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นายพนัส	สิมะเสถียร

คณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติได้มุ่งมั่นทำ�หน้�ที่กลั่นกรองง�นที่มีคว�มสำ�คัญต่อก�รพัฒน�

ประเทศม�อย่�งต่อเนื่อง	 โดยมุ่งให้คว�มคิดเห็นต่อนโยบ�ย	ยุทธศ�สตร์	แผนง�นและโครงก�รต่�งๆ	อย่�งรอบคอบ	มีเหตุผล	

และตั้งอยู่บนพื้นฐ�นของข้อมูลและคว�มรู้ที่ถูกต้องตรงกับคว�มเป็นจริง	 เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี	ซึ่งมีส่วนช่วยสนับสนุน

ให้ก�รพัฒน�ประเทศเป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พ	บังเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประช�ชน

ปี	๒๕๕๓	ที่ผ่�นม�	คณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติได้ให้คว�มเห็นต่อร่�งทิศท�งของแผนพัฒน�

เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ	ฉบับที่	๑๑	เพื่อใช้เป็นกรอบทิศท�งในก�รจัดทำ�ยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�ประเทศในช่วงปีงบประม�ณ	

๒๕๕๕	–	๒๕๕๙	ในร�ยละเอียด	รวมทั้งได้รับคว�มไว้ว�งใจจ�กรัฐบ�ลให้เสนอคว�มเห็นต่อก�รพัฒน�ในระดับนโยบ�ยหล�ย

เรื่อง	อ�ทิ	กรอบทิศท�งก�รจัดสวัสดิก�รท�งสังคมที่ยั่งยืนในช่วงแผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ	ฉบับที่	๑๑	ก�รบริห�ร

จัดก�รนำ้�	ทิศท�งก�รพัฒน�เศรษฐกิจภ�คอุตส�หกรรมและชุมชนยั่งยืนของไทย	และก�รเพิ่มบทบ�ทภ�คเอกชนในโครงก�ร

ลงทุนภ�ครัฐ

นอกจ�กนี้	คณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ	 ได้ให้คว�มเห็นต่อโครงก�รสำ�คัญของหน่วยง�นต่�งๆ	ทั้ง

ส�ข�พลังง�น	ขนส่ง	ส�ธ�รณูปก�ร	สื่อส�ร	วิทย�ศ�สตร์	เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม	และเกษตร	อ�ทิ	โครงก�รเร่งรัดก�รขย�ย

เขตระบบไฟฟ้�ให้ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้�ใช้	แผนแม่บทก�รให้บริก�รนำ้�ประป�	และแผนก�รลงทุนเพื่อขับเคลื่อนก�รใช้เทคโนโลยี

ค�ร์บอนตำ่�ของประเทศไทย	รวมทั้งแนวท�งก�รพิจ�รณ�งบลงทุนของรัฐวิส�หกิจประจำ�ปีงบประม�ณ	๒๕๕๔	ตลอดจนกรอบ

และงบประม�ณของรัฐวิส�หกิจประจำ�ปีงบประม�ณ	๒๕๕๔

คว�มเห็นต่อก�รพัฒน�ด้�นต่�งๆ	ที่เสนอไปยังคณะรัฐมนตรีและหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง	 ได้รับก�รยอมรับและมีก�รตอบ

สนองต่อคว�มเห็นดังกล่�วอย่�งเป็นรูปธรรม	จึงนับได้ว่�	ผลก�รดำ�เนินง�นในรอบปี	๒๕๕๓	ที่ผ่�นม�	ประสบคว�มสำ�เร็จ

ต�มวัตถุประสงค์	ผมในน�มของคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ	ต้องขอขอบคุณ	 เลข�ธิก�ร	สศช.	คณะ 

ผู้บริห�ร	รวมทั้งข้�ร�ชก�ร	และเจ้�หน้�ที่	สศช.	ทุกท่�น	ที่ได้ทุ่มเทแรงก�ยแรงใจในก�รปฏิบัติง�นอย่�งเต็มกำ�ลังคว�มส�ม�รถ

เสมอม�	และผมหวังเป็นอย่�งยิ่งว่�	คว�มสำ�เร็จนี้	จะเป็นแรงผลักดันให้	สศช.	ยังคงมุ่งมั่นทำ�ง�นอย่�งไม่ย่อท้อ	เพื่อประโยชน์โดย

รวมของประเทศช�ติและประช�ชนต่อไป

(นายพนัส	สิมะเสถียร)

ประธ�นกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ
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ปี	๒๕๕๓	เป็นปีที่สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ	 (สศช.)	มีอ�ยุครบ	๖๐	ปีเต็ม	ตลอด

ระยะเวล�	๖	ทศวรรษที่ผ่�นม�	สศช.ได้ทำ�หน้�ที่ว�งแผนและจัดทำ�ยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�ประเทศ	วิเคร�ะห์และศึกษ�ภ�วะ

เศรษฐกิจและสังคม	รวมทั้งเสนอแนะนโยบ�ยและม�ตรก�รต่�งๆ	ม�อย่�งต่อเนื่อง	อันนำ�ไปสู่ก�รพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศให้เจริญก�้วหน�้ต�มลำ�ดับ	สำ�หรับในป	ี๒๕๕๓	สศช.	ได้ดำ�เนินก�รจัดทำ�กรอบแนวคิด	และทิศท�งก�รพัฒน�ประเทศ

ในระยะของแผนพัฒน�ฯ	ฉบับที่	๑๑	ซึ่งจะประก�ศใช้ในเดือนตุล�คม	พ.ศ.	๒๕๕๔	โดยยึดหลักก�รมีส่วนร่วมของทุกภ�คส่วน	

ผ่�นก�รจัดประชุมระดมคว�มคิดเห็นตั้งแต่ระดับหมู่บ้�น	จำ�นวน	๑๓๒	หมู่บ้�น	ระดับภ�คทั้ง	๔	ภ�ค	ระดับเฉพ�ะกลุ่ม	และ

ระดับประเทศในก�รประชุมประจำ�ปี	๒๕๕๓	ของ	สศช.	 เพื่อนำ�ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่�งๆ	ม�ปรับปรุงเป็นทิศท�งของ

แผนพัฒน�ฯ	ฉบับที่	๑๑	ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้รับทร�บทิศท�งของแผนพัฒน�ฯ	ฉบับที่	๑๑	แล้ว	ขณะนี้	อยู่ระหว่�งก�รจัดทำ� 

ร�ยละเอียดของแต่ละยุทธศ�สตร์	และก�รบริห�รจัดก�รเพื่อขับเคลื่อนแผนฯ	สู่ก�รปฏิบัติ

นอกจ�กนี้	สศช.	ยังทำ�หน้�ที่ในก�รเสนอแนวท�งหรือยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�ประเทศในอีกหล�ยด้�น	ทั้งนโยบ�ยที่มีผลต่อ

คว�มเป็นอยู่ของประช�ชน	อ�ทิ	ก�รนำ�เสนอกรอบทิศท�งก�รจัดสวัสดิก�รท�งสังคมที่ยั่งยืน	ก�รบริห�รจัดก�รนำ้�	ก�รประกัน

ร�ยได้เกษตรกร	ก�รพัฒน�แหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภ�พของประเทศ	ก�รพัฒน�เมืองอุตส�หกรรมเชิงนิเวศ	และก�รพัฒน�บน

พื้นที่สูงภ�คเหนือ	รวมถึงก�รวิเคร�ะห์และให้คว�มเห็นเกี่ยวกับโครงก�รพื้นฐ�นสำ�คัญ	อ�ทิ	 โครงก�รด้�นก�รผลิตกระแสไฟฟ�้	

โครงก�รลงทุนด้�นก�รคมน�คม	และโครงก�รด้�นเครือข่�ยก�รสื่อส�ร	 เสนอต่อคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคม

แห่งช�ติและคณะรัฐมนตรี	ตลอดจนก�รร�ยง�นสภ�วะท�งเศรษฐกิจและสังคมทั้งร�ยไตรม�สและร�ยปี	 เพื่อให้ภ�คส่วนต่�งๆ	

ได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบก�รตัดสินใจได้ทันสถ�นก�รณ์ก�รเปลี่ยนแปลงต�่งๆ	นอกจ�กนั้น	สศช.	ยังทำ�หน�้ที่เป็นฝ�่ยเลข�นุก�ร

ของคณะกรรมก�รระดับช�ติหล�ยคณะ	อ�ทิ	คณะกรรมก�รรัฐมนตรีเศรษฐกิจ	คณะกรรมก�รร่วมภ�ครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไข

ปัญห�ท�งเศรษฐกิจ	และคณะกรรมก�รรัฐมนตรีพัฒน�พื้นที่พิเศษ	๕	จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้	เป็นต้น

คว�มสำ�เร็จของก�รดำ�เนินง�นต่�งๆ	ดังที่กล�่วม�จะเกิดขึ้นไม่ได	้ห�กไม่ได้รับก�รร่วมแรงร่วมใจจ�กคณะผู้บริห�ร	รวมทั้ง

ข้�ร�ชก�ร	และเจ้�หน้�ที่	สศช.	ผมจึงขอขอบคุณและขอชื่นชมในคว�มทุ่มเทและเสียสละอย่�งเต็มกำ�ลังจ�กทุกท่�น	และหวัง

เป็นอย่�งยิ่งว่�	คว�มสำ�เร็จที่เกิดขึ้น	จะเป็นเสมือนกำ�ลังใจ	ให้ช�ว	สศช.	มุ่งมั่นทำ�ง�นอย่�งเต็มกำ�ลังคว�มส�ม�รถ	เพื่อประโยชน์

สุขของคนในช�ติต่อไป

(นายอาคม	เติมพิทยาไพสิฐ)

เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ
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คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
National Economic and Social Development Board

๑.	 นายพนัส	สิมะเสถียร
	 Mr.	Panas		Simasathien

๒.	 นายโฆสิต		ปั้นเปี่ยมรัษฎ์
	 Mr.	Kosit	Panpiemras

๓.	 นายณรงค์ชัย	อัครเศรณี
	 Mr.	Narongchai	Akrasanee

๔.	 นายอาชว์		เตาลานนท์
	 Mr.	Ajva		Taulananda

๕.	 นายพารณ		อิศรเสนา		ณ	อยุธยา
	 Mr.	Paron		Israsena

๖.	 นางจุรี	วิจิตรวาทการ
	 Mrs.	Juree		Vichit-Vadakan

๗.	 นายศักรินทร์		ภูมิรัตน
	 Mr.	Sakarindr	Bhumiratana

๑ ๓ ๔ ๖๒๕๗



	 รายงานประจำาปี	๒๕๕๓ 7
 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ

๘.	 นายสนิท		อักษรแก้ว
	 Mr.	Sanit		Aksornkoae

๙.	 คุณพรทิพย์	จาละ
	 Khun	Pornthip		Jala

๑๐.	นายประยงค์	รณรงค์
	 Mr.	Prayong	Ronnarong

๑๑.	นายนนทิกร		กาญจนะจิตรา
	 Mr.	Nontigorn		Kanchanachitra
	 เลข�ธิก�ร	ก.พ.
	 Secretary-	General,	Office	of	the	Civil	Service	Commission

๑๒	 นางสาววลัยรัตน์		ศรีอรุณ
	 Miss.Valairat		Sriaroon
	 ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักงบประม�ณ
	 Budget	Director,	The	Bureau	of	the	Budget	

๑๓.	นายนริศ		ชัยสูตร
		 Mr.	Naris			Chaiyasoot	
	 ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รคลัง
	 Director-	General,	The	Fiscal	Policy	Office

๑๔.	นายประสาร		ไตรรัตน์วรกุล
			 Mr.	Prasarn				Trairatvorkaul
	 ผู้ว่�ก�รธน�ค�รแห่งประเทศไทย
	 Governor,	Bank	of	Thailand	

๑๕.	นายอาคม		เติมพิทยาไพสิฐ
	 Mr.	Arkhom			Termpittayapaisith
	 เลข�ธิก�ร	สศช.
	 Secretary-General,	Office	of	the	National	
	 Economic	and	Social	Development	Board

๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕
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เลขาธิการ		Secretary-General

๑	 นายอาคม		เติมพิทยาไพสิฐ
	 Mr.	Arkhom			Termpittayapaisith

รองเลขาธิการ		Deputy	Secretaries-General

๒	 นางเพ็ญจา	 อ่อนชิต
	 Mrs.	Penja	 Onchid

๓	 นางสุวรรณี	 คำามั่น
	 Mrs.	Suwanee	 Khamman

๔	 นายปรเมธี	 วิมลศิริ
	 Mr.	Poramatee	 Vimolsiri

๕	 นายชาญวิทย์	 อมตะมาทุชาติ
	 Mr.	Chanvit	 Amatamatucharti

๖	 นายธานินทร์	 ผะเอม
	 Mr.	Thanin	 Pa-Em

๗	 นางสาวลดาวัลย์	 คำาภา
	 Miss	Ladawan	 Kumpa

 

ผู้บริหารสำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Executives	of	the	Office	of	the	National		Economic	and	Social	

Development Board

๔ ๒
๓

๕๑
๖

๗
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ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน	ระดับ	๑๐
Senior	Advisor	in	Policy	and	Plan

๘	 นางนิตยา	 กมลวัทนนิศา
	 Mrs.	Nitaya	 Kmonwatananisa

๙	 นางชุตินาฏ	 วงศ์สุบรรณ
	 Mrs.	Chutinart	 Wongsuban

๑๐	 นายสมชาย	 ศักดาเวคีอิศร
	 Mr.	Somchai	 Sakdawekeeisorn

๑๑	 นายภูมิใจ	 อัตตะนันทน์
	 Mr.Poomjai	 Auttanun	

๑๒	 นางวนิดา	 มหากิจ
	 Mrs.	Wanida	 Mahakit

รักษาการในตำาแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน
Acting	Senior	Advisor	in	Policy	and	Pian

๑๓	 นางสาวสุมาลี	 เดชานุรักษ์นุกูล
	 Miss	Sumalee	 Dachanuluknukul

๑๔	 นายไพโรจน์			 โพธิวงศ์
	 Mr.	Pairote	 Potivong

๙๑๐
๘

๑๑
๑๒

๑๔
๑๓
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๑	 นางปัทมา	เธียรวิศิษฎ์สกุล	ผู้อำานวยการสำานัก	สขส.

	 Mrs.	Pattama	Teanravisitsagool,	Director	SDIO

๒	 นางสาวภารณี	วัฒนา	ผู้อำานวยการสำานัก	สปผ.

	 Miss	Paranee	Watana,	Director	DECO

๓	 นายจิระพันธ์	กัลลประวิทย์	ผู้อำานวยการสำานัก	สพส.

	 Mr.	Chirapun	Gullaprawit,	Director	SSPO

๔	 นายมนตรี	บุญพาณิชย์	ผู้อำานวยการสำานัก	สทว.

	 Mr.	Montree	Boonpanit,	Director	ANEO

๕	 นายประพันธ์	มุสิกพันธ์	ผู้อำานวยการสำานัก	สพต.

	 Mr.	Praphan	Musikaphan,	Director	SESO	

๖	 นายนพพร	มนูญผล	ผู้อำานวยการสำานัก	สบป.

	 Mr.	Nopporn	Manoonpol,	Director	NAO	

๗	 นายสุทิน	ลี้ปิยะชาติ	ผู้อำานวยการสำานัก	สลก.

	 Mr.	Sutin	Leepiyachart,	Director	SGO	

ผู้อำานวยการสำานัก
Directors	of	the	Office	of	the	National		Economic	and	Social	

Development Board

๒ ๓
๔

๖๗ ๕
๑
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๘	 นางสาวพจณี	อรรถโรจน์ภิญโญ	ผู้อำานวยการสำานัก	สพท.

	 Miss	Pojanee	Autrotpinyo,	Director	SPSO

๙	 นายชูวิทย์	มิตรชอบ	ผู้อำานวยการสำานัก	สพข.

	 Mr.Chuwit	Mitrchob,	Director	CDO

๑๐	 นางสาวพจนา	เอื้องไพบูลย์	ผู้อำานวยการสำานัก	สพน.

	 Miss	Potchana	Auegpaibul,	Director	NESO

๑๑	 นายวิโรจน์	นรารักษ์	ผู้อำานวยการสำานัก	สศม.

	 Mr.	Wirot	Nararak,		Director	MSPO

๑๒	 นางสาวจินางค์กูร	โรจนนันต์	ผู้อำานวยการสำานัก	สนส.

	 Ms.	Jinanggoon	Rojananan,	Director	PPSO

๑๓	 นายดนุชา	พิชยนันท์	ผู้อำานวยการสำานัก	สวค.

	 Danucha	Pichayanan,	Director	IPO

๑๔	 นายสุริยา			จันทรกระจ่าง	ผู้อำานวยการสำานัก	สพอ.

	 Mr.	Suriya	Junkrajang,	Director	NEESO

๑๕	 นายทีปรัตน์		วัชรางกูร	ผู้อำานวยการสำานัก	สพก.

	 Mr.	Teeparat	Vacharangkura,	Director	CESO

๙ ๑๐
๑๑

๑๒
๑๓ ๑๔

๑๕๘



 12	 รายงานประจำาปี	๒๕๕๓
  สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ

การต้อนรับปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความรู้กับชาวต่างประเทศ

การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล
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การขับเคลื่อนแนวคิด ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
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การจัดทำาแผนฯ ๑๑ ผ่านการมีส่วนร่วมของภาคีพัฒนา

ผู้มาเยือน สศช.
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สานสัมพันธ์...สถาปนา...พัฒนาบุคลากร

สศช. กับสื่อมวลชน
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สรุปการดำาเนินงานของ	สศช.	รอบปี	๒๕๕๓

สศช.	ได้ปฏิบัติร�ชก�รต�มภ�รกิจที่กำ�หนดไว้ใน	พ.ร.บ.	พัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ	พ.ศ.	๒๕๒๑	และ

ภ�รกิจที่ได้รับมอบหม�ยจ�กคณะรัฐมนตรีมีผลก�รดำ�เนินง�นที่สำ�คัญ	สรุปได้ดังนี้

๑. ภาพรวมของ	สศช.

	 สศช.	ได้ดำ�เนินก�รจัดทำ�ทิศท�งของแผนพัฒน�ฯ	ฉบับที่	๑๑	เพื่อก้�วสู่สังคมแห่งคว�มสุขอย่�งมีภูมิคุ้มกัน	

ก�รพัฒน�ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมเชิงลึก	รวมทั้งก�รเป็นหน่วยง�นคว�มรู้สมัยใหม่ม�อย่�งต่อเนื่อง	โดยในปี	๒๕๕๓	

ได้ใช้บุคล�กรเพื่อก�รปฏิบัติต�มภ�รกิจดังกล�่วรวมทั้งสิ้น	๖๔๐	คน	ใช้งบประม�ณร้อยละ	๕๐.๕	เพื่อก�รจัดทำ�และ

ผลักดันยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�	และร้อยละ	๓๑.๔	จัดทำ�ระบบฐ�นข้อมูลและตัวชี้วัด	รวมทั้งพัฒน�บุคล�กรของ	สศช.	

เพื่อเพิ่มศักยภ�พทักษะ	และสมรรถนะของบุคล�กรโดยก�รอบรม	ศึกษ�	ดูง�นทั้งภ�ยในและต่�งประเทศรวม	๑,๐๓๒	

คน/ครั้ง	ตลอดจนดำ�เนินก�รปรับเปลี่ยนรถยนต์ที่ใช้นำ้�มันเชื้อเพลิงม�เป็นก�รใช้ก๊�ซ	NGV	แทน	ทำ�ให้มีปริม�ณก�รใช้ 

ก๊�ซ	NGV	เพ่ิมข้ึนจ�กปีท่ีผ่�นม�ถึง	๑.๖	พันเท่�	ส�ม�รถประหยัดงบประม�ณค่�ใช้จ่�ยนำ�้มันเช้ือเพลิงลงเป็นอย่�งม�ก
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๒. ผลการปฏิบัติราชการของ	สศช.

	 ประกอบด้วยก�รดำ�เนินง�นของคณะกรรมก�ร	สศช.	และคณะอนุกรรมก�รที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมก�ร	

สศช.	ก�รประเมินผลก�รปฏิบัติร�ชก�ร	และผลก�รปฏิบัติร�ชก�รที่สำ�คัญ	สรุปส�ระสำ�คัญได้	ดังนี้

 ๒.๑	 คณะกรรมการ	สศช.	พิจ�รณ�กลั่นกรองก�รจัดทำ�ยุทธศ�สตร์	 วิเคร�ะห์โครงก�รและงบลงทุน

รัฐวิส�หกิจรวม	๓๘	เรื่อง	เสนอคณะรัฐมนตรี	๒๗	เรื่อง	และมีมติเห็นชอบแล้ว	๒๐	เรื่อง

 ๒.๒	 คณะอนุกรรมการ	สศช. ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมก�ร	สศช.	 ได้แก่ก�รพิจ�รณ�งบประม�ณของ

รัฐวิส�หกิจประจำ�ปีงบประม�ณ	๒๕๕๔	จำ�นวน	๕๔	แห่ง	ภ�ยใต้สังกัด	๑๖	กระทรวง	ก�รร่วมสร้�งเครือข่�ยกับจังหวัด

ขับเคลื่อนปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ก�รปฏิบัติในระดับชุมชน	มีวุฒิอ�ส�ธน�ค�รสมองเพิ่มขึ้นเป็น	๓,๗๘๔	คน	

และก�รร�ยง�นผลก�รพัฒน�ต�มเป้�หม�ยแห่งสหัสวรรษของประเทศ	ฉบับที่	๒	ว่�ประเทศไทยบรรลุเป้�หม�ยของ	

MDGs	เพิ่มขึ้น	๕	เรื่อง	และมีโอก�สบรรลุต�มเป้�หม�ย	MDGs	plus	อีก	๓	เรื่อง

 ๒.๓.	 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ	สศช.	ประเมินตนเองต�มผลก�รปฏิบัติร�ชก�รต�มคำ�รับรอง

ก�รปฏิบัติร�ชก�รของ	สศช.	ปี	๒๕๕๓	ใน	๔	มิติ	ได้แก่	ด้�นประสิทธิผลก�รปฏิบัติร�ชก�ร	ด้�นคุณภ�พก�รให้บริก�ร	

ด้�นประสิทธิภ�พของก�รปฏิบัติร�ชก�ร	และด้�นก�รพัฒน�องค์กรในเบื้องต้น	สศช.	 ได้คะแนนรวม	๔.๗๔๑	จ�ก

คะแนนเต็ม	๕.๐๐๐	คะแนน
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 ๒.๔.	 ผลการปฏิบัติราชการที่สำาคัญของ	สศช.	มีดังนี้

  ๑)	 การวางแผน	ยุทธศาสตร์และผลักดันแผน/ยุทธศาสตร์	 ได้แก่ก�รจัดทำ�ทิศทางแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับท่ี	๑๑	ซ่ึงคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแล้ว	และ	สศช.	อยู่ระหว่�งก�รจัดทำ�ร�ยละเอียด

ของแต่ละยุทธศ�สตร์เพื่อประก�ศใช้แผนพัฒน�ฯ	ฉบับที่	 ๑๑	 ในเดือนตุล�คม	๒๕๕๔	ก�รศึกษ�วิจัยเพื่อก�ร 

จัดทำ�ยุทธศ�สตร์และผลักดันยุทธศ�สตร์ในมิติต่�งๆ	 เช่น	ด้�นสังคม	 ได้แก่	ก�รพัฒน�ทุนท�งสังคมและทรัพย�กร

มนุษย์	ก�รลงทุนด้�นสังคมภ�ยใต้ก�รเปลี่ยนแปลงท�งสังคมและก�รปรับตัวสู่สังคมเศรษฐกิจฐ�นคว�มรู้	พลวัตก�ร

เปลี่ยนแปลงท�งวัฒนธรรมของโลกที่มีผลกระทบต่อวัฒนธรรม-สังคมไทย	และกรอบทิศท�งก�รจัดสวัสดิก�รท�ง

สังคมที่ยั่งยืนในช่วงแผนพัฒน�ฯ	ฉบับที่	๑๑	ด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	โดยจัดทำ�แผนยุทธศ�สตร์

ก�รพัฒน�ระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย	ฉบับที่	๑	 (พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔)	พัฒน�ระบบและแบบจำ�ลองก�รคำ�นวณ

ข้อมูลต้นทุนโลจิสติกส์ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมประช�ช�ติ	 ก�รว�งแนวท�งพัฒน�เมืองอุตส�หกรรมนิเวศและแหล่ง 

ท่องเที่ยวที่มีศักยภ�พของประเทศ	การขับเคลื่อนในระดับพื้นที	่เช่น	ก�รขับเคลื่อนและขย�ยผลปรัชญ�ของเศรษฐกิจ

พอเพียงสู่ก�รปฏิบัติของภ�คประช�ชน	รัฐ	 เอกชน	และองค์กรต่�งๆ	ก�รผลักดันก�รจัดทำ�ยุทธศ�สตร์ในก�รพัฒน� 

บนพื้นที่สูงภ�คเหนือ	และก�รเพิ่มประสิทธิภ�พก�รจัดทำ�แผนพัฒน�จังหวัด	และกลุ่มจังหวัด

  ๒)	 การวิเคราะห์และเสนอความเห็นต่อรัฐบาล	 โดยนำ�เสนอคว�มเห็นประกอบก�รพิจ�รณ�ของ

คณะรัฐมนตรีจำ�นวน	๓๐๕	เรื่อง	ได้แก่	ด้�นเศรษฐกิจ	๑๕๑	เรื่อง	ด้�นเกษตร	ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม	๗๐	

เรื่อง	ด้�นสังคม	๖๐	เรื่อง	และด้�นโครงสร้�งพื้นฐ�น	๒๑	เรื่อง	รวมทั้งพิจ�รณ�กรอบงบประม�ณลงทุนของรัฐวิส�หกิจ

ประจำ�ปีงบประม�ณ	๒๕๕๔	พบว่�ภ�พรวมรัฐวิส�หกิจมีร�ยได้รวม	๑.๔๗๖	ล้�นล้�นบ�ท	ร�ยจ่�ย	๑.๔๐๔	ล้�นล้�นบ�ท	 

งบลงทุน	๕.๕๕๐	แสนล้�นบ�ท	และกำ�ไรสุทธิรวม	๗.๒๑๐	หมื่นล้�นบ�ท

  ๓)	 การติดตามประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและนโยบายรัฐบาล	 ได้แก่

การติดตามประเมินผลในระยะ	๓	ปีของแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	๑๐	ในภ�พรวมและยุทธศ�สตร์ของแผนฯ	ก�รประเมินผล

ยุทธศ�สตร์ก�รปรับโครงสร้�งก�รผลิตและบริก�ร	การติดตามประเมินผลการพัฒนาในระดับพ้ืนท่ีได้แก่	ก�รพัฒน�ภ�ค	

ก�รว�งระบบบริห�รติดต�มประเมินผลแผนก�รพัฒน�พื้นที่พิเศษ	๕	จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้	และก�รกระจ�ยอำ�น�จ 

ก�รปกครองสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	และการติดตามประเมินผลตามนโยบายของโครงก�รภ�ยใต้แผนปฏิบัติ

ก�รไทยเข้มแข็ง	๒๕๕๕	รวมทั้งก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�รกลุ่มกระทรวงด้�นเศรษฐกิจและสังคม
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  ๔)	 การสร้างองค์ความรู้	พัฒนาระบบข้อมูลเครื่องชี้วัด	และการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์

เพื่อการพัฒนาประเทศ	 เพื่อสร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับสถ�นก�รณ์ก�รเปลี่ยนแปลงของโลกและประเทศ	

ก�รร�ยง�นสถ�นก�รณ์เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	ก�รสร้�งกระบวนก�รมีส่วนร่วมของทุกภ�คส่วน	ก�รพัฒน�

ระบบฐ�นข้อมูลและตัวชี้วัด	รวม	๑๘	เรื่องได้แก่	ก�รจัดทำ�ประม�ณก�รเศรษฐกิจและวิเคร�ะห์สถ�นก�รณ์เศรษฐกิจ

ร�ยไตรม�ส	ก�รศึกษ�และจัดทำ�ข้อมูลพย�กรณ์เศรษฐกิจไทยระยะย�ว	ก�รบริห�รจัดก�รด้�นก�รคลังในช่วงแผน

พัฒน�ฯ	ฉบับที่	๑๑	ก�รจัดทำ�บัญชีประช�ช�ติที่คิดรวมต้นทุนด้�นทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม	ร�ยง�นภ�วะ

สังคมร�ยไตรม�สในรอบปี	๒๕๕๓	สถ�นภ�พคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันของประเทศไทยปี	๒๕๕๒	ก�รประชุมประจำ�ปี	 

๒๕๕๓	ของ	สศช.	ก�รพัฒน�ดัชนีชี้วัดคว�มอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยในระดับเมืองและชนบท	และก�ร

ประช�สัมพันธ์เพื่อก�รพัฒน�ประเทศ	เป็นต้น

๓. การดำาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตร ี

	 สศช.	มีบทบ�ทในก�รขับเคลื่อนนโยบ�ยของรัฐบ�ลเพิ่มขึ้นม�ก	 โดยได้รับมอบหม�ยจ�กคณะรัฐมนตรีให้

เป็นเลข�นุก�รคณะกรรมก�รระดับนโยบ�ย	รวม	๑๑	คณะ	 เช่น	คณะกรรมก�รรัฐมนตรีเศรษฐกิจ	คณะกรรมก�ร 

ร่วมภ�ครัฐและเอกชนในก�รแก้ไขปัญห�ท�งเศรษฐกิจ	คณะกรรมก�รรัฐมนตรีพัฒน�พื้นที่พิเศษ	๕	จังหวัดช�ยแดน 

ภ�คใต้	คณะกรรมก�รพัฒน�พ้ืนท่ีบริเวณช�ยฝ่ังทะเลตะวันออก	คณะกรรมก�รพัฒน�เกษตรอินทรีย์แห่งช�ติ	คณะกรรมก�ร 

พัฒน�ระบบก�รบริห�รจัดก�รขนส่งสินค้�และบริก�รของประเทศ	และคณะกรรมก�รพัฒน�คว�มร่วมมือท�งเศรษฐกิจ 

กับประเทศเพื่อนบ้�น	เป็นต้น

๔. รายงานการเงินของ	สศช.	ปี	๒๕๕๓

	 สศช.	มีร�ยได้รวม	๕๒๔.๒๑๘	ล้�นบ�ท	ลดลงจ�กปี	๒๕๕๒	ร้อยละ	๑๒.๑	ค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินง�นมี

จำ�นวน	๕๑๔.๓๕๕	ล้�นบ�ท	เพิ่มขึ้นร้อยละ	๑๑.๔	ส่วนใหญ่เป็นค่�ใช้จ่�ยด้�นบุคล�กรร้อยละ	๔๒.๕





ส่วนที่	๑
ภาพรวมของ	สศช.

๑.	บทบาท	หน้าที่	ของ	สศช.

๒.	วิสัยทัศน์	ค่านิยม	วัฒนธรรมองค์กร	

๓.	พันธกิจ		เป้าหมาย		กลยุทธ์

๔.	ปัจจัยสู่ความสำาเร็จ

๕.	การพัฒนาองค์กร

๖.	โครงสร้างองค์กรของ	สศช.

๗.	ทรัพยากรของ	สศช.
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ภาพรวมของสำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ

สศช.ดำ�เนินง�นต�มบทบ�ท	พันธกิจ	 เป้�หม�ยและกลยุทธ์เพื่อก้�วสู่วิสัยทัศน์ขององค์กร	 โดยในรอบปี	๒๕๕๓	ที่ผ่�นม�	 

ได้ให้คว�มสำ�คัญกับก�รจัดทำ�ทิศท�งของแผนพัฒน�ฯ	ฉบับที่	๑๑	ก�รศึกษ�วิจัยเพื่อก�รจัดทำ�ยุทธศ�สตร์และผลักดันยุทธศ�สตร์

ในมิติต่�งๆ	ก�รพัฒน�ระบบข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม	รวมทั้งดัชนีชี้วัด	ก�รพัฒน�องค์กร	บุคล�กรให้เป็นหน่วยง�นคว�มรู้ 

สมัยใหม่ม�อย่�งต่อเนื่อง	รวมทั้งก�รใช้ทรัพย�กรทั้งด้�นบุคล�กร	ไฟฟ้�	นำ้�มันเชื้อเพลิงอย่�งประหยัด	คุ้มค่�	มีประสิทธิภ�พ	

และบรรลุต�มวัตถุประสงค์เป็นอย่�งดียิ่ง	 โดยเฉพ�ะก�รพัฒน�บุคล�กรเพื่อพัฒน�ศักยภ�พ	ทักษะ	และสมรรถนะของบุคล�กร

ในทุกระดับให้สูงขึ้นรวมทั้งสิ้น	๑,๐๓๒	คน/ครั้ง	หรือข้�ร�ชก�รได้รับก�รฝึกอบรม	ศึกษ�	ดูง�นเฉลี่ยประม�ณคนละ	๒	ครั้งต่อปี	 

และดำ�เนินปรับเปลี่ยนจ�กก�รใช้นำ้�มันเชื้อเพลิงเป็นใช้ก๊�ซ	NGV	ทำ�ให้ส�ม�รถประหยัดค่�ใช้จ่�ยนำ้�มันเชื้อเพลิงได้ถึงร้อยละ	๓๒	 

ทั้งนี้ก�รดำ�เนินง�นในภ�พรวมของ	สศช.	สรุปได้ดังนี้

บทบาท	หน้าที่	ของ	สศช.

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ	(สศช.)	เป็นหน่วยง�นที่มีภ�รกิจหลักในก�รกำ�หนดนโยบ�ย

และว�งแผนยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�ประเทศ	รวมทั้งก�รติดต�มและประเมินผลคว�มก้�วหน้�และคว�มสำ�เร็จของโครงก�รพัฒน�

ต่�งๆ		ให้ก�รดำ�เนินง�นลุล่วงอย่�งมีประสิทธิผลและประสิทธิภ�พ	
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วิสัยทัศน์

หน่วยง�นหลักในก�รว�งแผนและจัดทำ�ยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�ประเทศสู่คว�มสมดุลและยั่งยืนที่ยึดประโยชน์ส่วนรวม	 

ทันต่อก�รเปลี่ยนแปลงและมีประสิทธิภ�พสูง

ค่านิยม

มุ่งมั่น	ทุ่มเท	พัฒน�ประเทศ	เพื่อประโยชน์สุขแก่สังคม	ด้วยคุณธรรม	ต�มหลักวิช�ก�รอย่�งมืออ�ชีพ

วัฒนธรรมองค์กร

เป็นองค์กรที่มุ่งสู่คว�มเป็นเลิศท�งด้�นวิช�ก�ร		เป็นองค์กรที่มีคว�มรับผิดชอบต่อส�ธ�รณะและสังคม	มีระบบธรรม�ภิบ�ล	

และบุคล�กรของสำ�นักง�นฯ	เป็นทรัพย�กรอันมีค่�ที่สุดขององค์กร

พันธกิจ

สศช.	 ได้กำ�หนดพันธกิจหลักไว้	๓	ประก�ร	คือ	ก�รเป็นหน่วยง�นยุทธศ�สตร์	หน่วยง�นข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมเชิงลึก	

และหน่วยง�นคว�มรู้สมัยใหม่	โดยแต่ละพันธกิจ	มีภ�รกิจที่สำ�คัญๆ	ดังนี้

พันธกิจที่	๑	หน่วยงานยุทธศาตร์	 	จัดทำ�ยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�ระดับช�ติ	 และก�รพัฒน�ในระดับต่�งๆ	 	 รวมทั้งให้คำ�

ปรึกษ�รัฐบ�ล	ประส�นก�รแปลงนโยบ�ยและยุทธศ�สตร์ของรัฐบ�ลไปสู่ก�รปฏิบัติ	ตลอดจนติดต�มประเมินผลนโยบ�ยของ

รัฐบ�ล	

พันธกิจที่	๒	หน่วยงานข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมเชิงลึก	 โดยเป็นหน่วยง�นวิเคร�ะห์ข้อมูลและเฝ้�ระวังภัยเศรษฐกิจและ

สังคมของรัฐบ�ล	 	ตลอดจนเป็นหน่วยเจ�ะข้อมูลเชิงลึกต่�งประเทศที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมไทย	 เพื่อใช้ในก�ร

ว�งแผนเชิงยุทธศ�สตร์	บริห�รเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	

พันธกิจที่	๓		หน่วยงานความรู้สมัยใหม่	 ที่เส�ะแสวงห�และพัฒน�องค์คว�มรู้ใหม่ๆ	 สำ�หรับก�รพัฒน�ประเทศ	ซึ่ง

เพียบพร้อมด้วยบุคล�กรที่มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถในก�รว�งแผนยุทธศ�สตร์	ก�รวิเคร�ะห์	และก�รประส�นง�นเพื่อผลักดัน 

ก�รพัฒน�ประเทศอย่�งมีประสิทธิภ�พ	

เป้าหมาย

๑.	 ว�งแผนพัฒน�และจัดทำ�ยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�ประเทศที่นำ�ไปสู่คว�มสมดุลและยั่งยืนในระยะย�ว	รวมทั้งผลักดัน

ยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�ประเทศให้เกิดผลในท�งปฏิบัติ	และมีระบบก�รติดต�มประเมินผลที่มีประสิทธิภ�พ

๒.	 เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภ�พสูง	และนำ�ไปสู่องค์กรแห่งก�รเรียนรู้	พร้อมทั้งส�ม�รถให้บริก�รข้อมูลข่�วส�รและสร้�ง

คว�มรู้คว�มเข้�ใจแก่ส�ธ�รณชนเกี่ยวกับก�รพัฒน�ประเทศ	รวมทั้งมีระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศที่มีประสิทธิภ�พรองรับภ�รกิจ

ของสำ�นักง�นฯ
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๓.	 เพิ่มพูนสมรรถนะของบุคล�กรให้สูงขึ้นบนพื้นฐ�นคุณธรรม	มีคว�มส�มัคคี	 รับผิดชอบต่อสังคม	และมีผลง�นเป็นที่

ยอมรับของสังคม	พร้อมทั้งเสริมสร้�งบุคล�กรให้มีสุขภ�พก�ยและใจที่สมบูรณ์	และมีคุณภ�พชีวิตที่ดี

๔.	 เสริมสร้�งวัฒนธรรม	จริยธรรม	และธรรม�ภิบ�ลขององค์กร	ที่จะนำ�ไปสู่ภ�พลักษณ์ที่ดี	

๕.	 พัฒน�สภ�พแวดล้อมองค์กร	 เพื่อคุณภ�พชีวิตที่ดีขึ้น	 	 รวมถึงก�รสนับสนุนและส่งเสริมคว�มปลอดภัยของสถ�นที่

ทำ�ง�นให้เอื้อต่อก�รปฏิบัติภ�รกิจหลักของสำ�นักง�น	อย่�งเต็มรูปแบบ	

กลยุทธ์		

สศช.	ได้กำ�หนดกลยุทธ์	และแนวท�งก�รปฏิบัติหน้�ที่ต�มพันธกิจ	และเป้�หม�ยที่สำ�คัญไว้	๕	กลยุทธ์	ดังนี้

กลยุทธ์ที่	๑	การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้มีความยั่งยืนและสมดุลในระยะยาว	 โดยจัดทำ�วิสัยทัศน์ก�รพัฒน�

ประเทศระยะย�ว	ว�งแผนและจัดทำ�นโยบ�ยบริห�รเศรษฐกิจมหภ�ค	ว�งแผนยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�เฉพ�ะเพิ่มเติม	จัดทำ�

แผนก�รบริห�รร�ชก�รแผ่นดินเมื่อคณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบ�ยต่อรัฐสภ�แล้ว	จัดทำ�ร�ยง�นสถ�นก�รณ์เศรษฐกิจและสังคม

ของประเทศ	บริห�รจัดก�รแผนก�รลงทุนของประเทศ

กลยุทธ์ที่	๒	การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงและนำาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู	้ ด้วยก�รปฏิรูปบทบ�ทและ

โครงสร้�งองค์กร	ก�รปฏิรูปกระบวนก�รดำ�เนินง�น	ก�รประยุกต์ใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศในกระบวนก�รดำ�เนินง�น	ก�รบริห�ร

จัดก�รเครือข่�ยก�รสร้�งองค์คว�มรู้	และก�รถ่�ยทอดองค์คว�มรู้		

กลยุทธ์ที่	๓	การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในการวางแผนและกำาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา	ด้วยก�รพัฒน�บุคล�กร

ให้สอดคล้องกับภ�รกิจ	และคว�มต้องก�รของ	สศช.	จัดตั้งส่วนง�นก�รพัฒน�บุคล�กรขึ้น		พัฒน�สมรรถนะหลักและสมรรถนะ

ประจำ�กลุ่มง�น	แลกเปลี่ยนบุคล�กรกับหน่วยง�นภ�ยนอกเพื่อให้เกิดก�รเรียนรู้และสร้�งสมประสบก�รณ์	 จัดทำ�ระบบ 

ก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของบุคล�กร	สร้�งแรงจูงใจให้	สศช.	 เป็นองค์กรที่มีบุคล�กรที่มีคว�มส�ม�รถ	มีเส้นท�งคว�ม

ก้�วหน้�ท�งอ�ชีพที่ชัดเจน	และจัดทำ�ระบบผู้ฝึกสอนง�นที่มีทีมง�นผสมผส�นรองรับเพื่อให้เกิดก�รเรียนรู้ง�นระหว่�งบุคล�กร

ที่มีคว�มเชี่ยวช�ญแต่ละส�ข�ภ�ยใน	สศช.
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กลยุทธ์ที่	๔	เสริมสร้างวัฒนธรรม	จริยธรรม	และธรรมาภิบาลขององค์กร	ที่นำาไปสู่ภาพลักษณ์ที่ดี	 	ด้วยก�รเสริมสร้�ง

และพัฒน�วัฒนธรรม	จริยธรรม	และธรรม�ภิบ�ล	ที่ประช�คม	สศช.	ยอมรับ	เสริมสร้�งกระบวนก�รเรียนรู้	พัฒน�ทักษะคว�ม

เป็นผู้นำ�	มีวัฒนธรรม	และธรรม�ภิบ�ล	รณรงค์และส่งเสริมค่�นิยมสร้�งสรรค์และจรรย�บรรณวิช�ชีพของข้�ร�ชก�ร	จัดทำ�ฐ�น

ข้อมูลก�รพัฒน�เศรษฐกิจและสังคม	ที่ประช�ชนและภ�คีเครือข่�ย	รวมทั้งหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องส�ม�รถเข้�ถึงฐ�นข้อมูลได้โดย

ง่�ยและเป็นธรรม	และจัดทำ�ระบบข้อมูลเกี่ยวกับส�เหตุและวิธีก�รต่�งๆ	ของก�รทุจริตคอร์รัปชัน		

กลยุทธ์ที่	๕	พัฒนาสภาพแวดล้อมองค์กร	เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น		โดยก�รปรับปรุงสภ�พแวดล้อมท�งก�ยภ�พทั้งภ�ยใน

และภ�ยนอกองค์กร	ปรับปรุงระบบสวัสดิก�ร	นันทน�ก�รและสันทน�ก�ร	สนับสนุนโครงก�รหรือกิจกรรมที่สร้�งสม�นฉันท์ใน

ทุกระดับระหว�่งผู้บริห�รกับข้�ร�ชก�ร/ผู้ปฏิบัติง�น	และระหว่�งข้�ร�ชก�รกับผู้ปฏิบัติง�นด้วยกันเอง	พัฒน�ระบบเทคโนโลยี

ส�รสนเทศ	 เพื่อก�รเพิ่มประสิทธิภ�พขององค์กรและบุคล�กร	จัดกิจกรรมประช�สัมพันธ์	 รณรงค์และปลูกฝังข้�ร�ชก�รและ

บุคล�กรให้มีทัศนคติและพฤติกรรมในก�รปฏิบัติภ�รกิจและในก�รให้บริก�รที่ดี	

ปัจจัยสู่ความสำาเร็จ 

สศช.	 	 ได้กำ�หนดปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ	 เพื่อยกระดับคุณภ�พก�รปฏิบัติง�นของ	สศช.	 ให้สอดคล้องกับพระร�ชกฤษฎีก�

ว่�ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีก�รบริห�รกิจก�รบ้�นเมืองที่ด	ีพ.ศ.	๒๕๔๖		และพัฒน�คุณภ�พก�รบริห�รจัดก�รของ	สศช.	สู่ระดับ

ม�ตรฐ�นส�กลไว้	๙	ประก�ร	ดังนี้

๑.	 มีการกระจายอำานาจในการตัดสินใจเพื่อเกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน	และสนับสนุนก�รทำ�ง�นในลักษณะ

ของคณะทำ�ง�นหรือทีมง�นในแนวร�บ	 เพื่อให้ก�รดำ�เนินง�นของ	สศช.	 เป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พ	และบรรลุต�มเป้�ประสงค์

และพันธกิจขององค์กร		

๒.	 ผู้บริหารของ	สศช.	ยึดถือคุณธรรมและจริยธรรมตามคติประจำาใจของพระยาสุริยานุวัตรที่ว่�	“ธรรม	ย่อมอารักขา

ผู้ประพฤติธรรม”		ต�มหลักธรรม�ภิบ�ล	หลักนิติธรรม	และ	ผลประโยชน์ของประเทศช�ติและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง		

๓.	 มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและการบูรณาการแผนงานร่วมกันของบุคลากรในองค์กร	โดยผู้บริห�รระดับสูงเป็นผู้ขับเคลื่อน

ก�รเปลี่ยนแปลงภ�ยในองค์กร	และสนับสนุนให้เจ้�หน้�ที่ทุกคนเข้�ม�มีส่วนร่วมในกระบวนก�รจัดทำ�ยุทธศ�สตร์ขององค์กร	

๔.	 ยึดหลักการดำาเนินการเชิงรุกและการปรับตัวท่ีเน้นมิตินโยบายและมิติพ้ืนท่ี	รวมท้ังมีข้ันตอนก�รดำ�เนินง�นท่ีครบวงจร

ของก�รว�งแผน	คือ	ก�รทบทวน	ก�รวิเคร�ะห์ปัจจัยก�รว�งแผน	ก�รผลักดันไปสู่ก�รปฏิบัติ	และก�รติดต�มประเมินผล	

๕.	 ให้ความสำาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 โดย

กำ�หนดกลุ่มผู้รับบริก�รอย่�งชัดเจน	 รับฟังและเรียนรู้คว�มต้องก�ร	 

คว�มค�ดหวัง	 และวัดคว�มพึงพอใจของผู้รับบริก�รและผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียในหล�ยๆ	ช่องท�ง	 เพื่อส�ม�รถตอบสนองคว�มต้องก�รและปรับปรุง 

ก�รให้บริก�รและกระบวนก�รทำ�ง�นให้ดียิ่งขึ้น		
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๖.	 มีแผนงานพัฒนาระบบการจัดการความรู้	 	และให้คว�มสำ�คัญกับก�รพัฒน�บุคล�กร	โดยจัดทำ�แผนพัฒน�บุคล�กร

ที่มุ่งเน้นก�รพัฒน�ท�งด้�นสมรรถนะหลัก	 	สมรรถนะเฉพ�ะด้�น	และสนับสนุนให้บุคล�กรให้มีก�รเรียนรู้อย�่งต่อเนื่อง	 เพื่อให้

ก้�วทันต่อโลก�ภิวัตน์

๗.	 มีระบบข้อมูลที่เป็นกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน	 ให้ส�ม�รถเข้�ถึงได้อย่�งสะดวกตลอดเวล�	มี

ม�ตรฐ�นในก�รควบคุมก�รเข้�ถึงข้อมูลโดยกำ�หนดระดับก�รเข้�ถึงข้อมูลเพื่อรักษ�คว�มปลอดภัย	 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบ�ย

ด้�นก�รรักษ�คว�มปลอดภัยข้อมูลของ	สศช.

๘.	 จัดการกระบวนการทำางาน	ทั้งกระบวนก�รสร้�งคุณค่�	และกระบวนก�รสนับสนุน	 ให้ตอบสนองคว�มต้องก�รของ

ผูร้บับรกิ�ร	ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี	และเจ�้หน�้ทีป่ฏบิตังิ�นในแตล่ะระดบั	รวมทัง้นำ�เทคโนโลยสีมยัใหมม่�ประยกุตใ์ชใ้นก�รดำ�เนนิง�น	 

และทบทวนปรับปรุงขั้นตอน	เพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พ	ประสิทธิผล	และควบคุมค่�ใช้จ่�ยให้เป็นไปต�มเป้�หม�ยที่ได้ตั้งไว้			

๙.	 ประเมินผลการดำาเนินการและแนวโน้มตามหลัก	Balanced	Scorecard	ที่พิจ�รณ�ในมิติด้�นประสิทธิผล		คุณภ�พ

ก�รให้บริก�ร	ประสิทธิภ�พก�รปฏิบัติร�ชก�ร	และก�รพัฒน�องค์กร

การพัฒนาองค์กร

สศช.	ได้ดำ�เนินก�รพัฒน�องค์กรในรอบปี	๒๕๕๓	ที่สำ�คัญ	ดังนี้

๑.	 นโยบายการกำากับดูแลองค์กรที่ดีของ	สศช.	 เพื่อให้ก�รปฏิบัติร�ชก�รของ	สศช.	มีระบบบริห�รจัดก�รที่ดีต�มหลัก

ธรรม�ภิบ�ล	เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่�ยที่เกี่ยวข้อง		สศช.	ได้รวบรวมหลักก�ร	นโยบ�ยก�รปฏิบัติร�ชก�ร	แนวท�งปฏิบัติ	เพื่อให ้

บุคล�กรทุกระดับของ	สศช.	ส�ม�รถนำ�นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลองค์ก�รที่ดี	 ไปใช้เป็นม�ตรฐ�นในก�รดำ�เนินง�น	รวมทั้งเป็น 

ค่�นิยมร่วมสำ�หรับองค์กรและบุคล�กรทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวท�งปฏิบัติควบคู่กับกฎ	ข้อบังคับอื่นๆ	อย่�งทั่วถึง

๒.	 มาตรการจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคมอันเป็นผลมาจากการดำาเนินงานของ	สศช.	 เพื่อให้บุคล�กรทุก

ระดับของ	สศช.	ส�ม�รถนำ�ไปใช้เป็นแนวท�งก�รจัดทำ�ม�ตรก�รดำ�เนินก�รที่อ�จก่อให้เกิดผลกระทบท�งลบต่อสังคม		โดยก�ร

กำ�หนดภ�รกิจที่สอดคล้องกับบทบ�ทหน้�ที่ต�มพระร�ชบัญญัติพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ	พ.ศ.	๒๕๒๑	และกฎหม�ย

สำ�คัญที่เกี่ยวข้อง	รวมทั้งวิสัยทัศน์	 วัตถุประสงค์	และเป้�หม�ยของสำ�นักง�น	นำ�ม�จัดทำ�เป็นม�ตรก�ร/วิธีก�รในก�รจัดก�ร 

ผลกระทบท�งลบต่อสังคมที่อ�จจะเกิดขึ้น	พร้อมชี้แจงทำ�คว�มเข้�ใจกับประช�คม	สศช.	 ให้มีคว�มตระหนัก	และดำ�เนินก�ร 

ให้เป็นไปต�มม�ตรก�ร/วิธีก�รในก�รจัดก�รผลกระทบท�งลบต่อสังคมที่กำ�หนด	
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๓.	 แผนบริหารความเสี่ยง	จัดทำ�ขึ้นเพื่อป้องกันและควบคุมปัญห�ในด้�นต่�งๆ	ที่อ�จเกิดขึ้นจ�กสถ�นก�รณ์คว�มไม่

แน่นอน	และมีผลกระทบต่อคว�มสำ�เร็จขององค์กรโดยรวม	 	สศช.ได้วิเคร�ะห์และบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยงในแต่ละประเด็น

ยุทธศ�สตร์	 โดยคัดเลือกแผนง�น/	 โครงก�รสำ�คัญที่มีผลกระทบสูงต่อก�รบรรลุคว�มสำ�เร็จต�มประเด็นยุทธศ�สตร์ที่ได้รับ

งบประม�ณ	ม�ดำ�เนินก�รจัดก�รกับก�รเปลี่ยนแปลงที่อ�จส่งผลกระทบต่อคว�มสำ�เร็จหรือก�รบรรลุเป้�หม�ยของแผนง�น/	

โครงก�รและกำ�หนดให้มีขั้นตอน	หลักเกณฑ์ก�รวิเคร�ะห์	ประเมินและจัดก�รคว�มเสี่ยงอย่�งเหม�ะสม	ต�มกระบวนก�ร

บริห�รคว�มเสี่ยงต�มม�ตรฐ�น	COSO	(Committee	of	Sponsoring	Organization	of	 the	Trade	way	Commission)				

และระบุคว�มเสี่ยงต�มหลักธรรม�ภิบ�ล

๔.	 ถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล	ลงถึงระดับผอ.สำ�นัก	และเจ้�หน้�ที่	 เพื่อขับเคลื่อนแผน

กลยุทธ์ขององค์กรให้เป็นไปต�มเป้�หม�ยที่กำ�หนดไว้	 โดยแปลงเป้�ประสงค์เชิงยุทธศ�สตร์และกลยุทธ์หลักไปสู่ก�รปฏิบัติ		

กำ�หนดตัวชี้วัด	 (KPIs)	 	 เป้�หม�ย	และกลยุทธ์ในแต่ละเป้�ประสงค์	พร้อมทั้งกำ�หนดโครงก�ร	แผนปฏิบัติก�ร	ตัวชี้วัดโครงก�ร	

ระยะเวล�และงบประม�ณดำ�เนินก�รต�มแผนปฏิบัติร�ชก�รประจำ�ปี	แผนปฏิบัติร�ชก�ร	๔	ปี	และคำ�รับรองก�รปฏิบัติร�ชก�ร

ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศ�สตร์ให้เป็นไปในทิศท�งเดียวกันทั่วทั้งองค์กร	เพื่อสะท้อนให้เห็นภ�พคว�มสำ�เร็จขององค์กร		

๕.	 กิจกรรมเพื่อสังคม	(CSR) 	เพื่อแสดงพลังแห่งคว�มร่วมมือร่วมใจกันของช�ว	สศช.	ในก�รปฏิบัติภ�รกิจเพื่อประโยชน์

สุขของประช�ชนผ่�นกิจกรรมเพื่อสังคม		ประกอบด้วย		 โครงก�รค�่ยอ�ส�สมัครพัฒน�สังคม	ณ	อำ�เภอสวนผึ้ง	จังหวัดร�ชบุรี		

ได้จัดทำ�แนวป้องกันไฟป่�ในอุทย�นธรรมช�ติวิทย�ในพระร�ชดำ�ริสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ	 	จัดทำ�แปลงผักสวนครัวใน

โรงเรียนสินแร่สย�ม	จำ�นวน	๑๐	แปลง		จัดกิจกรรมปลูกป่�	ณ	วนอุทย�นเข�น�งพันธุรัต	จำ�นวน	๒๐๐	ต้น		และก�รรวบรวม

ปัจจัยต่�งๆ	ช่วยเหลือผู้ประสบภัยนำ้�ท่วม	

๖.	 การพัฒนาบุคลากร	 	 สศช.	 ได้พัฒน�บุคล�กรม�อย่�งต่อเนื่อง	 เพื่อสร้�งคว�มเข้มแข็งให้กับองค์กร	 ได้จัดสรร

งบประม�ณปี	๒๕๕๓	รวมทั้งสิ้น	๒๗.๘๕๔	ล้�นบ�ท	เพื่อก�รดำ�เนินง�นพัฒน�บุคล�กรของ	สศช.	ทั้งก�รอบรมภ�ยในประเทศ	

และก�รศึกษ�/อบรมในต่�งประเทศ	มีผลก�รดำ�เนินง�น	ดังนี้

	 ๖.๑	 ก�รอบรมภ�ยในประเทศ	จัดอบรมเพื่อพัฒน�บุคล�กร	สศช.	 รวม	๙๒	หลักสูตร	ผู้เข้�อบรมจำ�นวนทั้งสิ้น	

๑,๐๑๑	คน	จำ�แนกเป็น	(๑)	หลักสูตรที่	สศช.	ดำ�เนินก�รจัดเอง	๑๓	หลักสูตร	มีผู้เข้�อบรม	๘๒๖	คน		และ	(๒)	หลักสูตรอบรม

ภ�ยนอก	สศช.	๗๙	หลักสูตร	มีผู้เข้�รับก�รอบรมรวม	๑๘๕	คน		หลักสูตรอบรมของ	สศช.	นั้น	เป็นก�รพัฒน�ศักยภ�พบุคล�กร

ในด้�น	(๑)	ก�รพัฒน�คว�มรู้คว�มส�ม�รถ	และทักษะที่จำ�เป็นสำ�หรับปฏิบัติง�น		(๒)	ก�รพัฒน�สมรรถนะหลัก		(๓)	ก�รพัฒน�

สมรรถนะท�งก�รบริห�ร		(๔)	ก�รพัฒน�สมรรถนะต�มลักษณะง�นที่ปฏิบัติ		และ	(๕)	ก�รพัฒน�อื่นๆ	

	 ๖.๒	 ก�รอบรม/ศึกษ�ต่อต่�งประเทศ	จัดส่งบุคล�กรเพื่อก�รอบรม/ศึกษ�ต่อต่�งประเทศ	รวม	๒๑	คน	แบ่งเป็น	(๑)	

ก�รส่งบุคล�กรเพื่อศึกษ�ระดับปริญญ�โท/เอกในต่�งประเทศ	รวม	๖	คน	แบ่งเป็นระดับปริญญ�เอก	๔	คน	ด้�นส�ข�	Environ-

ment,	Economics	และ	Applied	Economics	และระดับปริญญ�โท	๒	คน	ด้�นส�ข�	Supply	Chain	และ	Public	Policy	

และ	(๒)	ก�รส่งบุคล�กรต�มโครงก�รคว�มร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับธน�ค�รโลกและองค์ก�รระหว่�งประเทศ	เพื่อให้เกิดก�ร

เรียนรู้	และถ่�ยทอดองค์คว�มรู้จ�กองค์กรชั้นนำ�	รวม	๑๕	คน	แบ่งเป็นก�รฝึกอบรมกับธน�ค�รโลกด้�นประเมินผล	๑	คน	และ

ก�รฝึกอบรมระยะส้ันในองค์ก�รระหว่�งประเทศ	รวม	๑๔	คน	ในด้�นเศรษฐกิจ	๖	คน	สังคม	๓	คน	ส่ิงแวดล้อม	๓	คน	และอ่ืนๆ	๒	คน
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โครงสร้างองค์กรของ	สศช.

