรองรับ
การขนสงสินคาและบริการภายในประเทศและเช่ือมไปสูตลาดคูคาสําคัญ (2) การเพ่ิมประสิทธิภาพการอํานวย
ความสะดวกทางการคาและโลจิสติกส เพื่อกระตุนการสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจใหกับประเทศ (3) การเพิ่มศักยภาพ
ผูใหบริการโลจิสติกส เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของสาขาการผลิตเปาหมายของประเทศ (4) การพัฒนา
กําลังคนและระบบขอมูลดานโลจิสติกส เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
ของประเทศ (5) การสรางความรวมมือของโซอุปทานระหวางภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ เพื่อเสริมสราง
ความเขมแข็งแกภาคการผลิตของประเทศ และ (6) การพัฒนาเสนทางการคาและชองทางการกระจายสินคาและ
บริการหลักของประเทศ เพื่อตอบสนองความตองการของตลาดคูคาหลัก

การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ของไทย
 นายกรัฐมนตรีไดมอบหมายให สศช. รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ อาทิ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง
พาณิชย กระทรวงการคลัง สํานักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ สถาบันวิจัย
และพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน) เปนตน โดย สศช. เปนเจาภาพหลัก จัดประชุมระดม

ความคิดเห็น SMEs ในกลุมอุตสาหกรรมตางๆ เพ่ือนําขอมูลจากการประชุมระดมความคิดเห็นมาใชในการกําหนดกรอบ
การวิเคราะหและเลือกกลุมอุตสาหกรรมท่ีตองการความชวยเหลือจากภาครัฐ โดยพิจารณาจากโครงสรางและสถานะ
ปจจุบันของ SMEs ไทยในอุตสาหกรรมตางๆ วิเคราะหปจจัยสําคัญท่ีกระทบตอ SMEs ปญหาอุปสรรคและ
ความชวยเหลือท่ีตองการจากภาครัฐ กําหนด Strategic Positioning และมาตรการ/ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อให
ความชวยเหลือแก SMEs ในแตละกลุมอุตสาหกรรมตอไป 

แผนประชากรในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 

(พ.ศ. 2555 - 2559)
 สศช. ไดจัดทําการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583 ระดับประเทศ โดยใช

สํามะโนประชากรและเคหะของสํานักงานสถิติแหงชาติ พ.ศ. 2553 เปนฐานในการคาดประมาณ พบวา การเปล่ียนแปลง
โครงสรางประชากรไทยที่มีวัยเด็กและวัยแรงงานลดลง ขณะที่ผูสูงอายุเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง ทําใหประเทศไทยเขาสูสังคม
สูงอายุ สงผลตอการรักษาระดับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงไดนําการเปล่ียนแปลงโครงสรางประชากร
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ดังกลาว มาจัดทําแผนประชากรในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) เพื่อสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรของประเทศในอนาคตที่มีผลตอการพัฒนา
ประเทศ พรอมทั้งขับเคล่ือนแผนไปสูการปฏิบัติ ซึ่งประกอบดวย 3 ยุทธศาสตร

 1.  ยุทธศาสตรการสงเสริมใหประชากรไทยทุกคนเกิดมามีคุณภาพ 
พรอมที่จะพัฒนาไดอยางเต็มศักยภาพเมื่อเติบโตขึ้น โดยมุงสงเสริมอนามัย
เจริญพันธุ ที่ดีในกลุ มประชากรทุกชวงวัย และสงเสริมใหประชากรไทยที่มี
ความพรอมใหมีบุตรเพิ่มขึ้น ดวยการปรับปรุงมาตรการจูงใจและกฎระเบียบ
ตางๆ ของภาครัฐและสถานประกอบการใหเอื้อตอการมีบุตรและลดอุปสรรค
ตอการมีบุตร 

 2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพประชากรไทยทุกชวงวัย เพื่อเปน
พลังตอการเจริญเติบโตของประเทศ โดยมุงพัฒนาการดานการเรียนรูและ
พัฒนาการดานตางๆ คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนศีลธรรมจรรยาอยางตอเน่ือง 
ตอยอด เชื่อมโยง ตั้งแตในชวงวัยแรกเกิดและวัยทารก ประชากรวัยเรียน 
วัยทํางาน และประชากรวัยสูงอายุไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพของตน 
สามารถบริหารจัดการชีวิตของตนเพื่อใหมีชีวิตยืนยาวดวยคุณภาพชีวิตที่ดี 
พึ่งพาตนเองได สรางความม่ันคงในชีวิตใหแกตนเองได และปรับตัวเพื่อรับโอกาส
และพัฒนาภูมิคุ มกันตนเองตอผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ
และสังคมภายในและภายนอกประเทศได สามารถแขงขันไดในภูมิภาคอาเซียน

และตลาดโลก รวมทั้งมีการใชประโยชนจากการเคลื่อนยายประชากรอยางเสรีในภูมิภาคอาเซียนในป 2558 ดวยแนวทาง
การพัฒนาในแตละชวงวัย 

 3. ยุทธศาสตรการเตรียมความพรอมประชากรไทยเขาสูสังคมผูสูงอายุที่มีสวัสดิการทางสังคมอยางยั่งยืน 

โดยมุงเตรียมความพรอมใหกับประชากรไทยเขาสูสังคมผูสูงอายุทั้งในดานปจเจกใหสามารถพ่ึงตนเองไดหลังวัยทํางาน
และเตรียมความพรอมดานระบบการออมและระบบสวัสดิการสังคม เพื่อสรางหลักประกันความมั่นคงในชีวิตใหกับ
ประชากรไทย
 สําหรับการขับเคล่ือน เพื่อใหการนําแผนประชากรฯ ไปสูการปฏิบัติ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 
2555 รับทราบแผนประชากรฯ ตามท่ี สศช. เสนอและใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของใชแผนเปนขอมูลในการกําหนด

รายละเอียดของยุทธศาสตรและแผนการดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของในระยะ 5 ป เพื่อรองรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร รวมท้ังเพื่อสรางความสมดุลของจํานวนประชากรของประเทศตอไป

แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า
 สศช. ในฐานะฝายเลขานุการรวมคณะกรรมการยุทธศาสตรเพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 

(กยน.) ไดนําเสนอ แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ที่ไดผานความเห็นชอบจาก กยน. แลว ใหคณะรัฐมนตรี
พิจารณาใหความเห็นชอบเมื่อวันท่ี 10 มกราคม 2555 โดยเปนแผนแมบทฯ ที่ครอบคลุมพื้นที่ 25 ลุมนํ้าทั่วประเทศ 
ซึ่งเปนการวางแผนแกปญหาตั้งแตตนนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า โดยในพื้นที่ตนนํ้าจะมีการปลูกปาเพื่อชะลอและซับนํ้า 

ในพื้นที่กลางนํ้าจะมีการจัดทําพื้นท่ีรับน้ํานองเพื่อเก็บกักนํ้า และในพื้นที่ปลายน้ําจะมีการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ํา 
ทําใหเชื่อม่ันวาจะสามารถแกไขปญหาอุทกภัยอยางไดผล ทั้งน้ีแผนแมบทฯ ประกอบดวย 8 แผนงานหลัก ไดแก 
(1) แผนงานฟนฟูและอนุรักษปาและระบบนิเวศ (2) แผนงานการบริหารจัดการเขื่อนเก็บนํ้าหลักและการจัดทํา
แผนบริหารจัดการน้ําประจําป (3) แผนงานฟนฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพส่ิงกอสรางเดิมหรือตามแผนท่ีวางไว 
(4) แผนงานพัฒนาคลังขอมูล ระบบพยากรณ และเตือนภัย (5) แผนงานเผชิญเหตุเฉพาะพื้นที่ (6) แผนงานการกําหนด

พื้นที่รับนํ้านอง และมาตรการชวยเหลือผูที่ไดรับผลกระทบจากการใชพื้นที่เพ่ือการรับนํ้า (7) แผนงานปรับปรุงองคกร
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เพ่ือบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการเบ็ดเสร็จ และ (8) แผนงานสรางความเขาใจและการยอมรับ โดยมีแผนปฏิบัติการ
รองรับ ไดแก แผนปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัยในพ้ืนที่ลุมนํ้าแบบบูรณาการและย่ังยืน ที่ประกอบดวย (1) การลงทุน
ตามแผนปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุมนํ้าเจาพระยา 8 ลุมนํ้า วงเงิน 300,000 ลานบาท (2) การลงทุนตามแผน
ปฏิบัติการพื้นที่ลุมนํ้าอีก 17 ลุมนํ้า วงเงิน 40,000 ลานบาท และ (3) การลงทุนตามยุทธศาสตรเพื่อการฟนฟูและ
สรางอนาคตประเทศ วงเงิน 10,000 ลานบาท ซึ่งรัฐบาลไดตราพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงิน
เพื่อลงทุนวางระบบบริหารจัดการนํ้าและสรางอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 26 
มกราคม 2555 โดยจะดําเนินการกูเงินใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา 1 ป 6 เดือน วงเงิน 350,000 ลานบาท และ 

แผนปฏิบัติการเพื่อบรรเทาปญหาอุทกภัยระยะเรงดวน ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดอนุมัติกรอบวงเงินในการดําเนินการแลว 
รวม 18,110.34 ลานบาท จําแนกเปนแผนงานฟนฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งกอสรางเดิมหรือตามแผนที่วางไว 
12,610.34 ลานบาท แผนงานพัฒนาคลังขอมูล ระบบพยากรณและเตือนภัย 4,500 ลานบาท และแผนงานเผชิญเหตุ
เฉพาะพ้ืนท่ี 1,000 ลานบาท

การเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนในป 2558 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันท่ี 29 มีนาคม 2555 มอบหมายให สศช. รวมกับสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและ
หนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือดําเนินการจัดทํารางแผนแมบทในการดําเนินการเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคม
อาเซียน พรอมกรอบระยะเวลาในการดําเนินการเร่ืองตางๆ โดยใหนําผลการศึกษาวิจัยที่เก่ียวของมาประกอบ
การพิจารณาดําเนินการ แลวนําเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป ซึ่ง สศช. เปนเจาภาพหลักในการพิจารณาการปรับปรุง
แผนปฏิบัติการในสวนของการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนในป 2558 ของสวนราชการตางๆ และไดจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการฯ คร้ังท่ี 1 เม่ือวันท่ี 26 กรกฎาคม 2555 รวมกับคณะรัฐมนตรี หัวหนาสวนราชการระดับปลัดกระทรวง 
และหนวยงานขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน เพื่อนําเสนอผลกระทบเชิงบวก/ลบ 
ซึ่งนายกรัฐมนตรีไดสั่งการและกําหนดผูรับผิดชอบหลักดําเนินการใน 6 เรื่อง คือ (1) วิเคราะหศักยภาพและจัดลําดับ
ความสําคัญของแผนงาน ภายใตเสาเศรษฐกิจ เสาสังคมและวัฒนธรรม และเสาการเมืองและความม่ันคง (2) การเช่ือมโยง

ในภูมิภาคอาเซียน (3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (4) การพัฒนา
ขีดความสามารถของจังหวัดและกลุมจังหวัด (5) การประชุมเชิงปฏิบัติการ
รวมกับภาคเอกชน (6) การสนับสนุนการขับเคล่ือน 3 เสาหลัก และจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการฯ เพื่อจัดทําแผนแมบทการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน

ของไทยตอไป

การขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ

การขับเคลื่อนและขยายผลการประยุกตใชปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
 ตั้งแต ป 2552 สศช. ไดผลักดันใหมีการจัดตั้งมูลนิธิสถาบันวิจัยและ
พัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (มพพ.) ขึ้น เพื่อทําหนาที่

เปนศูนยกลางในการประสานเช่ือมโยงการขับเคล่ือนใหเกิดผลในทางปฏิบัติ 
และไดใช กลไกการขับเคลื่อนในรูปแบบของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
การดําเนินงาน 4 ชุด ภายใต คณะกรรมการมูลนิธิฯ ประกอบดวย 

1) คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ดานการศึกษา 2) คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สูกลุมเด็กและเยาวชน 3) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงภาคธุรกิจเอกชน 4) คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนการประยุกตใชปรัชญา
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ของเศรษฐกิจพอเพียงสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผลการดําเนินงาน การขับเคลื่อนประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงภายใตคณะอนุกรรมการฯ แตละชุดไดใหความสําคัญทั้งในดานการสรางองคความรูและกระบวนการเรียนรู
ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การสรางมาตรฐานการขับเคลื่อนสูการปฏิบัติอยางมีคุณภาพและเปนไป
ในทิศทางเดียวกัน และการเสริมสรางเครือขายความรวมมือดานเศรษฐกิจพอเพียงในแตละภาคสวน ดังนี้
 1. ดานการศึกษา ไดรวบรวมขอมูลเพ่ือสรางองคความรูในการขับเคล่ือนการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา รวมถึงจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนา
ครู กระบวนการจัดการเรียนการสอนและสื่อการเรียนการสอนเพื่อสรางสังคมพอเพียง” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 
รับทราบปญหาอุปสรรค และหาแนวทางการดําเนินงานรวมกันในระยะตอไป พรอมท้ังจัดทําเอกสารองคความรู
ดวยการถอดบทเรียนของสถานศึกษาพอเพียงและสถานศึกษาที่นอมนํามาประยุกตใชจนประสบผลสําเร็จ ตลอดจน
รวมกับภาคีเครือขาย จัดการสัมมนา “การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษาเพื่อการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน จังหวัดยะลา” ทําใหเกิดการขยายผลการขับเคล่ือนในสถานศึกษาทั้ง 3 ระดับเพิ่มขึ้น
 2. ดานเด็กและเยาวชน เสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการนําไป
ประยุกตใชผานกิจกรรมหลากหลาย อาทิ การจัดคายพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพเด็กดวยฐานเรียนรูตางๆ ทั้งในรูปแบบ
ของเกม การแสดงละครสะทอนการประยุกตใชปรัชญาฯ การจําลองสถานการณใหเด็กนําปรัชญาฯ มาใชแกไขปญหา 
รวมถึงการเชิญผูประพฤติปฏิบัติตนจนสําเร็จเปนตัวอยางที่ดีทั้งในดานการดําเนินชีวิต และการนําไปบริหารจัดการธุรกิจ 
กลุมอาชีพตางๆ เลาประสบการณใหเด็กและเยาวชนไดเปดมุมมองของการใชชีวิต เปนการเพิ่มทักษะชีวิตใหกับเด็ก
และเยาวชน การเปดชองทางการสื่อสารทางสื่อ social network อาทิ face book ชื่อ “เครือขายพอเพียง” และ 
“เยาวชนไทย ใจพอเพียง” เพื่อเปนชองทางส่ือสารกับเด็กและเยาวชนท่ีเปนเครือขายของ สศช. เด็กและเยาวชนอ่ืนๆ 
ที่สนใจ รวมถึงคณะอนุกรรมการฯ และหนวยงานภาคีเครือขายทุกภาคสวน ซึ่งสามารถตอเชื่อมโยงเขากับเว็บไซตของ 
สศช.และ มพพ. ได ปจจุบันมีเครือขายมากกวา 1,000 คน และในป 2555 คณะอนุกรรมการฯ อยูระหวางดําเนินโครงการ
ขยายเครือขายการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูกลุมแกนนําเด็กและเยาวชนของสภาเด็กและเยาวชน

ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ และเครือขายชมรมผูปกครองตางๆ นอกจากน้ี ยังเชื่อมโยงเครือขายกับหนวยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชน ซึ่งจะทําใหเด็กและเยาวชนไดพัฒนาความรูความเขาใจในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีการนําไปใช
เปนวิถีชีวิตในวงกวางมากขึ้น
 3. ดานธุรกิจเอกชน ไดรวบรวมรูปแบบการนําใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาคธุรกิจ โดยพบวา มีรูปแบบ

หลากหลายทั้งการดําเนินการภายในองคกร โดยบูรณาการกับแนวทางการบริหารจัดการธุรกิจ เพื่อใหองคกรมีความ
เขมแข็ง พึ่งตนเองไดและมีภูมิคุมกัน การนําใชภายใน supply chain เพื่อสรางความเขมแข็งใหเห็นทั้งหวงโซการผลิต 
ซึ่งจะมีความยั่งยืนในการดําเนินธุรกิจมากกวาการดําเนินการเฉพาะในองคกร และมีผูไดรับประโยชนตลอดหวงโซ
การผลิต และการดําเนินการในรูปแบบความรับผิดชอบตอสังคมที่ขยายกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมไปยังภาคี
ภาคสวนอื่นในสังคม การขับเคลื่อนการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเอกชนจะมีการกําหนด 3 กลุม

เปาหมายท่ีชัดเจนคือ กลุมปฏิบัติดี กลุมรับรูและประสงคจะปฏิบัติแตขาดความม่ันใจ และกลุมรับรู บาง แตยัง



Annual Report 2012
Office of the National Economic and Social Development Board 85

ไมเร่ิมปฏิบัติ โดยกําหนดการขับเคลื่อนใหสอดคลองแตละกลุมเปาหมาย รวมทั้งการจัดทําคุณลักษณะของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือใหธุรกิจไดประเมินการปฏิบัติบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง โดยจําแนกเปนระดับการริเริ่ม การขยายผล 
การพัฒนา นําไปปฏิบัติ เพื่อสงเสริมใหภาคธุรกิจพัฒนาตนเองตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหมากขึ้น
 4. ดานชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชนมีการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เริ่ม

จากตนเอง แลวขยายผลไปยังครอบครัว ชุมชน จากน้ันจึงเช่ือมโยงกับภาคีการพัฒนาตางๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (อปท.) และประชาสังคม และการนําใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ อปท. ที่ประสบความสําเร็จ
ไดดําเนินการตามศักยภาพและภูมิสังคมที่เหมาะสมกับแตละ อปท. และกลุมเปาหมายที่แตกตางกันผานกิจกรรม

ในมิติตางๆ ซึ่ง สศช. และ มพพ. ไดเห็นความสําคัญของการขับเคลื่อนการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดย อปท. 
จึงไดจัดทําโครงการ “พัฒนาระบบสุขภาวะชุมชนบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น” 

ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนา
ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงใหมีความพรอมในการทําหนาที่สรางการเรียนรูและขยายผล และเพื่อสงเสริมใหเกิด
ระบบการจัดการเครือขายที่มีขบวนการขับเคล่ือนการนําใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในขบวนการสรางเสริมสุขภาวะ 
รวมทั้งจัดระบบความรู ในการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทองถิ่นและนําไปเผยแพรสู สาธารณะ 
โดยกําหนดเปาหมาย อปท. ใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในขบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
โดยประชาชน จนเกิดรูปธรรมท่ีเปนแนวทางการดําเนินงานในการขยายเครือขาย อปท. ที่มีความชํานาญในการนําใช

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จํานวนไมนอยกวา 30 ศูนย ในระยะเวลา 3 ป ทั้งน้ี ไดมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“แนวทางการประเมินศักยภาพพื้นท่ีประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ณ เทศบาลตําบลอุโมงค อําเภอเมือง 

จังหวัดลําพูน เม่ือวันที่ 27 – 30 ตุลาคม 2555 เพื่อสรางความเขาใจกับ อปท. ที่จะเขารวมโครงการฯ ถึงวัตถุประสงค 
เปาหมายของโครงการ และเพ่ือให อปท. รวมกันพัฒนาแนวทาง/การประเมินศักยภาพชุมชนทองถ่ินอยางเปนระบบ
ดวยการปฏิบัติงานจริง รวมทั้งรวมกันจัดทําแผนปฏิบัติการเบื้องตนเพื่อนําไปปฏิบัติในพื้นที่ตนเอง

 5. การเผยแพรและประชาสัมพันธ สศช. รวมกับ มพพ. และภาคีเครือขาย จัดประชุมและจัดแสดงนิทรรศการ 
ภายใตหัวขอ เรื่อง “อะไร คือ เศรษฐกิจพอเพียง” ในเดือนมีนาคม 2555 ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค 

เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เพื่อเผยแพร ใหความรู ขอมูลขาวสาร ตลอดจนความกาวหนาการขับเคล่ือนประยุกตใชปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในมิติตางๆ มีผูเขารวมการประชุมรวมทั้งสิ้นประมาณ 850 คน รวมทั้งจัดทําเอกสารเผยแพร ไดแก 
หนังสือ “จากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ...กวา 1 ทศวรรษ” หนังสือ “ตามรอยพระราชดําริ สูปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง” และจุลสารเก่ียวกับการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในมิติตางๆ ทั้งนี้ จากการทบทวน
การดําเนินงานในดานตางๆ ดังกลาว พบวา การขับเคล่ือนประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระยะตอไป 
ของ สศช. ควรใหความสําคัญกับการดําเนินการรวมกับภาคีเครือขายทุกภาคสวนอยางเขมขน ในการขับเคล่ือน
การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูกลุมตางๆ อยางกวางขวางมากยิ่งขึ้น รวมทั้งควรเผยแพรปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงซ่ึงมีความเปนสากลไปยังตางประเทศอยางตอเนื่อง และการเปดเวทีสาธารณะอยางสมํ่าเสมอ 

ทั้งระดับประเทศ ระดับภาค และระดับชุมชนทองถิ่น
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การประสานพลังวุฒิอาสาธนาคารสมองและภาคีการพัฒนาเพื่อสรางความเปนธรรมในสังคม
 การดําเนินโครงการประสานพลังวุฒิอาสาธนาคารสมองและภาคีการพัฒนาเพ่ือสรางความเปนธรรมในสังคม 
เปนการตอยอดการขับเคล่ือนและขยายผลปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมภายใต
ยุทธศาสตรของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 โดยใชกลไกการปฏิบัติงานของวุฒิอาสาธนาคารสมอง
รวมกับภาคีเครือขายในพื้นท่ีที่มีความพรอมในการดําเนินงาน โดยดําเนินการใน 4 ภาค 8 จังหวัด ไดแก จังหวัดเชียงราย 
ลําปาง มหาสารคาม นครราชสีมา ราชบุรี เพชรบุรี สุราษฎรธานี และพัทลุง 
 ในป 2555 วุฒิอาสาธนาคารสมองขับเคลื่อนงานอยางสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 11 ไดแก ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต โดยการสงเสริมการสอนดวยทฤษฎี
การสรางสรรคดวยปญญา สูสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) การสงเสริมการเรียนรู
อยางมีคุณภาพและย่ังยืน อนุรักษสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน ดวยการสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีนิสัยใฝรู 
สงเสริมการเรียนรวมกันของคนตางวัย และการเรียนรูผานส่ือและกิจกรรมตางๆ ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยง
กับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม ดวยการอบรมใหความรูผูนําชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผู นําชุมชนและชุมชนในการเตรียมความพรอมการเข าสู ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในพื้นที่ เขตเศรษฐกิจ
ตามแนวชายแดน ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงานแกชุมชน เชน 
การผลิตและใชเตาชีวมวล การสงเสริมอาชีพภาคเกษตร การปลูกผักปลอดสารพิษ การเล้ียงปลาในกระชัง เปนตน 
ยุทธศาสตรการเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการปญหาของชุมชนดวยตนเอง เชน 
การสงเสริมการปลูกปาและการจัดการปาชุมชน สงเสริมชุมชนดําเนินกิจกรรมธนาคารตนไม การพัฒนาครัวเรือน
เปนแหลงเรียนรูการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนตน

 ผลจากการดําเนินงานท่ีผานมาพบวา 1) วุฒิอาสาธนาคารสมองมีการขับเคล่ือนงานในเชิงยุทธศาสตรมากขึ้น 
ซึ่งประเด็นการขับเคลื่อนการพัฒนามีความหลากหลายสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของชุมชน 
และทิศทางการพัฒนาของจังหวัดและประเทศ โดยจัดทําแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนงานที่มีทิศทาง เปาหมาย วิธีการ 
และกิจกรรมที่นําไปสูการบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่ชัดเจน 2) การขับเคล่ือนการดําเนินงานรวมกับภาคีเครือขาย
ทั้งในจังหวัดและระหวางจังหวัด ทําใหวุฒิอาสาธนาคารสมองมีการสรางเครือขายใหม 3) การดําเนินงานของวุฒิอาสาฯ 
เปนการคนหาแกนนําเพื่อตอยอด ขยายผลการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใช เพื่อเปนตนแบบ
ใหกับคนในชุมชน 4) ความสําเร็จจากการดําเนินงานเกิดจากวุฒิอาสาฯ มีความรู ประสบการณ ความชํานาญ และเขาใจ
บทบาทของตนเอง ประกอบกับชุมชน/พื้นท่ีเปาหมายมีความเขมแข็ง และเห็นความสําคัญในการพัฒนาชุมชนของตนเอง 

และ 5) ขอจํากัดในการดําเนินงานของวุฒิอาสาฯ คือ การหนุนเสริมจากหนวยงานหลัก ความไมพรอมของชุมชน/พื้นที่ 
และการขาดความเขาใจในบทบาทวุฒิอาสาฯ สงผลใหวุฒิอาสาฯ ไมสามารถขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
และการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติไดอยางแทจริง 
 สําหรับการดําเนินงานในระยะตอไป มุงเนนการสรางเสริมศักยภาพของวุฒิอาสาฯ ใหมีความรูในแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 11 เพ่ือใหสามารถเปนตัวแทนในการขยายความรู ความเขาใจแกชุมชน สงเสริมการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 11 สูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม มุงใหชุมชนพึ่งพาตนเองเปนหลัก และเผยแพรประชาสัมพันธผลงานวุฒิอาสา

ธนาคารสมองอยางตอเนื่อง ผานสื่อตางๆ ในหลากหลายชองทาง เพื่อสรางการรับรูสูสาธารณะตอไป

การขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนสูการเติบโตสีเขียว
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 ไดวางแนวทางการพัฒนาโดยมุงการพัฒนาประเทศ
สูความสมดุลและยั่งยืน โดยยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ไดใหความสําคัญกับ

การมุงสูการเปนเศรษฐกิจและสังคมคารบอนตํ่าและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม หรือการเปนสังคมสีเขียว สศช. จึงไดศึกษา
จัดทําขอเสนอแนวทางการขับเคล่ือนภาคเกษตร การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางบูรณาการ โดย

มแีนวทางการดําเนนิงาน 3 แนวทางหลัก ประกอบดวย 1) แนวทางการขับเคลือ่นภาคการเกษตร 2) แนวทางการขับเคลือ่น
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การจัดการภาคปาไม และ 3) แนวทางการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะแบบไรของเสีย และเพื่อสนับสนุนใหเกิดการ
ขับเคลื่อนแนวทางดังกลาวอยางเปนรูปธรรม ในปงบประมาณ 2555 สศช. ไดจัดทําโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน
สูการเติบโตสีเขียว ที่มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือเรียนรูและสนับสนุนการขับเคล่ือนการพัฒนาของหมูบาน / ชุมชนนํารอง 
ใหสามารถจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนสูการเติบโตสีเขียว ภายใตความรวมมือระหวางภาครัฐ 
ภาคเอกชน และชมุชน 
 สศช. ไดคัดเลือกบานสมานมิตร หมู  2 ตําบลกะเฉด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง เปนชุมชน
นํารอง โดยไดรวมกับแกนนําบานสมานมิตรฯ สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคกรมหาชน) และหนวยงานทั้งในสวนกลาง
และพ้ืนที่ ในการระดมความคิดเห็น การสํารวจขอมูล และการดําเนินกระบวนการสนับสนุนใหชาวบานสมานมิตรฯ 
วเิคราะหเงือ่นไขและสภาพแวดลอมภายในบานสมานมิตรฯ เพื่อนําไปสูการจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนา

ชุมชนสูการเติบโตสีเขียว ซึ่งมีโครงการในการขับเคล่ือนชุมชนไปสูการเติบโตสีเขียวทั้งสิ้น 7 โครงการ โดยในปงบประมาณ 
2555 สศช.รวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของสนับสนุนใหมีการขับเคล่ือนโครงการสําคัญภายใตแผนปฏิบัติการฯ ไดแก 

1) การรวมกับศูนยฝกอบรมวนศาสตรชุมชนแหงภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ในการดําเนินโครงการสํารวจและจัดทํา
แผนจัดการปาชุมชนบานสมานมิตรฯ 2) การรวมกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรดําเนินโครงการ
ธนาคารตนไม และ 3) การรวมกับสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดระยอง ดําเนินโครงการสงเสริมการใชปุยชีวภาพ ลดการใช

สารเคมี โดยในสวนโครงการอื่นๆ ภายใตแผนปฏิบัติการฯ สศช. ไดประสานไปยังกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 
และสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดระยอง เพื่อขอความอนุเคราะหในการสนับสนุนการดําเนินโครงการท่ีเหลืออยู
อีก 4 โครงการฯ ตามแผนปฏิบัติการฯ ตอไปแลว

การสนับสนุนโครงการพัฒนาทาเรือน้ําลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวาย
 สศช. ไดรับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2555 ใหจัดทําแผนแมบทการพัฒนาพื้นท่ี
เศรษฐกิจเช่ือมโยงฝงตะวันตกกับโครงการพัฒนาทาเรือนํ้าลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวาย รวมท้ังบูรณาการแผนงานและ
โครงการที่เกี่ยวของ โดย สศช. ไดจัดประชุมหารือหนวยงานที่เกี่ยวของเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 และไดดําเนินการ
ยกรางแผนแมบทการพัฒนาความเช่ือมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจของไทยกับโครงการทวายของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร 
เพ่ือเปนแนวทางการทํางานอยางมีบูรณาการ สําหรับภาครัฐและเอกชนของไทย รวมกับหนวยงานของเมียนมาร ประกอบ
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ดวย 6 แผนงานหลักคือ (1) แผนงานพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานที่สําคัญในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย (2) แผนงาน
พัฒนาอุตสาหกรรมเปาหมายและธุรกิจชุมชน (3) แผนงานพัฒนาไฟฟาและพลังงาน (4) แผนงานพัฒนาสังคมและชุมชน 
(5) แผนงานปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบและขอบังคับ และ (6) แผนงานสนับสนุนทางการเงิน 
 สศช. ไดร วมกับกระทรวงการตางประเทศประสานงานในการเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการ
ของประธานาธิบดีเมียนมาร เมื่อวันท่ี 22-23 กรกฎาคม 2555 ซึ่งนําไปสูการลงนามในบันทึกความเขาใจระหวางรัฐบาล
แหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร วาดวยการพัฒนาที่ครอบคลุมในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษทวายและพ้ืนที่โครงการท่ีเก่ียวของ เม่ือวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 และตอมาในการหารือทวิภาคีระหวาง
นายกรัฐมนตรีกับประธานาธิบดีเมียนมาร เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2555 ระหวางการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ 
สมัยที่ 67 ผูนําทั้งสองฝายเห็นพองกันวาควรประกาศการจัดตั้งกลไกคณะกรรมการรวม 3 ระดับ อยางเปนทางการ
กอนการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 21 ประกอบดวย (1) คณะกรรมการรวมระดับสูงระหวางไทย-เมียนมาร 
(2) คณะกรรมการประสานงานระหวางไทย-เมียนมาร และ (3) คณะอนุกรรมการรวมไทย-เมียนมาร ใน 6 สาขา ไดแก 
(1) โครงสรางพื้นฐานและการกอสราง (2) อุตสาหกรรมเฉพาะดานและการพัฒนาธุรกิจ (3) พลังงาน (4) การพัฒนาชุมชน 
(5) กฎระเบียบท่ีเกี่ยวของ และ (6) การเงิน โดย สศช. ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ฝายเลขานุการของคณะกรรมการรวม
ระดับสูงระหวางไทย-เมียนมาร และคณะกรรมการประสานงานระหวางไทย-เมียนมาร เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทวายและพ้ืนท่ีโครงการที่เกี่ยวของฝายไทย
 ทั้งนี้ คณะกรรมการรวมระดับสูงฯ จะทําหนาที่กําหนดนโยบายการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่
เชื่อมโยงกับฝงตะวันตกและชายฝงทะเลตะวันออกของประเทศไทย และประสานนโยบายเพื่อผลักดันความคืบหนาและ
การดําเนินการตามบันทึกความเขาใจฯ และคณะกรรมการประสานงานรวมฯ จะทําหนาที่พิจารณายุทธศาสตร
ความรวมมือ ติดตามการพัฒนาโครงการ ประสานการดําเนินการตามบันทึกความเขาใจฯ ประสานการดําเนินการ
ของแตละคณะอนุกรรมการ ตลอดจนติดตามประเมินผลความคืบหนาการดําเนินการตามบันทึกความเขาใจฯ 
ซึ่งคณะกรรมการรวมระหวางไทย-เมียนมาร ทุกระดับจะตองดําเนินการเพื่อผลักดันโครงการอยางตอเนื่องในชวง 3-5 ป
ขางหนา
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การขบัเคลือ่นภายใตกรอบทิศทางการพฒันาอนุภมูภิาค GMS ทศวรรษหนา 
 ตามผลการประชุมระดับรัฐมนตรี 6 ประเทศลุมแมนํ้าโขง ครั้งที่ 18 และการจัดทํากรอบการลงทุนระดับภูมิภาค 
โดย สศช. ในฐานะฝายเลขานุการและหนวยงานประสานหลักของไทย ในการขับเคลื่อนแผนงานการพัฒนาความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง 6 ประเทศ (GMS) ไดมีผลการดําเนินงานที่สําคัญ ในป 2555 ดังนี้
 1. การขับเคลื่อนความรวมมือระหวางไทยและประเทศลุมแมนํ้าโขงในระดับนโยบาย โดยมีการประชุมสําคัญ 
ไดแก 1) การประชุมเวทีหารือเพื่อการพัฒนาแนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจ ณ กรุงมัณฑะเลย สาธารณรัฐแหงสหภาพ
เมียนมาร ระหวางวันท่ี 28 มิถุนายน 2555 2) การฉลองความรวมมือแผนงาน GMS ครบรอบ 20 ป เม่ือวันที่ 14 กันยายน 