ปัจจุบัน	สศช.	มีก�รแบ่งส่วนร�ชก�รเป็น	๖	ส�ยง�นบังคับบัญช�	 โดยมีระดับสำ�นักต�มโครงสร้�งรวม	๑๕	สำ�นัก	๒	 

กลุ่มง�น	ดังนี้	 สำ�นักง�นเลข�ธิก�ร	 (สลก.)	สำ�นักบัญชีประช�ช�ติ	 (สบป.)	สำ�นักประเมินผลและเผยแพร่ก�รพัฒน�	 (สปผ.)	

สำ�นักพัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันท�งเศรษฐกิจ	 (สพข.)	 สำ�นักพัฒน�ฐ�นข้อมูลและตัวชี้วัดภ�วะสังคม	 (สขส.)	 

สำ�นักพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมภ�คกล�ง	(สพก.)	สำ�นักพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ	(สพอ.)	สำ�นักพัฒน� 

เศรษฐกิจและสังคมภ�คใต้	 (สพต.)	สำ�นักพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมภ�คเหนือ	 (สพน.)	สำ�นักยุทธศ�สตร์ด้�นนโยบ�ยส�ธ�รณะ	

(สนส.)	สำ�นักยุทธศ�สตร์และก�รว�งแผนพัฒน�ท�งสังคม	(สพส.)	สำ�นักยุทธศ�สตร์และก�รว�งแผนพัฒน�พื้นที่	 (สพท.)	สำ�นัก

ยุทธศ�สตร์และก�รว�งแผนเศรษฐกิจมหภ�ค	 (สศม.)	สำ�นักว�งแผนก�รเกษตรทรัพย�กรธรรมช�ติ	และสิ่งแวดล้อม	 (สทว.)	

สำ�นักวิเคร�ะห์โครงก�รลงทุนภ�ครัฐ	 (สวค.)	และ	๒	กลุ่มง�น	ได้แก่	กลุ่มพัฒน�ระบบบริห�ร	กลุ่มตรวจสอบภ�ยใน	รวมทั้งได้ 

ตั้งกลุ่มง�นภ�ยในเพิ่มขึ้นอีก	๔	กลุ่มง�นเพื่อก�รปฏิบัติภ�รกิจเฉพ�ะที่มีคว�มสำ�คัญเพิ่มขึ้น	 ได้แก่	กลุ่มประส�นนโยบ�ยก�ร 

กระจ�ยอำ�น�จและคว�มมั่นคง	ศูนย์เทคโนโลยีส�รสนเทศ	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รบริห�รก�รพัฒน�พื้นที่พิเศษถนนร�ชดำ�เนิน	

และ	สำ�นักง�นประส�นคว�มร่วมมือระหว่�งประเทศ
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ทรัพยากรของ	สศช.

ในปีงบประม�ณ	๒๕๕๓		สศช.	มีทรัพย�กรทั้งด้�นบุคล�กร	งบประม�ณ	และพลังง�นในก�รขับเคลื่อนภ�รกิจต่�งๆ	ต�ม

พันธกิจและภ�รกิจของ	สศช.	ดังนี้

๑.	 บุคลากร

๑.๑	ประเภทข้าราชการ	อัตร�กำ�ลังต�มโครงสร้�ง	จำ�นวน	๕๖๗	อัตร�	 	 	อัตร�ต�มปฏิบัติง�นจริงรวมทั้งสิ้น	๔๙๐	คน		

ส่วนใหญ่ร้อยละ	๖๕.๑๐	 เป็นเพศหญิง	 	 เป็นบุคล�กรประเภทวิช�ก�รระดับชำ�น�ญก�รม�กที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	๔๒.๐๔	 

ของบุคล�กรทั้งหมด	รองลงม�คือระดับชำ�น�ญก�รพิเศษ	และระดับปฏิบัติก�ร	คิดเป็นร้อยละ	๒๐.๒๐	และ	๑๕.๕๑	ต�มลำ�ดับ

แผนภูมิที่	๑	จำานวนข้าราชการพลเรือนจำาแนกตามระดับ	ปีงบประมาณ	๒๕๕๓

ตารางที่	๑	จำานวนข้าราชการพลเรือนจำาแนกตามระดับ	ปีงบประมาณ	๒๕๕๓

ประเภท บริหารสูง วิชาการ อำานวยการ วิชาการ วิชาการ วิชาการ วิชาการ ทั่วไป ทั่วไป รวม ร้อยละ

ทรงคุณวุฒิ สูง เชี่ยวชาญ ชำานาญการพิเศษ ชำานาญการ ปฏิบัติการ ชำานาญงาน ปฏิบัติงาน

ช�ย ๔ ๓ ๗ ๑๐ ๓๖ ๖๓ ๓๘ ๑๐ - ๑๗๑ ๓๔.๙๐

หญิง ๓ ๔ ๕ ๑๐ ๖๓ ๑๔๓ ๓๘ ๔๑ ๑๒ ๓๑๙ ๖๕.๑๐

รวม ๗ ๗ ๑๒ ๒๐ ๙๙ ๒๐๖ ๗๖ ๕๑ ๑๒ ๔๙๐ ๑๐๐.๐๐

ร้อยละ ๑.๔๓ ๑.๔๓ ๒.๔๕ ๔.๐๘ ๒๐.๒๐ ๔๒.๐๔ ๑๕.๕๑ ๑๐.๔๑ ๒.๔๕ ๑๐๐.๐๐

หมายเหต ุ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓
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เมื่อจำ�แนกต�มระดับก�รศึกษ�	 	พบว่�ส่วนใหญ่ร้อยละ	๖๑.๔๓	สำ�เร็จก�รศึกษ�ระดับปริญญ�โท	 	รองลงม�เป็นระดับ

ปริญญ�ตรี	ตำ่�กว่�ระดับปริญญ�ตรี	และระดับปริญญ�เอก	ต�มลำ�ดับ	โดยบุคล�กรที่สำ�เร็จก�รศึกษ�ระดับปริญญ�โทส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง	ร้อยละ	๖๑.๔๖		ส่วนระดับปริญญ�เอกส่วนใหญ่เป็นเพศช�ย	ร้อยละ	๕๗.๖๙

แผนภูมิที่	๒	จำานวนข้าราชการพลเรือนจำาแนกตามวุฒิการศึกษา	ปีงบประมาณ	๒๕๕๓

 

ตารางที่	๒	จำานวนข้าราชการพลเรือนจำาแนกตามวุฒิการศึกษา	ปีงบประมาณ	๒๕๕๓

วุฒิก�รศึกษ�/เพศ ปริญญ�เอก ปริญญ�โท ปริญญ�ตรี ตำ่�กว่�ปริญญ�ตรี รวม

ช�ย ๑๕ ๑๑๖ ๓๔ ๖ ๑๗๑

หญิง ๑๑ ๑๘๕ ๑๐๒ ๒๑ ๓๑๙

รวม ๒๖ ๓๐๑ ๑๓๖ ๒๗ ๔๙๐

ร้อยละ ๕.๓๑ ๖๑.๔๓ ๒๗.๗๖ ๕.๕๑ ๑๐๐.๐๐

หมายเหต ุ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓

	 ๑.๒	 ประเภทลูกจ้างประจำา	ลูกจ้างชั่วคราว	และพนักงานราชการ	มีรวมทั้งสิ้น	๑๕๐	คน	แบ่งเป็น	ลูกจ้�งประจำ�

ร้อยละ	๔๗.๓๔	ลูกจ้�งชั่วคร�วร้อยละ	๗.๓๓	และพนักง�นร�ชก�รร้อยละ	๔๕.๓๓	โดยเป็นเพศช�ยร้อยละ	๕๐	และเพศหญิง

ร้อยละ	๕๐	

	 	 เนื่องจ�กลูกจ้�งประจำ�	 เมื่อมีก�รเกษียณอ�ยุร�ชก�รหรือล�ออก	จะยุบเลิกอัตร�	 	สำ�หรับลูกจ้�งชั่วคร�ว

เมื่อล�ออก	สำ�นักงบประม�ณจะตัดงบประม�ณค่�จ้�งออก	จึงไม่ส�ม�รถจ้�งเพิ่มได้	ดังนั้นอัตร�ของลูกจ้�งประจำ�และลูกจ้�ง

ชั่วคร�วจึงลดลงทุกปี
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แผนภูมิที่	๓	จำานวนลูกจ้างประจำา	ลูกจ้างชั่วคราว	และพนักงานราชการ	ปีงบประมาณ	๒๕๕๓

 

ตารางที่	๓	จำานวนลูกจ้างประจำา	ลูกจ้างชั่วคราว	และพนักงานราชการ	ปีงบประมาณ	๒๕๕๓

ประเภท ลูกจ้�งประจำ� ลูกจ้�งชั่วคร�ว พนักง�นร�ชก�ร รวม

ช�ย ๕๔ ๑ ๒๐ ๗๕

หญิง ๑๗ ๑๐ ๔๘ ๗๕

รวม ๗๑ ๑๑ ๖๘ ๑๕๐

ร้อยละ ๔๗.๓๔ ๗.๓๓ ๔๕.๓๓ ๑๐๐

หมายเหต ุ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓

๒.	 งบประมาณ

สศช.	 ได้รับก�รจัดสรรงบประม�ณปี	๒๕๕๓	รวมทั้งสิ้น	๔๔๔.๓๔๗	ล้�นบ�ท	 	ลดลงจ�กปีงบประม�ณ	๒๕๕๒	คิดเป็น 

ร้อยละ	๑๓.๒๔	โดยเป็นค่�ใช้จ่�ยด้�นบุคล�กรม�กที่สุด	รวม	๒๒๓.๙๕๘	ล้�นบ�ท	คิดเป็นร้อยละ	๕๐.๔๐	ของงบประม�ณ 

ที่ได้รับจัดสรร		รองลงม�เป็นค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินภ�รกิจต�มยุทธศ�สตร์	คิดเป็นร้อยละ	๒๖.๑๐	งบดำ�เนินง�นร้อยละ	๑๑.๙๓		

งบเงินอุดหนุนร้อยละ	๘.๓๖	และงบลงทุนร้อยละ	๓.๒๑		ของงบประม�ณทั้งหมด		
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แผนภูมิที่	๔	แสดงร้อยละของค่าใช้จ่ายเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.๒๕๕๓

  

สำ�หรับงบประม�ณที่ใช้ในก�รดำ�เนินภ�รกิจต�มยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�ของ	สศช.	ที่สำ�คัญสรุปได้ดังนี้

๒.๑	การจัดทำาและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนา	 	 ใช้งบประม�ณรวมคิดเป็นร้อยละ๕๐.๕๔	ที่สำ�คัญ	 ได้แก่	ก�รศึกษ�

นโยบ�ยด้�นก�รพัฒน�สังคมและคุณภ�พชีวิต	 ก�รเปลี่ยนแปลงในบริบทวัฒนธรรม	ก�รขับเคลื่อนขย�ยผลปรัชญ�ของ

เศรษฐกิจพอเพียงสู่ก�รปฏิบัติ	ก�รศึกษ�วิจัยเพื่อกำ�หนดยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�พื้นที่เศรษฐกิจของประเทศ	ก�รศึกษ�แนวท�ง

ก�รรักษ�ฟื้นฟูและพัฒน�พื้นที่ถนนร�ชดำ�เนิน	ก�รสำ�รวจระดับก�รเพิ่มผลิตภ�พก�รผลิตและบรรย�ก�ศก�รลงทุน	ก�รศึกษ� 

แนวคิดก�รพัฒน�ก�รขนส่งและก�รค้�บริเวณสะพ�นข้�มแม่นำ้�โขง	 ก�รศึกษ�รูปแบบก�รพัฒน�คลัสเตอร์เพื่อเพิ่มขีด 

คว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันท�งธุรกิจ	ก�รขับเคลื่อนยุทธศ�สตร์คว�มร่วมมือท�งเศรษฐกิจในระดับภูมิภ�ค	ก�รจัดทำ�แผน 

ก�รพัฒน�ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม	 ก�รศึกษ�เพื่อว�งแผน	พัฒน�	 และแก้ไขปัญห�จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้	 

ก�รขับเคลื่อนยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�ภ�คและเพิ่มประสิทธิภ�พก�รจัดทำ�แผนพัฒน�กลุ่มจังหวัด	ก�รพัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถ 

ในก�รดำ�เนินง�นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ก�รเตรียมก�รจัดทำ�แผนพัฒน�ฯ	ฉบับที่	๑๑		ฯลฯ

๒.๒	การจัดทำาระบบฐานข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนา		ใช้งบประม�ณรวมคิดเป็นร้อยละ	๓๑.๔๒		ที่สำ�คัญ	อ�ทิ	ก�ร

พัฒน�ระบบฐ�นข้อมูลด้�นสังคม	ฐ�นข้อมูลเศรษฐกิจมหภ�คของประเทศ	ระบบข้อมูลเศรษฐกิจและประสิทธิภ�พก�รจัดทำ�

สถิติผลิตภัณฑ์จังหวัด	ก�รประมวลผลข้อมูลสถิติ	บัญชีประช�ช�ติ	ก�รว�งระบบเพื่อก�รบริห�รแผนพัฒน�พื้นที่พิเศษ	๕	จังหวัด

ช�ยแดนภ�คใต้	ฯลฯ	

๒.๓	การสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนา	 	 ใช้งบประม�ณรวมคิดเป็นร้อยละ	๘.๖๓	ที่สำ�คัญ	อ�ทิ	ก�รศึกษ�องค์คว�มรู้

นโยบ�ยส�ธ�รณะที่สนับสนุนวิถีชีวิตต�มปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง	พัฒน�องค์คว�มรู้และเสริมสร้�งศักยภ�พบุคล�กรใน

ก�รว�งแผนและกำ�หนดยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�ร�ยส�ข�	

๒.๔	การติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศ		ใช้งบประม�ณรวมคิดเป็นร้อยละ	๙.๔๑	ที่สำ�คัญ	อ�ทิ		ติดต�มประเมินผล

ก�รพัฒน�ภ�คฯ	 	ติดต�มประเมินผลก�รพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	 	และติดต�มประเมินผลนโยบ�ยเร่งด่วนของ

รัฐบ�ล

	 ในปีงบประม�ณ	๒๕๕๓		 เบิกจ�่ยงบประม�ณทั้งสิ้น	๒๙๓.๕๓๖	ล้�นบ�ท		คิดเป็นร้อยละ	๖๖.๒๔	ของงบประม�ณ

ที่ได้รับจัดสรร	จำ�แนกเป็นงบบุคล�กร	๑๙๐.๕๖๙	ล้�นบ�ท	คิดเป็นร้อยละ	๘๕.๐๙	 	งบดำ�เนินง�น	คิดเป็นร้อยละ	๘๘.๔๐	 

งบลงทุน	คิดเป็นร้อยละ	๐.๖๕		งบเงินอุดหนุน	คิดเป็นร้อยละ	๔๔.๕๖		และงบร�ยจ่�ยอื่น	คิดเป็นร้อยละ	๔๖.๒๓	ของก�รเบิกจ่�ย 

งบประม�ณ
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แผนภูมิที่	๕	 แสดงงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรรประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๒	 -	๒๕๕๓	จำาแนกตามประเภท 

งบประมาณรายจ่าย

 

    

ตารางที่	๔	 งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรรประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.๒๕๕๒	-	๒๕๕๓	จำาแนกตามประเภทงบประมาณ

รายจ่าย

งบรายจ่าย
ปีงบประมาณ	(บาท) เปลี่ยนแปลง

๒๕๕๒ ๒๕๕๓ บาท (%)

รวมทั้งสิ้น 									๕๑๒,๑๘๑,๑๐๐	 										๔๔๔,๓๔๗,๕๐๐	 (๖๗,๘๓๓,๖๐๐) -๑๓.๒๔

๑.	งบบุคล�กร 	๒๑๘,๓๗๗,๓๐๐	 ๒๒๓,๙๕๘,๑๐๐	 ๕,๕๘๐,๘๐๐.๐๐	 ๒.๕๖

๒.	งบดำ�เนินง�น ๕๑,๒๒๕,๕๐๐	 ๕๓,๐๑๕,๑๐๐	 ๑,๗๘๙,๖๐๐.๐๐	 ๓.๔๙

๓.	งบลงทุน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐	 ๑๔,๒๕๖,๐๐๐	 ๔,๒๕๖,๐๐๐.๐๐	 ๔๒.๕๖

๔.	งบเงินอุดหนุน ๓๙,๘๕๐,๐๐๐	 ๓๗,๑๖๐,๐๐๐	 (๒,๖๙๐,๐๐๐) -๖.๗๕

๕.	งบร�ยจ่�ยอื่น ๑๙๒,๗๒๘,๓๐๐	 ๑๑๕,๙๕๘,๓๐๐	 (๗๖,๗๗๐,๐๐๐) -๓๙.๘๓

(งบโครงก�ร) (๒๑	โครงก�ร) (๒๖	โครงก�ร)

    

๓.	 พลังง�น

	 ๓.๑	 ก�รใช้พลังง�น		ในปี	๒๕๕๓		สศช.	ใช้พลังง�นไฟฟ้�รวม	๑.๕๙๔	ล้�นยูนิต	เพิ่มขึ้นจ�กปี	๒๕๕๒	ร้อยละ	๑.๙๒	

และค่�ใช้จ่�ยเพิ่มขึ้นร้อยละ	๓.๒๓		เนื่องจ�กสำ�นักต่�งๆ	มีภ�รกิจพิเศษเพิ่มขึ้น	ทำ�ให้มีก�รปฏิบัติง�นนอกเวล�ร�ชก�รม�กขึ้น	
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ตารางที่	๕	 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของ	สศช.	ปี	๒๕๕๒-๒๕๕๓

หน่วยงาน

ปีงบประมาณ	๒๕๕๒ ปีงบประมาณ	๒๕๕๓

ปริมาณการใช้

(kWh)

จำานวนเงิน

(บาท)

ปริมาณการใช้	 จำานวนเงิน

(kWh)
เพิ่มขึ้น/-ลดลง	

ร้อยละ
(บาท)

เพิ่มขึ้น/-ลดลง	

ร้อยละ

ส่วนกล�ง	(สะพ�นข�ว) ๑,๒๙๗,๖๑๒.๐๐ ๔,๓๔๖,๔๗๓.๑๘ ๑,๓๘๓,๓๔๔.๐๐ ๖.๖๑ ๔,๖๙๓,๙๗๒.๒๘	 ๗.๙๙

มักกะสัน ๑๘๒,๐๐๐.๐๐ ๕๙๕,๓๗๒.๐๑ ๕๒,๐๐๐.๐๐ -๗๑.๔๓ ๑๗๒,๘๒๘.๔๕	 -๗๐.๙๗

สพน. ๒๔,๒๖๖.๕๐ ๘๖,๓๒๑.๒๑ ๓๕,๑๗๙.๑๕ ๔๔.๙๗ ๑๑๘,๖๗๘.๒๓	 ๓๗.๔๘

สพอ. ๑๙,๓๙๘.๐๐ ๖๖,๐๓๔.๘๑ ๒๕,๖๔๕.๘๙ ๓๒.๒๑ ๘๗,๐๘๓.๒๕	 ๓๑.๘๗

สพต. ๓๔,๖๙๖.๖๖ ๑๑๕,๔๖๑.๒๘ ๓๕,๙๔๗.๗๙ ๓.๖๑ ๑๒๐,๘๘๗.๖๖	 ๔.๗๐

สพก. ๖,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๙๐๘.๙๒ ๖๑,๙๔๕.๐๐ ๙,๓๒.๔๒ ๒๐๖,๑๙๔.๑๓	 ๘๘๖.๑๕

รวมทั้งสิ้น ๑,๕๗๓,๙๗๓.๑๖ ๕,๒๓๐,๕๗๑.๔๑ ๑,๕๙๔,๐๖๑.๘๓ ๑.๙๒ ๕,๓๙๙,๖๔๔.๐๐	 ๓.๒๓

หมายเหต ุ ๑. อาคารมักกะสันมีเจ้าหน้าที่ สพท. และ สพก. ปฏิบัติงานอยู่ โดย สพก. ย้ายไปปฏิบัติงานที่จังหวัดนนทบุรีประมาณเดือน ก.ค. ๒๕๕๒  และสพท. 

ย้ายมาปฏิบัติงานที่ส่วนกลางสะพานขาว ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นมา

  ๒. สพก. มีการใช้ไฟฟ้ามากกว่าปีงบประมาณ ๒๕๕๒ เนื่องจากเป็นการใช้ไฟฟ้าครบ ๑๒ เดือน และหอประชุมมีการจัดงานและจัดประชุมหลายครั้ง

	 ก�รใช้พลังง�นเชื้อเพลิง	แบ่งเป็นใช้นำ้�มันเชื้อเพลิง	จำ�นวน	๒๙,๐๙๘.๓๓		ลิตร	ลดลงจ�กปี	๒๕๕๒	ร้อยละ	๓๒.๔๓	

และใช้ก๊�ซ		NGV	จำ�นวน	๑๙,๕๓๕.๕๕	กก.	เพิ่มขึ้นร้อยละ	๑,๖๑๙.๘๙		เนื่องจ�กปี	๒๕๕๓	สำ�นักง�นฯ	มีก�รเช่�รถยนต์	(ตู้)	 

ที่ติดตั้งอุปกรณ์ก๊�ซ	NGV	ทดแทนรถยนต์	(ตู้)	เดิมที่ใช้นำ้�มันดีเซลจำ�นวน	๑๐	คัน	และรถเก๋งที่ติดตั้งอุปกรณ์ก๊�ซ	NGV	จำ�นวน	 

๓	คัน	เดิมใช้นำ้�มันแก๊สโซฮอล์	๙๑	ทำ�ให้ส�ม�รถประหยัดงบประม�ณเชื้อเพลิงลงได้ร้อยละ	๓๒.๐๓	

ตารางที่	๖	ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงรถยนต์ของ	สศช.	ปี	๒๕๕๒-๒๕๕๓

หน่วยงาน

ปีงบประมาณ	๒๕๕๒ ปีงบประมาณ	๒๕๕๓

นำ้ามัน

(ลิตร)

NGV

(กก.)

จำานวนเงิน

(บาท)

นำ้ามัน NGV จำานวนเงิน

(ลิตร)

เพิ่มขึ้น/

-ลดลง	

ร้อยละ

(กก.)

เพิ่มขึ้น/

-ลดลง	

ร้อยละ

(บาท)

เพิ่มขึ้น/

-ลดลง	

ร้อยละ

ส่วนกล�ง	

(สะพ�นข�ว)

๒๕,๓๗๐.๔๕ ๑,๑๓๕.๘๖ ๖๒๗,๗๑๕.๙๐ ๑๔,๘๘๗.๒๔ -๔๑.๓๒ ๑๖,๘๓๘.๔๖ ๑,๓๘๒.๔๔ ๕๘๓,๐๘๗.๓๑ -๗.๑๑

สพน. ๕,๔๓๗.๗๓ ๐.๐๐ ๑๔๑,๖๕๔.๐๐ ๔,๑๓๔.๑๓ -๒๓.๙๗ ๒,๖๙๗.๐๙ ๐.๐๐ ๑๔๙,๔๘๑.๖๙ ๕.๕๓

สพอ. ๓,๓๓๓.๗๒ ๐.๐๐ ๘๙,๘๗๕.๐๐ ๒,๓๔๐.๘๙ -๒๙.๗๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๖๖,๒๒๑.๐๐ -๒๖.๓๒

สพต. ๘,๙๒๓.๖๓ ๐.๐๐ ๖๕๐,๘๗๖.๐๐ ๗,๗๓๖.๐๗ -๑๓.๓๑ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๒๗,๗๐๕.๐๐ -๖๕.๐๒

รวมทั้งสิ้น ๔๓,๐๖๕.๕๓ ๑,๑๓๕.๘๖ ๑,๕๑๐,๑๒๐.๙๐ ๒๙,๐๙๘.๓๓ -๓๒.๔๓ ๑๙,๕๓๕.๕๕ ๑๖๑๙.๘๙ ๑,๐๒๖,๔๙๕.๐๐ -๓๒.๐๓

หมายเหตุ สพก. เบิกจ่ายจากส่วนกลาง
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๓.๒	มาตรการประหยัดพลังงาน	สศช.	 ได้ขอคว�มร่วมมือให้เจ้�หน้�ที่	สศช.	ทุกคนปฏิบัติต�มม�ตรก�รประหยัดไฟฟ้�ที่

สำ�คัญ	ได้แก่	 	ก�รตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอ�ก�ศที่	๒๖	องศ�เซลเซียส	 	ปิดไฟฟ้�และเครื่องปรับอ�ก�ศในช่วงเวล�พักกล�งวัน		

ปิดไฟฟ้�ช่วงที่ไม่จำ�เป็นต้องใช้ง�น	 	ปิดหน้�จอคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในช่วงเวล�พักกล�งวัน	หรือกรณีไปประชุมเป็นเวล�น�น	

พร้อมทั้งตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ปิดหน้�จออัตโนมัติ	ห�กไม่ใช้ง�นเกินกว่�	๑๕	น�ที	 	และเครื่องถ่�ยเอกส�รให้ตั้งโปรแกรม	

Stand	by	เมื่อเลิกใช้ง�น

ส่วนก�รประหยัดพลังง�นเชื้อเพลิง	สศช.	 ได้ดำ�เนินก�ร	ดังนี้	 (๑)	ลดก�รเดินท�งโดยรถยนต์	และใช้ก�รติดต่อสื่อส�รใน

ลักษณะอื่นแทน	เช่น	ก�รใช้โทรศัพท์	โทรส�ร	ไปรษณีย์	และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์	ในรูปของก�รเชิญประชุม	ก�รจัดส่งร�ยง�น

ก�รประชุม	 เป็นต้น	 (๒)	กรณีก�รเดินท�งไปประชุมของเจ้�หน้�ที่ที่ไปในเส้นท�งเดียวกัน	หรือใกล้เคียงกัน	ง�นย�นพ�หนะจะ

ประส�นให้ใช้รถยนต์ร่วมกัน	(๓)	ก�รเดินท�งไปร�ชก�รคนเดียวในภ�คบ่�ย	โดยไม่กลับเข้�สำ�นักง�นฯ	ให้ใช้บริก�รรถแท็กซี่	(๔)	

ก�รประชุม	สัมมน�	ให้เลือกไปเฉพ�ะเท่�ที่จำ�เป็นและเกี่ยวข้องโดยตรง	หรือใช้ก�รประชุมผ่�นระบบ	Video	Conference		แทน	

และ	(๕)	กำ�ชับพนักง�นขับรถยนต์ให้ศึกษ�เส้นท�งก่อนออกเดินท�งและ	มีนโยบ�ยให้ใช้รถยนต์เช่�และให้รถยนต์เติมก๊�ซ	NGV	

ให้ม�กที่สุด





ส่วนที่	๒
ผลการปฏิบัติราชการของ	สศช.

๑.	ผลการดำาเนินงานของคณะกรรมการ	สศช.	

และคณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ	สศช.

๒.	ผลการปฏิบัติราชการตามคำารับรองของการปฏิบัติราชการของ	สศช.	ปี	๒๕๕๓

๓.	ผลการปฏิบัติราชการที่สำาคัญของ	สศช.

๓.๑	ก�รว�งแผนยุทธศ�สตร์และผลักดันยุทธศ�สตร์	/	แผน	/	นโยบ�ยรัฐบ�ล

๓.๒	ก�รวิเคร�ะห์และเสนอคว�มเห็นต่อรัฐบ�ล

๓.๓	ก�รติดต�มประเมินผลก�รพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

๓.๔	ก�รสร้�งองค์คว�มรู้	พัฒน�ระบบข้อมูล	เครื่องชี้วัด	และก�รสื่อส�รเพื่อก�รพัฒน�
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๑.	ผลการดำาเนินงานของคณะกรรมการ	สศช.	

		และคณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ	สศช.

	คณะกรรมการ	สศช.พิจ�รณ�กล่ันกรองก�รจัดทำ�ยุทธศ�สตร์	วิเคร�ะห์

โครงก�รและงบลงทุนรัฐวิส�หกิจรวม	๓๘	เรื่อง	 เสนอคณะรัฐมนตรี	

๒๗	เรื่อง	และมีมติเห็นชอบแล้ว	๒๐	เรื่อง

คณะอนุกรรมการท่ีแต่งต้ังโดยคณะกรรมการ	สศช.	ได้แก่ก�รพิจ�รณ�

งบประม�ณของรัฐวิส�หกิจประจำ�ปีงบประม�ณ	๒๕๕๔	จำ�นวน	  

๕๔	แห่ง	 ก�รร่วมสร้�งเครือข่�ยกับจังหวัดขับเคลื่อนปรัชญ�ของ 

เศรษฐกิจพอเพียงสู่ก�รปฏิบัติในระดับชุมชน	มีวุฒิอ�ส�ธน�ค�รสมอง 

เพิ่มขึ้นเป็น	๓,๗๘๔	คน	และก�รร�ยง�นผลก�รพัฒน�ต�มเป้�หม�ย

ก�รพัฒน�แห่งสหัสวรรษของประเทศ	ฉบับที่	๒	ว่�ประเทศไทยบรรลุ

เป้�หม�ยของ	MDGs	เพิ่มขึ้น	๕	เรื่อง	และมีโอก�สบรรลุต�มเป้�หม�ย	 

MDGs	plus	อีก	๓	เรื่อง
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ผลการดำาเนินงานของคณะกรรมการ	สศช.

ปีงบประม�ณ	๒๕๕๓		สศช.ได้นำ�เสนอเรื่องต่อคณะกรรมก�ร

พัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ	 	 (คณะกรรมก�ร	สศช.)		 

เพื่อพิจ�รณ�	ห�รือ	และขอรับข้อคิดเห็นสำ�หรับเสนอคณะรัฐมนตรี

เพื่อประกอบก�รพิจ�รณ�	และใช้เป็นแนวท�งในก�รจัดทำ�แผนและ

ยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�	รวม	๓๘		เรื่อง		แบ่งออกเป็น	๓	ด้�น	ดังนี้

๑.	 การจัดทำาแผนยุทธศาสตร์และการติดตามประเมินผล 

จำ�นวน	๘	เรื่อง		ได้แก่		(๑)	โครงก�รจัดทำ�แผนพัฒน�เศรษฐกิจและ

สังคมแห่งช�ติ	ฉบับที่	๑๑	(พ.ศ.	๒๕๕๕-๒๕๕๙)	(๒)	ร่�งทิศท�งของ

แผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ	ฉบับที่	๑๑	 (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)	 (๓)	กรอบทิศท�งก�รจัดสวัสดิก�รท�งสังคมที่ยั่งยืน 

ในช่วงแผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ	ฉบับที่	๑๑	 (๔)	ทิศท�งก�รพัฒน�เศรษฐกิจภ�คอุตส�หกรรม	และชุมชนยั่งยืน 

ของไทย	 (๕)	กรอบก�รติดต�มประเมินผลแผนก�รพัฒน�พื้นที่พิเศษ	๕	จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้	 (๖)	ก�รบริห�รจัดก�รนำ้�	 

(๗)	 ผลก�รสำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนและผู้ประกอบก�รต่อแผนพัฒน�สะพ�นเศรษฐกิจ	 สตูล	 –	 สงขล�	 และ	 

(๘)	โครงก�รศึกษ�ก�รเพิ่มบทบ�ทภ�คเอกชนในโครงก�รลงทุนภ�ครัฐ		

๒.	 การพิจารณาโครงการ	 	 สศช.	 ดำ�เนินก�รวิเคร�ะห์และนำ�เสนอ	คณะกรรมก�ร	 สศช.	 เพื่อพิจ�รณ�	 จำ�นวน	

๒๘	โครงก�ร	ประกอบด้วย			

 ๒.๑	 สาขาพลังงาน	๙	 โครงการ	 แบ่งเป็นโครงก�รของก�รไฟฟ้�ฝ่�ยผลิตแห่งประเทศไทย	๓	 โครงก�ร	 ได้แก่	

(๑)	 โครงก�รกังหันลมผลิตไฟฟ้�ลำ�ตะคอง	ระยะที่	๒	 (๒)	 โครงก�รปรับปรุงโรงไฟฟ้�พลังนำ้�เขื่อนบ�งล�ง	 เครื่องที่	๑-๓	และ	 

(๓)	 โครงก�รระบบส่งเพื่อรับซื้อไฟฟ้�จ�กโรงไฟฟ้�พลังคว�มร้อนหงส�ลิกไนต์	 และโครงก�รของก�รไฟฟ้�ส่วนภูมิภ�ค	๖	

โครงก�ร	คือ	 โครงก�รก่อสร้�งระบบจำ�หน่�ยด้วยส�ยเคเบิลใต้นำ้�ไปยังเก�ะต่�งๆ	 (เก�ะมะพร้�ว	 เก�ะน�ค�ใหญ่	จังหวัดภูเก็ต	

และเก�ะพระทอง	จังหวัดพังง�)	โครงก�รพัฒน�ระบบส�ยส่งและสถ�นีไฟฟ้�	ระยะที่	๙	ส่วนที่	๓	โครงก�รพัฒน�ก�รอ่�นหน่วย

ด้วยระบบอัตโนมัติ	ระยะที่	๒	โครงก�รเร่งรัดก�รขย�ยเขตระบบไฟฟ้�ให้ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้�ใช้	 โครงก�รก่อสร้�งส�ยส่งเคเบิล

ใต้นำ้�	๑๑๕	เควี	(วงจรที่	๓)	ไปยังเก�ะสมุย	จังหวัดสุร�ษฎร์ธ�นี			และโครงก�รพัฒน�ระบบส�ยส่งและสถ�นีไฟฟ้�	ระยะที่	๙	

ส่วนที่	๑		ส่วนที่	๒		และส่วนที่	๔	

 ๒.๒	 สาขาขนส่ง	๑๒	โครงการ	 	 ใน	๕	หน่วยง�น	ได้แก่	การท่าเรือแห่งประเทศไทย	 	คือ	 โครงก�รพัฒน�ศูนย์

ก�รขนส่งตู้สินค้�ท�งรถไฟที่ท่�เรือแหลมฉบัง	บริษัท	ท่าอากาศยานไทย	จำากัด	 (มหาชน)	คือ	 โครงก�รพัฒน�ท่�อ�ก�ศย�น

ภูเก็ต	ปีงบประม�ณ	๒๕๕๒-๒๕๕๖		 	บริษัทการบินไทย	จำากัด	 (มหาชน)	คือ	 โครงก�รจัดห�เครื่องบิน	ปี	๒๕๕๓-๒๕๕๗	

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	 (รฟม.)	 คือ	 ร�ยง�นก�รศึกษ�และวิเคร�ะห์โครงก�รต�มพระร�ชบัญญัติ

ว่�ด้วยก�รให้เอกชนเข้�ร่วมง�นหรือดำ�เนินก�รในกิจก�รของรัฐ	พ.ศ.	๒๕๕๓		โครงก�รรถไฟฟ้�ส�ยสีม่วง	ช่วงบ�งใหญ่-บ�งซื่อ		 

การรถไฟแห่งประเทศไทย	 คือ	 (๑)	 แผนก�รลงทุนด้�นโครงสร้�งพื้นฐ�น	 ระยะเร่งด่วน	พ.ศ.	๒๕๕๓-๒๕๕๗	 (เพิ่มเติม)

(๒)	แผนก�รลงทุนด้�นโครงสร้�งพื้นฐ�น	ระยะเร่งด่วน	 	พ.ศ.	๒๕๕๓-๒๕๕๗	(๓)	 โครงก�รปรับปรุงท�งรถไฟระยะที่	๕	–	๖	 

(๔)	 โครงก�รจัดห�ขบวนรถโดยส�รรูปแบบชุด	 	จำ�นวน	๖	ขบวน	 (๕)	 โครงก�รจัดห�รถจักรดีเซลไฟฟ้�	นำ้�หนักกดเพล�สูงสุด	 

๑๕	ตัน/เพล�	จำ�นวน	๗	คัน	และก�รจัดห�รถจักรดีเซลไฟฟ้�		นำ้�หนักกดเพล�สูงสุด	๒๐	ตัน/เพล�	จำ�นวน	๑๓	คัน		(๖)	โครงก�ร

ก่อสร้�งท�งคู่ในเส้นท�งรถไฟส�ยช�ยฝั่งทะเลตะวันออก		ช่วงฉะเชิงเทร�	–	คลองสิบเก้�	–	แก่งคอย		(๗)	โครงก�รจัดห�รถจักร

พร้อมอะไหล่	จำ�นวน	๕๐	คัน		และ	(๘)	โครงก�รซ่อมบูรณะรถจักรดีเซลไฟฟ้�อัลสตรอม	จำ�นวน	๕๖	คัน

 ๒.๓	 สาขาสาธารณูปการ	๒	โครงการ		ของก�รประป�ส่วนภูมิภ�ค		ได้แก่		(๑)	โครงก�รเพื่อก�รพัฒน�ปี	๒๕๕๓-

๒๕๕๕	(แผนแม่บทก�รให้บริก�รนำ้�ประป�)		และ	(๒)	โครงก�รเพื่อก�รพัฒน�	ปี	๒๕๕๔	

 ๒.๔	 สาขาสื่อสาร	๓	โครงการ		ของบริษัท	กสท.โทรคมน�คม	จำ�กัด	(มห�ชน)		ได้แก่	(๑)	โครงก�ร	Fiber	to	the	x	

(FTTx)			(๒)	โครงก�รขย�ยโครงข่�ยโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ	CDMA	และ	(๓)	โครงก�รให้บริก�รโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ	CDMA	
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 ๒.๕	 สาขาวิทยาศาตร์	เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม	๑	โครงการ		คือ	แผนก�รลงทุนเพื่อขับเคลื่อนก�รใช้เทคโนโลยี

ค�ร์บอนตำ่�ของประเทศไทย	

 ๒.๖	 สาขาเกษตร	๑	โครงการ	คือ	โครงก�รพัฒน�ตล�ดและแปรรูปย�งเพื่อเพิ่มมูลค่�ต�มนโยบ�ยของรัฐบ�ล

๓.	 การพิจารณางบประมาณรัฐวิสาหกิจ	จำ�นวน	๒	เรื่อง	ได้แก่	(๑)	แนวท�งก�รพิจ�รณ�งบลงทุนของรัฐวิส�หกิจประจำ�

ปีงบประม�ณ	๒๕๕๔	และ	(๒)	กรอบและงบประม�ณของรัฐวิส�หกิจประจำ�ปีงบประม�ณ	๒๕๕๔

ทั้งนี้	 ในปีงบประม�ณ	๒๕๕๓	 	สศช.	และหน่วยง�นเจ้�ของเรื่องได้นำ�เรื่องที่ผ่�นก�รพิจ�รณ�จ�กคณะกรรมก�ร	สศช.		

เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบก�รพิจ�รณ�	จำ�นวน	๒๗	 เรื่อง	 	และคณะรัฐมนตรีได้มีมติแล้ว	จำ�นวน	๒๐	 เรื่อง	 	ประกอบ

ด้วยโครงก�รต่�งๆ	ได้แก่		ก�รจัดทำ�แผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ	ฉบับที่	๑๑	จำ�นวน	๑	โครงก�ร		ส�ข�พลังง�น	๔	

โครงก�ร		ส�ข�ขนส่ง	๘	โครงก�ร		ส�ข�ส�ธ�รณูปก�ร	๒	โครงก�ร		ส�ข�สื่อส�ร	๒	โครงก�ร		ส�ข�วิทย�ศ�สตร์เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดล้อม	๑	โครงก�ร		ส�ข�เกษตร	๑	โครงก�ร		รวมทั้งก�รพิจ�รณ�งบประม�ณรัฐวิส�หกิจ	๑	เรื่อง

ผลการดำาเนินงานของคณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ	สศช.

ในรอบปี	๒๕๕๓		คณะอนุกรรมก�รที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมก�ร	สศช.		มีผลก�รดำ�เนินง�นที่สำ�คัญโดยสรุป	ดังนี้

คณะอนุกรรมการพิจารณางบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ

คณะอนุกรรมก�รพิจ�รณ�งบลงทุนของรัฐวิส�หกิจ	ประจำ�ปีงบประม�ณ	๒๕๕๔	 	ประกอบด้วยผู้แทนจ�กหน่วยง�นที่

เกี่ยวข้อง	ได้แก่	 	สำ�นักงบประม�ณ		สำ�นักง�นคณะกรรมก�รนโยบ�ยรัฐวิส�หกิจ	 	สำ�นักง�นบริห�รหนี้ส�ธ�รณะ		สำ�นักง�น

ก�รตรวจเงินแผ่นดิน		ธน�ค�รแห่งประเทศไทย		ที่ปรึกษ�ด้�นนโยบ�ยและแผนง�น	สศช.		ผู้อำ�นวยก�รสำ�นัก	สศช.	ที่เกี่ยวข้อง		

โดยมีเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติเป็นประธ�น		รองเลข�ธิก�ร	สศช.	เป็นรองประธ�น		และ

เจ้�หน้�ที่	สศช.	เป็นฝ่�ยเลข�นุก�รฯ		มีหน้�ที่พิจ�รณ�กลั่นกรองก�รลงทุนของรัฐวิส�หกิจภ�ยใต้ระเบียบสำ�นักน�ยกรัฐมนตรีว่�

ด้วยงบลงทุนของรัฐวิส�หกิจ	พ.ศ.	๒๕๕๐		โดยมีกระบวนก�รพิจ�รณ�งบประม�ณรัฐวิส�หกิจประจำ�ปี	ดังนี้

๑.	 รัฐวิส�หกิจส่งงบประม�ณประจำ�ปี	 	ที่ได้รับคว�มเห็นชอบจ�กคณะกรรมก�รรัฐวิส�หกิจและกระทรวงเจ้�สังกัดให้	

สศช.	ต�มแบบฟอร์มที่กำ�หนด		

๒.	 คณะอนุกรรมก�รฯ	จะพิจ�รณ�กลั่นกรองก�รลงทุนของรัฐวิส�หกิจจ�กคว�มเหม�ะสมของก�รลงทุนด�้นต่�งๆ	ได้แก่		

๑)	ก�รตอบสนองต่อสถ�นก�รณ์	นโยบ�ย	และแผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ		๒)	คว�มเหม�ะสมและคว�มพร้อมของ

กิจกรรมลงทุน		และ	๓)	ผลกระทบจ�กก�รลงทุน

๓.	 ภ�ยหลังจ�กคณะอนุกรรมก�รฯ	ได้พิจ�รณ�ก�รลงทุนของรัฐวิส�หกิจแล้วเสร็จ	จึงเสนอผลก�รพิจ�รณ�ดังกล่�วต่อ

คณะกรรมก�ร	สศช.	พิจ�รณ�ให้คว�มเห็นเพื่อประกอบก�รนำ�เสนอคณะรัฐมนตรีพิจ�รณ�อนุมัติให้รัฐวิส�หกิจใช้เป็นกรอบใน

ก�รดำ�เนินง�นต่อไป

กระทรวง/
รัฐวิสาหกิจ

มี.ค.

สศช./
คณะทำางาน
เม.ย.	-	มิ.ย.

อนุกรรมการ
ก.ค.	-	ส.ค.	
๒๕๕๓

กก.สศช.
ส.ค.

๒๕๕๓

ครม.
ก.ย.

๒๕๕๓
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คณะอนุกรรมก�รฯได้พิจ�รณ�งบประม�ณของรัฐวิส�หกิจ	ประจำ�ปีงบประม�ณ	๒๕๕๔	รวม	๕๔	แห่งใน	๑๖	กระทรวง	พบว่� 

รัฐวิส�หกิจมีร�ยได้รวม	๑.๔๗๖	ล้�นล้�นบ�ท	ร�ยจ่�ย	๑.๔๐๔	ล้�นล้�นบ�ท	งบลงทุน	๕.๕๕๐	แสนล้�นบ�ท	และกำ�ไรสุทธ ิ

รวม	๗.๒๑๐	หมื่นล้�นบ�ท	ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ให้คว�มเห็นชอบต�มคว�มเห็นของคณะอนุกรรมก�รฯ	แล้วเมื่อวันที่	 ๑๐	

กันย�ยน	๒๕๕๓

คณะอนุกรรมการอำานวยการธนาคารสมอง

คณะอนุกรรมก�รอำ�นวยก�รธน�ค�รสมอง	 	มีหน้�ที่กำ�หนดกรอบนโยบ�ยและแนวท�งก�รดำ�เนินง�น	ตลอดจนกำ�กับ	

ติดต�ม	และประเมินผลก�รดำ�เนินง�นธน�ค�รสมองให้เป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พ	โดยมี	น�ยไพโรจน์	สุจินด�	เป็นประธ�น	และ

สำ�นักยุทธศ�สตร์ด้�นนโยบ�ยส�ธ�รณะ	สศช.	 เป็นฝ่�ยเลข�นุก�รของคณะอนุกรรมก�รฯ	 โดยในปี	๒๕๕๓	มีผลก�รดำ�เนินง�น 

ที่สำ�คัญ	ดังนี้

๑.	 การสนับสนุนบทบาทวุฒิอาสาธนาคารสมอง	ในปี	๒๕๕๓		ธน�ค�รสมองมีวุฒิอ�ส�ฯ	ที่เป็นผู้เกษียณอ�ยุจ�กภ�ครัฐ	

ภ�คเอกชน	ครูภูมิปัญญ�ไทย	และปร�ชญ์ช�วบ้�น	จ�กทุกจังหวัดทั่วประเทศ	จำ�นวน	๓,๗๘๙	คน		เพิ่มขึ้นจ�กปี	๒๕๕๒	จำ�นวน	

๒๓๙	คน		สศช.	 ในฐ�นะหน่วยทะเบียนกล�ง	 ได้รวบรวมข้อมูล	จัดทำ�บัญชีหรือทำ�เนียบวุฒิอ�ส�ฯ	จำ�แนกต�มประสบก�รณ์	

คว�มเชี่ยวช�ญ	และคว�มสนใจที่จะให้คว�มช่วยเหลือในส�ข�ก�รพัฒน�ต่�งๆ	รวม	๒๑	ส�ข�	ตลอดจนจำ�แนกต�มภูมิลำ�เน�

ของวุฒิอ�ส�ฯ	ในแต่ละภ�ค	โดยเผยแพร่ผ่�นท�งเว็บไซต์ของ	สศช.	 	www.nesdb.go.th	 	 เพื่อให้หน่วยง�นและองค์กรต่�งๆ	

ส�ม�รถใช้ประโยชน์ในก�รขอคว�มช่วยเหลือต่อไป

๒.	 การสร้างเครือข่ายและเชื่อมโยงขยายบทบาทการทำางานของวุฒิอาสาธนาคารสมอง	 	 โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติก�ร

วุฒิอ�ส�ฯ	ระดับจังหวัด		ก�รประส�นแนะนำ�วุฒิอ�ส�ธน�ค�รสมองกับหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง	อ�ทิ	กระทรวงมห�ดไทย	กระทรวง

ก�รพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์	กระทรวงส�ธ�รณสุข	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	กระทรวงศึกษ�ธิก�ร	ฯลฯ	สร้�ง

เครือข่�ยก�รทำ�ง�นระดับจังหวัด	และประช�สัมพันธ์บทบ�ทวุฒิอ�ส�ฯ	ส่งผลให้วุฒิอ�ส�ฯ	และภ�คีก�รพัฒน�ในระดับพื้นที่	มี

ก�รสร้�งเครือข่�ยเป็นภ�คีก�รพัฒน�	ทำ�ง�นร่วมกันในลักษณะบูรณ�ก�ร	ทั้งในส่วนกล�ง	ระดับจังหวัด	ท้องถิ่น	และชุมชน	อีก

ทั้งมีบทบ�ทเพิ่มขึ้นในก�รนำ�คว�มรู้	คว�มเชี่ยวช�ญ	และประสบก�รณ์ม�ขับเคลื่อนปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ก�รปฏิบัติใน

ระดับชุมชนผ่�นกระบวนก�รแผนชุมชน	ฯลฯ

๓.	 การสนับสนุนวุฒิอาสาธนาคารสมองร่วมพัฒนาประเทศ	 	 โดย	สศช.	อำ�นวยคว�มสะดวกในก�รดำ�เนินง�นของวุฒิ

อ�ส�ฯ		ที่หน่วยง�น	องค์กร	และชุมชน	ต้องก�รให้วุฒิอ�ส�ฯ	ไปช่วยให้คำ�ปรึกษ�แนะนำ�	เป็นวิทย�กร	หรือเป็นข้อเสนอในรูป

โครงก�รที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม		เช่น		ก�รจัดกิจกรรมให้คว�มรู้ท�งวิช�ก�รด้�นโภชน�ก�ร	ก�รดูแลสุขภ�พ	ก�รออก

กำ�ลังก�ย	ให้แก่สม�ชิกของศูนย์ผู้สูงอ�ยุกรุงเทพมห�นคร		โครงก�ร	“รู้ทันชีวิต	 (ผู้สูงวัย)	ในยุคดิจิตอลหรือยุคไอที”		โครงก�ร

ร่วมพัฒน�คุณภ�พชีวิตนักเรียนโรงเรียนหนองนำ้�ใส	จ.นครร�ชสีม�		โครงก�รคลองสวยนำ้�ใส	คืนชีวิตให้คนนนท์		โครงก�รพัฒน�
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ทรัพย�กรมนุษย์แบบมีส่วนร่วมของชุมชนในก�รนำ�วิถีชีวิตม�ประยุกต์ใช้เพื่อก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน	จ.นนทบุรี	รุ่นที่	๓		โครงก�ร

สร้�งอ�ชีพให้นักโทษคดีย�เสพติด	จ.อุตรดิตถ์		โครงก�รอบรมก�รเขียนเรื่องสั้นและก�รเขียนข่�ว	จ.เพชรบุรี		ก�รติดต�มคว�ม

ก้�วหน้�โครงก�รศึกษ�ปัจจัยและกระบวนก�รไปสู่คว�มสำ�เร็จในก�รพัฒน�อ�ห�รและโภชน�ก�รในโรงเรียน	พ.ศ.	๒๕๕๑		และ

โครงก�รพัฒน�โรงเรียนต้นแบบด้�นสุข�ภิบ�ลอ�ห�ร		เป็นต้น		

๔.	 การเผยแพร่องค์ความรู้	ประสบการณ์	และผลงานของวุฒิอาสาธนาคารสมอง		โดยก�รรวบรวม	ประมวล	สังเคร�ะห์

องค์คว�มรู้ในด้�นต่�งๆ	และผลก�รดำ�เนินง�นของวุฒิอ�ส�ธน�ค�รสมอง	 	 เช่น	ก�รได้รับร�งวัลอ�ส�สมัครดีเด่นแห่งช�ติ	 

จ�กกระทรวงก�รพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์		เพื่อเผยแพร่ไปสู่ส�ธ�รณชนผ่�นเว็บไซต์ธน�ค�รสมอง		เอกส�รสิ่งพิมพ์		 

เช่น		คู่มือธน�ค�รสมอง	ธน�ค�รสมองเพ่ือสุขภ�พ		แผ่นพับผลก�รดำ�เนินง�นธน�ค�รสมอง		ก�รจัดทำ�บอร์ดนิทรรศก�รธน�ค�รสมอง	 

ในโอก�สเฉลิมพระชนมพรรษ�สมเด็จพระน�งเจ้�ฯ	พระบรมร�ชินีน�ถ	๑๒	สิงห�คม	๒๕๕๓		ในง�นต่�งๆ	อ�ทิ	 	ก�รประชุม

ประจำ�ปีของ	สศช.		ก�รประชุมวันสังคมสงเคร�ะห์แห่งช�ติและวันอ�ส�สมัครไทย	ประจำ�ปี	๒๕๕๓		รวมทั้งก�รพัฒน�ปรับปรุง

ระบบฐ�นข้อมูลวุฒิอ�ส�ฯ	ให้มีคว�มถูกต้อง	ทันสมัยตลอดเวล�	และง่�ยต่อก�รสืบค้นข้อมูล

ก�รดำ�เนินง�นของวุฒิอ�ส�ธน�ค�รสมองที่ผ่�นม�	นับว่�เป็นทุนท�งปัญญ�ของประเทศที่ได้อุทิศแรงก�ย	แรงใจใน

ก�รทำ�ง�น/ช่วยเหลือชุมชน	ท้องถิ่น	และสังคม	 โดยก�รนำ�คว�มรู้	 คว�มส�ม�รถ	คว�มเชี่ยวช�ญ	และประสบก�รณ์อันมีค่�	 

ม�ช่วยกันพัฒน�เศรษฐกิจและสังคม	 เพื่อคว�มอยู่ดีมีสุขของประช�ชน	อันเป็นก�รสนองพระร�ชดำ�รัสของสมเด็จพระน�งเจ้�ฯ	

พระบรมร�ชินีน�ถ	ที่ทรงมีพระมห�กรุณ�ธิคุณในก�รจัดตั้งธน�ค�รสมองอย่�งห�ที่สุดมิได้

คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดทำารายงานผลการพัฒนาตามเป้าหมายแห่งสหัสวรรษของประเทศ	ฉบับที่	๒

สศช.	มีคำ�สั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมก�รเฉพ�ะกิจจัดทำ�ร�ยง�นผลก�รพัฒน�ต�มเป้�หม�ยแห่งสหัสวรรษของประเทศ	ฉบับ

ที่	๒	 โดยมีรองเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ	 (น�งสุวรรณี	คำ�มั่น)	 เป็นประธ�น	และผู้แทน

จ�กหน่วยง�นภ�ครัฐที่เกี่ยวข้องและองค์กรระหว่�งประเทศร่วมเป็นกรรมก�ร	เพื่อสนับสนุนก�รจัดทำ�ร�ยง�นผลก�รพัฒน�ต�ม 

เป้�หม�ยแห่งสหัสวรรษฉบับที่	๒	มีผลก�รดำ�เนินก�รที่สำ�คัญ	ดังนี้
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๑.	 การดำาเนินงานตามเป้าหมายแห่งสหัสวรรษของประเทศ	ฉบับที่	๒	ในภาพรวม	ประเทศไทยมีคว�มก้�วหน้�เพิ่มเติม

ที่สำ�คัญ	ดังนี้

 ๑.๑	 เป้าหมาย	MDGs	ที่บรรลุแล้วในปี	๒๕๕๒	ได้แก่	 	 (๑)	 ให้เด็กทุกคนทั้งช�ยและหญิงสำ�เร็จก�รศึกษ�ระดับ

ประถมศึกษ�ภ�ยในปี	๒๕๕๘		 (๒)	ให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยโรคเอดส์ได้รับก�รดูแลรักษ�อย่�งทั่วถึง	 	 (๓)	ก�รลดอัตร�ก�ร

เกิดโรคม�ล�เรียใน	๓๐	จังหวัดช�ยแดนให้เหลือ	๑.๔	ต่อประช�กรพันคนภ�ยในปี	๒๕๔๙		 (๔)	 ให้คว�มสำ�คัญกับประเทศที่

พัฒน�น้อยที่สุด		และ	(๕)	ก�รขย�ยก�รเข้�ถึงย�ที่สำ�คัญจำ�เป็นในประเทศกำ�ลังพัฒน�

 ๑.๒	 เป้าหมายที่ยังคงรักษาระดับความก้าวหน้าในก�รดำ�เนินง�น	ได้แก่	 	 (๑)	ก�รลดคว�มย�กจนลงครึ่งหนึ่งใน

ช่วงปี	๒๕๓๓-๒๕๕๘		 (๒)	ก�รลดคว�มหิวโหยลงครึ่งหนึ่งในช่วงปี	๒๕๓๓-๒๕๕๘		 (๓)	ก�รขจัดคว�มไม่เท่�เทียมท�งเพศใน

ก�รศึกษ�ระดับประถมศึกษ�และมัธยมศึกษ�ภ�ยในปี	๒๕๔๘	และในทุกระดับก�รศึกษ�ภ�ยในปี	๒๕๕๘		 (๔)	ก�รชะลอและ

ลดก�รแพร่ระบ�ดของโรคเอดส์ภ�ยในปี	๒๕๕๘		 (๕)	ก�รลดสัดส่วนประช�กรที่ไม่ส�ม�รถเข้�ถึงแหล่งนำ้�สะอ�ดและส้วมที่ถูก

สุขลักษณะลงครึ่งหนึ่งภ�ยในปี	๒๕๕๘		และ	(๖)	ก�รยกระดับคุณภ�พชีวิตประช�กรในชุมชนแออัด	๑๐๐	ล้�นคนทั่วโลกภ�ยใน

ปี	๒๕๖๓	 	 ในส่วนเป้�หม�ย	MDG+	ที่มีโอก�สจะบรรลุ	 ได้แก่	ก�รกำ�หนดนโยบ�ยและแผนพัฒน�ประเทศให้สอดคล้องกับ

แนวท�งก�รพัฒน�ที่ยั่งยืนและลดก�รสูญเสียทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม	และก�รลดอัตร�ก�รสูญเสียคว�มหล�กหล�ย

ท�งชีวภ�พภ�ยในปี	๒๕๕๓

 ๑.๓	 ความยั่งยืนของความสำาเร็จในเป้าหมายที่บรรลุแล้ว	พบว่�อ�จมีปัญห�เรื่องคว�มยั่งยืนของคว�มสำ�เร็จใน

บ�งด้�น		ทำ�ให้โอก�สในก�รบรรลุเป้�หม�ยลดลง	ได้แก่	เรื่องก�รชะลอและลดก�รแพร่ระบ�ดของโรคสำ�คัญอื่น	ภ�ยในปี	๒๕๕๘		

ผลกระทบจ�กโรคเอดส์ทำ�ให้อัตร�ก�รป่วยและต�ยด้วยโรควัณโรคไม่มีแนวโน้มลดลง	และมีคว�มเสี่ยงที่จะเพิ่มสูงขึ้นถ�้เกิดก�ร

ระบ�ดโรคเอดส์รอบใหม่



	 รายงานประจำาปี	๒๕๕๓ 47
 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ

 ๑.๔	 เป้าหมาย	MDG+	ที่ยังไม่สามารถดำาเนินการให้บรรลุเป้าหมายได้	หรือมีโอกาสตำ่าที่จะบรรลุเป้าหมาย	ได้แก่		

(๑)	ก�รลดสัดส่วนประช�กรย�กจนให้ตำ่�กว่�ร้อยละ	๔	ภ�ยในปี	๒๕๕๒		เพร�ะปัญห�ท�งก�รเมืองและวิกฤตเศรษฐกิจ		(๒)	ก�ร

ให้เด็กทุกคนสำ�เร็จก�รศึกษ�ระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้นภ�ยในปี	๒๕๔๙		ซึ่งดำ�เนินก�รได้ร้อยละ	๙๕-๙๖		 (๓)	ก�รเพิ่มสัดส่วน

ผู้หญิงในรัฐสภ�	องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บล	และตำ�แหน่งผู้บริห�รระดับสูงของร�ชก�รเป็นสองเท่�ในช่วงปี	๒๕๔๕-๒๕๔๙		มี

แนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อย		(๔)	ก�รลดอัตร�ก�รต�ยของเด็กอ�ยุตำ่�กว่�ห้�ปีในเขตพื้นที่สูงจังหวัดภ�คเหนือบ�งแห่ง	และส�มจังหวัด

ช�ยแดนภ�คใต้ลงครึ่งหนึ่งในช่วงปี	๒๕๔๘-๒๕๕๘	มีโอก�สตำ่�ที่จะบรรลุ	เนื่องจ�กอุปสรรคด้�นก�ยภ�พและปัญห�คว�มไม่สงบ

ในพื้นที่		และ	(๕)	ก�รเพิ่มสัดส่วนก�รนำ�ขยะมูลฝอยม�ใช้ประโยชน์เป็นร้อยละ	๓๐	ภ�ยในปี	๒๕๔๙	คือเพิ่มได้ร้อยละ	๒๒	แต่มี

แนวโน้มดีขึ้นอย่�งต่อเนื่อง

 ๑.๕	 เป้าหมายที่ยังไม่สามารถประเมินความก้าวหน้าได้	 	 เนื่องจ�กเป้�หม�ย	MDGs	ที่กำ�หนดไว้ไม่เหม�ะสมกับ

ประเทศไทย	หรือมีก�รปรับเปลี่ยนชุดข้อมูล	ตัวชี้วัด	ได้แก่	(๑)	ก�รลดอัตร�ก�รต�ยของเด็กลงสองในส�ม		(๒)	ก�รลดอัตร�ส่วน

ก�รต�ยของม�รด�ลงส�มในสี่	 	 (๓)	ก�รลดอัตร�ก�รต�ยของท�รกให้เหลือ	๑๕	ต่อก�รเกิดมีชีพพันคน		 (๔)	ก�รลดอัตร�ก�ร

ต�ยของม�รด�ให้เหลือ	๑๘	ต่อก�รเกิดมีชีพแสนคน		และ	(๕)	ก�รลดอัตร�ก�รติดเชื้อเอชไอวีในประช�กรวัยเจริญพันธ์ุให้เหลือ 

ร้อยละ	๑		

๒.	 การดำาเนินงาน	MDGs	ระดับจังหวัดในพื้นที่นำาร่อง	๓	จังหวัด	ได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอน	นครพนม	และตรัง		ได้มี

ก�รปรับ	MDGs	และ	MDG+	และกำ�หนดตัวชี้วัด	MDG*	ของจังหวัดเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับบริบทก�รพัฒน�ของแต่ละจังหวัด	

ผลก�รดำ�เนินง�นต�มเป้�หม�ยพบว่�	สถ�นก�รณ์และแนวโน้มก�รพัฒน�จังหวัดแม่ฮ่องสอน	นครพนม	และตรัง	ส�ม�รถบรรลุ

เป้�หม�ย	MDGs	หล�ยด้�นในเรื่องก�รขจัดคว�มไม่เท่�เทียมท�งเพศในทุกระดับก�รศึกษ�	ก�รลดอัตร�ก�รต�ยของท�รก	 

ก�รป้องกันและลดก�รเกิดโรคม�ล�เรีย	และก�รลดสัดส่วนประช�กรที่ไม่ส�ม�รถเข้�ถึงแหล่งนำ้�สะอ�ดและส้วมที่ถูกสุขลักษณะ
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๒.	ผลการปฏิบัติราชการตามคำารับรองการปฏิบัติราชการ

				ของ	สศช.	ปี	๒๕๕๓

	สศช.ประเมินผลก�รปฏิบัติร�ชก�รใน	๔	มิติ	 ได้แก่	ด้�นประสิทธิผล

ก�รปฏิบัติร�ชก�ร	ด้�นคุณภ�พก�รให้บริก�ร	ด้�นประสิทธิภ�พของ

ก�รปฏิบัติร�ชก�ร	และด้�นก�รพัฒน�องค์กร	ในเบื้องต้นได้คะแนน

รวม	๔.๗๔๑	จ�กคะแนนเต็ม	๕.๐๐๐
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ผลการปฏิบัติราชการตามคำารับรองการปฏิบัติราชการของ	สศช.	 

ประจำาปีงบประมาณ	๒๕๕๓

สศช.	ได้มีก�รลงน�มในคำ�รับรองก�รปฏิบัติร�ชก�รประจำ�ปีงบประม�ณ	พ.ศ.	๒๕๕๓	ระหว่�ง	น�ยกรัฐมนตรี	(น�ยอภิสิทธิ์	

เวชช�ชีวะ)	และเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ	 (น�ยอำ�พน	กิตติอำ�พน)	 โดยมีกรอบก�ร

ประเมินผลก�รปฏิบัติร�ชก�รใน	๔	มิติ	ดังนี้

มิติที่	๑	 ด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ	 โดยมีตัวชี้วัดที่สะท้อนคว�มสำ�เร็จต�มภ�รกิจในแต่ละประเด็น

ยุทธศ�สตร์ของ	สศช.	ดังนี้

	 	 ๑.	ยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�สังคมและคุณภ�พชีวิต	 คือ	 ระดับคว�มสำ�เร็จของก�รจัดทำ�กรอบทิศท�งก�รจัด

สวัสดิก�รท�งสังคมที่ยั่งยืนในช่วงแผน	ฯ	๑๑

	 	 ๒.	 ยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�เศรษฐกิจ	 คือ	 โครงก�รศึกษ�ก�รเพ่ิมบทบ�ทภ�คเอกชนในโครงก�รลงทุนของภ�ครัฐ

	 	 ๓.	ยุทธศ�สตร์คว�มมั่นคง	คือ	โครงก�รว�งระบบติดต�มประเมินผลแผนก�รพัฒน�พื้นที่พิเศษ	๕	จังหวัดช�ยแดน

ภ�คใต้	ปี	๒๕๕๒-๒๕๕๕

	 	 ๔.	ยุทธศ�สตร์ก�รบริห�รจัดก�รที่ดี	คือ	ระดับคว�มสำ�เร็จของโครงก�รจัดทำ�แผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่ง

ช�ติฉบับที่	๑๑	(พ.ศ.	๒๕๕๕-๒๕๕๙)

นอกจ�กนี้	ยังรวมถึงก�รประเมินระดับคว�มสำ�เร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงนำ้�หนักของคว�มสำ�เร็จต�มเป้�หม�ยผลผลิตของ

ส่วนร�ชก�ร	โครงก�รที่ได้รับจัดสรรงบประม�ณประจำ�ปี	๒๕๕๓	จำ�นวน	๒๖	โครงก�รอีกด้วย

มิติที่	๒	 ด้านคุณภาพการให้บริการ		โดยประเมินจ�กคว�มพึงพอใจของผู้รับริก�ร	(ร�ยง�นภ�วะสังคมร�ยไตรม�ส/ร�ยปี)	

คว�มพึงพอใจของผู้กำ�หนดนโยบ�ย	ก�รดำ�เนินก�รต�มม�ตรก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต

มิติที่	๓	 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ	ประเมินจ�กก�รรักษ�ม�ตรฐ�นระยะเวล�ก�รให้บริก�ร	ก�รเบิกจ่�ย

เงินงบประม�ณร�ยจ่�ย/ภ�พรวม	 	ก�รจัดทำ�ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต	ก�รดำ�เนินก�รต�มม�ตรก�รประหยัดพลังง�น	และก�ร

ตรวจสอบภ�ยใน

มิติที่	๔	 ด้านการพัฒนาองค์กร	 เป็นก�รนำ�เกณฑ์คุณภ�พก�รบริห�รจัดก�รภ�ครัฐ	 (PMQA)	ม�ใช้เป็นเครื่องมือในก�ร

ประเมินองค์กรด้วยตนเอง	และเป็นแนวท�งในก�รปรับปรุงก�รบริห�รจัดก�ร	เพื่อยกระดับคุณภ�พม�ตรฐ�นก�รปฏิบัติง�นของ	

สศช.	สู่ม�ตรฐ�นส�กล
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สำ�หรับผลก�รประเมินก�รปฏิบัติร�ชก�รต�มคำ�รับรองของ	สศช.	ด้วยตนเองในเบื้องต้นได้ค่�คะแนนรวม	๔.๗๔๑	คะแนน

จ�กคะแนนเต็ม	๕.๐๐๐	คะแนน	ดังนี้

KPI มิติ นำ้าหนัก คะแนนถ่วงนำ้าหนัก

มิติที่	๑		ด้านประสิทธิผลตามผลปฏิบัติราชการ	(๕๐	คะแนน)		

	KPI		๓.๑ ระดับคว�มสำ�เร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงนำ้�หนักในก�รบรรลุเป้�หม�ยต�มแผนกลยุทธ์ของ	สศช.	  

๓.๑.๑ ระดับคว�มสำ�เร็จของก�รจัดทำ�กรอบทิศท�งก�รจัดสวัสดิก�รท�งสังคมที่ยั่งยืนใน

ช่วงแผนฯ	๑๑

๑๑.๐๐ ๕.๐๐

๓.๑.๒ โครงก�รศึกษ�ก�รเพิ่มบทบ�ทภ�คเอกชนในโครงก�รลงทุนของภ�ครัฐ ๑๒.๐๐ ๕.๐๐

๓.๑.๓ โครงก�รว�งระบบติดต�มประเมินผลแผนก�รพัฒน�พื้นที่พิเศษ	๕	จังหวัดช�ยแดน

ภ�คใต้ปี	๒๕๕๒-๒๕๕๓

๑๑.๐๐ ๕.๐๐

๓.๑.๔ ระดับคว�มสำ�เร็จของโครงก�รจัดทำ�แผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติฉบับท่ี	๑๑	 

(พ.ศ.	๒๕๕๕-๒๕๕๙)

๑๑.๐๐ ๕.๐๐

KPI		๓.๒ ระดับคว�มสำ�เร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงนำ้�หนักของคว�มสำ�เร็จต�มเป้�หม�ยผลผลิตของส่วน

ร�ชก�ร	(ต�มเอกส�รงบประม�ณร�ยจ่�ย)

๕.๐๐ ๓.๓๙

มิติที่	๒		ด้านคุณภาพการให้บริการ		(	๒๐	คะแนน)	

KPI		๔ ร้อยละของระดับคว�มพึงพอใจของผู้รับบริก�ร		 ๘.๐๐ N/A

KPI		๕ ร้อยละของระดับคว�มพึงพอใจของผู้กำ�หนดนโยบ�ย		 ๕.๐๐ N/A

KPI		๖ ระดับคว�มสำ�เร็จของก�รดำ�เนินก�รต�มม�ตรก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต ๗.๐๐ ๕.๐๐

มิติที่	๓	ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ	(๑๐	คะแนน)

KPI		๘ ระดับคว�มสำ�เร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงนำ้�ก�รรักษ�ม�ตรฐ�นระยะเวล�ก�รให้บริก�ร ๒.๐๐ ๕.๐๐

	KPI		๙ ร้อยละของก�รเบิกจ่�ยเงินงบประม�ณร�ยจ่�ย/ภ�พรวม ๒.๐๐

๙.๑ ร้อยละของอัตร�ก�รเบิกจ่�ยเงินงบประม�ณร�ยจ่�ยลงทุน ๑.๐๐ ๑.๐๐

๙.๒ ร้อยละของก�รเบิกจ่�ยเงินงบประม�ณร�ยจ่�ยในภ�พรวม ๑.๐๐ ๑.๐๐
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KPI มิติ นำ้าหนัก คะแนนถ่วงนำ้าหนัก

KPI		๑๐ ระดับคว�มสำ�เร็จของก�รจัดทำ�ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ๑.๐๐ ๕.๐๐

KPI		๑๑ ระดับคว�มสำ�เร็จของก�รดำ�เนินก�รต�มม�ตรก�รประหยัดพลังง�น ๑.๐๐ ๕.๐๐

KPI		๑๒ ระดับคว�มสำ�เร็จของก�รควบคุมภ�ยใน ๑.๕๐ ๕.๐๐

KPI		๑๓ ระดับคว�มสำ�เร็จของก�รตรวจสอบภ�ยใน ๑.๕๐ ๕.๐๐

KPI		๑๔ ระดับคว�มสำ�เร็จของก�รดำ�เนินก�รต�มแผนพัฒน�กฎหม�ยของ	สศช. ยกเลิก

มิติที่		๔		ด้านการพัฒนาองค์กร	(	๒๐	คะแนน)		

KPI		๑๕ ระดับคว�มสำ�เร็จของก�รพัฒน�คุณภ�พก�รบริห�รจัดก�รภ�ครัฐ ๒๐.๐๐

๑๕.๑ ระดับคว�มสำ�เร็จของก�รดำ�เนินก�รผ่�นเกณฑ์คุณภ�พก�รบริห�รจัดก�ร	ภ�ครัฐ

ระดับพื้นฐ�น

๑๒.๐๐ ๔.๕๐

๑๕.๑.๑ ร้อยละของก�รผ่�นเกณฑ์คุณภ�พก�รบริห�รจัดก�รภ�ครัฐระดับพื้นฐ�น	(วัด

กระบวนก�รในก�รดำ�เนินก�รพัฒน�องค์ก�รในหมวดที่	ดำ�เนินก�รปีงบประม�ณ	

พ.ศ.๒๕๕๓)

๘.๐๐ ๕.๐๐

๑๕.๑.๒ ระดับคว�มสำ�เร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงนำ้�หนักในก�รบรรลุเป้�หม�ยคว�มสำ�เร็จของ

ผลลัพธ์ในก�รดำ�เนินก�รพัฒน�องค์ก�ร	(วัดผลลัพธ์ของก�รพัฒน�องค์ก�รในหมวด

ที่ดำ�เนินก�รใน	ปีงบประม�ณ	พ.ศ.	๒๕๕๓)

๒.๐๐ ๕.๐๐

๑๕.๑.๓ ร้อยละของก�รผ่�นเกณฑ์คุณภ�พก�รบริห�รจัดก�รภ�ครัฐระดับพื้นฐ�นในหมวดที่

ส่วนร�ชก�รดำ�เนินก�รไม่ผ่�นเกณฑ์ฯ	ในปีงบประม�ณ	พ.ศ.	๒๕๕๒

๒.๐๐ ๕.๐๐

๑๕.๒ ระดับคว�มสำ�เร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงนำ้�หนักในก�รบรรลุเป้�หม�ยคว�มสำ�เร็จของ

ผลลัพธ์ก�รดำ�เนินก�รของส่วนร�ชก�รต�มเกณฑ์คุณภ�พก�รบริห�รจัดก�รภ�ครัฐ	

ระดับพื้นฐ�น	(หมวด๗)

๔.๐๐ ๔.๘๘

 ๑๕.๓ ระดับคว�มสำ�เร็จเฉลี่ยถ่วงนำ้�หนักของก�รจัดทำ�แผนพัฒน�องค์ก�รปีงบประม�ณ	

พ.ศ.	๒๕๕๔

๔.๐๐ ๕.๐๐
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๓.	ผลการปฏิบัติราชการที่สำาคัญของ	สศช.
๓.๑	 การวางแผนยุทธศาสตร์และผลักดันยุทธศาสตร์/แผน/นโยบายรัฐบาล

	การจัดทำาทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	๑๑	ผ่�น

กระบวนก�รมีส่วนร่วมของทุกภ�คส่วน	 เพื่อร่วมกำ�หนดวิสัยทัศน์	พันธกิจ	

วัตถุประสงค์	 เป้�หม�ยหลัก	และยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๔-

๒๕๕๙	ซ่ึงคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้คว�มเห็นชอบแล้วเม่ือวันท่ี	๒๖	ตุล�คม	๒๕๕๓

	ก�รจัดทำ�ยุทธศ�สตร์และผลักดันยุทธศ�สตร์เพื่อใช้ขับเคลื่อนก�รพัฒน�

ประเทศในมิติต่�งๆ	

	 การจัดทำายุทธศาสตร์ด้านสังคมเกี่ยวกับก�รพัฒน�ทุนท�งสังคมและ

ทรัพย�กรมนุษย์	ก�รลงทุนด้�นสังคมฯ	พลวัตก�รเปลี่ยนแปลงท�งวัฒนธรรม

ของโลกที่มีผลกระทบต่อวัฒนธรรม-สังคมไทย	 และกรอบทิศท�งก�รจัด

สวัสดิก�รท�งสังคมที่ยั่งยืน	

	 การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	 ได้แก่	 ก�รพัฒน�ระบบและแบบ

จำ�ลองก�รคำ�นวณข้อมูลต้นทุนโลจิสติกส์ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมประช�ช�ติ	

ก�รว�งแนวท�งพัฒน�เมืองอุตส�หกรรมนิเวศ	 และแหล่งท่องเที่ยวที่มี

ศักยภ�พของประเทศ	

	 การขับเคลื่อนในระดับพื้นที่	 	 ได้แก่	ก�รขับเคลื่อนและขย�ยผลปรัชญ�ของ

เศรษฐกิจพอเพียงสู่ก�รปฏิบัติของภ�คประช�ชน	รัฐ	เอกชน	และองค์กรต่�งๆ	

ก�รผลักดันก�รจัดทำ�ยุทธศ�สตร์ในก�รพัฒน�บนพื้นที่สูงภ�คเหนือ	และก�ร

เพิ่มประสิทธิภ�พก�รจัดทำ�แผนพัฒน�จังหวัด	และกลุ่มจังหวัด
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ผลการปฏิบัติราชการที่สำาคัญของ	สศช.

ผลก�รปฏิบัติร�ชก�รที่สำ�คัญของ	สศช.	 ในรอบปี	๒๕๕๓	แบ่งออกเป็น	๔	ด้�น	 ได้แก่	๑)	ก�รว�งแผนยุทธศ�สตร์และ 

ผลักดันยุทธศ�สตร์/แผน/นโยบ�ยรัฐบ�ล	 	๒)	ก�รวิเคร�ะห์และให้คว�มเห็นต่อรัฐบ�ล	 	๓)	ก�รติดต�มประเมินผลก�รพัฒน�

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศและนโยบ�ยรัฐบ�ล		และ	๔)	ก�รสร้�งองค์คว�มรู้	พัฒน�ระบบข้อมูลเครื่องชี้วัด	และก�รสื่อส�ร

และก�รประช�สัมพันธ์เพื่อก�รพัฒน�ประเทศ	ส�ระของผลง�นในแต่ละเรื่องมีดังนี้

๓.๑	การวางแผนยุทธศาสตร์และผลักดันยุทธศาสตร์/แผน/นโยบายรัฐบาล

กระบวนการจัดทำาแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	๑๑

สศช.	ได้เริ่มกระบวนก�รจัดทำ�แผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ	ฉบับที่	๑๑		โดยยึดหลักก�รมีส่วนร่วมของภ�คีก�ร

พัฒน�ทุกภ�คส่วน	ทั้งในระดับส่วนกล�ง	ภูมิภ�ค	กลุ่มอ�ชีพ	และชุมชน	อย่�งกว้�งขว�งและต่อเนื่อง	 	รวมทั้งมีก�รศึกษ�วิจัย 

เชิงลึกในมิติต่�งๆ	 เพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นยุทธศ�สตร์และแนวท�งก�รพัฒน�	 เพื่อให้ก�รจัดทำ�แผนพัฒน�ฯ	ฉบับที่	 ๑๑		

ส�ม�รถกำ�หนดแนวท�ง	และยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�ประเทศที่ชัดเจน	สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำ�หนด	และสถ�นก�รณ์ก�ร

เปลี่ยนแปลงในอน�คต		โดย	สศช.	ได้มีก�รระดมคว�มคิดเห็นเกี่ยวกับร่�งกรอบวิสัยทัศน์และทิศท�งของแผนพัฒน�ฯ	ฉบับที่	๑๑	 

ในก�รประชุมประจำ�ปี	๒๕๕๑	ของ	สศช.	 เรื่อง	“วิสัยทัศน์ประเทศไทย...สู่ปี	๒๕๗๐”	และก�รประชุมประจำ�ปี	๒๕๕๒	ของ	

สศช.	เรื่อง	“จ�กวิสัยทัศน์	๒๕๗๐...สู่แผนฯ	๑๑”		จ�กนั้นจึงจัดทำ�ร่�งทิศท�งก�รพัฒน�ประเทศในช่วงแผนพัฒน�ฯ	ฉบับที่	๑๑		 

โดยอ�ศัยประโยชน์จ�กก�รดำ�เนินก�รศึกษ�วิจัยเฉพ�ะด้�น	และก�รติดต�มประเมินผลแผนพัฒน�ฯ	ฉบับที่	๑๐	 	รวมทั้งก�ร

จัดประชุมระดมคว�มคิดเห็นเพื่อสร้�งคว�มเข้�ใจในสถ�นก�รณ์ก�รเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งภ�ยในและภ�ยนอกประเทศ 

ที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและก�รประกอบอ�ชีพของคนในหมู่บ้�น/ชุมชน		ตลอดจนส่งผลกระทบต่อก�รพัฒน�ประเทศเพื่อกัน

ว�งแนวท�งสร้�งภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับก�รเปลี่ยนแปลงดังกล่�ว	

กระบวนก�รจัดทำ�แผนพัฒน�ฯ	ฉบับที่	๑๑		ในปี	๒๕๕๓	สศช.	ได้จัดประชุมระดมคว�มคิดเห็นภ�คส่วนต่�งๆ	อย่�งต่อเนื่อง	

ดังนี้		การระดมความคิดเห็นจากศิษย์เก่า	สศช.	เมื่อวันที่	๒๘	ธันว�คม	๒๕๕๒	ณ	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งช�ติ	 (สศช.)	 	การประชุมระดมความคิดเห็นระดับหมู่บ้าน/ชุมชน	จัดในช่วงเดือนมีน�คม	๒๕๕๓	รวม	๒๒	เวที	

๑๓๒	หมู่บ้�นทั่วประเทศ	 	การประชุมระดมความคิดเห็นระดับภาค	 จัดในช่วงเดือนเมษ�ยน-พฤษภ�คม	๒๕๕๓	 	 โดย		

ภาคใต	้จัดในวันที่	๒๙-๓๐	เมษ�ยน	๒๕๕๓	ณ	จังหวัดนครศรีธรรมร�ช		ภาคกลาง	จัดในวันที่	๓-๔	พฤษภ�คม	๒๕๕๓	ณ	จังหวัด

เพชรบุรี		ภาคเหนือ	จัดในวันที่	๗-๘	พฤษภ�คม	๒๕๕๓ณ	จังหวัดเชียงใหม่		และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	จัดในวันที่	๑๙-๒๐	

พฤษภ�คม	๒๕๕๓	ณ	จังหวัดขอนแก่น		และ	การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม	ประกอบด้วย		กลุ่มธุรกิจเอกชน		กลุ่มผู้สูงอ�ยุ		

กลุ่มเด็กและเย�วชน	 	 และกลุ่มสื่อมวลชน	 	 ในช่วงเดือนมิถุน�ยน	 -	 กรกฎ�คม	๒๕๕๓	 	ณ	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร 

พัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ	(สศช.)		รวมทั้งก�รระดมคว�มคิดเห็นระดับช�ติ		ในก�รประชุมประจำ�ปีของ	สศช.	เมื่อ

วันที่	๖	สิงห�คม	๒๕๕๓

สศช.	ได้รวบรวมผลจ�กก�รระดมคว�มคิดเห็นในระดับชุมชน/

หมู่บ้�น	ระดับภ�ค	ระดับเฉพ�ะกลุ่ม	และระดับช�ติ	นำ�ม�จัดทำ�เป็น	 

“ทิศท�งของแผนพัฒน�ฯ	ฉบับที่	 ๑๑”	 เสนอต่อคณะกรรมก�ร

พัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ 	 (กก.สศช.)	 	 และ	 

คณะรัฐมนตรีได้รับทร�บคว�มก้�วหน้�ในทิศท�งของแผนพัฒน�ฯ	

แล้วเมื่อวันที่	 ๒๗	 ตุล�คม	๒๕๕๓	 	 ซึ่ง	 สศช.	 จะนำ�ไปยกร่�ง 

ร�ยละเอียดของแผนพัฒน�ฯ	 ฉบับที่ 	 ๑๑	 	 และนำ�ไประดม 

คว�มคิดเห็นในระดับภ�ค	๔	ภ�ค	 	และในก�รประชุมประจำ�ปี	๒๕๕๔	ของ	สศช.	 เรื่อง	“ร่�งแผนพัฒน�ฯ	ฉบับที่	 ๑๑”	 

เพื่อนำ�ข้อคิดเห็น	และข้อเสนอแนะม�ปรับปรุงร่�งแผนพัฒน�ฯ	ฉบับที่	๑๑		ก่อนนำ�เสนอต่อคณะกรรมก�ร	สศช.	สภ�ที่ปรึกษ� 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ	 และคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจ�รณ�	 	 ต่อจ�กนั้นจะนำ�ขึ้นทูลเกล้�ฯ	 เพื่อทรงลงพระปรม�ภิไธย 

ประก�ศใช้แผนพัฒน�ฯ	ฉบับที่	๑๑		ในวันที่	๑	ตุล�คม	๒๕๕๔		ต่อไป
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ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	๑๑

สศช.	 	 ได้จัดทำ�ทิศท�งแผนพัฒน�ฯ	ฉบับที่	๑๑	ภ�ยใต้กระบวนก�รมีส่วนร่วมจ�กทุกภ�คส่วนตั้งแต่ระดับชุมชน	หมู่บ้�น	

ภ�ค	และประเทศ	โดยได้ยึดแนวพระร�ชดำ�รัส	“เศรษฐกิจพอเพียง”	 เป็นแนวปฏิบัติ	พร้อมทั้งขับเคลื่อนปรัชญ�ของเศรษฐกิจ

พอเพียงเพื่อสร้�งภูมิคุ้มกันประเทศในมิติต่�งๆ	โดยภ�คส่วนในสังคมต่�งมีส่วนร่วมประยุกต์ใช้ให้เหม�ะสมกับภ�รกิจ	ทำ�ให้สังคม

ไทยมีภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้น	แต่ยังไม่เพียงพอต่อก�รว�งร�กฐ�นก�รพัฒน�ให้เข้มแข็ง	และพึ่งตนเองได้	

ในก�รจัดทำ�แผนพัฒน�ฯฉบับที่	 ๑๑	 ได้ประเมินและวิเคร�ะห์สถ�นก�รณ์โลกและจุดอ่อนของประเทศไทย	 	 โดย

สถานการณ์เปลี่ยนแปลงของโลกที่สำ�คัญ	๗	ด้�น	ที่อ�จเป็นทั้งโอก�สและข้อจำ�กัดต่อพัฒน�ประเทศ	ได้แก่	ก�รเปลี่ยนแปลง

กฎ	กติก�ใหม่ของโลก	ก�รปรับตัวเข้�สู่เศรษฐกิจโลกแบบหล�ยศูนย์กล�ง		ก�รเข้�สู่สังคมผู้สูงอ�ยุของโลก	ก�รเปลี่ยนแปลงภูมิ

อ�ก�ศโลก	คว�มมั่นคงท�งอ�ห�รและพลังง�นที่มีแนวโน้มที่จะเกิดวิกฤตในอน�คต	คว�มก้�วหน้�ท�งเทคโนโลยี	และปัญห�ก�ร

ก่อก�รร้�ยส�กลที่เป็นภัยคุกค�มโลก	ขณะที่	ภายในประเทศ	ต้องเผชิญก�รเปลี่ยนแปลงทั้ง	ด้านเศรษฐกิจ	ที่มีปัจจัยเสี่ยงด้�น

เสถียรภ�พด้�นก�รคลังจ�กปัญห�หนี้ส�ธ�รณะ	คว�มจำ�เป็นต้องห�แหล่งร�ยได้ใหม	่อ�ทิ	ภ�คบริก�รและเศรษฐกิจสร�้งสรรค์	

เพื่อเสริมแหล่งร�ยได้จ�กภ�คอุตส�หกรรมและเกษตรกรรมที่มีข้อจำ�กัดด�้นแหล่งที่ตั้ง	 	สภ�พภูมิอ�ก�ศ	และกฎระเบียบด้�น 

ส่ิงแวดล้อม	 ด้านสังคม	 ท่ีก้�วเข้�สู่ก�รเป็นสังคมผู้สูงอ�ยุ	 ส่งผลให้เกิดก�รข�ดแคลนกำ�ลังคนในอน�คต	คุณภ�พก�รศึกษ�มีปัญห�

ทำ�ให้ก�รเพิ่มผลิตภ�พแรงง�นทำ�ได้ย�ก	คว�มเสื่อมถอยด้�นคุณธรรมจริยธรรม	และคว�มเหลื่อมลำ้�ในสังคมนำ�ไปสู่คว�มขัดแย้ง	 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	มีคว�มเสื่อมโทรม	ภ�วะโลกร้อนมีผลกระทบต่อภ�คเกษตร	คว�มมั่นคงด้�นอ�ห�รและ

พลังง�น	การพัฒนาภาค	พื้นที่	และชุมชน	มีปัญห�คว�มไม่เท่�เทียมด้�นร�ยได้ระหว่�งภ�ค	คว�มเป็นเมืองสูงขึ้น	ก�รกระจ�ย

อำ�น�จมีคว�มล่�ช้�	และความมั่นคงของประเทศ	มีคว�มท้�ท�ยในหล�ยประเด็นทั้งคว�มขัดแย้งในบ�งพื้นที่	และก�รเสริมสร้�ง

ธรรม�ภิบ�ลยังเป็นปัญห�	โดยเฉพ�ะก�รทุจริตประพฤติมิชอบ

ขณะที่	ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศ	มี	๖	ปัจจัย	 ได้แก่	 	 กระบวนก�รบริห�รภ�ครัฐอ่อนแอ		

โครงสร้�งท�งเศรษฐกิจไม่ส�ม�รถรองรับก�รเจริญ	 เติบโตอย่�งยั่งยืน	 	 โครงสร้�งประช�กรไม่สมดุล	 	ก�รเสื่อมสล�ยของ

ค่�นิยมที่ดีของไทย	และก�รเปลี่ยนแปลงในฐ�นทรัพย�กรธรรมช�ติของประเทศ	จึงจำ�เป็นต้องสร้างภูมิคุ้มกันของประเทศ 

๖	ด้�น	 เพื่อให้ประเทศไทยส�ม�รถรองรับผลกระทบจ�กก�รเปลี่ยนแปลงจ�กภ�ยนอกและภ�ยในได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ	

ได้แก่	ประเทศไทยมีก�รปกครองในระบอบประช�ธิปไตยอันมีพระมห�กษัตริย์ทรงเป็นประมุข	ภ�คเกษตรเป็นฐ�นร�ยได้หลัก
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และคว�มมั่นคงด้�นอ�ห�ร	ก�รพัฒน�ประเทศให้อยู่บนฐ�นคว�มรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย	สังคมไทยมีค่�นิยมและวัฒนธรรม 

ที่ดีง�ม	ชุมชนเป็นกลไกที่มีคว�มส�ม�รถในก�รบริห�รจัดก�ร	มีส่วนร่วมในก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิต	และเชื่อมโยงกันเป็นสังคม

สวัสดิก�ร	และประเทศไทยมีคว�มเป็นเอกร�ช	เป็นกล�ง	และเป็นพันธมิตรในเวทีระหว่�งประเทศ	

ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับท่ี	๑๑	 ท่ีคำ�นึงถึงบริบทก�รเปล่ียนแปลงในอน�คต	อยู่บนหลักก�ร

ที่สำ�คัญ	คือ	มุ่งพัฒน�ภ�ยใต้หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง	และขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในท�งปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นใน 

ทุกระดับ	ยึดคนเป็นศูนย์กล�งของก�รพัฒน�	ให้คว�มสำ�คัญกับก�รสร้�งกระบวนก�รมีส่วนร่วมของทุกภ�คส่วนในสังคม	พัฒน�

ประเทศสู่คว�มสมดุลในทุกมิติ	อย่�งบูรณ�ก�ร	และเป็นองค์รวม	โดยมวีิสัยทัศน์ที่ทุกภาคส่วนในสังคมกำาหนดร่วมกัน	

วิสัยทัศน์	

สังคมอยู่ร่วมกันอย่�งมีคว�มสุข	ด้วยคว�มเสมอภ�ค	เป็นธรรม	และมีภูมิคุ้มกันต่อก�รเปลี่ยนแปลง

พันธกิจ

๑.	สร้�งคว�มเป็นธรรมในก�รกระจ�ยร�ยได้	 ควบคู่กับก�รสร้�งสังคมคุณธรรมเพื่อให้คนกินดีอยู่ดี	 มีคุณภ�พชีวิตที่ดี	

ปลอดภัยจ�กอ�ชญ�กรรม	อุบัติเหตุ	ย�เสพติดและอบ�ยมุข	คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่�งสันติสุข	มีวัฒนธรรมประช�ธิปไตย	และ

ธรรม�ภิบ�ล

๒.	พัฒน�ฐ�นก�รผลิตและบริก�รให้เข้มแข็งและมีเสถียรภ�พบนฐ�นคว�มรู้และคว�มสร้�งสรรค์ของคนไทย	ขย�ยหลัก

ประกันท�งสังคมให้ครอบคลุมประช�ชนทุกคน	สร้�งคว�มมั่นคงด้�นอ�ห�รและพลังง�น	รวมทั้งย�รักษ�โรคจ�กสมุนไพรบน

ฐ�นทรัพย�กรและคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ	พร้อมทั้งปรับโครงสร้�งส�ข�ก�รผลิตและก�รบริโภคของประเทศให้เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม

๓.	สร้�งภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็งส�ม�รถป้องกันและรองรับผลกระทบและคว�มเสี่ยงจ�กวิกฤตเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในอน�คต	

พัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์ให้มีคว�มรู้	และทักษะ	ส�ม�รถรู้เท่�ทันก�รเปลี่ยนแปลงอย่�งมีเหตุผล

วัตถุประสงค์

๑.	พัฒน�ให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่�งสันติ	ดำ�รงชีวิตได้อย่�งปกติสุข	และสังคมมีธรรม�ภิบ�ล

๒.	พัฒน�คน	ชุมชน	และสังคมให้มีคว�มพร้อมเผชิญก�รเปลี่ยนแปลงและอยู่กับก�รเปลี่ยนแปลงได้อย่�งเป็นสุข

๓.	ปรับโครงสร้�งเศรษฐกิจให้เติบโตอย่�งมีคุณภ�พ	สังคมและก�รเมืองมีคว�มมั่นคง	ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อมมี

คว�มอุดมสมบูรณ์	ประเทศมีก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน
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เป้าหมายหลัก

แผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	๑๑	มีเป้�หม�ยหลักที่สำ�คัญ	ดังนี้	

๑.	 สังคมไทยมีคว�มสงบสุขอย่�งมีธรรม�ภิบ�ลเพิ่มขึ้น	

๒.	 ประช�กรไทยทุกคนมีหลักประกันท�งสังคมที่มีคุณภ�พที่ทั่วถึง	

๓.	 เพิ่มผลิตภ�พก�รผลิตรวมและในแต่ละภ�คก�รผลิต	

๔.	 โครงสร้�งเศรษฐกิจมีคว�มสมดุล	เข้มแข็งและพึ่งพ�ตนเองได้	

๕.	 ประเทศไทยมีคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันสูงขึ้น	

๖.	 ทรัพย�กรธรรมช�ติอุดมสมบูรณ์	และคุณภ�พสิ่งแวดล้อมดีขึ้น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	๑๑		ประกอบด้วย	๖	ยุทธศ�สตร์	ดังนี้

๑.	ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม	มุ่งสร้�งคว�มมั่นคงท�งเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยส�ม�รถ

จัดก�รคว�มเสี่ยงและสร้�งโอก�สในชีวิตให้แก่ตนเอง	จัดบริก�รท�งสังคมให้ทุกคนต�มสิทธิพึงมีพึงได้	 เน้นก�รสร้�งภูมิคุ้มกัน

ระดับปัจเจกและสร้�งก�รมีส่วนร่วมในกระบวนก�รตัดสินใจในก�รพัฒน�ประเทศ	เสริมสร้�งพลังให้ทุกภ�คส่วนส�ม�รถเพิ่มท�ง

เลือกก�รใช้ชีวิตในสังคมและสร้�งก�รมีส่วนร่วมในเชิงเศรษฐกิจ	สังคม	และก�รเมืองได้อย่�งมีคุณค่�และศักดิ์ศรี	 รวมทั้งเสริม

สร้�งคว�มสัมพันธ์ของคนในสังคมให้เป็นนำ้�หนึ่งใจเดียวกัน	

๒.	 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน	 ด้วยก�รส่งเสริมคนไทยให้มีก�รเกิดที่มี

คุณภ�พ	มีก�รกระจ�ยที่สอดคล้องกับศักยภ�พและโอก�สของพื้นที่	พัฒน�คุณภ�พคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อก�รเปลี่ยนแปลง

และก�รพัฒน�ประเทศในอน�คต	ส่งเสริมก�รเรียนรู้ตลอดชีวิต	 เสริมสร้�งค่�นิยมและวัฒนธรรมที่ดีง�มของไทยม�ขับเคลื่อน

กระบวนก�รก�รพัฒน�ท�งเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	

๓.	ยุทธศาสตร์การสร้างความสมดุลและมั่นคงของอาหารและพลังงาน	ให้คว�มสำ�คัญกับก�รพัฒน�ทรัพย�กรธรรมช�ติที่

เป็นฐ�นก�รผลิตภ�คเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน	เพิ่มประสิทธิภ�พก�รผลิตภ�คเกษตรและสร้�งมูลค่�	สร้�งคว�มมั่นคงในอ�ชีพ

และร�ยได้ให้แก่เกษตรกร	สร้�งคว�มมั่นคงด้�นอ�ห�รและพลังง�นในระดับครัวเรือนและชุมชน	สร้�งคว�มมั่นคงด้�นพลังง�น

เพื่อสนับสนุนก�รพัฒน�ประเทศและคว�มเข้มแข็งภ�คเกษตร	รวมทั้งปรับระบบบริห�รจัดก�รภ�ครัฐเพื่อเสริมสร้�งคว�มสมดุล

ด้�นอ�ห�รและพลังง�น	

๔.	ยุทธศาสตร์การสร้างเศรษฐกิจฐานความรู้และการสร้างปัจจัยแวดล้อม	 เน้นก�รพัฒน�ภ�คอุตส�หกรรม	พัฒน�

ภ�คบริก�ร	พัฒน�กลุ่มสินค้�เศรษฐกิจสร้�งสรรค์	พัฒน�ภ�คก�รค้�และก�รลงทุน	พัฒน�วิทย�ศ�สตร์	 เทคโนโลยี	วิจัย	และ

นวัตกรรม	พัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�นและระบบโลจิสติกส์	ปฏิรูปกฎหม�ยเศรษฐกิจ	และกฎ	ระเบียบต่�งๆ	ให้เอื้อประโยชน์ต่อก�ร

ประกอบธุรกิจอย่�งเป็นธรรม

๕.	ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในภูมิภาค	ที่เป็นก�รสร้�งคว�มพร้อมในก�รเข้�สู่

ประช�คมอ�เซียน	ก�รขย�ยคว�มร่วมมือภ�ยใต้กรอบคว�มร่วมมือต่�งๆ	ในอนุภูมิภ�คภ�ยใต้อ�เซียนและอนุภูมิภ�คอื่นๆ	ที่ไทย

เป็นภ�คี	ก�รปรับปรุงและเสริมสร้�งคว�มเข้มแข็งของภ�คีก�รพัฒน�ตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถิ่น	สนับสนุนก�รเปิดก�รค้�เสรีและ

ว�งแนวท�งป้องกันผลเสียที่จะเกิดขึ้น	พัฒน�ฐ�นลงทุน	

สร้�งคว�มเป็นหุ้นส่วนท�งเศรษฐกิจในภูมิภ�คด้�น 

ก�รพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์	 ก�รเคลื่อนย้�ยแรงง�น	

และก�รส่งเสริมแรงง�นไทยในต่�งประเทศ	 เสริมสร้�ง 

คว�มร่วมมือที่ดีระหว่�งประเทศเพื่อก�รเจริญเติบโต

ท�งเศรษฐกิจอย่�งมีจริยธรรมไม่ส่งผลกระทบต่อ

สิ่ งแวดล้อม	 ป้องกันภัยจ�กก�รก่อก�รร้ �ยและ

อ�ชญ�กรรม	ย�เสพติด	ภัยพิบัติ	 และเชื้อโรค	รวมทั้ง 

บูรณ�ก�รทุกภ�คส่วนเพ่ือพัฒน�นโยบ�ยและยุทธศ�สตร์ 

ก�รรักษ�ผลประโยชน์ของช�ติทั้งท�งบกและท�งทะเล	
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๖.	ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	มุ่งอนุรักษ์	ฟื้นฟู	และสร้�งคว�มมั่นคงของ

ฐ�นทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม	ปรับกระบวนทัศน์ก�รพัฒน�และพฤติกรรมก�รบริโภคสู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 

เพ่ิมประสิทธิภ�พก�รใช้ทรัพย�กรของภ�คก�รผลิต	และบริก�รเพ่ือนำ�ไปสู่สังคมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม	จัดก�รส่ิงแวดล้อมเมือง 

และโครงสร้�งพื้นฐ�น	ยกระดับขีดคว�มส�ม�รถในก�รปรับตัวรับมือกับก�รเปลี่ยนแปลงภูมิอ�ก�ศ	เพื่อให้สังคมมีคว�มยืดหยุ่น

และมีภูมิคุ้มกัน	รวมทั้ง	พัฒน�ก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรให้มีประสิทธิภ�พ	โปร่งใสและเป็นธรรม

สศช.	 ได้นำ�เสนอ	“ทิศท�งของแผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ	 ฉบับที่	 ๑๑”	ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทร�บ 

คว�มก้�วหน้�ก�รดำ�เนินง�น	ขณะนี้	สศช.	อยู่ระหว่�งก�รยกร่�งร�ยละเอียดของแต่ละยุทธศ�สตร์เพื่อจัดทำ�เป็นร่�งแผนพัฒน�ฯ	 

ฉบับที่	๑๑	 โดยดำ�เนินก�รภ�ยใต้กลไก	๒	ระดับ	คือ	คณะอนุกรรมก�ร	๔	ชุด	ที่แต่งตั้งขึ้นภ�ยใต้คณะกรรมก�ร	สศช.	 เพื่อ 

ยกร่�งร�ยละเอียดของยุทธศ�สตร์ด้�นเศรษฐกิจ	สังคม	ทรัพย�กรธรรมช�ติ	และสิ่งแวดล้อม	และก�รบริห�รจัดก�รแผนพัฒน�ฯ	

ฉบับที่	๑๑	สู่ก�รปฏิบัติ	นอกจ�กนี้	มีคณะกรรมก�รจัดทำ�แผนพัฒน�ฯ	ฉบับที่	๑๑	และคณะทำ�ง�นฯ	ยกร่�งแผนฯ	ซึ่งเป็นกลไก

ภ�ยใน	สศช.	มีหน้�ที่กำ�กับ	และเรียบเรียงแผนพัฒน�ฯ	ฉบับที่	๑๑	ให้แล้วเสร็จภ�ยในกรอบระยะเวล�ที่กำ�หนด

ทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	สยามมกุฎราชกุมาร

สมเด็จพระบรมโอรส�ธิร�ชฯ	ทรงมีพระร�ชดำ�ริให้ดำ�เนินโครงก�รทุนก�รศึกษ�สมเด็จพระบรมโอรส�ธิร�ชฯ	สย�มมกุฎร�ชกุม�ร	 

ขึน้เมือ่ป	ี๒๕๕๒		ดว้ยพระร�ชปณธิ�นทีมุ่ง่สร�้งคว�มรู	้สร�้งโอก�สแกเ่ย�วชนไทยทีม่ฐี�นะย�กจน	มคีว�มย�กลำ�บ�ก	แตป่ระพฤตดิ	ี 

มีคว�มส�ม�รถในก�รศึกษ�	 ให้ได้รับโอก�สท�งก�รศึกษ�ที่มั่นคงและต่อเนื่องในระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย	 จนสำ�เร็จ 

ก�รศึกษ�ในระดับปริญญ�ตรี	ซึ่งในปี	๒๕๕๓		พระองค์ทรงมีพระร�ชดำ�ริให้จัดตั้งเป็น	“มูลนิธิทุนก�รศึกษ�พระร�ชท�นสมเด็จ

พระบรมโอรส�ธริ�ชฯ	สย�มมกฎุร�ชกมุ�ร”		โดยพระองคท์รงเปน็องคป์ระธ�นกรรมก�ร	และพระเจ�้วรวงศเ์ธอ	พระองคเ์จ�้ศรรีศัมิ	์ 

พระวรช�ย�ฯ	ทรงเป็นองค์รองประธ�น		และทรงให้นำ�โครงก�รทุนก�รศึกษ�ฯ	ม�อยู่ภ�ยใต้ก�รดำ�เนินง�นของมูลนิธิด้วย
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ก�รดำ�เนินง�นโครงก�รทุนก�รศึกษ�ฯ	ภ�ยใต้มูลนิธิฯ	 คณะกรรมก�รมูลนิธิฯ	 และคณะกรรมก�รบริห�รจัดก�รทุน

พระร�ชท�น	เป็นก�รดำ�เนินง�นร่วมกันของสำ�นักง�นร�ชเลข�นุก�รในพระองค์ฯ	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งช�ติ	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	กระทรวงมห�ดไทย	และกระทรวงก�รพัฒน�สังคมและคว�ม 

มั่นคงของมนุษย์	ร่วมประส�นดำ�เนินง�นกับคณะกรรมก�รระดับจังหวัด	โดยมีผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดเป็นประธ�น	และผู้อำ�นวยก�ร 

เขตพื้นที่ก�รศึกษ�เขต	๑	 เป็นฝ่�ยเลข�นุก�ร	 	 ได้น้อมรับพระร�ชดำ�ริไปดำ�เนินก�รกำ�หนดหลักเกณฑ์ก�รพระร�ชท�นและ 

วิธีก�รกลั่นกรอง	คัดเลือก	คัดสรรนักเรียนที่มีคุณสมบัติเหม�ะสม	มีฐ�นะย�กจน	ย�กลำ�บ�กและเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี	ประพฤติดี	 

ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรมและศีลธรรม	 เพื่อรับทุนก�รศึกษ�พระร�ชท�นในระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ยส�ยส�มัญและ 

ส�ยอ�ชีพ	 	ต่อเนื่องไปจนจบก�รศึกษ�ในระดับปริญญ�ตรี	 ในส�ข�ที่สอดคล้องกับคว�มรู้	คว�มส�ม�รถและคว�มต้องก�รของ 

ผู้เรียนแต่ละคน

ก�รดำ�เนินง�นในปี	๒๕๕๓		ส�ม�รถคัดเลือก	คัดสรรนักเรียนผู้สมควรได้รับพระร�ชท�นทุนรุ่น	๒	ปีก�รศึกษ�	๒๕๕๓	จ�ก

ทุกจังหวัดทั่วประเทศจังหวัดละ	๒	ร�ย	รวม	๑๕๒	ร�ย		เป็นช�ยและหญิงเท่�ๆ	กัน	โดยเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย

ส�ยส�มัญ	๑๓๙	ร�ย		ส�ยอ�ชีพ	๑๓	ร�ย		ซึ่งนักเรียนทุนพระร�ชท�นทั้ง	๑๕๒	ร�ยเหล่�นี้ได้เข้�เฝ้�ฯ	รับพระร�ชท�นทุนไป

แล้ว		เมื่อวันพุธที่	๒๘	กรกฎ�คม	๒๕๕๓	ในวโรก�สคล้�ยวันพระร�ชสมภพสมเด็จพระบรมโอรส�ธิร�ชฯ	สย�มมกุฎร�ชกุม�ร

การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมสาขาโลจิสติกส์	ระยะที่	๓	

สศช.	ได้จัดทำ�แผนยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�ระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยฉบับที่	๑	(พ.ศ.	๒๕๕๐-๒๕๕๔)		ที่มีเป้�หม�ยหลัก	 
คือ	 	ก�รลดต้นทุนโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภ�พ	และก�รสร้�งมูลค่�เพิ่มท�งเศรษฐกิจจ�กอุตส�หกรรมโลจิสติกส์และอุตส�หกรรม
ต่อเนื่อง	 	 โดยมุ่งเน้นก�รพัฒน�ใน	๕	ประเด็นยุทธศ�สตร์	 ได้แก่	 	 (๑)	ก�รเพิ่มประสิทธิภ�พระบบโลจิสติกส์ในภ�คก�รผลิต		 
(๒)	ก�รปรับปรุงระบบโครงข่�ยขนส่งและโลจิสติกส์		(๓)	ก�รพัฒน�ธุรกิจผู้ให้บริก�รโลจิสติกส์		(๔)	ก�รปรับปรุงประสิทธิภ�พ
ระบบอำ�นวยคว�มสะดวกท�งก�รค้�	 	 และ	 (๕)	 ก�รพัฒน�กำ�ลังคนและข้อมูลด้�นโลจิสติกส์	 	 ซึ่ง	 ค.ร.ม.	 ได้อนุมัติแผน 
ยุทธศ�สตร์ฯ	เมื่อวันที่	๒๗	กุมภ�พันธ์	๒๕๕๐		

สศช.	 ในฐ�นะฝ่�ยเลข�นุก�รคณะกรรมก�รพัฒน�ระบบก�รบริห�รจัดก�รขนส่งสินค้�และบริก�รของประเทศ	 (กบส.)		
ได้พัฒน�ระบบข้อมูลต้นทุนโลจิสติกส์ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ	 (GDP)	 	 โดยอ้�งอิงแบบจำ�ลองส�กลของประเทศ
สหรัฐอเมริก�		เพื่อใช้เป็นตัวชี้วัดประเมินขีดคว�มส�ม�รถและสมรรถนะของระบบโลจิสติกส์ในระดับมหภ�คในปี	๒๕๕๑		พบว่� 
ประเทศไทยมีต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ	GDP	ประม�ณ	๑.๗	ล้�นล้�นบ�ท	คิดเป็นสัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ในประเทศ	 เท่�กับร้อยละ	๑๘.๖	ต่อ	GDP	ลดลงเล็กน้อยจ�กร้อยละ	๑๘.๘	ต่อ	GDP	ในปี	๒๕๕๐		 โดยยังมีต้นทุนค่�ขนส่ง	 
(ร้อยละ	๙.๑	ของ	GDP)	และต้นทุนก�รเก็บรักษ�สินค้�คงคลัง	(ร้อยละ	๗.๘	ของ	GDP)	เป็นองค์ประกอบหลัก	

สศช.	ยังได้พัฒน�แบบจำ�ลองก�รคำ�นวณข้อมูลต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ	GDP	ของประเทศไทย	 	 ให้มีคว�มแม่นยำ�และเหม�ะ
สมกับลักษณะธุรกิจของประเทศไทยม�กขึ้น	มีก�รจัดเก็บข้อมูลปฐมภูมิด้�นโลจิสติกส์ที่ยังไม่เคยมีก�รสำ�รวจและรวบรวมข้อมูล 
ในระดับประเทศม�ก่อน	 	 โดยดำ�เนินโครงก�รศึกษ�ก�รเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันของอุตส�หกรรมโลจิสติกส์ไทย	 
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ม�อย่�งต่อเนื่องตั้งแต่ระยะที่	๑	จนถึงระยะที่	๓		เพื่อทบทวน	ปรับปรุงคุ้มรวมของส�ข�โลจิสติกส์ในด้�นก�รขนส่ง	และด้�นก�ร
เก็บรักษ�สินค้�คงคลัง	ก�รสำ�รวจข้อมูลต้นทุนก�รบริห�รจัดก�รโลจิสติกส์		และก�รสำ�รวจข้อมูลต้นทุนก�รบริห�รจัดก�รสินค้�
คงคลังของผู้ประกอบก�รไทย		ต�มลำ�ดับ