2555 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟลปิปนส และ 3) การประชุมระดบัรฐัมนตร ีGMS ครัง้ที ่18 ณ นครหนานหนิง มณฑลกวางสี 
ระหวางวันที่ 11-12 ธันวาคม 2555 โดยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒนธํารง บุญทรงไพศาล) 
ปฏิบัติหนาที่รัฐมนตรี GMS ของไทย พรอมดวยผูบริหาร สศช. และคณะผูแทนไทยไดรวมพิจารณาประเด็นสําคัญ
ในเรื่องทิศทางการจัดทํากรอบการลงทุนของภูมิภาค ซึ่งมีกําหนดแลวเสร็จในป 2556 เพื่อดึงดูดการลงทุนในภูมิภาค
ใหเกิดการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจเปนรูปธรรม โดยเนนการพัฒนาเมืองและเมืองชายแดน การพัฒนาอุตสาหกรรม
และเขตเศรษฐกิจพิเศษ การเชื่อมโยงหวงโซการผลิต และการพัฒนาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
 2. สศช. ไดรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของและภาคเอกชนผลักดันใหเกิดผลการดําเนินงานสําคัญในสาขา
ความรวมมือตางๆ อาทิ 1) การใหความชวยเหลือ สปป.ลาว เพื่อพัฒนาเสนทางรถไฟทานาแลง-เวียงจันทน และเสนทาง
ภูดู -ปากลาย 2) การเปดเดินรถระหวางไทย-กัมพูชา ณ ดานอรัญประเทศ-ปอยเปต เมื่อเดือนมิถุนายน 2555 
3) การเตรียมการจัดตั้งศูนยประสานงานของภูมิภาคในดานรถไฟ และดานพลังงาน และ 4) การจัดทํายุทธศาสตร
และแผนปฏิบัติการสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย รวมถึงแผนปฏิบัติการเพื่อลดจํานวนผู ติดเชื้อเอดสที่มีการ
เคลื่อนยายใน GMS
 3. การรับฟงความคิดเห็นของระดับพื้นที่และมีสวนรวมพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อรองรับการดําเนินงานความรวมมือ

กับประเทศเพื่อนบาน สศช. ไดรวมกับกระทรวงมหาดไทยจัดประชุมระดมความเห็นของผูแทนจังหวัดในภาคตะวันออก
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันท่ี 8 มิถุนายน 2555 ณ จังหวัดสระแกว โดยเนนความสําคัญในการสรางความเขาใจ
และเตรียมการของทุกภาคสวนเพื่อการดําเนินงานตามแผนงาน GMS และการปรับตัวเม่ือเขาสูประชาคมอาเซียน 
 4.  การพัฒนาเครือขายความรวมมือกับภาคีการพัฒนา และการเผยแพรขอมูลเพ่ือสรางความเขาใจใหกับ
ประชาชน โดย สศช. สรางความรวมมือกับภาคีการพัฒนาและการเช่ือมโยงกับเวทีความรวมมืออื่นๆ เพ่ือผลักดันงาน
ความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานใหเปนรูปธรรม ทั้งในรูปของภารกิจการเปนฝายเลขานุการกรอบความรวมมือประเทศ
ลุมแมนํ้าโขงกับญ่ีปุนในดานเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม และการสนับสนุนประเด็นสําคัญในแผนแมบทการเชื่อมโยง

ระหวางกันในอาเซียน และการจัดทํายุทธศาสตรการเขาสูประชาคมอาเซียน การประชุม World Economic Forum 
(WEF) เปนตน

การขับเคลื่อนแผนงาน IMT-GT ภายใตแผนงานระยะหาปแผนที่สอง 

(IMT-GT Implementation Blueprint 2012-2016) 
 ตามผลการประชุมระดับผูนํา ครั้งที่ 6 แผนงาน IMT-GT เม่ือวันที่ 4 เมษายน 2555 ที่พนมเปญ ซึ่งผูนํา

สามประเทศไดเห็นชอบแผนระยะหาประหวางป 2012-2016 ที่มุงเนนการพัฒนาใน 6 สาขาความรวมมือ โดยมุงเนน
การเชื่อมโยงภายในอนุภูมิภาค IMT-GT และการเช่ือมโยงกับอนุภูมิภาคในอาเซียนดวยกัน เชน GMS และกรอบความรวมมือ
อาเซียนตะวันออก การเชื่อมโยงภายใตแผนแมบทวาดวยความเชื่อมโยงระหวางกันในอาเซียน และการเชื่อมโยงกับ

อนุภูมิภาคขางเคียง เชน BIMSTEC ทั้งนี้ โดยใหความสําคัญกับการริเริ่มขอเสนอโครงการจากระดับพื้นท่ีไดแกจังหวัด
และรัฐซึ่งมีการประสานงานอยางใกลชิดกับสภาธุรกิจ IMT-GT และภาคีการพัฒนาในพื้นที่โครงการ รวมทั้งการขยาย
หุนสวนการพัฒนาจากเดิม ซึ่งไดแกญี่ปุนไปสูภูมิภาคที่มีศักยภาพซ่ึงไดแก เอเชียใตและแปซิฟก โดยมีผลการดําเนินงาน
ที่สําคัญในกรอบ IMT-GT ในรอบป 2555 ดังนี้
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 1. การขับเคลื่อนความรวมมือ 6 สาขาโดยที่ประชุมระดับรัฐมนตรี IMT-GT ครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 
27 กันยายน 2555 ที่มาเลเซีย ซึ่งรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒนธํารง บุญทรงไพศาล) ปฏิบัติหนาที่
รัฐมนตรี IMT-GT ของไทย โดยที่ประชุมรับทราบความกาวหนาโครงการที่เสนอจากระดับมุขมนตรีและผูวาราชการ
จังหวัด ที่สําคัญเชน การพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนเชื่อมโยงระหวางไทยและมาเลเซียในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส-
รัฐกลันตัน โดยใชประโยชนจากสะพานขามแมนํ้าโกลกสามแหงและการเช่ือมโยงสายการผลิตเพิ่มมูลคาสินคาขามแดน 
การพัฒนาศูนยกระจายสินคาระหวางประเทศที่ทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการพัฒนาเสนทางทองเที่ยวตามรอย
หลวงปูทวดระหวางจังหวัดสงขลา-ปตตานี-ยะลาของไทยกับรัฐเกดะห-รัฐเประ-รัฐกลันตันของมาเลเซีย รวมทั้งการเรงรัด
โครงการตามแผนระยะหาปที่สําคัญอื่นๆ เชน การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑฮาลาล IMT-GT การติดตามแหลงที่มา
ของสินคาฮาลาลโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การเรงรัดพัฒนาดานชายแดนไทย-มาเลเซียใหมีสมรรถนะทัดเทียมกัน 
เชน ดานสะเดา/บูกิตกายูฮิตัม ดานบานประกอบ/ดูเรียนบุหรง ดานบูเกะตา/บูกิตบุหงา การกอสรางทางพิเศษระหวางเมือง

ที่หาดใหญ-สะเดาเพื่อเชื่อมโยงกับ North-South Highway ของมาเลเซีย การกอสรางทาเรือนาเกลือ จังหวัดตรัง

 2. การเรงรัดการจัดตั้งศูนยประสานความรวมมืออนุภูมิภาค IMT-GT (Centre for IMT-GT Subregional 
Cooperation: CIMT) เพือ่เปนสาํนักงานเลขานุการของกรอบ IMT-GT ในการประสานการขับเคล่ือนแผนระยะหาป
ระหวางองคกรตางๆ ของกรอบการใหขอแนะนําในการกลั่นกรองขอเสนอโครงการใหม และการสรรหาหุนสวน
การพัฒนาที่มีศักยภาพใหแกกรอบ IMT-GT โดยที่ประชุมรัฐสภาใหความเห็นชอบกรอบความตกลงการจัดตั้งศูนย
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555

 3. การขับเคล่ือนแผนดําเนินงานของกรอบ IMT-GT โดยเวทีระดมความเห็นระหวางสวนกลางและพ้ืนที่ 
โดย สศช.รวมกับกระทรวงมหาดไทยจัดเวทีสัญจรในภาคใตเพื่อสรางความเขาใจท่ีตรงกันเพื่อบูรณาการความรวมมือ
ระหวาง 14 จังหวัดภาคใต สภาธุรกิจ IMT-GT และหนวยงานสวนกลาง จํานวน 2 ครั้ง ณ จังหวัดตรังและจังหวัดกระบี่

การขับเคลื่อนกรอบความรวมมือในพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซียภายใตกรอบ JDS 
 สศช. เปนเจาภาพจัดการประชุมระดับผูประสานงานโครงการคร้ังที่ 2 ตามกรอบแผนงานภายใตคณะกรรมการ
วาดวยยุทธศาสตรรวมในการพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย (Thailand – Malaysia Committee on Joint 
Development Strategy for Border Areas : JDS) จํานวน 2 ครั้ง ณ จังหวัดสงขลา (ตุลาคม 2554) และกรุงเทพมหานคร 
(ธันวาคม 2555) เพื่อบูรณาการโครงการพัฒนาขามพรมแดนระหวางไทยและมาเลเซีย ซึ่งมีความรวมมือที่สําคัญ ไดแก 
แผนบูรณาการพัฒนาดานสะเดา-บกูิตกายูฮิตัม แผนบูรณาการดานบานประกอบ-ดูเรียนบุหรง แผนบูรณาการการพัฒนา
พื้นที่เศรษฐกิจชายแดนเบตง-เปงกาลันฮูลู แผนบูรณาการการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนนราธิวาส-กลันตัน 

และการเรงรัดการพัฒนาสะพานขามแมนํ้าโกลกที่อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส-เมืองตุมปต รัฐกลันตัน และสะพาน
ขามแมนํ้าโกลกแหงที่สองที่อําเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส-เมืองรันเตาปนยัง รัฐกลันตัน ทั้งนี้ เพื่อสนองตอดําริ
ของนายกรัฐมนตรี (นางสาวย่ิงลักษณ ชินวัตร) ในการเยือนมาเลเซียอยางเปนทางการเมื่อวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2555) 

ในการเรงรัดการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเชื่อมโยงระหวางประเทศไทยและมาเลเซียและเรงสรางความเชื่อมโยงทาง
เศรษฐกิจชายแดน ซึ่งที่ประชุมระดับรัฐมนตรี JDS ครั้งที่ 3 และที่ประชุมระดับเจาหนาที่อาวุโส JDS ครั้งที่ 6 รับทราบ
ความกาวหนาตามท่ี สศช.รายงานแลวในคราวการประชุมเม่ือวันที่ 14-15 ธันวาคม 2555 ที่จังหวัดภูเก็ต

การขับเคลื่อนยุทธศาสตรภายใตกรอบอาเซียน 
 สศช. ไดรับมอบหมายตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2555 ใหจัดทํายุทธศาสตรการเขาสูประชาคมอาเซียน
ของไทย โดย สศช. ไดจัดใหมีการประชุมเชิงปฏิบัติการรวมกับหัวหนาหนวยราชการท่ีเก่ียวของ โดยมีนายกรัฐมนตรี
เปนประธาน ในวันท่ี 26 กรกฎาคม และ 24 ตุลาคม 2555 ในการประชุมดังกลาว สศช. ไดเสนอยุทธศาสตรฯ 8 ขอ ไดแก 
1) การเสริมสรางความสามารถในการแขงขันของสินคา บริการ การคาและการลงทุน 2) การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
การคุมครองทางสังคม 3) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและโลจิสติกส 4) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 5) การพัฒนา

กฎหมาย กฎ และระเบียบ 6) การสรางความรู ความเขาใจ และความตระหนักถึงความสําคัญของอาเซียน 7) การเสริมสราง
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ความม่ันคง และ 8) การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเช่ือมโยงโอกาสจากอาเซียน และใหหนวยงานจัดทําแผนปฏิบัติการ
ตามยุทธศาสตร เพื่อใชเปนกรอบในการจัดสรรงบประมาณในป 2557 นอกจากนี้ สศช. ยังไดรวมกับสํานักงบประมาณ 
จัดการประชุมชี้แจงการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ภายใตแผนยุทธศาสตรประเทศและยุทธศาสตรอาเซียน เมื่อวันที่ 9 
พฤศจิกายน และ 6 ธันวาคม 2555 เพื่อเสนอผลการบูรณาการแผนปฏิบัติการฯ ในเบ้ืองตน

การจัดประชุม World Economic Forum on East Asia 
ป 2555 
 สศช. ในฐานะฝายเลขานุการของคณะอนุกรรมการดานสารัตถะเพ่ือ
เตรียมการจัดประชุม World Economic Forum on East Asia ป 2555 ที่
ประเทศไทย ระหวางวันท่ี 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2555 ตามคําส่ังแตงตั้ง
ของรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน ณ ระนอง) เม่ือวันที่ 29 พฤศจิกายน 2554 
ซึ่งสรุปผลการดําเนินงานไดดังนี้ (1) การกําหนดหัวขอการประชุมและบทบาท
ของนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีในการประชุมรวมกับ World 
Economic Forum (WEF) (2) การจัดงานพบปะระหวางนายกรัฐมนตรีกับ

ภาคเอกชนเพื่อเชิญชวนภาคเอกชนที่มีศักยภาพเขารวมเปนสมาชิก WEF รวมกับ

สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ซึ่งสงผลใหมีบริษัทไทยที่สนใจและไดรับอนุมัติ
ใหเขาเปนสมาชิก WEF เพิ่มขึ้นจากเดิม 8 บริษัท เปน 16 บริษัท (3) การจัดทํา
รายงานความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศไทย (Thailand 
Competitiveness Report 2012) เพื่อใชเปนเอกสารประกอบการประชุมฯ 
และประชาสัมพันธใหผู  เข าร วมการประชุมไดมีความรู ความเขาใจและมี
ความเช่ือม่ันตอประเทศไทยมากย่ิงข้ึน (4) การจัดประชุมคณะอนุกรรมการดาน
สารัตถะเพื่อเตรียมการจัดประชุม World Economic Forum on East Asia ป 
2555 ที่ประเทศไทย จํานวน 3 ครั้ง ระหวางเดือน มกราคม - พฤษภาคม 2555

การประชุมโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม 
 การประชุมคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 6 มีนาคม 2555 ไดพิจารณาเร่ือง โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัย
เพื่ออุตสาหกรรม ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และมีมติมอบหมายใหรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
(นางนลินี ทวีสิน) รับไปพิจารณาทบทวนรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยให สศช. เปนหนวยงานประสานและบูรณาการ
ขอมูลตางๆ ที่เก่ียวของ เพื่อใหโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม มีความชัดเจนในประเด็นตางๆ เชน 
(1) หลักเกณฑเงื่อนไขในการพิจารณาคัดเลือกผูรับทุน (2) การกําหนดสาขาวิชาของทุน และ (3) เงื่อนไขการชดใชทุนหรือ
การทําประโยชนภายหลังจบการศึกษา เปนตน เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของหนวยงานทั้งในภาครัฐและ
ภาคเอกชน ตลอดจนยุทธศาสตรและทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ซึ่ง สศช. ไดเปนเจาภาพในการจัดประสาน
และจัดประชุมหารือ 2 ครั้ง คือ ในวันท่ี 29 มีนาคม 2555 และ 16 พฤษภาคม 2555 และไดนําผลการประชุมมอบหมาย
ใหสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามข้ันตอนตอไป

การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาดานชายแดนไทย-มาเลเซีย พ.ศ. 2552-2561
 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาดานชายแดน
ไทย-มาเลเซีย พ.ศ. 2552-2561 สําหรับใชเปนเคร่ืองมือในการขับเคล่ือนการพัฒนาและบูรณาการแผนงาน/โครงการของ
หนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือการพัฒนาดานชายแดนไทย-มาเลเซีย รวม 9 แหง ใหมคีวามเปนเอกภาพและเปนไปในทิศทาง

เดยีวกัน ประกอบดวย (1) ดานตากใบ (2) ดานสไุหงโก-ลก (3) ดานบูเกะตา (4) ดานเบตง (5) ดานสะเดา (6) ดานปาดังเบซาร 
(7) ดานบานประกอบ (8) ดานวังประจัน และ (9) ดานตํามะลัง และในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 สศช. ไดดําเนินการ
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ติดตามความกาวหนาการดําเนินงานพัฒนาดานของหนวยงานที่เกี่ยวของตั้งแตป พ.ศ. 2552 จนถึงป พ.ศ. 2555 
ซึ่งมีเปาหมายหลักในการพัฒนาใหดานแตละแหงไดรับการพัฒนาใหมีความพรอมดานสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐาน
ที่ทัดเทียมกับประเทศเพื่อนบาน โดยสามารถสรุปผลการดําเนินงานรายดานไดดังนี้

 1. จังหวัดสงขลา มีดานชายแดนจํานวน 3 ดาน ประกอบดวย 

  1.1 ดานสะเดา โครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ 
ประกอบดวย การศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจชายแดน
บริเวณอําเภอสะเดาจังหวัดสงขลา-เมืองบูกิตกายูฮิตัม รัฐเคดาห ระยะที่ 2 
การสํารวจและออกแบบปรับปรุงบริเวณพ้ืนที่ตั้งดาน การศึกษาความ
เหมาะสมและออกแบบรายละเอียดการพัฒนาดานพรมแดนสะเดาแหงใหม 
และมีโครงการที่อยู ระหวางดําเนินการ ประกอบดวย การปรับปรุง
ดานพรมแดนสะเดา การเพ่ิมชองทางรถบรรทุกขนสินคาและอํานวยความ
สะดวกแกนักทองเท่ียว และการศึกษาความเปนไปไดในการกอสราง

ทางพิเศษ (Motorway) ระหวางดานสะเดา-อําเภอสะเดา-อําเภอหาดใหญ 

  1.2 ดานปาดังเบซาร มีการจัดระเบียบและสถานท่ีบริเวณดาน การปรับปรุงซอมแซมถนนทางเขา
ลานคอนเทนเนอร การกอสรางสถานีรถไฟยอยปาดังเบซาร (สถานี 2) และการพัฒนาและฟนฟูชุมชนชายแดนปาดังเบซาร
  1.3 ดานบานประกอบ มีการดําเนินงานที่แล วเสร็จ 

ประกอบดวย การกอสรางสํานักงานชั่วคราวดานบานประกอบ การจัดหาที่ดิน
เพ่ือกอสรางดานบานประกอบระยะที่ 2 และอยู ระหวางดําเนินการ 
ประกอบดวย การกอสรางอาคารที่ทําการดานบานประกอบ และการ
ปรับปรุงทางหลวงสายบานประกอบ-เขตแดน ระยะทาง 4 กิโลเมตร 

 2. จังหวัดนราธิวาส มีดานชายแดนจํานวน 3 ดาน ประกอบดวย 
  2.1 ดานสุไหงโก-ลก โครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ ไดแก 
โครงการปรับปรุงศูนยบริการนักทองเที่ยวบริเวณดานพรมแดนสุไหงโก-ลก 

  2.2 ดานตากใบ โครงการท่ีดาํเนินการแลวเสรจ็ ประกอบดวย การศกึษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด
การกอสรางสะพานขามแมนํา้โก-ลก อาํเภอตากใบ-เปงกาลนักโูบว รฐักลนัตนั การศกึษาออกแบบดานพรมแดนและชุมชนรอบดาน 
แหงที ่4 อาํเภอตากใบ และการกอสรางทาเทยีบแพขนานยนตบรเิวณดานศลุกากรตากใบ สวนโครงการพฒันาศนูยราชการดาน
ชายแดนตากใบ อยูระหวางดําเนินการ 

  2.3 ดานบูเกะตา มีโครงการที่อยูระหวางดําเนินการ ประกอบดวย การกอสรางดานบูเกะตา การปรับปรุง
ทางหลวงเพื่อการทองเที่ยว ระยะทาง 32 กิโลเมตร 

 3. จังหวัดยะลา มีดานชายแดนจํานวน 1 ดาน คือ 
  3.1 ดานเบตง โครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ ประกอบดวย 
การพัฒนาศักยภาพดานการทองเที่ยวและการคาบริเวณดานพรมแดน 

การเพิ่มประสิทธิภาพการอํานวยความสะดวกการคาชายแดน และสงเสริม
การทองเที่ยวดานเบตง และการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 410 
สายยะลา-เบตง เปน 4 ชองจราจร 
 4. จังหวัดสตูล มีดานชายแดนจํานวน 2 ดาน ประกอบดวย 
  4.1 ดานตํามะลัง โครงการทีด่าํเนนิการแลวเสรจ็ ไดแก โครงการ

ปรบัปรงุถนนภายในดานตาํมะลัง 
  4.2 ดานวังประจัน โครงการที่อยูระหวางดําเนินการ ไดแก โครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 4184 
สายควนสะตอ-วังประจัน
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การเตรียมความพรอมเมืองชายแดนภาคกลางเพื่อบูรณาการกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ภายใตประชาคมอาเชียน
 การรวมกลุมการคาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC ) ในป พ.ศ. 2558 
เปนการมุงสรางตลาดและฐานการผลิตของแตละประเทศสมาชิกใหเปนตลาดเดียว โดยใหมีการเคล่ือนยายสินคา บริการ 
การลงทุน แรงงานฝมือ และเงินทุนอยางเสรี ซึ่งประเทศไทยจะตองเตรียมความพรอม ปรับตัว หรือบรรเทาผลกระทบ
จากการแขงขันที่รุนแรง ในปงบประมาณ 2555 สศช. จึงไดจัดทําโครงการศึกษาวิจัย “แนวทางการเตรียมความพรอม
เมืองชายแดนภาคกลางเพื่อบูรณาการกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายใตประชาคมอาเซียน” เปนการศึกษาแบบ In house 
study โดยศึกษาเมืองชายแดนท่ีสําคัญในภาคกลาง ไดแก จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสระแกว และจังหวัดตราด 

 วัตถุประสงคในการศึกษา 
 1. เพ่ือจัดทําแนวทางการพัฒนาเพ่ือบูรณาการกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหวางเมืองชายแดนในพ้ืนที่ศึกษา
ของไทยกับประเทศเพื่อนบานใหสอดคลองกับลักษณะภูมิสังคมและสมรรถนะของพ้ืนที่ 
 2. เปนแนวทางในการสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาภาคกลาง และยุทธศาสตรการพัฒนา
กลุมจังหวัด/จังหวัดไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลเปนรูปธรรม 

 วิธีการศึกษา โดยการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของกับประชาคมอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมท้ัง
สถานะปจจุบันของพื้นที่ศึกษา พรอมทั้งการสํารวจขอเท็จจริงในพ้ืนที่ โดยเชิญหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในพ้ืนที่ 
เชน หนวยงานดานการเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย คมนาคม การศึกษา การทองเที่ยว การตรวจคนเขาเมือง 
สภาอุตสาหกรรมจังหวัด หอการคาจังหวัด สมาคมการทองเที่ยวภายในจังหวัด ประมาณจังหวัดละ 50 คน มารวมประชุม 
Focus Group เพื่อระดมความคิดเห็นในแนวทางการเตรียมความพรอมการเขาสูประชาคมอาเซียนใน 3 หัวขอไดแก 

การปรับปรุงโครงสรางการผลิตใหสอดคลองกับมาตรฐานอาเซียน โดยเฉพาะมาตรฐานดานเทคนิค และมาตรฐาน
ดานสุขอนามัย สิ่งแวดลอม และมาตรฐานดานแรงงานของประเทศท่ีเปนตลาดสงออกสินคาเกษตร อุตสาหกรรมและ
การทองเท่ียว การพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนและเมืองชายแดนใหมีบทบาทการเปนประตูเชื่อมโยงเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่อนบานเพื่อเปนฐานการพัฒนาดานอุตสาหกรรมการเกษตรและการแปรรูป และการทองเที่ยว และ

การเตรียมความพรอมประชาชนในจังหวัดเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 ผลการศึกษา ไดขอสรุปแนวทางการเตรียมความพรอมการพัฒนาเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในระดับจังหวัดที่มีความเห็นสอดคลองกันทุกจังหวัดและท่ีมีรายละเอียดแตกตางกันไปในแตละจังหวัด

ของ 3 ประเด็นหลัก ไดแก 



รายงานประจําป  2555
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ94

 1. การปรับปรุงโครงการสรางการผลิตใหสอดคลองกับมาตรฐานอาเซียน พบวา มีการเตรียมความพรอม
การพัฒนา (1) ดานโครงการสรางการผลิต โดยการยกระดับคุณภาพ และ มาตรฐานการผลิตสินคาใหสอดคลองกับ
ความตองการของผูบริโภคในเวที AEC โดยใหความสําคัญกับการแขงขันดานคุณภาพมากกวาราคา และสงเสริมการลงทุน
ดานการวิจัยและพัฒนา (R&D) การใชความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม (Creativity & Innovation) (2) ดานการบริหาร
จัดการ มีการรวมมือกันอยางจริงจังของภาครัฐและเอกชนในการปรับปรุงแกไขกฎระเบียบ ขั้นตอน พิธีการ และวิธีปฏิบัติ
ที่เปนอุปสรรคตอการลงทุน การบริหารจัดการการใชประโยชนที่ดินใหเหมาะสมสอดคลองกับศักยภาพทางเศรษฐกิจ
และบทบาทระบบชุมชนของพ้ืนท่ี เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงขายบริการพ้ืนฐานใหสมบูรณยิ่งข้ึน และจัดหาแหลงเงินทุน
ชวยลดตนทุนการผลิตในระยะยาว (3) ดานการตลาด มีการสํารวจความตองการของผูบริโภคในแตละประเทศ เปดตลาด
ใหม พัฒนาคุณภาพ และสรางความแตกตางของสินคา (4) ดานการขนสงสื่อสาร มีการพัฒนาระบบสิ่งอํานวยความ
สะดวก การเก็บรักษาสินคาการกระจายสินคา บริการบรรจุภัณฑ และพัฒนาระบบการเผยแพรขอมูลขาวสารใหมีสาระ
ชัดเจน ถูกตอง รวดเร็ว ทั้งในดานขอมูลทางการผลิต การตลาด ราคา และขอมูลอื่นๆ ที่มีความสําคัญ 
 2. การพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนและเมืองชายแดน มีแนวทางการพัฒนาเมืองชายแดนโดย (1) สงเสริม
การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือนิคมอุตสาหกรรมตามแนวชายแดน (2) การขยายฐานการผลิตจากไทยไปสูประเทศ
เพ่ือนบาน (3) พัฒนาระบบโลจิสติกสใหมีประสิทธิภาพ คุณภาพ และทันเวลา และ (4) ยกระดับมาตรฐานการใหบริการ
และอํานวยความสะดวกบริเวณจุดผานแดน
 3. การเตรียมความพรอมประชาชนในจังหวัดเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดย (1) การรวมมือกัน
ระหวางภาครัฐและเอกชนเพื่อสรางองคความรูทั้งดานภาษา ขนมธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศ
เพ่ือนบาน โดยบรรจุไวในหลักสูตรของสถานศึกษาในพ้ืนที่ (2) การพัฒนาความรูและทักษะของแรงงานเพ่ือรองรับ
การดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจสมัยใหม (3) กระจายบริการสาธารณสุขใหครอบคลุม และเหมาะสมตรงกับ
ความตองการที่จะเพิ่มข้ึน (4) จัดระบบการติดตาม และดูแลแรงงานตางดาวใหมีประสิทธิภาพ เพื่อใหสามารถตรวจสอบ
ติดตาม และควบคุมไดมากขึ้นรวมทั้งเปนการลดปญหาดานความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน

การประเมินความพรอมของประเทศไทย (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ในการเสนอตัวเปน

เจาภาพจัดงานมหกรรมโลก World Expo 2020 
 นายกรัฐมนตรีไดมอบหมายให สศช. ศึกษารายละเอียดความพรอมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่ีจะใชเปน
สถานที่จัดงาน World Expo 2020 ใหชัดเจนอีกคร้ังหนึ่ง กอนจะไปรณรงคหาเสียงจากประเทศสมาชิก BIE ประกอบดวย 
6 เรื่องหลักๆ คือ (1) ความคุมคาของโครงการ (2) ดานการบริหารจัดการน้ํา (3) ดานโครงสรางพ้ืนฐานและโลจิสติกส 
(4) ดานบริการพ้ืนฐานและส่ิงอํานวยความสะดวก (5) ดานสถานที่ใชจัดงาน และ (6) ดานรูปแบบการลงทุน โดยเมื่อวันที่ 22 

มิถุนายน 2555 ลศช. ไดนําเสนอผลการศึกษาดังกลาวตอที่ประชุมที่มีนายกรัฐมนตรี เปนประธาน ซึ่งที่ประชุม
ไดมอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรี (นายชุมพล ศิลปอาชา) แตงตั้งคณะทํางานเพ่ือศึกษาทบทวนความเหมาะสม
ของโครงการในเชิงลึกอีกคร้ังหน่ึง โดยเฉพาะประเด็นผลประโยชนที่คนไทยจะไดรับ การบริหารจัดการน้ํา การออกแบบผัง
การจัดงาน และการใชประโยชนพื้นท่ีหลังการจัดงาน
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การติดตามประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

 ● การติดตามประเมินผลการพัฒนาระดับประเทศ ไดแก การติดตามประเมินผลในระยะ 
5 ปของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ การติดตาม
ความกาวหนาการดําเนินงานการพัฒนาความเทาเทียมในมิติชายหญิง

 ● การติดตามประเมินผลการพัฒนาในระดับพื้นที่ ไดแก การติดตามประเมินผล
โครงการแผนจังหวัดและกลุมจังหวัดในภาคเหนือ 
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การติดตามประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
การติดตามประเมินผลการพัฒนาระดับประเทศ

การติดตามประเมินผลในระยะ 5 ปของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) มุงสูการพัฒนาที่ยั่งยืน และความอยูเย็น
เปนสุขรวมกันของคนไทย โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวปฏิบัติควบคูกับการพัฒนาแบบบูรณาการ
ที่ยึดคนเปนศูนยกลาง ผลการพัฒนาในระยะ 5 ปของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 พบวา

 1. สังคมไทยไดนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชอยางกวางขวางทุกภาคสวน 
เกิดความกาวหนา เปนผลจากการสรางความรูความเขาใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยางทั่วถึง ภาคีการพัฒนา
ตื่นตัวและนําไปประยุกตใชอยางกวางขวาง อาทิ ภาครัฐไดนําไปเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายและจัดทําแผนงาน 
โครงการ ภาคเอกชนและวิสาหกิจชุมชนไดปรับกลยุทธการลงทุนเพ่ือใหธุรกิจมีภูมิคุมกันจากความเส่ียง ภาคประชาชน
และชุมชนปรับวิถีการดํารงชีวิตใหสามารถพึ่งตนเองมากขึ้น 

 2. สังคมไทยมีความอยูเย็นเปนสุขรวมกันเพิ่มขึ้น จากระดับตองปรับปรุงรอยละ 66.47 ในป 2549 เปน
ระดับปานกลางรอยละ 70.25 ในป 2554 เนื่องจากเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและเปนธรรมมากขึ้น ความยากจนลดลง 
ชุมชนมีความเขมแข็ง มีการเรียนรูและเกื้อกูลกันมากขึ้น คนไทยมีสุขภาวะและความอบอุนในครอบครัวเพิ่มขึ้น สามารถ
พึ่งตนเอง มีรายไดและท่ีอยูอาศัยม่ันคง และสภาพแวดลอมและระบบนิเวศปรับตัวดีขึ้นเล็กนอย ขณะที่ระดับสังคม
ประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลลดลงอยางตอเนื่อง ไปอยูในระดับตองเรงแกไข เนื่องจากภาพลักษณการคอรัปชั่น
อยูในระดับตํ่าและปญหาความขัดแยงรุนแรงในสังคม

 3. การพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ในภาพรวม พบวา
  การพัฒนาคุณภาพคน การบริการทางสังคมครอบคลุมประชากรเพิ่มขึ้น ระบบบริการตางๆ มีคุณภาพ

สูงขึ้น คนไทยมีโอกาสทางการศึกษามากขึ้น แตคุณภาพการศึกษายังเปนปญหาตอเน่ือง สะทอนจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตํ่ากวารอยละ 50 และมีแนวโนมลดลง บุคลากรการวิจัยและพัฒนามีเพียง 9 คนตอประชากร 10,000 คน ปญหา
อาชญากรรมสําคัญมีแนวโนมลดลง ขณะที่ปญหายาเสพติดยังเปนปญหาที่ตองเรงแกไข

  การพัฒนาชุมชนและแกปญหาความยากจน ชุมชนที่มีความเขมแข็งสามารถจัดสวัสดิการใหแกสมาชิกได
รอยละ 35 และชุมชนที่จัดทําแผนชุมชนในระดับดีมากมีรอยละ 76.39 ของหมูบานทั้งหมด สมาชิกในชุมชนมีโอกาส
เขาถึงแหลงทุนในชุมชนเพิ่มข้ึน ไดจัดตั้งกองทุนหมูบานและชุมชนในอัตราสวนมากกวา 1 กองทุน : 1 หมูบาน กองทุน

ที่เขมแข็งไดรับการจัดตั้งเปนสถาบันการเงินชุมชนทําหนาที่เปนธนาคารในชุมชนรอยละ 2.78 ของกองทุนทั้งหมด
ในป 2554

  การพัฒนาเศรษฐกิจใหสมดุลและย่ังยืน มีความกาวหนาในการสรางภูมิคุมกันของระบบเศรษฐกิจ สงผล
ใหเสถียรภาพเศรษฐกิจอยูในเกณฑดี อัตราการวางงานอยูที่รอยละ 1.20 หนี้สาธารณะตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ
อยูในกรอบวินัยทางการคลัง ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง เงินเฟอตํ่า ขณะที่มีการใชพลังงานหมุนเวียน
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เพิ่มขึ้นรอยละ 12.17 การสงออกของไทยในตลาดโลกเพิ่มขึ้นจากรอยละ 1.08 ในป 2549 เปนรอยละ 1.19 ในชวง
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 

  การสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรและส่ิงแวดลอม พื้นที่ปาในป 2553 เพิ่มเปนรอยละ 33.56 และ
พื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเปนรอยละ 20.22 ของพื้นที่ประเทศ สามารถฟนฟูพื้นที่ที่มีปญหาการชะลางพังทลายได 4.73 ลานไร 
ออกกรรมสิทธ์ิที่ดินดําเนินการได 15.04 ลานไร เพิ่มพื้นที่ชลประทานได 29.60 ลานไรในป 2554 และมีการนํา
ขยะมูลฝอยกลับมาใชใหมไดรอยละ 26 ของปริมาณขยะทั้งหมด
  การเสริมสรางธรรมาภิบาล ภาพลักษณการคอรัปชั่นของประเทศลดลง มีคะแนนเฉล่ีย 3.42 ขณะท่ี
ธรรมาภิบาลของภาคเอกชนไทยดีขึ้นอยางตอเน่ือง องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถจัดเก็บรายไดเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 
7.65 อยางไรก็ตาม การลดอัตรากําลังคนภาครัฐยังไมบรรลุเปาหมาย เน่ืองจากการถายกําลังคนและภารกิจจากสวนกลาง
สูทองถิ่น และมีการจัดตั้งองคกรอิสระเพิ่มข้ึน

การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ไดมอบหมายให สศช. เปนอนุกรรมการและ
เลขานุการของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุมกระทรวงดานเศรษฐกิจ (อ.ค.ต.ป. กลุม
กระทรวงดานเศรษฐกิจ) เพื่อทําหนาท่ีในการสงเสริม ผลักดัน และสอบทานผลการดําเนินงานของสวนราชการในกลุม
กระทรวงดานเศรษฐกิจ เพื่อใหการดําเนินงานของภาคราชการบรรลุตามวัตถุประสงคของ ค.ต.ป. และเปนไปตามหลัก
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ ในรอบป 2555 สรุปไดดังนี้
 1. สอบทานรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการของกลุ มกระทรวงดานเศรษฐกิจ 

รวม 9 กระทรวง ไดแก กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย กระทรวงวิทยาศาสตรฯ 
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ กระทรวงพลังงาน และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
โดยมีประเด็นการสอบทาน 2 กรณี คือ การสอบทานกรณีปกติ ทําการสอบทานใน 5 ดาน ไดแก การตรวจราชการฯ 

การตรวจสอบภายใน การปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ การควบคุมภายในฯ และรายงานการเงิน การสอบทานกรณีพิเศษ 
สอบทานโครงการสําคัญตามนโยบายรัฐบาลหรือตามภารกิจสําคัญของกระทรวงตามที่ ค.ต.ป. ประจํากระทรวงคัดเลือก
 2. จัดทํารายงานการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุมกระทรวงดานเศรษฐกิจ พรอมรายงาน
การประเมินตนเองของ อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวงดานเศรษฐกิจเสนอตอ ค.ต.ป. เพื่อพิจารณา 2 ครั้ง คือ รายงานรอบ 
12 เดือนของป 2554 เสนอ ค.ต.ป. เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2555 และรายงานรอบ 6 เดือนของป 2555 เสนอ ค.ต.ป. 