ผลก�รศึกษ�ต้นทุนก�รถือครองสินค้�คงคลังของประเทศไทย	พบว่�	วิธีก�รห�ค่�เฉลี่ยแบบเรข�คณิต	(Geometric	Means)	
จำ�แนกต�มกลุ่มอุตส�หกรรมและต�มขน�ดของบริษัท	 เป็นวิธีที่มีคว�มเหม�ะสมม�กที่สุด	และส�ม�รถสรุปผลก�รประม�ณก�ร
ต้นทุนก�รถือครองสินค้�คงคลังของไทยในปี	๒๕๕๑	ได้ประม�ณ	๑๕๕,๗๗๗	ล้�นบ�ท	หรือร้อยละ	๑.๗๒	ของผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศ	หรือคิดเป็นค่�เสียโอก�สท�งก�รเงินร้อยละ	๕.๒๑		แตกต่�งจ�กสมมติฐ�นในแบบจำ�ลองที่	สศช.	ใช้	ซึ่งเท่�กับ 
ร้อยละ	๑๙	อย่�งมีนัยสำ�คัญ	(อ้�งอิงจ�กวิธี	CASS	Method	ของประเทศสหรัฐอเมริก�)		อย่�งไรก็ต�ม	ยังไม่ส�ม�รถดำ�เนินก�ร
ปรับสมมติฐ�นดังกล่�วได้	 เนื่องจ�กข้อมูลก�รสำ�รวจแสดงให้เห็นว่�	ผู้ประกอบก�รส่วนใหญ่ของไทยโดยเฉพ�ะในกิจก�รขน�ด
กล�งและขน�ดย่อม	ไม่มีก�รเก็บข้อมูลอย่�งเป็นระบบไม่ว่�จะเป็นค่�ภ�ษีสินค้�	ค่�เสื่อมร�ค�	ค่�สินค้�หมดสมัย/เสื่อมสภ�พ	
หรือค่�ประกันภัยสินค้�	จึงมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้ดำ�เนินก�รศึกษ�ข้อมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับร�ยละเอียดค่�ใช้จ่�ยของร�ยก�ร 
ดังกล่�วซึ่งเกี่ยวข้องกับก�รถือครองสินค้�คงคลังที่เหม�ะสมของไทยต่อไป	

แนวทางการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ	

คณะกรรมก�รรัฐมนตรีเศรษฐกิจ	 (รศก.)	มีมติเมื่อ	วันที่	๓๐	กันย�ยน	๒๕๕๒		มอบหม�ย	สศช.	ดำ�เนินก�รศึกษ�ทิศท�ง

ก�รพัฒน�เศรษฐกิจและภ�คอุตส�หกรรมของประเทศ	 เชื่อมโยงกับก�รพัฒน�พื้นที่เศรษฐกิจ	 	สศช.	 ได้ศึกษ�ทิศท�งก�รพัฒน�

เศรษฐกิจ	ภ�คอุตส�หกรรม	สิ่งแวดล้อม	และชุมชนยั่งยืนของไทย	และวันที่	๒๒	มิถุน�ยน	๒๕๕๓		คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทร�บ

แนวท�งก�รพัฒน�เมืองอุตส�หกรรมนิเวศต�มที่	สศช.	 เสนอผลก�รศึกษ�ต่อคณะกรรมก�รร่วมภ�ครัฐและเอกชนในก�รแก้ไข

ปัญห�ท�งเศรษฐกิจ	(กรอ.)	เมื่อวันที่	๑๔	มิถุน�ยน	๒๕๕๓		ประกอบด้วย	

๑.	 ทิศทางการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ	 	ก�รพัฒน�อุตส�หกรรมในอน�คตจะเน้นก�รยกระดับอุตส�หกรรมเดิมที่มี

ศักยภ�พ	สู่อุตส�หกรรมฐ�นปัญญ�	 (Intellectual	based	 Industry)	 เป็นมิตรกับชุมชน	 	พัฒน�อุตส�หกรรมใหม่ที่สะอ�ด	

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	และมีมูลค่�สูง	 	 ให้มีก�รจัดพื้นที่/เขตอุตส�หกรรม	 เพื่อให้อุตส�หกรรมเดิมที่จะขย�ยก�รผลิตและ

อุตส�หกรรมใหม่ที่กำ�ลังจะเกิดมีลักษณะรวมกลุ่มคลัสเตอร์	 เพื่อบริห�รจัดก�รระบบก�รผลิตและบริก�รแบบพึ่งพ�อ�ศัยซึ่งกัน

และกัน		ตลอดจนให้องค์กรเอกชนเหล่�นี้มีคว�มรับผิดชอบต่อสังคม		เพื่อสร้�งก�รยอมรับและอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่�งยั่งยืน

๒.	 กรอบแนวคิดและขั้นตอนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศของไทย 

 ๒.๑	 กรอบแนวคิดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ	อยู่บนพื้นฐ�นของคว�มสมดุลและบูรณ�ก�รใน	๓	มิติ	ทั้ง

เศรษฐกิจ	สังคม	และส่ิงแวดล้อม	โดยมีหลักสำ�คัญ	๓	ประก�ร	คือ		(๑)	ก�รมุ่งสู่สังคมค�ร์บอนตำ�่		(๒)	ก�รมีส่วนร่วมของทุกภ�คส่วน		 

และ	(๓)	ก�รใช้หลักก�รพัฒน�คลัสเตอร์อุตส�หกรรมนิเวศ	
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 ๒.๒	 ขั้นตอนของการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ	 	แบ่งออกเป็น	๓	ขั้นตอนคือ		ขั้นแรก	ประก�ศเป็นเขตรักษ�

สิ่งแวดล้อม	 เพื่อลดและป้องกันผลกระทบสู่ภ�ยนอก	 เป็นก�รพัฒน�อุตส�หกรรมนิเวศแบบกึ่งปิดกึ่งเปิด	 	ขั้นที่สอง	ยกระดับ

ประก�ศเป็นเขตปลอดมลพิษหรือเขตสีเขียว	ยังคงพัฒน�อุตส�หกรรมนิเวศแบบกึ่งปิดกึ่งเปิด	แต่จะเข้มงวดม�กขึ้น	และให้คว�ม

สำ�คัญก�รร่วมมือทั้งระหว่�งผู้ประกอบก�รภ�ยในกลุ่มและระหว่�งกลุ่มอุตส�หกรรม	รวมทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภ�คก�รผลิต

และบริก�รในแต่ละพื้นที่	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พและเพิ่มมูลค่�ให้กับสินค้�และบริก�ร	รวมทั้งจะนำ�ไปสู่ก�รเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถ

ในก�รแข่งขันเชิงธุรกิจ		ขั้นที่ส�ม	ประก�ศเป็นเขตเมืองอุตส�หกรรมนิเวศ	เน้นพัฒน�อุตส�หกรรมนิเวศแบบปิดวงจร	เป็นระบบ	

Industrial	Symbiosis	ที่เต็มรูปแบบ	มีก�รปล่อยมลพิษเป็นศูนย์	 เพื่อสร้�งสังคมค�ร์บอนตำ่�	 โดยจะขย�ยคว�มร่วมมือในพื้นที ่

ระหว่�งผู้ประกอบก�รภ�คก�รผลิตและบริก�ร	กับองค์กรส่วนท้องถ่ินหรือชุมชน	เพ่ือพัฒน�เป็นเครือข่�ยเมืองอุตส�หกรรมนิเวศ

๓.	 แนวทางการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ

 ๓.๑	 กำาหนดแผนที่นำาทางพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศในระดับพื้นที่	 โดยใช้กรอบแนวคิดก�รพัฒน�เมือง

อุตส�หกรรมนิเวศ	ที่เน้นหลักก�รสังคมที่ปล่อยค�ร์บอนสู่สิ่งแวดล้อมตำ่�	ก�รมีส่วนร่วมของทุกภ�คี	 ใช้หลักก�รพัฒน�คลัสเตอร์

อุตส�หกรรมนิเวศ	 	และกำ�หนดขั้นตอนของก�รพัฒน�เมืองอุตส�หกรรมนิเวศ	 	ซึ่งส�ม�รถดำ�เนินก�รอย่�งเป็นลำ�ดับขั้นหรือ 

จะดำ�เนินก�รแบบก้�วกระโดด	

 ๓.๒	 กำาหนดมาตรการในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาต	ิคุณภาพสิ่งแวดล้อม	และสุขภาพ	 ในระดับพื้นที่

ให้ชัดเจน	 	 โดยเร่งศึกษ�และปรับปรุงและผลักดันม�ตรก�รเดิมที่มีอยู่	 ให้เอื้อต่อก�รพัฒน�เมืองอุตส�หกรรมนิเวศ	และพัฒน�

ม�ตรก�รที่สร้�งแรงจูงใจท�งเศรษฐศ�สตร์และสังคมรูปแบบใหม่ในระดับพื้นที่	 เช่น	ส่งเสริมจัดตั้งกองทุนเพื่อก�รพัฒน�เมือง

อุตส�หกรรมนิเวศ	เป็นต้น

 ๓.๓	 ทบทวน	 กฎระเบียบอื่นๆ	ที่เอื้อต่อการพัฒนาเมือง/เขต/พื้นที่นิเวศ	 ในทุกด้�นที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 ด้�น

สิ่งแวดล้อม	ด้�นก�รพัฒน�พื้นที่	และด้�นก�รพัฒน�ภ�คก�รผลิตและบริก�ร	

๔.	 การจัดลำาดับความสำาคัญของพื้นที่	เพื่อการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ

 ๔.๑	 หลักเกณฑ์การประเมินศักยภาพของพื้นที่	ประกอบด้วยคว�มหน�แน่นของก�รพัฒน�อุตส�หกรรมในระดับ

พื้นที่	คว�มพร้อมด้�นโครงสร้�งพื้นฐ�น	 (ขนส่ง	พลังง�น	และนำ้�)	คว�มส�ม�รถในก�รรองรับและปรับตัวของวงจรธรรมช�ติใน

แต่ละพื้นที่		
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 ๔.๒	 พื้นที่โครงการนำาร่อง	 	 พื้นที่ที่ควรเร่งดำ�เนินก�รมีดังนี้	 (๑)	พื้นที่ที่มีการใช้เพื่อการอุตสาหกรรมเต็ม

ศักยภาพ	 ได้แก่	กรุงเทพและปริมณฑล	 (สมุทรปร�ก�ร	สมุทรส�คร	ปทุมธ�นี)	พื้นที่ช�ยฝั่งทะเลตะวันออก	 (ชลบุรี	 ระยอง)	

และพระนครศรีอยุธย�	 (๒)	พื้นที่ที่มีการใช้เพื่อการอุตสาหกรรม	แต่ยังมีศักยภาพรองรับการพัฒนา	 ได้แก่	สระบุรี	 	ร�ชบุรี	

นครปฐม	ฉะเชิงเทร�	นนทบุรี	นครร�ชสีม�	สงขล�	ลำ�พูน	และแพร่	(๓)	พื้นที่ที่มีศักยภาพรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม	ได้แก่

ประจวบคีรีขันธ์	ยะล�	ชุมพร	แม่ฮ่องสอน	หนองค�ย	และมุกด�ห�ร

๕.	 กลไกในการขับเคลื่อน	มี	๓	ระดับคือ	(๑)	ใช้กลไกระดับชาติที่มีอยู่	ได้แก่คณะกรรมก�รพัฒน�อุตส�หกรรมแห่งช�ติ		

(กอช.)	 โดยมีรองน�ยกรัฐมนตรี	 (ไตรรงค์	สุวรรณคีรี)	 เป็นประธ�น	และมีผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเศรษฐกิจอุตส�หกรรม	 เป็น

กรรมก�รและเลข�นุก�ร	 เพื่อกำ�กับดูแลท�งด้�นนโยบ�ยและแผนในภ�พรวมของก�รพัฒน�เมืองอุตส�หกรรมนิเวศ	 (๒)	จัดตั้ง

คณะกรรมการในระดับพื้นที่/ภาค	 โดยปรับเปลี่ยนองค์ประกอบและอำ�น�จหน้�ที่ของคณะกรรมก�รในระดับพื้นที่ที่มีอยู่	 รวม

ทั้งจัดตั้งคณะกรรมก�รในพื้นที่เฉพ�ะให้ส�ม�รถบริห�รและกำ�กับดูแลพื้นที่ที่กำ�หนดเป็นเขตอุตส�หกรรมนิเวศ	รวมทั้งจัดทำ�

แผนง�น/โครงก�ร	โดยผ่�นก�รมีส่วนร่วมจ�กทุกภ�คส่วน	(๓)	จัดตั้งคณะกรรมการในระดับเมือง/ชุมชน	 โดยปรับเปลี่ยนองค์

ประกอบและอำ�น�จหน้�ที่ของคณะกรรมก�รในระดับเมืองที่มีอยู่	และจัดตั้งคณะกรรมก�รในระดับเมือง	 เพื่อบริห�รและกำ�กับ

ดูแลพื้นที่ที่กำ�หนดเป็นเมือง/ชุมชนนิเวศ	รวมทั้งจัดทำ�แผนง�น/โครงก�ร	โดยผ่�นก�รมีส่วนร่วมจ�กทุกภ�คส่วน	

แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพของประเทศ

สศช.	 ได้ศึกษ�แนวท�งก�รพัฒน�แหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภ�พของประเทศและคณะกรรมก�ร	กรอ.	 ได้มีมติเห็นชอบ

แนวท�งต�มที่	สศช.	 เสนอ	เมื่อวันที่	๑๙	เมษ�ยน	๒๕๕๓		พร้อมทั้งมอบหม�ยให้กระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ�	นำ�ข้อเสนอ

แหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภ�พและแนวท�งก�รพัฒน�แหล่งท่องเที่ยว	และคว�มเห็นของคณะกรรมก�ร	กรอ.	ไปประกอบก�รจัดทำ�

แผนปฏิบัติก�รพัฒน�แหล่งท่องเที่ยวของประเทศต่อไป	และคณะรัฐมนตรี	ได้มีมติเห็นชอบต�มมติคณะกรรมก�ร	กรอ.	ดังกล่�ว	

เมื่อวันที่	๒๗	เมษ�ยน	๒๕๕๓	โดยมีส�ระสำ�คัญพอสรุปได้ดังนี้คือ

๑.	 สถานภาพแหล่งท่องเที่ยวของประเทศ	แหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศมีจำ�นวนทั้งสิ้น	๒,๑๕๔	แหล่ง	โดยจำ�แนกประเภท

ต�มม�ตรฐ�นแหล่งท่องเที่ยวได้	๗	ประเภท	ได้แก่		(๑)	แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	๖๓	แหล่ง		(๒)	แหล่งท่องเที่ยวท�งธรรมช�ติ	

๘๑๖	แหล่ง	 	 (๓)	แหล่งท่องเที่ยวท�งประวัติศ�สตร	์๖๔๓	แหล่ง	 	 (๔)	แหล่งท่องเที่ยวท�งวัฒนธรรม	๒๙๙	แหล่ง	 	 (๕)	แหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงสุขภ�พนำ้�พุร้อน	๓๑	แหล่ง	 	 (๖)	แหล่งท่องเที่ยวท�งศิลปะวิทย�ก�ร	๘๕	แหล่ง	 	และ	 (๗)	แหล่งท่องเที่ยวเพื่อ

นันทน�ก�ร	๒๑๗	แหล่ง		พร้อมทั้งได้ทำ�ก�รประเมินศักยภ�พของแหล่งท่องเที่ยวในเชิงกลุ่มพื้นที่	โดยส�ม�รถจำ�แนกออกได้เป็น	

๑๔	กลุ่มท่องเที่ยว	
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๒.	 แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ

 (๑)	 แหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและภาคเหนือตอนบน	 	๔	แหล่ง	 ได้แก่	 เมืองแม่ฮ่องสอน	 เมืองป�ย	

เมืองเชียงแสน	และนำ้�พุร้อน		

 (๒)	 แหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	 	๓	แหล่ง	 ได้แก่	 อุทย�นประวัติศ�สตร์สุโขทัย	

อุทย�นประวัติศ�สตร์ศรีสัชน�ลัย	และอุทย�นประวัติศ�สตร์กำ�แพงเพชร		

	 (๓)	 แหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต	้	๖	แหล่ง	ได้แก่	ปร�ส�ทหินพิม�ย	ปร�ส�ทเข�พนมรุ้ง	ปร�ส�ทหินเมืองตำ่�	

ปร�ส�ทศรีขรภูมิ	ปร�ส�ทหินวัดสระกำ�แพงใหญ่	และปร�ส�ทเข�พระวิห�ร		

 (๔)	 แหล่งท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่นำ้าโขง	 	 ๕	 แหล่ง	 ได้แก่	 เมืองหนองค�ย	 เมืองนครพนม	 เมืองโขงเจียม	

เมืองเชียงค�น	และกลุ่มภูจังหวัดเลย		

 (๕)	 แหล่งท่องเท่ียววิถีชีวิตลุ่มแม่นำา้ภาคกลาง		๓	แหล่ง	ได้แก่	ตล�ดนำ�้ดำ�เนินสะดวก	ตล�ดนำ�้อัมพว�	ตล�ดเก่�ส�มชุก	

 (๖)	 แหล่งท่องเที่ยว	Active	Beach		๒	แหล่ง		ได้แก่		หมู่เก�ะช้�งและพื้นที่เชื่อมโยง		และเมืองพัทย�และหมู่เก�ะ

ใกล้เคียง		

 (๗)	 แหล่งท่องเที่ยว	Royal	Coast		๖	แหล่ง	ได้แก่		อุทย�นประวัติศ�สตร์พระนครคีรี	พระร�มร�ชนิเวศน์	(พระร�ชวัง

บ้�นปืน)	 	อุทย�นแห่งช�ติแก่งกระจ�น	 	อุทย�นแห่งช�ติเข�ส�มร้อยยอด	 	อุทย�นแห่งช�ติหมู่เก�ะชุมพร	 	แหล่งนำ้�พุร้อน	 

จังหวัดระนอง		

 (๘)	 แหล่งท่องเที่ยวมหัศจรรย์สองสมุทร	แหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภ�พและเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักด้�นช�ยฝั่ง

ทะเลอ่�วไทย		ได้แก่		เก�ะสมุยและเก�ะบริว�ร	(เก�ะพะงัน	หมู่เก�ะอ่�งทอง	เก�ะเต่�)		

๓.	 ลำาดับความสำาคัญของแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ	แหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภ�พทั้ง	๘	กลุ่มท่องเที่ยวดังกล่�ว	ส�ม�รถ

นำ�ม�จัดลำ�ดับคว�มสำ�คัญโดยพิจ�รณ�จ�กสภ�พคว�มรุนแรงของปัญห�	ศักยภ�พและคว�มพร้อมของแหล่งท่องเท่ียว	คว�มต้องก�ร 

ของตล�ดและท้องถิ่น	และนโยบ�ยเร่งด่วนของรัฐบ�ล	จำ�แนกออกได้เป็น	๓	กลุ่ม	ดังนี้

 ๓.๑	 แหล่งท่องเที่ยวหลักที่อยู่ในภาวะเสื่อมโทรม	 ได้แก่	 แหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มท่องเที่ยวมหัศจรรย์สองสมุทร	

(เก�ะสมุย)	และกลุ่มท่องเที่ยว	Active	Beach	(เมืองพัทย�	หมู่เก�ะช้�งและพื้นที่เชื่อมโยง)

 ๓.๒	 แหล่งท่องเที่ยวที่กำาลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน	ได้แก่	แหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มท่องเที่ยววิถี

ชีวิตลุ่มแม่นำ้�ภ�คกล�ง	กลุ่มท่องเที่ยว	Royal	Coast	และกลุ่มท่องเที่ยวอ�รยธรรมล้�นน�	(เมืองป�ย	จังหวัดแม่ฮ่องสอน)

 ๓.๓	 แหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ	ที่มีศักยภาพส่งเสริมให้เป็นเส้นทางท่องเที่ยว	 ได้แก่	แหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มท่องเที่ยว

อ�ยธรรมล้�นน�	 (เมืองแม่ฮ่องสอน	 เมืองเชียงแสน	นำ้�พุร้อน)	กลุ่มท่องเที่ยวมรดกโลกเชื่อมโยงก�รท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	กลุ่ม 

ท่องเที่ยวอ�รยธรรมอีส�นใต้	และกลุ่มท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่นำ้�โขง

๔.	 บทบาทของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	หน่วยง�นหลักที่มีบทบ�ทสำ�คัญต่อก�ร

พัฒน�แหล่งท่องเที่ยว	ในฐ�นะหน่วยง�นเจ้�ของพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลัก	ประกอบด้วย	๗	หน่วยง�น	โดยส�ม�รถจำ�แนก

ออกต�มภ�รกิจที่เกี่ยวข้องกับก�รพัฒน�แหล่งท่องเที่ยวได้	๓	กลุ่มง�น	ดังนี้	

 ๔.๑	 งานการออกแบบและวิจัยเพื่อพัฒนา	ได้แก่	สำ�นักง�นพัฒน�ก�รท่องเที่ยว	กรมอุทย�นแห่งช�ติ	สัตว์ป่�	และ

พันธ์ุพืช	และกรมศิลป�กร	

 ๔.๒	 งานด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	 ได้แก่	กรมส่งเสริมก�รปกครองท้องถิ่น	และองค์ก�รบริห�รก�รพัฒน�

พื้นที่พิเศษเพื่อก�รท่องเที่ยวอย่�งยั่งยืน	(องค์ก�รมห�ชน)	

 ๔.๓	 งานด้านการตลาด	ได้แก่	ก�รท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	และสภ�อุตส�หกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

การพัฒนาทุนทางสังคมและทรัพยากรมนุษย์

สศช.	 ได้มอบหม�ยให้	สถ�บันบัณฑิตบริห�รธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย	 เป็นที่ปรึกษ�โครงก�รดำ�เนินก�ร

ศึกษ�เรื่อง	“ก�รพัฒน�ทุนท�งสังคมและทรัพย�กรมนุษย์”	 	 โดยครอบคลุมใน	๔	ประเด็นหลัก	คือ	 	 (๑)	คว�มมั่นคงท�งด้�น

เศรษฐกิจและสังคม		(๒)	คว�มสม�นฉันท์ในสังคม	(๓)	ก�รสร้�งโอก�สอย่�งเป็นธรรม		และ	(๔)	ก�รเสริมสร้�งพลังท�งสังคม	ที่

นำ�ไปสู่ก�รกำ�หนดกรอบพื้นฐ�นก�รพัฒน�ที่สำ�คัญของประเทศ	
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ผลก�รศึกษ�สภ�พปัญห�และก�รพัฒน�สังคมและทุนมนุษย	์ 	พบว่�ปัญห�ของสังคมไทยเมื่อมองจ�กแนวคิด	คือ	 	ปัญหา

การกระจายทรัพยากรท่ีไม่เป็นธรรม	โอกาสและการเข้าถึงท่ีไม่เป็นธรรม	ของกลุ่มคนช�ยขอบของสังคม	จ�กก�รใช้สิทธิพ้ืนฐ�น

ของก�รเป็นพลเมือง	และก�รเข้�ถึงบริก�รส�ธ�รณะ	 	การขาดความเชื่อมั่นในกลไกภาครัฐ	ส่งผลให้เกิดปัญห�ก�รแตกแยก

หรือก�รแบ่งขั้วในสังคม		ความไม่เป็นธรรมในเชิงอำานาจ	และก�รปิดกั้นศักยภ�พของกลุ่มคนช�ยขอบของสังคม		ซึ่งได้สะท้อน

ให้เห็นถึงคว�มจำ�เป็นที่จะต้องมีก�รปรับกระบวนทรรศน์ของก�รพัฒน�		โดยมุ่งเน้นที่ก�รพัฒน�เพื่อแก้ปัญห�ในระดับโครงสร้�ง

ที่เป็นฐ�นร�กของสังคมไทยให้มีคว�มเข้มแข็ง	พร้อมกับปรับสมดุลต่�งๆ	ของสังคมเพื่อให้สังคมใหม่นี้เอื้อต่อก�รพัฒน�ทุนมนุษย์

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ยในก�รพัฒน�คุณภ�พสังคมและทุนมนุษย์	 จำ�แนกออกเป็น	๔	ด้�นต�มลักษณะคุณภ�พสังคม 

ทั้ง	๔	ด้�น	ได้แก่		

๑.	 แนวทางการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคม	 โดยก�รปรับโครงสร้�งก�รกระจ�ยร�ยได้และปัจจัยก�รผลิต		

ยกระดับม�ตรฐ�นก�รให้บริก�รพื้นฐ�นท�งสังคมและก�รส่งเสริมบทบ�ทภ�คีในก�รจัดสรรสวัสดิก�รสังคม	 	และส่งเสริมก�ร

สร้�งร�ยได้ประช�กร		

๒.	 แนวทางการสร้างความเป็นธรรมในฐานะสมาชิกของสังคมให้กับคนทุกกลุ่มโดยไม่แบ่งแยก	 โดยก�รเพิ่มคุณภ�พ

และโอก�สในก�รเข้�ถึงบริก�รของภ�ครัฐ	 	ปรับปรุงโครงสร้�งเพื่อขย�ยสิทธิก�รเข้�ถึงทรัพย�กรธรรมช�ติของประช�ชน		

เสริมสร้�งหลักประกันท�งสังคมให้กับแรงง�นนอกระบบและแรงง�นต่�งด้�ว	 	 ก�รช่วยเหลือท�งสังคมเพื่อสร้�งแต้มต่อ 

กับกลุ่มผู้ด้อยโอก�สและคนช�ยขอบ		

๓.	 แนวทางการสรา้งความสมานฉนัทข์องสงัคม	โดยก�รพฒัน�และยกระดบัศกัยภ�พทนุมนษุยใ์นระดบัปจัเจก		เสรมิสร�้ง

คว�มรู้ด้�นสิทธิและหน้�ที่ของพลเมืองต�มวิถีประช�ธิปไตย	 	ส่งเสริมให้ชุมชนเข้�ม�มีส่วนร่วมตัดสินใจในก�รกำ�หนดทิศท�ง

ก�รพัฒน�และก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรในท้องถิ่น	 	 รวมทั้งเสริมสร้�งพลังชุมชน	 โดยก�รสนับสนุนกระบวนก�รต�มหลัก

ประช�ธิปไตยท�งตรง		

๔.	 แนวทางการเสริมสร้างพลังทางสังคม	 โดยปรับเปลี่ยนแนวคิดก�รบริห�รจัดก�รภ�ครัฐและเอกชนเพื่อเสริมสร้�ง

ธรรม�ภิบ�ลและคว�มยุติธรรม	 	สร้�งแนวท�งก�รบริห�รจัดก�รคว�มขัดแย้งและข้อพิพ�ทระหว่�งภ�คี	 	ปลูกฝังและสร้�ง

จิตสำ�นึกส�ธ�รณะให้กับประช�ชน		ส่งเสริมค่�นิยมให้ยอมรับคว�มแตกต่�งเพื่อรองรับคว�มเป็นพหุสังคม	

สศช.	 ได้นำ�ผลก�รศึกษ�ไปเป็นข้อมูลในก�รจัดทำ�ร่�งยุทธศ�สตร์ก�รสร้�งคว�มเป็นธรรมในสังคมและยุทธศ�สตร์ 

ก�รพัฒน�คนสู่สังคมแห่งก�รเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่�งย่ังยืนในเอกส�รทิศท�งแผนพัฒน�พัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ	ฉบับท่ี	๑๑		 

สำ�หรับเป็นเอกส�รประกอบก�รประชุมระดมคว�มคิดเห็นของผู้มีส่วนเก่ียวข้องในระดับภูมิภ�ค	และก�รประชุมกลุ่มย่อยกลุ่มท่ี	๒	 

“ก�รพัฒน�คนและสังคมสู่ศตวรรษที่	๒๑”		ในก�รประชุมประจำ�ปี	๒๕๕๓	ของ	สศช.	เรื่อง	“ทิศท�งแผนพัฒน�ฯ	ฉบับที่	๑๑”
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การลงทุนด้านสังคมภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการปรับตัวสู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้	

สศช.	ได้มอบหม�ยให้สถ�บันพัฒน�เพื่อประเทศไทย	(TDRI)	เป็นที่ปรึกษ�โครงก�ร		เพื่อศึกษ�วิจัยใน	๒	ประเด็นคือ		(๑)	

ก�รลงทุนด้�นสังคม	 	ประกอบด้วยก�รลงทุนด้�นก�รศึกษ�ทักษะฝีมือแรงง�น	ก�รรักษ�พย�บ�ลและส�ธ�รณสุข	และก�รให้

สวัสดิก�รสังคมแก่ประช�ชนทั่วไปและกลุ่มเป้�หม�ยพิเศษ		และ	(๒)	ทุนท�งสังคม	เป็นก�รศึกษ�วิเคร�ะห์ทุนท�งสังคมในบริบท

ไทยและแนวท�งส่งเสริมก�รเชื่อมโยงทุนท�งสังคมกับทุนเศรษฐกิจและทุนทรัพย�กรธรรมช�ติ	 	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษ�

และจัดทำ�ข้อเสนอนโยบ�ยและแผนก�รลงทุนด้�นสังคมที่มีประสิทธิภ�พ	สอดคล้องกับก�รเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น	 	 โดยเฉพ�ะ

ก�รเปลี่ยนแปลงด้�นสังคมและก�รปรับตัวสู่สังคม-เศรษฐกิจฐ�นคว�มรู้	และกำ�หนดบทบ�ทก�รลงทุนด้�นสังคมของภ�คส่วน

ต่�งๆ		ซึ่งมีส�ระสำ�คัญของผลก�รศึกษ�	ดังนี้

๑.	 การลงทุนด้านสังคมในปัจจุบัน	และแนวโน้มในอนาคต	 	พบว่�	ร�ยจ่�ยก�รลงทุนด้�นสังคมในปัจจุบัน	 (ปี	๒๕๕๑)	

เท่�กับ	๘๔๓,๓๐๗	ล้�นบ�ท	คิดเป็นร้อยละ	๘.๖๐	ของ	GDP		โดยเป็นร�ยจ่�ยด้�นต่�งๆ	ดังน้ี		ด้�นก�รศึกษ�	๔๖๔,๐๗๕	ล้�นบ�ท		 

ก�รวิจัย	๑๔,๗๑๔	ล้�นบ�ท		ก�รพัฒน�ทักษะฝีมือแรงง�น	๑๔,๕๒๑	ล้�นบ�ท		สุขภ�พ	๒๙๓,๙๕๙	ล้�นบ�ท		และสวัสดิก�ร

สังคม	๕๖,๐๓๘	ล้�นบ�ท	หรือคิดเป็น	ร้อยละ	๔.๗๓	,	๐.๑๕	,	๐.๑๕	,	๓.๐๐	และ	๐.๕๗	ของ	GDP	ต�มลำ�ดับ		สำ�หรับแนวโน้ม 

ก�รลงทนุด�้นสงัคม		พบว�่	จำ�นวนเงนิทีใ่ชเ้พือ่ก�รลงทนุด�้นสงัคมสงูขึน้ตลอดระยะเวล�	๒๐	ปขี�้งหน�้	ประม�ณ	๓-๕	ล�้นล�้นบ�ท	 

ในปี	๒๕๗๑	 โดยสัดส่วนของก�รใช้จ่�ยด้�นก�รศึกษ�มีแนวโน้มลดลงต�มก�รปรับตัวลงของจำ�นวนผู้เรียน	ส่วนก�รรักษ�

พย�บ�ลมีสัดส่วนใกล้เคียงกับปัจจุบัน	 	ขณะที่ก�รใช้จ่�ยด้�นสวัสดิก�รสังคมมีก�รปรับตัวเพิ่มขึ้น	 	พร้อมกับจำ�นวนผู้สูงอ�ยุ	 

คนพิก�รและเด็กด้อยโอก�ส		อีกทั้งก�รใช้จ่�ยเพื่อก�รวิจัยและพัฒน�มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอัตร�ที่รวดเร็ว

	 ห�กพิจ�รณ�คว�มเพียงพอของแหล่งเงินทุน		พบว่�	ในปัจจุบันมีแหล่งเงินที่สำ�คัญ	๔	ส่วนคือรัฐบ�ลกล�ง		รัฐบ�ลท้องถิ่น		 

ครัวเรือน	 	และธุรกิจเอกชน		คิดเป็นอัตร�ร้อยละ	๖๙,	๔.๐,	๒๓.๕	และ	๓.๗	ของแหล่งเงินทั้งหมด	 	 โดยกำ�หนดสมมติฐ�น 

ก�รขย�ยตัวท�งเศรษฐกิจและอัตร�เงินเฟ้อไว้	๓	กรณี		พบว่�	กรณีเศรษฐกิจขย�ยตัวร้อยละ	๕	ต่อปี	ภ�ครัฐจะไม่มีปัญห�แหล่ง

เงินเพื่อก�รลงทุนด้�นสังคม		และในกรณีเศรษฐกิจขย�ยตัวร้อยละ	๔	ต่อปี	ภ�ครัฐส�ม�รถรับภ�ระของร�ยจ่�ยด้�นสังคมต�ม

แนวโน้มปกติ		ส่วนกรณีเศรษฐกิจขย�ยตัวเฉลี่ยร้อยละ	๒.๕	ต่อปีหรือตำ่�กว่�	จะมีปัญห�ด้�นก�รเงินและก�รให้บริก�รท�งสังคม		

นอกจ�กนี้ภ�คครัวเรือนและธุรกิจเอกชนจะมีร�ยจ่�ยด้�นสังคมเพิ่มขึ้น

๒.	 การบริหารจัดการการจัดบริการทางสังคม		มีแนวท�งที่สำ�คัญ	ดังนี้

	 ๒.๑	 ก�รกำ�หนดกลุ่มเป�้หม�ยที่ชัดเจน	ด้วยก�รสร้�งระบบฐ�นข้อมูลคนจน	ผู้ด้อยโอก�ส	ผู้พิก�ร	คนแก่ที่ย�กจน

และไม่มีคนดูแล	 เด็กกำ�พร้�	 	 เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในก�รให้บริก�รท�งสังคมระดับพื้นฐ�น	หรือให้บริก�รเฉพ�ะในสิ่งที่ค�ดว่�

คนจนหรือผู้มีร�ยได้น้อยเท่�นั้นเป็นผู้ใช้

	 ๒.๒	 ก�รปรับปรุงก�รบริห�รจัดก�รก�รจัดบริก�รท�งสังคมในแต่ละด�้น		ดังนี	้ 	ด้�นก�รศึกษ�	ควรให้คว�มสำ�คัญ

กับก�รบริห�รจัดก�รที่ใช้งบประม�ณน้อยหรือไม่ใช้เลย	แต่ส�ม�รถเพิ่มคุณภ�พก�รเรียนก�รสอนได้	 	ส่วนก�รฝึกอบรมฝีมือ

แรงง�น	ควรมีก�รบังคับใช้กฎหม�ย	พ.ร.บ.ส่งเสริมก�รพัฒน�ฝีมือแรงง�นอย่�งเข้มงวด	ก�รจัดทำ�ม�ตรฐ�นระบบคุณวุฒิวิช�ชีพ
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ที่ยืดหยุ่น	 	ด้�นสุขภ�พ	 เน้นคว�มเสมอภ�คและเป็นธรรมในก�รให้บริก�รและก�รเข้�ถึงบริก�รของประช�ชนในชนบทที่ดีขึ้น			

ด้�นสวัสดิก�รสังคม	ควรให้คว�มช่วยเหลือกับผู้ด้อยโอก�สได้อย่�งเพียงพอกับคว�มต้องก�ร	รวมทั้งเพิ่มบทบ�ทก�รมีส่วนร่วม

ของท้องถิ่นและชุมชนให้ม�กขึ้น	

	 ๒.๓	 ก�รจัดลำ�ดับคว�มสำ�คัญก�รลงทุนด้�นสังคม		ควรคำ�นึงถึงคว�มทั่วถึง	 เท่�เทียม	และเพียงพอ		 โดยให้คว�ม

สำ�คัญในก�รเพิ่มคุณภ�พก�รศึกษ�และครอบคลุมกลุ่มเด็กย�กจน	 	ก�รเพิ่มงบประม�ณง�นวิจัยในส�ข�ที่มีศักยภ�พสูง	 	 เช่น	

คว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ	เป็นต้น	 	ก�รเพิ่มคว�มเพียงพอของสวัสดิก�รสังคมและก�รรักษ�พย�บ�ล		 เช่น	ก�รพัฒน�ที่อยู่

อ�ศัยสำ�หรับผู้มีร�ยได้น้อย	ก�รเพิ่มก�รดูแลคนชร�	ก�รเพิ่มคว�มครอบคลุมเฉพ�ะกลุ่มโรคที่มีคว�มสำ�คัญก่อน	เป็นต้น

๓.	 การส่งเสริมบทบาททุนทางสังคมที่เชื่อมโยงกับภ�ครัฐ	 และภ�คธุรกิจเอกชน	 	 โดยภ�ครัฐควรมีก�รจัดระบบ

งบประม�ณลงในพื้นที่ให้กับเครือข่�ยอย่�งสร้�งสรรค์	 และให้โอก�สกับก�รเสริมสร้�งทุนท�งสังคม	 	ส่วนภ�คธุรกิจเอกชน	 

ควรดำ�เนินก�รต�มแนวคิด	Corporate	Social	Responsibility	(CSR)	โดยเน้นก�รทำ�ง�น	ก�รสร้�งองค์คว�มรู้และก�รพัฒน�

ร่วมกัน		อีกทั้งมีม�ตรก�รเสริม	โดยใช้ม�ตรก�รภ�ษีในก�รสร้�งทุนท�งสังคม

พลวัตการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของโลกที่มีผลกระทบต่อวัฒนธรรม-สังคมไทย	

สศช.	 ได้มอบหม�ยให้สถ�บันบัณฑิตบริห�รธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย	 เป็นที่ปรึกษ�โครงก�รดำ�เนินก�ร

ศึกษ�วิเคร�ะห์ก�รเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมโลก	ที่ส่งผลต่อก�รปรับเปลี่ยนท�งวัฒนธรรมและสังคมไทย	วิเคร�ะห์ผลกระทบ

จ�กก�รเลื่อนไหลของวัฒนธรรมโลกต่อโครงสร้�งและร�กฐ�นท�งวัฒนธรรม-สังคมไทย	ทั้งในระดับประเทศและระดับบุคคล		

โดยผลก�รศึกษ�มีข้อเสนอประเด็นยุทธศ�สตร์ในก�รบริห�รจัดก�รวัฒนธรรมไทย	 	 เพื่อพร้อมรับก�รเปลี่ยนแปลง	และพัฒน�

ประเทศให้เป็นไปอย่�งสมดุล	ยั่งยืน	ดังนี้

๑.	 การเชื่อมโยงเครือข่ายภาคีการพัฒนา	 	 โดย	 	 (๑)	ก�รค้นห�อัตลักษณ์ท�งวัฒนธรรมอันโดดเด่นของชุมชน		 เพื่อนำ�

ไปสู่ก�รเรียนรู้เอกลักษณ์ท�งวัฒนธรรมของช�ติ	และเกิดสำ�นึกรักษ์คุณค่�คว�มเป็นไทย	 	 (๒)	ก�รสร้�งเครือข่�ยคว�มร่วมมือ

ระหว่�งครอบครัว-ชุมชน		เพื่อนำ�ไปสู่ก�รสร้�งเครือข่�ยคว�มร่วมมือในก�รอนุรักษ์และฟื้นฟูคุณค่�ท�งวัฒนธรรมของชุมชนและ

ประเทศ		(๓)	ก�รผส�นใช้ประโยชน์จ�กเทคโนโลยี	 	คว�มส�ม�รถท�งก�รตล�ด	และคว�มส�ม�รถในก�รนำ�ทุนท�งวัฒนธรรม

ไปเชื่อมโยงต่อยอด	ขย�ยผลในก�รผลิตสินค้�และบริก�ร		โดยมีภ�ครัฐเป็นหลักในก�รอำ�นวยคว�มสะดวก		และ	(๔)	ก�รสร้�ง

เครือข่�ยพันธมิตรท�งวัฒนธรรม	เพื่อให้เกิดเครือข่�ยคว�มร่วมมือระหว่�งชุมชนผู้เป็นเจ้�ของอัตลักษณ์ท�งวัฒนธรรมกับภ�ครัฐ	

ภ�คเอกชน	ภ�คก�รศึกษ�	และภ�คีก�รพัฒน�ต่�ง	ๆ

๒.	 การพัฒนาฟื้นฟูวัฒนธรรมไทย	 	 โดย	 	 (๑)	ก�รนำ�เทคโนโลยีม�ปรับปรุงทุนวัฒนธรรมดั้งเดิมให้ทันสมัยน่�เชื่อถือ	

พัฒน�รูปแบบก�รนำ�เสนอให้น่�สนใจ	และถอดองค์คว�มรู้จ�กภูมิปัญญ�ท้องถิ่นม�พัฒน�ต่อยอดในเชิงพ�ณิชย์	 ตลอดจน

ก�รพัฒน�วัฒนธรรมร่วมสมัย	 โดยเน้นก�รกระตุ้นคว�มคิดสร้�งสรรค์	 และพัฒน�คว�มคิดสู่ก�รปฏิบัติ	 	 (๒)	ก�รเชื่อมโยง

ทุนท�งวัฒนธรรมกับทุนพัฒน�ประเทศในด้�นอื่นๆ	อ�ทิ	 	ก�รอ�ศัยคว�มเชื่อ	พิธีกรรมต่�งๆ	ม�ใช้ในก�รรณรงค์พัฒน�ทุน

ทรัพย�กรธรรมช�ติ	 	ก�รนำ�ทุนมนุษย์ที่มีคว�มรู้	คว�มส�ม�รถท�งด้�นเทคโนโลยี	 	ก�รตล�ด		และก�รจัดก�รคว�มรู้	ม�ใช้ใน
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ก�รบริห�รพัฒน�ทุนวัฒนธรรมดั้งเดิมและทุนวัฒนธรรมร่วมสมัยสู่ก�รต่อยอดเชิงพ�ณิชย์		(๓)	ก�รส่งเสริมวัฒนธรรมก�รเรียนรู้	 

และก�รพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�นท�งปัญญ�เพื่อให้ประช�ชนเข้�ได้ทั่วถึงด้วยต้นทุนตำ่�	 	รวมทั้ง	ก�รเพิ่มช่องท�งก�รเรียนรู้อื่นๆ		 

อ�ทิ	 	ห้องสมุดประช�ชน	 	พิพิธภัณฑ์	 	TK	Park	 	ห้องสมุดในห้�ง	 	 (๔)	ก�รพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์ให้มีคว�มเข้มแข็งทั้งท�ง

ด้�นพล�น�มัย	สติปัญญ�	อ�รมณ์	 และจิตใจอย่�งสมดุล	 	 (๕)	ก�รประยุกต์เชิงวัฒนธรรมกับก�รบริห�รเศรษฐกิจ	สังคม	

ทรัพย�กรธรรมช�ติ	และก�รเมืองก�รปกครอง		เพ่ือพร้อมรับกับก�รเปล่ียนแปลง	และสร้�งคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันของประเทศ

๓.	 แนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร	์	โดย		(๑)	อ�ศัยม�ตรก�รท�งกฎหม�ย	หรือม�ตรก�รคัดกรอง	ที่เปิดโอก�สให้ทุกภ�ค

ส่วนร่วมแสดงคว�มคิดเห็นและตัดสินใจเลือกรับปรับใช้วัฒนธรรมให้เหม�ะสมกับตนเอง	และยุคสมัย		(๒)	ก�รสร้�งศูนย์บ่มเพ�ะ

นวัตกรรม	รองรับกระบวนก�รวิจัยและพัฒน�	ที่เป็นคว�มร่วมมือระหว่�งภ�ครัฐกับเอกชน		และมีก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่�ง

ชุมชนที่สนใจ

กรอบทิศทางการจัดสวัสดิการทางสังคมที่ยั่งยืนในช่วงแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	๑๑	

สศช.	ได้ดำ�เนินก�รศึกษ�	ทบทวนสถ�นก�รณ์	แผน	และยุทธศ�สตร์ที่เกี่ยวข้องกับก�รจัดสวัสดิก�รสังคมในมิติต่�งๆ	ของ

ทุกภ�คส่วน	ทั้งภ�ครัฐ	 เอกชน	และชุมชน	 	รวมทั้ง	 วิเคร�ะห์	สังเคร�ะห์	และกำ�หนดกรอบทิศท�งก�รจัดสวัสดิก�รสังคมที่

มีประสิทธิภ�พให้ครอบคลุมกลุ่มเป้�หม�ยได้อย่�งทั่วถึง	และสอดคล้องกับสถ�นก�รณ์ก�รเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น	 	 เพื่อจัดทำ�

ข้อเสนอรูปแบบ	ระบบ	และกลไกก�รจัดสวัสดิก�รท�งสังคมของภ�คส่วนต่�งๆ	ทั้งภ�ครัฐ	 เอกชน	และชุมชนให้เหม�ะสม	 

มีประสิทธิภ�พ	สอดคล้องกับข้อจำ�กัดท�งก�รเงินก�รคลังของประเทศ		ซึ่งผลก�รศึกษ�มีข้อเสนอประเด็นในก�รบริห�รจัดก�ร	

ก�รจัดสวัสดิก�รท�งสังคมที่ยั่งยืน	ดังนี้

๑.	 จัดระบบความสัมพันธ์ของการจัดสวัสดิการสังคม	ทั้งในระดับช�ติ	 ระดับท้องถิ่น	และระดับชุมชน	 ให้เชื่อมโยง	

เกื้อกูลกัน	 	 โดยจังหวัดเป็นแกนหลักในก�รประส�นภ�คส่วนต่�งๆ	 ในพื้นที่อย่�งเป็นหุ้นส่วน	ควบคู่กับก�รเสริมสร้�งก�รรับรู้

แก่ประช�ชนในเรื่องสิทธิในก�รเข้�ถึงบริก�ร	 	พร้อมทั้งจัดให้มีกลไกในก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒน�ต่อยอดก�รดำ�เนินง�น

ระหว่�งชุมชน

๒.	 เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำาเนินงาน	 	 เพื่อยกระดับก�รช่วยเหลือท�งสังคมให้ดำ�เนินง�น

อย่�งเต็มรูปแบบครบวงจร		 ให้คว�มสำ�คัญกับบทบ�ทของครอบครัว	ชุมชน	และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 	จัดให้มีเจ้�หน้�ที่

เข้�ไปให้คว�มรู้และประส�นหน่วยง�นที่จัดสวัสดิก�รสังคมเพื่อให้คว�มช่วยเหลือต�มคว�มจำ�เป็น		ตลอดจนสนับสนุนกลไกภ�ค

ธุรกิจเอกชนเพื่อนำ�ศักยภ�พที่มีอยู่ม�ร่วมจัดสวัสดิก�รที่มีคุณภ�พ

๓.	 ให้ความสำาคัญกับคุณภาพการจัดบริการ	 	อ�ทิ	 	 (๑)	ด้�นก�รศึกษ�	 เน้นเพิ่มโอก�สในก�รเข้�ถึงก�รศึกษ�แก่เด็ก

ย�กจนและด้อยโอก�ส		โดยอ�จต้องเพิ่มเติมในเรื่องเงินให้เปล่�	หรือทุนก�รศึกษ�ม�กขึ้น		และมีก�รกำ�หนดกลุ่มที่ต้องก�รช่วย

เหลืออย่�งชัดเจน	ควบคู่กับเน้นพัฒน�คุณภ�พก�รเรียนก�รสอนให้สอดคล้องกับปรัชญ�ก�รศึกษ�ที่มุ่งสร้�งคนให้สมบูรณ์	รู้จัก
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คิด-วิเคร�ะห์	มีจิตสำ�นึก	ส�ม�รถศึกษ�แสวงห�คว�มรู้ได้ด้วยตนเอง		พร้อมทั้ง	ก�รพัฒน�ระบบก�รศึกษ�เพื่อลดคว�มเหลื่อมลำ้� 

ของคุณภ�พก�รจัดก�รศึกษ�โดยเฉพ�ะในเขตพื้นที่ชนบทห่�งไกล	 	 (๒)	 ด้�นส�ธ�รณสุข	 มุ่งพัฒน�ด้�นก�รเข้�ถึงและ 

คว�มครอบคลุมโดยพัฒน�ศักยภ�พของอ�ส�สมัครในท้องถิ่น	 	ยกระดับสถ�นีอน�มัยเป็นโรงพย�บ�ลระดับตำ�บลและอำ�เภอ		

เพื่อลดก�รใช้บริก�รของโรงพย�บ�ลในเมือง		พัฒน�ระบบส่งต่อผู้ป่วยในระบบประกันสุขภ�พถ้วนหน้�ให้มีประสิทธิภ�พ	

๔.	 ขยายระบบประกันสังคมให้ครอบคลุมแรงงานนอกระบบอย่างเป็นรูปธรรม	 	 โดยได้ยกร่�งกฎหม�ยสำ�คัญๆ	 	 เช่น		

(๑)	ร่�งพระร�ชบัญญัติคุ้มครองผู้รับง�นไปทำ�ที่บ้�น	พ.ศ.	 .....	 (๒)	ร่�งแก้ไขพระร�ชบัญญัติประกันสังคม	 (ฉบับที่....)	พ.ศ.	 .....	