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2555 ซึ่ง ค.ต.ป. จะประมวลประเด็นขอคนพบ ความเห็น และขอเสนอแนะท่ีไดรับจาก อ.ค.ต.ป.
ทุกคณะ เปนภาพรวมของภาคราชการเสนอตอคณะรัฐมนตรีตอไป 

 อยางไรก็ดี จากการสอบทานรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการของกลุ มกระทรวง
ดานเศรษฐกิจ ในป 2555 พบวา ในภาพรวมไมพบขอบกพรองอยางมีนัยสําคัญที่เปนเหตุใหเชื่อวาหนวยงานไมปฏิบัติตาม
ขอกําหนดในแตละดานของการสอบทาน และหนวยงานราชการมีการปรับปรุงและพัฒนาการจัดทํารายงานดีขึ้น

อยางตอเน่ือง สามารถปฏิบัติตามระเบียบมาตรฐาน และคูมือการดําเนินงานที่กําหนดไดอยางถูกตอง เนื่องจาก ค.ต.ป. 
ประจํากระทรวง มีความเขาใจและคุนเคยกับการจัดทํารายงานมากข้ึน ดังนั้น การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ในระยะตอไป ควรใหความสําคัญกับการติดตามประเมินผลโครงการสําคัญตามนโยบายรัฐบาล (การสอบทานกรณีพิเศษ) 
มากยิ่งขึ้น โดย ค.ต.ป. ประจํากระทรวง ควรคัดเลือกโครงการที่มีความสําคัญและมีผลกระทบสูงอยางแทจริงมาทําการ

สอบทาน เพื่อใหไดความเห็นและขอเสนอแนะในเชิงนโยบายและยุทธศาสตรตอคณะรัฐมนตรีไปกําหนดเปนนโยบาย
การบริหารงานภาครัฐตอไป

การติดตามความกาวหนาการดําเนินงานการพัฒนาความเทาเทียมในมิติหญิงชาย
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรม
ในสังคม ใหความสําคัญเร่ืองความเทาเทียมระหวางหญิงชาย เพื่อใหผูหญิงมีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สงัคม และ

การเมอืงทดัเทยีมกบัผูชาย ประกอบกบัรฐับาลนางสาวย่ิงลักษณ ชนิวัตร มีนโยบายสนับสนุนใหผูหญิงเปนพลังรวมในการ



รายงานประจําป  2555
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ98

พัฒนาประเทศ โดยพัฒนาศักยภาพสตรี สศช.จึงไดติดตามความกาวหนาการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ ปญหา
อุปสรรค และจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเปนประโยชนสําหรับการดําเนินงานในระยะตอไป สรุปไดดังนี้
 ความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 สศช. อยูระหวางการยกรางคูมือการขับเคลื่อน
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 สูการปฏิบัติ พรอมท้ังสรางความรู ความเขาใจกับภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของ ควบคูกับกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ซึ่งไดจัดทําแผนพัฒนาสตรีที่สอดคลองกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 แลว ในสวน

ของการพัฒนาศักยภาพสตรี รัฐบาลไดจัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อสรางโอกาสใหสตรีเขาถึงแหลงเงินทุนสําหรับ
การพัฒนาศักยภาพสตรี และเครือขายสตรี นอกจากนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของไดดําเนินการเสริมสรางเจตคติใหมเพื่อให
สังคมมีความรู ความเขาใจ และยอมรับบทบาทหญิงชาย การพัฒนาศักยภาพสตรีเพื่อเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม 
การคุมครองสิทธิสตรี และการยกระดับการมีสวนรวมของสตรีในกระบวนการตัดสินใจทุกระดับ โดยจัดการสัมมนา 
ฝกอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ ประชาสัมพันธ และศึกษาวิจัยเพื่อสรางความรู ความเขาใจ และความตระหนัก
ในการสงเสริมความเสมอภาคหญิงชายอยางตอเนื่อง
 อุปสรรคในการดําเนินงาน ไดแก 1) เจตคติของสังคมที่ยกยองผูชายเปนใหญ กอใหเกิดปญหาเรื่องศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษยและความเสมอภาคทางเพศ 2) การพัฒนาศักยภาพของผูหญิงยังมีความเหลื่อมลํ้าทางเพศสูง ทําให
ผูหญิงขาดความมั่นคงและขาดโอกาสการมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจทุกระดับ 3) กฎ ระเบียบที่เปนอุปสรรค
ตอการสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย 4) การจัดทําฐานขอมูลแยกเพศยังไมเปนระบบ เขาถึงยาก 5) ปญหาดานการ
บริหารจัดการการขับเคลื่อนการดําเนินงานดานความเทาเทียมหญิงชาย 

 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ประกอบดวย 1) การปลูกฝงคานิยม เจตคติใหมใหคนในสังคมตระหนักถึงศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษยและความเสมอภาคทางเพศ 2) การพัฒนาศักยภาพของผูหญิง โดยสงเสริมการศึกษา การรวมกลุมอาชีพ 
ปรับปรุงกฎหมายที่เปนอุปสรรคตอสตรีในการกาวเขาสูตําแหนงทางการเมืองและการบริหาร 3) จัดทําฐานขอมูลแยกเพศ
ใหครบถวน ถูกตอง รวดเร็ว สามารถเขาถึงและใชประโยชนไดโดยงาย 4) การเพิ่มศักยภาพกลไกการดําเนินงานดานความ
เทาเทียมหญิงชาย สนับสนุนใหผูหญิงมีสวนรวมในกลไกการปรับปรุงและการบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของ
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การติดตามประเมินผลการพัฒนาในระดับพื้นที่
การติดตามประเมินผลโครงการแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจําปของจังหวัดและกลุมจังหวัด ในภาคเหนือ
 ในปงบประมาณ 2555 สศช. ในฐานะฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและ
กลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.น.จ.) รับผิดชอบการวิเคราะหคุณภาพแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด และ
แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดและกลุมจังหวัด รวมถึงพิจารณากลั่นกรองใหความเห็นชอบโครงการตาม

แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดและกลุมจังหวัด ไดดําเนินการติดตามประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปของจังหวัดและกลุมจังหวัดภาคเหนือ ปงบประมาณ 2554 จํานวน 9 โครงการ พบวา การดําเนินโครงการของ

กลุมจังหวัดภาคเหนือมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ กิจกรรมหลักไดสะทอนตัวชี้วัดโครงการอยางชัดเจน 
การจัดสรรงบประมาณเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ การกระจายผลประโยชนโครงการครอบคลุมทุกจังหวัด
ในกลุมจังหวัด และมีภาพลักษณการดําเนินโครงการที่โปรงใส ไมมีการตอตานคัดคานหรือขอรองเรียนจากการดําเนิน
โครงการ อยางไรก็ตาม บางโครงการมีความลาชาในการดําเนินงานจากปญหาการเบิกจายงบประมาณ เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงกิจกรรมโครงการที่ตองไดรับความเห็นชอบจาก กนจ. จึงสามารถดําเนินการได 
 ขอเสนอแนะ หลักเกณฑของ กนจ. ในการจัดทําโครงการ ตองมีความชัดเจนในกิจกรรมของโครงการและแจงให

กลุ มจังหวัดทราบลวงหนา รวมทั้งมีความชัดเจนในระเบียบปฏิบัติและการมอบอํานาจใหผู ว าราชการจังหวัดใน
การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ดําเนินการและกิจกรรมโครงการเพ่ือความรวดเร็วในการดําเนินการ สงเสริมใหเกิดการบูรณาการใน

กลุมจังหวัดอยางแทจริง สนับสนุนภาคเอกชนเขามีสวนรวมในการดําเนินโครงการดานการตลาดและการเช่ือมโยงกับกลุม
ประเทศ GMS ใหมากข้ึน กําหนดแนวทางและหนวยงานรับผิดชอบที่ชัดเจนในการติดตามประเมินผลโครงการทั้งใน
ระดับโครงการและภาพรวมยุทธศาสตรกลุมจังหวัด และกลุมจังหวัดควรใหความสําคัญกับการบริหารจัดการโครงการเมื่อ

โครงการสิ้นสุดลง โดยเฉพาะโครงการประเภทกอสรางควรถายโอนใหหนวยงานในพื้นที่เปนผูรับผิดชอบบริหารจัดการ
โครงการเพื่อใหโครงการเกิดประโยชนไดอยางตอเนื่อง
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การวิเคราะหและเสนอความเห็นตอรัฐบาล

 ● ในป 2555 สศช. ไดเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 
  จํานวน 558 เ ร่ือง แบงเป น ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานเกษตร 
  ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานโครงสรางพื้นฐาน ดานการกระจายอํานาจ 
  และดานความมั่นคง
 ● การวิเคราะหและพิจารณางบลงทุนรัฐวิสาหกิจเพ่ิมเติม ประจําปงบประมาณ 2555 
  จํานวน 73 เร่ือง 
 ● การวิเคราะหโครงการโครงสรางพื้นฐานที่สําคัญ เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรี
  พิจารณา 138 เร่ือง โดยสาขาขนสงและโลจิสติกสมากที่สุด รองลงมาคือ 
  ดานรัฐวิสาหกิจ สาขาพลังงาน สาขาการสื่อสาร และสาขาสาธารณูปการ ตามลําดับ 
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การวิเคราะหและเสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรี

การเสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรี
 ในปงบประมาณ 2555 สศช. จัดทําความเห็นในสวนที่เกี่ยวของเพื่อเสนอประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี รวมท้ังสิ้น 558 เรื่อง แบงเปน (1) ดานเศรษฐกิจ (2) ดานสังคม (3) ดานเกษตร (4) ดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม (5) ดานโครงสรางพืน้ฐาน (6) ดานการกระจายอํานาจ และ (7) ดานความม่ันคง แบงเปน
 1. ดานเศรษฐกิจ ประกอบดวย เรื่องการเงิน การคลัง การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
และเศรษฐกิจระหวางประเทศ เรื่องที่สําคัญ เชน 1) การทบทวนกลไกการขับเคล่ือนนโยบายเศรษฐกิจสรางสรรค 2) การ
แกไขหลักเกณฑมาตรการสินเชื่อเพื่อพัฒนาระบบปองกันอุทกภัยโดยธนาคารออมสิน 3) การดําเนินการกอสรางระบบ
ปองกันนํ้าทวมนิคมอุตสาหกรรมที่การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) 4) ปรับปรุงหลักเกณฑมาตรการสินเชื่อ
เพื่อชวยเหลือผูประกอบการ SMEs ที่ไดรับผลกระทบจากอุทกภัย 5) การซื้อหุนเพิ่มทุนของบรรษัทประกันตอแหงเอเชีย
โดยรัฐบาลไทย 6) โครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลังป พ.ศ. 2555/56 เปนตน
 2. ดานสังคม ไดแก
  2.1 การศึกษา ที่สําคัญเชน 1) การดําเนินโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใชคอมพิวเตอรพกพา 
2) ขอเสนอแนะแนวทางปองกันและแกไขปญหาการทุจริตเกี่ยวกับการซื้อขายประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
3) โครงการจัดตั้งสถานศึกษาลักษณะพิเศษและแหลงเรียนรูทางดานวิชาการ ภาษา สังคมและศิลปวัฒนธรรม 4) แนวทาง
การดําเนินงานเกี่ยวกับ “กองทุนตั้งตัวได” ตามนโยบายรัฐบาล เปนตน

  2.2 สุขภาพ ที่สําคัญเชน 1) แผนยุทธศาสตรชาติการพัฒนาภูมิปญญาไทสุขภาพวิถีไท ฉบับท่ี 2 
(พ.ศ. 2555-2559) 2) แผนแมบทการแกปญหาและการพัฒนางานสาธารณสุขชายแดน พ.ศ. 2555-2559 
3) แผนยุทธศาสตรเตรียมความพรอมปองกัน และแกไขปญหาโรคอุบัติใหมแหงชาติ (พ.ศ. 2556-2559) 4) แผนพัฒนา
สุขภาพแหงชาติ ฉบับท่ี 11 พ. ศ. 2555-2559 เปนตน

  2.3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุมครองทางสังคม ที่สําคัญเชน 1) ขอความเห็นชอบปรับอัตราเงิน
ตอบแทนพิเศษรายเดือนใหแกพนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เส่ียงภัยจังหวัดชายแดนภาคใต 2) ปริญญารวมวาดวยความ
รวมมือระหวางรัฐมนตรีประเทศในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขงวาดวยการตอตานการคามนุษย ฉบับที่ 2 3) การดําเนิน
โครงการพัฒนาทางเลือกเพื่อชีวิตความเปนอยูที่ยั่งยืนไทยเมียนมาร (พ.ศ. 2555-2561) 4) ขอความเห็นชอบราง

แผนพัฒนาสตรีในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 5) (ราง) แผนพัฒนา
การกีฬาแหงชาติ ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2555-2559) 
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  2.4 ผูสูงอายุและแรงงาน ที่สําคัญเชน 1) การกําหนดอัตราเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 2) การพิจารณากําหนด
อัตราคาจางข้ันตํ่า ป 2555 3) แผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2555-2559 4) แผนแมบท
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานแหงชาติ ( พ.ศ. 2555-2559) 5) แผนพัฒนากําลังคน
ในระดับประเทศ พ.ศ. 2555-2559

 3. ดานเกษตร ที่สําคัญเชน 1) รายงานผลการดําเนินการโครงการรับจํานําขาวเปลือกนาป ปการผลิต 2554/55 
และพิจารณาปริมาณและวงเงินโครงการรับจํานําขาวเปลือก ปการผลิต 2555/2556 2) ขอยกเวนการปฏิบัติตาม
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 13 พฤษภาคม 2552 สําหรับมันสําปะหลัง มาตรการขาวโพดเล้ียงสัตว ป 2555/56 3) แนวทาง
แกไขปญหาราคายางพารา 4) การสงเสริมและสนับสนุนใหสหกรณเปนวาระแหงชาติ เปนตน 

 4. ดานทรัพยากรและส่ิงแวดลอม ที่สําคัญไดแก 
  4.1 ทรัพยากรธรรมชาติ ที่สําคัญเชน 1) ราง พ.ร.บ.แกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... (แกไขเพิ่มเติมมาตรา 59 ทวิ แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน) 2) ราง พ.ร.บ.สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล

และชายฝง พ.ศ. .... 3) แนวทางสําหรับการดําเนินโครงการปองกันปญหาจากอุทกภัยในพื้นที่ชุมนํ้า 4) แนวทางการอนุรักษ
และใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืนโดยการมีสวนรวมของภาคธุรกิจ 5) กรอบแนวทางการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการบูรณาการการบริหารจัดการที่ดินเชิงระบบ เปนตน
   4.2 ทรัพยากรนํ้า ที่สําคัญเชน 1) การติดตามประเมินผลโครงการใหความชวยเหลือ ฟนฟู เยียวยาผูไดรับ
ผลกระทบจากสถานการณอุทกภัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2554-2555 2) โครงการปองกันปญหาอุทกภัยตนนํ้า กลางนํ้า
และปลายน้ํา 3) รางประกาศเชิญชวนผูสนใจรวมเสนอกรอบแนวคิดเพื่อออกแบบกอสรางระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้าอยางยั่งยืน 4) ระบบแกไขปญหาอุทกภัยของประเทศไทย (รางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย
การบริหารโครงการและใชจายเงินกูเพื่อวางระบบบริหารจัดการนํ้าและสรางอนาคตของประเทศ 5) รางระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัยแหงชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....) เปนตน
  4.3 สิ่งแวดลอม ที่สําคัญเช น 1) ร าง พ .ร .บ . การจัดการนํ้าเสียและมูลฝอย พ .ศ . ... . 
2) ทาทีประเทศไทยสําหรับการประชุมสหประชาชาติวาดวยการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2012 3) กรอบการเจรจา
ของประเทศไทยสําหรับการประชุมคณะกรรมการเจรจาระหวางรัฐบาลในการพัฒนามาตรการทางกฎหมายระหวาง
ประเทศดานการจัดการสารปรอท 4) แผนจัดการมลพิษ พ.ศ.2555-2559 กําหนดเขตพื้นที่จัดการน้ําเสีย 5) ขออนุมัติ
การดําเนินโครงการบําบัดนํ้าเสียเทศบาลนครออมนอย จังหวัดสมุทรสาคร เปนตน
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 5. ดานโครงสรางพื้นฐาน ที่สําคัญไดแก

  5.1 สาขาขนสงและโลจิสติกส ที่สําคัญเชน 1) การรับภาระการลงทุนโครงการระบบขนสงทางรถไฟ
เชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีรับสงผูโดยสารอากาศยานในเมือง (Airport Rail link) 2) การพัฒนาพ้ืนที่เชิงพาณิชย
และการบริการสาธารณะควบคูกันไปตามแผนแมบทการพัฒนาพื้นที่ในเขตทางพิเศษ 3) ขอความเห็นชอบหลักการ
โครงการกอสรางเขื่อนยกระดับนํ้าในแมนํ้าเจาพระยาและนานเพ่ือการเดินทางเรือของกรมเจาทา 4) ขออนุมัติหลักการ

ใหกรมการขนสงทางบกดําเนินโครงการศูนยเปลี่ยนถายรูปแบบการขนสงสินคาเชียงของ จังหวัดเชียงราย 5) โครงการพัฒนา
ที่ราชพัสดุบริเวณสถานีขนสงหมอชิต 6) โครงการกอสรางทาอากาศยานเบตง อําเภอเบตง จังหวัดยะลา ของกรมการบิน
พลเรือน 7) การชดเชยผลกระทบดานเสียงจากการดําเนินงานทาอากาศยานสุวรรณภูมิ และการขออนุมัติเงื่อนไขพิเศษ 
(Special Conditions) เพื่อออกหนังสือรับรอง (Letter of Assurance) 8) การขออนุมัติใหใชขอสัญญาอนุญาโตตุลาการ
ในสัญญาการจัดหาเงินกู เพื่อชําระคาเครื่องบินแอรบัส A 380-800 จํานวน 3 ลํา ของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
เปนตน

  5.2 ดานรัฐวิสาหกิจ ที่สําคัญเชน 1) ขอเสนอการรับเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ ประจําปงบประมาณ 
2555 ของการรถไฟแหงประเทศไทย 2) แกไขสัญญาวาจางเอกชนดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่ไดรับผลกระทบจากการ
ปรับอัตราคาจางขั้นตํ่า 3) ขออนุมัติเงินกูเพื่อนําไปชําระหน้ีคานํ้ามันเชื้อเพลิงและคาเหมาะซอมปงบประมาณ 2556 
ขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 4) ขอความเห็นชอบการแกไขปญหาของบริษัท ไมอัดไทย จํากัด เปนตน 

  5.3 สาขาพลังงาน ที่สําคัญเชน 1) แนวทางการแกไขปญหาราษฎร 5 หมูบานในพ้ืนที่อําเภอแมเมาะ 
จังหวัดลําปาง รองเรียนขออพยพ 2) ขออนุมัติจายเงินคาชดเชยเปนกรณีพิเศษแกราษฎรที่ไดรับผลกระทบจากการ
กอสรางโครงการไฟฟาพลังนํ้าเข่ือนลําปะทาว อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ 3) โครงการยายเคร่ืองผลิตไฟฟากังหันแกส
จากโรงไฟฟาหนองจอกและโรงไฟฟาลานกระบือไปติดตั้ง ณ กรุงยางกุ ง สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร 

4) แผนยุทธศาสตรการกํากับกิจการพลังงาน ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) รวมทั้งแผนการดําเนินงาน งบประมาณรายจาย 
และประมาณการรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เปนตน 

  5.4 สาขาส่ือสาร ที่สําคัญเชน 1) การยายที่ตั้งสํานักงานภูมิภาคเอเชียแปซิฟกของสหภาพโทรคมนาคม
ระหวางประเทศ 2) รางแผนแมบทเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศของประเทศไทย ป พ.ศ. 2555-2558 เปนตน
  5.5 สาขาสาธารณูปการ ที่สําคัญเชน 1) ขออนุมัติใหเอกชนรวมงานในโครงการพัฒนาท่ีดินบริเวณพ้ืนที่
สยามสแควรบางสวน (อาคารกลุม L) ตามพระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการ
ของรัฐ พ.ศ. 2535 2)รางพระราชบัญญัติการประกอบกิจการประปาเอกชน พ.ศ. .... เปนตน

 6. ดานการกระจายอํานาจ ที่สําคัญเชน 1) (ราง) แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. .... และ (ราง)แผนปฏิบัติการฯ (ฉบับที่ 3) รางพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น 
(ฉบับที่...) พ.ศ. ... 2) การขอสนับสนุนงบประมาณเพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแกขาราชการหรือพนักงาน

ทองถิ่นและลูกจางของ อปท. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 3) การปรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของสมาชิกกอง
อาสารักษาดินแดน 
 7. ดานความมั่นคง ที่สําคัญเชน 1) รางแผนรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักรประจําป 2555-2557 
ของกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 2) รางยุทธศาสตรแกปญหาผูหลบหนีเขาเมืองท้ังระบบ 
ของสํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ 3) ขออนุมัติเปล่ียนแปลงรายการกอหน้ีผกูพนัขามปงบประมาณโครงการจัดหาเคร่ือง

ชวยฝกบนิจาํลองเฮลคิอปเตอรโจมต ีแบบ 1 4) ขออนุมัติเรื่องการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ และการเล่ือนขั้นเงินเดือน
เพ่ือชดเชยผู ไดรับผลกระทบของกระทรวงกลาโหม 5) ขออนุมัติกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณโครงการจัดหา
เฮลิคอปเตอรขนาดกลาง สําหรับคนหาและชวยชีวิตในพ้ืนท่ีการรบ ระยะท่ี 1 6) ขอปรับปรุงแกไขหลักเกณฑการกําหนด
สทิธปิระโยชนของสมาชกิกองทนุบําเหนจ็บาํนาญขาราชการ 7) ขออนุมัติกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณโครงการวิจัยและ
พัฒนาระบบจรวดหลายลํากลอง แบบ DTI-1G ระยะท่ี 1 และ 8) ขออนุมัติกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณโครงการ

ปรับปรุงเรือฟริเกต ชุดเรือหลวงนเรศวร ระยะที่ 2 เปนตน
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การวเิคราะหและพิจารณางบลงทนุรฐัวิสาหกจิเพ่ิมเตมิ ประจําปงบประมาณ 2555
 ตามที่ ครม. ไดมอบหมายให สศช. เปนผูพิจารณาการลงทุนที่ขอเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ 2555 ไดแก 
การเปล่ียนแปลง/เพิ่มเติมงบลงทุน สศช.ไดวิเคราะหการลงทุนที่ขอเพิ่มเติม เพื่อเสนอขอความเห็นชอบ ประธาน กก.สศช. 
ในนาม กก.สศช. จํานวนท้ังสิ้น 73 เรื่อง

การวิเคราะหโครงการท่ีสําคัญ
 ในปงบประมาณ 2555 สศช. ไดวิเคราะหโครงการลงทุนขนาดใหญของหนวยงานภาครัฐ เพื่อเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (กก .สศช .) พิจารณาใหความเห็นชอบตามขั้นตอน
แหงพระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ. 2521 รวม 7 เรื่อง ไดแก 
 1. สาขาขนสงและโลจิสติกส จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการจัดซื้อรถโดยสารใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ 
(NGV) จํานวน 3,183 คัน ขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ วงเงินลงทุน รวม 13,162.20 ลานบาท (ไมรวมคาซอมบํารุง
ตลอด 10 ป รวม 15,821.4 ลานบาท) เพื่อจัดหารถโดยสารใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ (NGV) ทดแทนรถโดยสารเดิมที่ใช
นํ้ามันดีเซล ประกอบดวยรถธรรมดาจํานวน 1,659 คนั และรถปรบัอากาศจํานวน 1,524 คนั ระยะเวลาดาํเนินการ 18 เดอืน 
(พ.ศ. 2555 – ต.ค. 2556) 
 2. สาขาพลังงาน จํานวน 6 โครงการ ไดแก 
  2.1 โครงการโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 2 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) วงเงินลงทุน
รวม 22,752.10 ลานบาท เพื่อรองรับความตองการใชไฟฟาที่เพิ่มขึ้นในระยะเรงดวนและเสริมสรางความม่ันคงของระบบ
ไฟฟาของประเทศ โดยการกอสรางโรงไฟฟาพลังความรอนรวม ขนาดกําลังผลิตไฟฟาประมาณ 900 เมกะวัตต ระยะเวลา
ดําเนินงาน 4 ป (พ.ศ. 2555 – 2558)
  2.2 โครงการพัฒนาระบบสงไฟฟาบริเวณจังหวัดเลย หนองบัวลําภู และขอนแกน เพื่อรับซื้อไฟฟาจาก
โครงการในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ของ กฟผ. วงเงินลงทุนรวม 12,060 ลานบาท 
เพ่ือกอสรางระบบสงไฟฟาเฉพาะในเขตประเทศไทยเพื่อรับซ้ือไฟฟาจากโรงไฟฟาพลังนํ้าเขื่อนไซยะบุรี ซึ่งมีกําลังผลิต
ที่ขายใหไทยจํานวน 1,220 เมกะวัตต ระยะเวลาดําเนินงาน 6 ป (พ.ศ. 2555 – 2560)
  2.3 โครงการปรับปรุงและขยายระบบสงไฟฟาที่เสื่อมสภาพตามอายุการใชงาน ระยะท่ี 2 ของ กฟผ. 
วงเงินลงทุน 21,900 ลานบาท เพื่อปรับปรุงและขยายระบบสงไฟฟาแรงสูงของ กฟผ. ที่เสื่อมสภาพตามอายุการใชงาน 
และเพื่อเพ่ิมความสามารถในการจายไฟฟาไดอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพ และเพิ่มความมั่นคงของระบบไฟฟา ระยะ
เวลาดําเนินงาน 6 ป (พ.ศ. 2555 – 2560)
  2.4 แผนพัฒนาระบบไฟฟา ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (ปรับแผนการ
ลงทุน) พ.ศ. 2550-2554 ของการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) วงเงินลงทุน รวมทั้งสิ้น 127,234.91 ลานบาท เพื่อปรับปรุง
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กรอบวงเงินลงทุนของแผนพัฒนาระบบไฟฟา ในชวงแผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ของ กฟภ. ใหมี
ความสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน ประกอบดวย 
11 โครงการ (16 โครงการยอย) 1 แผนงาน และแผนการ
ลงทุนโรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียนของ PEA ENCOM รวม 
146 แหง กําลังการผลิตไฟฟารวม 364.75 เมกะวัตต และ
ไดขยายระยะเวลาดําเนินการไปถึงป 2559
  2.5 โครงการปรับปรุงโรงไฟฟาพลังนํ้า
เขื่อนศรีนครินทรเครื่องที่ 1-3 ของ กฟผ. วงลงทุนรวม 
3,600 ลานบาท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นคง
ของระบบไฟฟา โดยการปรับปรุงและปรับเปล่ียนอุปกรณ
เคร่ืองกลและอุปกรณไฟฟา ซึ่งเสื่อมสภาพตามอายุการใช
งานและตามระยะเวลาใหใชงานไมนอยกวา 30 ป ระยะ
เวลาดําเนินงาน 7 ป (พ.ศ. 2555 – 2561)
  2.6 โครงการโรง ไฟฟ  าพลั ง งานแสง
อาทิตย ขนาด 5 เมกะวัตต อําเภอทับสะแก จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ วงลงทุนรวม 631.48 ลานบาท เพื่อ
เปนตนแบบของการผลิตไฟฟาจากเทคโนโลยีพลังงาน
แสงอาทิตยของประเทศ โดยติดตั้งระบบผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยที่ใชเทคโนโลยีที่แตกตางกัน 4 ชนิด ทั้งแบบ

ติดตามดวงอาทิตยและแบบคงท่ี กําลังผลิตรวมประมาณ 5 เมกะวัตต ระยะเวลาดําเนินงาน 17 เดือน (ป 2555–2556)
 3. สาขาสาธารณูปการ 3 โครงการ ไดแก 
  3.1 โครงการเพ่ือการพัฒนาป 2555 ของการประปาสวนภูมิภาค วงเงินลงทุนรวม 5,158.761  ลานบาท 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบประปาใหสามารถบริการนํ้าประปาแกประชาชนและนักทองเที่ยวไดอยางเพียงพอและ
ทั่วถึงในอีก 10 ปขางหนา ระยะเวลาดําเนินการ 3 ป (2555-2557) 
  3.2 โครงการลงทุนก อสร างระบบป องกันน้ําท วมนิคมอุตสาหกรรมที่การนิคมอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย (กนอ.) ในปงบประมาณ 2555 สศช. ไดวิเคราะหโครงการลงทุนกอสรางระบบปองกันน้ําทวม
นิคมอุตสาหกรรมท่ีการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) ดําเนินการเอง ของกระทรวงอุตสาหกรรม จํานวน 

6 แหง ไดแก  ลาดกระบัง บางชัน บางปู บางพลี สมุทรสาคร และพิจิตร วงเงิน 3,546.24 ลานบาท ระยะเวลาดําเนินการ 
8 เดือน (มถินุายน 2555 – มกราคม 2556) เพื่อเสนอคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (กก.สศช.) 
ใหความเห็นประกอบตอขอเสนอของโครงการ และนําเสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติตามขอเสนอของ กนอ. ตอไป

  3.3  โครงการบําบัดนํ้าเสียเทศบาลนครออมนอย จังหวัดสมุทรสาคร ขององคการจัดการนํ้าเสีย (อจน.) 
วงเงินลงทุน 3,104.94 ลานบาท เพ่ือกอสรางระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสีย พรอมท้ังดําเนินการบําบัดนํ้าเสียในพ้ืนที่
เทศบาลนครออมนอย โดยใชเทคโนโลยีแบบตะกอนเรง (Activated Sludge) ขนาดการบําบัดนํ้าเสีย 80,000 ลูกบาศก
เมตรตอวัน ใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานกอนระบายลงสูแมนํ้าทาจีน มีระยะเวลากอสรางและเดินระบบรวม 28 ป 
(พ.ศ. 2556-2583)

 4. สาขาเกษตร 1 โครงการ ไดแก โครงการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพขององคการสะพานปลา วงเงินลงทุน 
รวม 1,030 ลานบาท เพื่อกอสรางอาคารตลาดกลางสัตวนํ้าคุณภาพและศูนยรวมธุรกิจดานการประมงท่ีเชื่อมโยงกัน
อยางครบวงจร บนพ้ืนที่ทําการของสะพานปลากรุงเทพปจจุบัน ซึ่งเปนที่เชากรมธนารักษ เน้ือที่ประมาณ 8 ไรเศษ 
มีระยะเวลาดําเนินงาน 3 ป
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 5. สาขาสังคมและเทคโนโลยี 1 โครงการ ไดแก 
 โครงการพิพิธภัณฑพระรามเกา ขององคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี วงเงินลงทุน 1,800 ลานบาท (พ.ศ. 2555-2558) มีเปาหมายในการจัดสรางแหลงเรียนรูการพัฒนา
ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 

80 พรรษา โดยนําเสนอใหเห็นถึงหลักการคิด และวิธีการทรงงานตามกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่นําไปสูการแกปญหา
ในพ้ืนที่ตางๆ รวมท้ังเปนแหลงเรียนรูถึงความสําคัญและปญหาของระบบนิเวศ การบริหารจัดการทรัพยากรดิน นํ้า และ

ปา และเปนแหลงทองเที่ยวทางวิชาการของคนไทยและชาวตางชาติ บนพื้นที่ประมาณ 38,100 ตารางเมตร ในพ้ืนที่ 42 ไร 
บริเวณองคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ ดานเช่ือมตอกับสระเก็บนํ้าพระรามเกาเทคโนธานี ตําบลคลองหา อําเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
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การสรางองคความรู พัฒนาระบบขอมูล และการสื่อสารเพื่อการพัฒนา

 ● การสรางองคความรู เชน การจัดประชุมประจําป 2555 ของ สศช. การจัดทํารายงาน

  ภาวะสังคมรายไตรมาสและรายป การจัดทํารายงานภาวะเศรษฐกิจรายไตรมาสและการประมาณการ

  เศรษฐกิจรายป การจัดสัมมนาทางวิชาการสายงานเศรษฐกิจ ประจําปงบประมาณ 2555 

  รายงานการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบโครงขายไฟฟาอัจฉริยะของไทย การศึกษาแนวทาง

  การพัฒนาเมืองสูการเปนเมืองสีเขียว การจัดทํารายงานความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ

  ของประเทศไทย การศึกษาผลกระทบของการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป 2558 

  ตอโครงสรางเศรษฐกิจมหภาคของไทย เปนตน

 ● การพัฒนาระบบขอมูล เชน การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สศช. การพัฒนา

  โปรแกรมประมวลผลการกระจายสินคานําเขาและสงออกเพื่อพัฒนาระบบประมวลผลสินคา

  นําเขาสงออก การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583 เปนตน
 ● การส่ือสารเพ่ือการพัฒนา เชน ศูนยบริการขอมูลขาวสารของ สศช. การประชาสัมพันธ
  เพื่อการพัฒนาประเทศ การประชุมประจําป 2555 ของ สศช. การดําเนินงานหองสมุด

  สุริยานุวัตร เปนตน
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การสรางองคความรู พัฒนาระบบขอมูล และการสื่อสารเพ่ือการพัฒนา

การสรางองคความรู
การประชุมประจําป 2555 ของ สศช.