เพื่อให้รัฐบ�ลร่วมจ่�ยเงินสมทบให้กับผู้ประกันตนต�มม�ตร�	๔๐	ในอัตร�ที่เหม�ะสม		 เพื่อจูงใจให้ผู้ใช้แรงง�นนอกระบบเข�้สู่

ระบบประกันสังคมม�กขึ้น		และ	(๓)	ร่�งพระร�ชบัญญัติกองทุนก�รออมแห่งช�ติ	พ.ศ.	....	เพื่อเป็นกองทุนก�รออมแบบสมัครใจ

สำ�หรับประช�ชนในทุกกลุ่มทุกวัยไว้ใช้เมื่อเข้�สู่วัยชร�ภ�พ	เป็นต้น		ทั้งนี้		ฐ�นข้อมูลกลุ่มแรงง�นนอกระบบยังไม่มีก�รจัดระบบ

ที่ชัดเจน	จึงจำ�เป็นจะต้องดำ�เนินก�รพัฒน�เพื่อเป็นฐ�นในก�รขย�ยระบบประกันสังคมในระยะต่อไป

การระดมความคิดเพื่อสร้างความปรองดองแห่งชาติ

คณะรัฐมนตรี	มีมติเมื่อวันที่	๑๑	พฤษภ�คม	๒๕๕๓		เห็นชอบให้มูลนิธิพัฒน�ไท	เป็นแกนกล�งในก�รจัดให้มีเวทีส�ธ�รณะ

ในระดับต่�งๆ	ร่วมกับ	สศช.	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ	 (สช.)	สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ	

(สสส.)	และภ�คีเครือข่�ยที่เกี่ยวข้อง	 	 เพื่อให้เป็นไปต�มแนวท�งก�รสร้�งคว�มปรองดองแห่งช�ติ	 	 โดยได้ดำ�เนินก�รเปิดพื้นที่

ส�ธ�รณะในก�รรับฟังคว�มเห็นจ�กทุกภ�คีเครือข่�ยในก�รร่วมกันว�งแนวท�ง	 	กลไกในก�รขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศไทย	ให้

เกิดคว�มต่อเนื่องเป็นรูปธรรมที่สำ�คัญ	ดังนี้

๑.	 การจัดเวทีระดมความเห็นจากภาคีเครือข่าย	รวม	๓	ครั้ง	ได้แก่		(๑)	เวที “การระดมความคิดเพื่อหาแนวทางปฏิรูป

ประเทศไทย”	เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี	๑๗	มิถุน�ยน	๒๕๕๓		ณ	อิมแพ็ค	เมืองทองธ�นี	จ.นนทบุรี	จัดโดย	มูลนิธิพัฒน�ไท	(มพท.)	ร่วมกับ	

สศช.	สช.	และ	สสส.		ผู้เข้�ร่วมประม�ณ	๕๐๐	คน		(๒)	เวที “การระดมความคิดเห็นเพื่อร่วมสร้างประเทศไทยน่าอยู่ โดยสถาบัน

อุดมศึกษา”	 เมื่อวันจันทร์ที่	๒	สิงห�คม	๒๕๕๓		ณ	อิมแพ็ค	 เมืองทองธ�นี	จ.นนทบุรี	 	จัดโดย	สสส.	ร่วมกับมูลนิธิพัฒน�ไท	

(มพท.)	สศช.	คณะกรรมก�รเสริมสร้�งคว�มเข้มแข็งของชุมชนแห่งช�ติ	และสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอุดมศึกษ�	ผู้เข้�ร่วม



 68	 รายงานประจำาปี	๒๕๕๓
  สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ

ประม�ณ	๒๐๐	คน		(๓)	เวทีการขับเคลื่อนการระดมความคิดเห็นแบบมีส่วนร่วม เพื่อลดความเหลื่อมลํ้าทางสังคมในพื้นที่ชุมชน 

ท้องถิ่น	และจังหวัด	ช่วงวันที่	๑๗	สิงห�คม	ถึงวันที่	๑๗	กันย�ยน	๒๕๕๓	โดยมูลนิธิพัฒน�ไทร่วมกับมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏ		จัด

เวทีใน	๒๐	จังหวัด	ประกอบด้วยจังหวัดพระนครศรีอยุธย�	ชัยน�ท	ก�ญจนบุรี	ฉะเชิงเทร�	ชลบุรี	ประจวบคีรีขันธ์	ชุมพร	ระนอง	

สตูล	นร�ธิว�ส	หนองค�ย	ศรีสะเกษ	ร้อยเอ็ด	ชัยภูมิ	ยโสธร	มห�ส�รค�ม	แม่ฮ่องสอน	พะเย�	อุตรดิตถ์	และอุทัยธ�นี

๒.	 การประมวลผลจากทุกเวทีและผลการจัดเวทีของภาคีเครือข่าย	อ�ทิ	ก�รสำ�รวจคว�มคิดเห็นประช�ชนร่วมเดิน

หน้�ปฏิรูปประเทศไทย	โดยสำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ	ช่วงวันที่	๑๘-๒๔	มิถุน�ยน	๒๕๕๓		ก�รสรุปประมวลประเด็น	๖	วัน	๖๓	

ล้�นคว�มคิดร่วมเดินหน้�ประเทศไทย	 ในช่วงวันที่	๑-๖	กรกฎ�คม	๒๕๕๓	 	 	 เวที	“ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองสู่การปฏิรูป

ประเทศไทย”	เมื่อวันที่	๑๔-๑๕	กันย�ยน	๒๕๕๓	จัดโดยสถ�บันพัฒน�องค์กรชุมชน	(องค์ก�รมห�ชน)	เวที “แนวทางการปฏิรูป

ประเทศไทยท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง”	เมื่อวันที่	๓๐	กันย�ยน	ถึงวันที่	๑	ตุล�คม	๒๕๕๓	จัดโดยสำ�นักง�นสภ�ที่ปรึกษ�

เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ	และสังเคร�ะห์ในประเด็นก�รแก้ไขปัญห�โครงสร้�งท�งเศรษฐกิจและสังคม	ที่สอดรับกับแนวท�ง

ก�รลดคว�มเหลื่อมลำ้�และสร้�งคว�มเป็นธรรมท�งสังคม	ซึ่งใช้ประมวลเป็นข้อมูลสำ�หรับก�รร่วมเดินหน้�ปฏิรูปประเทศไทย

๓.	 การทำาหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะทำางาน	๔	 กลุ่มของคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการร่วมเดินหน้าปฏิรูป

ประเทศไทย	ต�มมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	๒	พฤศจิก�ยน	๒๕๕๓	มอบหม�ย	ดังนี้		(๑)	ก�รสร้�งระบบเศรษฐกิจที่เท่�เทียมและ

เป็นธรรม	มีเลข�ธิก�รน�ยกรัฐมนตรี	(น�ยกอร์ปศักดิ์	สภ�วสุ)	เป็นผู้รับผิดชอบหลัก		(๒)	ก�รยกระดับคุณภ�พชีวิตของประช�ชน

และขย�ยระบบสวัสดิก�รสังคมมีรัฐมนตรีประจำ�สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี	 (น�ยส�ทิตย์	วงศ์หนองเตย)	 เป็นผู้รับผิดชอบหลัก	 	 (๓)	

ก�รปฏิรูปกระบวนก�รยุติธรรม	ก�รเมือง	และคว�มไม่เท่�เทียมในสังคม	มีรัฐมนตรีประจำ�สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี	 (น�ยองอ�จ	 

คล้�มไพบูลย์)	 เป็นผู้รับผิดชอบหลัก	 	และ	 (๔)	ก�รสร้�งอน�คตของช�ติด้วยก�รพัฒน�คน	 เด็กและเย�วชน	มีน�ยกรัฐมนตรี 

เป็นผู้รับผิดชอบหลัก

คณะกรรมก�รขับเคลื่อนโครงก�รร่วมเดินหน้�ปฏิรูปประเทศไทยได้ประมวลคว�มคิดเห็นจ�กเวทีต่�ง	ๆ	นำ�เสนอคณะ

รัฐมนตรี	 และคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่	๒	พฤศจิก�ยน	๒๕๕๓	 	รับทร�บผลก�รรับฟังคว�มคิดเห็นของประช�ชนจ�กทั่ว

ประเทศและเห็นชอบก�รกำ�หนดผู้รับผิดชอบในก�รดำ�เนินก�รปฏิรูปประเทศไทย	รวม	๔	ด้�น	 ได้แก่	 	ด้�นก�รสร้�งระบบ

เศรษฐกิจที่เท่�เทียมและเป็นธรรม		ด้�นก�รยกระดับคุณภ�พชีวิตของประช�ชนและขย�ยระบบสวัสดิก�รสังคม		ด้�นก�รปฏิรูป

กระบวนก�รยุติธรรม	ก�รเมืองและคว�มไม่เท่�เทียมในสังคม	 	ด้�นสร้�งอน�คตของช�ติด้วยก�รพัฒน�คน	 เด็กและเย�วชน		

โดยมี	สศช.	ทำ�หน้�ที่ฝ่�ยเลข�นุก�ร	 	ซึ่งจะประมวลผลก�รดำ�เนินง�นทั้ง	๔	ด้�นดังกล่�ว	 เสนอน�ยกรัฐมนตรีภ�ยในวันที่	๓๐	

ธันว�คม	๒๕๕๓		 เพื่อใช้ประกอบก�รแถลงนโยบ�ยก�รสร้�งคว�มปรองดองของคนในช�ติ	 โดยน�ยกรัฐมนตรีในเดือนมกร�คม	

๒๕๕๔	ต่อไป



	 รายงานประจำาปี	๒๕๕๓ 69
 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ

การขับเคลื่อนและขยายผลปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติของภาคประชาชน	รัฐ	 เอกชน	และ
องค์กรต่างๆ	รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานของวุฒิอาสาธนาคารสมอง

สศช.	 	 ได้ดำ�เนินก�รขับเคลื่อนและผลักดันให้มีก�รน้อมนำ�หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ก�รปฏิบัติอย่�งต่อเนื่อง	

เพื่อนำ�ไปสู่เป้�หม�ยให้ประช�ชนอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน	และมีภูมิคุ้มกันต่อก�รเปลี่ยนแปลงโดยใช้พลังร่วมจ�กเครือข่�ยต่�งๆ	

ช่วยดำ�เนินก�ร	อ�ทิ	วุฒิอ�ส�ธน�ค�รสมอง	ปร�ชญ์ช�วบ้�น	ผู้นำ�ชุมชน	สถ�บันก�รศึกษ�	องค์กรธุรกิจ	องค์กรภ�ครัฐ	และ

สื่อมวลชน		 ในก�รเสริมสร้�งคว�มรู้	คว�มเข้�ใจหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงที่ถูกต้องและนำ�ไปประยุกต์ใช้ให้เหม�ะสม	 

มีผลก�รดำ�เนินง�นในปี	๒๕๕๓	ที่สำ�คัญ	ดังนี้

๑.	 การส่งเสริมบทบาทวุฒิอาสาธนาคารสมองในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านกระบวนการแผน

ชุมชน	 โดยวุฒิอ�ส�ฯ	ร่วมกับหน่วยง�นต่�งๆ	 ในจังหวัดและชุมชน		 ในปี	๒๕๕๓	ดำ�เนินก�รในพื้นที่	๔๐	หมู่บ้�น	๑๘	จังหวัด	

ได้แก่	เชียงร�ย	พิษณุโลก	ลำ�ป�ง	แพร่	ก�ฬสินธ์ุ	มห�ส�รค�ม	นครร�ชสีม�	ชัยภูมิ	ร�ชบุรี	เพชรบุรี	ก�ญจนบุรี	จันทบุรี	ชลบุรี	

สุร�ษฎร์ธ�นี	นครศรีธรรมร�ช	พัทลุง	ตรัง	และสตูล	 	ซึ่งผลก�รดำ�เนินง�น	ปร�กฏว่�ทำ�ให้ชุมชนได้รับรู้บทบ�ทวุฒิอ�ส�ฯ	เกิด

กระบวนก�รเรียนรู้	ก�รค้นห�คว�มต้องก�รที่แท้จริงของชุมชน	และก�รทำ�ง�นร่วมกันระหว่�งวุฒิอ�ส�ฯ	ชุมชน	ภ�คีก�รพัฒน�

ในระดับพื้นที่	 รวมทั้งก�รสนับสนุนองค์คว�มรู้ของวุฒิอ�ส�ฯ	ต�มคว�มต้องก�รของชุมชน	 เกี่ยวกับแนวท�งก�รดำ�รงชีวิตต�ม

หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง	ก�รลดร�ยจ่�ย	เพิ่มร�ยได้	ก�รดูแลสุขภ�พ	ก�รพัฒน�อ�ชีพ	และก�รแปรรูปผลผลิตท�งก�ร

เกษตร	เป็นต้น	

ข้อเสนอแนะก�รทำ�ง�นในระยะต่อไป	 	ควรเสริมสร้�งศักยภ�พในด้�นก�รบริห�รจัดก�รให้แก่ชุมชนม�กยิ่งขึ้น	 โดยเฉพ�ะ

ด�้นก�รบรหิ�รจดัก�รกลุม่ทีม่อียูอ่ย�่งหล�กหล�ย	ด�้นก�รตล�ดและก�รทำ�บญัชรี�ยรบั	ร�ยจ�่ย		ก�รสนบัสนนุบทบ�ทวฒุอิ�ส�ฯ 

	ให้คำ�ปรึกษ�	แนะนำ�	ชุมชนอย่�งต่อเนื่องและสมำ่�เสมอ		เชื่อมโยงก�รทำ�ง�นกับหน่วยง�นร�ชก�ร	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

และเครือข่�ยที่มีก�รรวมกลุ่มดำ�เนินกิจกรรมก�รพัฒน�ในแต่ละด้�นอยู่แล้ว	 เช่น	กลุ่ม	อสม.	สภ�องค์กรชุมชน	และเครือข่�ย

แผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง	เป็นต้น	
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๒.	 ก�รศึกษ�วิจัยองค์คว�มรู้เกี่ยวกับนโยบ�ยส�ธ�รณะที่สนับสนุนวิถีชีวิตต�มปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง	พบว่� 

ภ�ครัฐ	เอกชน	ชุมชน	ประช�ชน	นักวิช�ก�ร	และสื่อส�รมวลชน	ได้น้อมนำ�หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้กับ

ก�รดำ�เนินง�นต�มบทบ�ทหน้�ที่รับผิดชอบอย่�งแพร่หล�ย		อ�ทิ		(๑)	ด้�นก�รศึกษ�		กระทรวงศึกษ�ธิก�ร	ได้มีก�รบูรณ�ก�ร

เศรษฐกิจพอเพียงสู่ก�รเรียนก�รสอนและจัดให้มีหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงในทุกประเภทและทุกระดับทั้งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	

ก�รศึกษ�นอกโรงเรียน	ก�รอ�ชีวศึกษ�	และก�รศึกษ�อุดมศึกษ�		(๒)	ด้�นก�รเกษตร		กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ได้ส่งเสริม

และสนับสนุนเกษตรกรประยุกต์ใช้เกษตรทฤษฎีใหม่ให้ม�กขึ้น	แทนก�รปลูกพืชเชิงเดี่ยวที่สร้�งหนี้สินให้กับเกษตรกรจำ�นวนม�ก	 

รวมท้ังสนับสนุนให้ทำ�ก�รเกษตรท่ีปลอดส�รพิษและส�รเคมีต่�งๆ		 (๓)	ก�รแก้ไขปัญห�คว�มย�กจน		 มุ่งสร้�งศักยภ�พให้คนจน 

มีคว�มรู้	คว�มส�ม�รถในก�รประกอบอ�ชีพ	และเข้�ถึงแหล่งทุนเพ่ือนำ�ไปสู่ก�รพ่ึงตนเองให้ได้ในท่ีสุด	ด้วยก�รลดร�ยจ่�ย	เพ่ิมร�ยได้	

และขย�ยโอก�ส	 	และ	 (๔)	ก�รบริก�รธุรกิจ	 	บริษัทส่วนใหญ่ในประเทศไทยได้ปรับนโยบ�ยให้มีก�รดำ�เนินธุรกิจภ�ยใต้ 

หลักจริยธรรมและก�รกำ�กับที่ดี	ควบคู่กับก�รเอ�ใจใส่ดูแลรักษ�คน	ชุมชน	สังคมและสิ่งแวดล้อม	 เพื่อนำ�ไปสู่ก�รพัฒน�ธุรกิจ

อย่�งยั่งยืน

๓.	 สศช.	ร่วมกับมูลนิธิสถ�บันวิจัยและพัฒน�ประเทศต�มปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง	 	จัดทำ�แผนก�รขับเคลื่อนง�น

ของมูลนิธิฯ	ที่จะดำ�เนินก�รในปี	๒๕๕๓	ต่อเนื่องถึงปี	๒๕๕๔	โดยมีแผนก�รขับเคลื่อนง�นที่สำ�คัญ	ดังนี้	

	 ๓.๑	 ก�รสร้�งองค์คว�มรู้และกระบวนก�รเรียนรู้ขับเคลื่อนปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง	ดำ�เนินก�รทบทวนสถ�นะ

องค์คว�มรู้	กระบวนก�รเรียนรู้หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงที่หน่วยง�น	องค์กร	และภ�คีต่�งๆ	ได้ดำ�เนินก�รในช่วงแผนฯ	

๙-๑๐	ในทุกมิติ	ทุกระดับก�รพัฒน�		เพื่อประเมินสังเคร�ะห์เนื้อห�องค์คว�มรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่ได้นำ�ไปขับเคลื่อน		ตลอดจน

ผลที่เกิดขึ้นอย่�งเป็นรูปธรรม

	 ๓.๒	 ก�รสร้�งหลักสูตรม�ตรฐ�นกล�งเพื่อก�รขับเคลื่อนปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ก�รปฏิบัติอย่�งมีคุณภ�พ		

ดำ�เนินก�รทบทวนองค์คว�มรู้และกระบวนก�รเรียนรู้ในส�ข�ต่�งๆ	ที่มีคว�มพร้อม	และพัฒน�สู่ข้อเสนอแนวท�งก�รพัฒน�

หลักสูตรม�ตรฐ�นกล�งด้�นก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 เพื่อใช้สำ�หรับก�รขับเคลื่อนปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ก�รปฏิบัติในส�ข�

ต่�งๆ	อย่�งมีคุณภ�พและม�ตรฐ�นในระดับที่ใกล้เคียงกัน	

	 ๓.๓	 ก�รเสริมสร้�งเครือข่�ยคว�มร่วมมือด้�นเศรษฐกิจพอเพียง	ดำ�เนินก�รสำ�รวจ	ทบทวนเครือข่�ยเศรษฐกิจ 

พอเพียงในชุมชนชนบททั่วประเทศ	พร้อมทั้งจัดเวทีเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบก�รณ์ก�รดำ�เนินง�นของกลุ่ม	เครือข่�ยต่�งๆ		และ

ติดต�มคว�มก้�วหน้�ก�รขับเคลื่อนปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ก�รปฏิบัติ

ประชากรแฝงในพื้นที่จังหวัดระยอง	

คณะกรรมก�รพัฒน�พื้นที่บริเวณช�ยฝั่งทะเลตะวันออก	(กพอ.)	มอบหม�ยให้	สศช.	ศึกษ�ข้อมูลประช�กรแฝงและแนวโน้ม

ก�รขย�ยตัวของประช�กรแฝงของจังหวัดระยองในช่วง	๘	ปีข้�งหน้�	 (พ.ศ.	๒๕๕๓-๒๕๖๐)	 	ตลอดจนวิเคร�ะห์สถ�นภ�พท�ง

เศรษฐกจิ	สงัคม	และคว�มพอเพยีงของบรกิ�รพืน้ฐ�นในจงัหวดัระยอง		เพือ่เสนอแนะแนวท�งก�รบรหิ�รจดัก�รเรือ่งประช�กรแฝง 

และก�รจัดก�รด้�นส�ธ�รณูปโภค	ส�ธ�รณูปก�ร	 	ยกระดับคุณภ�พชีวิตของประช�ชนในจังหวัดระยอง	 	และก�รแก้ไขปัญห�

ประช�กรแฝงอย่�งยั่งยืนต่อไป		ทั้งนี้	คณะกรรมก�ร	กพอ.		มีมติเห็นชอบร�ยง�นก�รศึกษ�ฯ	เมื่อวันที่	๒๑	กรกฎ�คม	๒๕๕๓		

พร้อมทั้งมอบหม�ยให้หน่วยง�นที่เกี่ยวข้องดำ�เนินก�รต�มข้อเสนอแนะของก�รศึกษ�	และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบต�มมติ

ของคณะกรรมก�ร	กพอ.	เมื่อวันที่	๑๐	สิงห�คม	๒๕๕๓		ทั้งนี้	สรุปผลก�รศึกษ�และข้อเสนอแนะแนวท�งก�รดำ�เนินง�น		ดังนี้

๑.	 แนวทางระยะสั้น  

	 ๑.๑	 ส่งเสริมคว�มร่วมมือภ�ครัฐ	ภ�คเอกชน	และส่วนท้องถิ่น	ในก�รรณรงค์ให้พนักง�น	ประช�ชนที่เข้�ม�ทำ�ง�น/

ค้�ข�ยในจังหวัดระยอง	ย้�ยสำ�เน�ทะเบียนบ้�น	ทะเบียนรถยนต์	ทะเบียนก�รค้�	และชำ�ระภ�ษี	ณ	ท้องถิ่น	เพื่อให้จังหวัดระยอง

มีร�ยได้		

	 ๑.๒	 พัฒน�ฐ�นข้อมูลประช�กรแฝง	ให้ถูกต้อง	มีคว�มทันสมัยต่อเนื่อง	ส�ม�รถนำ�ไปใช้ในก�รจัดสรรงบประม�ณ	 

เพ่ือจัดบริก�รพ้ืนฐ�นให้สอดคล้องกับประช�กรอย่�งเหม�ะสมต่อไป	โดยมอบหม�ยให้สถิติจังหวัดระยอง	เป็นหน่วยง�นรับผิดชอบ		
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	 ๑.๓	 ให้คณะกรรมก�รพัฒน�จังหวัด	รับประเด็นประช�กรแฝง	ซึ่งเป็นผู้สร้�งมูลค่�เพิ่มให้กับภ�คอุตส�หกรรม	และ

ภ�คบริก�รของจังหวัดให้มีมูลค่�สูงขึ้น	 เป็นส่วนหนึ่งของก�รพัฒน�จังหวัด	 โดยเฉพ�ะก�รว�งแผนด้�นโครงสร้�งพื้นฐ�นและ

บริก�รส�ธ�รณะเพื่อรองรับจำ�นวนประช�กรที่เพิ่มขึ้น		

	 ๑.๔	 เร่งรัดก�รลงทุนด้�นโครงสร้�งพื้นฐ�น	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พก�รดำ�เนินธุรกรรมด้�นเศรษฐกิจและเป็นก�รยก

ระดับคุณภ�พชีวิตประช�ชนในจังหวัด

๒.	 แนวทางระยะต่อไป		

	 ๒.๑	 ปรับปรุงแนวท�งก�รจัดสรรร�ยได้และระบบก�รสร้�งฐ�นภ�ษีให้กับท้องถิ่น/จังหวัด	 ให้เหม�ะสมกับลักษณะ

ของพื้นที่ที่เป็นฐ�นเศรษฐกิจขน�ดใหญ่ของประเทศ	

	 ๒.๒	 ผลักดันให้จังหวัดระยองเป็นเมืองอุตส�หกรรมเชิงนิเวศโดยเร็ว	 โดยสนับสนุนให้มีก�รใช้ทรัพย�กรหมุนเวียนให้

ได้ม�กที่สุด	และบริห�รจัดก�รวัตถุดิบและของเสียอย�่งเป็นระบบครบวงจร	ส่งเสริมภ�คเอกชนให้ปรับก�รดำ�เนินธุรกิจภ�ยใต้

คว�มรับผิดชอบต่อสังคม	โดยเฉพ�ะก�รมีส่วนร่วมในก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อม	และก�รพัฒน�บริก�รขั้นพื้นฐ�นให้ชุมชน	

การผลักดันการจัดทำายุทธศาสตร์ในการพัฒนาบนพื้นที่สูงภาคเหนือ

สศช.	 ได้สนับสนุนให้มีก�รศึกษ�เพื่อจัดทำ�ยุทธศ�สตร์และแผนปฏิบัติก�รที่เกี่ยวข้องกับก�รพัฒน�บนพื้นที่สูงภ�คเหนือ		

โดยร่วมกับสถ�บันวิจัยและพัฒน�พื้นที่สูงภ�คเหนือ	 (องค์ก�รมห�ชน)	 	 เพื่อนำ�ไปสู่ก�รขับเคลื่อนก�รพัฒน�บนพื้นที่สูงต่อไป	

ประกอบด้วย	

๑.	 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นที่สูงภาคเหนือ	ระยะ	๑๐	ปี	 (๒๕๕๓-๒๕๖๒)	จัดทำ�

ขึ้นเพื่อให้ก�รดำ�เนินง�นพัฒน�พื้นที่สูง	ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ประม�ณ	๖๗	ล้�นไร่	ใน	๒๐	จังหวัด	มีประช�กรม�กกว่�	๑	ล้�นคน	 

ในหมู่บ้�นกว่�	๔,๐๐๐	แห่ง	 เป็นไปอย่�งมีเอกภ�พ	 โดยผลก�รศึกษ�ได้นำ�เสนอยุทธศ�สตร์ที่มุ่งพัฒน�ให้ชุมชนบนพื้นที่สูงมี

คว�มมั่นคงในก�รดำ�เนินชีวิตและดำ�รงไว้ซึ่งฐ�นทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ	ทั้ง	๔	ด้�น	คือ	(๑)	ยุทธศ�สตร์

เสริมสร้�งศักยภ�พของคนและชุมชนให้เข้มแข็ง	 (๒)	 ยุทธศ�สตร์เสริมสร้�งคว�มมั่นคงด้�นเศรษฐกิจบนฐ�นคว�มรู้และ

ภูมิปัญญ�ท้องถิ่น	 (๓)	ยุทธศ�สตร์สร้�งคว�มสมดุลของก�รใช้ประโยชน์และก�รอนุรักษ์ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม		

และ	 (๔)	ยุทธศ�สตร์เสริมสร้�งระบบก�รบริห�รจัดก�รที่ดีและมีบูรณก�รร่วมกัน	 	 โดยเสนอให้มีก�รขับเคลื่อนยุทธศ�สตร์ฯ	 

ใน	๒	ระยะ	คือ	ระยะนำ�ร่อง	 (๑-๕	ปี)	 	และระยะขย�ยผล	(๖-๑๐	ปี)	 	 โดยมีคณะกรรมก�รกำ�หนดนโยบ�ยพื้นที่สูงระดับช�ติ	 

ระดับลุ่มนำ้�	ระดับกลุ่มจังหวัด	และระดับอำ�เภอ	 	รวมทั้งหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง	 	 เป็นกลไกในก�รขับเคลื่อนก�รดำ�เนินก�รต�ม

ยุทธศ�สตร์ฯ	ดังกล่�ว	

๒.	 แผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพ์บนพื้นที่สูงภาคเหนือ	ระยะ	๕	ปี	 (๒๕๕๓-๒๕๕๗)	 	ภ�ยใต้ยุทธศ�สตร์ก�รส่งเสริมก�ร

ปลูกเฮมพ์ให้เป็นพืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง	ฉบับที่	๑	(พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๖)		เป็นก�รดำ�เนินง�นที่สืบเนื่องจ�กพระร�ชเส�วนีย์ของ

สมเด็จพระน�งเจ้�สิริกิติ์	พระบรมร�ชินีน�ถ	 	ที่ทรงมีพระร�ชประสงค์ให้มีก�รศึกษ�	ส่งเสริม	และสนับสนุนให้ร�ษฎรช�วเข�

ปลูกเฮมพ์	ที่มีคุณประโยชน์หล�ยประก�ร	 โดยเฉพ�ะก�รผลิตเป็นเส้นใยคุณภ�พสูง	 	 เพื่อใช้สอยในครัวเรือนและจำ�หน่�ยเป็น

อ�ชีพเสริม		ประกอบด้วย	๔	ยุทธศ�สตร์	๙	แผนง�น	๒๓	โครงก�ร		ได้แก่		(๑)	ยุทธศ�สตร์ก�รศึกษ�วิจัยและพัฒน�เทคโนโลยี		

(๒)	ยุทธศ�สตร์ก�รส่งเสริมก�รปลูกและก�รสร้�งมูลค่�เพิ่ม	 	 (๓)	ยุทธศ�สตร์ก�รสร้�งคว�มร่วมมือระหว่�งประเทศ		และ	 (๔)	

ยุทธศ�สตร์ก�รบริห�รจัดก�ร		

พร้อมทั้งเสนอให้มีก�รจัดทำ�แผนปฏิบัติก�รในพื้นที่นำ�ร่อง	๕	จังหวัด	คือ	 เชียงใหม่	น่�น	 เชียงร�ย	ต�ก	และเพชรบูรณ์	 

ในระยะ	๒	ปีแรกของแผนฯ		 โดยกลไกก�รดำ�เนินง�นประกอบไปด้วยคณะกรรมก�รชุดต่�งๆ	และหน่วยง�นรับผิดชอบภ�ยใต้ 

หน่วยง�นหลัก		คือ		มูลนิธิโครงก�รหลวง	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์		กระทรวงศึกษ�ธิก�ร		กระทรวงส�ธ�รณสุข		กระทรวงยุติธรรม		 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		โดยมีคณะกรรมก�รประส�นง�นและกำ�กับก�รพัฒน�และส่งเสริมเฮมพ์เป็นพืชเศรษฐกิจ		และคณะ

อนุกรรมก�รที่เกี่ยวข้อง	ทำ�หน้�ที่ในก�รขับเคลื่อนยุทธศ�สตร์ฯ	ดังกล่�วให้เกิดผลอย่�งเป็นรูปธรรมและติดต�มประเมินผลก�ร

ดำ�เนินง�นต่อไป		ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแผนปฏิบัติก�รฯ	ดังกล่�วแล้วเมื่อวันที่	๑๖	พฤศจิก�ยน	๒๕๕๓
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ผลการสำารวจความคิดเห็นต่อแผนพัฒนาสะพานเศรษฐกิจ	สตูล	–	สงขลา

น�ยกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งก�รเมื่อวันที่	๓๑	ตุล�คม	๒๕๕๒		ให้	สศช.	พิจ�รณ�แนวท�งก�รพัฒน�สะพ�นเศรษฐกิจ	สตูล	–	

สงขล�		เพ่ือให้รัฐบ�ลตัดสินใจเก่ียวกับก�รดำ�เนินโครงก�รต่อไป		สศช.	 จึงได้สำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชนและผู้ประกอบก�ร 

ในพื้นที่ที่มีต่อแผนพัฒน�สะพ�นเศรษฐกิจ	สตูล	–	สงขล�	ในช่วงเดือนธันว�คม	๒๕๕๒	และมีน�คม–เมษ�ยน	๒๕๕๓		ดังนี้

๑.	 กลุ่มเป้าหมาย	ครอบคลุมทั้ง	๒	กลุ่ม	 	 ได้แก่	 (๑)	ประช�ชนต�มแนวสะพ�นเศรษฐกิจสตูล–สงขล�	 	ประกอบด้วย

ประช�ชนในตำ�บลป�กนำ้�	อำ�เภอละงู	จังหวัดสตูล	จำ�นวน	๘๕	คน		และประช�ชนต�มแนวเชื่อมโยง	อ.ละงู	จ.สตูล–อ.จะนะ	

จ.สงขล�	จำ�นวน	๑๔๓	คน		และ	 (๒)	ผู้ประกอบก�รในพื้นที่จังหวัดสตูล	สงขล�และพื้นที่ต่อเนื่อง	 	 โดยสำ�รวจคว�มเห็นของ 

ผู้บริห�รสถ�นประกอบก�ร	จำ�นวน	๑๔	ร�ย

๒.	 ผลการสำารวจ

	 ๒.๑	 ระดับก�รรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงก�รต�มแผนพัฒน�สะพ�นเศรษฐกิจสตูล	–	สงขล�ฯ	ของผู้ถูกสำ�รวจยังมี 

คว�มแตกต่�งกันอยู่ม�ก	 	ซึ่งมีผลต่อก�รตัดสินใจสนับสนุนหรือคัดค้�นก�รดำ�เนินโครงก�รฯ	 	 โดยผู้ถูกสำ�รวจร้อยละ	๖๒	 

เห็นด้วยกับแผนพัฒน�ฯ	แต่เมื่อพิจ�รณ�ในระดับโครงก�รพบว่�	มีผู้ไม่เห็นด้วยกับโครงก�รระบบขนส่งนำ้�มันม�กถึงร้อยละ	๖๖	

และอุตส�หกรรมร้อยละ	๓๓	 เห็นได้ว่�คว�มต้องก�รเบื้องต้นในก�รพัฒน�สะพ�นเศรษฐกิจสตูล–สงขล�ฯ	 ไม่ควรมีโครงก�ร

พัฒน�ระบบขนส่งนำ้�มันและอุตส�หกรรมที่อ�จก่อให้เกิดมลพิษ	

	 ๒.๒	 ผู้ถูกสำ�รวจส่วนใหญ่เห็นด้วยกับโครงก�รพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�น	ซึ่งรวมถึงก�รพัฒน�ท่�เรือนำ้�ลึก	 และ

ต้องก�รให้มีม�ตรก�รป้องกันและลดผลกระทบที่จะมีต่อสิ่งแวดล้อม	ทรัพย�กรธรรมช�ติและสุขภ�พของประช�ชน	ม�ตรก�ร

ชดเชยคว�มเสียห�ยที่จะมีต่อก�รดำ�รงชีวิตของประช�ชน	 	และต้องก�รมีส่วนร่วมกับก�รพัฒน�ตั้งแต่ขั้นตอนของก�รกำ�หนด

ทิศท�งก�รพัฒน�	สำ�หรับก�รพัฒน�อุตส�หกรรมควรเป็นอุตส�หกรรมต่อเนื่องจ�กกิจกรรมท�งเศรษฐกิจที่มีอยู่ในพื้นที่	

ได้แก่	ย�งพ�ร�	 ไม้แปรรูป	ป�ล์มนำ้�มัน	อ�ห�รทะเล	อุตส�หกรรมท่องเที่ยวและอุตส�หกรรมที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ

ทรัพย�กรธรรมช�ติ	สิ่งแวดล้อมและสุขภ�พประช�ชน

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่	๑๕	มิถุน�ยน	๒๕๕๓	 	รับทร�บผลก�รสำ�รวจดังกล่�วและเห็นชอบต�มมติคณะกรรมก�ร

รัฐมนตรีเศรษฐกิจ	ครั้งที่	๖/๒๕๕๓	โดยมอบหม�ยให้สำ�นักนโยบ�ยและแผนก�รขนส่งและจร�จร	กระทรวงคมน�คม	 	 เป็น 

หน่วยง�นรับผิดชอบดำ�เนินก�รศึกษ�จัดทำ�แผนแม่บทก�รพัฒน�ท่�เรือฝั่งอันด�มัน		ทั้งนี้	ให้ร�ยง�นผลก�รศึกษ�คว�มเหม�ะสม 

ของท�งเลือกและคว�มคุ้มค่�ท�งเศรษฐกิจของก�รพัฒน�ในกรณีต่�งๆ	ให้แล้วเสร็จภ�ยใน	๖	เดือน	และนำ�เสนอคณะกรรมก�ร	

รศก.	พิจ�รณ�ต่อไป
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การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำาแผนพัฒนาจังหวัด	และกลุ่มจังหวัด

คณะกรรมก�รนโยบ�ยก�รบริห�รจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณ�ก�ร	 (ก.น.จ.)	 ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมก�รขึ้น	๕	ชุด	

โดยมี	สศช.	ทำ�หน้�ที่เป็นฝ่�ยเลข�นุก�ร	 เพื่อพิจ�รณ�กลั่นกรองแผนพัฒน�จังหวัดและกลุ่มจังหวัด	รวมทั้งโครงก�รภ�ยใต้แผน

ปฏิบัติร�ชก�รประจำ�ปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	 โดยผลก�รดำ�เนินง�นในปี	๒๕๕๓	พบว่�	ก�รจัดทำ�แผนพัฒน�และแผน

ปฏิบัติร�ชก�รประจำ�ปีของจังหวัด	และกลุ่มจังหวัดที่ผ่�นม�	ยังมีคุณภ�พไม่สอดคล้องกับหลักก�ร	ขอบเขต	และแนวท�งก�ร

จัดทำ�ต�มที่คณะกรรมก�รนโยบ�ยก�รบริห�รง�นจังหวัด	และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณ�ก�ร	 (กนจ.)	กำ�หนดไว้เท่�ที่ควร	 	ผลจ�ก

ก�รพิจ�รณ�แผนพัฒน�จังหวัดและกลุ่มจังหวัดพบว่�	ข้อมูลที่จังหวัด	และกลุ่มจังหวัดนำ�ม�ใช้ในก�รประมวลวิเคร�ะห์ยังมีน้อย	

เป็นข้อมูลกว้�งๆ	 ไม่ครอบคลุมทุกมิติของก�รพัฒน�	ผลก�รวิเคร�ะห์จึงมีลักษณะเป็นข้อคว�มเชิงคว�มเห็นทั่วไป	ข�ดข้อมูล

สนับสนุน	ส่งผลให้ก�รกำ�หนดวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศ�สตร์ของบ�งจังหวัดมีลักษณะกว้�งเกินไป	หรือกระชับสั้นเกินไปจน

ไม่มีคว�มหม�ย	เช่นเดียวกับกลยุทธ์	ซึ่งส่วนใหญ่มีคว�มหม�ยกว้�ง	และไม่ได้แสดงแนวท�งก�รดำ�เนินง�นที่ชัดเจน	นอกจ�กนี้

โครงก�รในแผนปฏิบัติร�ชก�รประจำ�ปี	มีร�ยละเอียดโครงก�รไม่ชัดเจนสมบูรณ์เท่�ที่ควร	และเป็นไปในลักษณะแยกส่วนต�ม

บทบ�ทภ�รกิจของแต่ละหน่วยง�น	รวมทั้งเป็นโครงก�รขน�ดเล็กค่อนข้�งม�ก	จึงไม่มีแรงขับเคลื่อนยุทธศ�สตร์ในภ�พรวมได้

ม�กนัก

สศช.	จึงได้จัดทำ�โครงก�รเพิ่มประสิทธิภ�พก�รจัดทำ�แผนพัฒน�จังหวัด	และกลุ่มจังหวัด	 เพื่อสนับสนุนท�งวิช�ก�รใน

ก�รเพิ่มพูนคว�มรู้และทักษะในก�รจัดทำ�แผนพัฒน�และโครงก�รให้แก่จังหวัด	และกลุ่มจังหวัด	ส�ม�รถนำ�ไปปรับปรุงก�รจัด

ทำ�แผนพัฒน�และแผนปฏิบัติร�ชก�รประจำ�ปีของจังหวัด	และกลุ่มจังหวัดให้มีคุณภ�พ	และเกิดประสิทธิผลเพิ่มขึ้น	ตลอดจน

สนับสนุนก�รปฏิบัติง�นของ	สศช.	ในฐ�นะฝ่�ยเลข�นุก�รของคณะอนุกรรมก�รนโยบ�ยก�รบริห�รง�นจังหวัด	และกลุ่มจังหวัด

แบบบูรณ�ก�รด้�นแผนและงบประม�ณ	๕	คณะ	ในก�รทำ�หน้�ที่พิจ�รณ�กลั่นกรองแผนพัฒน�จังหวัด	และกลุ่มจังหวัด	และ

โครงก�รต�มแผนปฏิบัติร�ชก�ร	ให้มีประสิทธิภ�พและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น
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การจัดทำาแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศของโลก	การผันผวนของราคาพลังงาน	

และวิกฤตอาหารของโลก

สศช.	 ได้ศึกษ�และจัดทำ�แผนแม่บทรองรับก�รเปลี่ยนแปลงของสภ�วะภูมิอ�ก�ศของโลก	ก�รผันผวนของร�ค�พลังง�น	

และวิกฤตอ�ห�รของโลก	 เป็นก�รดำ�เนินก�รต�มมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	๒๑	ตุล�คม	๒๕๕๑	เพื่อใช้อ้�งอิงและเป็นกรอบใน

ก�รดำ�เนินง�นของหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง	 โดยได้มีก�รนำ�แบบจำ�ลองท�งวิทย�ศ�สตร์	ม�ค�ดก�รณ์แนวโน้มก�รเปลี่ยนแปลง 

สภ�วะภูมิอ�ก�ศโดยเฉพ�ะสถ�นก�รณ์นำ�้ท่วมและนำ�้แล้ง	 ท่ีจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทย	และ	ผลิตภ�พของภ�คเกษตร	รวมท้ัง	 

ก�รรักษ�สมดุลของก�รเพ�ะปลูกพืชพลังง�น	และพืชอ�ห�ร	ควบคู่กับ	ก�รให้คว�มร่วมมือกับสังคมโลกในก�รลดก๊�ซเรือน

กระจกเพื่อแก้ไขปัญห�โลกร้อน	โดยไม่ส่งผลกระทบต่อก�รพัฒน�ท�งด้�นเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	ซึ่งได้นำ�แบบจำ�ลอง

ท�งเศรษฐศ�สตร์ม�ประม�ณก�รผลกระทบในรูปของเงินตร�หรืองบประม�ณที่จำ�เป็นต้องใช้	ม�ตรก�รที่นำ�เสนอจึงมีทั้งในด้�น	

(๑)	ก�รลดก๊�ซเรือนกระจก	ซึ่งรวมถึงมีเทนในน�ข้�ว	ก�รเปลี่ยนไปใช้เชื้อเพลิงจ�กพืช	 เพื่อลดค�ร์บอนไดออกไซด์จ�กเชื้อเพลิง

ฟอสซิล	ก�รซื้อข�ยค�ร์บอนผ่�นก�รดำ�เนินกลไกก�รพัฒน�ที่สะอ�ด	 (Clean	Development	Mechanism	–	CDM)	รวมทั้ง

ก�รรักษ�ป่�	เพื่อให้เป็นแหล่งดูดซับค�ร์บอน	(Carbon	Sink)		และ	(๒)	ก�รปรับตัวให้พร้อมรับกับก�รเปลี่ยนแปลงของสภ�วะ

ภูมิอ�ก�ศของโลก	ทั้งในด้�นก�รบริห�รจัดก�รนำ้�	ก�รปลูกพืชให้เหม�ะสมกับสภ�วะก�รที่เปลี่ยนแปลงไปและในสัดส่วนที่จะ

รองรับทั้งวิกฤตก�รณ์พลังง�นและอ�ห�ร	รวมทั้งก�รเตรียมก�รเพื่อเผชิญคว�มเสี่ยงจ�กภัยพิบัติและระบบเตือนภัย	เป็นต้น	โดย

ได้มีก�รกำ�หนดแผนลงทุนและนำ�เสนอโครงก�รที่สำ�คัญ	เพื่อให้หน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง	ส�ม�รถนำ�ไปดำ�เนินก�รเพื่อก�รแปลงแผน

ไปสู่ภ�คปฏิบัติได้อย่�งเป็นรูปธรรมเข้�ไว้ด้วย

แนวทางการจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของสินค้าเกษตร	

สศช.	 ได้ศึกษ�และจัดทำ�แนวท�งก�รจัดก�รห่วงโซ่อุปท�นและโลจิสติกส์ของสินค้�เกษตรพบว่�	 ปัญห�สำ�คัญที่ 

ส่งผลกระทบต่อก�รจัดก�รห่วงโซ่อุปท�นฯ	คือ	ปัญห�ก�รเข้�ถึงตล�ดสมัยใหม่ของเกษตรกรและผู้ค้�ส่งร�ยเล็ก	ก�รรวมกลุ่ม

ของเกษตรกรมีต้นทุนก�รประส�นง�นสูง	และกลไกตล�ดที่ยังมีข้อบกพร่อง	ซึ่งก�รศึกษ�ได้เสนอกลยุทธ์ก�รพัฒน�ห่วงโซ่ 

อุปท�นฯ	๕	ประเด็น	คือ	 (๑)	นโยบ�ยก�รเชื่อมโยงเกษตรกรและพ่อค้�ร�ยย่อยเข้�สู่ตล�ดสินค้�เกษตรสมัยใหม่	 เช่น	ก�รสร้�ง

สถ�นีรวบรวมผลผลิตก�รเกษตรในชุมชน	รัฐสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรในก�รลงทุนโครงสร้�งพื้นฐ�น	ส่งเสริมคว�มรู้และเทคโนโลยี

เพื่อผลิตอ�ห�รปลอดภัย	และกำ�กับดูแลก�รทำ�สัญญ�ระหว่�งเกษตรกรกับบริษัทธุรกิจก�รเกษตรให้มีคว�มเป็นธรรม	 เป็นต้น	 

(๒)	สนับสนุนก�รรวมกลุ่มของเกษตรกรในรูปแบบใหม่ที่เน้นก�รรวมกลุ่มด้�นธุรกิจ	 (๓)	ส่งเสริมพัฒน�ครัวไทยให้มีคว�ม

ปลอดภัย	โดยเพิ่มบทบ�ทขององค์ก�รอ�ห�รและย�	และองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคขององค์กรพัฒน�เอกชน	(๔)	ส่งเสริมก�รวิจัย

และก�รตล�ดเพื่อแปรรูปสินค้�เกษตรต�มคว�มต้องก�รของตล�ด	และ	 (๕)	พัฒน�ห่วงโซ่อุปท�นสมัยใหม่แบบครบวงจร	โดย 

จัดตั้งคณะกรรมก�รนโยบ�ยพัฒน�ห่วงโซ่อุปท�นฯและหน่วยง�นรับผิดชอบ	 เพื่อสนับสนุนและประส�นก�รพัฒน� 

ห่วงโซ่อุปท�นอย่�งเป็นระบบ	
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๓.๒	การวิเคราะห์และเสนอความเห็นต่อรัฐบาล

	ในปี	๒๕๕๓	สศช.	 ได้เสนอคว�มเห็นประกอบก�รพิจ�รณ�ของคณะรัฐมนตรี	

จำ�นวน	๓๐๕	เรื่อง	 ได้แก่	ด้�นเศรษฐกิจ	๑๕๑	เรื่อง	 	ด้�นเกษตร	ทรัพย�กร 

ธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม	๗๐	เรื่อง	ด้�นสังคม	๖๐	เรื่อง	และด้�นโครงสร้�ง 

พื้นฐ�น	๒๑	เรื่อง

	ก�รวเิคร�ะหง์บลงทนุรฐัวสิ�หกจิ	ประจำ�ปงีบประม�ณ	๒๕๕๔	พบว�่ในภ�พรวม

รัฐวิส�หกิจมีร�ยได้รวม	๑.๔๗๖	ล้�นล้�นบ�ท		ร�ยจ่�ย	๑.๔๐๔	ล้�นล้�นบ�ท	

งบลงทุน	๕.๕๕๐	แสนล้�นบ�ท		และกำ�ไรสุทธิรวม	๗.๒๑๐	หมื่นล้�นบ�ท

	ก�รวิเคร�ะห์โครงก�รโครงสร้�งพื้นฐ�นที่สำ�คัญ	 เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี

พิจ�รณ�รวม	๒๑	โครงก�ร	โดยส�ข�พลังง�นม�กที่สุด	๑๑	โครงก�ร		รองลงม� 

คือ	ส�ข�ขนส่งและโลจิสติกส์	ส�ข�ก�รส่ือส�ร	และส�ข�ส�ธ�รณูปก�ร	ต�มลำ�ดับ	
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๓.๒	 การวิเคราะห์และเสนอความเห็นต่อรัฐบาล

การเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี

สศช.	 	มีภ�รกิจที่สำ�คัญประก�รหนึ่ง	คือ	ก�รวิเคร�ะห์จัดทำ�คว�มเห็นเกี่ยวกับนโยบ�ย	แผนง�น	 โครงก�ร	ม�ตรก�ร

ด้�นเศรษฐกิจ	สังคม	ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม	ที่สำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรีส่งเรื่องม�เพื่อให้	สศช.	 เสนอคว�ม

เห็นประกอบก�รพิจ�รณ�ของคณะรัฐมนตรีสำ�หรับใช้ประกอบก�รตัดสินใจลงมติต่อข้อเสนอของหน่วยง�นต่�งๆ	 เพื่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อประเทศช�ติและประช�ชนโดยรวม		ซึ่งคว�มเห็นดังกล่�วจะต้องมีคุณภ�พ	รวดเร็ว	ทันเวล�สำ�หรับก�รประชุมคณะ

รัฐมนตรีเพื่อพิจ�รณ�ในเรื่องนั้นๆ	ทั้งนี้	 ในปีงบประม�ณ	๒๕๕๓		สศช.	จัดทำ�คว�มเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอประกอบ 

ก�รพิจ�รณ�ของคณะรัฐมนตรี	รวมทั้งสิ้น	๓๐๕	เรื่อง	แบ่งเป็น	(๑)	ด้�นสังคม	๖๐	เรื่อง	(ประกอบด้วยเรื่องก�รศึกษ�	แรงง�นและ

ผู้สูงอ�ยุ	สุขภ�พ	และก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตและก�รคุ้มครองท�งสังคม)		(๒)	ด้�นเศรษฐกิจ	๑๕๑	เรื่อง	(ประด้วยเรื่องก�รเงิน	

ก�รคลัง	ก�รเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถก�รแช่งขัน	เศรษฐกิจระหว่�งประเทศ)		(๓)	ด้�นเกษตร	๔๕	เรื่อง		(๔)	ด้�นทรัพย�กรธรรมช�ติ

และสิ่งแวดล้อม	๒๕	เรื่อง		และ	(๕)	ด้�นโครงสร้�งพื้นฐ�น	๒๑	เรื่อง

สรา้งบรรยากาศแหง่การเรยีนรูใ้หต้า่งจากเดมิ

เรยีนรูจ้ากภมูปิญัญาพืน้บา้น
แขง่กนัคดิประดษิฐส์ ิง่ใหม่

แขง่ขนัยงิจรวดนํา้
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การวิเคราะห์งบลงทุนรัฐวิสาหกิจ	ประจำาปีงบประมาณ	๒๕๕๔	

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกรอบและงบประม�ณของรัฐวิส�หกิจประจำ�ปีงบประม�ณ	๒๕๕๔		 เมื่อวันที่	๒๑	กันย�ยน	

๒๕๕๓	ต�มที่	สศช.	เสนอ		โดยสรุปส�ระสำ�คัญของงบประม�ณประจำ�ปี	๒๕๕๔	ได้ดังนี้

๑.	 งบประมาณทำาการ		ในภ�พรวมค�ดว่�จะมีร�ยได้รวม	๑,๔๗๕,๘๐๐	ล้�นบ�ท	ร�ยจ่�ย	๑,๔๐๓,๗๐๔	ล้�นบ�ท		และ

กำ�ไรสุทธิ	๗๒,๐๙๖	ล้�นบ�ท		โดยค�ดว่�จะส�ม�รถจัดห�เงินสดเพื่อใช้ในก�รลงทุนได้ประม�ณ	๒๒๓,๓๙๑	ล้�นบ�ท

๒.	 งบประมาณลงทุน	 	กำ�หนดกรอบก�รลงทุนโดยมีวงเงินดำ�เนินก�ร	๕๕๔,๙๙๔	ล้�นบ�ท	 	และวงเงินเบิกจ่�ยลงทุน	

๓๒๒,๖๑๒	ล้�นบ�ท	หรือร้อยละ	๓.๓	ของ	GDP		ประกอบด้วย

 ๒.๑	 การลงทุนโครงการต่อเนื่องที่ได้รับอนุมัติให้ดำาเนินการแล้วและงานตามภารกิจปกติ	 	 วงเงินดำ�เนินก�ร	

๕๑๗,๒๓๕	ล้�นบ�ท		และวงเงินเบิกจ่�ยลงทุน	๒๘๙,๐๐๗	ล้�นบ�ท

 ๒.๒	 การลงทุนที่ต้องรอขออนุมัติตามขั้นตอน	 	วงเงินดำ�เนินก�ร	๓๗,๗๕๙	ล้�นบ�ท	 	และวงเงินเบิกจ่�ยลงทุน	

๓๓,๖๐๔	ล้�นบ�ท	 	 โดยกำ�หนดเป้�หม�ยให้รัฐวิส�หกิจต้องเบิกจ่�ยลงทุนได้อย่�งน้อยร้อยละ	๙๐	ของวงเงินอนุมัติเบิกจ่�ย

ลงทุน	 	และคณะรัฐมนตรีมอบหม�ยให้	สศช.	 โดยคณะกรรมก�ร	สศช.	 เป็นผู้พิจ�รณ�อนุมัติก�รลงทุน/เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม

ระหว่�งปี

๓.	 แนวโน้มการดำาเนินงานปี	๒๕๕๕-๒๕๕๗	 	 ในภ�พรวมค�ดว่�จะมีกำ�ไรสุทธิรวม	๒๗๔,๗๘๒	ล้�นบ�ทหรือเฉลี่ย

ประม�ณปีละ	๙๑,๕๙๔	ล้�นบ�ท		สำ�หรับก�รลงทุนค�ดว่�จะเบิกจ่�ยลงทุนรวม	๙๒๘,๒๐๙	ล้�นบ�ท	หรือเฉลี่ยปีละ	๓๐๙,๔๐๓	

ล้�นบ�ท

๔.	 มอบหมายกระทรวงเจ้าสังกัด	 	ร�ยง�นผลคว�มก้�วหน้�ของก�รดำ�เนินง�นและก�รลงทุนในปีงบประม�ณ	๒๕๕๔	

ให้	สศช.	ทร�บภ�ยในทุกวันท่ี	๕	ของเดือนอย่�งเคร่งครัด		และให้รับข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ยท่ี	สศช.	เสนอ	ไปพิจ�รณ�ดำ�เนินก�ร		 

รวมทั้งร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นต�มข้อเสนอแนะและคว�มก้�วหน้�ก�รดำ�เนินโครงก�รลงทุนทุกไตรม�ส
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การวิเคราะห์โครงการที่สำาคัญ

สศช.	ได้วิเคร�ะห์โครงก�รลงทุนของรัฐวิส�หกิจ		ท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒน�และขย�ยก�รให้บริก�ร		เพ่ิมคว�มม่ันคง	ปลอดภัย

และประสิทธิภ�พให้กับระบบบริก�ร	 	 เพื่อให้ประช�ชนส�ม�รถรับบริก�รส�ธ�รณะที่มีคุณภ�พจ�กภ�ครัฐได้อย่�งเพียงพอ 

และท่ัวถึง	โดยมีโครงก�รลงทุนท่ีคณะกรรมก�ร	สศช.	ได้พิจ�รณ�ให้คว�มเห็นประกอบก�รพิจ�รณ�ของคณะรัฐมนตรี	รวมท้ังส้ิน	 

๒๑	โครงก�ร	ดังนี้

๑.	 สาขาพลังงาน		จำ�นวน	๑๑	โครงก�ร		ได้แก่

 ๑.๑	 โครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าลำาตะคอง	ระยะที่	๒	ของก�รไฟฟ้�ฝ่�ยผลิตแห่งประเทศไทย	 	 (กฟผ.)	 	วงเงิน

ลงทุนรวม	๑,๗๔๑.๔	ล้�นบ�ท		มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตไฟฟ�้ประม�ณปีละ	๓๗.๘	ล้�นหน่วย	 	ณ	บริเวณสันเข�บ้�นย�ยเที่ยง

เหนือ	อำ�เภอสีคิ้ว	จังหวัดนครร�ชสีม�	 	ระยะเวล�ดำ�เนินง�น	๒	ปี	 (พ.ศ.	๒๕๕๓-๒๕๕๔)	 	 โดยมีกำ�หนดจ่�ยไฟฟ้�เข้�ระบบ 

ในเดือนธันว�คม	พ.ศ.๒๕๕๔	

 ๑.๒	 โครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังนำ้าเขื่อนบางลาง	เครื่องที่	๑-๓	ของ	กฟผ.	วงเงินลงทุน	๒,๔๒๖.๒๘	ล้�นบ�ท		

มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงโรงไฟฟ้�พลังนำ้�เขื่อนบ�งล�ง	อำ�เภอบันนังสต�	จังหวัดยะล�	 ให้มีคว�มพร้อม	คว�มมั่นคง	 เพิ่ม

ประสิทธิภ�พก�รผลิต	ยืดอ�ยุก�รใช้ง�นออกไปอีกไม่น้อยกว่�	๒๕	ปี	 	ลดค่�ใช้จ่�ยในก�รบำ�รุงรักษ�	และเพิ่มคว�มเชื่อมั่นด้�น

เศรษฐกิจและก�รลงทุนของ	๓	จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้		ระยะเวล�ดำ�เนินง�น	๕	ปี	(พ.ศ.	๒๕๕๓-๒๕๕๗)	

 ๑.๓	 โครงการระบบส่งเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสาลิกไนต์	ของ	กฟผ.	 	มีวัตถุประสงค์	

เพื่อก่อสร้�งระบบส่งไฟฟ้�เพื่อรับซื้อไฟฟ้�จ�กโรงไฟฟ้�พลังคว�มร้อนหงส�ลิกไนต์ใน	สปป.ล�ว	 	ระยะเวล�ดำ�เนินง�น	๕	ปี	 

(พ.ศ.	๒๕๕๓-๒๕๕๗)		วงเงินลงทุน	๒๑,๑๖๐	ล้�นบ�ท	

 ๑.๔	 โครงการก่อสร้างระบบจำาหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้นำ้าไปยังเกาะต่างๆ	 (เกาะมะพร้าว	 เกาะนาคาใหญ่	

จังหวัดภูเก็ต	และเกาะพระทอง	จังหวัดพังงา)	ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	(กฟภ.)		วงเงินลงทุน	๒๓๓	ล้�นบ�ท		มีวัตถุประสงค์

เพื่อพัฒน�ระบบไฟฟ้�	และเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถและคว�มมั่นคงในก�รจ่�ยไฟฟ้�	 	 เพื่อรองรับคว�มต้องก�รใช้ไฟฟ้�ที่เพิ่มขึ้น

ของเก�ะต่�งๆ	 	ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำ�คัญ	และมีอัตร�ก�รขย�ยตัวท�งเศรษฐกิจค่อนข้�งสูง	 	ระยะเวล�ดำ�เนินง�น	๓	ปี	 

(พ.ศ.	๒๕๕๓-๒๕๕๕)		
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	 ๑.๕	 โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า	ระยะที่	๙	ของ	กฟภ.	 	มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส�ม�รถรองรับ

คว�มต้องก�รใช้ไฟฟ้�ที่เพิ่มขึ้น	 	 เพิ่มประสิทธิภ�พและคว�มมั่นคงของระบบไฟฟ้�ลดปัญห�ในก�รปฏิบัติก�ร	 	ก�รบำ�รุงรักษ�	

และหน่วยสูญเสียของระบบไฟฟ้�	แบ่งก�รดำ�เนินง�นออกเป็น		(๑)	ภ�คเหนือ		ระยะเวล�ดำ�เนินง�น	๖	ปี	(พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๘)		

วงเงินลงทุน	๗,๐๖๐	ล้�นบ�ท		 (๒)	ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ	 	ระยะเวล�ดำ�เนินง�น	๕	ปี	 (พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗)		วงเงินลงทุน	

๔,๕๔๐	ล้�นบ�ท		(๓)	ภ�คกล�ง		ระยะเวล�ดำ�เนินง�น	๕	ปี	(พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗)		วงเงินลงทุน	๑๕,๐๘๕	ล้�นบ�ท		(๔)	ภ�คใต้		

ระยะเวล�ดำ�เนินง�น	๕	ปี	(พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)		วงเงินลงทุน	๔,๔๘๕	ล้�นบ�ท		

	 ๑.๖	 โครงการเร่งรัดการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้	ของ	กฟภ.	วงเงินลงทุน	๓,๙๙๔	ล้�นบ�ท		

มีวัตถุประสงค์เพ่ือเร่งรัดให้ครัวเรือนท่ียังไม่มีไฟฟ้�ใช้ได้มีไฟฟ้�ใช้ครบทุกหลังค�เรือนต�มนโยบ�ยของรัฐบ�ล	ระยะเวล�ดำ�เนินง�น	 

๒	ปี	(พ.ศ.	๒๕๕๓-๒๕๕๔)	วงเงินลงทุน	๒,๐๔๕	ล้�นบ�ท

	 ๑.๗	 โครงการก่อสร้างสายส่งเคเบิลใต้นำ้า	๑๑๕	เควี	(วงจรที่	๓)	ไปยังเกาะสมุย	จังหวัดสุราษฎร์ธาน	ีวงเงินลงทุน	

๗,๐๖๐	ล้�นบ�ท	ของ	กฟภ.	 	มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒน�ระบบไฟฟ้�เพื่อเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถ	และคว�มมั่นคงในก�รจ่�ยไฟฟ้�

เพื่อรองรับคว�มต้องก�รใช้ไฟฟ้�ที่เพิ่มขึ้น	และเพื่อเสริมคว�มมั่นคงในก�รจ่�ยไฟ	ลดปัญห�ไฟดับในพื้นที่เก�ะสมุย	 	ระยะเวล�

ดำ�เนินง�น	๓	ปี	(พ.ศ.	๒๕๕๓-๒๕๕๖)	

	 ๑.๘	 โครงการพัฒนาการอ่านหน่วยด้วยระบบอัตโนมัติ	ระยะที่	๒	ของ	กฟภ.		วงเงินลงทุน	๑,๔๗๗.๙๑	ล้�นบ�ท		

มีวัตถุประสงค์เพื่อจดหน่วยก�รใช้ไฟฟ้�และพิมพ์ใบแจ้งค่�ไฟฟ้�ภ�ยใน	๑	วัน	ได้อย่�งถูกต้องครบถ้วน		และเพื่อให้บริก�รข้อมูล

ก�รใช้ไฟฟ้�	แก่ลูกค้�ร�ยใหญ่สำ�หรับนำ�ไปใช้บริห�รจัดก�รก�รใช้ไฟฟ้�ให้มีประสิทธิภ�พสูงสุด	 	ลดก�รใช้พลังง�นโดยรวมของ

ประเทศ	โดยก�รติดตั้งมิเตอร์	AMR	ในพื้นที่ทั่วประเทศให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้�ร�ยใหญ่	จำ�นวน	๕๐,๐๐๐	ชุด		ระยะเวล�ดำ�เนินง�น	๓	ปี	

(พ.ศ.	๒๕๕๓-๒๕๕๕)	

๒.	 สาขาขนส่งและโลจิสติกส	์	ได้แก่

 ๒.๑	 โครงการรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตาม	พ.ร.บ.	ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำาเนินการ

ในกิจการของรัฐ	พ.ศ.	๒๕๓๕		โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง	ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ		วงเงิน	๖๐,๑๘๕	ล้�นบ�ท		มีวัตถุประสงค์

เพื่อเชิญชวนภ�คเอกชนที่สนใจเข้�ร่วมลงทุนระบบรถไฟฟ้�	 	 เพื่อให้ส�ม�รถเปิดให้บริก�รได้ปีใน	๒๕๕๗		ระยะเวล�ดำ�เนินก�ร	

๕	ปี	(พ.ศ.	๒๕๕๒-๒๕๕๖)

 ๒.๒	 แผนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ระยะเร่งด่วน	พ.ศ.	๒๕๕๓-๒๕๕๗	 (เพิ่มเติม)	 	ของก�รรถไฟแห่ง

ประเทศไทย	วงเงินรวมทั้งสิ้น	๑๗๖,๘๐๘	ล้�นบ�ท		มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มคว�มปลอดภัยในก�รให้บริก�รเดินรถ	ลดคว�มสูญ

เสียจ�กอุบัติเหตุขบวนรถไฟตกร�งและขบวนรถไฟชนย�นพ�หนะบริเวณจุดตัดท�งรถไฟกับถนนเสมอระดับ	 	และเพิ่มคว�ม

มั่นคงแข็งแรงของโครงสร้�งพื้นฐ�น	ส�ม�รถรองรับก�รขนส่งของขบวนรถที่มีนำ้�หนักกดเพล�เพิ่มขึ้นเป็น	๒๐	ตัน		ลดระยะเวล� 

ก�รเดินท�งและขนส่ง	และเพิ่มสัดส่วนก�รขนส่งท�งร�งจ�กประม�ณร้อยละ	๒	 เป็นร้อยละ	๖	 	ระยะเวล�ดำ�เนินก�ร	๖	ปี	 

(พ.ศ.	๒๕๕๓-๒๕๕๘)
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 ๒.๓	 โครงการปรับปรุงทางรถไฟ	ระยะที่	๕	และ	๖		วงเงินรวม	๑๕,๒๘๗	ล้�นบ�ท		มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มคว�ม

แข็งแรงของท�งรถไฟให้เหม�ะสมกันสภ�พก�รเดินรถทั้งในปัจจุบันและ	ระยะเวล�ดำ�เนินง�น	๔	ปี	(พ.ศ.	๒๕๕๒-๒๕๕๕)

	 ๒.๔	 โครงการจัดหารถจักรดีเซลไฟฟ้า	นำ้าหนักกดเพลาสูงสุด	๑๕	ตัน/เพลา	จำานวน	๗	คัน	 	และการจัดหารถ

จักรดีเซลไฟฟ้า	นำ้าหนักกดเพลาสูงสุด	๒๐	ตัน/เพลา	จำานวน	๑๓	คัน		วงเงิน	๒,๙๗๘.๔๕	ล้�นบ�ท		มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีด

คว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันและบริห�รจัดก�รขนส่งสินค�้ออกท�งรถไฟจ�กทั่วประเทศไปยังท�่เรือแหลมฉบัง	 	ทำ�ให้มีศักยภ�พ 

ในก�รขนสง่สนิค้�โดยท�งรถไฟใหส้�ม�รถแขง่ขนัในตล�ดได	้	และสนบัสนนุนโยบ�ยรฐัต�มแผนยทุธศ�สตรพ์ฒัน�ระบบโลจสิตกิส์	 

และลดต้นทุนก�รขนส่ง	 	ตลอดจนปัญห�ก�รจร�จร	ช่วยลดอุบัติเหตุและก�รซ่อมบำ�รุงถนน	 	 ระยะเวล�ดำ�เนินก�ร	๔	ปี	 

(พ.ศ.	๒๕๕๒-๒๕๕๕)

 ๒.๕	 โครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก	ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย  

วงเงินลงทุน	๑๑,๓๔๘.๓๕	ล้�นบ�ท	 	มีวัตถุประสงค์เพื่อก�รขนส่งสินค้�มีคว�มสะดวกรวดเร็ว	 	สนับสนุนยุทธศ�สตร์พัฒน�

ระบบโลจิสติกส์	 โดยก่อสร้�งท�งรถไฟท�งคู่ภ�ยในเขตท�งขน�นกับท�งรถไฟที่มีอยู่เดิมช่วงฉะเชิงเทร�-คลองสิบเก้�-แก่งคอย	

ระยะท�ง	๑๐๖	กม.	ระยะเวล�ดำ�เนินก�ร	๔	ปี	(พ.ศ.	๒๕๕๓-๒๕๕๗)

 ๒.๖	 โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต	ปีงบประมาณ	๒๕๕๒-๒๕๕๖	 	 วงเงินลงทุน	๕,๗๙๑.๑๒	ล้�นบ�ท		

วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถในก�รให้บริก�รของท่�อ�ก�ศย�นภูเก็ต		โดยก�รสร้�งและปรับปรุงสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก

ให้เป็นไปต�มม�ตรฐ�นส�กล	และมีคว�มส�ม�รถเพียงพอต่อก�รรองรับปริม�ณก�รจร�จรที่เพิ่มขึ้นอย่�งต่อเนื่อง	 	รวมทั้งเกิด

คว�มปลอดภัย	สะดวกรวดเร็วในก�รให้บริก�ร		

 ๒.๗	 โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	ปีงบประมาณ	๒๕๕๔-๒๕๕๙	วงเงินลงทุนรวมทั้ง	๖๒,๕๐๓.๒๑๔	

ล้�นบ�ท		มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถของ	ทสภ.	จ�ก	๔๕	ล้�นคนต่อปี	 เป็น	๖๐	ล้�นคนต่อปี	 	 เพื่อบรรเท�คว�ม

แออัดของจำ�นวนผู้โดยส�รและเที่ยวบินที่เพิ่มขี้นอย่�งต่อเนื่อง		

 ๒.๘	 โครงการจัดหาเครื่องบิน	ปี	๒๕๕๓-๒๕๕๗	ของบริษัท	ก�รบินไทย	จำ�กัด	 (มห�ชน)	 (บกท.)	 	วงเงินลงทุน

รวม	๑๑๔,๖๖๙	ล้�นบ�ท		มีวัตถุประสงค์เพื่อดำ�เนินต�มแผนพัฒน�ฝูงบิน	ภ�ยใต้แผนยุทธศ�สตร์	 (แผนวิส�หกิจ)	ปี	๒๕๕๓-

๒๕๕๗		 โดยก�รจัดเครื่องบินใหม่	ทดแทนก�รปลดระว�งเครื่องบินที่มีอ�ยุก�รใช้ง�นน�น		และเพิ่มปริม�ณก�รผลิต	 เพื่อก�ร

เติบโตของ	บกท.	

๓.	 สาขาการสื่อสาร

 ๓.๑	 โครงการ	Fiber	to	the	x	ของ	บมจ.	กสท	โทรคมน�คม	วงเงินลงทุน	๖,๐๐๐	ล้�นบ�ท		มีวัตถุประสงค์เพื่อ

จัดสร้�งโครงข่�ยสุดท้�ย	ด้วยเคเบิลใยแก้วนำ�แสงเชื่อมโยงกับผู้ใช้บริก�รเพื่อรองรับฐ�นลูกค้�ที่มีแนวโน้มมีคว�มต้องก�รใช้

ง�นบริก�รที่มีคว�มเร็วสูงและปริม�ณ	Bandwidth	ขน�ดใหญ่	 	รวมทั้งบริก�รเสริมด้�น	Contents	หรือ	Applications		 โดย

ก�รพัฒน�โครงข่�ยสื่อส�รให้เป็นแบบ	 IP	 (Internet	Protocol)	 	 เพื่อพัฒน�ระบบสื่อส�รของประเทศให้มีคว�มทันสมัยและ

สนับสนุนต่อนโยบ�ยภ�ครัฐบ�ล	ภ�คอุตส�หกรรม	ก�รศึกษ�	ฯลฯ	 	 ในพื้นที่	กรุงเทพมห�นคร	สมุทรปร�ก�ร	นนทบุรี	และ

ปทุมธ�นี		เพื่อเชื่อมโยงระหว่�งผู้ให้บริก�รและผู้ใช้บริก�รให้ส�ม�รถรองรับผู้ใช้บริก�รอินเทอร์เน็ตคว�มเร็วสูง	๒๕-๑๐๐	Mbps	

ได้	๔๐๐,๐๐๐	ร�ย	
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 ๓.๒	 โครงการขยายโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ีระบบ	CDMA	ในส่วนภูมิภาค	ของ	บมจ.	กสท	โทรคมน�คม		วงเงิน

ลงทุน	๓,๘๐๐	ล้�นบ�ท		มีวัตถุประสงค์เพ่ือขย�ยพ้ืนท่ีให้บริก�ร(Coverage	Are)		และคว�มจุของโครงข่�ยโทรศัพท์เคล่ือนท่ีระบบ	

CDMA	๒๐๐๐	๑x	EV-DO	ให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีให้บริก�รสำ�หรับประช�กรได้ไม่น้อยกว่�ร้อยละ	๙๐	ของประช�กรใน	๕๑	จังหวัด	และ

เพ่ือให้คุณภ�พของโครงข่�ยโทรศัพท์เคล่ือนท่ีระบบ	CDMA	๒๐๐๐	๑x	EV-DO	มีคว�มน่�เช่ือถือและส�ม�รถแข่งขันได้	

 ๓.๓	 โครงการเข้าซื้อกิจการ	CDMA	ในส่วนกลาง	โดยการซื้อทรัพย์สิน	ของ	บมจ.	กสท	โทรคมน�คม		วงเงินลงทุน	

๗,๕๐๐	ล้�นบ�ท		มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญห�ที่เกิดจ�กก�รดำ�เนินธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ	CDMA	ที่แยกก�รดำ�เนินง�น

เป็น	๒	ส่วนและเพิ่มร�ยได้ในภ�พรวมของก�รดำ�เนินธุรกิจสื่อส�รไร้ส�ย	รวมทั้งลดต้นทุนในก�รดำ�เนินธุรกิจภ�ยใต้	One	Brand	

One	Service	 	ซึ่งจะทำ�ให้ก�รดำ�เนินธุรกิจเป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พและส�ม�รถรองรับก�รขย�ยตัวของธุรกิจในอน�คตได้

อย่�งมีประสิทธิภ�พ		

๔.	 สาขาสาธารณูปการ		ได้แก่	โครงก�รลงทุนด้�นประป�	จำ�นวน	๑๕	โครงก�รย่อย		วงเงินลงทุน	๒,๐๑๘.๕๒๙	ล้�นบ�ท		

มีวัตถุประสงค์	เพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พของระบบผลิต	ระบบส่ง	และระบบจำ�หน่�ยนำ้�ประป�ในเขตพื้นที่เทศบ�ลเมืองและเทศบ�ล

ตำ�บลที่ประสบปัญห�ก�รข�ดแคลนนำ้�อุปโภคบริโภคให้ส�ม�รถบริก�รแก่ประช�ชนประม�ณ	๑๒๘,๗๐๒	ร�ย	ได้อย่�งเพียงพอ

ในอีก	๑๐	ปีข้�งหน้�		ระยะเวล�ดำ�เนินง�น	๒-๓	ปี	(พ.ศ.	๒๕๕๔-๒๕๕๖)
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๓.๓	การติดตามประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจ

													และสังคมของประเทศ

	การติดตามผลของแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	 ๑๐	 ได้แก่ก�รติดต�มประเมินผล	

๓	ปีแรกของแผนฯ	๑๐		และก�รติดต�มประเมินผลต�มยุทธศ�สตร์ก�รปรับ

โครงสร้�งก�รผลิตและบริก�ร	

	การติดตามประเมินผลการพัฒนาในระดับพื้นที่ได้แก่	ก�รพัฒน�ภ�ค	ก�รว�ง

ระบบบริห�รติดต�มประเมินผลแผนก�รพัฒน�พื้นที่พิเศษ	๕	จังหวัดช�ยแดน

ภ�คใต้	และก�รกระจ�ยอำ�น�จก�รปกครองสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

	การติดตามประเมินผลตามนโยบายของโครงก�รภ�ยใต้แผนปฏิบัติก�รไทย

เข้มแข็ง	๒๕๕๕	และก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�รกลุ่มกระทรวง

ด้�นเศรษฐกิจและสังคม
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๓.๓	 การติดตามประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

การติดตามประเมินผล	๓	ปีแรกของแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	๑๐

สศช.	มีภ�รกิจที่สำ�คัญประก�รหนึ่ง	คือ	ก�รติดต�มประเมินผลก�รพัฒน�ประเทศต�มแผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคม 

แห่งช�ติ		โดยในปี	๒๕๕๓	ได้ดำ�เนินก�รติดต�มประเมินผลก�รพัฒน�ประเทศในช่วง	๓	ปีแรกของแผนพัฒน�ฯ	ฉบับที่	๑๐		เพื่อ

ติดต�มคว�มก้�วหน้�และประเมินผลก�รเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน	๓	ส่วน	คือ		๑)	ก�รประเมินผลกระทบก�รพัฒน�	โดยใช้ดัชนี

คว�มอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย		๒)	ก�รขับเคลื่อนแผนพัฒน�ฯ	ฉบับที่	๑๐	สู่ก�รปฏิบัต	ิ 	และ	๓)	ติดต�มประเมินผล 

ก�รดำ�เนินง�นภ�ยใต้ยุทธศ�สตร์ของแผนพัฒน�ฯ	ฉบับที่	๑๐	สรุปส�ระสำ�คัญได้	ดังนี้

๑.	 ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันของคนไทยในช่วงปี	๒๕๕๐-๒๕๕๒	อยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุงต่อเนื่อง	 โดยอยู่ใน

ระดับร้อยละ	๖๔-๖๖	ใกล้เคียงกับในปี	๒๕๔๙	ที่เป็นร้อยละ	๖๔.๑๗	 	 โดยปัจจัยที่เอื้อต่อคว�มอยู่เย็นเป็นสุขของคนไทยม� 

จ�กเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง	ชุมชนมั่นคงและเกื้อกูลกัน	คนไทยมีง�นทำ�	มีหลักประกันสุขภ�พทั่วถึง	คนย�กจนลดลง	แต่เศรษฐกิจ 

ฐ�นร�กอ่อนแอและมีคว�มเหล่ือมลำ�้	คนไทยต้องเผชิญคว�มเส่ียงจ�กปัญห�ย�เสพติดท่ีสูงข้ึน	สัมพันธภ�พในครอบครัวเปร�ะบ�ง	 

คุณภ�พก�รศึกษ�มีปัญห�ไม่ส�ม�รถปลูกฝังก�รคิดเป็น	ทำ�เป็น	ก�รเป็นพลเมืองที่มีคุณภ�พ	ขณะที่ยังมีคว�มขัดแย้งของคนใน

ประเทศ	ข�ดจริยธรรมท�งก�รเมือง	ก�รไม่เค�รพกฎระเบียบและก�รข�ดวินัยของคนในสังคม	

๒.	 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	๑๐	สู่การปฏิบัติ

 ๒.๑	 การน้อมนำาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในภาคีพัฒนาสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้พร้อม

เผชิญการเปลี่ยนแปลงหลายด้าน	หน่วยง�นภ�ครัฐส่วนใหญ่นำ�ไปประยุกต์ใช้ในก�รพัฒน�เศรษฐกิจ	สังคม	ทรัพย�กรธรรมช�ติ

และสิ่งแวดล้อม	เสริมสร้�งคว�มเข้มแข็งของชุมชน	ก�รจัดทำ�หลักสูตรในสถ�นศึกษ�	และก�รพัฒน�องค์คว�มรู้	ภ�คประช�ชน	

มีก�รประยุกต์ใช้เป็นแนวท�งก�รดำ�รงชีวิต	ก�รประกอบอ�ชีพในรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่	ภ�คชุมชนเน้นก�รมีส่วนร่วม	ก�รพึ่ง

ตนเอง	และภ�คธุรกิจให้คว�มสำ�คัญกับก�รพึ่งตนเอง	ก�รสร้�งเครือข่�ยและก�รดูแลพนักง�น	

 ๒.๒	 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	๑๐	สู่การปฏิบัติ	ก�รดำ�เนินง�นในช่วงปีงบประม�ณ	๒๕๕๐-๒๕๕๑		เกิด

เหตุก�รณ์ยึดอำ�น�จก�รปกครอง	ก�รผลักดันยุทธศ�สตร์ของภ�ครัฐจึงดำ�เนินก�รผ่�นยุทธศ�สตร์งบประม�ณร�ยจ่�ยประจำ�

ปีและแผนปฏิบัติก�รของกระทรวงต่�งๆ	สำ�หรับในปี	๒๕๕๒		ก�รบริห�รจัดก�รประเทศเข้�สู่กระบวนก�รปกติ	มีก�รจัดทำ�

แผนก�รบริห�รร�ชก�รแผ่นดินนำ�ม�ใช้เป็นแนวท�งก�รจัดสรรงบประม�ณ	 	และยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�ที่ได้รับก�รจัดสรร 

งบประม�ณในวงเงินสูง	อ�ทิ	ยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�สังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญ�และก�รเรียนรู้ได้รับก�รจัดสรรงบประม�ณ

ม�กที่สุดถึงร้อยละ	๒๙.๓๙	ของงบประม�ณทั้งหมด	

๓.	 การติดตามประเมินผลการดำาเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	๑๐	

 ๓.๑	 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมมีความก้าวหน้า	 	 ในด้�นก�รส่งเสริมสร้�งสุขภ�วะให้แข็งแรงทั้งก�ยและ
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จิตใจ	มีคว�มปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	 เนื่องจ�กคดีอ�ชญ�กรรมลดลงจ�ก	๒๗๕.๕	คดีต่อประช�ก�รแสนคน	ในปี	๒๕๔๙	

เหลือ	๒๒๒.๕	คดีต่อประช�กรแสนคน	หรือลดลงร้อยละ	๑๔.๙	สูงกว่�เป้�หม�ยที่กำ�หนดให้ลดลงร้อยละ	๑๐	ระดับก�รศึกษ�

เฉลี่ยสูงขึ้นจ�ก	๗.๘	ปี	ในปี	๒๕๔๙	เป็น	๘.๑	ปี	ในปี	๒๕๕๒		แต่ยังมีปัญห�คุณภ�พก�รศึกษ�	จ�กผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนวิช�หลัก 

ในทุกระดับมีคะแนนเฉลี่ยในปี	๒๕๕๑	เพียง	๓๙.๒๐	คะแนนตำ่�กว่�เป้�หม�ยของแผนพัฒน�ฯ	ฉบับที่	๑๐	ที่กำ�หนดไว้ร้อยละ	

๔๔	ขณะที่กำ�ลังแรงง�นที่มีคุณภ�พเพิ่มขึ้นร้อยละ	๔๔.๔	ในปี	๒๕๕๒	ซึ่งยังห่�งจ�กเป้�หม�ยที่กำ�หนดไว้ที่ร้อยละ	๖๐	ของกำ�ลัง

แรงง�นทั้งหมดในปี	๒๕๕๔	

 ๓.๒	 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนดำาเนินการต่อเนื่อง	ชุมชนส�ม�รถจัดทำ�แผนชุมชนได้ร้อยละ	๙๑.๔	มี

ก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 และรวมกลุ่มกันเป็นวิส�หกิจชุมชนและเครือข่�ยในรูปแบบองค์กรชุมชนเพิ่มขึ้นจ�ก	๔๔,๖๗๔	แห่งใน	 

ปี	๒๕๔๙	เป็น	๗๙,๑๘๔	แห่ง	ในปี	๒๕๕๒	อย่�งไรก็ต�ม	ชุมชนเข้มแข็งในระดับพ่ึงตนเองได้มีน้อย	และส�ม�รถจัดสวัสดิก�รชุมชน 

ได้	๑	ใน	๓	ของชุมชนทั้งประเทศ	

 ๓.๓	 การดำาเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาคสามารถรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ	และสร้างภูมิคุ้มกันต่อการ

เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ		โดยเฉพ�ะก�รจ้�งง�นและดุลบัญชีเดินสะพัดอยู่ในเกณฑ์ดีสอดคล้องกับเป้�หม�ย

ของแผนพัฒน�ฯ	ฉบับที่	๑๐	แม้ว่�ก�รขย�ยตัวท�งเศรษฐกิจจะหดตัวลงร้อยละ	๒.๒๘	ในปี	๒๕๕๒	ทำ�ให้ก�รผลิตและก�ร 

ส่งออกสินค้�และบริก�รลดลง	เนื่องจ�กก�รชะลอตัวของอุปสงค์ทั้งในและต่�งประเทศ	ขณะที่ก�รพัฒน�ผลิตภ�พก�รผลิตล่�ช้�	

เศรษฐกิจไทยยังต้องพึ่งต่�งประเทศสูง	และเกิดคว�มเหลื่อมลำ้�ระหว่�งส�ข�ก�รผลิต	และวิส�หกิจขน�ดต่�งๆ		

 ๓.๔	 การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากร	สิ่งแวดล้อม	และความหลากหลายทางชีวภาพก้าวหน้า	และมี

ความเป็นไปได้ในการบรรลุเป้าหมาย	พื้นที่ป่�อนุรักษ์	ป่�ช�ยเลนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง	พัฒน�พื้นที่ชลประท�นได้ถึง	๒๘.๗๒	ล้�นไร่	

ขณะที่คุณภ�พของแหล่งนำ้�อุปโภคบริโภคที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้และเสื่อมโทรมลงในปี	๒๕๕๒	มีร้อยละ	๔๑.๐๐	และ	๓๐.๐๐	ของ

แหล่งนำ้�ทั้งหมดซึ่งลดลงจ�กปี	๒๕๕๑	ก�รใช้ปุ๋ยเคมีในภ�คเกษตร	และปริม�ณขยะยังมีปริม�ณเพิ่มขึ้น	

 ๓.๕	 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศประสบปัญหาทุจริตคอร์รัปชันและความ

สมานฉันท	์จ�กภ�พลักษณ์ก�รคอร์รัปชันมีคะแนนเฉลี่ยในช่วงปี	๒๕๕๐	-๒๕๕๒	อยู่ที่	๓.๕	คะแนน	ซึ่งลดลงจ�ก	๓.๖	คะแนน	

ในปล�ยแผนพัฒน�ฯ	ฉบับที่	๙	และตำ่�กว่�เป้�หม�ย	๕	คะแนน	ในแผนพัฒน�ฯ	ฉบับที่	๑๐	ขณะที่บริษัทในตล�ดหลักทรัพย์ที่มี

ธรรม�ภิบ�ลเพิ่มขึ้นจ�กร้อยละ	๗๕	ในปี	๒๕๕๑	เป็นร้อยละ	๘๒	ในปี	๒๕๕๒	ส่วนประสิทธิภ�พก�รบริห�รขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นมีทิศท�งที่ดีขึ้นเล็กน้อย	ร�ยได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ	๑.๗	ต่อปีระหว่�งปี	๒๕๕๐	-	๒๕๕๒	แต่ก�ร

ถ่�ยโอนภ�รกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นล่�ช้�	ก�รลดอัตร�กำ�ลังคนภ�ครัฐไม่เป็นไปต�มเป้�หม�ย	และสังคมยังคงเผชิญกับ

ปัญห�คว�มขัดแย้งและก�รข�ดจริยธรรมท�งก�รเมือง	

การติดตามประเมินผลการดำาเนินงานตามยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการในช่วง	๒	ปี

แรกของแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	๑๐	

สศช.	 	 ได้ติดต�มประเมินผลก�รดำ�เนินง�นก�รปรับโครงสร้�งภ�คก�รผลิตและบริก�รในระยะครึ่งแรกของแผนพัฒน�ฯ	

ฉบับที่	๑๐		พบว่�	การสร้างภูมิคุ้มกันของระบบเศรษฐกิจเป็นไปตามเป้าหมายที่กำาหนด		ในขณะที่การปรับโครงสร้างภาคการ

ผลิตและบริการให้เกิดคว�มสมดุลระหว่�งก�รผลิตและก�รดูแลรักษ�สิ่งแวดล้อม	และคว�มสมดุลระหว่�งภ�ยในและภ�ยนอก

ประเทศ		เพื่อลดก�รพึ่งพ�ตล�ด	ทุน	เทคโนโลยีและวัตถุดิบจ�กต่�งประเทศ		รวมทั้งคว�มสมดุลในผลผลิตระหว่�งส�ข�ก�รผลิต

และบริก�ร	 	 เพื่อเพิ่มคว�มหล�กหล�ยของผลิตภัณฑ์และสินค้�	และขย�ยฐ�นก�รผลิตและให้บริก�รกับสินค้�ที่มีศักยภ�พของ

ไทยยังเป็นข้อจำ�กัดของก�รปรับโครงสร้�งเศรษฐกิจโดยรวม		มีส�เหตุที่สำ�คัญดังนี้		

๑)	ก�รเพิ่มผลผลิตของประเทศยังเน้นก�รใช้ปัจจัยแรงง�นและปัจจัยทุนเป็นหลัก	 เพร�ะม�ตรก�รขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่

เศรษฐกิจฐ�นคว�มรู้สู่ภ�คปฏิบัติยังห่�งไกลจ�กเป้�หม�ยที่กำ�หนด	และต้นทุนโลจิสติกส์ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศยังไม่

ลดลงต�มเป้�หม�ยที่กำ�หนด		

๒)	คว�มไม่สมดุลระหว่�งก�รผลิตและบริก�รกับก�รรักษ�ดูแลคุณภ�พสิ่งแวดล้อม		และก�รพึ่งพ�ก�รค้�ระหว่�งประเทศ

ยังเพิ่มขึ้นม�กกว่�ก�รขย�ยของอุปสงค์ภ�ยในประเทศ	 	รวมทั้งก�รผลิตสินค้�และก�รให้บริก�รยังกระจุกตัวอยู่กับสินค้�หรือ
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กลุ่มสินค้�ไม่กี่ตัว	 	และภ�คอุตส�หกรรมและบริก�รยังคงมีบทบ�ทสำ�คัญ

ในก�รขับเคลื่อนเศรษฐกิจ		

๓)	ก�รปรับโครงสร้�งร�ยส�ข�ก�รผลิตและบริก�รไม่เป็นไปต�ม

เป้�หม�ย		โดย	การปรับโครงสร้างภาคเกษตร	ก�รสร้�งมูลค่�เพิ่มให้กับ

ผลผลิตท�งก�รเกษตรยังมีน้อย	 ไม่ส�ม�รถทำ�ให้ผลผลิตท�งก�รเกษตร

เป็นแหล่งผลิตพลังง�นและไฟเบอร์ได้ต�มเป้�หม�ยที่กำ�หนด	 	 เพร�ะ

ก�รใช้ประโยชน์จ�กง�นวิจัยและพัฒน�สินค้�อ�ห�รยังมีน้อย	และไม่

ส�ม�รถพัฒน�กระบวนก�รผลิตและพัฒน�ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภ�พ

และม�ตรฐ�นเป็นที่ยอมรับในระดับส�กล	รวมทั้งยังไม่ส�ม�รถสร้�งตร� 

สินค้�เกษตรและเกษตรแปรรูปของไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของ 

ผู้บริโภค		

	 การปรับโครงสร้างภาคอุตสาหกรรมให้เป็นฐ�นก�รผลิตแบบยั่งยืน	 มีคว�มสำ�เร็จในระดับป�นกล�ง	 	 เพร�ะ

สัดส่วนนำ�เข้�วัตถุดิบต่อมูลค่�ก�รส่งออกอุตส�หกรรมอยู่ในระดับสูง	หรือกล่�วอีกนัยหนึ่งคือยังมีก�รพึ่งพ�ก�รนำ�เข้�วัตถุดิบ	 

ทุนและเชื้อเพลิงในระดับสูง	 	ส่วนการปรับโครงสร้างภาคบริการเพื่อเป็นแหล่งสร้�งร�ยได้หลักของประเทศ	 	 โดยพัฒน�ก�ร

ท่องเที่ยวไทยให้เป็นศูนย์กล�งก�รท่องเที่ยวท�งธรรมช�ติและวัฒนธรรมของภูมิภ�คบนพื้นฐ�นคว�มโดดเด่นและหล�กหล�ย

ของทรัพย�กรธรรมช�ติ	วัฒนธรรม	และคว�มเป็นไทย		มีคว�มสำ�เร็จในระดับสูง	เนื่องจ�กสัดส่วนร�ยได้ก�รท่องเที่ยวต่อ	GDP	

ภ�คบริก�ร	จ�กร้อยละ	๖.๕๓	ในปี	๒๕๕๐	เพิ่มเป็นร้อยละ	๗.๑๔	ในปี	๒๕๕๑		

สำ�หรับก�รพัฒน�ปัจจัยสนับสนุนการปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการ	แม้ว่�ก�รบริห�รองค์คว�มรู้อย่�งเป็นระบบ	

และก�รพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�นและบริก�รโลจิสติกส์ทั้งในเชิงปริม�ณและคุณภ�พเพิ่มขึ้น	 	 แต่ยังไม่เป็นต�มเป้�หม�ยที่กำ�หนด		

และเป็นข้อจำ�กัดในก�รยกระดับขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันของไทย		อีกทั้งการแปลงนโยบายการค้าระหว่างประเทศสู่ภาค

ปฏิบัติ	ยังคงมีอุปสรรคทางการค้าในหลายรูปแบบอันเป็นผลมาจากข้อกฎหมายระหว่างประเทศ	 	อย่�งไรก็ต�มมูลค่�ก�รค้�

ช�ยแดนเพิ่มขึ้นในทุกคู่ค้�ของไทย	 	 โดยไทยมีก�รค้�ข�ยช�ยแดนกับประเทศพม่�ม�กที่สุด	 	และมูลค่�ก�รค้�ระหว่�งประเทศ

เพิ่มขึ้น	ทั้งระหว่�งไทยกับคู่ค้�ต่�งๆ	ได้แก่	ASEAN	ทวีปอเมริก�ใต้	ตะวันออกกล�ง	และประเทศ	BIMSTEC

ก�รพัฒน�ในช่วงที่เหลือของแผนพัฒน�ฯ	ฉบับที่	๑๐		ควรมีก�รดำ�เนินง�นต�มแนวท�งที่ว�งแผนไว้เพื่อมุ่งสู่เป้�หม�ยก�ร

ปรับโครงสร้�งฯ	 	 โดยให้คว�มสำ�คัญกับก�รว�งแผนและเชื่อมโยงก�รใช้ทรัพย�กรที่มีอยู่อย่�งจำ�กัดม�กขึ้นร่วมกันในทุกส�ข�

ก�รผลิตและบริก�ร	ไม่ว่�จะเป็นแรงง�น	ที่ดิน	และทรัพย�กรธรรมช�ติ		และควรดำ�เนินก�รต�มคว�มสำ�คัญของโครงก�รลงทุน

ทั้งภ�คเกษตร	ภ�คอุตส�หกรรม	และบริก�ร	 	และจัดทำ�คู่มือประเมินโครงก�รและผลกระทบโครงก�รที่กำ�หนดแนวท�งก�ร
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ประเมินตัวแปร	และค่�พ�ร�มิเตอร์ที่เหม�ะสม		ตลอดจนรักษ�วินัยท�งก�รเงินและก�รคลังของประเทศ	เชื่อมโยงระหว่�งก�ร

พัฒน�เศรษฐกิจจุลภ�ค	 (ร�ยสินค้�/โครงก�ร)	และเศรษฐกิจมหภ�ค	 (ร�ยภ�ค/ประเทศ)	 	สำ�หรับก�รปรับโครงสร้�งภ�คก�ร

ผลิตและบริก�รในช่วงแผนพัฒน�ฯ	ฉบับที่	๑๑	จะมุ่งเน้นก�รพัฒน�ในภ�คเกษตรกรรมและภ�คบริก�ร		ซึ่งประเทศไทยมีคว�ม

ได้เปรียบและมีปัจจัยพื้นฐ�นที่ดี	เพื่อให้เป็นแหล่งสร้�งง�นและแหล่งที่ม�ของร�ยได้ใหม่ที่สำ�คัญของประเทศ

การวางระบบบริหารติดตามประเมินผลแผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ	๕	จังหวัดชายแดนภาคใต้

สศช.	 ในฐ�นะฝ่�ยเลข�นุก�รคณะกรรมก�รรัฐมนตรีพัฒน�พื้นที่พิเศษ	๕	จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้	 (รชต.)	 	 ได้มอบหม�ย

ให้มห�วิทย�ลัยบูรพ�เป็นที่ปรึกษ�ดำ�เนินโครงก�รว�งระบบบริห�รติดต�มประเมินผลแผนก�รพัฒน�พื้นที่พิเศษ	๕	จังหวัด

ช�ยแดนภ�คใต้		โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำ�หนดกรอบก�รติดต�มประเมินผลแผนก�รพัฒน�พื้นที่พิเศษ	๕	จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้		

ทั้งในระดับภ�พรวมและระดับแผนง�น/โครงก�รและประเมินผลแผนง�น/โครงก�รที่สำ�คัญ	 	ตลอดจนเสนอระบบก�รประส�น

ก�รรวบรวมข้อมูลและก�รร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นต�มแผนก�รพัฒน�พื้นที่พิเศษ	๕	จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้	 ในปีงบประม�ณ	

๒๕๕๒	–	๒๕๕๓		มีผลก�รดำ�เนินโครงก�ร	ที่สำ�คัญ	ดังนี้

๑)	 กรอบการติดตามประเมินผล	ประกอบด้วย	 	 (๑)	ก�รประเมินผลระดับภ�พรวม		 (๒)	ก�รประเมินผลระดับแผนง�น

หลักรวม	๖	แผนง�น		(๓)	ก�รประเมินผลระดับโครงก�ร		และ	(๔)	ก�รประเมินผลด้�นก�รบริห�รจัดก�ร

๒)	 การพัฒนาตัวชี้วัดแผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ	๕	จังหวัดชายแดนภาคใต้	พ.ศ.๒๕๕๒	–	๒๕๕๕	 	 ได้กำ�หนดตัวชี้วัด

ในแต่ละระดับ	โดยในระดับภ�พรวม	มีตัวชี้วัดที่สำ�คัญ	ๆ	เช่น		(๑)	จำ�นวนครัวเรือนที่มีอ�ชีพเป็นฐ�นร�ยได้ที่มั่นคง	หรือมีร�ยได ้

ไม่ตำ่�กว่�	๑๒๐,๐๐๐	บ�ท/ปี	 	 (๒)	ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภ�คก�รเกษตรมีอัตร�ก�รขย�ยตัวเพิ่มขึ้น	 	 (๓)	อัตร�ก�รต�ยแม่

และเด็กลดลง		(๔)		ผลสัมฤทธิ์ท�งก�รศึกษ�สูงขึ้น		(๕)	จำ�นวนเรื่องร้องเรียนต่อเจ้�หน้�ที่รัฐได้รับก�รแก้ไข		และ	(๖)	จำ�นวน

เหตุก�รณ์คว�มรุนแรงลดลง	 เป็นต้น	 	สำ�หรับตัวชี้วัดระดับแผนง�นหลัก	และตัวชี้วัดระดับโครงก�ร	ได้พัฒน�ขึ้นต�มหลักก�ร

ติดต�มประเมินผลในแต่ละระดับเพื่อให้สะท้อนก�รบรรลุเป้�หม�ยก�รพัฒน�ที่ชัดเจนต่อไป

๓)	 ปัญหาและอุปสรรค	 	ที่สำ�คัญ	ได้แก่	 	 (๑)	ก�รข�ดก�รบูรณ�ก�รในโครงก�รพัฒน�สำ�คัญๆ	 เช่น	ก�รพัฒน�อ�ชีพที่

ไม่มีคว�มเชื่อมโยงกันระหว่�งก�รผลิต	ก�รแปรรูป	และก�รตล�ด		 (๒)	ก�รจัดเก็บข้อมูลเพื่อก�รติดต�มประเมินผลโครงก�รยัง

มีคว�มแตกต่�งกันทั้งร�ยก�รข้อมูลและคว�มถี่ในก�รจัดเก็บของแต่ละหน่วยง�น	ทำ�ให้เป็นอุปสรรคต่อก�รสรุปผลในภ�พรวม		

(๓)	ก�รจัดเวทีประช�คมหมู่บ้�นเพื่อรับฟังคว�มคิดเห็นของประช�ชนในบ�งพื้นที่ยังไม่ส�ม�รถสร้�งกระบวนก�รมีส่วนร่วมได้

อย่�งแท้จริง	เนื่องจ�กผู้เข้�ร่วมมักเป็นคนกลุ่มเดิมๆ	และมีคว�มเร่งรีบในก�รจัดทำ�กระบวนก�ร	เป็นต้น

ทั้งนี้	 สศช.	 ได้นำ�เสนอผลคว�มก้�วหน้�โครงก�รฯ	และปัญห�อุปสรรคก�รดำ�เนินก�รต่อคณะอนุกรรมก�รขับเคลื่อน

แผนก�รพัฒน�พื้นที่พิเศษ	๕	จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้	(อชต.)	ที่มีรองน�ยกรัฐมนตรี	(น�ยสุเทพ		เทือกสุบรรณ)	เป็นประธ�น		และ

คณะอนุกรรมก�รฯ	ได้มีมติมอบหม�ยหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและแก้ไขปัญห�ดังกล่�วแล้ว
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การติดตามประเมินผลการกระจายอำานาจการปกครองสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการจัดทำาแผน

พัฒนาฯ	ฉบับที่	๑๑	

สศช.	ได้ติดต�มคว�มก้�วหน้�และปัญห�อุปสรรคก�รกระจ�ยอำ�น�จให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 (อปท.)	 ในภ�พรวม	

และบทบ�ทก�รมีส่วนร่วมของประช�ชนในก�รพัฒน�ท้องถิ่น	 	 เพื่อใช้ประกอบก�รว�งแผนพัฒน�ด้�นก�รบริห�รจัดก�รภ�ครัฐ

ในระยะของแผนพัฒน�ฯ	ฉบับที่	๑๑	(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)		โดยมีส�ระสำ�คัญสรุปได้	ดังนี้

๑.	 ผลการดำาเนินงานด้านการกระจายอำานาจให้แก่	 อปท.	 	กฎหม�ยและกฎระเบียบที่เกี่ยวกับก�รกระจ�ยอำ�น�จส่งผล

ต่อก�รมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นในก�รกำ�หนดทิศท�งก�รพัฒน�	แต่ก�รถ่�ยโอนภ�รกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 

(อปท.)	มีคว�มล่�ช้�	 โดยเฉพ�ะก�รถ่�ยโอนภ�รกิจจำ�นวน	๒๔๕	ภ�รกิจ	ส�ม�รถทำ�ได้เพียง	๑๘๕	ภ�รกิจ	ขณะเดียวกัน	 

ก�รพัฒน�ศักยภ�พในด้�นก�รห�ร�ยได้ของท้องถิ่นยังไม่เต็มที่	ทำ�ให้สัดส่วนร�ยได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองต่อร�ยได้ท้องถิ่นทั้งหมด

ลดลงจ�กร้อยละ	๑๘	ในปี	๒๕๔๒	เหลือเพียงร้อยละ	๙.๓๕	ในปี	๒๕๕๓	ทำ�ให้	อปท.	ต้องพึ่งร�ยได้ที่รัฐบ�ลจัดสรรให้	โดยในปี	 

๒๕๕๓	อปท.ได้รับจัดสรรร�ยได้ร้อยละ	๒๕.๓	และจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ	๒๖.๑	ของร�ยได้สุทธิภ�ครัฐ	 ในปี	๒๕๕๔	ขณะที่

คุณภ�พของบุคล�กรในท้องถิ่นมีปัญห�	ข�ดระบบก�รตรวจสอบก�รใช้จ่�ยงบประม�ณที่มีประสิทธิภ�พและโปร่งใส	ประช�ชนมี

บทบ�ทก�รมีส่วนร่วมน้อยในก�รตรวจสอบก�รทำ�ง�นของ	อปท.	อย่�งจริงจัง	เป็นข้อจำ�กัดต่อก�รพัฒน�ท้องถิ่น 

๒.	 กรอบแนวคิดการกระจายอำานาจให้แก่	อปท.เพื่อเสนอบรรจุในแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	๑๑	 (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)  

ได้แก่

 ๒.๑	 ดำาเนินการถ่ายโอนภารกิจหน้าที่ที่ยังคงค้างอยู่ตามแผนปฏิบัติการ	 ได้แก่	ภ�รกิจด้�นส�ธ�รณสุข	ก�รศึกษ�	

สิ่งแวดล้อมและทรัพย�กรธรรมช�ติ	 	และควรจัดทำ�แผนปฏิบัติก�รก�รถ่�ยโอนที่แสดงก�รแบ่งอำ�น�จหน้�ที่ที่ชัดเจน	 	 โดย

หน่วยง�นเจ้�ของภ�รกิจเดิมต้องเร่งกำ�หนดม�ตรฐ�นกล�งของคุณภ�พง�นที่ถ่�ยโอนเพื่อให้	อปท.มีเป้�หม�ยในก�รให้บริก�ร

ส�ธ�รณะที่ถูกต้อง	และหน่วยง�นเดิมที่เป็นเจ้�ของภ�รกิจต้องปรับบทบ�ทของตนไปสู่ก�รทำ�หน้�ที่เป็นผู้กำ�กับ	และตรวจสอบ

คุณภ�พในก�รทำ�หน้�ที่ของ	อปท.

 ๒.๒	 เสริมสร้างความเข้มแข็งทางการคลังให้แก่	อปท.	ให้มีอิสระและส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นมากขึ้นทั้ง

รายได้ที่	อปท.จัดเก็บเอง	และที่สนับสนุนโดยรัฐบาล		เร่งส่งเสริมก�รสร้�งประสิทธิภ�พก�รจัดเก็บร�ยได้ต�มโครงสร้�งร�ยได้

ปัจจุบันให้เพิ่มม�กขึ้น	 	 เร่งปรับปรุงก�รนำ�ระบบแผนที่ภ�ษีที่ทันสมัย	 	และพัฒน�ระบบ	GIS	ร่วมกับก�รนำ�ภ�พถ่�ยด�วเทียม

ม�ใช้ประโยชน์ในก�รจำ�แนกก�รใช้ประโยชน์จ�กทรัพย์สินและที่ดินในท้องถิ่น	 	ควรปรับปรุงก�รจัดสรรเงินอุดหนุนให้มีคว�ม

ยืดหยุ่นม�กกว่�ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน	 	และรัฐบ�ลต้องพัฒน�ฐ�นร�ยได้ทั้งที่เป็นภ�ษีและไม่ใช่ภ�ษีใหม่ๆ	ที่มีคว�มเหม�ะสมกับ

ขน�ดและคว�มรับผิดชอบในก�รให้บริก�รส�ธ�รณะของ	อปท.แต่ละรูปแบบม�กขึ้น	

	 ๒.๓	 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการบริหารและการตัดสินใจของ	อปท.	 	 ได้แก่	 	ก�รจัดให้มีก�ร

เร่งรัด		ส่งเสริม		สร้�งคว�มเข้�ใจในก�รมีส่วนร่วมระหว่�ง	อปท.		และชุมชนต่�งๆ	ทั้งที่เป็นองค์กรชุมชน	หรือองค์กรประช�ชน

ต่�งๆ	ที่อยู่ในท้องถิ่นให้เกิดคว�มเข้�ใจม�กยิ่งขึ้นในก�รทำ�หน้�ที่ให้บริก�รส�ธ�รณะในท้องถิ่น	 	 	ก�รจัดว�งระบบกลไกก�ร 

มีส่วนร่วมของภ�คประช�ชนที่ง่�ย	สะดวกในก�รเข้�ถึง	 	รวมทั้งมีระบบก�รสนับสนุนก�รเข้�ม�มีส่วนร่วมดังกล่�วที่ชัดเจนจ�ก

รัฐบ�ลและ	อปท.	ทั้งที่เป็นก�รสนับสนุนท�งงบประม�ณ	และก�รให้อำ�น�จหรือกฎระเบียบ	ก�รแก้ไขระเบียบวิธีก�รงบประม�ณ

ของ	อปท.ที่เปิดช่องท�งให้เกิดระบบงบประม�ณของภ�คประช�ชนที่จะช่วยส่งเสริมก�รนำ�แผนพัฒน�ชุมชนเข้�เป็นส่วนหนึ่ง

ของก�รจัดทำ�งบประม�ณของ	อปท.	 	และเร่งส่งเสริมกลไกต่�งๆ	ที่จะทำ�ให้มีก�รนำ�ระบบบริห�รที่มีธรรม�ภิบ�ลในทุกๆ	มิติ	 

ม�ใช้ในก�รบริห�รของ	อปท.

การติดตามประเมินผลโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง	๒๕๕๕	

๑.	 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง	๒๕๕๕	คณะรัฐมนตรีมี

มติเห็นชอบก�รแต่งต้ังคณะกรรมก�รติดต�มและประเมินผลก�รดำ�เนินโครงก�รต�มแผนปฏิบัติก�รไทยเข้มแข็ง	๒๕๕๕	เม่ือวันท่ี	 

๒๗	ตุล�คม	๒๕๕๒		โดยมีน�ยพนัส	สิมะเสถียร	เป็นประธ�น		และรองเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคม

แห่งช�ติ	 เป็นกรรมก�รและเลข�นุก�ร	 	มีอำ�น�จหน้�ที่ติดต�มประเมินผลก�รดำ�เนินโครงก�ร	และผลสัมฤทธิ์จ�กก�รดำ�เนิน
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โครงก�ร		มีผลก�รดำ�เนินง�นที่สำ�คัญ	ดังนี้

 ๑.๑	 หลักเกณฑ์การประเมินผลและจัดกลุ่มโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง	๒๕๕๕	 	แบ่งออกเป็น	๓	

ระดับ	ได้แก่	ระดับภ�พรวม	ระดับแผนง�นร�ยส�ข�	และระดับโครงก�ร		และแบ่งกลุ่มโครงก�รที่จะทำ�ก�รติดต�มประเมินผล	

๓	กลุ่ม	ได้แก่		กลุ่มที่	๑	โครงก�รลงทุนที่มีผลต่อก�รฟื้นฟูเศรษฐกิจ	ทั้งท�งด้�นก�รสร้�งง�นและสร้�งร�ยได้ในระยะสั้น		ซึ่งเป็น 

โครงก�รที่มีขน�ดเล็กที่ส�ม�รถดำ�เนินก�รให้แล้วเสร็จได้ภ�ยใน	๑-๒	ปี	 	กลุ่มที่	๒	 โครงก�รลงทุนที่เป็นก�รว�งร�กฐ�นก�ร

พัฒน�ประเทศในระยะย�ว	 	 โดยมีลักษณะเป็นโครงก�รต่อเนื่องที่มีก�รผูกพันงบประม�ณลงทุนม�กกว่�	๓	ปี	 	และกลุ่มที่	๓	 

ก�รลงทุนอื่นๆ	ที่มีลักษณะสนับสนุนก�รดำ�เนินนโยบ�ยรัฐบ�ลเฉพ�ะเรื่อง	เช่น	ก�รเพิ่มทุนสถ�บันก�รเงินของรัฐ	เป็นต้น

 ๑.๒		 การติดตามความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการดำาเนินโครงการ	 ในส�ข�ต่�งๆ	 ได้แก่	 	 ส�ข�ขนส่ง	

(กรมท�งหลวง	กรมท�งหลวงชนบท	และก�รรถไฟฟ้�ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย)	 	 โครงก�รส�ข�ก�รศึกษ�		 โครงก�รส�ข�

ส�ธ�รณสุข	 	 โครงก�รส�ข�พัฒน�ก�รท่องเที่ยว	 	 โครงก�รประกันร�ยได้เกษตรกร	 	 โครงก�รกองทุนหมู่บ้�นและชุมชนเมือง		

โครงก�รภ�ยใต้แผนก�รพัฒน�พ้ืนท่ีพิเศษ	๕	จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้		และให้ข้อเสนอแนะแนวท�งก�รแก้ไขปัญห�อุปสรรคท่ีเกิดข้ึน

 ๑.๓	 การจัดทำาตัวชี้วัดในการประเมินผลโครงการ	 	 โครงก�รส�ข�ส�ธ�รณสุข	 โครงก�รส�ข�ก�รศึกษ�	โครงก�ร

ส�ข�ขนส่ง	โครงก�รประกันร�ยได้เกษตรกร	โครงก�รส�ข�พัฒน�ก�รท่องเที่ยว	และโครงก�รส�ข�เศรษฐกิจสร้�งสรรค์	

 ๑.๔	 การสำารวจพื้นที่ภาคสนามเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำาเนินโครงการ	 	 โดยจัดตั้งคณะทำ�ง�นสำ�รวจ

พื้นที่ภ�คสน�มเพื่อติดต�มคว�มก้�วหน้�ก�รดำ�เนินโครงก�รประกันร�ยได้เกษตรกร		โครงก�รส�ข�บริห�รจัดก�รทรัพย�กรนำ้�		

โครงก�รก่อสร้�งถนนไร้ฝุ่น		โครงก�รกองทุนหมู่บ้�นและชุมชนเมือง		และโครงก�รเพิ่มทุนให้แก่สถ�บันก�รเงินเฉพ�ะกิจของรัฐ		

 ๑.๕	 การประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจจากการดำาเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง	๒๕๕๕		โดย

ประเมินผลกระทบต่อก�รอุปโภค	บริโภค	และผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจในไตรม�สที่	๔/๒๕๕๒		และไตรม�สที่	๑/๒๕๕๓		

เปรียบเทียบระหว่�งกรณีมีและไม่มีโครงก�รภ�ยใต้แผนปฏิบัติก�รไทยเข้มแข็ง	๒๕๕๕	

 ๑.๖	 แนวทางการดำาเนินการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง	๒๕๕๕	 ในระยะต่อไป	 	 ในส่วนโครงก�รที่ได้รับ

อนุมัติจ�กคณะรัฐมนตรีแต่ยังไม่ได้รับจัดสรรแหล่งเงิน	จึงควรพิจ�รณ�ลงทุนในโครงก�รที่มีคว�มจำ�เป็นในก�รว�งร�กฐ�นของ

ประเทศในระยะย�วและมีคว�มพร้อมในก�รดำ�เนินก�ร	 	 โดยอ�จพิจ�รณ�ใช้แหล่งเงินลงทุนโครงก�รจ�กงบประม�ณแผ่นดิน

และเงินกู้ต�มกระบวนก�รปกติ		เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของโครงก�รและระยะเวล�ดำ�เนินก�รของโครงก�รม�กขึ้น	ให้ส่วน

ร�ชก�รพิจ�รณ�ทบทวนคว�มจำ�เป็นของโครงก�รที่จะขอใช้เงินเหลือจ่�ยจ�กพระร�ชกำ�หนดให้อำ�น�จกระทรวงก�รคลังกู้เงิน

เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้�งคว�มมั่นคงท�งเศรษฐกิจ	พ.ศ.	๒๕๕๒		 เพื่อนำ�เงินที่ได้รับจัดสรรไปใช้แก้ไขปัญห�คว�มเดือดร้อนของ

ประช�ชนผู้ประสบภัยซึ่งมีคว�มเร่งด่วนก่อน		ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่	๘	พฤศจิก�ยน	๒๕๕๓

๒.	 การติดตามประเมินผลโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง	๒๕๕๕	สศช.	 ได้ติดต�มประเมินผลก�รดำ�เนิน

โครงก�รภ�ยใต้แผนปฏิบัติก�รไทยเข้มแข็ง	๒๕๕๕		 เพื่อประเมินผลผลิตที่ดำ�เนินก�รได้จริงเทียบกับวัตถุประสงค์และเป้�หม�ย 

ที่กำ�หนด	 	 รวมทั้งประเมินคว�มพึงพอใจของประช�ชนจ�กก�รใช้ประโยชน์ของโครงก�ร	 โดยจัดทำ�ร�ยง�นผลก�รติดต�ม

ประเมินผลก�รดำ�เนินโครงก�ร	 	พร้อมทั้งข้อเสนอแนะในก�รเร่งรัดหรือปรับปรุงโครงก�รที่อยู่ระหว่�งดำ�เนินก�ร	และประเด็น

เชิงนโยบ�ยสำ�หรับก�รดำ�เนินง�นต�มแผนปฏิบัติก�รไทยเข้มแข็ง	๒๕๕๕	ในอน�คต		 โดยโครงก�รที่ติดต�มประเมินผลในภ�ค

สน�มประกอบด้วย	๔	โครงก�ร		คือ		โครงก�รก่อสร้�งถนนไร้ฝุ่น		โครงก�รแหล่งนำ้�ขน�ดเล็ก		โครงก�รประกันร�ยได้เกษตรกร		

และโครงก�รกองทุนหมู่บ้�นและชุมชนเมือง

	 ผลก�รสำ�รวจภ�คสน�มโครงก�รภ�ยใต้แผนปฏิบัติก�รไทยเข้มแข็ง	๒๕๕๕	ในพ้ืนท่ีภ�คกล�ง	และภ�คใต้	ระหว่�งวันท่ี	 

๗-๒๒	เมษ�ยน	๒๕๕๓	สรุปได้ดังนี้

 ๒.๑	 โครงการก่อสร้างถนนไร้ฝุ่น	 ก�รดำ�เนินง�นประสบผลสำ�เร็จต�มวัตถุประสงค์	 ท้ังในก�รลดปัญห�ฝุ่น	ลด

ค่�ใช้จ่�ยในก�รรักษ�พย�บ�ล	อ�ทิ	โรคท�งเดินห�ยใจ	และภูมิแพ้	โครงก�รน้ีใช้ประโยชน์ในก�รสัญจร	และก�รขนส่งสินค้�	ทำ�ให้

ประช�ชนเดินท�งได้สะดวกม�กข้ึน	และลดระยะเวล�ในก�รเดินท�ง	ประชาชนท่ีให้สัมภาษณ์ทุกคนมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก  

เนื่องจ�กเป็นโครงก�รที่สอดคล้องกับคว�มต้องก�รของพื้นที่	 	ประช�ชนรับรู้โครงก�รตั้งแต่ต้น	 	 เพร�ะมีก�รประช�สัมพันธ์ 

ให้รับรู้ก�รดำ�เนินง�นทุกขั้นตอนในรูปแบบต่�งๆ	เช่น	วิทยุ	ป้�ยประช�สัมพันธ์	และประชุมชี้แจง	เป็นต้น
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 ๒.๒	 โครงการแหล่งนำ้าขนาดเล็ก		ก�รดำ�เนินง�นบรรลุวัตถุประสงค์ก�รพัฒน�แหล่งนำ้�	แต่ก�รจ้�งง�นในพื้นที่มีน้อย		

โครงการทำาให้ลำาคลองไม่ตื้นเขิน	นำ้�ไหลถ่�ยเทได้สะดวกและสะอ�ด	ปร�ศจ�กผักตบชว�และวัชพืช	 	ส่งผลให้ประช�ชนมี

คว�มพึงพอใจต่อโครงก�รม�ก		ทำ�ให้ประช�ชนมีนำ้�ใช้ในก�รประกอบอ�ชีพและอุปโภคบริโภค		โครงก�รเป็นคว�มต้องก�รของ

ประช�ชน		และเป็นไปต�มแผนง�นและแผนก�รเบิกจ่�ยงบประม�ณที่ตั้งไว้		แตโ่ครงการไม่บรรลุวัตถุประสงค์การสร้างงานใน

พื้นที	่	เพร�ะเป็นก�รจ้�งเหม�บริษัทดำ�เนินก�รทั้งหมด	และใช้เครื่องจักรในก�รทำ�ง�นเป็นหลัก	ก�รจ้�งแรงง�นในพื้นที่จึงมีน้อย		

 ๒.๓	 โครงการประกันรายได้เกษตรกร	 	พบว่�พื้นที่ถือครองเพื่อการเกษตรเป็นการเช่ามากกว่าการเป็นเจ้าของ  

ก�รถือครองพื้นที่เกษตรในภ�คกล�งตำ่�กว่�ภ�คใต้ในทุกรูปแบบ	 เกษตรกรในภ�คกล�งถือครองพื้นที่เฉลี่ย	๑๘.๐๘	 ไร่	 แบ่ง

เป็นก�รเช่�เฉลี่ย	๑๐	 ไร่	 และก�รเป็นเจ้�ของเฉลี่ย	๘.๐๘	 ไร่	 	ขณะที่ในภ�คใต้เกษตรกรถือครองพื้นที่ทั้งหมดเฉลี่ย	๒๙	 ไร่	 

แบ่งเป็นก�รเช่�เฉลี่ย	๑๕	ไร่	และก�รเป็นเจ้�ของเฉลี่ย	๑๔	ไร่	 	ปริมาณผลผลิตที่เกษตรกรจำาหน่ายโดยเฉลี่ยตำ่ากว่าโควตาที่

ระบุและจัดสรร	 เกษตรกรภ�คกล�งมีปริม�ณที่ข�ยได้เฉลี่ย	๑๔.๐๘	ตันต่อร�ย		ภ�คใต้มีปริม�ณที่ข�ยได้เฉลี่ย	๒๐	ตันต่อร�ย		

ส่วนเกษตรกรภ�คกล�งข�ยข้�วเปลือกได้จริงต่อตันเฉลี่ย	๗,๙๐๐	บ�ท	และได้รับเงินชดเชยต่อตันเฉลี่ย	๘๐๐	บ�ท	 	ภ�คใต้

มีร�ค�ข�ยจริงต่อตันเฉลี่ย	๗,๑๐๐	บ�ท	และได้รับเงินชดเชยต่อตันเฉลี่ย	๑,๒๐๐	บ�ท		การสร้างความมั่นคงด้านรายได้แก่

เกษตรกร	พบว่�เกษตรกรร้อยละ	๙๓.๓	มีร�ยได้จ�กก�รจำ�หน่�ยผลผลิตสูงกว่�ต้นทุนก�รผลิต	ส่วนเกษตรกรที่เหลืออีกร้อยละ	

๖.๗	ประสบกับก�รข�ดทุนเนื่องจ�กผลผลิตเสียห�ยจ�กโรคเพลี้ยกระโดดระบ�ด	โดยเกษตรกรร้อยละ	๔๐	มีคว�มพึงพอใจต่อ

โครงก�รในระดับม�กถึงม�กที่สุด	และร้อยละ	๔๐	พึงพอใจระดับป�นกล�ง		เนื่องจ�กได้รับเงินชดเชยส่วนต่�งของร�ค�ประกัน