 สศช. ไดจัดประชุมประจําป 2555 เรื่อง “อนาคตประเทศไทยบนเสนทางสีเขียว” เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 
2555 ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อใหไดความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
จากภาคีการพัฒนาทุกภาคสวนเพ่ือใหไดมุมมองท่ีหลากหลายและประเด็นที่ชัดเจนในการจัดทํายุทธศาสตรและแนวทาง
การขับเคลื่อนประเทศไทยไปสูเศรษฐกิจและสงัคมสีเขยีว ภายใตกรอบแนวคดิของแผนฯ 11 อยางมีบรูณาการ โดยมผีูเขา
รวมประชมุจาํนวน 1,900 คน
 การประชุมครั้งน้ี สศช. ไดสํารวจความคิดเห็นผูเขารวมประชุมฯ เกี่ยวกับการไดรับประโยชนและความคุมคาที่
ไดรับรูสาระสําคัญและแนวทางการพัฒนาประเทศสูสังคมสีเขียวภายใตแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ในดานการพัฒนา
การเกษตร อุตสาหกรรม การทองเที่ยว ระบบขนสงและพลังงาน นวัตกรรม นวัตกรรมทางสังคม และการรับมือภัยพิบัติ 
และแนวทางการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศสูการเติบโตสีเขียว และความพึงพอใจเก่ียวกับการอํานวยการจัดประชุม
ประจําปของ สศช. พบวา สวนใหญรอยละ 63.60 เห็นวาการเขารวมประชุมประจําปในครั้งนี้มีความคุมคามากเมื่อ
พิจารณาเหตุผล พบวา รอยละ 39.39 เห็นวาไดรับความรู ความเขาใจเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาประเทศและแนวทาง
การขับเคลื่อนการพัฒนาสูสังคมสีเขียวที่ชัดเจน ทั้งในระดับภาพรวมและประเด็นการพัฒนาเฉพาะที่ชัดเจนมากขึ้น 
รอยละ 30.30 เห็นวาสามารถนําความรูไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตและการวางแผนของหนวยงาน ไปเผยแพร
ในองคกร/พื้นท่ี และตอยอดการศึกษาเรียนรู และรอยละ 12.12 คิดวาเปนการปลูกฝงจิตสํานึก สรางความตระหนัก
ใหเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาสูสังคมสีเขียวอยางยั่งยืน

  สําหรับ แนวทางการพัฒนาประเทศสูสังคมสีเขียวภายใตแผนพัฒนาฯ ฉบับที่11 มีดังนี้ 1) การพัฒนาประเทศสู
สังคมสีเขียวภายใตแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ผูเขารวมประชุมเห็นดวยระดับมากเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศสูการเติบโต
สีเขียวในอนาคต โดยมีความเห็นวาแนวทางการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศสูสังคมสีเขียวสอดคลองกับแนวทางการ
พัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 2) การขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาเฉพาะสูสังคมสีเขียว ผูเขารวมประชุมเห็นดวย

ระดับมากในประเด็นการพัฒนาเฉพาะดานการพัฒนานวัตกรรมทางสังคมสูการพัฒนาท่ีทั่วถึงและย่ังยืนมากท่ีสุด 
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รองลงมาเปนการพัฒนาเกษตรกรไทยสูการเติบโตสีเขียว การพัฒนานวัตกรรมสีเขียวการพัฒนาระบบขนสงและพลังงาน
เพื่อระบบเศรษฐกิจสีเขียว การสรางสรรคการทองเท่ียวสีเขียวเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืนและมีคุณภาพ การพัฒนา
อุตสาหกรรมสะอาด และการรับมือภัยพิบัติภายใตการเติบโตสีเขียว

สถานการณความยากจน ป 2554 ประเมินจากเสนความยากจนใหม
 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดใหความสําคัญกับการแกไขปญหาความ
ยากจนอยางตอเน่ืองโดยกําหนดเปาหมายลดความยากจนไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และไดประเมิน
สถานการณความยากจนของประเทศไทยในแตละชวงเวลาโดยใชเสนความยากจน (poverty line) เปนเกณฑในการ
ประเมินเพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล ซึ่งถาบุคคลใดท่ีมีรายจายเพ่ือการอุปโภคบริโภคต่ํากวาเสนความยากจนแลว
ก็จะถือวาบุคคลนั้นเปนคนจน

 ในชวงเวลาทุกๆ 10 ป จะมีการปรับปรุงเสนความยากจนใหมเพื่อใหสามารถสะทอนสถานการณและโครงสราง
สังคมไทยที่เปนปจจุบันไดอยางแทจริงและทําใหการประเมินความยากจนมีความแมนยํามากขึ้น ดังนั้น ในป 2555 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ไดรวมกัน
ปรับปรุงเทคนิควิธีการจัดทําเสนความยากจนใหม โดยใชขอมูลแบบแผนการบริโภคของคนไทยป 2554 และโครงสราง
ประชากรตามสํามะโนประชากรป 2553 เปนฐานในการคํานวณ ทั้งนี้มีการปรับปรุงที่สําคัญ เชน การคํานวณเสนความ
ยากจนดานอาหารใชแบบแผนการบริโภคอาหารของประชากร 10% ที่ยากจนท่ีสุด (decile1) โดยแยกระหวางในเขต
เมืองและชนบท แทนของเดิมท่ีใชแบบแผนการบริโภคอาหารของประชากร 20% หรือ quintile1 ที่ไมไดแยกในเขตเมือง
และชนบทและเปนแบบแผนการบริโภคของคนไทยเมื่อ 10 ปที่แลว เปนตน 
 ปญหาความยากจนเพิ่มสูงขึ้นเมื่อประเมินดวยเสนความยากจนใหม จากการปรับปรุงเทคนิควิธีการจัดทํา
เสนความยากจนใหมเพื่อใหสามารถสะทอนสถานการณและโครงสรางสังคมไทยท่ีเปนปจจุบันอยางแทจริง ไดสงผลให

เสนความยากจนยกระดบัสงูขึน้และสงผลตอสดัสวนคนจนสงูขึน้ดวย โดยป 2554 เสนความยากจนใหม 2,422 บาท/คน/เดอืน 

และสัดสวนคนจนรอยละ 13.15 เม่ือเทียบกับเสนความยากจนทางการที่ใชอยูในปจจุบัน 1,781 บาท/คน/เดือน และ
สัดสวนคนจนรอยละ 5.48 ของประชากรทั้งประเทศ โดยการเพิ่มขึ้นของเสนความยากจนใหมสวนใหญเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงในโครงสรางเศรษฐกิจ สังคม และพฤติกรรมการบริโภคของคนไทยท้ังในระดับภาพรวมของประเทศและใน
ระดับครัวเรือนและปจเจกบุคคล ซ่ึงทําใหระดับความยากจนเพ่ิมขึ้นสูงกวาเดิมเม่ือประเมินดวยเสนความยากจนใหม แต

อยางไรก็ตาม แนวโนมปญหาความยากจนลดลงอยางตอเน่ืองภายหลังป 2543 เปนตนมา ทั้งน้ีหัวใจสําคัญในการแก
ปญหาความยากจนคือการพัฒนาคุณภาพคนใหมีสุขภาพดีและมีทักษะความรูที่เหมาะสมตอการประกอบอาชีพและการ

ดาํรงชีวิตภายใตสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพื่อยกระดับรายไดและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหสามารถพ่ึงตนเองได
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การจัดทํารายงานภาวะสังคมรายไตรมาสและรายป
 สศช. ไดจัดทํารายงานภาวะสังคมสูสาธารณชนเพื่อสะทอนสถานการณที่เกิดขึ้นและผลกระทบทางสังคมในมิติ
ตางๆ เพ่ือผลักดันและขับเคล่ือนเชิงนโยบายในการดูแล แกไข และปองกันผลกระทบท่ีเกิดขึ้นในสังคมในปงบประมาณ 
2555 ในชวง 9 เดือนที่ผานมา สรุปไดดังนี้
 การมีงานทําและคุณภาพคน : ตลาดแรงงานยังอยูในภาวะตึงตัว โดยมีอัตราการวางงานอยูที่รอยละ 0.85 แม
การปรับเพ่ิมคาจางขั้นตํ่าไมสงผลกระทบตอการจางงานโดยรวม แตอัตราการวางงานแฝงมีอัตราเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 1.44 
ซึ่งควรเฝาระวังเรื่องภาวะเงินเฟอ การปรับเพิ่มผลิตภาพแรงงาน เพื่อรักษาขีดความสามารถในการแขงขัน การยกระดับ
คุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษควบคูกับภาษาของประเทศเพ่ือนบานเพื่อเตรียมพรอมสูประชาคมอาเซียน 
ดานสุขภาพเด็กไทยมีการปวยจากเชื้อเอ็นเทอโรไวรัส 71 และเส่ียงที่จะเกิดปญหาสุขภาพจิต
 พฤติกรรมและความเปนอยูของคน : การบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอลและยาสูบมีแนวโนมทรงตัว แตยังตอง
เฝาระวังกลุมเยาวชนที่เปนนักดื่มหนาใหมที่เพิ่มขึ้นมากกวาปละ 250,000 คน การเผยแพรภาพไมเหมาะสมในสังคม
ออนไลนที่เพ่ิมมากข้ึน ขณะที่อัตราการคลอดบุตรของหญิงไทยอายุตํ่ากวา 20 ป ที่ยังคงเพิ่มขึ้นสงผลตอปญหาการทําแทง 
สุขภาพมารดาและการเลี้ยงดูเด็กใหมีพัฒนาการที่เหมาะสม
 ความมั่นคงทางสังคม : คดียาเสพติดยังรุนแรงและมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นจากการเรงรัดปราบปรามภายใตกรอบ
นโยบาย รวมท้ังไทยเปนประเทศท่ีถูกจับตามองดานการคามนุษย ขณะท่ีการเฝาระวังทําไดยากข้ึนโดยเฉพาะเม่ือกาวสู
ประชาคมอาเซียน ดานอุบัติเหตุมีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนมีแนวโนมลดลง แตยังคงสูงกวาคาเฉล่ียของ
ประเทศอาเซียนซ่ึงตองเรงยกระดับความปลอดภัยและบังคับใชกฎหมายใหเขมงวดมากขึ้น
 สิ่งแวดลอม : ไฟปาและหมอกควันยังเปนปญหาที่สงผลกระทบตอสุขภาพอนามัย การทองเที่ยว และอุบัติเหตุ 
ปญหาอุบัติภัยจากสารเคมีซึ่งมีสาเหตุจากความผิดพลาดของคน อุปกรณและการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ตลอดจนการ
สรางความรวมมือรัฐ เอกชนและประชาชนในการใชผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมเพื่อลดภาวะโลกรอน การเตรียม
รับมือกับภัยธรรมชาติที่รุนแรงและบอยครั้งในเชิงรุกมากขึ้น โดยชุมชนจัดการภัยพิบัติที่มีการวางแผนปองกันและรับมือ
รวมกันของผูมีสวนไดเสียในพื้นที่โดยอาศัยพลังรวมของทั้งประชาชน ทองถิ่น และชุมชน และภาคธุรกิจเอกชนมีความ
สําคัญมากขึ้น
 นอกจากน้ี ประชาชนยังไดรับผลกระทบจากการพัฒนา การเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมทั้งภายในและ
นอกประเทศที่ตองเรงเตรียมการปองกันและแกไขที่สําคัญ ไดแก การคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ โครงสรางประชากรสู
สังคมผูสูงอายุที่สงผลภาระของประชากรวัยแรงงานตอการพัฒนาประเทศ และผลกระทบและการเตรียมพรอมดาน
บริการทางการแพทยตอการกาวสูประชาคมอาเซียน

การจัดทํารายงานภาวะเศรษฐกิจรายไตรมาสและการประมาณการเศรษฐกิจรายป
 สศช. มีภารกิจในการจัดทํารายงานภาวะเศรษฐกิจรายไตรมาสและการประมาณการเศรษฐกิจรายป ทั้งนี้ ในป 
2555 ไดจัดทํางานรายงานวิเคราะหสถานการณเปนรายไตรมาส และประมาณการแนวโนมเศรษฐกิจป 2556 รวมทั้ง

เสนอแนะประเด็นนโยบายการบริหารเศรษฐกิจมหภาค ดังนี้
 1. เศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกของป 2555 ขยายตัวรอยละ 0.4 เทียบกับท่ีหดตัวรอยละ 8.9 ในไตรมาสท่ี 4 
ป 2554 โดยมีปจจัยสนับสนุนจากการฟนตัวของภาคการผลิต การบริโภค การลงทุน และการทองเที่ยว รวมทั้งภาค
อุตสาหกรรมที่มีแนวโนมปรับตัวดีขึ้น แตอัตราการขยายตัวยังอยูในระดับตํ่า เนื่องจากภาคการผลิตที่ไดรับผลกระทบจาก
ปญหาอุทกภัยยังไมฟนตัว

 2. เศรษฐกิจไทยไตรมาสสองของป 2555 ขยายตัวรอยละ 4.4 โดยมีปจจัยสนับสนุนจากการบริโภคภาค
ครัวเรือน การลงทุนภาคเอกชน การทองเที่ยว และการเร่ิมฟนตัวของการผลิตภาคอุตสาหกรรม
 3. เศรษฐกิจไทยไตรมาสสามของป 2555 ขยายตัวรอยละ 3.0 โดยมีปจจัยจากการขยายตัวของอุปสงคใน
ประเทศที่เรงตัวสูงขึ้น และการขยายตัวสูงตอเนื่องของการผลิตนอกภาคอุตสาหกรรม อยางไรก็ตาม การสงออก และการ
ผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัว เน่ืองจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกเร่ิมสงผลกระทบตอเศรษฐกิจไทยมากข้ึน และ
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อุตสาหกรรมที่ไดรับผลกระทบจากปญหาอุทกภัยยังไมฟนตัวทั้งหมดในขณะที่อัตราการขยายตัวในปที่แลวอยูในเกณฑสูง 
รวม 9 เดือนแรกของป เศรษฐกิจไทยขยายตัวรอยละ 2.6 
 4. แนวโนมเศรษฐกิจไทยป 2555 คาดวาจะขยายตัวรอยละ 5.5 ซึ่งเปนขอบลางของการประมาณการรอยละ 
5.5 – 6.0 เนื่องจากเศรษฐกิจไทยในไตรมาสสามขยายตัวในเกณฑที่ตํ่า ในขณะที่อัตราเงินเฟอคาดวาจะอยูที่รอยละ 3.0 

และดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลรอยละ 0.8 ของ GDP
 5. การประมาณการเศรษฐกิจไทยในป 2556 สศช. คาดวาเศรษฐกิจไทยในป 2556 จะขยายตัวรอยละ 4.5-5.5 
โดยมูลคาการสงออกสินคาจะขยายตัวรอยละ 12.2 การบริโภคของครัวเรือนและการลงทุนรวมขยายตัวรอยละ 4.0 และ
รอยละ 8.1 ตามลําดับ อัตราเงินเฟอทั่วไปอยูในชวงรอยละ 2.5 - 3.5 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลรอยละ 1.0 ของ GDP 
 6. ประเด็นการบริหารนโยบายเศรษฐกิจป 2556 
  6.1 การเรงรัดการสงออก ในตลาดท่ีมูลคาการสงออกปรับตัวลดลงมาก และการแกไขปญหามาตรการ
กีดกันทางการคาที่มิใชภาษี (NTB) ในตลาดสงออกที่มีความสําคัญ
  6.2 การเรงรัดการเบิกจายงบประมาณและการดําเนินการตามโครงการลงทุนภายใตแผนบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้า แผนการลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน และเรงรัดแผนพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม เพื่อสรางศักยภาพการขยาย
ตัวทางเศรษฐกิจ 

  6.3 การติดตามและเตรียมการเพื่อรองรับแนวโนมการแข็งคาของเงินบาท โดยเพิ่มประสิทธิภาพ
ภาคการผลิต โดยเฉพาะ SMEs การสรางโอกาสจากการแข็งคาของเงินบาท และดําเนินนโยบายการเงินที่สอดคลองกับ
เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ 
  6.4 การปรับโครงสรางราคาพลังงานตามแผนที่กําหนดไว เพื่อใหสอดคลองกับตนทุนที่แทจริงและ
เพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงาน
  6.5 การปรับกฎระเบียบดานการคาและการลงทุน เพื่อใชประโยชนจากการเปดเสรีทางการคา 
การเคล่ือนยายเงินทุนและแรงงาน ภายใตขอตกลงประชาคมอาเซียนในป 2558 อยางเต็มที่

การวเิคราะหสถานการณวกิฤตเศรษฐกิจยโุรปและผลกระทบตอเศรษฐกจิไทย
 เมื่อวิกฤตเศรษฐกิจยุโรปเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นในชวงตนป 2555 รัฐบาลจึงไดตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิด
ขึ้นตอภาคสวนตางๆ ของเศรษฐกิจไทย และสั่งการตอที่ประชุมหารือติดตามภาวะเศรษฐกิจครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 20 
มิถุนายน 2555 โดยนายกรัฐมนตรีไดมีบัญชาใหจัดตั้งคณะทํางาน 9 กระทรวงเพื่อติดตามวิกฤตเศรษฐกิจยุโรปและให
ประชุมทุกสัปดาห โดยนายกรัฐมนตรีเปนประธานทุกสองสัปดาห และรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน ณ ระนอง) เปน

ประธานทุกสัปดาห ในการประชุมแตละครั้ง สศช. และหนวยงานตางๆ จะรายงานสถานการณลาสุดของเศรษฐกิจยุโรป
และประเด็นตางๆ ของเศรษฐกิจไทยตามที่ที่ประชุมไดมอบหมายใหเฝาติดตาม ทั้งนี้ ในการประชุมหารือคณะทํางาน 9 
กระทรวงเพ่ือติดตามวิกฤตเศรษฐกิจยุโรปเม่ือวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 สศช. ไดนําเสนอสมุดปกขาวเร่ือง รายงาน
สถานการณวิกฤตเศรษฐกิจยุโรปและมาตรการรองรับของไทย โดยมีองคประกอบที่สําคัญๆ 3 เรื่อง ประกอบดวย 
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(1) ความเปนมา พัฒนาการของวิกฤตเศรษฐกิจและการแกไขปญหาของทางการยุโรป (2) เศรษฐกิจไทยและการประเมินผล

กระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยุโรป และ (3) การเตรียมการดานมาตรการเพ่ือรองรับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยุโรป

ผลกระทบตอเศรษฐกิจในกรณีที่ปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตนํ้ามันดีเซลและการยกเลิกการ
อุดหนุนกาซแอลพีจี
 การศึกษามีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหผลกระทบตอการขยายตัวของอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) 
และอัตราเงินเฟอ ในกรณีที่มีการยกเลิกการอุดหนุนราคานํ้ามันดีเซลและกาซแอลพีจี เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการ
ตัดสินใจเชิงนโยบายของรัฐบาล โดยการศึกษาจะใชแบบจําลองปจจัยการผลิตและผลผลิต (Input-Output Model) แบง
การศึกษาเปน 3 กรณี ไดแก กรณีปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตนํ้ามันดีเซล กรณียกเลิกการอุดหนุนกาซแอลพีจี และกรณีปรับ
ขึ้นภาษีสรรพสามิตนํ้ามันดีเซลและยกเลิกการอุดหนุนกาซแอลพีจี โดยผลการศึกษาและขอเสนอแนะเชิงนโยบาย มีดังนี้

 ผลการศึกษา สามารถสรุปไดดังนี้ (1) กรณีปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตน้ํามันดีเซล จะทําให GDP ในไตรมาสที่ 4 
ของป 2555 ขยายตัวลดลงจากกรณีฐาน รอยละ 0.11 และจะทําใหอัตราเงินเฟอในไตรมาสท่ี 4 ของป 2555 เพิ่มขึ้น
รอยละ 0.38 สวนในป 2556 GDP จะขยายตัวลดลงจากกรณีฐานรอยละ 0.11 และอัตราเงินเฟอเพิ่มขึ้นรอยละ 0.31 
(2) กรณียกเลิกการอุดหนุนกาซแอลพีจี จะทําให GDP ในไตรมาสท่ี 4 ของป 2555 ขยายตัวลดลงจากกรณีฐาน 
รอยละ 0.23 และจะทําใหอัตราเงินเฟอในไตรมาสที่ 4 ของป 2555 เพิ่มขึ้นรอยละ 0.51 สวนในป 2556 GDP จะ
ขยายตัวลดลงจากกรณีฐานรอยละ 0.15 และอัตราเงินเฟอเพิ่มขึ้นรอยละ 0.14 และ (3) กรณีปรับข้ึนภาษีสรรพสามิต
นํ้ามันดีเซลและยกเลิกการอุดหนุนกาซแอลพีจี จะทําให GDP ในไตรมาสที่ 4 ของป 2555 ขยายตัวลดลงจากกรณีฐาน 
รอยละ 0.37 และจะทําใหอัตราเงินเฟอในไตรมาสที่ 4 ของป 2555 เพิ่มขึ้นรอยละ 0.89 สวนในป 2556 GDP จะ
ขยายตัวลดลงจากกรณีฐานรอยละ 0.30 และอัตราเงินเฟอเพิ่มขึ้นรอยละ 1.14
 นอกจากน้ี จากการศึกษาผลกระทบตอระดับราคารายสาขาจะพบวา การปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตนํ้ามันดีเซล
และการยกเลิกการอุดหนุนกาซแอลพีจีจะสงผลกระทบสูงตอ 2 สาขา ไดแก ภัตตาคารและรานอาหาร (สงผลใหราคา
ปรับตัวเพ่ิมขึ้นรอยละ 0.70) และรถแท็กซี่ รถรับจางไมประจําทาง (สงผลใหราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 0.48) สําหรับ
ราคาสินคาสําคัญอื่นๆ ที่ใชนํ้ามันดีเซลและกาซแอลพีจี มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 0.04 – 0.07 ทั้งนี้ การศึกษาไดให

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย สรุปไดวา การปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตน้ํามันดีเซลจะไมสงผลกระทบรุนแรงตอเศรษฐกิจมากนัก จึง
ควรยกเลิกการอุดหนุนราคานํ้ามันดีเซลกอนเปนอันดับแรก สวนการยกเลิกการอุดหนุนกาซแอลพีจีจะมีผลกระทบตอ
เศรษฐกิจคอนขางรุนแรง จึงควรทยอยปรับข้ึนราคาควบคูไปกับการออกมาตรการเพ่ือบรรเทาผลกระทบโดยเฉพาะ

ผูประกอบการรถสาธารณะและรถรับจาง ซึ่งอาจเรงรัดการปรับเปลี่ยนการใชเชื้อเพลิงของรถบริการสาธารณะจาก
กาซแอลพีจเีปน NGV รวมท้ังดูแลผลกระทบท่ีเกดิจากการปรับขึน้ราคากาซแอลพีจตีอผูมรีายไดนอย ซึง่อาจทําควบคูไปกับ
การอุดหนุนครัวเรือนผูมีรายไดนอยผานคาไฟฟาเพ่ือการประกอบอาหาร ทั้งนี้ ในระยะยาวควรมีการปรับปรุงระบบฐาน

ขอมูลผูมีรายไดนอยเพื่อกําหนดกลุมเปาหมายคนยากจนท่ีสมควรไดรับการอุดหนุนเพื่อลดการสูญเสียจากการอุดหนุน
ราคากาซแอลพีจีเปนวงกวาง เชน ระบบบัตรประชาชนท่ีฝงชิป หรือฐานภาษีที่ครอบคลุมประชาชนในทุกช้ันรายไดเพื่อ
การคืนภาษีหรืออุดหนุนทางตรงใหกับผูมีรายไดนอย

 อยางไรก็ดี แมวาการยกเลิกการอุดหนุนจะสงผลกระทบตอ
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟอ แตผลกระทบ

ดังกลาวน้ันเปนผลกระทบเพียงครั้งเดียวในชวงที่เศรษฐกิจ
ปรับฐานซึ่งจะไมสงผลกระทบตอการคาดการณเงินเฟอใน
ระยะยาว นอกจากนั้น การปรับการยกเลิกการอุดหนุนนํ้ามัน
ดีเซลและกาซแอลพีจีจะสงผลใหมีการลงทุนเพื่อประหยัด
พลังงานและการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจซึ่งจะ

เปนประโยชนตอการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศในระยะยาว
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การศึกษาผลกระทบของการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป 2558 ตอโครงสราง
เศรษฐกิจมหภาคของไทย
 สศช. ไดรับการจัดสรรงบประมาณจํานวน 6.35 ลานบาทเพ่ือศึกษาผลกระทบของการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ประเด็นการศึกษาครอบคลุมหัวขอสําคัญ ไดแก (1) ความสามารถเชิงประสิทธิภาพของอาเซียนในการรวมตัว
เปนฐานการผลิตรวม (2) ผลกระทบของการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตอเศรษฐกิจไทยในเชิงโครงสราง ไดแก 
ตนทุนการผลิต ระดับราคาสินคาและบริการ การผลิตสินคาและบริการ ระบบการเงิน และการคาของไทย พรอมทั้ง
เปรียบเทียบผลกระทบตอไทยกับผลกระทบตอประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืนทั้ง 9 ประเทศ (3) ผลกระทบของการจัดตั้ง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตอเศรษฐกิจไทยในเชิงประสิทธิภาพ ไดแก การกระจายรายได ฐานะการคลังภาครัฐ 
ดุลการชําระเงิน อัตราแลกเปลี่ยน เปนตน (4) การจัดทําตัวแบบทางเศรษฐมิติ (Econometric Model) (5) ศึกษา
แนวโนมของอุตสาหกรรมหลัก ไดแก เกษตรและอาหาร บริการสุขภาพ การทองเที่ยว การสื่อสารและโทรคมนาคม และ
พลังงาน (6) เสนอแนะแนวทางในการปรับตัวรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยโครงการมีกําหนดแลวเสร็จภายใน
วันที่ 24 กันยายน 2556 ซึ่งนับเปนเวลา 12 เดือนหลังจากการลงนามในสัญญาจางที่ปรึกษา

การวิเคราะหผลกระทบตอเศรษฐกิจไทยจากอุทกภัยในป 2554
 อุทกภัยในประเทศไทยซ่ึงเกิดขึ้นในป 2554 นั้น ไดสงผลกระทบตอประชาชน กลุมเกษตรกร ผูประกอบการ
อุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ และภาคบริการ รวมถึงกระทบตอความเช่ือมั่นของนักลงทุนทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 
โดยผลการวิเคราะหที่สําคัญ มีดังนี้

 1. ผลกระทบตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) 2554 จากการประเมินความเสียหายโดย สศช. พบวา 
อุทกภัยในป 2554 สรางความเสียหายดานการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ จึงสงผลใหผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 
(GDP) ณ ราคาประจําป ลดลง 328,154 ลานบาท และสงผลใหอัตราการขยายตัวเศรษฐกิจโดยรวมลดลงรอยละ 3.7 
ดังนั้นทําใหเศรษฐกิจไทยในป 2554 ขยายตัวรอยละ 0.1 ลดลงจากเดิมที่คาดวาจะขยายตัวรอยละ 3.8 (รายละเอียด
ดังตารางท่ี 1)

ตาราง 1 ความเสียหายจากอุทกภัย (ประเมิน ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ 2555)
หนวย : ลานบาท 

สาขาการผลิต ผลกระทบตอรายได ผลกระทบตอ GDP
ราคาประจําป

ผลกระทบตอ GDP
ราคาคงท่ี

1. เกษตร 42,795 27,767 9,369

 - พืช + ปศุสัตว 40,143 26,258 8,070

 - ประมง 2,902 1,509 950

2. อุตสาหกรรม 512,502 227,477 122,444

3. การคาสงคาปลีก 31,164 23,948 10,938

4. ไฟฟา + ประปา 33,223 6,837 4,131

5. การทองเที่ยว 31,881 13,709 5,001

6. กอสราง+อสังหาริมทรัพย 28,172 9,297 5,408

7. คมนาคม ขนสง และอื่นๆ 63,750 19,119 14,409

8. ผลกระทบ (รวม 1-7) 743,487 328,154 171,699

9. ผลกระทบตอ GDP (รอยละ) 3.7

ที่มา: สศช.
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  6.2 การหดตัวลงของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ เปนผลสืบเนื่องโดยตรงมาจากอุทกภัย ซึ่งได
กอใหเกิดความเสียหายตอภาคการผลิตและอุตสาหกรรม ระบบการขนสง รวมถึงมีการหดตัวของการใชจายภาคครัวเรือน 
และกอใหเกิดภาวะเงินเฟอ ตลอดจนการผลิตภาคการเกษตร และนิคมอุตสาหกรรมสําคัญในพ้ืนที่ภาคกลางไดรับความ
เสียหาย รวมทั้งยังสงผลตอความเชื่อมั่นของนักลงทุน และนักทองเที่ยว นอกจากนี้ มูลคาการสงออกของประเทศมีการ
ขยายตัวลดลงดวยเชนกัน ทั้งน้ี ในภาพรวม ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศของภาคการเกษตร และภาคนอก
การเกษตร มีการขยายตัวลดลงอยางชัดเจน (ดังตารางท่ี 2)

ตารางที่ 2 การขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (รอยละ)

2553 2554 2555

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

GDP 7.8 0.1 3.2 2.7 3.7 -9.0

 - ภาคการเกษตร -2.3 3.8 7.6 6.7 0.5 0.7

 - ภาคนอกการเกษตร 8.8 -0.3 2.8 2.4 3.9 -10.1

GDP (Seasonal Adjusted) 7.8 0.1 1.5 -0.5 0.8 -10.7

ที่มา: สศช.