กับเกณฑ์กล�งอ้�งอิงจ�กธน�ค�รเพื่อก�รเกษตรและสหกรณ์ก�รเกษตร	โดยตรงและรวดเร็ว		

 ๒.๔	 โครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง	 	พบว่�ก�รจัดสรรเงินเพิ่มเติมจ�กงบไทยเข้มแข็ง	๒๕๕๕		กองทุนฯ	

ในภ�คกล�ง	 ได้รับก�รจัดสรรเงินเพิ่มเติมแล้วทั้งหมด	 	แต่ในภ�คใต้	กองทุนฯ	 ในพื้นที่ตัวอย่�งไม่ได้รับเงินทุนเพิ่มเติมเพร�ะ

สภ�พพื้นที่ไม่เอื้ออำ�นวยต่อก�รเข้�ไปให้คว�มช่วยเหลือสนับสนุนและอยู่ห่�งไกล	 	 เงินกู้ที่ได้ส่วนใหญ่สมาชิกนำาไปใช้ในการ

ประกอบอาชีพ	ด้�นก�รเกษตร	เช่น	ซ้ือปุ๋ย	และย�ฆ่�แมลง	เป็นต้น		มีสมาชิกส่วนน้อยท่ีนำาไปใช้หน้ีนอกระบบ		กองทุนฯ	แต่ละแห่ง

คิดอัตร�ดอกเบี้ยแตกต่�งกันตั้งแต่ร้อยละ	๓.๕-๑๒.๐๐	ต่อปี	 	ผลประโยชน์ที่ได้จากดอกเบี้ยเงินกู้	 กองทุนฯ	นำ�ไปสร้�ง

ประโยชน์ให้กับชุมชน		เช่น	ให้ทุนก�รศึกษ�	และปรับปรุงที่ส�ธ�รณะประโยชน์	เป็นต้น		การติดตามเรียกคืนเงินกู	้	ใช้วิธีก�รแจ้ง

ให้ผู้กู้และผู้คำ้�ประกันทร�บล่วงหน้�	และมีก�รแบ่งกรรมก�รรับผิดชอบกลุ่มสม�ชิก	 	ความเป็นอยู่และรายได้ของสมาชิกดีขึ้น

จ�กก�รรวมตัวทำ�ง�นร่วมกัน	มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น		แต่ก็มีหนี้สินเพิ่มขึ้นจ�กก�รเป็นหนี้กองทุนฯ		การบริหารงานมีความโปร่งใส 

คณะกรรมก�รฯ	มีคว�มรู้เพียงพอในด้�นก�รว�งระบบบริห�รจัดก�รด้�นก�รเงิน	ก�รบัญชี	และก�รกำ�หนดหลักเกณฑ์	หรือ

แนวท�งวิเคร�ะห์สินเชื่อ	ก�รติดต่อขอรับบริก�รทำ�ได้สะดวก	และสม�ชิกมีคว�มพึงพอใจสูงในก�รทำ�ง�นของคณะกรรมก�รฯ
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การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจ	และสังคม

คณะกรรมก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�ร	(ค.ต.ป.)		ได้มอบหม�ยให้	สศช.	เป็นอนุกรรมก�รและเลข�นุก�รของ

คณะอนุกรรมก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�รของกลุ่มกระทรวงด�้นเศรษฐกิจ	 (อ.ต.ค.ป.กลุ่มกระทรวงด�้นเศรษฐกิจ)		

และกลุ่มกระทรวงด้�นสังคม	 (อ.ค.ต.ป.กลุ่มกระทรวงด้�นสังคม)	 	 เพื่อทำ�หน้�ที่ในก�รส่งเสริม	ผลักดัน	และสอบท�นผลก�ร

ดำ�เนินง�นของส่วนร�ชก�ร		 เพื่อให้ก�รดำ�เนินง�นของภ�คร�ชก�รบรรลุต�มวัตถุประสงค์ของ	ค.ต.ป.	และเป็นไปต�มหลักก�ร

บริห�รกิจก�รบ้�นเมืองที่ดี		ซึ่งผลก�รดำ�เนินง�นของคณะอนุกรรมก�ร		ในรอบปี	๒๕๕๓	ได้แก่

๑.	 การจัดทำารายงานการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจ	ระหว่างปีงบประมาณ	

พ.ศ.	๒๕๕๓	(รอบ	๖	เดือน)		ซึ่งส�ระสำ�คัญสรุปได้ดังนี้

 (๑)	 การตรวจราชการ	พบว่�บ�งส่วนร�ชก�ร	ยังเข้�ใจที่คล�ดเคลื่อนในเรื่องรูปแบบก�รจัดทำ�ร�ยง�นต�มคู่มือ

ก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�รด้�นก�รตรวจร�ชก�ร	 เช่น	ข�ดต�ร�งแสดงร�ยละเอียดประกอบก�รสอบท�น	และ

ต�ร�ง	check	list	คว�มครบถ้วน	และครอบคลุม

 (๒)	 การตรวจสอบภายใน		ถูกนำ�ไปจัดทำ�เป็นตัวชี้วัดหนึ่งของคำ�รับรองก�รปฏิบัติร�ชก�รประจำ�ปี	๒๕๕๓		ทำ�ให้

ผู้ตรวจสอบภ�ยในต้องจัดทำ�กระด�ษทำ�ก�รประเมินคว�มเสี่ยง	แผนก�รปฏิบัติง�น	ร�ยง�นผลก�รตรวจต�มแผนก�รตรวจสอบ	

และร�ยง�นผลก�รตรวจสอบพร้อมแสดงคว�มเห็นและข้อเสนอแนะให้แก่ผู้บริห�ร	 	ซึ่งเป็นก�รพัฒน�คุณภ�พของร�ยง�นก�ร

ตรวจสอบภ�ยในให้ดียิ่งขึ้น

 (๓)	 การปฏิบัติราชการตามคำารับรองการปฏิบัติราชการ	 	พบว่�บ�งส่วนร�ชก�ร	 ไม่ส�ม�รถดำ�เนินต�มปฏิทิน

ที่สำ�นักง�น	ก.พ.ร.	กำ�หนดไว้ได้		เนื่องจ�กยังรอให้สำ�นักง�น	ก.พ.ร.	ส่งผลก�รตรวจสอบร�ยละเอียดตัวชี้วัด	(KPI	Audit)	ให้ส่วน

ร�ชก�รทร�บ		และจัดทำ�ร�ยง�นฯ	โดยแสดงร�ยละเอียดเกี่ยวกับเกณฑ์ก�รให้คะแนน	ข้อมูลก�รดำ�เนินง�น	 เอกส�รหลักฐ�น

อ้�งอิงไม่ครบถ้วนสมบูรณ์		รวมทั้งได้ใส่ค่�คะแนนในร�ยง�นก�รประเมินตนเอง	และร�ยง�นผลก�รปฏิบัติร�ชก�รต�มคำ�รับรองฯ	 

(ร�ยตัวชี้วัด)	ยังไม่ถูกต้องตรงกัน

 (๔)	 การควบคุมภายใน	 	พบว่�บ�งส่วนร�ชก�รไม่ได้นำ�กระบวนก�รปฏิบัติง�น	หรือแผนง�น/โครงก�รสำ�คัญ	

ม�กำ�หนดเป็นประเด็นหรือเป้�หม�ยในก�รกำ�หนดแผนก�รควบคุมภ�ยในหรือก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยง	อ�จทำ�ให้แผนก�ร

ปรับปรุงก�รควบคุมภ�ยในของส่วนร�ชก�รดังกล่�ว	ข�ดนัยสำ�คัญ	และข�ดโอก�สที่จะใช้กระบวนก�รควบคุมภ�ยในเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภ�พ	และผลสัมฤทธิ์ของกระบวนก�รปฏิบัติง�นหรือแผนง�น/โครงก�รสำ�คัญของส่วนร�ชก�ร	
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 (๕)	 รายงานการเงิน	 	มีเพียง	๓	กระทรวง	ที่มีผลก�รเบิกจ่�ยเงินงบประม�ณในภ�พรวมเป็นไปต�มเป้�หม�ย/สูง

กว่�ที่คณะรัฐมนตรีกำ�หนด	(ร้อยละ	๔๓)	ได้แก่	กระทรวงก�รคลัง	พ�ณิชย์	และอุตส�หกรรม		ส่วนที่เหลือ	มีผลก�รเบิกจ่�ยใน

ภ�พรวมตำ่�กว่�เป้�หม�ยที่คณะรัฐมนตรีกำ�หนด		เนื่องจ�กคว�มล่�ช้�ของก�รดำ�เนินก�ร	เช่น	ก�รจัดซื้อจัดห�ในขั้นตอนก�รร่�ง

ขอบเขตง�น	ก�รส่งมอบง�นของผู้รับจ้�ง	รวมทั้งก�รข�ดแคลนบุคล�กรด้�นก�รเงิน	ฯลฯ	

 (๖)	 การสอบทานกรณีพิเศษ	 	พบว่�ก�รคัดเลือกโครงก�รสอบท�น	ค.ต.ป.	ประจำ�กระทรวงส่วนใหญ่ได้คัดเลือก

โครงก�รต�มหลักเกณฑ์ที่	ค.ต.ป.	กำ�หนด	 	แต่ยังมีบ�งกระทรวงได้คัดเลือกโครงก�รขน�ดเล็กที่ไม่มีผลกระทบต่อยุทธศ�สตร์

กระทรวงและกลุ่มเป้�หม�ยที่ได้รับประโยชน์ในวงแคบม�สอบท�น	 	ส่วนรูปแบบก�รร�ยง�นของบ�งกระทรวงยังข�ดคว�ม

สมบูรณ์ครบถ้วนในก�รกรอกข้อมูลลงในแบบร�ยง�นและต�ร�งร�ยละเอียดประกอบก�รสอบท�นต�มคู่มือฯ	 	นอกจ�กนี้	 

ข้อเสนอแนะของ	ค.ต.ป.	ประจำ�กระทรวง	บ�งกระทรวงไม่ได้ระบุกรมเจ้�ภ�พที่ต้องรับไปดำ�เนินง�นทำ�ให้ย�กต่อก�รสอบท�น

ทั้งนี้	 อ.ค.ต.ป.	กลุ่มกระทรวงด้�นเศรษฐกิจ	 ได้เสนอร�ยง�นฯ	ต่อ	ค.ต.ป.	 เมื่อวันที่	๒๑	มิถุน�ยน	๒๕๕๓	 	ซึ่ง	ค.ต.ป.	 

จะประมวลเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป	

๒.	 การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการของกลุ่มกระทรวงด้านสังคม	ได้ดำ�เนินก�ร	ดังนี้

 (๑)	 กำาหนดแนวทางในการตรวจสอบและประเมินผลระดับกระทรวงที่สอดคล้องกับนโยบ�ยและแนวท�ง

ของ	ค.ต.ป.	และลักษณะง�นของกระทรวงด้�นสังคม	และหน่วยง�นด้�นสังคมที่ไม่สังกัดกระทรวง	 	 ได้แก่	 	กระทรวงแรงง�น		

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 	กระทรวงส�ธ�รณสุข	 	กระทรวงก�รพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์	 	 กระทรวงวัฒนธรรม		

กระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ�		สำ�นักง�นพระพุทธศ�สน�แห่งช�ติ		สำ�นักง�นคณะกรรมก�รวิจัยแห่งช�ติ		ร�ชบัณฑิตยสถ�น		

และสำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ

 (๒)	 กำาหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมให้กระทรวง/หน่วยง�นส�ม�รถดำ�เนินก�รตรวจสอบและประเมินผลได้อย่�งมี

ประสิทธิภ�พและประสิทธิผล	

 (๓)	 ทำาการสอบทานรายงานการตรวจสอบและประเมินผลฯ	 ใน	๒	กรณี	 	คือ	 	กรณีปกติ	ทำ�ก�รสอบท�นใน

ประเด็นก�รตรวจสอบและประเมินผลด้�นก�รเงิน	ด้�นก�รตรวจสอบภ�ยใน	ด้�นก�รปฏิบัติต�มคำ�รับรองก�รปฏิบัติร�ชก�ร	

ด้�นก�รควบคุมภ�ยใน	และด้�นก�รตรวจร�ชก�ร	 	 กรณีพิเศษ	ทำ�ก�รสอบท�นโครงก�รสำ�คัญต�มนโยบ�ยรัฐบ�ลที่ได้ 

มีก�รริเริ่มดำ�เนินก�รแล้ว	หรือโครงก�รที่ดำ�เนินก�รต่อเนื่องหรือโครงก�รผูกพัน	และเป็นโครงก�รที่ได้รับเงินงบประม�ณหรือมี

ผลกระทบสูง

 (๔)	 จัดทำารายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลฯ	 ในภ�พรวมของกลุ่มกระทรวงด้�นสังคม	และหน่วยง�นไม่

สังกัดกระทรวง	พร้อมข้อเสนอแนะเสนอต่อ	ค.ต.ป.		ปีละ	๒	ครั้ง		เพื่อสรุปเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

จ�กก�รสอบท�นในปีงบประม�ณ	๒๕๕๓		พบว่�	ก�รตรวจสอบและประเมินผลภ�คร�ชก�รกลุ่มกระทรวงด้�นสังคมและ

หน่วยง�นไม่สังกัดกระทรวง	ในภ�พรวมไม่พบข้อบกพร่องอย่�งมีนัยสำ�คัญที่เป็นเหตุให้เชื่อว่�หน่วยง�นไม่ปฏิบัติต�มข้อกำ�หนด

ในแต่ละด้�นของก�รสอบท�น		อย่�งไรก็ต�ม	ในก�รดำ�เนินโครงก�รกระทรวงเจ้�ของโครงก�รจะต้องเร่งรัด	กำ�กับและติดต�ม

ก�รดำ�เนินก�รเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้�หม�ยของโครงก�รภ�ยในกรอบระยะเวล�ที่กำ�หนด		

การติดตามประเมินผลการพัฒนาภาคในระยะ	๓	ปีแรกของแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	๑๐

สศช.	ได้ติดต�มประเมินผลกรอบยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�ภ�คในระยะ	๓	ปีแรกของแผนพัฒน�ฯ	ฉบับที่	๑๐	พร้อมทั้งเสนอ

แนวท�งก�รปรับทิศท�งก�รพัฒน�ภ�คในระยะของแผนพัฒน�ฯ	ฉบับที่	๑๑	อันจะนำ�ไปสู่ก�รสร้�งภูมิคุ้มกันในระดับภ�คได้

อย่�งเหม�ะสม	สรุปส�ระสำ�คัญได้ดังนี้

๑.	 การเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญในระยะ	๓	ปีแรกของแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	๑๐	พบว่า

	 ๑.๑	 กรุงเทพมห�นครและภ�คกล�งยังคงมีบทบ�ทสำ�คัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ	ขณะที่ปัญห�คว�มไม่เท่�เทียม

กันของร�ยได้ระหว่�งภ�คยังคงอยู่ในระดับสูง	ส่วนคนจนยังกระจุกตัวอยู่ในภ�คตะวันออกเฉียงเหนือและภ�คเหนือ		

	 ๑.๒	 ชุมชนมีคว�มเข้มแข็ง	มีส่วนร่วมในกิจกรรมท�งก�รเมือง	 เกิดเครือข่�ยก�รพึ่งตนเองในหล�ยพื้นที่	แต่ก�รย้�ย

ถิ่นของแรงง�นจ�กชนบทสู่เมืองและภ�ระพึ่งพิงของผู้สูงอ�ยุมีสูง		
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	 ๑.๓	 ประเทศไทยมีแนวโน้มก�รเปลี่ยนแปลงสู่คว�มเป็นเมืองเร็วขึ้นเช่นเดียวกับกระแสโลก	 โดยจะเพิ่มขึ้นใน 

ทุกภ�ค	แต่ก�รกระจ�ยกิจกรรมเศรษฐกิจจ�กเมืองใหญ่สู่กลุ่มเมืองขน�ดกล�งยังข�ดคว�มสมดุล	ขณะที่มีโอก�สก�รพัฒน� 

จ�กก�รเปลี่ยนแปลงในพื้นที่เศรษฐกิจที่สำ�คัญ

	 ๑.๔	 กฎหม�ยและกฎระเบียบที่เกี่ยวกับก�รกระจ�ยอำ�น�จส่งผลต่อก�รมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นในก�ร

กำ�หนดทิศท�งก�รพัฒน�	แต่ก�รแบ่งและถ่�ยโอนภ�รกิจให้	อ.ป.ท.	มีคว�มล่�ช้�

๒.	 ประเด็นการพัฒนาภาคในระยะแผนฯพัฒนา	ฉบับที่	๑๑

	 ๒.๑	 ก�รเสริมสร้�งคว�มเข็มแข็งท�งเศรษฐกิจและขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันของภ�คอย่�งยั่งยืน	 	มีประเด็น

ก�รพัฒน�ที่สำ�คัญในแต่ละภ�ค	ดังนี้	

  (๑)	ภาคเหนือ	 	สนับสนุนก�รพัฒน�อุตส�หกรรมและบริก�รภ�ยใต้แนวคิดก�รพัฒน�เศรษฐกิจสร้�งสรรค์	

โดยใช้ฐ�นคว�มรู้ด้�นเทคโนโลยี	ศิลปวัฒนธรรม	และก�รออกแบบร่วมสมัย	สร้�งคว�มมั่นคงและเพิ่มประสิทธิภ�พก�รผลิต

ท�งก�รเกษตร	โดยเฉพ�ะก�รพัฒน�แหล่งนำ้�อย่�งเป็นระบบเครือข่�ย	ก�รสนับสนุนก�รรวมกลุ่มก�รผลิตและก�รตล�ด	รวมทั้ง 

พัฒน�ก�รเชื่อมโยงก�รท่องเที่ยวภ�ยในภ�ค	ประเทศ	และกับกลุ่มประเทศลุ่มนำ้�โขง	ตลอดจนพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�นและ 

ส่ิงอำ�นวยคว�มสะดวกท�งก�รค้�และบริก�ร	และพัฒน�บุคล�กรให้มีศักยภ�พพร้อมรับก�รเปล่ียนแปลงก�รพัฒน�ในระยะต่อไป

  (๒)	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 	 เพิ่มคว�มมั่นคงของอ�ชีพเกษตรและเกษตรกรร�ยย่อย	 โดยนำ�ปรัชญ�

เศรษฐกิจพอเพียงและคว�มสำ�เร็จของปร�ชญ์ช�วบ้�นเป็นแนวท�งก�รพัฒน�ด้�นก�รเกษตรและเพิ่มคุณภ�พชีวิต	 

เพิ่มประสิทธิภ�พก�รผลิตท�งก�รเกษตร	ก�รพัฒน�ระบบชลประท�น	และคุณภ�พเกษตรกร	สนับสนุนก�รผลิตท�งอุตส�หกรรม 

ที่เชื่อมโยงกับฐ�นก�รผลิตของท้องถิ่น	ส่งเสริมก�รท่องเที่ยวโดยใช้จุดแข็งด้�นวัฒนธรรมและประวัติศ�สตร์	 รวมทั้งเร่งต่อยอด

ก�รใช้ประโยชน์กรอบคว�มร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้�น	

  (๓)	ภาคกลาง	 	 ยกระดับกระบวนก�รผลิตภ�คเกษตรไปสู่ก�รเกษตรสมัยใหม่ที่ได้ม�ตรฐ�นและปลอดภัย	

พัฒน�กำ�ลังคนและปรับปรุงกระบวนก�รผลิตภ�คอุตส�หกรรมให้สอดคล้องกับค่�นิยมในก�รสร้�งคุณภ�พชีวิตที่ดีให้กับคน

ทำ�ง�น	ชุมชน	และผู้บริโภค	สนับสนุนก�รประยุกต์ใช้วิทย�ศ�สตร์	เทคโนโลยี	และนวัตกรรมในก�รสร้�งมูลค่�เพิ่มและทรัพย์สิน

ท�งปัญญ�ให้กับผลผลิตชุมชน	พัฒน�แหล่งท่องเที่ยวบริก�รและธุรกิจที่เชื่อมโยงก�รท่องเที่ยว	พัฒน�บุคล�กรด้�นโลจิสติกส์ 

ที่มีคุณภ�พเพื่อสนับสนุนภ�คธุรกิจและอุตส�หกรรมหลักของประเทศ	พัฒน�สินค้�และบริก�รสำ�หรับตล�ดผู้สูงอ�ยุ	รวมทั้งให้มี

ก�รศึกษ�ท�งเลือกเกษตรกรในก�รปรับระบบก�รผลิตไปสู่พืชพลังง�น
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  (๔)	ภาคใต้	 	 เพิ่มประสิทธิภ�พและผลิตภ�พก�รผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจหลัก	สร้�งคว�มมั่นคงด้�นอ�ชีพแก่

เกษตรกรร�ยย่อยต�มแนวปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง	พัฒน�ศักยภ�พเกษตรกรด้�นก�รผลิตและก�รตล�ดสมัยใหม่	ยกระดับ

ก�รแปรรูปขั้นต้นของอุตส�หกรรมแปรรูปก�รเกษตรที่เชื่อมโยงฐ�นวัตถุดิบในภ�ค	พัฒน�ก�รท่องเที่ยวท�งทะเลให้เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวคุณภ�พชั้นนำ�ของโลก		 เตรียมคว�มพร้อมก�รพัฒน�พื้นที่เศรษฐกิจให้เป็นแหล่งอุตส�หกรรมใหม่ที่มีคุณภ�พไม่ก่อให้

เกิดผลกระทบด้�นสิ่งแวดล้อมและคุณภ�พชีวิตของประช�ชน	ตลอดจนเร่งดำ�เนินก�รต�มข้อตกลงภ�ยใต้กรอบคว�มร่วมมือกับ

ประเทศเพื่อนบ้�น	JDS		และ	IMT-GT

	 ๒.๒	 ก�รพัฒน�คน	 ชุมชนและสังคมให้มีคุณภ�พพร้อมรับก�รเปลี่ยนแปลง	 มีประเด็นก�รพัฒน�ที่สำ�คัญ 

ในแต่ละภ�ค	ดังนี้	

  (๑)	ภาคเหนือ	 	สร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจให้แก่ประช�ชน	ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	เพ่ือเตรียมคว�ม

พร้อมก�รเข้�สู่สังคมผู้สูงอ�ยุ	ผสมผส�นก�รบริห�รจัดก�รอย่�งมีประสิทธิภ�พร่วมกับพื้นฐ�นวัฒนธรรมท้องถิ่น	จัดก�รศึกษ�

ที่เน้นคนเป็นศูนย์กล�งและสนับสนุนก�รเรียนรู้ตลอดชีวิต	พัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�	พัฒน�ทักษะฝีมือแรงง�นให้สอดคล้องกับ

คว�มต้องก�ร	ควบคู่กับก�รจัดระบบแรงง�นต่�งด้�วอย่�งจริงจัง	รวมทั้งป้องกันปัญห�ท�งสังคมและคว�มมั่นคง

  (๒)	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	พัฒน�คุณภ�พคน	รื้อฟื้นประเพณีวัฒนธรรมที่มีคุณค่�ให้เป็นทุนท�งสังคมที่

ยึดเหนี่ยวคว�มสัมพันธ์ของสังคมชุมชนที่เริ่มอ่อนแอ	รวมทั้งสร้�งคว�มเข้มแข็งของชุมชนโดยผ่�นระบบก�รเงินชุมชนและระบบ

สวัสดิก�รชุมชน		โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้�ม�มีบทบ�ทร่วมสนับสนุนม�กขึ้น

  (๓)	ภาคกลาง		สง่เสรมิบทบ�ทขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในก�รจดัห�สวสัดกิ�รและบรกิ�รผูส้งูอ�ย	ุพฒัน�

ระบบเฝ้�ระวังและก�รแก้ไขปัญห�คว�มไม่ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน	และปัญห�ย�เสพติด	พัฒน�ศักยภ�พแรงง�นให้ก้�วทัน

เทคโนโลยีและกระบวนก�รผลิตที่เปลี่ยนแปลง	รวมทั้งพัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถของประช�ชนและชุมชนในก�รดูแลสุขภ�พและ

คว�มเป็นอยู่ของตนเอง

  (๔)	ภาคใต้	 	พัฒน�ศักยภ�พกำ�ลังแรงง�นให้ตอบสนองคว�มต้องก�รของภ�คธุรกิจและอุตส�หกรรมหลัก

ของภ�ค	 เสริมสร้�งโอก�สก�รเข้�ถึงบริก�รก�รศึกษ�และส�ธ�รณสุขที่มีคุณภ�พได้ม�ตรฐ�น	ฟื้นฟูและส่งเสริมก�รสืบส�น

วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นเพื่อเป็นพลังยึดเหนี่ยวของครอบครัวและชุมชน	จัดระบบองค์คว�มรู้และภูมิปัญญ�ท้องถิ่นให้เป็น

แหล่งเรียนรู้ของชุมชนท้องถิ่น	รวมทั้งส่งเสริมก�รทำ�ง�นร่วมกันเพื่อพัฒน�ศักยภ�พคนและคว�มเข้มแข็งชุมชนผ่�นกระบวนก�ร

ประช�คม	แผนชุมชน	ระบบก�รเงินและสวัสดิก�รชุมชน	ตลอดจนเร่งแก้ไขปัญห�คว�มไม่สงบในจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ต�ม

แนวท�งสันติวิธี

	 ๒.๓	 ก�รเพิ่มประสิทธิภ�พในก�รจัดก�รคุณภ�พทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม		มีประเด็นก�รพัฒน�ที่สำ�คัญ

ในแต่ละภ�ค	ดังนี้	

  (๑)	ภาคเหนือ	 	อนุรักษ์ฟื้นฟูป่�ไม้	ต้นนำ้�และดินให้สมบูรณ์	ป้องกันและแก้ไขปัญห�ภัยพิบัติท�งธรรมช�ติ	

สนับสนุนบทบ�ทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่�ยชุมชนในก�รร่วมกันจัดก�รและแก้ไขปัญห�	สนับสนุนก�รจัดก�รพื้นที ่

เมืองและชุมชนอย่�งมีประสิทธิภ�พมุ่งสู่ก�รเป็น	ECO-City	/	ECO-Town	พร้อมทั้งพัฒน�คว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พโดยเน้น

ก�รจัดก�รองค์คว�มรู้ผสมผส�นต่อยอดภูมิปัญญ�ท้องถิ่น	ก�รวิจัยและพัฒน�ให้เกิดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จ�กสมุนไพรและพืชผล

เกษตรพื้นบ้�น	

  (๒)	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 	ฟื้นฟูและเพิ่มฟื้นที่ป่�	แก้ไขปัญห�ซำ้�ซ�กโดยเฉพ�ะภัยแล้งและนำ้�ท่วม	 โดย

ค้นห�ต่อยอดภูมิปัญญ�ท้องถิ่นในก�รอนุรักษ์ทรัพย�กรธรรมช�ติ	 ส่งเสริมบทบ�ทก�รมีส่วนร่วมของชุมชน	พัฒน�ระบบ

ชลประท�น	และพัฒน�แหล่งนำ้�ขน�ดเล็กที่เหม�ะสมกับภูมิสังคม

  (๓)	ภาคกลาง		ฟ้ืนฟูคุณภ�พทรัพย�กรธรรมช�ติและส่ิงแวดล้อม	โดยให้คว�มสำ�คัญกับก�รแก้ไขปัญห�คุณภ�พนำ�้	

ก�รป้องกันและกำ�จัดของเสียจ�กแหล่งผลิตและชุมชน	 	ส่งเสริมภ�คก�รผลิตอุตส�หกรรมและบริก�รในก�รใช้เทคโนโลยี 

ที่สะอ�ดไม่ทำ�ล�ยสิ่งแวดล้อม		สนับสนุนก�รทำ�เกษตรอินทรีย์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญห�ดินเสื่อมโทรม	นำ้�เน่�เสีย	และสุขภ�พ

ของเกษตรกร	พัฒน�ระบบเตือนภัยพิบัติท�งธรรมช�ติและส่ิงแวดล้อม	รวมท้ังเร่งแก้ไขปัญห�ก�รกัดเซ�ะช�ยฝ่ังทะเลอย่�งเป็นระบบ
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  (๔)	ภาคใต้	 	คุ้มครองป่�ดงดิบบริเวณช�ยแดนไทย-ม�เลเซีย	พื้นที่ชุ่มนำ้�และพื้นที่ช�ยฝั่งทะเล	 โดยเน้นก�รมี

สว่นรว่มขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่และชมุชน	จดัระเบยีบก�รใชพ้ืน้ทีช่�ยฝัง่ทะเลใหส้อดคลอ้งกบัคว�มส�ม�รถในก�รรองรบั 

ของพื้นที่	แก้ไขปัญห�คุณภ�พนำ้�ของแหล่งนำ้�ธรรมช�ติที่เสื่อมโทรม	และก�รกัดเซ�ะช�ยฝั่งทะเลอย่�งบูรณ�ก�รทุกภ�คส่วน	

สนับสนุนก�รว�งแผนป้องกันและจัดให้มีระบบเตือนภัยพิบัติท�งธรรมช�ติในพื้นที่ชุมชนที่มีคว�มเสี่ยงสูง	 โดยเฉพ�ะ	ภัยสึน�มิ	

ว�ตภัย	อุทกภัยและดินถล่ม

	 ๒.๔	 ก�รสนับสนุนก�รกระจ�ยอำ�น�จก�รบริห�รจัดก�รประเทศสู่ภูมิภ�ค	ท้องถิ่น	และชุมชนอย่�งต่อเนื่อง	ควบคู่

ไปกับกระจ�ยอำ�น�จก�รตัดสินใจให้ท้องถิ่นมีบทบ�ทรับผิดชอบในก�รบริห�รจัดบริก�รส�ธ�รณะเพิ่มขึ้น	และส�ม�รถแก้ไข

ปัญห�ที่ตอบสนองคว�มต้องก�รของประช�ชนในพื้นที่		โดย

  (๑)		 เพิ่มบทบาทและประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ในระดับจังหวัด	 และกลุ่มจังหวัด	 ให้

ส�ม�รถตอบสนองคว�มต้องก�รของประช�ชนได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ	 	 โดยใช้แผนชุมชน	แผนพัฒน�จังหวัดและกลุ่มจังหวัด	

รวมทั้งยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�ภ�ค	 	 เป็นเครื่องมือในก�รพัฒน�และบริห�รงบประม�ณอย่�งบูรณ�ก�ร	 	ยกระดับประสิทธิภ�พ

ก�รจัดทำ�แผน	 	ข้อเสนอแผนง�น/โครงก�ร	 	ก�รบริห�รจัดก�รโครงก�รที่โปร่งใส	และกำ�กับดูแลก�รดำ�เนินง�นให้บรรลุต�ม

วัตถุประสงค์อย่�งมีประสิทธิภ�พ

  (๒)	พัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีขีดความสามารถในการจัดบริการสาธารณะเพื่อ

ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที	่ 	 โดยก�รสนับสนุนด้�นงบประม�ณและขีดคว�มส�ม�รถท�งก�รเงิน	 ให้คว�ม

ช่วยเหลือด้�นเทคนิควิช�ก�รเพื่อพัฒน�กำ�ลังคน		และสนับสนุนก�รจัดตั้งองค์กรท้องถิ่นรูปแบบพิเศษรับผิดชอบในก�รบริห�ร 

จัดบริก�รส�ธ�รณะ	พร้อมทั้งสร้�งกระบวนก�รมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อให้เกิดคว�มโปร่งใส 

ในกระบวนก�รบริห�รจัดก�ร
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๓.๔	การสร้างองค์ความรู้	พัฒนาระบบข้อมูล	เครื่องชี้วัด		

						และการสื่อสารเพื่อการพัฒนา

	การรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้แก่ก�รจัดทำ�

ประม�ณก�รเศรษฐกิจและวิเคร�ะห์สถ�นก�รณ์เศรษฐกิจร�ยไตรม�ส	

ร�ยง�นภ�วะสังคมร�ยไตรม�ส	และก�รศึกษ�และจัดทำ�ข้อมูลพย�กรณ์

เศรษฐกิจไทยระยะย�ว

	การสร้างองค์ความรู้ได้แก่	นโยบ�ยก�รคลังสู่ก�รเติบโตอย่�งสมดุลและ

ยั่งยืนก�รพัฒน�ก�รประมวลผลข้อมูลสต็อกทุนและค่�เสื่อมร�ค�ของ

ประเทศไทย	ก�รเปิดเสรีก�รค้�ภ�ยใต้ม�ตรก�รชดเชยร�ยได้ของภ�ค

รัฐ	ก�รบริห�รจัดก�รด้�นก�รคลังในช่วงแผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคม

แห่งช�ติ	 ฉบับที่	 ๑๑	 ก�รจัดทำ�บัญชีประช�ช�ติที่คิดรวมต้นทุนด้�น

ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม	สถ�นภ�พและปัจจัยสู่คว�มสำ�เร็จ

ของก�รพัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันแบบก้�วกระโดดของกลุ่ม

ประเทศ	BRICs	และ	ประเทศอินโดนีเซีย

	การพัฒนาระบบข้อมูล	ตัวชี้วัด	 ได้แก่ก�รปรับปรุงและพัฒน�ดัชนีชี้วัด

คว�มอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยในระดับเมืองและชนบท		ก�รจัดทำ�

ฐ�นข้อมูลระดับหมู่บ้�น	ก�รดำ�เนินง�นห้องสมุดสุริย�นุวัตร	ก�รดำ�เนินง�น

ศูนย์ข้อมูลข่�วส�รของ	สศช.และก�รพัฒน�ระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศ

และก�รสื่อส�รของ	สศช.

	การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้แก่	 ก�รประช�สัมพันธ์เพื่อก�รพัฒน�

ประเทศก�รประชุมประจำ�ปี	๒๕๕๓	ของ	สศช.
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๓.๔	การสร้างองค์ความรู้	พัฒนาระบบข้อมูล	เคร่ืองช้ีวัด	และการส่ือสารเพ่ือการพัฒนา

การจัดทำาประมาณการเศรษฐกิจและวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจรายไตรมาส

สศช.	มีภ�รกิจในก�รจัดทำ�ร�ยง�นภ�วะเศรษฐกิจ	และประม�ณก�รเศรษฐกิจร�ยไตรม�ส	และร�ยปี	ซึ่งครอบคลุมสภ�วะ

เศรษฐกิจด้�นต่�งๆ		ประกอบด้วย		ภ�วะเศรษฐกิจภ�ยในประเทศทั้งด้�นอุปสงค์	ด้�นก�รผลิต	สถ�นก�รณ์ด้�นก�รเงินและก�ร

คลัง	สถ�นก�รณ์ด้�นร�ค�		และภ�วะเศรษฐกิจโลก		รวมทั้งเสนอแนะประเด็นนโยบ�ยก�รบริห�รเศรษฐกิจมหภ�ค		ในปี	๒๕๕๓	

ได้มีก�รร�ยง�นวิเคร�ะห์สถ�นก�รณ์เป็นร�ยไตรม�ส	และประม�ณก�รแนวโน้มเศรษฐกิจปี	๒๕๕๔		และเสนอแนะประเด็น

นโยบ�ยก�รบริห�รเศรษฐกิจมหภ�ค	ดังนี้

๑.	 เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกปี	๒๕๕๓	 	ขย�ยตัวร้อยละ	๑๒.๐	 	 เพิ่มขึ้นจ�กร้อยละ	๕.๙	 ในไตรม�สสุดท้�ยของ

ปี	๒๕๕๒	เป็นก�รฟ้ืนตัวท่ีเร็วกว่�ท่ีค�ด		โดยก�รใช้จ่�ยครัวเรือน	ก�รลงทุนภ�คเอกชน	และก�รส่งออกปรับตัวดีข้ึน	ต�มเศรษฐกิจ 

โลกที่ฟื้นตัวอย่�งชัดเจน	 	ประกอบกับร�ยได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นจ�กก�รที่ร�ค�พืชผลหลักสูงขึ้น	ทั้งนี้ก�รขย�ยตัวของภ�ค

อุตส�หกรรม	และอัตร�ก�รใช้กำ�ลังก�รผลิตสูงขึ้น	ในขณะที่อัตร�ก�รว่�งง�นลดลง

๒.	 เศรษฐกิจไทยไตรมาสสองปี	๒๕๕๓	 	ขย�ยตัวร้อยละ	๙.๑		 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน�้	 	ดังนั้นในครึ่ง

แรกของปีเศรษฐกิจไทยขย�ยตัวร้อยละ	๑๐.๖		โดยมีแรงสนับสนุนจ�กก�รฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและคว�มมั่นใจของนักลงทุน	 

ส่งผลให้ก�รผลิต	ก�รส่งออก	ก�รลงทุนและก�รบริโภคของภ�คเอกชนปรับตัวดีขึ้น		ประกอบกับร�ยได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นจ�กก�รที ่

ร�ค�พืชผลสูงขึ้น	 	อย่�งไรก็ต�มปัญห�คว�มไม่สงบท�งก�รเมืองได้ส่งผลกระทบต่อภ�คก�รท่องเที่ยวทำ�ให้นักท่องเที่ยวต่�งช�ติ

ที่เดินท�งเข้�ม�เมืองไทยลดลงร้อยละ	๓.๖	

๓.	 เศรษฐกิจไทยในไตรมาสสามปี	๒๕๕๓	 	ขย�ยตัวร้อยละ	๖.๗		รวม	๙	เดือนแรกของปี	 เศรษฐกิจไทยขย�ยตัวสูงถึง

ร้อยละ	๙.๓		โดยมีแรงสนับสนุนจ�กก�รฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและคว�มมั่นใจของนักลงทุนส่งผลให้ก�รส่งออก	ก�รลงทุน	และ 

ก�รบริโภคภ�คเอกชนยังคงขย�ยตัว		รวมทั้งก�รเพิ่มขึ้นของร�ยได้เกษตรกร	และอัตร�ก�รว่�งง�นที่อยู่ในระดับตำ่�

๔.	 เศรษฐกจิไทยในไตรมาสสีป่ี	๒๕๕๓		ค�ดว่�มแีนวโนม้ทีจ่ะขย�ยตวัในอตัร�ทีช่ะลอลงเมือ่เทยีบกบัส�มไตรม�สทีผ่่�นม�		

เนื่องจ�กประเทศได้ประสบกับปัญห�อุทกภัยซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวม	 	อย่�งไรก็ต�ม	ปัจจัยสนับสนุนที่จะเป็น 

แรงส่งต่อก�รขย�ยตัวในไตรม�สสุดท้�ยของปี	 	 ได้แก่	 เศรษฐกิจโลกที่ยังขย�ยตัวได้ดี	 แม้ว่�จะชะลอตัวลงจ�กครึ่งแรกของปี	 

ก�รลงทุนที่ยังคงขย�ยตัวอย่�งต่อเนื่อง	และก�รปรับตัวดีขึ้นของภ�คก�รท่องเที่ยว	เป็นต้น

๕.	 เศรษฐกิจทั้งปี	๒๕๕๓		ค�ดว่�เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขย�ยตัวร้อยละ	๗.๙	เทียบกับ	ร้อยละ	๒.๓	ในปี	๒๕๕๒		อัตร�

เงินเฟ้อเท่�กับร้อยละ	๓.๒	 เทียบกับร้อยละ	 -๐.๙	ในปี	๒๕๕๒		มูลค่�ก�รส่งออกในรูปเงินดอลล่�ร์	สรอ.	ค�ดว่�จะขย�ยตัว 

ร้อยละ	๒๕.๑		และดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลประม�ณร้อยละ	๔.๓	ของ	GDP		จ�กท่ีเกินดุลประม�ณร้อยละ	๘.๓	ของ	GDP	ในปี	๒๕๕๒

๖.	 การประมาณการเศรษฐกิจไทยในปี	๒๕๕๔		ค�ดว่�จะขย�ยตัวในช่วงร้อยละ	๓.๕-๔.๕	ชะลอลงจ�กที่ขย�ยตัวร้อยละ	

๗.๙	ในปี	๒๕๕๓		จ�กก�รที่เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตัว	และแนวโน้มก�รแข็งค่�ของเงินบ�ท		โดยที่ก�รส่งออกจะขย�ยตัว
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ร้อยละ	๑๑.๗		ก�รบริโภคและก�รลงทุนเอกชนขย�ยตัวร้อยละ	๔.๓	และ	๙.๘	ต�มลำ�ดับ		ส่วนเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ในช่วงร้อยละ	

๒.๕-๓.๕		อัตร�ก�รว่�งง�นร้อยละ	๑.๒-๑.๓		ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ	๓.๓	ของ	GDP

๗.	 ประเด็นการบริหารนโยบายเศรษฐกิจปี	๒๕๕๔		แม้ว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้จะมีอัตราการขยายตัวในระดับสูง	แต่ใน

ปี	๒๕๕๔	แรงขับเคลื่อนจ�กอุปสงค์ในตล�ดโลกมีแนวโน้มชะลอตัวลง	 เมื่อรวมกับฐ�นที่เริ่มสูงขึ้นในปี	๒๕๕๓		ทำ�ให้อัตร�ก�ร

ขย�ยตัวของเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มชะลอลง	และส่งผลกระทบต่อก�รบริห�รเสถียรภ�พท�งเศรษฐกิจโดยเฉพ�ะคว�มผันผวน

ของก�รเคลื่อนย้�ยเงินทุน	อัตร�แลกเปลี่ยนและร�ค�นำ้�มัน	 	รวมถึงคว�มรุนแรงของภัยพิบัติท�งธรรมช�ติ	 	นอกจ�กนั้นก�ร

ขย�ยตัวของภ�คก�รท่องเที่ยวและก�รลงทุนยังขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของคว�มสงบเรียบร้อยของสถ�นก�รณ์ท�งก�รเมืองในประเทศ		

ดังนั้นก�รบริห�รนโยบ�ยเศรษฐกิจในปี	๒๕๕๔	ควรให้คว�มสำ�คัญกับก�รดำ�เนินก�รใน	๕	เรื่อง	ดังนี้

	 ๗.๑	 ก�รเร่งฟื้นฟูผลกระทบจ�กอุทกภัยในปล�ยปี	 ๒๕๕๓	 	 ทั้งด้�นก�รชดเชยร�ยได้เกษตรกร	 และระบบ 

ส�ธ�รณูปโภคขั้นพื้นฐ�น		นอกจ�กนี้เร่งว�งแผนในระยะย�วในก�รบริห�รจัดก�รนำ้�เพื่อก�รเกษตรและบริโภค	ทั้งในกรณีภัยแล้ง	 

และอุทกภัย

	 ๗.๒	 ก�รบริห�รจัดก�รด้�นร�ค�สินค้�ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น		เนื่องจ�กร�ค�สินค้�เกษตรที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นจ�ก

คว�มเสียห�ยของผลผลิตสินค้�เกษตรที่ได้รับผลกระทบจ�กอุทกภัย	และต้นทุนก�รผลิตที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น	 	 โดยเฉพ�ะ

ก�รเพิ่มขึ้นของแรงง�นขั้นตำ่�	และก�รปรับเพิ่มขึ้นต�มอุปสงค์ของสินค้�ที่ขย�ยตัวอย่�งต่อเนื่อง

	 ๗.๓	 ก�รส่งเสริมและจูงใจให้ภ�คธุรกิจส่งออกใช้เครื่องมือในก�รบริห�รคว�มเสี่ยงจ�กอัตร�แลกเปลี่ยนอย่�งสมำ่�

เสมอ		โดยมีผลิตภัณฑ์ป้องกันคว�มเสี่ยงที่หล�กหล�ย	ง่�ยต่อก�รใช้	และมีต้นทุนตำ่�		นอกจ�กนั้นสำ�หรับ	SME	ที่มีข้อจำ�กัดท�ง

ด้�นก�รเข้�ถึงและคว�มส�ม�รถในก�รใช้เครื่องป้องกันคว�มเสี่ยง		ภ�ครัฐควรให้คว�มช่วยเหลือในเบื้องต้น	และควรสร้�งคว�มรู ้

คว�มเข้�ใจในก�รใช้เครื่องมือดังกล่�วในระยะย�ว

	 ๗.๔	 ก�รเร่งแก้ปัญห�และบริห�รจัดก�รแรงง�นทั้งในส่วนที่ได้รับผลกระทบจ�กภัยนำ้�ท่วม	และแรงง�นที่ข�ดแคลน

ในภ�คอุตส�หกรรมต่�งๆ	 	 เพื่อรองรับก�รขย�ยตัวของก�รลงทุนในภ�คอุตส�หกรรมต่�งๆ	และแนวโน้มก�รลงทุนโดยตรงจ�ก

ต่�งประเทศที่เพิ่มขึ้น	เช่น	ก�รจัดฝึกอบรมสำ�หรับแรงง�นเพื่อให้สอดคล้องกับคว�มต้องก�รของตล�ดแรงง�น

	 ๗.๕	 ก�รเร่งรัดฟื้นฟูคว�มส�มัคคีปรองดองของคนไทย	 โดยก�รเร่งรัดก�รดำ�เนินก�รต�มแผนก�รปรองดองอย่�ง

เป็นรูปธรรม	รวมทั้งก�รรักษ�ภ�พลักษณ์ของประไทยในส�ยต�นักท่องเที่ยวและนักลงทุนช�วต่�งช�ติ
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การศึกษาและจัดทำาข้อมูลพยากรณ์เศรษฐกิจไทยระยะยาว

สศช.	 เป็นหน่วยง�นกล�งกำ�กับดูแลโครงก�รศึกษ�ฯ	และจัดทำ�ข้อมูลพย�กรณ์เศรษฐกิจไทยระยะย�ว	โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำ�ประม�ณก�รเศรษฐกิจมหภ�คร�ยส�ข�ก�รผลิตในระดับประเทศ	และระดับภ�คในระยะย�วและเพื่อสร้�งฐ�นข้อมูล

และแบบจำ�ลองเศรษฐกิจมหภ�คที่มีคว�มเหม�ะสมต่อก�รประม�ณก�รแนวโน้มเศรษฐกิจร�ยส�ข�ในระยะย�ว	 โดยแบ่ง 

ก�รศึกษ�ออกเป็น	๔	ส่วนหลักได้แก่	 (๑)	ก�รสร้�งต�ร�งบัญชี 

ท�งสังคมสำ�หรับปี	๒๕๕๐	 	 (๒)	ก�รสร้�งแบบจำ�ลองดุลยภ�พ

ทั่วไปเชิงพลวัต	 (๓)	ก�รประม�ณก�รสภ�วะท�งเศรษฐกิจและ 

ข้อสมมติที่จำ�เป็น	 	 และ	 (๔)	ก�รประม�ณก�รผลผลิตมวลรวม 

ร�ยส�ข�ระดับประเทศ	ระดับภ�ค	และระดับจังหวัด

ผลก�รศึกษ�จะทำ�ให้ ได้ผลก�รประม�ณก�รผลผลิต 

มวลรวมภ�ยในประเทศโดยรวมและแยกส�ข�ก�รผลิต	 

๑๖	ส�ข�	ปี	๒๕๕๓-๒๕๖๗	และประม�ณก�รผลผลิตมวลรวม 

ภ�ยในประเทศระดับจังหวัดและภ�คในระยะเวล�เดียวกัน	

ประมาณการเศรษฐกิจปี	๒๕๕๓	และ	๒๕๕๔

 

 

ข้อมูลจริง	 ประมาณการ

ปี	๒๕๕๑ ปี	๒๕๕๒
	ปี	๒๕๕๓ ปี	๒๕๕๔

	๒๓	ส.ค.	๕๓ ๒๒	พ.ย.	๕๓ 	๒๒	พ.ย.	๕๓

GDP	(ณ	ร�ค�ประจำ�ปี:	พันล้�นบ�ท) ๙,๐๘๐.๕ ๙,๐๔๑.๖ 	๑๐,๐๐๐.๙ ๑๐,๐๗๒.๓ ๑๐,๗๗๗.๓
	 ร�ยได้ต่อหัว	(บ�ทต่อคนต่อปี) ๑๓๕,๕๒๘.๘ ๑๓๕,๑๔๔ 	๑๔๘,๑๖๒ ๑๔๙,๖๓๔ ๑๕๙,๔๓๕
GDP	(ณ	ร�ค�ประจำ�ปี:	พันล้�นดอลล�ร์	สรอ.) ๒๗๒.๒ ๒๖๓.๓ 	๓๐๗.๗ ๓๑๖.๗ ๓๖๕.๓
	 ร�ยได้ต่อหัว	(ดอลล�ร์	สรอ.	ต่อหัวต่อปี) ๔,๐๖๒.๒ ๓,๙๓๖.๐ 	๔,๕๕๘.๘ ๔,๗๐๕.๕ 	๕,๔๐๔.๖
อัตร�ก�รขย�ยตัวของ	GDP	(ณ	ร�ค�คงที่,	%) ๒.๕ -๒.๓ 	๗.๐-๗.๕ ๗.๙ ๓.๕	-	๔.๕
ก�รลงทุนรวม	(ณ	ร�ค�คงที่,	%) ๑.๒ -๙.๒ 	๙.๒ ๙.๗ 	๘.๐
	 ภ�คเอกชน	(ณ	ร�ค�คงที่,	%) ๓.๒ -๑๓.๑ 	๑๒.๑ ๑๓.๙ 	๙.๘
	 ภ�ครัฐ	(ณ	ร�ค�คงที่,	%) -๔.๗ ๒.๗ 	๑.๗ -๑.๓ 	๒.๕
ก�รบริโภครวม	(ณ	ร�ค�คงที่,	%) ๒.๙ ๐.๑ 	๔.๐ ๕.๐ 	๔.๑
	 ภ�คเอกชน	(ณ	ร�ค�คงที่,	%) ๒.๙ -๑.๑ 	๔.๑ ๔.๙ 	๔.๓
	 ภ�ครัฐบ�ล	(ณ	ร�ค�คงที่,	%) ๓.๒ ๗.๕ 	๓.๙ ๕.๕ 	๒.๗
ปริม�ณก�รส่งออกสินค้�และบริก�ร		(ปริม�ณ,	%) ๕.๑ -๑๒.๕ 	๑๕.๑ ๑๔.๓ 	๖.๐
	 มูลค่�ก�รส่งออกสินค้�	(พันล้�นดอลล�ร์	สรอ.) ๑๗๕.๒ ๑๕๐.๗ 	๑๘๙.๗ ๑๘๘.๘ 	๒๑๑.๐
	 	 อัตร�ก�รขย�ยตัว	(%) ๑๕.๘ -๑๓.๙ 	๒๕.๗ ๒๕.๑ 	๑๑.๗
	 	 อัตร�ก�รขย�ยตัว	(ปริม�ณ,	%) ๖.๐ -๑๓.๖ 	๑๗.๒ ๑๖.๔ 	๖.๒
ปริม�ณก�รนำ�เข้�สินค้�และบริก�ร	(ปริม�ณ,	%) ๘.๙ -๒๑.๕ 	๒๐.๖ ๒๐.๙ 	๘.๐
	 มูลค่�ก�รนำ�เข้�สินค้�	(พันล้�นดอลล�ร์	สรอ.) ๑๗๕.๖ ๑๓๑.๓ 	๑๗๔.๘ ๑๗๕.๕ 	๑๙๙.๐
	 	 อัตร�ก�รขย�ยตัว	(%) ๒๖.๕ -๒๕.๒ 	๓๒.๙ ๓๓.๕ 	๑๓.๔
	 	 อัตร�ก�รขย�ยตัว	(ปริม�ณ,	%) ๘.๙ -๒๓.๑ 	๒๔.๙ ๒๕.๕ 	๗.๙
ดุลก�รค้�	(พันล้�นดอลล�ร์	สรอ.) -๐.๔ ๑๙.๔ 	๑๔.๙ ๑๓.๓ 	๑๒.๐
ดุลบัญชีเดินสะพัด	(พันล้�นดอลล�ร์	สรอ.)	๑/ ๒.๒ ๒๑.๙ 	๑๕.๑ ๑๓.๖ 	๑๒.๐
ดุลบัญชีเดินสะพัดต่อ	GDP	(%) ๐.๘ ๘.๓ 	๔.๙ ๔.๓ 	๓.๓
เงินเฟ้อ	(%)
	 ดัชนีร�ค�ผู้บริโภค ๕.๔ -๐.๙ 	๓.๐-๓.๕ ๓.๒ 	๒.๕	-	๓.๕
	 GDP	Deflator ๓.๙ ๑.๙ 	๓.๐-๓.๕ ๓.๕ 	๒.๕	-	๓.๕

ที่มา สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

หมายเหต ุ๑/ Reinvested earnings has been recorded as part of FDI in Financial account, and its contra entry recorded as income on equity 

in current account
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นอกจ�กนี้ก�รพัฒน�ต�ร�งบัญชีท�งสังคมและแบบจำ�ลองดุลยภ�พทั่วไปจะทำ�ให้ทร�บแนวโน้มก�รเปลี่ยนแปลงในระยะย�ว 

ของตัวแปรภ�ยนอกแบบจำ�ลองที่มีคว�มสำ�คัญต่อก�รกำ�หนดอัตร�ก�รขย�ยตัวท�งเศรษฐกิจไทย	 เช่น	 อัตร�ก�รเติบโต 

ของเศรษฐกิจโลก	อัตร�ก�รเพิ่มของกำ�ลังแรงง�นในประเทศ	อัตร�ก�รเติบโตของประช�กร	 เป็นต้น	ซึ่งหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง

ส�ม�รถมีก�รปรับปรุงเพื่อทำ�ก�รพย�กรณ์ในระยะต่อไปได้

การบริหารจัดการด้านการคลัง	ในช่วงแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	๑๑

สศช.	 ได้จัดสัมมนาเชิงวิชาการประจำาปี	๒๕๕๓	 ในหัวข้อเรื่อง	 “ก�รบริห�รจัดก�รด้�นก�รคลัง	 ในช่วงแผนพัฒน�

เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ	ฉบับที่	๑๑”		โดย	ดร.ณรงค์ชัย		อัครเศรณี	ประธ�นบริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน	เอ็มเอฟซี	จำ�กัด	

(มห�ชน)	ป�ฐกถ�พิเศษเรื่อง	“งบประมาณสมดุลกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่	๑๑”	 	และก�รนำ�เสนอ

ผลง�นท�งวิช�ก�รโดยเจ้�หน้�ที่ของ	สศช.	จำ�นวน	๓	เรื่อง		ได้แก่		(๑)	ระบบสวัสดิก�รสังคมกับบัญชีประช�ช�ติ		(๒)	นโยบ�ย 

ก�รคลังสู่ก�รเติบโตอย่�งสมดุลและยั่งยืน	 	และ	 (๓)	ก�รเปิดเสรีท�งก�รค้�ภ�ยใต้ม�ตรก�รชดเชยร�ยได้ท�งก�รคลัง	 โดยมี

ผู้ทรงคุณวุฒิจ�กกระทรวงส�ธ�รณสุข	ธน�ค�รแห่งประเทศไทย	และธน�ค�รไทยพ�ณิชย์	จำ�กัด	 (มห�ชน)	 เป็นผู้วิจ�รณ์ผลง�น 

ดังกล่�ว	วัตถุประสงค์ของก�รจัดง�นสัมมน�เพื่อแลกเปลี่ยนประสบก�รณ์	และระดมคว�มคิดเห็นและข้อเสนอแนะจ�กผู้เข้�ร่วม 

สัมมน�ในประเด็นด้�นก�รคลัง	 	 ภ�ระหนี้ในอน�คต	 และข้อเสนอแนะต่อก�รบริห�รจัดก�รหนี้ส�ธ�รณะและก�รคลัง 

ของประเทศ	เพ่ือใช้เป็นแนวท�งในก�รจัดทำ�ยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�ประเทศให้มีคว�มเข็มแข็ง	สมดุลและย่ังยืนต่อไป	ส�ระสรุปได้ดังน้ี

ปาฐกถาพิเศษเรื่อง	“งบประมาณสมดุลกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่	๑๑”	กล่�วถึงแผนพัฒน�ฯ	

ฉบับที่	 ๑๑	 	ที่ให้คว�มสำ�คัญต่อคว�มเป็นธรรมท�งเศรษฐกิจ	 สังคมและสิ่งแวดล้อม	 รวมถึงก�รปรับโครงสร้�งก�รผลิต 

สู่ก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน	 	 โดยมีก�รขย�ยตัวอย่�งต่อเนื่อง	ทั่วถึง	และมีคุณภ�พ		อย่�งไรก็ดี	แผนพัฒน�ฯ	ฉบับที่	๑๑	ไม่ได้กล่�ว

ถึงก�รจัดทำ�งบประม�ณสมดุลภ�ยในปี	๒๕๕๗	ซึ่งเป็นเรื่องที่มีคว�มสำ�คัญ	ทั้งนี้ก�รบริห�รจัดก�รร�ยได้และร�ยจ่�ยอย่�ง 