การจัดสัมมนาทางวิชาการสายงานเศรษฐกิจ ประจําปงบประมาณ 2555 เรื่อง การบริหาร

จัดการความเส่ียงเพื่อสรางความเขมแข็งของระบบเศรษฐกิจ
 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ไดจัดการสัมมนาทางวิชาการสาย
เศรษฐกิจ ประจําป 2555 เรื่อง “การบริหารจัดการความเส่ียงเพ่ือสรางความเขมแข็งของระบบเศรษฐกิจไทย” เมื่อ
วันศุกรที่ 28 กันยายน 2555 ณ โรงแรมอิมพีเรียลควีนสปารค กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอผลงานการศึกษา
ในประเด็นทางดานเศรษฐกิจ และระดมความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ เพื่อนําไปสูการประยุกตใชขอมูลทั้งระดับจุลภาค 
และระดับมหภาค ในการวิเคราะหประเด็นทางเศรษฐกิจอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีสาระสําคัญ ดังนี้

 1. การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ทิศทางเศรษฐกิจไทย” โดย นายโฆสิต ปนเปยมรัษฎ ประธานกรรมการบริหาร 
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ และกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดสรุปประสบการณเศรษฐกิจไทยต้ังแต
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 1 จนถึงปจจุบันวา ประเทศไทยประสบความสําเร็จในการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจอยางมาก สังเกตไดจากในชวงเวลาดังกลาวอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) อยู
ในระดับที่สูง และไดกลาวถึงทิศทางของเศรษฐกิจไทยในอนาคตวา การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยคงตองมีการปรับเปลี่ยน

จากการมุงเนนการสงออกและการบริโภคภายในประเทศ เปนการลงทุนในการเพิ่มประสิทธิภาพของโครงสรางพื้นฐาน 
และการเพิ่มคุณภาพการศึกษาและสาธารณสุขเปนหลัก ดังนั้นในการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ของไทย ทุกภาคสวนจําเปนตองเตรียมตัวซ่ึงควรใชหลัก 3 ปรับ 2 เล่ียง โดย 3 ปรับนั้น ไดแก (1) การปรับเพิ่มขีดความ

สามารถในการแขงขัน โดยเพิ่มรายจายประจําในสวนของงบพัฒนา Research and Development ใหสูงขึ้น (2) การ
ปรับโครงสรางการผลิตภาคอุตสาหกรรม โดยการลดการนําเขาลง และมุงเนนการผลิตภายในประเทศ รวมถึงการลงทุน
ภาคอุตสาหกรรมที่มุงการถายทอดเทคโนโลยีระดับสูง (3) การปรับระดับความสําคัญของการออมภาคครัวเรือนให
มากขึ้น สวน 2 เลี่ยง ไดแก (1) การหลีกเลี่ยงฟองสบูทางเศรษฐกิจ และ (2) หลีกเล่ียงการกอหนี้สาธารณะที่ไมจําเปน 
 2. ผลงานทางวิชาการ เรื่อง ความเสี่ยงจากการขาดแคลนปจจัยแรงงานในภาคการผลิตของไทยหลังเปด

เสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบวา ประเทศไทยมีความตองการแรงงานในประเทศและพึ่งพาแรงงานประเทศ
เพ่ือนบาน โดยเฉพาะอยางยิ่งแรงงานไรฝมือ โดยความตองการแรงงานรวมของไทยในอีกสิบปขางหนาจะสูงถึง 46.52 

ลานคน ซึ่งในความตองการจํานวนน้ีจะตองพ่ึงพาแรงงานประเทศเพ่ือนบานถึง 5.36 ลานคน และเม่ือเปดเสรีประชาคม
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เศรษฐกิจอาเซียนแลวจะทําใหแรงงานจํานวนดังกลาวในบางสวนเคลื่อนยายกลับประเทศตามผลตอบแทนปจจัยแรงงาน
ที่เพ่ิมสูงข้ึน ดังนั้นผูกําหนดนโยบายจําเปนตองวางแนวทางเพ่ือรองรับความตองการแรงงานท่ีเพ่ิมขึ้น ควบคูไปกับ
การดําเนินนโยบายดานแรงงานจากประเทศเพ่ือนบานใหชัดเจน 

 3. ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การบริหารความตอเน่ืองทางธุรกิจ: แนวทางการสงเสริมเพ่ือสรางภูมิคุมกัน
ตอสาธารณภัยในภาคการผลิตของประเทศไทย ซึ่งวิเคราะหโดยใช BCM ในระดับประเทศ ระดับอุตสาหกรรม และ
ระดับองคกร และการถอดบทเรียนจากตางประเทศเปรียบเทียบกับประเทศไทย พบวา ควรดําเนินการสงเสริมภูมิคุมกัน
ตอสาธารณภัยในภาคการผลิตของประเทศไทย โดย (1) รัฐบาลกําหนดนโยบายเพ่ือเตรียมความพรอมในการรับมือ
สาธารณภัยท่ีชัดเจน (2) กําหนดกลุมโครงสรางพ้ืนฐานที่สําคัญของประเทศ พรอมทั้งกําหนดหนวยงานกํากับดูแลที่ยังไม
ชัดเจนใหครบถวน และ (3) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเฝาระวัง การคาดการณแนวโนม 
การส่ือสารเพื่อเตือนภัยและบริหารจัดการเพื่อชวยกูภัยและบรรเทาภัย 

 4. ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การดําเนินนโยบายการเงินการคลังกับวัฏจักรเศรษฐกิจในกลุมประชาคม
อาเซียน พบวา ประเทศไทยดําเนินนโยบายการคลังแบบตานวัฎจักรเศรษฐกิจ และดําเนินนโยบายการเงินแบบตาม
วัฎจักรเศรษฐกิจ ซึ่งการดําเนินนโยบายการเงินแบบตามวัฎจักรเศรษฐกิจในประเทศ เนื่องจากขอจํากัดตางๆ ของประเทศ
กําลังพัฒนา ในขณะท่ีการตานวัฎจักรเศรษฐกิจดวยนโยบายการคลัง จะสงผลกระทบตอเศรษฐกิจไดอยางรวดเร็วและ
เปนวงแคบกวานโยบายการเงิน ผูกําหนดนโยบายจึงเลือกใชนโยบายการคลังในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
นอกจากนี้ ยังพบวา การรวมกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอาจกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลันในตลาด
การเงินไดบอยครั้งขึ้นซ่ึงจะสงผลตอความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน รวมถึงมีความเปนอิสระในการดําเนินนโยบายการ
คลังนอยลง โดยเฉพาะการดําเนินนโยบายทางดานภาษีอากร ภายใตสถานการณดังกลาว การดําเนินนโยบายการเงิน 
จึงควรใหความสําคัญกับการบริหารจัดการความผันผวนของเงินทุนเคล่ือนยาย และการพัฒนาตลาดเงินตลาดทุน และใน
สวนของการดําเนินนโยบายการคลัง ควรดําเนินนโยบายเพ่ือสนับสนุนการปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจ และมีความ
สอดคลองกับนโยบายการเงิน รวมทั้งการดําเนินนโยบายทางดานรายจายท่ีมุงเนนประสิทธิผลและเปาหมายของการใช
จายภาครัฐ เพื่อใหสงผลโดยตรงตอการขยายตัวของผลผลิตมวลรวมของประเทศ และรักษาฐานะทางการคลังใหมีความ
แข็งแกรงเพียงพอที่จะรองรับความเส่ียงและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในอนาคต

 5. การเสวนาเรื่อง “ผลกระทบของเศรษฐกิจโลกตอเศรษฐกิจไทย” โดยไดรับเกียรติจาก ผศ.ดร. สมประวิณ 
มันประเสริฐ ดร.เบญจรงค สุวรรณคีรี และ รศ.ดร. ปงปอนด รักอํานวยกิจ ดําเนินรายการโดย ดร.ปรเมธี วิมลศิริ 
รองเลขาธิการ สศช. ซึ่งมีสาระสําคัญ ดังนี้
  5.1 เศรษฐกิจไมสามารถเติบโตไดโดยการพ่ึงพาการคาระหวางประเทศเพียงอยางเดียว โดยควรคํานึงถึง
รูปแบบทางการคาที่แทจริงในปจจุบัน และการกระจายตลาดการคาระหวางประเทศ รวมทั้งการมีนโยบายการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่คํานึงถึงความเชื่อมโยงทางการผลิต และกระจายการพัฒนากิจกรรมการผลิต 
  5.2 การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย มีสิ่งที่นากังวลอยู 2 เรื่อง ไดแก (1) การดําเนิน

ธุรกิจของผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ของไทย ซึ่งสวนใหญเนนตลาดในประเทศเปนหลัก ไม
เนนตลาดสงออก รวมท้ังไมออกไปลงทุนในตางประเทศ และ (2) กฎหมายเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจตางๆ ทั้งกฎหมายแพง
และพาณิชย และกฎหมายอาญา ยังคงขาดความชัดเจน ทั้งในเรื่องของการประกอบธุรกิจในตางประเทศของผูประกอบ
การไทย และการประกอบธุรกิจในประเทศไทยของผูประกอบการตางประเทศ
  5.3 ประเทศไทยจําเปนตองกาวผานกับดักของประเทศรายไดปานกลาง (Middle-Income Trap) โดย

ผานการใชนวัตกรรม ไมใชการแขงขันทางดานราคาสินคา ทั้งนี้ นโยบายแรงงานขามชาติที่ผานมานั้น ไทยเปนประเทศ
ผูรับแรงงานขามชาติที่ไมมีทักษะมาโดยตลอดจึงไมชวยใหเกิดการสรางนวัตกรรม ซึ่งแตกตางจากประเทศที่พัฒนาแลวที่
ในปจจุบันมีมาตรการจํากัดจํานวนแรงงานขามชาติที่ไมมีทักษะมากข้ึน ดวยเหตุนี้ ประเทศไทยควรพัฒนาแรงงาน
เพื่อเปนพื้นฐานสูการสรางนวัตกรรมโดยเนนการสรางแรงงานคุณภาพทั้งในดานทักษะเชิงเทคนิค ภาษา การเรียนรู 
(Cognitive Skills) ซึ่งเปนสิ่งจําเปนในการปรับตัวของแรงงานภายใตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตอไป
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รายงานการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ (Smart Grid) 
ของไทย
 ระบบโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ (Smart Grid) เปนเคร่ืองมือหน่ึงที่สามารถชวยบริหารจัดการระบบไฟฟาของ
ประเทศใหมีประสิทธิภาพและมีความม่ันคงเชื่อถือไดเพิ่มขึ้น ทั้งทางดานการจัดหาและการใชพลังงาน โดยปจจัยแวดลอม
ที่ผลักดันใหมีการพัฒนา Smart Grid ไดแก (1) ศักยภาพและความกาวหนาในการผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทนภายใน
ประเทศที่เพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง (2) ปญหาดานความเชื่อถือไดของระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทน (3) ปญหาดาน
เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาที่มีปริมาณลดลงอยางตอเนื่อง และความเส่ียงของไทยในการนําเขาเชื้อเพลิงเพื่อใชในการผลิต
ไฟฟา (4) ปญหาดานประสิทธิภาพการใชพลังงานไฟฟาของประเทศ (5) พฤติกรรมการใชไฟฟาที่สงผลกระทบตอการ
จัดหากําลังการผลิตไฟฟา (6) คุณภาพการใหบริการไฟฟา และ (7) ขอจํากัดในการสรางโรงไฟฟาแหงใหม 
 เปาหมายในการพัฒนาระบบ Smart Grid ของประเทศไทย ไดแก (1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและจัดหา
ไฟฟาจากพลังงานทดแทน โดยการเพิ่มความมั่นคงและความเชื่อถือไดของระบบผลิตไฟฟาพลังงานทดแทนจากการ
พัฒนาระบบเก็บสํารองพลังงานไฟฟาจากพลังงานทดแทน (2) เพื่อเพิ่มความมั่นคงของระบบไฟฟาในภาพรวม และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชพลังงานไฟฟาของประเทศ และ (3) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบโครงขายไฟฟาของ
ประเทศ ซึ่งจะชวยลดหนวยไฟฟาสูญเสียในระบบสงและระบบจําหนาย และชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของ
หนวยงานการไฟฟา
 แนวทางการพัฒนาระบบ Smart Grid ของประเทศไทยในภาพรวม ไดแก 
 1. การกําหนดนโยบายของหนวยงานภาครัฐ โดยภาครัฐจําเปนตองมีการจัดลําดับความสําคัญของการดําเนิน
งานหรือการลงทุน และตองบูรณาการการพัฒนาระบบ Smart Grid ของหนวยงานตางๆ ใหเปนไปในทิศทางที่สอดรับกัน 
ควบคูไปกับการใหความสําคัญในการวางรากฐานความรูความเชี่ยวชาญใหกับบุคลากรดานเทคนิคของโครงขายไฟฟา
อัจฉริยะ เพ่ือใหการวางแผน ออกแบบ ติดตั้ง บํารุงรักษาระบบ และการวิจัยพัฒนามีประสิทธิภาพ
 2. การพัฒนาระบบสารสนเทศและการส่ือสาร โดยควรวางแผนการลงทุนและใชประโยชนโครงขายระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารระหวางหนวยงานรวมกันตามความจําเปน เพื่อใหการลงทุนมีความคุมคาสูงสุด รวมทั้ง
กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศควรพิจารณาแนวทางในการพัฒนาโครงขายส่ือสารความเร็วสูงใหครอบคลุม ทั่วถึง 
เพียงพอ และมีคุณภาพ เพื่อใหสามารถขับเคลื่อนและผลักดันนโยบายการพัฒนาระบบ Smart Grid ไปสูการปฏิบัติได
อยางเปนรูปธรรม 
 3. การสงเสรมิการวิจยัและพฒันาเทคโนโลย ีSmart Grid ภายในประเทศ โดยประเทศไทยควรเร่ิมการวจิยัและ
พฒันาเทคโนโลยเีกีย่วกับอปุกรณในระบบ Smart Grid เพือ่นาํไปใชในเชงิพาณชิย ควบคูไปกบัการดาํเนนิการตามแนวทาง
การพัฒนาในดานอืน่ๆ เพือ่ลดความเส่ียงในดานปจจยัการผลิตอปุกรณตางๆ ซึง่อาจมีผลตอการพัฒนาทีย่ัง่ยนื และอาจกอ
ใหเกดิปญหาดานความม่ันคงในระยะยาวได 
 4. การออกแบบเพ่ือการพัฒนาเมือง ควรคํานึงถึงการวางแผนระบบตางๆ ที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม เพื่อลด
สัดสวนการเดินทางดวยพาหนะสวนบุคคล การพัฒนาระบบผลิตไฟฟาชุมชนใหสามารถรองรับความตองการไฟฟาได

อยางเพียงพอ รวมท้ังการกําหนดสัดสวนพื้นที่สีเขียวในอาคาร และสัดสวนพื้นที่สีเขียวตอจํานวนประชากร เพื่อลดภาวะ
โลกรอนและอุณหภูมิในชั้นบรรยากาศ 

 5. การเตรียมพรอมดานอื่นๆ โดยควรมีการจัดตั้งศูนยสาธิตระบบ Smart Grid เพื่อใหเปนตนแบบในการศึกษา
เรียนรูการพัฒนาอยางตอเนื่อง รวมทั้งหนวยงานดานกํากับดูแลควรศึกษาความเปนไปไดในการจัดทําราคาคาไฟฟาตอ
หนวยตามตนทุนการผลิตจริง (Real time price) เพื่อใชเปนเคร่ืองมือสําคัญในการควบคุมการใชพลังงานไฟฟาอยางมี

ประสิทธิภาพ
 สวนแนวทางการพัฒนาระบบ Smart Grid ของประเทศไทย เพื่อบรรลุเปาหมายเฉพาะดาน ไดแก (1) Smart 
Grid กับการพัฒนาพลังงานทดแทน สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานไฟฟา โดยมุงเนนใหใชประโยชน

ในเชิงพาณิชยได ควบคูไปกับการสงเสริมการผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทน เพื่อเพ่ิมความม่ันคงใหกับระบบผลิตไฟฟา
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จากพลังงานทดแทน (2) Smart Grid กับการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงาน กําหนดมาตรการจูงใจเพ่ือลดการใช
พลังงานที่มีประสิทธิภาพ โดยศึกษาและจัดทําระบบกําหนดราคาไฟฟาตามตนทุนการผลิตจริงในแตละชวงเวลา ลดการ
บิดเบือนราคา เรงจัดทําแผนการตลาดและประชาสัมพันธใหผูใชไฟฟาตระหนักถึงผลประโยชนที่จะไดรับจากการใชขอมูล
การใชไฟฟาของตนเอง เพื่อปรับปรุงประสทิธิภาพการใชไฟฟาและลดภาระคาไฟฟา รวมทั้งสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีดานการใชพลังงานที่มีประสิทธิภาพ ควบคูไปกับการสรางความรูความเขาใจ และประชาสัมพันธแนวทาง
ปฏิบัติดานการใชพลังงานใหมีประสิทธิภาพอยางตอเน่ือง และ (3) Smart Grid กับการบริหารจัดการระบบโครงขาย
ไฟฟาของประเทศ Smart Grid จะเขามามีบทบาทในการบริหารจัดการระบบโครงขายไฟฟาของประเทศไดอยางมี
ประสิทธิภาพ จําเปนตองมีการพัฒนาและใชมิเตอรระบบอัตโนมัติครอบคลุมผูใชไฟฟาทุกประเภทและทุกพื้นที่ โดยผูใช
ไฟฟาทุกกลุมสามารถใชขอมูลท่ีไดจากระบบการอานหนวยดวยระบบอัตโนมัติสําหรับบริหารจัดการการใชไฟฟาเพ่ือลด
ภาระคาไฟฟา และใชไฟฟาไดอยางมีประสิทธิภาพ
 ปจจัยที่กําหนดความสําเร็จในการพัฒนาระบบ Smart Grid ไดแก ความชัดเจนของนโยบายภาครัฐ ความรูและ
ความเขาใจของผูใชไฟฟาเก่ียวกับการพัฒนาระบบ Smart Grid การบูรณาการการวางแผนพัฒนาระบบ Smart Grid 
ระหวางหนวยงาน โครงขายระบบส่ือสารท่ีเชื่อมโยงเครือขายระบบไฟฟาไดอยางมีประสิทธิภาพ ระบบกักเก็บพลังงาน
ไฟฟา (Energy Storage) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มาตรการดานอัตราคาไฟฟาที่สะทอนตนทุนการผลิตจริง 
และการบูรณาการความรูรวมกับภาคการศึกษาและสถาบันวิจัย และปจจัยที่อาจเปนอุปสรรคในการพัฒนาระบบ Smart 
Grid ไดแก ความไมชัดเจนของรูปแบบเทคโนโลยีในการกักเก็บพลังงานไฟฟา (Energy Storage) ความซับซอนในการ
ออกแบบระบบพยากรณกําลังการผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทน และขอจํากัดในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใชไฟฟา
ของผูใชไฟฟา

การศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองสูการเปนเมืองสีเขียว (Green City)
 สศช. ไดศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองสูการเปนเมืองสีเขียว อันเปนการสนับสนุนการขับเคล่ือนยุทธศาสตร
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ภายใตแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 โดยศึกษาวิเคราะหเปรียบ
เทียบสถานการณการพัฒนาเมืองสีเขียวในประเทศไทย และบทเรยีนการพัฒนาเมอืงสเีขียวในตางประเทศ ผลการศกึษา
ชีใ้หเหน็วา ปจจบุนัการพฒันาเมอืงสเีขยีวของไทยยังอยูในขัน้เริม่ตน และระยะตอไปจะตองใหความสําคัญกบัการขยายความรู

และสรางความเขาใจกบัภาคกีารพฒันาอยางตอเน่ือง เพือ่รวมกนัผลกัดนัการพฒันาเมืองสเีขยีวใหเกดิผลในทางปฏิบตั ิดงัน้ี
 1. สงเสริมการสรางความรูความเขาใจเรื่องเมืองสีเขียว ใหจังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อนําไป
ประยุกตในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น ตั้งแตแนวคิด นิยาม และดัชนีชี้วัดสูเมืองสีเขียว 8 ดาน ไดแก (1) การลดการปลอย

กาซคารบอนไดออกไซดและการบริโภคพลังงาน (2) การใชพื้นที่สีเขียวและอาคารนิเวศ (3) ระบบขนสงสาธารณะที่ลด
การใชพลังงาน (4) การจัดการขยะแบบ 3R (5) การจัดการนํ้าแบบย่ังยืน (6) การจัดการระบบสุขาภิบาล (7) การจัดการ
คุณภาพอากาศ และ (8) การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดลอม
 2. สนับสนุนใหกรุงเทพมหานคร เทศบาลนคร และเทศบาลเมืองที่มีศักยภาพ พัฒนาสูเมืองสีเขียวที่
สอดคลองกับศักยภาพของตน โดยดําเนินการอยางเปนขั้นตอนใหครอบคลุม 8 องคประกอบหลักของดัชนีวัดความเปน

เมืองสีเขียว และบรรจุไวในแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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 3. สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นวางและจัดทําผังเมืองที่สนับสนุนการพัฒนาสูเมืองสีเขียว โดย
เนนการรักษาสภาพแวดลอม การลดใชพลังงาน การใชประโยชนที่ดินที่เอื้อตอการพัฒนาเมืองสีเขียว และการพัฒนาเมือง
แบบกระชับ (Compact Urban Design) ที่มีการใชพื้นที่อยางมีประสิทธิภาพ
 4. สงเสริมการใชมาตรการใหมๆ ที่เอ้ือตอการพัฒนาเมืองสีเขียว โดยจะตองมีการศึกษาอยางรอบคอบเพื่อ
ไมใหเกิดปญหาในการปฏิบัติ ไดแก (1) ดานส่ิงแวดลอม เชน การจัดเก็บภาษีสิ่งแวดลอม การจัดเก็บคาธรรมเนียมที่
สะทอนตนทุนสิ่งแวดลอม (2) ดานเศรษฐศาสตรและสังคม เชน การกําหนดมาตรการจูงใจดานการอนุรักษพลังงาน 
มาตรการจูงใจดานภาษีที่ดิน มาตรการจูงใจดานภาษีและการชวยเหลือดานการเงินเพ่ือใหอุตสาหกรรมปรับเปล่ียน
เทคโนโลยีสูกระบวนการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (3) ดานที่อยูอาศัย เชน การกําหนดขอบังคับอาคารทั้งการ
ออกแบบและการใชเทคโนโลยีที่ประหยัดพลังงาน การกําหนดขอบังคับการใชประโยชนที่วางเพ่ือจัดใหมีพื้นที่สีเขียว 

(4) ดานการรักษาพื้นที่สีเขียว เชน การนํามาตรการรักษาพื้นที่สีเขียวมาใชในเมืองใหญ โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร และ 
(5) สําหรับเมืองที่มีพื้นที่อุตสาหกรรม ควรสนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ (Eco Industrial Town)

การศึกษาแนวทางการพัฒนาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือสนับสนุน

การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 สศช. ไดวาจางศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนที่ปรึกษาโครงการวงเงิน 1,470,000 บาท 
เพ่ือประเมินผลการพัฒนาและวิจัยดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี รวมทั้งนวัตกรรมของไทยทั้งในอดีตและปจจุบัน วิเคราะห 
จุดออน จุดแข็ง โอกาส และปจจัยเสี่ยงของการพัฒนางานวิเคราะหวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในการสนับสนุน
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมของไทยอยางยั่งยืน รวมทั้งจัดทําขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนางานวิจัย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหสามารถสนับสนุนการพัฒนาดานตางๆ และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งคณะกรรมการกํากับการศึกษาฯ ไดเห็นชอบรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ เมื่อวันที่ 

30 พฤศจิกายน 2554

การดําเนินโครงการศึกษาวิจัยรวมกับธนาคารโลก 
 สศช. ไดรวมกับเจาหนาท่ีธนาคารโลก ดําเนินโครงการศึกษาวิจัยเร่ือง การเพ่ิมศักยภาพบริการดาน
สถาปตยกรรมและวิศวกรรมท่ีปรึกษาสําหรับภาคการกอสราง (Unleashing the Potential Growth and 
Competitiveness of Business Services in Thailand Study of Architectural and Engineering Design Services 
for the Construction Sector) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหาอุปสรรคที่เปนขอจํากัดตอการเติบโตของภาคบริการ 
และขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการสงเสริมใหภาคบริการมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นทั้งตลาดภายในประเทศและ

ตางประเทศ โดยมีระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน นับตั้งแตเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2554 โดยการรวมรวมขอมูล
จากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ การประชุมหารือกับสมาคมผูประกอบการ การสัมภาษณเชิงลึกผูประกอบการรายใหญ 
และการจัดประชุมกลุมยอย (Focus Group) เพื่อนําขอมูลที่ไดมาศึกษาวิเคราะหและจัดทํารางรายงานผลการศึกษา 
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และนําเสนอท่ีประชุมระหวาง สศช. ธนาคารโลก และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เม่ือวันที่ 2 ธันวาคม 2554 หลังจากน้ัน 
ธนาคารโลกจะไดนําไปจัดทําเปน “รายงานการพัฒนาประเทศไทย 2555” ตอไป

การศึกษาเพื่อจัดทําแนวทางการสรางสรรคสินคาเชิงนวัตกรรมสําหรับภาคการผลิตและ
บริการของประเทศ ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 
 สศช. ไดวาจางบริษัท จีอีอี แมเนจเมนท จํากัด เปนที่ปรึกษาโครงการ วงเงิน 2.99 ลานบาท โดยมีวัตถุประสงค 
(1) เพื่อทบทวนและปรับปรุงกรอบแนวคิดการพัฒนาและขอบเขตของอุตสาหกรรมสรางสรรคของประเทศท่ี สศช. 
กําหนดเบ้ืองตนใหมีความครอบคลุมและชัดเจนย่ิงขึ้น (2) เพื่อจัดเก็บขอมูลและพัฒนาระบบฐานขอมูลของอุตสาหกรรม
สรางสรรคของภาคการผลิตและบริการของประเทศใหครอบคลุมอยางนอย 15 สาขา และ (3) เพื่อจัดทําแนวทางการ
พัฒนาอุตสาหกรรมสรางสรรคสําหรับภาคการผลิตและบริการของประเทศ ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 โดย
คณะกรรมการกํากบัการศกึษาฯ ไดพิจารณาใหความเห็นชอบรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณไปแลว เม่ือวันที่ 12 กันยายน 
2555

การศกึษาแผนดาํเนนิงานธรุกจิตอเนือ่ง (Business Continuity Plan: BCP)
 สศช. ในฐานะฝายเลขานุการของคณะกรรมการกํากับโครงการศึกษาแผนดําเนินงานธุรกิจตอเนื่อง (Business 
Continuity Plan: BCP) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552 ที่เห็นชอบให สศช. กันเงินงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 วงเงิน 10 ลานบาท ไวเบิกเหล่ือมปสําหรับเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ
ศึกษาดังกลาว เพื่อจัดทําขอเสนอแนวทางในการบริหารจัดการและการกํากับดูแลแผนดําเนินธุรกิจตอเน่ืองท้ังแผน
ระดับชาติ และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทําแผนระดับองคกรของภาครัฐและเอกชนที่บูรณาการเชื่อมโยงกับแผน
ระดับชาติอยางมีเอกภาพ ซึ่งขณะน้ีดําเนินการศึกษาแลวเสร็จ และจะนําเสนอผลการศึกษาตอคณะรัฐมนตรีตอไป

การจัดทํารายงานความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศไทย (Thailand 

Competitiveness Report 2012) 
 สศช. ไดจัดทํารายงานฯ จํานวน 2,000 เลม เพื่อใชเปนเอกสารประกอบการประชุมฯ และประชาสัมพันธให
ผูเขารวมการประชุมซึ่งเปนนักลงทุนช้ันนําของโลก ผูนํา และผูบริหารระดับสูงจากภาครัฐบาล นักวิชาการ และบุคคลที่

มีชื่อเสียงในสาขาตางๆ จากท่ัวโลกจํานวนประมาณ 600 คน ไดมีความรูความเขาใจและมีความเช่ือมั่นตอประเทศไทย
มากย่ิงขึ้น โดยสาระหลักของรายงานการศึกษาประกอบดวย (1) ความวิตกกังวลตอสถานการณโลก (2) ภาพรวม
สถานภาพการแขงขันไทยในเวทีโลก (3) ความย่ังยืนในการสรางความยั่งยืนในการแขงขันของประเทศไทย (ไดแก การ
พัฒนาดานเศรษฐกิจมหภาค การพัฒนาสาขาที่ประเทศไทยเปนเลิศในตลาดโลก และการพัฒนาปจจัยสนับสนุนใหเอ้ือตอ
การพัฒนาความสามารถในการแขงขันของประเทศ)

การพัฒนาขีดความสามารถการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและการ

มีสวนรวมในการกระจายอํานาจของสวนราชการและภาคประชาชน
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ในสวนที่เกี่ยวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยทฤษฎี
การมีสวนรวมของประชาชนประกอบดวย 1) ระดับใหขอมูลขาวสาร ซึ่งเปนระดับตํ่าที่สุดในการมีสวนรวม เพราะรัฐจะ
เปนเพียงผูใหขอมูลกับประชาชนเพียงดานเดียว 2) ระดับรับฟงความคิดเห็น เปนลักษณะการใหประชาชนมีสวนรวมใน
การใหขอมูล ขอเท็จจริง ความรูสึก ความคิดเห็นประกอบการตัดสินใจ 3) ระดับเขามามีบทบาท เปนการเปดโอกาสให

ประชาชนมีสวนรวมทํางานตลอดกระบวนการตัดสินใจ มีการแลกเปลี่ยนความเห็นระหวางรัฐกับประชาชน 4) ระดับ
สรางความรวมมือ เปนการใหบทบาทประชาชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมกันทํางานและตัดสินใจในระดับ
คอนขางสูง 5) ระดับเสริมอํานาจใหประชาชน เปนการใหประชาชนเขามามีสวนรวมมากที่สุด โดยประชาชนเปนผูตัดสินใจ 
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สวนรัฐดําเนินการตามการตัดสินนั้น หรือมีหนาท่ีประสานงาน จัดหาขอมูล สรางความเขาใจแกประชาชน รูปแบบ
การมีสวนรวมในข้ันน้ีคือ การลงประชามติ 
 ปจจัยที่สําคัญตอการสรางกระบวนการมีสวนรวมมากท่ีสุด คือ ปจจัยการทําหนาที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในการสรางการมีสวนรวม โดยพิจารณาจากกิจกรรมและกระบวนการทํางานของ อปท. ในการใหบริการ
สาธารณะและการสงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนในแตละพื้นที่ รองลงมา คือ ปจจัยความเขมแข็งของชุมชน 
โดยพิจารณาจากทุนทางสังคมที่ภาคประชาชนมีอยูเดิมในการรวมมือกันภายในชุมชน การมีสวนรวมของภาคประชาชน
ถือเปนพื้นฐานสําคัญของกระบวนการบริหารจัดการในระดับพื้นที่ โดยยึดหลักการรวมกันคิด รวมกันทํา รวมตรวจสอบ 
และรวมกันรับผิดชอบ โดยหลักการเบื้องตนในการสรางและยกระดับคุณภาพของการมีสวนรวมนั้นจึงจําเปนตองใหความ
สําคัญกับทุนทางสังคมในแตละพ้ืนที่ สําหรับปจจัยสูความสําเร็จประกอบไปดวย 3 ประเด็นหลัก ไดแก 1) วัฒนธรรม
องคกรของ อปท. ที่มีความยืดหยุน มีกระบวนการบริหารงานมีการวางแผนงานใหมีความยืดหยุนและสอดคลองกัน
ระหวางสภาพปญหาในระดับพื้นท่ี และทรัพยากรที่มีอยูจริงในการใชประโยชนเพื่อใหบริการสาธารณะ 2) ทุนทางสังคม
หรือความเขมแข็งของชุมชน คือการมีความเขาใจในประเด็นสาธารณะตางๆ รวมกัน การประสานประโยชนในการ
ทํางานรวมกับภาคสวนอื่นๆ เพื่อเติมเต็มศักยภาพ ซึ่งกันและกันเพื่อบรรลุเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด 3) ความพรอมของระบบขอมูลพื้นฐานในระดับพื้นที่ ระบบขอมูลถือ
เปนเหตุที่ทําใหการส่ือสารระหวางทุกภาคสวนเกิดข้ึนไดอยางราบร่ืนและเพ่ิมพูนทุนทางสังคมและมีทัศนคติในการทํางาน
รวมกัน 

ภารกิจในกรอบความรวมมือระดับโลก  
 1. การประชุมรวมกับ OECD เรื่อง Southeast Asia Economic Outlook

  สศช. และ Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) ไดจัดใหมีการ
ประชุมในวันที่ 9 สิงหาคม และ 3 ธันวาคม 2555 เพื่อแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นในรายงาน Southeast Asia Economic 
Outlook ซึ่งจัดทําโดย OECD เพ่ือเผยแพรในการประชุมผูนําอาเซียนในชวงปลายป 2555 โดยเน้ือหาประกอบไปดวย
แนวทางการพัฒนาประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และขอเสนอแนะการพัฒนาประเทศ ทั้งทางดานการศึกษา 
ระบบการดูแลสุขภาพ และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของไทย

 2. การประชุมระหวางผูบริหาร สศช. กับธนาคารโลก 

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2555 สศช. ไดจัดใหมีการประชุมระหวางผูบริหารของ สศช. และธนาคารโลก ในโอกาสที่ 
Ms. Pamela Cox ไดรับตําแหนงเปน the World Bank Regional Vice President for East Asia and the Pacific 

เพ่ือหารือแนวทางท่ีจะดําเนินกิจกรรมและความรวมมือตางๆ ระหวางกัน โดยธนาคารโลกไดยืนยันที่จะเสริมสราง
ความเขมแข็งของความรวมมือใหมากย่ิงขึ้น ผานการสนับสนุนทางเทคนิคและวิชาการแก สศช. ทั้งในเรื่องการแกไขปญหา
ทางดานสังคม การศึกษา การสรางงาน ประเด็นในเร่ือง Middle Income trap และโครงการความรวมมือในการ

แลกเปลี่ยนและการเรียนรูกับธนาคารโลก
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 3. ภารกิจในการเสริมสรางความสัมพันธกับบุคคลสําคัญทางเศรษฐกิจสังคมและองคกรระหวางประเทศ

 ตลอดป 2555 คณะผูบริหารของ สศช.ไดรับความสนใจจากท่ัวโลกในการแลกเปล่ียนประสบการณดานบทบาท
และภารกิจสําคัญของ สศช. ในดานการพัฒนาประเทศและการเปนที่ปรึกษาของรัฐบาลในการขับเคล่ือนนโยบายสําคัญ
ของประเทศ รวมท้ัง การจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ การจัดทําแผนพัฒนาประเทศหลังพิบัติภัย 
การขับเคล่ือนแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดําริ ตลอดจนแนวทางการพัฒนาประเทศท่ีสอดสัมพันธกับการ

พัฒนาในประเทศเพ่ือนบานในอนุภูมิภาคตางๆ อาเซียนและโลก โดยมีองคกรและบุคคลสําคัญตางๆ เขารวมพบปะแลก
เปลี่ยนตลอดป 2555 ที่สําคัญ เชน คณะผูแทนของ 95th National Management Course (NMC) ประเทศปากีสถาน 
เรื่องแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 และความรวมมือในอนุภูมิภาค คณะผูแทนจากประเทศญ่ีปุน เรื่องแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 
สภาวะเศรษฐกิจไทย ความรวมมือในภูมิภาคของไทยกับญี่ปุน และโครงการในทวาย คณะผูแทนจากประเทศอารเจนตินา 
เรื่อง Thailand Cooperation on Economic and Social Development with Neighboring Countries คณะ
เจาหนาที่ระดับสูงจากกุยโจว หูหนาน เรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 สภาวะเศรษฐกิจ 
ความรวมมือในภูมิภาคและอนุภูมิภาค และเรื่องโอกาสและความทาทายในการเขาสูประชาคมอาเซียน คณะผูแทน
จากประเทศติมอร-เลสเต เรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 สภาวะเศรษฐกิจ พลังงาน การเกษตร 
และสิ่งแวดลอมของไทย กระทรวงการตางประเทศและคณะทูต BIMSTEC เรื่องความเช่ือมโยงระหวางกันใน BIMSTEC 
คณะนายทหารระดับสูงจาก The Army Defense Management Course ของอินเดีย เรื่องแผนแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 เศรษฐกิจไทย และนโยบายเกี่ยวกับความเช่ือมโยงในภูมิภาคของไทย เปนตน

การศึกษารูปแบบการพัฒนาคลัสเตอรไปสูความสําเร็จในการแขงขัน กรณีศึกษาคลัสเตอร

กลวยไมกลุมราชบุร ี
 สศช. ไดวาจางสถาบันการศึกษาวิชาการจัดการแหงประเทศไทย (IMET) เปนที่ปรึกษาโครงการ ตั้งแตวันที่ 
9 กันยายน 2553 วงเงิน 300,000 บาท เพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาคลัสเตอร ไปสูความสําเร็จในการแขงขัน โดยมี
คลัสเตอรกลวยไมกลุมราชบุรีเปนกรณีศึกษา เพื่อใหมีหนังสือที่มีองคความรู รูปแบบและแนวทางการพัฒนาคลัสเตอร 
เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน สําหรับเผยแพรแกผูประกอบการ หนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ังภาครัฐและเอกชน 
และชุมชน เพื่อนําไปใชเปนแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันใหกับกลุมธุรกิจตางๆ ตลอดหวงโซการผลิต
ไดอยางเปนรูปธรรม ทั้งนี้ ไดดําเนินการแลวเสร็จ และไดนําเสนอผลการศึกษาตอคณะกรรมการ สศช. ในการประชุม
เดือนพฤศจิกายน 2554

พัฒนาระบบขอมูล
การพัฒนาระบบสารสนเทศ สศช.
 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดมีการพัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สศช. ใน
ดานระบบเครือขายคอมพิวเตอร ระบบฐานขอมูล ตลอดจนเทคโนโลยีตางๆ ใหมีความทันสมัย ปลอดภัยและมีความ
สะดวก รวดเร็ว เพื่อใหสามารถรองรับภารกิจการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ไดอยางมีศักยภาพ ตามบทบาทหนาที่ความ
รับผิดชอบหลักในการพัฒนาและดูแลงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของ สศช. สําหรับในปงบประมาณ 2555 ทางศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ไดดําเนินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ที่สําคัญจํานวน 3 โครงการ ดังนี้

 1. โครงการบริหารจัดการระบบเครือขายคอมพิวเตอร สศช. เปนโครงการที่ สศช. ไดจัดจางที่ปรึกษาเปน
ประจําทุกป เพื่อบํารุงรักษาและบริหารจัดการระบบเครือขายคอมพิวเตอรของสํานักงานฯ ใหมีประสิทธิภาพ ซึ่งใน
ปงบประมาณนี้เนนในเรื่องการปรับปรุงระบบ E-Mail จากโปรแกรมระบบ Microsoft Exchange 2003 เปนโปรแกรม
ระบบ Microsoft Exchange 2010 ที่มีลิขสิทธิ์โปรแกรมถูกตอง รวมท้ังไดมีการปรับปรุงระบบฮารดแวรของเคร่ืองแม
ขายระบบ E-Mail ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นและสามารถรองรับการทํางานของระบบที่ไดทําการปรับปรุงใหมไดอยาง

เหมาะสม ซึ่งระบบ Microsoft Exchange 2010 นั้นจะมีประสิทธิภาพการทํางานท่ีดีขึ้นกวาระบบ Exchange 2003 
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อาทิเชน ความสามารถในการขยายขนาดพื้นที่เมลบอกซใหกับเจาหนาที่ในการเก็บขอมูล E-Mail ระบบ Webmail ที่
ทันสมัยและอํานวยความสะดวกในการบริหารจัดการอีเมลของผูใชงานไดมากข้ึน การเพิ่มคุณสมบัติพิเศษที่รองรับ
การใชงานบนมือถือแบบ Smartphone และ Tablet ได เปนตน

 2. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู (การพัฒนาระบบกระบวนการทํางาน : Business Process 
and Forms) สํานักงานฯ ไดเริ่มพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู (Knowledge Management : KM) โดยใชโปรแกรม 
Microsoft Offices Share Point 2010 มาตั้งแตปงบประมาณ 2553 ซึ่งในระยะแรกไดมีการปรับปรุงระบบ Intranet ให
เปนระบบ KM Web Portal ตอมาในปงบประมาณ 2554 ไดพัฒนาตอเนื่องในเรื่องระบบจัดการเอกสารและแลกเปล่ียน
ขอมูล และในปงบประมาณ 2555 นี้ เปนระยะท่ี 3 ซึ่งเปนระยะสุดทาย โดยจะเนนดานการพัฒนาระบบสารสนเทศ

เชิงวิเคราะห (Business Intelligent : BI) และการพัฒนาระบบ Balanced Score Card และ KPI เพื่อวัดผลการดําเนินงาน
ขององคกร สามารถแสดงผลของการวัดหรือประเมินในรูปของขอมูลเชิงปริมาณ เชน Dashboard ซึ่งจะนํามาใชเปน
เครื่องชี้วัดที่มุ งหวังในการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของสํานักงานฯ ในภาพรวมได ตลอดจนมีการรายงานผลใน
รูปแบบที่เขาใจไดงายเพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจของผูบริหารได เชน การทําประเมินผลการเบิกจายงบประมาณ 
การประเมินผลดานตางๆ ตามคํารับรองของ กพร. เปนตน
 3. โครงการพัฒนาระบบสํารองและกูคืนขอมูลระยะไกล (Remote Backup and Restore Data) ตาม
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สศช. ฉบับที่ 2 (2552-2556) ไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรซึ่งจะตองดําเนินการการพัฒนาระบบสํารองและกูคืนขอมูล (Backup and Restore data) โดย
ติดตั้งไวที่สํานักพัฒนาฯ ภาคกลาง จ.นนทบุรี ใหเสมือนเปนศูนยสํารองขอมูลภายนอก (Offsite Backup Center) 
ของ สศช. 

ภาพแสดงโครงสรางระบบศูนยสํารองขอมูล สศช.

 ซึ่งศูนยสํารองขอมูลภายนอกแหงนี้ จะมีหนาที่ในการสํารองฐานขอมูลและขอมูลจากศูนยขอมูลหลัก (NESDB 

Data Center) ของเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายท่ีมีความสําคัญในระดับสูง (First Priority) ไมนอยกวา 13 เคร่ือง จาก
อาคารสํานักงานใหญที่ถนนกรุงเกษม โดยการสงผานขอมูลไปยัง Offsite Backup Center ดวยเทคโนโลยีการทํางานของ
กระบวนการจําลองขอมูลระยะไกล (Remote data replication) ดังนั้นจากแนวทางการสํารองขอมูลดังกลาว แมจะมี

ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นกับองคกรที่อยูในพื้นท่ีที่ไดรับผลกระทบ (NESDB Data Center) แตขอมูลสํารองยังคงจัดเก็บอยูใน Off-
site Backup Center อยางครบถวนและปลอดภัย
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การพัฒนาโปรแกรมประมวลผลการกระจายสินคานําเขาและสงออก เพื่อพัฒนาระบบ
ประมวลผลสินคานําเขาสงออก
 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) มีพันธกิจในการเปนหนวยงานวิเคราะห
ขอมูล และเฝาระวังภัยทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใชในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร บริหารเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ โดยทําหนาท่ีในการประมวลผลสถิติรายไดประชาชาติ ตลอดจนศึกษาพัฒนาและจัดทําบัญชีบริวารและขอมูล
เคร่ืองชี้วัดอื่นๆ โดยมีสถิติขอมูลสินคานําเขาและสงออก เปนสวนประกอบหนึ่งที่สําคัญ เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานในการ
บรรลุพันธกิจดังกลาว 
 อยางไรก็ตามขอมูลการนําเขา และสงออกในปจจุบันมีการเปล่ียนแปลงจากในอดีตไปอยางมาก ประกอบกับ
กรมศุลกากรซึ่งเปนหนวยงานที่เก็บรวบรวมขอมูลการคาระหวางประเทศ ไดมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการจัดเก็บ
ขอมูล รวมท้ังไดยกเลิกรายการสําคัญที่ใชควบคุมการทํางานของระบบประมวลผลท่ีใชอยูในปจจุบัน สงผลใหไมสามารถ
ประมวลผลไดดังเดิม 
 ดังนั้น สศช. จึงไดดําเนินโครงการพัฒนาโปรแกรมประมวลผลการกระจายสินคานําเขาและสงออก เพื่อพัฒนา
ระบบประมวลผลสินคานําเขาสงออก ใหรองรับความตองการใชขอมูลสารสนเทศสําหรับการวางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ระดับประเทศได พรอมทั้งเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบประมวลผลการกระจายสินคานําเขาสงออก ใหสามารถตอบ
สนองความตองการสารสนเทศไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง อีกทั้งยังเปนการสนับสนุนภารกิจของสํานักงานฯ ในการจัดทํา
รายงานรูปแบบตางๆโดยท่ีผูใชสามารถสรางรายงานไดเองจากระบบประมวลผลท่ีพัฒนาข้ึน โดยมีการดําเนินงานเปนไป
ตามลําดับข้ัน กลาวคือ ศึกษากระบวนการทํางานในการประมวลผลการกระจายสินคานําเขาและสงออก (Requirement 
and Analysis) เพ่ือใหทราบถึงข้ันตอน กระบวนการ ผลของขอมูล และปญหาท่ีพบ รวมถึงการวิเคราะหขอมูลที่ไดมา
ทั้งหมด จากน้ันนําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหมาออกแบบเพ่ือใชสําหรับการพัฒนาระบบ (Design) แลวจึงนําสิ่งที่
ออกแบบไวมาดําเนินการพัฒนาเปนระบบ (Implementation) ซึ่งระบบที่ไดรับการพัฒนาขึ้นจะตองทําการทดสอบเพื่อ
ความถูกตองของขอมูล และเพื่อใหไดระบบที่สมบูรณและสอดคลองกับความตองการ (Verification) และการดําเนินงาน
ในข้ันตอนสุดทายคือการติดตั้งระบบเพ่ือใชงาน รวมท้ังการบํารุงรักษาระบบและแกไขปญหาในการใชงานซ่ึงอาจเกิดขึ้น
ได เพ่ือใหเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน (Maintenance)
 ผลการจัดทําโครงการฯดังกลาว สามารถพัฒนาระบบประมวลผลขอมูลนําเขาสงออกไดเสร็จสมบูรณ โดย
สามารถประมวลผลขอมูลการนําเขาสงออกและออกรายงานในรูปแบบตางๆ ตามความตองการของผูใชงานไดอยาง

ถูกตอง รวดเร็ว ทั้งน้ีรวมถึงรายงานอัตโนมัติสําหรับผูบริหาร ซึ่งสามารถเรียกใชงานผานระบบปฏิบัติการ iOS ทาง

โทรศัพทเคลื่อนที่ iPhone และคอมพิวเตอรพกพา iPad ได

การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583
 สศช. ไดจัดทําการคาดประมาณประชากรของประเทศไทยมาตั้งแตแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 โดยใชขอมูลจาก
สํามะโนประชากรและเคหะของสํานักงานสถิติแหงชาติ เปนฐานในการคาดประมาณประชากรซึ่งไดดําเนินการมาอยาง

ตอเนื่องในทุกชวงของแผนพัฒนาฯ มีวัตถุประสงคเพื่อคาดประมาณประชากรของประเทศไทยออกไปในระยะ 25-30 ป 
เพ่ือใหภาครัฐนําไปใชในการกําหนดทิศทางนโยบายการพัฒนาประเทศ ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดลอม รวมท้ังใชในการจัดบริการโครงสรางพ้ืนฐานในระดับพื้นที่ สวนภาคเอกชนนําไปใชในการวางแผนการผลิต
สินคาและบริการตางๆ ใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงโครงสรางประชากรของประเทศ สําหรับการจัดทําการคาด
ประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583 ไดใชขอมูลสํามะโนประชากรและเคหะป 2553 เปนฐานในการ

คาดประมาณประชากร โดยมีวิธีการและผลการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583 โดยสรุป ดังน้ี
 1. วิธีการคาดประมาณประชากร ใช “วิธีสวนประกอบรุนอายุ” (Cohort Component method) ประกอบ
ดวย ประชากรฐานจากสํามะโนประชากรและเคหะ 2553 แยกเพศชาย-หญิงตามกลุมอายุ 5 ป และกลุมอายุ 1 ป 
ขอสมมติภาวะเจริญพันธุ (TFR) ไดจัดทําเปน 4 ชุด โดยชุดที่คาดวาจะเปนไปไดมากที่สุด คือ TFR คงท่ี 1.62 ในชวง 5 ปแรก 
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(2553-2558) หลังจากนั้นคอยๆ ลดลงจนถึง 1.30 ในป 2583 ขอสมมติภาวะการตาย อายุคาดเฉลี่ยเม่ือแรกเกิด (E
0
) 

สําหรับชาย 70.39 ในป 2553 เพิ่มขึ้นเปน 75.25 ในป 2558 และหญิง 77.47 ในป 2553 เพิ่มขึ้นเปน 81.86 ในป 2558 
สวนการยายถิ่นการคาดประมาณประชากรในระดับประเทศถือวาไมมีการยายถิ่นระหวางประเทศที่ถูกกฎหมาย 

 2. ผลการคาดประมาณประชากร จากการคาดประมาณประชากรโดยใชวิธีการ ประชากรฐานและขอสมมติ
ตางๆ ดังกลาวขางตน พบวา ในป 2553 มีประชากรรวม 63.8 ลานคน จะเพิ่มขึ้นสูงสุดเปน 66.4 ลานคนในป 2569 จาก
นั้นจะ คอยๆ ลดลงเหลือ 63.9 ลานคน ในป 2583 โดย วัยเด็ก (0-14 ป) มีสัดสวนลดลงอยางตอเน่ือง จากรอยละ 19.8 
ในป 2553 เหลือเพียงรอยละ 14.8 ในป 2573 และ 12.8 ในป 2583 ซึ่งจะเปนขอจํากัดตอการขยายตัวของสัดสวนกําลัง
แรงงานในอนาคต 10-20 ปขางหนา อยางไรก็ตาม การที่ประชากรเด็กมีแนวโนมลดลงก็จะเปนโอกาสใหสามารถระดม
ทรัพยากรเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนไดอยางเขมขนมากขึ้นเพื่อใหคุณภาพคนที่สูงขึ้นชวยทดแทนกําลังแรงงานที่
ลดลง วัยแรงงาน (15-59 ป) มีสัดสวนรอยละ 67.0 ในป 2553 เพิ่มขึ้นสูงสุดเปนรอยละ 66.9 ในป 2554 จากนั้นจะเริ่ม
ลดลงเหลือรอยละ 58.6 ในป 2573 และ 55.1 ในป 2583 ซึ่งจะกระทบศักยภาพการผลิตของประเทศและภาระในการ
ดูแลผูสูงอายุเพ่ิมขึ้น วัยสูงอายุ (60 ปขึ้นไป) มีสัดสวนเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง จากรอยละ 13.2 ในป 2553 เพ่ิมขึ้นเปน
รอยละ 26.6 ในป 2573 และรอยละ 32.1 ในป 2583

การส่ือสารเพ่ือการพัฒนา
ศูนยบริการขอมูลขาวสาร สศช.
 การบรหิารจัดการศนูยบรกิารขอมลูขาวสาร สศช. ในปงบประมาณ 2555 ไดพฒันาการใหบรกิารดานขอมลูขาวสาร
แกประชาชนทัว่ไป โดยประสานดาํเนนิการปรบัปรงุขอมลูตางๆ บนเวบ็ไซตกบัศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร สศช. 
เพือ่ใหเปนประโยชนตอการศกึษาคนควาของประชาชน รวมทัง้การรายงานการปฏิบตังิาน สรปุไดดงัน้ี 

 1.  ศูนยบริการขอมูลขาวสาร สศช. ไดดําเนินการเพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 โดยการรวบรวมจัดเก็บเอกสาร ขอมูลตาง ๆ  ของ สศช. ตาม มาตรา 7 และมาตรา 9 ใหครบถวน และปรับปรุง
ใหเปนศูนยบริการขอมูลขาวสารการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแบบครบวงจร (One Stop Service Center) โดยมี

เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานที่ศูนยบริการขอมูลขาวสาร สศช. 
รับผิดชอบใหบริการขอมูล รวมทั้งจัดเก็บสถิติตางๆ 
สรุปรายงานผูบริหารอยางสม่ําเสมอ

 2. จัดทํารางคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการบริหาร

ขอมูลขาวสารของ สศช. ชุดใหม เพื่อใหสอดคลองกับ
ระเบียบ สศช.วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 

2553 ใหเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 
สํานักงานฯ ไดมีคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการบริหารขอมูล
ขาวสารของสํานักงานฯ ชุดใหม โดยมีนายอาคม 

เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนที่ปรึกษา นางเพ็ญจา 
ออนชติ รองเลขาธกิารคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสงัคมแหงชาต ิ เปนประธาน นางนิตยา กมลวัทนนิศา 
ที่ปรึกษาดานนโยบายและแผนงาน เปนรองประธาน 

กรรมการประกอบดวย ผูอํานวยการทุกสํานักหรือผูแทน 
โดยมีนางสาวกัญญารักษ ศรีทองรุ ง ผู เชี่ยวชาญดาน
นโยบายสาธารณะ เปนกรรมการและเลขานุการ หัวหนา
กลุมงานประชาสัมพันธและเจาหนาที่ทําหนาที่กรรมการ
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และผูชวยเลขานุการ ทั้งนี้ โดยมีอํานาจหนาที่กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการบริหาร การจัดระบบ การขอ การอนุญาต
และการบริการขอมูลขาวสารของ สศช. รวมทั้ง การแกไขกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับขอมูลขาวสาร พิจารณาวินิจฉัย
ประเภทขอมูลขาวสารของราชการท่ีไมตองเปดเผย หรือขอมูลขาวสารของราชการท่ีเปนความลับของทางราชการ 
พิจารณาวินิจฉัยประเภทขอมูลขาวสารของราชการที่ควรจัดเก็บไวที่ สศช. หรือสงไปยังหอจดหมายเหตุแหงชาติ 
กรมศิลปากร ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเชื่อมโยงขอมูลขาวสารของราชการกับหนวยงานของรัฐ
และเอกชน พิจารณาวินิจฉัยกรณีที่มีปญหาและอุปสรรคเก่ียวกับการดําเนินการตามระเบียบ สศช. วาดวยขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2553 
 3. ทบทวนประเมินผลการดําเนินการตามมาตรฐานความโปรงใสที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด โดยรายงานการ
ดําเนินงานของศูนยบริการขอมูลขาวสารเสนอผูบริหารเพื่อทราบผลการดําเนินงานอยางสมํ่าเสมอ ทั้งนี้ เปนการใหความ
รวมมือสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ในการดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 
2553 ที่ไดเห็นชอบเครื่องมือวัดความโปรงใสและตรวจสอบไดของสวนราชการ ของสํานักงาน ก.พ. 
 4. การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ ศูนยบริการขอมูลขาวสาร สศช. ไดรายงานการ
ติดตามประเมินผลของหนวยงานภาครัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ในรอบ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 10 มกราคม 2555 ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ผานทางเว็บไซตของ
สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
 ศูนยบริการขอมูลขาวสาร สศช. คํานึงถึงการดําเนินงานดานการบริการขอมูลขาวสารของ สศช. เพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชนสูงสุดในการสงเสริมกระบวนการเรียนรูของประชาชนท่ัวไป เพิ่ม

ประสิทธิภาพในการใหบริการยิ่งขึ้นในปงบประมาณตอไป

การประชาสัมพันธเพื่อการพัฒนาประเทศ
 การสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิด ทิศทาง และผลการพัฒนาประเทศ รวมทั้งการดําเนินงานของ สศช. 
สูกลุมเปาหมายทั้งภาคประชาชน องคกรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการเมือง องคกรสวนทองถิ่น ตลอดจนสื่อมวลชน นับ

เปนหัวใจสําคัญในการประชาสัมพันธเพื่อการพัฒนาประเทศ เนื่องจากภาคสวนตางๆ ลวนมีบทบาทสําคัญในการรวมกัน
ผลักดันแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปสูการปฏิบตัริวมกบั สศช. เพือ่ใหการพฒันาประเทศมีความกาวหนาอยาง
สมดลุ มัน่คง ยัง่ยนื และคนไทยอยูเย็นเปนสุขรวมกันตามเปาหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
 ในรอบป 2555 อันเปนปที่เร่ิมใชแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 เปนแนวทางพัฒนาประเทศ ไดใหความสําคัญกับ
การแปลงแผนฯ ไปสูการปฏิบัติ ควบคูกับการสรางความรูความเขาใจในภารกิจของ สศช. และการสรางความรูความเขาใจ

แนวพระราชดําริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแนวพระราชดําริในการพัฒนาประเทศดานตางๆ ของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินนีาถ แกกลุมเปาหมาย เพิม่เติมจากการเผยแพรสาระสาํคัญของแผนฯ 
เพือ่รวมเฉลิมพระเกยีรตแิละเปนแนวทางในการนําไปประยุกตใชพัฒนาตนเองและประเทศชาติ ผานชองทางการสื่อสาร
ในรูปแบบตางๆ ทั้งการส่ือสารผานส่ือที่ สศช. จัดทําขึ้นเอง สื่อมวลชน และส่ือกิจกรรม โดยไดผลิตส่ือเพ่ือสรางความรู
ความเขาใจ และประชาสัมพันธหลากหลายรูปแบบ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ วีดิทัศน และส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ เผยแพรไปยัง

กลุมเปาหมายตางๆ ไดแก
 1. สื่อสิ่งพิมพ อาทิ

  1) หนังสือ “สมเด็จพระบรมราชินีนาถนักพัฒนา เพื่อปวงประชาสุขศานต” เนื่องในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ (สศช.) สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงปฏิบัติพระราช
กรณยีกจินานัปการ ตามรอยเบ้ืองพระยคุลบาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เพื่อบําบัดทุกข บํารุงสุข ใหพสกนิกรชาวไทย
มีความเปนอยู ที่ดีขึ้น สํานักงานฯ จึงไดจัดทําหนังสือ “สมเด็จพระบรมราชินีนาถนักพัฒนา เพื่อปวงประชาสุขศานต” 
เพ่ือรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เผยแพรใหประชาชนและหนวยงานตางๆ ไดซาบซ้ึงใน
พระมหากรุณาธิคุณ และเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท นอมนําไปเปนแนวทางในการพัฒนาประเทศชาติและตนเองตอไป
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หนังสือเลมนี้ นําเสนอเนื้อหาสาระเกี่ยวกับหลักการทรงงาน แนวพระราชดําริ และพระราชกรณียกิจในการพัฒนา
ประเทศของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนประโยชนสุขที่เกิดขึ้นแกประชาชน จากผลการพัฒนาตาม
แนวพระราชดําริ และการนอมนําแนวพระราชดําริมาใชในการประกอบอาชีพและดําเนินชีวิต โดยแบงการนําเสนอออก
เปน 4 สวน ไดแก

 สวนที่ 1 ภาพรวมหลักการทรงงาน ในสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ โดยไดรับเกียรติจากผูถวาย
งานใกลชิดเบื้องพระยุคลบาทไดกรุณาใหสัมภาษณเกี่ยวกับแนวพระราชดําริ และหลักการทรงงานในการพัฒนาประเทศ
ของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ และประสบการณที่ตามเสด็จสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถไปใน
พื้นที่ทุรกันดารทั่วประเทศ

 สวนท่ี 2 จากแนวพระราชดําริ... สูความสุขของประชาไทย ไดอัญเชิญแนวพระราชดําริที่พระราชทานเพื่อ
แกไขปญหาและความเดือดรอนของประชาชน ตลอดจนโครงการพัฒนาในดานตางๆ ที่ทรงมีพระเมตตาและพระราช
วิริยะอุตสาหะชวยเหลือพสกนิกรมานําเสนอ พรอมดวยบทสัมภาษณของผูที่เกี่ยวของ และประชาชนในพ้ืนที่ที่ไดรับ
ประโยชนจากแนวพระราชดําริ ซึ่งไดชวยยกระดับคุณภาพชีวติของประชาชนใหดขีึน้อยางเหน็ไดชดัเจน สาํนกังานฯ ไดอญัเชญิ
มานําเสนอโดยสังเขปรวม 6 ดาน ไดแก ดานการสงเสริมอาชีพ รายได และพัฒนาคุณภาพชีวิต ดานการอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ดานสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห ดานการอนุรักษและฟนฟูศิลปวัฒนธรรม 
ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และดานการพัฒนาเพ่ือความม่ันคง

 สวนที่ 3 นานาประเทศเทิดพระเกียรติคุณ จากการที่สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถไดทรงงานอยาง
หนัก เพื่อสรางความอยูดีมีสุขแกพสกนิกรตามรอยเบื้องพระยุคลบาท โดยไดพระราชทานพระราชดําริและโครงการ
พัฒนามากมาย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีความอยูดี กินดี มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง มีการศึกษา มีอาชีพที่
มั่นคง และดํารงชีวิตอยูในสภาพแวดลอมที่ดี จนเปนที่ประจักษแกสายตาของคนทั่วโลก จึงมีหนวยงานและองคกรตางๆ 
ไดขอพระราชทานพระราชวโรกาสทูลเกลาฯ ถวายปริญญาและรางวัลทางดานการพัฒนาเปนจํานวนมาก เพื่อ
เทิดพระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ

 สวนที่ 4 บทสรุป สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ผูทรงพระคุณอันใหญหลวง ตลอดระยะเวลากวา 60 ป ที่สมเด็จ
พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงดํารงพระอิสริยยศเปนสมเด็จพระราชินีของประเทศไทย ทรงมุงมั่นในการปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจนานัปการเคียงคูพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอยางตรากตรําพระวรกายมายาวนาน เพื่อทรงนําพา
ประเทศไทยใหเจริญกาวหนาและประชาชนมีความสุข ดวยน้ําพระราชหฤทัยที่ทรงรักและหวงใยประชาชนประดุจลูก 

จึงทรงดูแลและใหความชวยเหลือเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น โดยไมทรงเลือกวาเขาเหลาน้ันเปนใคร
 ทั้งนี้ สํานักงานฯ ไดทูลเกลาฯ ถวายหนังสือดังกลาว แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาฯ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศานุวงศ รวมทั้งมอบใหองคมนตรี คณะรัฐมนตรี ผูบริหารของหนวยงานราชการ 
รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน หองสมุดประจําจังหวัด สถาบันการศึกษาตางๆ และประชาชนทั่วไปที่สนใจ 
  2) วารสารเศรษฐกิจและสังคม เผยแพรเพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ของประเทศ ไดแก ภาคีการพัฒนา...พลังขับเคลื่อนแผนฯ 11 สูการปฏิบัติ วิกฤตนํ้าทวมใหญ...บทเรียนจากภัยธรรมชาติ 
การเตรียมพรอมเผชิญภัยพิบัติทางธรรมชาติ และอนาคตประเทศไทยบนเสนทางสีเขียว 
 2. สื่อวีดิทัศน อาทิ วดีทิศันสาํหรับการประชุมประจําป 2555 ของ สศช. เรือ่ง “อนาคตประเทศไทยบนเสน
ทางสเีขยีว” โดยนําเสนอผลการพัฒนาที่ผานมา แนวโนมและทิศทางการพัฒนาประเทศไทยบนเสนทางสีเขียว ที่คํานึงถึง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อใหขอมูลเบ้ืองตนอันนําไปสูการระดมความคิดเห็นในการประชุม 

 3. สื่ออิเล็กทรอนิกส เว็บไซตของ สศช. www.nesdb.go.th นําเสนอขอมูลเก่ียวกับ สํานักงานฯ ขอมูลทาง
ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ภารกิจพิเศษ ขาวสาร สศช. สถิติและขอมูลที่สําคัญ ใหบรกิารสาํหรบั
ดาวนโหลดเอกสารเผยแพร ภารกจิสาํคญัของสาํนกังานฯ อาท ิการขบัเคล่ือนแผนพฒันาฯ ฉบับที่ 11 พรอมทัง้นาํเสนอภาพ
และขาวเดนของ สศช. ตลอดจนประกาศ สศช. 
 4. พิพิธภัณฑสุริยานุวัตรเพ่ือการพัฒนาประเทศ สศช. จัดตั้งขึ้นสําหรับเปนแหลงเผยแพรและแลกเปล่ียน

เรียนรูเรื่องราวเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศไทย ประกอบดวย หองแสดงชีวประวัติและผลงานของพระยาสุริยานุวัตร 
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นักเศรษฐศาสตรคนแรกของประเทศไทย หองแสดงวิวัฒนาการของการจัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1-10 หองแสดงภาพ
ผูนําองคกรและบคุคลสาํคญัทีม่บีทบาทในการพฒันาประเทศ หองเศรษฐกจิพอเพยีง หองแสดงประวตัอิาคารสรุยิานวุตัร 
และหองแสดงวิสัยทัศนและบทบาทหนาทีข่อง สศช. ในปจจบุนั โดยขณะนีอ้ยูระหวางการจัดทาํหองแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่11 
เพิม่เตมิ เพือ่ใหมสีาระทีค่รบถวนจนถงึแผนฯ ทีใ่ชอยูในปจจบุนั 
 สํานักงานฯ เปดใหประชาชนเขาเย่ียมชมทุกวันในเวลาราชการโดยในป 2555 มีผูเขาเย่ียมชม 7 คณะ รวมกับ
รายบุคคลประมาณ 500 คน ทั้งนี้ ตั้งแตเริ่มเปดดําเนินการเม่ือวันที่ 18 ธันวาคม 2550 จนถึงปจจุบัน มีคณะจากโรงเรียน 
มหาวิทยาลัย องคกร และสถาบันตางๆ ตลอดจนคณะจากตางประเทศเขาเย่ียมชมรวมประมาณ 85 คณะ นอกจากน้ี ยงัมี
ผูสนใจเขาเยีย่มชมเปนรายบคุคลอกีจาํนวนมาก รวมแลวประมาณ 4,000 คน 

 5. สื่อมวลชน นอกจากการผลิตสื่อเผยแพรไปยังกลุมเปาหมายโดยตรงแลว สศช. ยังไดเผยแพรขอมูลขาวสาร
ไปสูประชาชนกลุมตางๆ อยางกวางขวางผานส่ือมวลชน ทั้งหนังสือพิมพ วิทยุ และโทรทัศน โดยผานกิจกรรมดังนี้
 1) การแถลงขาว จัดการแถลงขาวแกสื่อมวลชนเพ่ือสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับผลการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยางตอเนื่อง เพื่อใหสื่อมวลชนนําไปเผยแพรแกสาธารณชนตอไป อาทิ การรายงาน
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศรายไตรมาส การรายงานภาวะสังคมรายไตรมาส และการแถลงขาวการประชุมประจาํป 2555 
ของ สศช. เปนตน

 2) การสัมภาษณผูบริหาร สศช. โดยการประสานงานใหสื่อมวลชนเขาสัมภาษณผูบริหาร สศช. เกี่ยวกับ
แนวทางการพัฒนาประเทศในเร่ืองตางๆ ที่อยูภายใตความรับผิดชอบของ สศช. เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีนาสนใจสู
สาธารณชน

 3) การถายทอดสดในโอกาส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรง
เปดการประชุมประจําป 2555 ของ สศช. ทางสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย และทางสถานวีทิยกุระจายเสยีงแหง

ประเทศไทย กรมประชาสัมพนัธ เมือ่ 6 กนัยายน 2555
 4) การจัดทําขาวแจกแกสื่อมวลชนและการจัดสงขอมูลที่สําคัญ ไปใหสื่อมวลชนเพ่ือใชในการเผยแพรอยาง
ตอเนื่อง

 6. สื่อบุคคล สศช. ไดสรางความรูความเขาใจในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศผานบุคคล ดังน้ี
  1) การสรางความรูความเขาใจแกผูมาเยือน สศช. โดยในรอบป 2555 มีผูสนใจเขามาศึกษาดูงาน ณ สศช. 

ประมาณ 500 คน ทั้งคณะนักศึกษา ขาราชการ ทหาร และนักบริหาร จากในประเทศและตางประเทศ เพื่อรับฟงการ
บรรยายเก่ียวกับ กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ทิศทางการพัฒนาประเทศในชวงแผน
พัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงสราง และระบบบริหารงานของ สศช. กระบวนการพิจารณากลั่น

กรองวิเคราะหโครงการสําคัญของประเทศ บทบาทของ สศช. และประชาคมอาเซียนตอเศรษฐกิจไทย และการพัฒนา
ความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน รวมทั้งเขาเย่ียมชมพิพิธภัณฑสุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ 

 คณะตางๆ ที่มาเยือน สศช. อาทิ คณาจารยและนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ คณะบริหารศาสตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี คณาจารยและนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตรธุรกิจ มหาวทิยาลยัอสัสมัชัญ คณะเจาหนาทีจ่ากประเทศมองโกเลยี 
คณะสือ่มวลชนประเทศมาเลเซีย คณะผูบรหิารระดับสูงจากภาครัฐและเอกชนปากีสถาน คณะผูเขาอบรมหลักสตูรนกับรหิาร
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การเปล่ียนแปลงรุนใหม รุนที ่5 โครงการพัฒนานักบริหารการเปล่ียนแปลงรุนใหม สถาบันสงเสริมการบริหารกิจการบานเมือง

ที่ดี สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) คณะนักเรียนทุนพระราชทาน ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร เปนตน
  2) การบรรยายแกหนวยงาน/องคกรตางๆ ผูบริหารระดับสูงและระดับกลางของ สศช. ไดรับเชิญไป
บรรยายหรืออภิปราย เพ่ือใหความรูแกหนวยงาน/องคกรตางๆ ประมาณ 130 คร้ัง อาทิ สํานักงาน ก.พ. เชิญวิทยากร
บรรยายเร่ือง การพัฒนาขาราชการไทยกาวสูประชาคมอาเซียน และเรื่อง การสงเสริมการเรียนรู หนึ่งวิสัยทัศน 
หนึ่งเอกลักษณ หนึ่งประชาคมเพื่อรองรับความเปนหนึ่งเดียวประชาคมอาเซียน ป พ.ศ. 2558 สํานักงาน ป.ป.ช. 
เชิญบรรยายเร่ือง การสรางเคร่ืองมือ กลไกในการบริหารยุทธศาสตร กองทัพอากาศ เชิญบรรยายหัวขอ บทเรียนวิกฤต
อุทกภัยป 2554 และยุทธศาสตรเพื่อการฟนฟูและสรางอนาคตของประเทศ สมาคมผูสื่อขาวเศรษฐกิจ เชิญเปนวิทยากร
บรรยายเร่ือง เศรษฐกิจไทยพรอมหรือยังรับมือเออีซี และมหาวิทยาลัยมหิดล เชิญเปนวิทยากรบรรยายในการประชุม
ความสัมพันธไทย-พมา : จากมาบตาพุดสูทวาย ในหัวขอการบรรยายเรื่อง โครงการทาเรือนํ้าลึกทวาย : บทบาทของ
ภาคเอกชนและรัฐบาลไทย เปนตน

 7. สื่อนิทรรศการ สศช. ไดจัดแสดงและรวมจัดแสดงบอรดนิทรรศการในงานตางๆ โดยไดจัดทําส่ือนิทรรศการ
เพื่อแนะนําสํานักงานฯ และเผยแพรผลงานของ สศช. ไดแก บอรดแนะนําบทบาทหนาที่ สศช. บอรดพิพิธภัณฑสุริยานุวัตร

เพื่อการพัฒนาประเทศ บอรดหลักปรัชญาเศรษฐกิจกับการพัฒนาประเทศและยุทธศาสตรและประเด็นสําคัญ
ในแผนฯ 11 และบอรดนิทรรศการ “อนาคตประเทศไทยบนเสนทางสีเขียว” จัดแสดงในการประชุมประจําป 2555 ของ 
สศช. โดยไดประสานกับองคกรภาครัฐและเอกชนรวม 10 แหงที่มีแนวนโยบายใหความสําคัญแนวทางเดียวกับหัวขอการ
จัดประชุมประจําป 2555 ของ สศช. รวมจัดนิทรรศการ
 นอกจากการประชาสัมพันธสูกลุมเปาหมายภายนอกองคกรแลว สศช. ไดใหความสําคัญกับการประชาสัมพันธ
ภายในองคกร เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู และเสริมสรางสัมพันธภาพที่ดีตอกันอันเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน โดยการจัดทําสื่อหลากหลายรูปแบบ อาทิ หนังสือพิมพสะพานขาวออนไลนรายวัน บอรด โปสเตอร และการ
จัดทํา KM องคกร เพื่อประมวลและแลกเปล่ียนองคความรูผานทางอินทราเน็ตของ สศช. 

หองสมุดสุริยานุวัตรศูนยรวมองคความรูการพัฒนาประเทศ
 หองสมุดสุริยานุวัตร เปนหองสมุดอิเล็กทรอนิกส (E-Library) ที่สามารถใหบริการสืบคนหนังสือเอกสารส่ิงพมิพ

ของหองสมุดผานทางอินเทอรเนต็เว็บไซต สศช. www.nesdb.go.th ทีเ่มนู หองสมุดสรุยิานวุตัร โดยสามารถศึกษาคนควา
รายช่ือหนังสือ เอกสารสิ่งพิมพตางๆ และอานหนังสือของ สศช. ทั้งเลมไดจากคอมพิวเตอรสวนตัว และใหบริการยืม-คืน

หนังสือ วารสาร เอกสารส่ิงพิมพ และซีดีรอม ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมท้ังใหบริการ
หนังสือพิมพ และอินเทอรเน็ตเพื่อการศึกษาคนควาวิจัย ทั้งแกเจาหนาที่ใน สศช. และประชาชนทั่วไป 

ผลการดําเนินงานดานการใหบริการ ปงบประมาณ 2555
 ในปงบประมาณ 2555 มีผูมาใชบริการหองสมุด จํานวน 4,147 คน และใชบริการทางเว็บไซตหองสมุด จํานวน 
1,380 ครั้ง มีสมาชิกท้ังสิ้นจํานวน 844 คน โดยมีผลการดําเนินงาน สรุปไดดังนี้
 1. งานดานหนังสือและเอกสารสิ่งพิมพ ดําเนินการจัดซื้อหนังสือและซีดีเพ่ือการศึกษาจํานวน 255 รายการ 

วิเคราะหทรัพยากรหองสมุด จัดหมวดหมูหนังสือ กําหนดหัวเรื่อง บันทึกขอมูลหนังสือลงในฐานขอมูลระบบหองสมุด
อิเล็กทรอนิกส ลงทะเบียนและจัดทําบารโคดหนังสือและเอกสาร จัดทํารายช่ือหนังสือใหม พรอมสาระสังเขปเผยแพรทาง
หนาเว็บไซตของหองสมุด และในสะพานขาวออนไลน และจัดทําหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book) จํานวน 151 รายการ
 2. งานดานวารสารและเอกสารส่ิงพิมพตอเนื่อง ดําเนินการสมัครเปนสมาชิก/จัดซื้อวารสาร และหนังสือพิมพ 
รวม 47 รายการ บันทึกทะเบียนวารสารและซีดีรอมลงฐานขอมูล เพื่อจัดทําบารโคดสําหรับใหบริการผานระบบ

คอมพิวเตอร และบริการแนะนําวารสารใหมนาอาน ผานทางเว็บไซตของหองสมุด 
 3. งานจัดทํากฤตภาคขาว (News Clipping) โดยการคัดเลือกขาวและบทความที่เกี่ยวของกับ สศช. และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากหนังสือพิมพ และวารสารหรือนิตยสารเปนประจําทุกวัน จัดทําเปนกฤตภาคขาวสง
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ใหผูบริหารและเจาหนาท่ีทุกคนทางอีเมล (e-mail) และนําสงศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเผยแพรทาง
เว็บไซตของหองสมุด เพื่อใหบริการแกสาธารณชนท่ัวไป จํานวน 2,633 ขาว

 4. การใหบริการตอบคําถามและชวยการศึกษาคนควา แกเจาหนาที่ สศช. และประชาชนท่ัวไปที่มาใชบริการ
หองสมุด เพื่อใหผูใชหองสมุดไดรับหนังสือ เอกสารส่ิงพิมพ และขอมูลตางๆ ตรงตามความประสงค จํานวน 176 คน
 5. การใหบริการยืม – คืน เอกสารสิ่งพิมพตางๆ ใหบริการยืมและคืนเอกสารดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ซึ่ง
เปนการอํานวยความสะดวกแกผูใชบริการ โดยในป 2555 มีสถิติการใหบริการยืมหนังสือและเอกสารส่ิงพิมพทั้งสิ้น 2,173 
รายการ 

ผลการดําเนินงานตามภารกิจมอบหมายพิเศษอื่นๆ 
 1. การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานและการสรางความผาสุกของบุคลากร สศช. 
ประจําป 2555 ในการรายงานผลการดําเนินงานตามคํารับรองปฏิบัติราชการ โดยในปงบประมาณท่ีผานมา ไดรวม
ดําเนินกิจกรรมตางๆ ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ จํานวน 4 โครงการ ไดแก (1) โครงการพฒันายกระดับจิตใจ 
สนบัสนนุเผยแพรความรูคาํสอนตามหลกัศาสนา เชน จดัซือ้หนังสือทีเ่กีย่วกบัหลักคาํสอนของศาสนามาไวทีห่องสมดุสุรยิานวุตัร 
และจัดมุมหนังสือตามคําสอนของศาสนา ซึ่งไดจัดซื้อและไดรับบริจาคจากเจาหนาที่ สศช. รวมทั้งผูใชบริการหองสมุด
มอบให ขณะนี้มีจํานวนท้ังสิ้น 538 รายการ (2) โครงการพัฒนาชองทางการสื่อสารของ สศช. ประชาสัมพนัธให บคุลากร 
สศช. ใชบริการอานขอมูลขาวสารของ สศช. ทีส่ือ่มวลชนเสนอใน นสพ. และวารสารตางๆ จากเวบ็ไซตของหองสมุดสุรยิานุวตัร 
และสงขอมูลขาวสารทางอีเมล (e-mail) ใหกับเจาหนาท่ีทุกคนในสํานักงานฯ (3) โครงการสังคมพอเพียง สนบัสนนุ
เผยแพรความรูหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เชน จัดหาหนังสือที่เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาไวที่
หองสมดุสรุยิานวุตัร จัดมุมหนงัสอื เอกสารส่ิงพมิพ และซดีรีอมเผยแพรความรูหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง รวมจํานวน 
160 รายการ (4) ปรับปรุงหองสมุดในสวนของ Edutainment ใหบริการยืม Digital Book หรือ CDs, DVD โดย
ขณะนี้มีจํานวน 610 รายการ 

 2. การเสวนา KM Talk โดยปฏิบัติงานร วมกับกลุ มพัฒนาระบบบริหาร (กพร .) จัดสถานท่ี
สวนหนึ่งของหองสมุด เพื่อใชสําหรับการเสวนา KM Talk เดือนละ 2 ครั้ง 
 3. ตอนรับผูมาเยือน โดยบรรยายและนําชมหองสมุดสุริยานุวัตร 

 4. รวมเปนกรรมการของศูนยประสานงานสารนิเทศสาขาเศรษฐศาสตร (ศปศ.) ในการจัดการสัมมนา

วิชาการ เรื่อง “ความรูทางเศรษฐกิจ การเงิน และการพัฒนาคน สําหรับผูปฏิบัติงานสารสนเทศ” เม่ือวันที่ 10 สิงหาคม 
2555 ณ หองประชุม ปวย อึ๊งภากรณ ธนาคารแหงประเทศไทย โดยมีผูเขารวมสัมมนา จํานวน 150 คน 

 ปจจุบันหองสมุดสุริยานุวัตร ไดรับการพัฒนาและปรับปรุงใหมีความทันสมัยอยางตอเนื่อง เพื่อใหเปนแหลง
ใหบริการสารสนเทศดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สําคัญแหงหนึ่งของประเทศ และเพ่ือเพิ่มศักยภาพและคุณภาพ
การใหบริการในการกาวสู “ศูนยกลางการเรียนรูดานเศรษฐกิจและสังคมที่ทันสมัย” 
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ภารกิจพิเศษ

 ● การพัฒนาเด็กและเยาวชน ผานโครงการทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จ
  พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
 ● การดําเนินงานของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ รัฐบาล
  นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร ปที่หนึ่ง
 ● การประชุมคณะรัฐมนตรีอยางเปนทางการนอกสถานที่
 ● คณะกรรมการกล่ันกรองเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 4 (ฝายเศรษฐกิจ)
 ● คณะกรรมการกล่ันกรองเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 5
 ● สนับสนุนงานฝายเลขานุการคณะกรรมการกล่ันกรองเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี 
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ภารกิจพิเศษ

การพัฒนาเด็กและเยาวชน ผานโครงการทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงตระหนักในคุณคาความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยของประเทศใหมีคุณภาพดวยการใหการศึกษา และดวยพระราชปณิธานที่มุงมั่นจะสรางโอกาสใหกับเยาวชนที่จะ
เติบโตเปนกําลังสําคัญของประเทศ จึงทรงมีพระราชดําริใหดําเนิน โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้นเปนครั้งแรกเมื่อป 2552 โดยใหนําทุนทรัพยสวนพระองคฯ มาพระราชทานเปนทุนการศึกษา ให
กับเยาวชนที่เรียนดี ประพฤติปฏิบัติดี แตมีฐานะยากจน ยากลําบาก ไดมีโอกาสศึกษาอยางเทาเทียมกัน มั่นคงและ

ตอเนื่องตั้งแตระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไปจนสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา ซึ่งตอมาในป 2553 ทรงให
จัดตั้ง มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) มีพระองคทรง
เปนองคประธานกรรมการ และพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรีรัศม์ิ พระวรชายาฯ ทรงเปนองครองประธาน ทรงใหนํา
โครงการทุนการศึกษาฯ มาอยูในการดําเนินงานของมูลนิธิฯ ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางโอกาสทางการศึกษาแก
เยาวชนไทยท่ีเรียนดี ขยันหมั่นเพียร ประพฤติดี มีคุณธรรมและมีฐานะยากจน ไดมีโอกาสศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายตอเน่ืองไปจนจบในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทา ในสาขาวิชาท่ีสอดคลองกับความรู ความสามารถและ
ความตองการของผูเรียนเปนสําคัญ ดวยการสนับสนุนทุนการศึกษาพระราชทาน โดยไมมีภาระผูกพันตองใชทุนคืน และ
เมื่อจบการศึกษาแลว จะเปดโอกาสใหเขาทํางานเปนขาราชบริพารในพระองคฯ ไดตามความสมัครใจ
 การดําเนินงานโครงการทุนการศึกษาฯ มีกลไกคณะกรรมการการ ม.ท.ศ. กํากับอํานวยการในระดับนโยบาย
และมีคณะกรรมการบริหารจัดการทุนพระราชทาน กํากับดูแลการดําเนินงาน โดยมีสํานักงานราชเลขานุการในพระองคฯ 
รวมกับ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ทําหนาที่ฝายเลขานุการ นอกจากนี้ มีการจัดตั้ง
คณะอนุกรรมการชวยสนับสนุนการขับเคลื่อนงานมูลนิธิฯ ทั้งในดานการคัดเลือก คัดสรร ผูรับทุนพระราชทาน การ
ติดตามประเมินผล การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะความรู ทักษะชีวิต และสรางเสริมเครือขายนักเรียนทุนพระราชทาน โดย
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดรับมอบใหเปนแกนประสานงานโครงการทุนการ
ศึกษาฯ กับอนุกรรมการในดานตางๆ และชวยสนับสนุนการขับเคลื่อนงาน รวมทั้งการติดตามประเมินผลการดําเนิน
โครงการฯ

 การดําเนินงานที่ผานมาจนถึงปจจุบัน ป 2555 ไดพระราชทานทุนไปแลว รวม 4 รุน มาจากทุกจังหวัด จังหวัด
ละ 2 ทุนตอป เปนชายและหญิงเทาๆ กัน สงผลใหมีนักเรียนที่ยากจน ยากลําบาก ไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางมั่นคง 

ตอเนื่องรวม 608 ราย ขณะนี้ ศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 467 ราย ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา 141 ราย 

รวมเงินทุนพระราชทานไปแลว จํานวน 35,621,766 บาท นอกจากนี้ ไดดําเนินการมอบโลเชิดชูเกียรติใหกับนักเรียนทุนฯ 
ดีเดน รุนที่ 1 รวม 10 ราย และครูผูดูแลดีเดน ซึ่งปฏิบัติหนาที่ดูแล บมเพาะนักเรียนทุนฯ ดวยความทุมเท สมควรยกยอง
เปนแบบอยางรวม 8 ราย รับพระราชทานโลเชิดชูเกียรติจากองคประธานกรรมการมูลนิธิฯ ซึ่งจะไดจัดใหมีอยางตอเนื่อง
ในทุกๆ ปตอไป
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การดําเนินงานของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ รัฐบาลนางสาวยิง่ลกัษณ 
ชนิวตัร ปทีห่น่ึง (วนัที ่23 สงิหาคม 2554 - 23 สงิหาคม 2555)
 สศช. มีสวนรวมในการจัดทํารายงานผลงานรัฐบาลปที่ 1 ตามหมวด 5 แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ ภายใต
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย โดยตองมีการแสดงใหเห็นถึงผลการดําเนินงาน กรอบระยะเวลา และปญหาอุปสรรค
เสนอตอรัฐสภาปละหนึ่งครั้ง ซึ่ง สศช. ไดมีการดําเนินงานมาอยางตอเน่ือง และในปจจุบันไดมีสวนรวมเปนคณะกรรมการ
จัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงานของคณะรัฐมนตรี ที่มีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒนธํารง 

บุญทรงไพศาล) เปนประธาน มีผูแทน สศช. ผูแทนสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และผูแทนสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
เปนกรรมการและเลขานุการรวม ทําหนาท่ีในการกําหนดรูปแบบ และจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินการของ
คณะรัฐมนตรี รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร ปที่ 1 (วันที่ 23 สิงหาคม 2554 ถึง วันที่ 23 สิงหาคม 2555) ซึ่ง สศช. 
ทําหนาท่ีในการบูรณาการงานของหนวยงานท่ีเปนเจาภาพหลักในแตละมาตรา ตั้งแตมาตรา 77 ถึงมาตรา 87 
ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 โดยคณะกรรมการจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงานของ
คณะรัฐมนตรี ไดมีมติเห็นชอบรางรายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีฯ แลว เม่ือวันที่ 21 กันยายน 2555 
แลว และอยูระหวางการจัดพิมพเพื่อนําเสนอตอรัฐสภาตอไป
 สศช. ไดเปนเจาภาพจดัทาํผลการดาํเนนิงานของคณะรัฐมนตรตีามแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรฐัฯ ที่สําคัญ ไดแก 

 ดานเศรษฐกิจ ประกอบดวย ภาคอุตสาหกรรม การคา การลงทุน การบริการ การทองเที่ยว รวมทั้งสนับสนุน
การจัดทําผลงานรัฐบาลในสวนของการประสานความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน 
 ดานวิทยาศาสตร ทรัพยสินทางปญญาและพลังงาน ประกอบดวย สงเสริมใหมีการพัฒนาดานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมดานตางๆ รวมทั้ง การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคเพื่อสรางมูลคาเพ่ิมในระบบเศรษฐกิจ
 สศช. ไดมีส วนรวมในการจัดทําเพื่อนําเสนอในรายงานดังกลาวนั้น ครอบคลุมประเด็นหลักๆ คือ 
(1) สรุปสถานการณประเทศไทยในชวงของการเปลี่ยนผานเชิงโครงสรางที่สําคัญใน 3 ดานหลัก ไดแก ดานเศรษฐกิจ 
ดานการเมือง และดานโครงสรางประชากรและสังคมไทย (2) สถานการณที่เปนปญหาดานเศรษฐกิจและสังคมที่ตอง
เรงแกไข และ (3) ผลจากนโยบายและมาตรการของรัฐบาลผานแผนงาน/โครงการตางๆ เพื่อแกปญหาดานเศรษฐกิจ
และสังคมที่ตองเรงแกไข และทําใหเศรษฐกิจภายในประเทศมีการเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง และสามารถทดแทน
การลดลงของการสงออกที่ไดรับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกได

การประชุมคณะรัฐมนตรีอยางเปนทางการนอกสถานที่
 คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันท่ี 13 ธันวาคม 2554 เห็นชอบใหจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอยางเปนทางการนอก
สถานที่ประมาณเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานของภาครัฐระดับพื้นที่และปญหาของประชาชนในพื้นที่ 
โดยครั้งแรกใหจัดการประชุมในวันท่ี 15 มกราคม 2555 ณ จังหวัดเชียงใหม และไดมีมติเม่ือวันที่ 19 ธันวาคม 2554 มอบ
หมายให สศช. ดําเนินการ ดังนี้
 1. กําหนดโครงการเพื่อนําเสนอใหคณะรัฐมนตรีลงพ้ืนท่ีพรอมท้ังจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการของ

รัฐมนตรีเพ่ือนําเสนอตอท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี (เปนโครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณในกรอบวงเงิน 100 
ลานบาท/จังหวัด)
 2. ประสานกับภาคเอกชนและหอการคาจังหวัดที่เกี่ยวของเพื่อกําหนดการประชุมรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อ
แกไขปญหาเศรษฐกิจในภูมิภาค (กรอ.)
 โดยสํานักงานไดมอบหมายใหสายงานพัฒนาภาค ปฏิบัติหนาที่ ดังนี้

 1. ประสานจังหวัด / กลุมจังหวัดเพื่อนําเสนอแผนงาน / โครงการท่ีจะนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ
 2. ประสาน / เตรียมการจัดทํากําหนดการลงพ้ืนที่เพื่อเสนอ ครม. พิจารณา
 3. ประสานรัฐมนตรีเพื่อขอรับการยืนยันการลงพ้ืนที่ ตลอดจนจัดทํากําหนดการลงพ้ืนที่ฉบับสมบูรณ
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 4. จัดเตรียมเจาหนาที่ สศช. เขารวมติดตามคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ รวมถึงการบริหารจัดการสําหรับการลงพ้ืนที่
ของคณะรัฐมนตรี และรวมติดตามคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ โดยทําหนาที่เปนทีมประสานงานหลักของ สศช.
 5. จัดประชุมรวมระหวางนายกรัฐมนตรี พบผูวาราชการในพ้ืนที่เพื่อรวมกันพิจารณาแผนงาน / โครงการกอน
การประชุม ครม. สัญจร
 6. จัดทําสรุประหวางความเห็นและขอส่ังการของรัฐมนตรีเพื่อเสนอตอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีประกอบในการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนตอไป

สรุปการประชุมคณะรัฐมนตรีอยางเปนทางการนอกสถานที่

ครั้งที่ สถานที่/วันที่ กลุมจังหวัด/จังหวัด

1 ณ จังหวัดเชียงใหม
ระหวางวันท่ี 14-15 มกราคม 2555

กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และ 2
(เชียงใหม ลําพูน ลําปาง แมฮองสอน เชียงราย พะเยา แพร นาน)

2 ณ จังหวัดอุดรธานี 
ระหวางวันท่ี 21-22 กุมภาพันธ 2555

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง และตอนบน 1 
และ 2
(อุดรธานี หนองบัวลําพู หนองคาย เลย บึงกาฬ มุกดาหาร 
สกลนคร นครพนม ขอนแกน มหาสารคาม รอยเอ็ด กาฬสินธุ)

3 ณ จังหวัดภูเก็ต
ระหวางวันท่ี 19-20 มีนาคม 2555

กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน
(ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง ระนอง)

4 ณ จังหวัดกาญจนบุรี
ระหวางวันท่ี 19-20 พฤษภาคม 2555

กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1 และ 2
(นครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ 
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม)

5 ณ จังหวัดชลบุรี
ระหวางวันท่ี 18-19 มิถุนายน 2555

ครั้งที่ 5 กลุมจังหวัดภาคตะวันออก
(ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด)

6 ณ จังหวัดสุรินทร
ระหวางวันท่ี 29-30 กรกฎาคม 2555

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 และ 2
(นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย สุรินทร อุบลราชธานี อํานาจเจริญ 
ศรีสะเกษ ยโสธร)

7 ณ จังหวัดสุราษฎรธาน ี
ระหวางวันท่ี 21-22 ตุลาคม 2555

กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย
(ชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง)

คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 4 (ฝายเศรษฐกิจ)
 สํานักนายกรัฐมนตรีไดมีคําสั่งที่ 171/2554 ลงวันที่ 26 กันยายน 2554 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการกล่ันกรอง

เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี รวม 5 คณะ ทําหนาที่ในการพิจารณาตรวจสอบ กล่ันกรองขอมูลในเร่ืองท่ีมีความสําคัญ และมี
ความสอดคลองกับนโยบายของคณะรัฐมนตรีและรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย กอนที่จะนําเสนอคณะรัฐมนตรี โดย
ในคณะที่ 4 ฝายเศรษฐกิจ มีรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน ณ ระนอง) เปนประธานกรรมการ และเลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนกรรมการและเลขานุการ ทําหนาที่พิจารณากล่ันกรองเร่ืองสําคัญ
ในปญหาที่เกี่ยวพัน หรือมีผลกระทบตอเศรษฐกิจในภาพรวม โดยตั้งแตเดือนตุลาคม 2554 ถึงเดือนกันยายน 2555 มีการ

ประชุมทั้งสิ้น 15 ครั้ง ซึ่งมีเรื่องที่สําคัญท่ีคณะรัฐมนตรีไดพิจารณาแลว เชน 1) ขออนุมัติดําเนินโครงการกอสรางทางคูใน
เสนทางรถไฟสายชายฝงทะเลตะวันออกชวงฉะเชิงเทรา คลองสิบเกา แกงคอย พรอมทางคูเล่ียงเมืองจํานวน 3 แหง 
2) โครงการประกันภัยขาวนาป ปการผลิต 2555 3) ปรับปรุงหลักเกณฑมาตรการสินเชื่อเพื่อชวยเหลือผูประกอบการ SMEs 
ที่ไดรับผลกระทบจากอุทกภัย 4) โครงการโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 2 ของ กฟผ. 5) แผนปฏิบัติการตามแผนแมบท
การบริหารการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง และ 6) โครงการกอสรางสายเคเบิลใตนํ้าไปยังเกาะพะงัน 

จังหวัดสุราษฎรธานี เปนตน
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คณะกรรมการกล่ันกรองเรือ่งเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที ่5 (ฝายการเกษตร และการทองเทีย่ว)
 สํานักนายกรัฐมนตรีไดมีคําสั่งที่ 171/2554 เม่ือวันที่ 26 กันยายน 2554 แตงตั้งคณะกรรมการกล่ันกรองเร่ือง
เสนอคณะรัฐมนตรี รวม 5 คณะ เพ่ือทําหนาที่ในการพิจารณาตรวจสอบ กล่ันกรองขอมูล ความจําเปน ความเหมาะสม 
และความสอดคลองกับนโยบายของคณะรัฐมนตรีและรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยอยางเปนระบบและรอบคอบ
รัดกุม ซึ่งในคณะที่ 5 ฝายการเกษตร และการทองเที่ยว มีรองนายกรัฐมนตรี (นายชุมพล ศิลปอาชา) เปนประธาน
กรรมการ และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนกรรมการและเลขานุการ โดยในชวง
เดือนตุลาคม 2554 ถึง กันยายน 2555 ไดมีการประชุมไปแลว 4 ครั้ง มีเรื่องนําเขาสูการพิจารณา 6 เรื่อง ไดแก 1) การขอ
ผอนผันการจดทะเบียนเรืออวนลาก ตามมติคณะรัฐมนตรี 2) การจําแนกประเภทท่ีดินจังหวัดลําปางและจังหวัดสงขลา 
(ขอเปลี่ยนแปลงมติคณะรัฐมนตรีเดิมเฉพาะแหง) 3) ขอปดเสนทางจราจรในทางหลวงหมายเลข 3259 (กม. 15 – กม. 30) 
ชวงผานเขตรักษาพันธุสัตวปาเขาอางฤาไน บางชวงเวลา 4) ขออนุมัติการดําเนินโครงการบําบัดนํ้าเสียเทศบาลนครออม
นอย จังหวัดสมุทรสาคร 5) การดําเนินการโครงการกอสรางระบบจําหนายดวยสายเคเบ้ิลใตนํ้าไปยังเกาะตางๆ ที่มีไฟฟา
ใชแลว (เกาะมุกด เกาะสุกร และเกาะลิบง จังหวัดตรัง) และ 6) แนวทางการเพ่ิมพื้นที่ปาไมโดยขอคืนจากพื้นที่ของ สปก.

สนับสนุนงานฝายเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 
 สศช. ไดรวมจัดทําวาระการประชุมในสาขาการผลิตและบริการ การคาและการลงทุน โดยใหความเห็นใน
ประเด็นที่เกี่ยวของกับภาคการผลิตและบริการ การคา การลงทุน การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค รวมท้ังวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรม และอื่นๆ โดยดําเนินการจัดทําความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี รวม 99 เรื่อง 
รวมทั้งไดมีการนําเสนอเรื่องในคณะกรรมการ สศช. รวม 2 เรื่อง



สวนที่ 3
ผลการดําเนนิงานของคณะกรรมการ
ที่ไดรับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี
สศช. ในฐานะฝายเลขานุการของคณะกรรมการ  
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ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการที่ ไดรับมอบหมาย
จากคณะรัฐมนตรี

 บทบาทที่สําคัญอีกประการหน่ึงของ สศช. คือการไดรับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือรัฐบาล
ใหทําหนาที่ในฐานะฝายเลขานุการของคณะกรรมการที่มีนายกรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตรี เปนประธาน รวมทั้งภารกิจ
อื่นๆ ที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายใหทําเปนการเฉพาะกิจ ในป 2555 สศช. ในฐานะเปนฝายเลขานุการ มีบทบาทสนับสนุน
การขับเคล่ือน การดําเนินการของคณะกรรมการท่ีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีเปนประธาน ที่สําคัญอาทิ การ
ประชุมรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค (กรอ.ภูมิภาค) คณะกรรมการยทุธศาสตรเพือ่วาง
ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา (กยน.) คณะกรรมการยุทธศาสตรเพ่ือการฟนฟูและสรางอนาคตประเทศ (กยอ.) 
คณะกรรมการเศรษฐกิจเอเปค และคณะกรรมการพัฒนาเกษตรกรรมอยางยั่งยืน สรุปได ดังนี้

สศช.ในฐานะฝายเลขานุการของคณะกรรมการ

การประชุมรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค (กรอ. ภูมิภาค) 
 สพข. ทําหนาที่เปนฝายเลขานุการการประชุม ซึ่งองคประชุมประกอบดวยนายกรัฐมนตรีเปนประธาน 
รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หัวหนาหนวยงานดานเศรษฐกิจ และผูแทนภาคเอกชน และเลขาธิการ สศช. เปนเลขานุการ 
โดยการประชุมไดมีการพิจารณาและเสนอแนะแนวทางและมาตรการตอคณะรัฐมนตรี เพื่อการแกไขปญหาและอุปสรรค
ทางเศรษฐกิจ การคาและการลงทุนในภูมิภาคระหวางภาครัฐและเอกชน ไดแก การพัฒนาโครงขายคมนาคมและระบบโล
จิสติกส การสงเสริมการคาและการลงทุน การสงเสริมการทองเที่ยวและบริการ การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า และการ
บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย เพื่อขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศใหเจริญเติบโตและสามารถแขงขันไดอยางมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ไดมีการประชุมรวม 6 ครั้ง มีการพิจารณาประเด็นขอเสนอของ
ภาคเอกชนรวม 95 ประเด็น

คณะกรรมการเพื่อใหความชวยเหลือ ฟนฟู เยียวยา ผูไดรับผลกระทบจากสถานการณ

อุทกภัยดานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และความเปนอยูของประชาชน (กศอ.)
 สศช .  ทําหนาท่ีเป นฝ ายเลขานุการของการประชุมฯ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน  
ณ ระนอง) เปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และเลขาธิการ สศช. เปนกรรมการและเลขานุการรวม โดย
การประชุมไดมีการพิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการของสวนราชการตางๆ และแผนการดําเนินการใหความชวยเหลือ
เยียวยาผูไดรับผลกระทบจากอุทกภัยป 2554 เชน เงินชวยเหลือ ครัวเรือนละ 5,000 บาท มาตรการสินเชื่อฯ โดยธนาคาร
ออมสิน โครงการจัดจางแรงงานเกษตรกรในหมูบานหรือชุมชนที่ประสบภัยเพื่อฟนฟูบูรณะซอมสรางชุมชน (Work for 
Food) การชวยเหลือผูประสบอุทกภัยดานการเกษตรป 2554 กรณีพิเศษ การฟนฟูนิคมอุตสาหกรรม เปนตน โดยใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ไดมีการประชุมรวม 4 ครั้ง และไดนําผลการพิจารณาเสนอ กฟย. เพื่อพิจารณาเสนอ
คณะรัฐมนตรีตามขั้นตอน
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คณะกรรมการยุทธศาสตรเพือ่วางระบบการบริหารจดัการทรพัยากรน้ํา (กยน.)
 ในป 2554 ประเทศไทยเกิดมหาอุทกภัย โดยเฉพาะพ้ืนที่ภาคเหนือตอนลาง ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร ได
กอใหเกิดความสูญเสียดานชีวิตและทรัพยสิน รวมทั้งสงผลกระทบอยางรุนแรงตอเศรษฐกิจ สังคม และความเชื่อม่ันของ
นักลงทุนท้ังภายในและตางประเทศ ทั้งน้ี รัฐบาลไดตระหนักถึงความสําคัญในการแกไขปญหาการเกิดอุทกภัยอยางเปน
ระบบ จึงไดออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยยุทธศาสตรเพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า พ.ศ. 2554 
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 และมีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 253/2554 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 แตงตั้งคณะ
กรรมการยุทธศาสตรเพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า (กยน.) โดยมีนายสุเมธ ตันติเวชกุล เปนที่ปรึกษา 
นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ไดรับมอบหมายเปนประธานกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการยุทธศาสตรเพื่อ
วางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปน
กรรมการและเลขานุการรวม เพื่อจัดทําแผนแมบทและยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าอยางเปนระบบ และ
ทบทวนนโยบาย แผนงานและแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า รวมทั้งระดมความคิดเห็น
และรวบรวมความรูที่เกี่ยวของ ซึ่ง สศช. ในฐานะฝายเลขานุการรวม กยน. ไดจัดใหมีการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง โดยมีผล
การดําเนินงานที่สําคัญ คือ การจัดทําแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ซึ่งประกอบดวยแผนปฏิบัติการเพ่ือ
บรรเทาปญหาอุทกภัยระยะเรงดวน และแผนปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุมนํ้าแบบบูรณาการและยั่งยืน (กรณีลุม
นํ้าเจาพระยา) ซึ่งคณะรัฐมนตรี ไดใหความเห็นชอบหลักการของแผนฯ ดังกลาว เม่ือวันที่ 10 มกราคม 2555 และรัฐบาล
ไดจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการระยะเรงดวนเพ่ือแกไขปญหาท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตเปนจํานวน 18,110.34 ลานบาท 
 ตอมา รัฐบาลไดออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัยแหงชาติ พ.ศ. 2555 
ซึ่งประกาศใชบังคับแลวตั้งแตวันที่ 14 ก.พ. 2555 โดยกําหนดใหมีคณะกรรมการนโยบายน้ําและอุทกภัยแหงชาติ 
(กนอช.) และคณะกรรมการบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัย (กบอ.) เพื่อเปนกลไกหลักในการบริหารจัดการนํ้า การปองกัน
และแกไขปญหาอุทกภัย การกําหนดแนวทางการทํางาน การสั่งการ และการแกไขปญหาเปนไปอยางรวดเร็วมีความ
สอดคลองเปนเอกภาพ ซึ่งจะทําใหการบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัยเปนไปอยางรวดเร็วและสามารถแกไขปญหา
อยางยั่งยืน โดยเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดรวมอยู ในองคประกอบของ
คณะกรรมการท้ังสองคณะในฐานะกรรมการ

คณะกรรมการยุทธศาสตรเพื่อการฟนฟูและสรางอนาคตประเทศ (กยอ.) 
 สศช. ทําหนาที่เปนฝายเลขานุการของ กยอ. โดยมีนายวีรพงษ รามางกูร เปนประธาน รองนายกรัฐมนตรี 
ผูแทนภาคเอกชน และผูทรงคุณวุฒิ เปนกรรมการ และเลขาธิการ สศช. เปนกรรมการและเลขานุการ โดยการประชุมไดมี
พิจารณาและเสนอแนะแนวทางและมาตรการตอคณะรัฐมนตรี เพื่อกําหนดกรอบการดําเนินงานของ กยอ. กรอบ
ยุทธศาสตรเพื่อการฟนฟูและสรางอนาคตประเทศ เพื่อสรางความเช่ือมั่น ฟนความเชื่อถือ และสรางความม่ังคั่งและมั่นคง
ของประเทศจากวิกฤตภัยธรรมชาติใหกลับฟนคืนมาในระยะยาวอยางยั่งยืนและเปนระบบ ไดแก (1) การลงทุน
ดานบริหารจัดการน้ําในระยะยาวอยางย่ังยืน (2) การลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานใหม (3) การวางแผนการใชที่ดิน 
(4) การพิจารณาพื้นท่ีเศรษฐกิจแหงใหมเพื่อรองรับอุตสาหกรรม (5) การพัฒนาธุรกิจประกันภัยของไทย (6) การปรับปรุง
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และบังคับใชกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวของ (7) การรวมมือกับตางประเทศ โดยประสานความชวยเหลือจากองคกร
ระหวางประเทศ และรัฐบาลตอรัฐบาล โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ไดมีการประชุมรวม 10 ครั้ง มีการพิจารณา
ประเด็นขอเสนอรวม 69 เรื่อง

คณะกรรมการเศรษฐกิจเอเปค
 คณะรฐัมนตรี ไดมมีตวินัท่ี 17 มถินุายน 2551 มอบหมายให สศช. เปนหนวยงานหลกัรบัผดิชอบในการติดตาม 
และเขารวมการประชุมในคณะกรรมการเศรษฐกิจเอเปค หรือ Economic Committee (EC) และดูแลในเร่ืองการปฏิรปู
โครงสราง หรอื APEC Structural Reform และการจัดทาํ Economic Committee’s Agenda to Implementation of 
Structural Reform หรือ ECAISR 2015 (ตั้งแตป 2554 ถึง 2558) ซึ่งประกอบดวย 6 เรื่องที่สําคัญ ไดแก 1) การปฏิรูป
กฎระเบียบ 2) นโยบายการแขงขนั 3) บรรษัทภบิาลและกฎหมาย 4) ธรรมาภิบาลภาครัฐ 5) Ease of Doing Business และ 
6) Competition policy and Law Group: CPLG โดยในป 2555 คณะกรรมการเศรษฐกิจเอเปคไดจดัทาํรายงานนโยบาย
เศรษฐกิจเอเปค ประจาํป เรือ่งความกาวหนาผลการดาํเนนิงานในแผนปฏิบตักิาร Ease of Doing Business (EoDB) ใน 5 
สาขาหลกั (การเริม่ตนธุรกจิ การไดรบัสนิเช่ือ การบงัคับตามสญัญา การขอใบอนุญาต และการคาระหวางประเทศ) เพือ่เผย
แพรผลการดาํเนนิงานของสมาชิกแตละประเทศในการพัฒนาตวัชีว้ดัดงักลาว

คณะกรรมการพัฒนาเกษตรกรรมอยางยั่งยืน 
 สศช. ไดผลักดันระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสงเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ. .... 
ซึ่งคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบเม่ือวันที่ 1 กุมภาพันธ 2554 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2554 
เพ่ือเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนที่รัฐบาลไดกําหนดใหเปนแผนพัฒนาภาคเกษตรท่ีสําคัญ
มาตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 ใหสามารถดําเนินงานอยางเปนระบบและบูรณาการความ
รวมมือของหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนอยางเปนเอกภาพในการสงเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรม
ยั่งยืน โดยกําหนดใหมีคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนเพ่ือเปนกลไกในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ที่มีเลขาธิการ สศช. เปนประธานฯ โดยมีอํานาจหนาที่ในการจัดทํานโยบายและยุทธศาสตรการ
พัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน การจัดทํารางกฎหมายที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน การ
สนับสนุนและสงเสริมใหมีการศึกษาวิจัย การสงเสริมการถายทอดและแลกเปลี่ยนองคความรูดานการพัฒนาระบบ
เกษตรกรรมย่ังยืน ตลอดจนการกํากับและติดตามการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืน ขณะน้ีอยูระหวางการเตรียมเสนอใหนายกรัฐมนตรี (น.ส.ยิ่งลักษณ ชินวัตร) เพื่อพิจารณาแตงตั้งคณะ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิชุดใหมแทนชุดเดิมซึ่งหมดวาระลง เพื่อใหสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนไดอยาง
ตอเนื่อง

คณะกรรมการอํานวยการจัดระบบศูนยราชการ (กศร.) 
 ในป 2555 กศร. ไดมีการประชุม 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 เพื่อพิจารณา เรื่อง (1) ผังแมบท
โครงการศูนยราชการ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่ง กศร. มีมติใหจังหวัดอุบลราชธานี ดําเนินการปรับปรุงผังแมบทศูนยราชการ
ตามความเห็นของ กศร. และนําเสนอ กศร. เพื่อพิจารณาตอไป และ (2) ผังแมบทโครงการศูนยราชการ จังหวัดพังงา 
ซึ่ง กศร. ใหจังหวัดปรับปรุงรายละเอียดของผังแมบทศูนยราชการตามความเห็นของคณะกรรมการ และจัดสงให กศร. 
เพ่ือนําเสนอ ครม. พิจารณาตอไป และใหจังหวัดพังงาโดยคณะกรรมการบริหารศูนยราชการระดับจังหวัดประสาน 
ซักซอมความเขาใจ และกํากับดูแลใหสวนราชการใชประโยชนพื้นที่ รวมทั้ง ปฏิบัติตามแผนการดําเนินงานที่กําหนดไวใน
ผังแมบทศูนยราชการฯ โดยใหประชาสัมพันธใหหนวยงานในจังหวัดที่มีพื้นที่ทํางานไมเพียงพอ ขอเขาใชพื้นที่วางภายใน
ศูนยราชการ รวมท้ัง ใหสํานักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดพังงา พิจารณาออกแบบอาคารภายในศูนยราชการ
ใหมีลักษณะของสถาปตยกรรมพื้นถิ่นภาคใต และพิจารณาเพิ่มขอกําหนดเพื่อจํากัดการใชประโยชนที่ดินในบริเวณ
ใกลเคียงที่อาจไมเหมาะสม หรือทําลายทัศนียภาพของศูนยราชการ



สวนที่ 4
รายงานการเงิน
1. งบแสดงฐานะทางการเงิน
2. งบรายไดและคาใชจาย
3. การวิเคราะหงบการเงิน
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รายงานการเงิน
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ปงบประมาณ 2555
 รายงานการเงินของ สศช. ประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงิน งบรายไดและคาใชจาย หมายเหตุประกอบ
งบการเงินและวิเคราะหงบการเงิน โดยมีสาระสําคัญ สรุปไดดังนี้

งบแสดงฐานะทางการเงิน
 ในปงบประมาณ 2555 สศช. มีสินทรัพยรวม จํานวน 125.352 ลานบาท สวนใหญเปนสินทรัพยไมหมุนเวียน 
ไดแก ที่ดิน อาคารและอุปกรณ คิดเปนสัดสวนรอยละ 88 ของทั้งหมด รองลงมาเปนรายการเงินสดและรายการเทียบเทา
เงินสด รอยละ 8 โดยมีสินทรัพยลดลงจากปงบประมาณ 2554 จํานวน 4.872 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 4 จาก
มูลคาของ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (สุทธิ) ที่ลดลงจํานวน 6.497 ลานบาท และสินทรัพยไมมีตัวตน (สุทธิ) จํานวน 
1.410 ลานบาท และในสวนของหนี้สินเพิ่มขึ้น จํานวน 8.617 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 71 โดยเพิ่มขึ้นในสวนของ
คาใชจายคางจาย จํานวน 4.141 ลานบาท และเงินรับฝากระยะสั้น จํานวน 1.781 ลานบาท

งบรายไดและคาใชจาย
 ในปงบประมาณ 2555 สศช. มีรายไดสวนใหญเปนเงินงบประมาณท่ีไดรับจากรัฐบาล จํานวน 480.819 ลานบาท 

คิดเปนรอยละ 99 นอกจากน้ียังมีรายไดจากแหลงอื่นอีก 2.903 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1 ไดแกรายไดจากเงินชวยเหลือ
และเงินบริจาค ซึ่งลดลงจากปงบประมาณ 2554 จํานวน 334.564 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 41 ในสวนของ
เงินงบประมาณจากงบรายจายอื่น และในสวนคาใชจายจากการดําเนินงานเพ่ิมขึ้น สวนใหญเปนคาใชจายบุคลากรเพ่ิมขึ้น
จากปกอน จํานวน 17.148 ลานบาท หรือรอยละ 7

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

 แสดงขอมูลเก่ียวกับเกณฑการจัดทํางบการเงิน นโยบายการบัญชีที่สําคัญ และเปดเผยขอมูลทางการเงินที่มี
นัยสําคัญรวมท้ังสิ้น 14 หมายเหตุ

การวิเคราะหงบการเงิน

 การวิเคราะหงบการเงินนี้แสดงใหทราบถึงฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานที่เปนประโยชนในการบริหาร

จัดการทรัพยากรขององคกร โดยไดแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของสินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจาย พรอมแสดง
การเปรียบเทียบขอมูลทางการเงิน เพื่อใหทราบแนวโนมการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของรายการบัญชีที่เกิดขึ้น โดยแสดงขอมูล
ทางการเงินที่มีนัยสําคัญ สรุปไดดังนี้
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แสดงสินทรัพยทั้งหมดของ สศช. ปงบประมาณ 2555

 โครงสรางสินทรัพยของ สศช. ประกอบดวย สนิทรพัยหมนุเวยีนรอยละ 12 และสนิทรพัยไมหมนุเวยีนรอยละ 88 
สนิทรพัยสวนใหญของ สศช. เปนรายการท่ีดนิ อาคาร และอปุกรณ (สทุธ)ิ รอยละ 88 นอกจากน้ี ยงัประกอบดวยสนิทรพัย
ประเภทอืน่ๆ อกีรอยละ 12 ไดแก เงนิสดและรายการเทยีบเทาเงนิสด ลกูหนีร้ะยะสัน้ รายไดคางรับ วัสดุคงเหลือ และ
สินทรัพยไมมีตัวตน

แสดงหนี้สินและทุนของ สศช. ปงบประมาณ 2555

 โครงสรางหนีส้นิและทุนของ สศช. ประกอบดวยโครงสรางของหนีส้นิรวมรอยละ 17 สวนใหญเปนรายการหนี้
สินหมุนเวียนรอยละ 11 หนี้สินไมหมุนเวียนรอยละ 6 สวนของทุนรอยละ 83 ประกอบดวยรายไดสูง(ตํ่า)กวาคาใชจาย
สะสมรอยละ 72 และทุนรอยละ 11
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แสดงรายไดจากการดําเนินงานท้ังหมดของ สศช. ปงบประมาณ 2555

 รายไดจากการดําเนินงาน สวนใหญเปนรายไดเงินงบประมาณที่ไดรับจากรัฐบาลรอยละ 99 ประกอบดวย
รายไดจากงบบุคลากรรอยละ 45 งบกลางรอยละ 24 งบรายจายอ่ืนรอยละ 15 งบดําเนินงานรอยละ 10 งบอุดหนุน
รอยละ 3 และงบลงทุนรอยละ 2 นอกจากน้ียังมีรายไดจากแหลงอื่นอีกรอยละ 1 ไดแก รายไดอื่น รายไดจากเงินชวยเหลือ
และเงินบริจาค

แสดงคาใชจายจากการดําเนินงานของ สศช. ปงบประมาณ 2555

 คาใชจายจากการดําเนิน สวนใหญเปนคาใชจายบุคลากรรอยละ 51 คาบําเหน็จบํานาญรอยละ 17 คาวัสดุและ

คาใชสอยรอยละ 16 และคาใชจายในการดําเนินงานอ่ืนๆ อีกรอยละ 20
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สรุปภาพรวมของฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของ สศช.

รายการ ปงบประมาณ พ.ศ.2555 ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ผลตาง (รอยละ)

สินทรัพย 125,351,955.80 130,223,640.80 -4

หนี้สิน 20,713,111.26 12,095,779.48 71

ทุน 104,638,844.54 118,127,861.32 -11

รายได 483,721,795.73 817,577,366.50 -41

คาใชจาย 501,774,652.79 825,396,748.72 -39

สินทรัพย
 สินทรัพยรวมของ สศช. มีปริมาณที่ลดลงจากปงบประมาณ 2554 รอยละ 4 แสดงวา สศช. มีสินทรัพยที่
สามารถแปลงสภาพเปนเงินสดลดลง ซึ่งมีผลใหสภาพคลองทางการเงินลดลงเม่ือเทียบกับงบประมาณปกอน

หนี้สิน
 หนีส้นิของ สศช. เพิม่ข้ึนจากงบประมาณปกอน รอยละ 71 เปนผลมาจากหน้ีสนิหมนุเวยีนทีเ่พิม่ขึน้เนือ่งมาจาก 
คาใชจายคางจาย และเจาหนีร้ะยะสัน้ท่ีเพิม่ขึน้ ประกอบดวย ใบสาํคญัคางจายทีข่าราชการ ลกูจาง พนักงานราชการ ขอ
เบกิเงนิคาใชจายตางๆ จากเงินทดรองราชการ และเจาหนีก้ารคาภายนอก

ทุน
 ทุนของ สศช. ลดลงจากปงบประมาณปกอน รอยละ 11 เนื่องจากในปงบประมาณ 2555 สศช. มีรายไดสูงกวา
คาใชจายสุทธิ 18.053 ลานบาท จึงเปนการลดมูลคาในสวนของรายไดสูง (ตํ่า) กวาคาใชจายสะสม

รายได

 รายไดของ สศช. รวมทั้งสิ้น 483.722 ลานบาท เปนรายไดจากงบประมาณประจําและงบกลาง ประกอบดวย 
งบบุคลากรจากการเบิกจายเงินเดือน คาจางประจํา งบลงทุนจากการไดรับจัดสรรใหซื้อครุภัณฑและสิ่งกอสราง งบกลาง
จากการเบิกคาใชจายสวัสดิการใหกับขาราชการ ลูกจางและขาราชการบํานาญ งบดําเนินงานสําหรับคาใชจายในการ
ดําเนินงานตางๆ ของสํานักงานฯ และงบรายจายอื่น เพื่อเปนคาใชจายที่ใชในการขับเคล่ือนโครงการที่สนับสนุนแผนและ
ยุทธศาสตรตางๆ ของประเทศ

คาใชจาย

 คาใชจายจากการดําเนินงานของ สศช. ลดลงจากปงบประมาณกอนคิดเปนรอยละ 39 เปนผลมาจากการลดลง
ของคาใชจายเงินอุดหนุน
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2555 และ 2554
(หนวย : บาท)

หมายเหตุ 2555 2554

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 2 9,751,757.65 7,781,814.09

ลูกหนี้ระยะสั้น 1,169,241.51 2,052,751.00

รายไดคางรับ 2,369,246.63 222,131.66

สินคาและวัสดุคงเหลือ 1,401,973.32 1,600,136.54

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 14,692,219.11 11,656,833.29

สินทรัพยไมหมุนเวียน

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (สุทธิ) 3 109,987,089.62 116,484,285.30

สินทรัพยไมมีตัวตน (สุทธิ) 4 672,647.07 2,082,522.21

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 110,659,736.69 118,566,807.51

รวมสินทรัพย 125,351,955.80 130,223,640.80

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

เจาหนี้ระยะสั้น 5 4,639,272.28 3,177,963.56

คาใชจายคางจาย 6 7,071,021.25 2,929,835.47

เงินรับฝากระยะสั้น 7 1,780,736.50                   -

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 8 517,961.78 758,127.28

รวมหนี้สินหมุนเวียน 14,008,991.81 6,865,926.31

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินนี้
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554
(หนวย : บาท)

หมายเหตุ 2555 2554

หนี้สินไมหมุนเวียน

รายไดรอการรับรูระยะยาว 4,704,119.45 3,229,853.17

เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว 2,000,000.00 2,000,000.00

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 6,704,119.45 5,229,853.17

รวมหนี้สิน 20,713,111.26 12,095,779.48

สินทรัพยสุทธิ 104,638,844.54 118,127,861.32

สินทรัพยสุทธิ

ทุน 14,433,667.34 14,433,667.34

รายไดสูง(ตํ่า)กวาคาใชจายสะสม 9 90,205,177.20 103,694,193.98

รวมสินทรัพย 104,638,844.54 118,127,861.32

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินนี้
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
งบรายไดและคาใชจาย

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2555 และ 2554
(หนวย : บาท)

หมายเหตุ 2555 2554

รายไดจากการดําเนินงาน

รายไดจากรัฐบาล

รายไดจากงบประมาณ 10 480,818,845.05 815,383,189.26

รวมรายไดจากรัฐบาล 480,818,845.05 815,383,189.26

รายไดจากแหลงอื่น

รายไดจากการขายสินคาและบริการ 2,000.00 13,400.00

รายไดจากเงินชวยเหลือและเงินบริจาค 2,900,950.68 2,180,777.24

รวมรายไดจากแหลงอื่น 2,902,950.68 2,194,177.24

รวมรายไดจากการดําเนินงาน 483,721,795.73 817,577,366.50

คาใชจายจากการดําเนินงาน

คาใชจายบุคลากร 11 253,891,691.41 236,744,412.75

คาบําเหน็จบํานาญ 83,641,121.15 76,980,143.53

คาใชจายในการฝกอบรม 28,567,920.99 21,554,699.44

คาใชจายในการเดินทาง 15,761,496.17 12,378,461.67

คาวัสดุและคาใชสอย 12 81,744,167. 53 124,003,605.62

คาสาธารณูปโภค 13 10,779,860.48 10,479,312.19

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 14 19,774,350.42 24,606,393.45

คาใชจายเงินอุดหนุน 7,500,000.00 317,900,000.00

รวมคาใชจายจากการดําเนินงาน 501,660,608.15 824,647,028.65

รายไดสูง(ตํ่า)กวาคาใชจายจากการดําเนินงาน (17,938,812.42) (7,069,662.15)

รายได/คาใชจายที่ไมเกิดจากการดําเนินงาน

กําไร/ขาดทุนสุทธิจากการจําหนายสินทรัพย (114,044.64) (749,720.07)

รวมรายได/คาใชจายที่ไมเกิดจากการดําเนินงาน (114,044.64) (749,720.07)

รายไดสูง(ตํ่า)กวาคาใชจายสุทธิ (18,052,857.06) (7,819,382.22)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

 1. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
 2. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
 3. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (สุทธิ)
 4. สินทรัพยไมมีตัวตน (สุทธิ)
 5. เจาหนี้ระยะสั้น
 6. คาใชจายคางจาย
 7. รายไดจากงบประมาณ
 8. คาใชจายบุคลากร
 9. คาวัสดุและคาใชสอย
 10. คาสาธารณูปโภค
 11. คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554

หมายเหตุที่ 1 : นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
 1.1 หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงิน ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2547 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดใชหลักการบัญชีเกณฑคงคางตามหลักการและนโยบายบัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐที่
กระทรวงการคลังกําหนดเขาสูระบบ GFMIS ซึ่งสํานักงานฯ ไดจัดประเภทและการแสดงรายการในงบการเงินถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.2/ว 410 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2551 เรื่อง รูปแบบรายงานการเงินของหนวย
งานภาครัฐ
 1.2 หนวยงานท่ีเสนอรายงาน รายงานการเงินของสํานักงานฯ ไดจัดทําขึ้นเพื่อนําเสนอแกหนวยงานที่
เกี่ยวของพรอมจัดสงใหแกสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน เพื่อใชในการตรวจสอบขอมูลทางการเงินและรับรองงบการเงิน
ของหนวยงานตอไป
 1.3 ขอบเขตของขอมูลในรายงาน งบการเงินของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
เปนงบการเงินรวมของหนวยงานในสวนกลาง 1 หนวย และหนวยงานในสวนภูมิภาค 3 หนวย ไดแก 1) สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 2) สํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ 3) สํานักพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ 4) สํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต รอบระยะเวลาบัญชี เริ่ม
ตั้งแต 1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน ของปถัดไป
 1.4 การรับรู รายได ประกอบดวย 1) รายไดจากเงินงบประมาณรับรูเม่ือไดรับอนุมัติคําขอเบิกเงินจาก
กรมบัญชีกลาง 2) รายไดเงินนอกงบประมาณรับรูเม่ือเกิดรายได และ 3) รายไดแผนดินรับรูเม่ือรับเงิน แสดงเปนรายการ
ตางหากจากรายไดและคาใชจายจากกิจกรรมปกติของหนวยงาน
 1.5 สินทรัพยถาวร การคํานวณคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
  1) อาคาร หมายถึง อาคารและส่ิงปลูกสรางประเภทตางๆ รวมทั้งสวนปรับปรุงอาคารซ่ึงเปนตนทุนในการ
ตกแตงหรือปรับปรุงตัวอาคารภายหลังจากท่ีจัดสรางอาคารเสร็จแลว หนวยงานจะรับรูตามราคาทุนหักคาเส่ือมราคา
สะสมโดยวิธีเสนตรง มีอายุการใชงาน 25-40 ป
  2) ครุภัณฑและอุปกรณ มีไวเพื่อการดําเนินงานและคาดวาจะไดรับประโยชนเกิน 1 ป หนวยงานจะรับรู
ตามราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม
  3) ปงบประมาณ 2540 - 2545 ครุภัณฑและอุปกรณที่มีราคาตอหนวยหรือชุดมูลคาสุทธิ ตั้งแต 30,000 
บาทขึ้นไปบันทึกบัญชีตามราคาทุน ณ วันท่ีไดมา
  4) ปงบประมาณ 2546 เปนตนมา ครุภัณฑและอุปกรณที่มีราคาตอหนวยหรือตอชุดตั้งแต 5,000 บาท
ขึ้นไป บันทึกบัญชีตามราคาทุน ณ วันท่ีไดมา
  5) คาเสื่อมราคา คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานดังนี้
 อายุการใชงาน
  ครุภัณฑสํานักงาน 8 ป
  ครุภัณฑคอมพิวเตอร 3 ป
  ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 8 ป
  ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 5 ป
  ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 5 ป
  ครุภัณฑการเกษตร 5 ป
  ครุภัณฑงานบานงานครัว 2 ป
 6) โปรแกรมคอมพิวเตอร มีไวเพื่อการดําเนินงานและคาดวาจะไดรับประโยชนเกิน 1 ป หนวยงานจะรับรูตาม
ราคาทุน ณ วันท่ีซื้อหรือพัฒนาเสร็จหักดวยคาตัดจําหนายสะสมโดยวิธีเสนตรง ซึ่งประมาณอายุการใชงาน 3 ป
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554
          (หนวย : บาท)

2555 2554
หมายเหตุที่ 2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

เงินทดรองราชการ 2,000,000.00 2,000,000.00

เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) 4,589,859.03 3,758,697.47

เงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) 95,175.00 8,000.00

เงินฝากคลัง 3,066,723.62 2,015,116.62

รวม เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 9,751,757.65 7,781,814.09

หมายเหตุที่ 3 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (สุทธิ)

อาคารและสิ่งปลูกสราง 120,221,460.28 101,856,960.28

หัก คาเสื่อมราคาสะสม (38,951,989.74) (21,367,410.54)

อาคาร และสิ่งปลูกสราง (สุทธิ) 81,269,470.54 80,489,549.74

อุปกรณ 140,409,382.93 135,063,470.45

หัก คาเสื่อมราคาสะสม (114,601,763.85) (101,978,734.89)

อุปกรณ (สุทธิ) 25,807,619.08 33,084,735.56

งานระหวางกอสราง 2,910,000.00 2,910,000.00

รวม ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (สุทธิ) 109,987,089.62 116,484,285.30

หมายเหตุที่ 4 สินทรัพยไมมีตัวตน (สุทธิ)

โปรแกรมคอมพิวเตอร 13,553,744.03 13,189,646.81

หัก คาตัดจําหนายสะสม (12,881,096.96) (11,107,124.60)

โปรแกรมคอมพิวเตอร (สุทธิ) 672,647.07 2,082,522.21

รวม สินทรัพยไมมีตัวตน (สุทธิ) 672,647.07 2,082,522.21

หมายเหตุที่ 5 เจาหนี้ระยะสั้น

เจาหนี้การคา-บุคคลภายนอก 2,747,413.30 3,130,376.07

รับสินคา / ใบสําคัญ 1,861,423.98  -

เจาหนี้อื่น-หนวยงานภาครัฐ 30,435.00 47,587.49

รวมเจาหนี้ระยะสั้น 4,639,272.28 3,177,963.56
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หมายเหตุที่ 6 คาใชจายคางจาย

คาสาธารณูปโภคคางจาย 1,291,175.83 803,810.97

ใบสําคัญคางจาย 5,779,845.42 2,126,024.50

รวม คาใชจายคางจาย 7,071,021.25 2,929,835.47

หมายเหตุที่ 7 เงินรับฝากระยะสั้น

เงินรับฝากอื่น 1,780,736.50 0.00

รวม เงินรับฝากระยะสั้น 524,217,532.41 0.00

หมายเหตุที่ 8 หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน

เงินประกันอื่นๆ 517,961.78 758,127.28

รวม หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 517,961.78 758,127.28

หมายเหตุที่ 9 รายไดสูง/(ตํ่า)กวาคาใชจายสะสม

รายไดสูง/ตํ่ากวาคาใชจายสะสมยกมา 55,224,332.20 50,660,447.92

รายไดสูง/ตํ่ากวาคาใชจายสุทธิยกมา 159,512,303.82 167,331,730.04

หัก ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาด (106,478,601.76) (106,478,601.76)

รายไดสูง/(ตํ่า)กวาคาใชจายประจําป (18,052,857.06) (7,819,382.22)

รวม รายไดสูง/(ตํ่า)กวาคาใชจายสะสม 90,205,177.20 103,694,193.98

หมายเหตุที่ 10 รายไดจากงบประมาณ

รายไดจากงบบุคลากร  219,406,499.53 203,332,968.19

รายไดจากงบลงทุน 7,897,011.00 9,834,041.65

รายไดจากงบดําเนินงาน 48,571,038.68 46,621,570.23

รายไดจากงบอุดหนุน 17,969,764.75 22,140,689.85

รายไดจากงบรายจายอื่น 73,623,056.42 420,505,828.51

รายไดจากงบกลาง 117,726,933.41 117,563,114.18

หัก เบิกเกินสงคืนงบประมาณ (4,375,458.74) (4,615,023.35)

รวม รายไดจากงบประมาณ 480,818,845.05 815,383,189.26

หมายเหตุที่ 11 คาใชจายบุคลากร

เงินเดือน 189,054,640.96 177,738,693.60

คาลวงเวลา 1,486,770.00 2,031,540.00

เงินตอบแทนพิเศษของผูไดรับเงินเต็มขั้น 213,320.94 84,915.18

เงินคาตอบแทนพนักงานราชการ 11,612,311.83 9,430,260.08

เงินคาครองชีพ 537,338.76 488,402.72

เงินเดือนและคาจางอื่น 663,811.61 742,439.17

คาจาง 13,078,730.83 12,875,656.07

เงินรางวัล 5,830,800.79 455,946.50

เงินชวยคารักษาพยาบาลประเภทผูปวยนอก-รพ.รัฐ 16,317,037.25 16,131,388.20
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เงินชวยคารักษาพยาบาลประเภทผูปวยใน-รพ.รัฐ 3,608,855.68 5,840,598.08

เงินชวยคารักษาพยาบาลประเภทผูปวยนอก-รพ.เอกชน 580,000.00 522,000.00

เงินชวยคารักษาพยาบาลประเภทผูปวยใน-รพ.เอกชน 177,915.75 91,642.05

เงินชวยการศึกษาบุตร 985,924.50 982,123.50

เงินชดเชยสมาชิก กบข. 3,234,205.29 3,025,196.79

เงินสมทบ กบข. 4,851,307.94 4,537,795.16

เงินสมทบ กสจ. 348,346.80 330,527.84

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 461,087.00 533,962.00

คาเชาบาน 849,285.48 871,325.81

คาตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต 0.00 30,000.00

รวม คาใชจายบุคลากร 253,891,691.41 236,744,412.75

หมายเหตุที่ 12 คาวัสดุและคาใชสอย

คาวัสดุ 5,022,920.67 5,610,899.98

คาซอมแซมและคาบํารุงรักษา 3,939,223.24 1,498,081.97

คาเชื้อเพลิง 328,204.16 344,464.90

คาจางเหมาบริการ-บุคคลภายนอก 8,135,575.70 5,137,828.36

คาจางเหมาบริการ-หนวยงานภาครัฐ 1,826,700.00 1,436,116.91

คาตอบแทนเฉพาะงาน 167,500.00 51,000.00

คาตอบแทนอ่ืน 551,314.00 0.00

คาธรรมเนียมทางกฏหมาย 232,718.00 0.00

คาธรรมเนียมธนาคาร 1,609.00 203.00

คาจางที่ปรึกษา 38,673,917.41 88,953,110.99

คาเบี้ยประกันภัย 0.00 9,775.00

คาครุภัณฑมูลคาตํ่ากวาเกณฑ 123,120.00 591,135.52

คาใชจายในการประชุม 3,552,121.22 4,943,487.75

คารับรองและพิธีการ 287,253.45 55,375.50

คาเชาเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก 11,060,103.96 10,894,736.66

คาใชจายผลักสงเปนรายไดแผนดิน 363,218.84 205,684.99

คาประชาสัมพันธ 5,933,791.00 2,757,552.09

คาใชสอยอื่นๆ 1,544,876.88 1,514,152.00

รวม คาวัสดุ และคาใชสอย 81,744,167.53 124,003,605.62
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หมายเหตุที่ 13 คาสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 5,132,818.77 4,967,799.15

คานํ้าประปาและนํ้าบาดาล 229,814.19 166,870.56

คาโทรศัพท 2,475,779.92 2,570,050.22

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 2,097,010.80 2,025,014.26

คาบริการไปรษณียโทรเลขและขนสง 844,436.80 749,578.00

รวม คาสาธารณูปโภค 10,779,860.48 10,479,312.19

หมายเหตุที่ 14 คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย

คาเส่ือมราคา-อาคารสํานักงาน 1,748,673.04 1,444,136.14

คาเส่ือมราคา-สิ่งปลูกสราง 380,901.56 360,114.21

คาเส่ือมราคา-อาคารและสิ่งปลูกสรางไมระบุฯ 1,654,388.88 1,651,983.58

คาเส่ือมราคา-ครุภัณฑสํานักงาน 3,589,994.86 5,882,222.28

คาเส่ือมราคา-ครุภัณฑยานพาหนะและอุปกรณการขนสง 449,015.43 449,015.42

คาเส่ือมราคา-ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 668,750.65 731,266.96

คาเส่ือมราคา-ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 2,064,235.98 2,145,382.42

คาเส่ือมราคา-ครุภัณฑโรงงาน 4,400.00 216.99

คาเส่ือมราคา-อุปกรณคอมพิวเตอร 7,046,359.27 8,364,524.72

คาเส่ือมราคา-ครุภัณฑงานบานงานครัว 17,275.01 22,224.20

คาเส่ือมราคา-ครุภัณฑอื่น 229,693.24 169,280.80

คาเส่ือมราคา-ครุภัณฑไมระบุฯ 146,690.14 729,181.73

คาตัดจําหนาย-โปรแกรมคอมพิวเตอร 1,773,972.36 2,656,844.00

รวม คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 19,774,350.42 24,606,393.45
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งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554

2555 2554

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 9.752 7.78 7.782 5.97

ลูกหนี้ระยะสั้น 1.169 0.93 2.053 1.58

รายไดคางรับ 2.369 1.89 0.222 0.17

สินคาและวัสดุคงเหลือ 1.402 1.12 1.600 1.23

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 14.692 11.72 11.657 8.95

สินทรัพยไมหมุนเวียน

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (สุทธิ) 109.987 87.74 116.484 89.45

สินทรัพยไมมีตัวตน (สุทธิ) 0.673 0.54 2.083 1.60

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 110.660 88.28 118.567 91.05

รวมสินทรัพย 125.352 100.00 130.224 100.00

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

เจาหนี้ระยะสั้น 4.639 3.70 3.178 2.44

คาใชจายคางจาย 7.071 5.64 2.930 2.25

เงินรับฝากระยะสั้น 1.781 1.42 - -

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 0.518 0.41 0.758 0.58

รวมหนี้สินหมุนเวียน 14.009 11.17 6.866 5.27

หนี้สินไมหมุนเวียน

รายไดรอการรับรูระยะยาว 4.704 3.75 3.230 2.48

เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว 2.000 1.60 2.000 1.54

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 6.704 5.35 5.230 4.02

รวมหนี้สิน 20.713 16.52 12.096 9.29
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งบแสดงฐานะการเงิน(ตอ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554

2555 2554

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ

สินทรัพยสุทธิ/สวนทุน

ทุน 14.434 11.52 14.434 11.08

รายไดสูง(ตํ่า)กวาคาใชจายสะสม 90.205 71.96 103.694 79.63

รวมสินทรัพยสุทธิ/ทุน 104.639 83.48 118.128 90.71

รวมหนี้สินและสวนทุน 125.352 100.00 130.224 100.00
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วิเคราะหงบการเงิน
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งบรายไดและคาใชจาย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554

2555 2554

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ

รายไดจากการดําเนินงาน

รายไดจากรัฐบาล

รายไดจากงบประมาณ 480.819 99.40 815.383 99.73

รวมรายไดจากรัฐบาล 480.819 99.40 815.383 99.73

รายไดจากแหลงอื่น

รายไดจากการขายสินคาและบริการ 0.002 0.00 0.013 0.01

รายไดจากเงินชวยเหลือและเงินบริจาค 2.901 0.60 2.181 0.26

รวมรายไดจากแหลงอื่น 2.903 0.60 2.194 0.27

รวมรายไดจากการดําเนินงาน 483.722 100.00 817.577 100.00

คาใชจายจากการดําเนินงาน

คาใชจายบุคลากร 253.892 52.49 236.744 28.96

คาบําเหน็จบํานาญ 83.641 17.29 76.980 9.41

คาใชจายในการฝกอบรม 28.568 5.91 21.555 2.64

คาใชจายในการเดินทาง 15.762 3.26 12.378 1.51

คาวัสดุและคาใชสอย 81.744 16.89 124.004 15.17

คาสาธารณูปโภค 10.780 2.23 10.480 1.28

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 19.774 4.09 24.606 3.01

คาใชจายเงินอุดหนุน 7.500 1.55 317.900 38.88

รวมคาใชจายจากการดําเนินงาน 501.661 103.71 824.647 100.86

รายไดสูง(ตํ่า)กวาคาใชจายจากการดําเนินงาน (17.939) (3.71) (7.070) (0.86)

รายได/คาใชจายที่ไมเกิดจากการดําเนินงาน

กําไร/ขาดทุนสุทธิจากการจําหนายสินทรัพย (0.114) (0.02) (0.749) (0.09)

รวมรายได/คาใชจายที่ไมเกิดจากการดําเนินงาน (0.114) (0.02) (0.749) (0.09)

รายไดสูง(ตํ่า)กวาคาใชจายสุทธิ (18.053) (3.73) (7.819) (0.95)
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