มีประสิทธิภ�พ	ส�ม�รถดำ�เนินก�รได้	ดังนี้

๑.	 เพิ่มร�ยได้ภ�ษีโดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งจ�กภ�ษีเงินได้	ก�รถือครองและโอนย้�ยทรัพย์สิน	กำ�ไรจ�ก	Capital	Gain	ภ�ษี

สรรพส�มิต	และภ�ษีมูลค่�เพิ่ม

๒.	 เพิ่มร�ยได้จ�กรัฐวิส�หกิจ	โดยก�รแปรรูปรัฐวิส�หกิจและก�รเพิ่มผลิตภ�พในก�รผลิต

๓.	 เพิ่มร�ยได้จ�กก�รบริห�รสินทรัพย์

๔.	 บริห�รร�ยจ่�ยโดยให้คว�มสำ�คัญต่อก�รเพิ่มผลิตภ�พก�รผลิต

๕.	 สนับสนุนให้ภ�คเอกชนลงทุนในโครงสร้�งพื้นฐ�น

๖.	 นำ�หนี้กองทุนฟื้นฟูฯ	 (๑.๑๔	ล้�นล้�นบ�ท	ณ	 เดือนมิถุน�ยน	๒๕๕๓)	กลับสู่ธน�ค�รแห่งประเทศไทย	ซึ่งจะช่วย

ประหยัดดอกเบี้ยจ่�ย	(ในปีงบประม�ณ	๒๕๕๓)	ประม�ณ	๖๒,๔๐๐	ล้�นบ�ทต่อปี	
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๗.	 ก�รกำ�หนดกรอบบรหิ�รหนีส้�ธ�รณะโดยใหห้นีใ้นรปูของเงนิบ�ทไมเ่กนิรอ้ยละ	๒๐	ของร�ยจ่�ย		ก�รกูเ้งนิไมเ่กนิรอ้ยละ	 

๘๐	ของร�ยจ่�ยคืนเงินต้น		ก�รกู้เงินต่�งประเทศไม่เกินร้อยละ	๑๐	ของร�ยจ่�ย		ก�รคำ�้ประกันเงินกู้ไม่เกินร้อยละ	๒๐	ของร�ยจ่�ย		 

และหนี้ส�ธ�รณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศจะต้องไม่เกินร้อยละ	๕๐

ระบบสวัสดิการสังคมกับบัญชีประชาชาติ	สศช.	 ได้ศึกษ�ระบบสวัสดิก�รสังคมกับบัญชีประช�ช�ติ	 	 โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อศึกษ�กรอบแนวคิดและคุ้มรวมของระบบสวัสดิก�รสังคมของไทย		 ในก�รเชื่อมโยงสู่ระบบบัญชีประช�ช�ติ	หรืออีกนัยหนึ่ง

เป็นแสดงก�รไหลเวียนของสวัสดิก�รจ�กผู้ให้บริก�ร	ในที่นี้คือรัฐบ�ล	ไปยังกองทุนต่�งๆ	และผลประโยชน์ที่ออกจ�กกองทุนไป

ยังประช�ชนผู้รับบริก�ร		รวมทั้งส่วนที่ประช�ชนได้รับโดยตรง		โดยแสดงด้วยคว�มสัมพันธ์ของบัญชีที่เกี่ยวข้องต่�งๆ	ต�มระบบ

บัญชีประช�ช�ติ		ก�รวิเคร�ะห์เปรียบเทียบกับงบประม�ณ		เพื่อแสดงให้เห็นภ�ระของงบประม�ณในเบื้องต้นต่อระบบสวัสดิก�ร

ทั้งหล�ย		ก�รเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ		และก�รจัดหมวดหมู่ประเภทสวัสดิก�ร		รวมทั้งข้อมูลภ�ระท�งก�ร

คลังและธุรกรรมร�ยจ่�ยรัฐบ�ลที่เกี่ยวกับสวัสดิก�รสังคม	ในบัญชีสถ�บันรัฐบ�ล	ต�มม�ตรฐ�นส�กลในระบบบัญชีประช�ช�ติ

ทั้งในระบบ	๑๙๕๓	SNA,	๑๙๖๘	SNA	และ	๑๙๙๓	SNA	

ผลก�รศึกษ�แสดงให้เห็นว่�ระบบสวัสดิก�รสังคมของไทยท่ีดำ�เนินก�รโดยภ�ครัฐ	อยู่ภ�ยใต้กรอบก�รดำ�เนินง�น	๒	แนวท�ง	 

คือ	สวัสดิการสังคมที่ประชาชนมีส่วนร่วมในก�รดูแลตนเองผ่�นก�รออมในกองทุนต่�งๆ	และได้รับผลตอบแทนจ�กก�รดูแล

คุณภ�พชีวิตจ�กกองทุน	 	และสวัสดิการสังคมพื้นฐานที่รัฐจัดห�ให้ประช�ชนแบบให้เปล่�	ที่ม�จ�กรัฐธรรมนูญกำ�หนดไว้	และ

จ�กนโยบ�ยรัฐบ�ล		ส�ม�รถแบ่งเป็น	๔	ประเภท	คือ		(๑) ระบบบริการสังคมและสวัสดิการ (๒) ระบบประกันสังคม (๓) ระบบ

การช่วยเหลือสังคม และ (๔) ระบบการส่งเสริมสนับสนุน	ผลก�รศึกษ�พบว่�ภ�ระของรัฐบ�ลในระบบสวัสดิก�รต่�งๆ	มีแนวโน้ม

เพิ่มขึ้นทุกปี	 	 โดยในปี	๒๕๕๓	รัฐบ�ลมีภ�ระต้องจ่�ยงบประม�ณให้กับระบบสวัสดิก�รทั้งสิ้น	๗๐๑	พันล้�นบ�ท	คิดเป็น 

ร้อยละ	๔๑.๒	ของงบประม�ณโดยรวม	หรือเท่�กับ	ร้อยละ	๗.๐	ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	

ก�รบันทึกข้อมูลธุรกรรมด้�นสวัสดิก�รสังคมต�มระบบบัญชีประช�ช�ติ	ปี	ค.ศ.	๑๙๙๓	 (๑๙๙๓	SNA)	 	พบว่�	ส�ม�รถ

แสดงร�ยรับ	ร�ยจ่�ยของสวัสดิก�รสังคมผ่�นก�รบันทึกธุรกรรมในบัญชีต่�งๆ	๖	บัญชี		สะท้อนภ�พก�รไหลเวียนท�งเศรษฐกิจ

ได้ดีกว่�ก�รบันทึกธุรกรรมในระบบเดิม	 	 เนื่องจ�กมีก�รแจกแจงร�ยละเอียดม�กขึ้นและมีลำ�ดับขั้นตอนก�รนำ�เสนอข้อมูลที่

เป็นระบบ	และมีคว�มเชื่อมโยงระหว่�งสถ�บันเศรษฐกิจต่�งๆ		ส่งผลให้ส�ม�รถทำ�คว�มเข้�ใจและเปรียบเทียบกับต่�งประเทศ 

ได้ดียิ่งขึ้น	 	รวมทั้งนำ�ไปใช้เป็นเครื่องมือในก�รวิเคร�ะห์ทั้งในด้�นเศรษฐกิจและด้�นสังคมของสถ�บันรัฐบ�ลและสถ�บันอื่นๆ	 

ในระดับมหภ�คได้อย่�งครบถ้วน	ซึ่งจะนำ�ไปสู่ก�รจัดทำ�แผนและก�รกำ�หนดนโยบ�ยที่มีประสิทธิภ�พม�กขึ้น

นโยบายการคลังสู่การเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน	สศช.	 ได้ศึกษ�เรื่องนโยบ�ยก�รคลังสู่ก�รเติบโตอย่�งสมดุลและยั่งยืน		

เพื่อประเมินภ�พรวมท�งก�รคลังของประเทศ	วิเคร�ะห์โครงสร้�งร�ยได้	งบประม�ณร�ยจ่�ย	ภ�ระท�งก�รคลังของภ�ครัฐทั้งที่

อยู่ในระบบงบประม�ณและนอกงบประม�ณ	ตลอดจนวิเคร�ะห์ทิศท�งก�รดำ�เนินนโยบ�ยก�รคลังในระยะป�นกล�งเพื่อรักษ�

เสถียรภ�พท�งก�รคลัง		และประม�ณก�รคว�มส�ม�รถท�งก�รคลังในก�รลดก�รข�ดดุลงบประม�ณ		รวมทั้งนำ�เสนอข้อเสนอ

แนะเชิงนโยบ�ยก�รบริห�รจัดก�รท�งก�รคลังในระยะป�นกล�ง		เพื่อให้ส�ม�รถบรรลุเป้�หม�ยก�รพัฒน�ประเทศ	ทั้งท�งด้�น

ก�รขย�ยตัวท�งเศรษฐกิจอย่�งมีเสถียรภ�พ	และคว�มอยู่ดีมีสุขของประช�ชน	บนพื้นฐ�นของคว�มยั่งยืนท�งก�รคลัง	

ผลก�รศึกษ�	แสดงให้เห็นถึงนัยเชิงนโยบ�ยว่�ประเทศไทยส�ม�รถที่จะดำ�เนินนโยบ�ยลดก�รข�ดดุลงบประม�ณ	และ

ส�ม�รถทำ�ให้งบประม�ณเข้�สู่สมดุลได้ในช่วงปี	๒๕๖๑-๒๕๗๑		ซึ่งก�รที่จะทำ�ให้งบประม�ณเข้�สู่สมดุลได้เร็วเพียงใด	ขึ้นอยู่กับ

คว�มส�ม�รถในก�รจัดเก็บร�ยได้	ภ�วะเศรษฐกิจทั้งในและนอกประเทศที่จะส่งผลต่อก�รจัดเก็บร�ยได้	และก�รกำ�หนดกรอบ
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ก�รข�ดดุลงบประม�ณ		และห�กเข้�สู่สมดุลได้เร็วจะช่วยลดภ�ระดอกเบี้ยเงินกู้ลงได้ม�ก	ทำ�ให้มีวงเงินงบประม�ณเหลือที่จะใช้

จ่�ยเพื่อก�รพัฒน�ในอน�คตม�กขึ้น	และช่วยลดระดับหนี้ส�ธ�รณะ		ซึ่งจะช่วยลดข้อจำ�กัดในก�รใช้นโยบ�ยก�รคลังเพื่อรักษ�

สมดุลและต่อต้�นภ�วะคว�มผันผวนของเศรษฐกิจ		จ�กก�รศึกษ�ส�ม�รถสรุปข้อเสนอแนะได้	๓	ด้�น	ดังนี้

๑.	 ด้านนโยบาย	ควรมีก�รว�งแผนกรอบงบประม�ณระยะสั้น	 ระยะป�นกล�ง	และระยะย�วที่ครอบคลุมคว�มเสี่ยง

ท�งก�รคลังในทุกมิติ	 เช่น	ก�รเข้�สู่สังคมผู้สูงอ�ยุ	และก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ	 เป็นต้น	และควรปรับปรุงปัจจัยเชิง

โครงสร้�ง	เช่น	ปฏิรูประบบร�ชก�ร	ปฏิรูประบบสวัสดิก�รสังคมหรือระบบประกันสุขภ�พ	เพื่อสร้�งคว�มยั่งยืนให้ฐ�นะท�งก�ร

คลังได้ในระยะย�ว

๒.	 ด้านรายได	้โดยปฏิรูประบบภ�ษี	ได้แก่	ปรับโครงสร้�งภ�ษี	ขย�ยฐ�นภ�ษี	เพื่อสนับสนุนก�รขย�ยฐ�นร�ยได้	ปรับปรุง

ประสิทธิภ�พก�รจัดเก็บ	รวมทั้งแก้กฎหม�ยต่�งๆ	ที่เป็นอุปสรรคต่อก�รปฏิรูประบบภ�ษี	และทบทวนม�ตรก�รลดหย่อนท�ง

ภ�ษี	ตลอดจนเพิ่มก�รจัดเก็บร�ยได้ที่มิใช่ภ�ษี	เช่น	ก�รนำ�ส่งกำ�ไรของรัฐวิส�หกิจ	และก�รปรับปรุงอัตร�ค่�ภ�คหลวง	เป็นต้น

๓.	 ด้านรายจ่าย	 เพิ่มประสิทธิภ�พก�รจัดสรรงบประม�ณร�ยจ่�ยประจำ�ปี	จัดลำ�ดับคว�มสำ�คัญของร�ยจ่�ย	ลดคว�ม

ซำ้�ซ้อนในก�รจัดสรรงบประม�ณ	และเพิ่มประสิทธิภ�พก�รใช้จ่�ยและบริห�รงบประม�ณ	กำ�หนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่จะใช้วัด

ประสิทธิภ�พและประสิทธิผลของก�รใช้จ่�ยเงินงบประม�ณ	รวมทั้งให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงก�รลงทุนด้�นโครงสร้�งพื้นฐ�น	

และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มประสิทธิภ�พก�รจัดเก็บภ�ษี	เป็นต้น

การเปิดเสรีทางการค้าภายใต้มาตรการชดเชยรายได้ของภาครัฐ	ก�รศึกษ�เรื่องก�รเปิดเสรีท�งก�รค้�ภ�ยใต้ม�ตรก�ร

ชดเชยร�ยได้ของภ�ครัฐ	มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคร�ะห์ผลกระทบจ�กเร่ืองดังกล่�วภ�ยใต้ท�งเลือกต่�งๆ		โดยมุ่งเน้นศึกษ�ผลกระทบ 

ในด้�นโครงสร้�งก�รผลิตและคว�มไม่สมดุลท�งก�รผลิต	สวัสดิก�รภ�คครัวเรือน	และก�รกระจ�ยผลประโยชน์จ�กก�รค้�เสรี		

โดยเป็นก�รศึกษ�ภ�ยใต้กรอบแบบจำ�ลองดุลยภ�พทั่วไปเชิงพลวัตร	 (RDAGEM)	สำ�หรับเศรษฐกิจระบบเปิดขน�ดเล็กที่จัดสร้�ง

บนพื้นฐ�นทฤษฎีคว�มเจริญเติบโตท�งเศรษฐกิจแบบ	Exogenous	growth	และ	Exogenous	saving	ของ	Solow	(๑๙๖๕)	

และ	Swan	(๑๖๖๕)	ที่ออกแบบให้มีคว�มสอดคล้องกับโครงสร้�งภ�ษีและระบบก�รขอคืนภ�ษีมูลค่�เพิ่มของประเทศไทย	

ผลก�รศึกษ�พบว่�		(๑)	ก�รลดอัตร�ภ�ษีศุลก�กรโดยที่ภ�ครัฐไม่มีข้อจำ�กัดท�งก�รคลัง	ส่งผลกระทบท�งตรงให้เศรษฐกิจ

ขย�ยตัวประม�ณร้อยละ	๐.๙๘		และมีพลวัตรขย�ยตัวต่อเนื่องอีกประม�ณร้อยละ	๐.๔๑	ต่อปี	ผ่�นก�รลงทุนที่เพิ่มขึ้น		อย่�งไร

ก็ต�ม	ก�รเปิดเสรีท�งก�รค้�ส่งผลในด้�นลบต่อก�รกระจ�ยร�ยได้และคว�มสมดุลของโครงสร้�งก�รผลิต	 	ผลกระทบดังกล่�ว

เป็นไปต�มทฤษฎีเศรษฐศ�สตร์	 	นอกจ�กนั้นยังส่งผลให้ร�ยรับรัฐบ�ลลดลงอย่�งมีนัยสำ�คัญ	 (๒)	 เนื่องจ�กก�รเปิดเสรีท�งก�ร

ค้�ส่งผลให้ร�ยรับรัฐบ�ลลดลง		ดังนั้นภ�ยใต้ข้อจำ�กัดด้�นงบประม�ณ	รัฐบ�ลอ�จต้องห�ท�งในก�รชดเชยร�ยรับภ�ครัฐโดยก�ร

ปรับเพิ่มภ�ษีต่�งๆ		ซึ่งห�กรัฐบ�ลชดเชยร�ยรับโดยก�รขึ้นภ�ษีมูลค่�เพิ่ม	และภ�ษีเงินได้บุคคลธรรมด�	จะส่งผลให้ผลประโยชน์

จ�กก�รเปิดก�รค้�เสรีลดลงอย่�งมีนัยสำ�คัญ	โดยผลกระทบท�งตรงต่อก�รขย�ยตัวท�งเศรษฐกิจ	ลดลงเหลือเพียงร้อยละ	๐.๑๐	

และ	๐.๔๓	ต�มลำ�ดับ	 	และห�กชดเชยโดยภ�ษีสรรพส�มิต	ผลกระทบท�งตรงจะทำ�ให้ระบบเศรษฐกิจหดตัวประม�ณร้อยละ	

๐.๒๔	หรือประโยชน์ที่ได้รับจ�กก�รค้�เสรีไม่เพียงพอที่จะชดเชยผลด�้นลบที่เกิดจ�กก�รบิดเบือนก�รจัดสรรทรัพย�กรของภ�ษี

สรรพส�มิต	 	รวมทั้งก่อให้เกิดพลวัตรก�รหดตัวอย�่งต่อเนื่อง	และ	 (๓)	นอกจ�กนั้น	ก�รใช้ม�ตรก�รภ�ษีเพื่อชดเชยร�ยรับของ

รัฐบ�ลเช่น	ภ�ษีมูลค่�เพิ่มและภ�ษีสรรพส�มิต	ยังตอกยำ้�ปัญห�คว�มไม่สมดุลของโครงสร้�งก�รผลิตและปัญห�ก�รกระจ�ยร�ย

ได้	ที่เกิดจ�กก�รเปิดก�รค้�เสรีให้มีคว�มรุนแรงม�กขึ้นห�กระบบเศรษฐกิจมี	Informal	sector	อยู่ม�ก	ผลกระทบในแง่ลบจ�ก

ก�รใช้ภ�ษีมูลค่�เพิ่มจะเพิ่มสูงขึ้น	ซึ่งประเทศไทยเองมี	 Informal	sector	อยู่ในสัดส่วนที่ค่อนข้�งม�กเช่นกัน	ข้อเสนอแนะท�ง

นโยบ�ยจ�กก�รศึกษ�	ส�ม�รถสรุปได้ดังนี้

๑.	 ผลประโยชน์สุทธิจ�กก�รเปิดก�รค้�เสรีขึ้นอยู่กับม�ตรก�รชดเชยร�ยได้ภ�ครัฐ	 	นอกจ�กนั้น	ม�ตรก�รชดเชยร�ยได้

บ�งประเภทจะส่งผลให้ผลประโยชน์จ�กก�รเปิดเสรีท�งก�รค้�ลดลงรุนแรง	 ในขณะที่ปัญห�คว�มไม่สมดุลของโครงสร้�งก�ร

ผลิตและก�รกระจ�ยร�ยได้รุนแรงม�กขึ้น		ดังนั้นในก�รดำ�เนินม�ตรก�รชดเชยร�ยได้ของภ�ครัฐจึงต้องพิจ�รณ�อย่�งรอบคอบ	

๒.	 เนื่องจ�กม�ตรก�รชดเชยร�ยได้ภ�ครัฐส่งผลกระทบต่อตัวแปรท�งเศรษฐกิจที่เป็นเป้�หม�ยก�รพัฒน�หล�ยๆ	

ประก�ร		ดังนั้น	ก�รวิเคร�ะห์และก�รออกแบบม�ตรก�รชดเชยร�ยได้และม�ตรก�รท�งก�รคลังอื่นๆ	จึงควรพิจ�รณ�ในกรอบ

ก�รวิเคร�ะห์ดุลยภ�พทั่วไป	 	และตอบสนองต่อเป้�หม�ยก�รพัฒน�ประเทศโดยภ�พรวมม�กกว่�กรอบก�รวิเคร�ะห์แบบแยก

ส่วน		ซึ่งจะตอบสนองวัตถุประสงค์เฉพ�ะด้�นใดด้�นหนึ่ง	
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๓.	 ภ�ยใต้สถ�นก�รณ์ที่มี	 Informal	sector	ในระบบเศรษฐกิจ	ข้อเสนอก�รใช้ภ�ษีมูลค่�เพิ่มเป็นเครื่องมือในก�รชดเชย

ร�ยได้ภ�ครัฐยังเป็นข้อเสนอแนะที่จะต้องนำ�ม�พิจ�รณ�อย่�งรอบคอบ	โดยเฉพ�ะผลกระทบท�งด้�นก�รกระจ�ยร�ยได้และ

โครงสร้�งก�รผลิต

๔.	 ก�รดำ�เนินแนวนโยบ�ยและม�ตรก�รด้�นก�รเปิดเสรีท�งก�รค้�	 	ควรจะต้องมีก�รประส�นคว�มร่วมมือระหว่�ง

กระทรวงพ�ณิชย์	กระทรวงก�รคลัง	กระทรวงอุตส�หกรรมและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	และหน่วยง�นอื่นๆ	ที่รับผิดชอบ

ง�นด้�นเศรษฐกิจ	 	 ในก�รกำ�หนดนโยบ�ยด้�นก�รเปิดเสรีท�งก�รค้�	ก�รประเมินผลกระทบท�งด้�นก�รคลังและก�รผลิต	 

ก�รว�งแผนเตรียมก�รม�ตรก�รชดเชยร�ยได้ภ�ครัฐอย�่งเหม�ะสมและก�รให้คว�มช่วยเหลือแก่ภ�คก�รผลิตที่ได้รับผลกระทบ

รุนแรงจ�กก�รเปิดเสรีท�งก�รค้�และก�รใช้ม�ตรก�รชดเชยร�ยได้ภ�ครัฐ

การพัฒนาการประมวลผลข้อมูลสต็อกทุนและค่าเสื่อมราคาของประเทศไทย

สศช.	 ได้ดำ�เนินก�รศึกษ�และพัฒน�ก�รประมวลผลข้อมูลสต็อกทุนและค่�เสื่อมร�ค�ของประเทศไทยขึ้น	 	ประกอบด้วย		

(๑)	ก�รทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิธีก�รประเมินมูลค่�สต็อกทุนจ�กต่�งประเทศ	เช่น	ประเทศสิงคโปร์	ฝรั่งเศส	อเมริก�	

และออสเตรเลีย	 	 (๒)	ศึกษ�วิธีก�รวัดค่�สต็อกทุนและค่�เสื่อมร�ค�ในรูปแบบต่�งๆ	ที่เหม�ะสมกับประเทศไทย	 	 (๓)	ทำ�ก�ร

สำ�รวจก�รถือครองสินทรัพย์ถ�วร	จำ�แนกต�มสถ�บันและต�มกิจกรรมก�รผลิตเพื่อประมวลผลข้อมูลสำ�หรับอนุกรมใหม่		ซึ่งผล

ก�รศึกษ�พบว่�	

๑.	 ประเทศสิงคโปร์	ฝรั่งเศส	อเมริกา	และออสเตรเลีย	ใช้วิธีก�รคำ�นวณสต็อกทุนท�งอ้อม	ที่เรียกว่�	ก�รสะสมทุนนิรันดร์	

(Perpetual	Inventory	Method	:	PIM)	เหมือนกับประเทศไทย		แต่มีรูปแบบก�รปลดระว�ง	(Retirement)	และวิธีก�รวัดค่�

เสื่อมร�ค�	ที่แตกต่�งกัน		กล่�วคือ	ประเทศไทย	ใช้วิธีก�รปลดระว�งแบบล่�ช้�เชิงเส้น	หม�ยถึง	อัตร�ก�รปลดระว�งในรูปแบบ

คงที่ในช่วงปีต้นๆ	ของอ�ยุก�รใช้ง�น	 	 เนื่องจ�กยังไม่มีสินทรัพย์หน่วยใดที่ซื้อพร้อมกันถูกปลดระว�งออกไปจ�กกระบวนก�ร

ผลิต	จนถึงช่วงระยะปีท้�ยๆ	จึงจะเริ่มปลดระว�งออกไป		โดยอัตร�ปลดระว�งมีระดับเท่�กันทุกปี	และใช้วิธีก�รหักค่�เสื่อมร�ค�

แบบเส้นตรง	ประเทศสิงคโปร	์ใช้วิธีก�รปลดระว�งแบบปลดออกต�มกำ�หนดเวล�	หม�ยถึง	อัตร�ก�รปลดระว�งที่ไม่มีสินทรัพย์

ถ�วรหน่วยใดถูกปลดระว�งก่อนหมดอ�ยุก�รใช้ง�น	โดยสินทรัพย์ทุกหน่วยถูกปลดออกจ�กกระบวนก�รผลิตในปีสุดท้�ยพร้อมกัน		 

เส้น	 Survival	 function	จะเป็นเส้นขน�นตลอดช่วงอ�ยุก�รใช้ง�นและหักศอกในปีสุดท้�ยและใช้วิธีก�รหักค่�เสื่อมร�ค� 

แบบเส้นตรง

ประเทศฝรั่งเศส	อเมริกาและออสเตรเลีย	 ใช้วิธีก�รปลดระว�งแบบรูประฆังควำ่�	หม�ยถึง	อัตร�ก�รปลดระว�งสินทรัพย์

ถ�วรในรูปแบบที่ไม่คงที่	 โดยในปีต้นๆ	ของอ�ยุก�รใช้ง�นสินทรัพย์จะถูกปลดระว�งในอัตร�ที่ตำ่�กว่�ปีที่ใกล้กับค่�เฉลี่ยของอ�ยุ

ก�รใช้ง�น	และจะเริ่มมีอัตร�ถดถอยลงหลังจ�กผ่�นปีที่เป็นค่�เฉลี่ยอ�ยุก�รใช้ง�นไปแล้ว	วิธีก�รคำ�นวณรูปแบบก�รปลดระว�ง

สินทรัพย์แบบระฆังควำ่�	ในท�งปฏิบัติส่วนใหญ่จะใช้สมก�รคณิตศ�สตร์เข้�ม�ช่วยโดยเฉพ�ะ	๓	สมก�รเชิงเส้น		คือ		(๑)	Weilbull	 

curve		(๒)	Winfrey	curve		และ	(๓)	Lognormal	curve		โดยแต่ละประเทศจะเลือกสมก�รใดสมก�รหนึ่งม�ใช้ในก�รคำ�นวณ	

แต่ที่นิยมม�กที่สุด	คือ	Winfrey	curve		เช่น	ประเทศออสเตรเลีย	เนเธอร์แลนด์	ฝรั่งเศส	และอเมริก�	เป็นต้น		เนื่องจ�กวิธีก�รไม่

ยุ่งย�กม�กนัก	สมก�รนี้เป็นผลก�รศึกษ�ของ	Josep	Winfrey	วิศวกรช�วอเมริกัน			ส่วนวิธีก�รวัดค่�เสื่อมร�ค�	ประเทศฝรั่งเศส

ใช้วิธีก�รวัดค่�เสื่อมร�ค�แบบเส้นตรง	ในขณะที่ประเทศอเมริก�และออสเตรเลียใช้วิธีก�รวัดค่�เสื่อมร�ค�แบบเรข�คณิต	

๒.	 รูปแบบก�รปลดระว�งสินทรัพย์ถ�วรของไทยมีลักษณะสอดคล้องกับแบบระฆังควำ�่	 	ดังนั้นวิธีก�รที่เหม�ะสมสำ�หรับ

ประเทศไทยที่จะใช้ในก�รประเมินมูลค่�สต็อกทุนชุดใหม่คือ	ก�รใช้วิธีก�รปลดระว�งแบบระฆังควำ่�และใช้สมก�รของ	Winfrey	

curve	ส่วนค่�เสื่อมร�ค�ใช้วิธีก�ร	Geometric	Depreciation	Method	 	 เนื่องจ�กเป็นวิธีก�รที่คำ�นึงถึงอ�ยุก�รใช้ง�นที่มี

ประสิทธิภ�พ	และร�ค�ที่มีประสิทธิภ�พซึ่งมีก�รคิดมูลค่�ปัจจุบัน	ทำ�ให้ส�ม�รถสะท้อนภ�พก�รใช้ง�นได้อย่�งแท้จริง

๓.	 ผลก�รเปรียบเทียบสต็อกทุนอนุกรมใหม่ตลอดช่วง	๒๘	ปี	(ปี	๑๙๘๐-๒๐๐๘)	พบว่�	มูลค่�สต็อกทุนอนุกรมใหม่มีค่�ตำ่�

กว่�อนุกรมแบบเดิม	ดังนี้		(๑)		ณ	ราคาคงที่ปี	๒๕๓๑	พบว่�มูลค่�สต็อกทุนเบื้องต้น		อนุกรมใหม่มีค่�	ตำ่�กว่�	อนุกรมเดิมเฉลี่ย

ร้อยละ	๖.๙		ส่วนค่�เสื่อมร�ค�ร�ยปี		อนุกรมใหม่มีค่�	สูงกว่�	อนุกรมเดิมเฉลี่ยร้อยละ	๑๘.๗		และมูลค่�สต็อกทุนสุทธิ		อนุกรม

ใหม่มีค่�	ตำ่�กว่�	อนุกรมเดิมเฉลี่ยร้อยละ	๑๔.๙		และ	(๒)		ณ	ราคาทุนทดแทน		พบว่�มูลค่�สต็อกทุนเบื้องต้น			อนุกรมใหม่	มีค่�

ตำ่ากว่า	อนุกรมเดิมเฉลี่ยร้อยละ	๕.๖		ส่วนค่�เสื่อมร�ค�ร�ยปี		อนุกรมใหม่มีค่�สูงกว่า	อนุกรมเดิมเฉลี่ยร้อยละ	๑๘.๘		และมูลค่�
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สต็อกทุนสุทธิ		อนุกรมใหม่มีค่�	ตำ่ากว่า	อนุกรมเดิมเฉลี่ยร้อยละ	๑๓.๖

๔.	 ปัจจัยที่มีผลกระทบทำ�ให้มูลค่�สต็อกทุนอนุกรมใหม่เปลี่ยนแปลงไปจ�กอนุกรมเดิมคือ	 	 (๑)	อ�ยุก�รใช้ง�นเฉลี่ยของ

สินทรัพย์ที่ย�วขึ้นหรือสั้นลง		(๒)	ก�รคิดอัตร�ปลดระว�งแบบมีประสิทธิภ�พ		และ	(๓)	อ�ยุก�รใช้ง�นที่คำ�นึงถึงมูลค่�ปัจจุบัน	

การจัดทำาบัญชีประชาชาติที่คิดรวมต้นทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 :	กรณีทรัพยากรนำ้าและ

ทรัพยากรใต้พิภพ	

สศช.	 ได้ศึกษ�และจัดทำ�ระบบบัญชีเศรษฐกิจ-ทรัพย�กรธรรมช�ติ	และสิ่งแวดล้อม	 (SEEA)	 	ประกอบด้วยบัญชีอุปท�น

และก�รใช้ทรัพย�กรใต้พิภพ	นำ้�	พลังง�น	และป่�ไม้ของภ�คก�รผลิต	และภ�คบริก�ร	รวมทั้งภ�คครัวเรือน	ทั้งภ�ยในประเทศ

และต่�งประเทศที่เชื่อมต่อกันอย่�งเป็นระบบ		เพื่อใช้ประโยชน์ในก�รกำ�หนดและปรับปรุงนโยบ�ยด้�นก�รบำ�รุงรักษ�และฟื้นฟ ู

สภ�พทรัพย�กรธรรมช�ติ	ก�รจัดก�รผลกระทบ	ตลอดจนก�รปรับตัวต่อปัญห�สิ่งแวดล้อม	ด้วยกลไกก�รเงินก�รคลัง	 	 เช่น	 

ก�รใช้ภ�ษี	และค่�ธรรมเนียมที่จะจัดเก็บจ�กผู้ก่อมลพิษ	 	และ/หรือเก็บจ�กผู้ได้รับประโยชน์จ�กก�รใช้ทรัพย�กรธรรมช�ติ 

ให้สมกับมูลค่�ที่แท้จริง	 รวมไปถึงก�รอุดหนุนผู้ที่รักษ�สภ�พทรัพย�กรธรรมช�ติหรือคุณภ�พสิ่งแวดล้อม	 รวมทั้งนำ�ไป 

ปรับระดับของผลิตภัณฑ์มวลรวมภ�ยในประเทศเบื้องต้น	 	 ที่คำ�นึงถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นจ�กก�รใช้ทรัพย�กรธรรมช�ติและ 

ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๓		สศช.	ได้ดำ�เนินโครงก�รศึกษ�เรื่อง	การจัดทำาบัญชีประชาชาติที่คิดรวมต้นทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม	 :	ทรัพยากรนำ้าและทรัพยากรใต้พิภพ	 	รวมทั้งปรับปรุงต�ร�งอุปท�นและก�รใช้ทรัพย�กรป่�ไม้และพลังง�น		

ซ่ึงได้เร่ิมดำ�เนินก�รในโครงก�รจัดทำ�บัญชีประช�ช�ติฯ	ระยะท่ี	๑	ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๒			ผลก�รศึกษ�แสดงให้เห็นว่�ในปี	พ.ศ.	๒๕๔๘	 

ก�รใช้ทรัพย�กร	๔	ประเภท	 	 ได้แก่	ทรัพย�กรใต้พิภพ	ป่�ไม้	นำ้�	และพลังง�น	 	 เพื่อเป็นปัจจัยก�รผลิตในกระบวนก�รผลิต

สินค้�และบริก�ร	ก�รอุปโภคบริโภคของภ�คครัวเรือน		ตลอดจนก�รลงทุน	ซึ่งได้หักส่วนสุทธิของภ�คต่�งประเทศแล้ว		คิดเป็น 

มูลค่�	๑,๓๐๑,๑๙๗	ล้�นบ�ท	 	ทั้งนี้ก�รใช้พลังง�นมีมูลค่�สูงที่สุด	คือ	๖๗๔,๒๒๙	ล้�นบ�ท	 	รองลงม�คือทรัพย�กรป่�ไม้	

๔๒๕,๗๔๗	ล้�นบ�ท		ในขณะที่ก�รใช้ทรัพย�กรนำ้�และทรัพย�กรใต้พิภพมีมูลค่�	๑๕๙,๘๒๔	และ	๔๑,๓๙๗	ล้�นบ�ท	ต�มลำ�ดับ		

พร้อมกันนี้	ก�รศึกษ�ยังได้จัดทำ�ข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ยในก�รจัดก�รฟื้นฟูสภ�พแวดล้อมภ�ยหลังก�รทำ�เหมืองแร่	และก�ร 

จัดเก็บภ�ษีผู้ปล่อยมลพิษ	และก�รดำ�เนินก�รสร้�งระบบบัญชี	SEEA	ขั้นต่อไป

รายงานภาวะสังคมรายไตรมาส

สศช.	ได้จัดทำ�ร�ยง�นภ�วะสังคมสู่ส�ธ�รณชนเป็นร�ยไตรม�สและร�ยปี	 เพ่ือสะท้อนก�รเปล่ียนแปลงท�งสังคมในมิติต่�งๆ	 

ท้ังในด้�นก�รมีง�นทำ�และคุณภ�พคน	พฤติกรรมและคว�มเป็นอยู่ของคน	คว�มม่ันคงท�งสังคม	และส่ิงแวดล้อม	รวมท้ังขับเคล่ือน 

นโยบ�ยด้�นสังคม	โดยส�ระของร�ยง�นภ�วะสังคมไตรม�สที่ส�ม	ปี	๒๕๕๓		สรุปได้ดังนี้

การมีงานทำาและคุณภาพคน	 ในไตรม�สที่ส�มปี	๒๕๕๓		ก�รจ้�งง�นเพิ่มขึ้นร้อยละ	๐.๘		อัตร�ก�รว่�งง�นอยู่ที่ร้อยละ	

๐.๙	 	ประเด็นเฝ้�ระวังยังเป็นปัญห�เรื่องก�รตึงตัวของตล�ดแรงง�น	 โดยเฉพ�ะในระดับอ�ชีวศึกษ�	และมีปัญห�ข�ดแคลน

ครูกว่�หนึ่งหมื่นคน	 เป็นข้อจำ�กัดต่อก�รพัฒน�ก�รศึกษ�ส�ยอ�ชีพต�มเป้�หม�ยเพื่อที่จะช่วยแก้ปัญห�ก�รข�ดแคลนแรงง�น	

ส�ข�ที่ข�ดแคลนแรงง�น		 ได้แก่	 	อุตส�หกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้�	สิ่งทอ	อ�ห�ร	และเฟอร์นิเจอร์	ด้�นสุขภ�พ	 

ไข้เลือดออกยังคงเป็นปัญห�ต่อเนื่อง	ก�รเข้�สู่ช่วงปล�ยฝนต้นหน�ว	ทำ�ให้โรคมือเท้�ป�กมีก�รระบ�ดเพิ่มขึ้น	 โดยเฉพ�ะในเด็ก

อ�ยุตำ่�กว่�	๕	ปี	 	นอกจ�กนี้	ยังต้องเฝ้�ระวังโรคที่ม�กับนำ้�ท่วม	และก�รแพร่ระบ�ดของโรคเอดส์ทั้งในกลุ่มเย�วชนและกลุ่ม 

ผู้ติดย�เสพติดชนิดฉีด
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พฤติกรรมและความเป็นอยู่ของคน	พฤติกรรมเสี่ยงในเรื่องก�รดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่ในภ�พรวม	 	 เมื่อ

พิจ�รณ�จ�กค่�ใช้จ่�ยเพิ่มขึ้น	ยังน่�เป็นห่วงในกลุ่มเย�วชนอ�ยุ	๑๕-๒๔	ปี	ที่มีพฤติกรรมก�รดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้น	

โดยเฉพ�ะในกลุ่มที่ดื่มน�นๆ	ครั้ง	มีจำ�นวนเพิ่มขึ้นจ�กปี	๒๕๕๐	เกือบ	๒	เท่�	ส่งผลให้ผู้ป่วยโรคตับมีจำ�นวนเพิ่มขึ้นด้วย

ความมั่นคงทางสังคม	คดีอ�ญ�โดยรวมเพิ่มขึ้น	 โดยเฉพ�ะคดีย�เสพติดสูงสุดในรอบ	๙	ปี	 	ก�รทะเล�ะวิว�ทของนักเรียน

อ�ชีวะรุนแรง	มีก�รใช้อ�วุธรุนแรงขึ้นจนนำ�ไปสู่ก�รเสียชีวิตทั้งตนเองและผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง	 	ก�รคุ้มครองผู้บริโภคมีคว�มตื่นตัว	

และดำ�เนินก�รในเชิงรุกม�กขึ้น	 	 โดยให้คว�มสำ�คัญกับก�รให้คว�มรู้	 ก�รออกตรวจสอบเพื่อป้องกันปัญห�คว�มเสียห�ยต่อ 

ผู้บริโภคก่อนที่จะเกิด	

สิ่งแวดล้อม	สถ�นก�รณ์นำ้�ท่วมหนักในหล�ยพื้นที่ในภ�คกล�งและภ�คอีส�น	และพ�ยุดีเปรสชั่นถล่มภ�คใต้จนเกิดนำ้�ท่วม

และดินถล่ม	ในช่วงเดือนตุล�คมถึงต้นเดือนพฤศจิก�ยน	ปี	๒๕๕๓	ได้สร้�งคว�มเสียห�ยอย่�งหนักท้ังชีวิตและทรัพย์สิน	ก�รบูรณ�ก�ร 

เชื่อมโยงของทุกภ�คส่วนทั้งภ�ครัฐ	ภ�คเอกชน	สื่อมวลชน	และภ�คประช�ชน	จึงเป็นแนวท�งที่จะช่วยให้ก�รดำ�เนินง�น

เป็นระบบ	ส�ม�รถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันท่วงที	 และลดคว�มสูญเสียทั้งทรัพย์สินและจิตใจ	 	 และประเด็นสำ�คัญคือ	 

ก�รว�งแผนระยะย�วเพื่อลดคว�มเสี่ยงด้�นภัยพิบัติที่จะมีม�กขึ้นและก�รเตรียมแผนบริห�รจัดก�รภ�วะวิกฤตอย่�งเป็นระบบ

นอกจ�กนี้	สศช.	 ได้นำ�เสนอเรื่องเด่นรวม	๔	 เรื่อง	ซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องเฝ้�ระวังและมีก�รผลักดันในเชิงนโยบ�ยเพื่อดูแล	

แก้ไข	และป้องกัน	คือ

๑.	 การขับเคลื่อนการคุ้มครองทางสังคม	ก�รคุ้มครองท�งสังคมเป็นก�รจัดบริก�รด้�นต่�งๆ	 เพื่อลดคว�มเสี่ยงและเพิ่ม

โอก�สให้ประช�ชน	โดยเฉพ�ะคนจนให้มีชีวิตคว�มเป็นอยู่ที่ดีขึ้น		รวมทั้งมีภูมิคุ้มกันคว�มเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น		ก�รให้คว�มคุ้มครอง

ท�งสังคมมีให้กับคนไทยทุกคน	และกลุ่มเป้�หม�ยที่มีลักษณะเฉพ�ะเจ�ะจง		โดยง�นคุ้มครองท�งสังคมยังไม่ประสบคว�มสำ�เร็จ

ในเชิงคุณภ�พ	เนื่องจ�กคว�มซำ้�ซ้อนขณะที่บ�งกลุ่มไม่ส�ม�รถเข้�ถึงบริก�รได้		นอกจ�กนี้	ในระยะย�วภ�ระผูกพันงบประม�ณ

มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น	แนวท�งก�รคุ้มครองท�งสังคมจึงต้องก�รคว�มร่วมมือจ�กทั้ง	๓	ฝ่�ย	คือ	ภ�ครัฐเน้นก�รลงทุนด้�นสวัสดิก�ร

สังคมโดยครอบคลุมแบบมีเงื่อนไข	ชุมชนพึ่งพ�ทุนตนเอง	ทั้งทุนทรัพย์และทุนท�งสังคมม�ร่วมจัดสวัสดิก�รสังคมให้ครอบคลุม

ประช�ชนในชุมชนซึ่งรวมถึงแรงง�นนอกระบบ	และภ�คเอกชนให้เข้�ม�มีส่วนร่วมดำ�เนินก�รภ�ยใต้นโยบ�ยคว�มรับผิดชอบ

ท�งสังคมของธุรกิจ

๒.	 พลังเด็กและเยาวชนสร้างสังคม	 	 เด็กและเย�วชนเป็นพลังสำ�คัญในก�รพัฒน�ประเทศ	ขณะที่	 ในปัจจุบันเด็กมีคว�ม

เสี่ยงจ�กปัจจัยที่สำ�คัญ	คือ	ครอบครัว	พื้นที่สื่อ	และก�รศึกษ�	โดยเฉพ�ะสื่อไซเบอร์สเปซสำ�หรับก�รเรียนรู้ด้วยตนเอง		ซึ่งเด็ก 

และเย�วชนใช้เวล�กับส่ือต่�งๆ	กว่�	๖-๗	ช่ัวโมง	ทำ�ให้เกิดปัญห�ต่�งๆ	อ�ทิ	ติดเกม	ดูเว็บ/คลิปโป๊	ก�รมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร	 

มีอ�ก�รเครียดและปัญห�ท�งอ�รมณ์	ฯลฯ	 	แต่เด็กที่มีต้นทุนชีวิตสูงจะมีพฤติกรรมเชิงบวกและทำ�กิจกรรมสร�้งสรรค์	ดังนั้น	 

จึงควรห�แนวท�งที่เน้นก�รป้องกันโดยสร้�งพื้นที่ดีทดแทนพื้นที่เสียให้เด็กได้ร่วมกิจกรรมที่จะสร้�งสรรค์	 ก�รพัฒน�เด็ก 

และเย�วชนเชิงบวกโดยรวมพลังทุกภ�คส่วน	จัดกิจกรรมทั้งด้�นคว�มรู้ท�งวิช�ก�ร	คว�มคิดสร้�งสรรค์	และกิจกรรมบำ�เพ็ญ

ประโยชน์	ก�รพัฒน�สื่อคุณภ�พ		รวมทั้งสนับสนุนให้เด็กเป็นผู้ผลิตสื่อ	และให้สถ�นศึกษ�มีหลักสูตรก�รเรียนรู้เพื่อให้บริก�ร

สังคมเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะและจิตส�ธ�รณะของเด็กและเย�วชน		 ซ่ึงจะเป็นก�รหล่อหลอมให้เด็กมีทักษะชีวิต	 เกิดก�รเรียนรู้ร่วมกับ 

ครอบครัว	 โรงเรียน	ชุมชน	มีจิตส�ธ�รณะ	อย�กทำ�กิจกรรมเพื่อส่วนรวมและยังเป็นก�รนำ�พลังเย�วชนม�ใช้ให้เป็นประโยชน์ 

ต่อก�รพัฒน�ประเทศอีกด้วย
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๓.	 วิสาหกิจเพื่อสังคมและความรับผิดชอบของบริษัทต่อสังคม	ภ�คีร่วมก�รลดคว�มเหลื่อมลำ้�ในสังคม	ภ�คธุรกิจ

สว่นใหญม่กี�รสร้�งคว�มรบัผดิชอบของบรษิทัตอ่สงัคม	(CSR)	แตก่จิกรรมยงัคงเปน็ก�รบรจิ�คเงนิและสิง่ของ	สำ�หรบักจิกรรมเพือ่

แก้ปัญห�คว�มย�กจนและคว�มเหลื่อมลำ้�ท�งสังคมจะเป็นก�รสร้�งง�นในท้องถิ่นและก�รจ้�งง�น	ธุรกิจที่ดำ�เนินก�รส่วนใหญ่ 

เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์	 	ปัจจัยที่ทำ�ให้ภ�คเอกชนเข้�ม�ดำ�เนินก�ร	ได้แก่	คว�มตระหนักในปัญห�ของสังคม

ที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจ	คว�มสำ�นึกรับผิดชอบว่�ตนเองมีส่วนก่อให้เกิดผลกระทบ	และข้อกำ�หนดท�งกฎหม�ย		“กิจก�รเพื่อ

สังคม”	มีวิวัฒน�ก�รจ�ก	CSR	 	ปัจจุบันเริ่มตื่นตัวในก�รจัดตั้งกันม�กแต่ยังมีขน�ดเล็กและมีประสบก�รณ์ในบทบ�ทองค์กร

เอกชนม�ก่อน		กิจก�รเพื่อสังคมที่เข้มแข็งจะมีบทบ�ทในก�รแก้ไขปัญห�คว�มย�กจนและคว�มเหลื่อมลำ้�ท�งสังคม		แต่ระดับ

ผลกระทบยังไม่ม�กนักเนื่องจ�กเป็นธุรกิจขน�ดเล็ก	สำ�หรับก�รหนุนเสริมให้ธุรกิจเข�้ม�มีบทบ�ทม�กขึ้น	ควรมีก�รรณรงค์ผ�่น

สื่อ	สนับสนุนข้อมูล	ตลอดจนม�ตรก�รท�งภ�ษีและก�รจัดตั้งกองทุนเพื่อให้ใช้เป็นแหล่งทุนในก�รดำ�เนินกิจกรรม

๔.	 	กองทุนสวัสดิการชุมชน	วิกฤตเศรษฐกิจก่อให้เกิดก�รร่วมแก้ปัญห�ในชุมชน		เกิดแนวคิดก�รจัดตั้งกองทุนสวัสดิก�ร

ชุมชนที่เกิดจ�กก�รสมทบส�มฝ่�ย	คือ	ชุมชน	อปท.	และพอช.	 	ปี	๒๕๕๒	รัฐมีนโยบ�ยสนับสนุนกองทุนในหลักก�ร	๑:๑:๑	

(ชุมชน:อปท:รัฐบ�ล)	สวัสดิก�รที่จัดจะครอบคลุมเรื่องเกิด	แก่	 เจ็บ	ต�ย	 	 โดยร�ยละเอียดของสิทธิประโยชน์ขึ้นกับขน�ดและ 

ระยะเวล�จัดตั้งกองทุน	กองทุนสวัสดิก�รชุมชนมีบทบ�ทช่วยให้แรงง�นนอกระบบและผู้ด้อยโอก�สได้รับสวัสดิก�รสังคม 

ม�กข้ึน	ช่วยพัฒน�คุณภ�พชีวิต	รวมท้ังพัฒน�ทุนท�งสังคมระดับชุมชน		ท้ังน้ี	ก�รจัดต้ังกองทุนยังมีประเด็นท้�ท�ย	คือ	คว�มย่ังยืน 

ของกองทุน	คว�มครอบคลุม	ก�รจัดบริก�รที่ไม่จำ�เป็น	ตลอดจนก�รเชื่อมนโยบ�ยที่เกี่ยวข้องที่ต้องห�แนวท�งเพื่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด	 	 โดยแนวท�งก�รพัฒน�ควรให้คว�มรู้เกี่ยวกับประโยชน์และก�รจัดก�รกองทุน	ก�รขย�ยสวัสดิก�รจ�กบุคคลสู่

ครอบครัว	พัฒน�ระบบข้อมูลและนำ�ม�วิเคร�ะห์	รวมทั้งเชื่อมโยงกับง�นพัฒน�อื่นในชุมชนทำ�ให้กองทุนยั่งยืนและกระจ�ยตัวทั้ง

เชิงปริม�ณและคุณภ�พ

สถานภาพความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยปี	๒๕๕๒

น�ยกรัฐมนตรีได้มีบัญช�ให้	สศช.	ศึกษ�ผลก�รจัดอันดับคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันของประเทศประจำ�ปี	๒๕๕๒		ของ	

เวิลด์	อีโคโนมิก	ฟอรั่ม	(WEF)	เสนอต่อคณะกรรมก�รรัฐมนตรีเศรษฐกิจ	(รศก.)		สศช.	จึงได้ศึกษ�เปรียบเทียบผลก�รจัดอันดับ

คว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันของ	WEF	กับผลก�รจัดอันดับคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันที่จัดทำ�โดยสถ�บันก�รจัดก�รน�น�ช�ติ	

(IMD)		พบว่�	WEF	จัดอันดับของประเทศไทยลดลง	๒	อันดับ	จ�กอันดับที่	๓๔	ในปี	๒๕๕๑	ม�เป็นอันดับที่	๓๖	ในปี	๒๕๕๒		 

ในขณะที่	IMD	ได้จัดอันดับให้ไทยดีขึ้น	๑	อันดับจ�กอันดับ	๒๗	ในปี	๒๕๕๑	ม�เป็นอันดับ	๒๖	ในปี	๒๕๕๒		

ส�เหตุที่ผลก�รจัดอันดับคว�มส�ม�รถของก�รแข่งขันฯของ	WEF	และ		IMD	แตกต่�งกัน		ได้แก่			WEF	ให้นำ้�หนักกับข้อมูล

จ�กก�รสำ�รวจคว�มคิดเห็นม�กกว่�	โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	๗๐	ของจำ�นวนข้อมูลทั้งหมดเมื่อเทียบกับร้อยละ	๔๕	ของ	IMD		

และเมื่อนำ�ข้อมูลจ�กก�รสำ�รวจคว�มเห็นม�จัดกลุ่มเป็น	๖	กลุ่ม	คือ	คว�มมั่นคงท�งเศรษฐกิจ	โครงสร้�งพื้นฐ�น		สุขภ�พและ

ก�รศึกษ�	ประสิทธิภ�พภ�ครัฐ	ประสิทธิภ�พภ�คธุรกิจ	และเทคโนโลยีและนวัตกรรม		ต�มคว�มจำ�เป็นต่อก�รพัฒน�เศรษฐกิจ 

ของประเทศ	พบว่�	ผลก�รจัดอันดับเป็นไปในทิศท�งเดียวกัน	ยกเว้นกลุ่มประสิทธิภ�พภ�ครัฐ	 โดยเฉพ�ะปัจจัยด้�นสถ�บัน		 

ซึ่ง	WEF	ถือว่�เป็นจุดอ่อนที่สำ�คัญจนทำ�ให้อันดับคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันโดยรวมลดลง	ในขณะที่	 IMD	พิจ�รณ�เป็นจุดแข็ง	

ทำ�ให้อันดับคว�มส�ม�รถก�รแข่งขันโดยรวมดีขึ้น

ทั้งนี้ได้ทำ�ก�รเปรียบเทียบเกณฑ์ชี้วัดทั้งหมดของปี	๒๕๕๑	และ	๒๕๕๒	ที่ตรงกันและส�ม�รถเปรียบเทียบกันได้	 	 เพื่อ

วิเคร�ะห์โอก�ส	ข้อจำ�กัด	และเพิ่มคว�มส�ม�รถก�รแข่งขันได้	ดังนี้		

๑.	 โอกาสและปัจจัยสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	 ในระยะย�ว	ก�รดูแลและรักษ�เสถียรภ�พ

ท�งเศรษฐกิจและก�รกระจ�ยตัวของส�ข�ก�รผลิตของไทยมีลักษณะฐ�นกว้�งและมีคว�มหล�กหล�ยเพียงพอ	 เป็นจุดแข็งที่

สำ�คัญต่อก�รเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันของประเทศไทย	 เพร�ะทำ�ให้มีแรงขับเคลื่อนก�รขย�ยตัวท�งเศรษฐกิจให้เกิด

ขึ้นอย่�งต่อเนื่อง	 	สำ�หรับระยะสั้น	ปัจจัยย่อยบ�งตัวปรับตัวดีขึ้นจนกล�ยเป็นจุดแข็ง	 เช่น	กลุ่มโครงสร้�งพื้นฐ�น	มีหล�ยปัจจัย 

ที่ปรับตัวดีขึ้นม�กและกล�ยเป็นจุดแข็งในปี	๒๕๕๒		เช่น	คว�มส�ม�รถในก�รจัดระบบก�รศึกษ�ให้สอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจ 

ที่มีก�รแข่งขันสูง	ได้ดีข้ึนกว่�ปีท่ีผ่�นม�	และสัดส่วนของประช�กรท่ีสำ�เร็จก�รศึกษ�ข้ันสูงต่อประช�กรท้ังหมดในกลุ่มอ�ยุ	๑๕-๓๔	ปี	 

เพิ่มม�กขึ้น	อีกทั้งปัญห�สุขภ�พและมลพิษที่ลดลง	และกฎหม�ยสิ่งแวดล้อมได้รับก�รปรับปรุงให้ได้ม�ตรฐ�นส�กลม�กขึ้น	

เป็นต้น
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๒.	 ปัญหาและอุปสรรคต่อการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน	ได้แก่	ผลิตภ�พก�รผลิตรวม	ทักษะ	ก�รลงทุนในก�รวิจัย

และพัฒน�		ตลอดจนก�รลงทุนในโครงสร้�งพื้นฐ�นท�งวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี	ซึ่งอยู่ในระดับตำ่�	และส่งผลให้คว�มส�ม�รถ

ในก�รห�ร�ยได้ของประช�ชนและภ�คธุรกิจอยู่ในระดับตำ่�เช่นกัน	 เป็นอุปสรรคต่อก�รปรับอันดับคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน

ท�งเศรษฐกิจของไทยและก�รพัฒน�เศรษฐกิจของประเทศในระยะย�ว	สำ�หรับระยะสั้น	พบว่�	มีปัจจัยย่อยหล�ยตัวที่ปรับตัว 

ลดลง	จนกล�ยเป็นจุดอ่อนและอุปสรรคในก�รเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันของไทย	 เช่น	กลุ่มประสิทธิภ�พของภ�คธุรกิจ		

มีปัญห�แรงง�น	ด้�นผลิตภ�พแรงง�นตำ่�	 โอก�สของผู้หญิงมีง�นทำ�ลดลง	ภ�คเอกชนให้คว�มสำ�คัญกับก�รฝึกอบรมแรงง�น 

น้อยลง	เป็นต้น	

ข้อเสนอแนะม�ตรก�รที่สำ�คัญ		(๑)	ต้องมีกลไกในก�รทำ�ง�นร่วมกันระหว่�งภ�ครัฐและภ�คเอกชนในก�รพิจ�รณ�แนวท�ง 

ก�รปรับปรุงคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน	 โดยสร้�งคว�มเข้�ใจในประเด็นต่�งๆ	แก่ผู้ประกอบก�รอย่�งสมำ่�เสมอ	 	 เพื่อสร้�ง 

คว�มม่ันใจและสะท้อนภ�พลักษณ์ท่ีดีของก�รดำ�เนินธุรกิจในประเทศไทย		(๒)	ให้คว�มสำ�คัญกับก�รสร้�งโอก�สและคว�มส�ม�รถ 

ในก�รห�ร�ยได้ของประช�ชนและภ�คธุรกิจ	โดยภ�ครัฐจะต้องมีบทบ�ทสำ�คัญในก�รกระตุ้นและขับเคล่ือนก�รพัฒน�	ผ่�นเคร่ืองมือ	 

แรงจูงใจ	ก�รลงทุนและก�รใช้จ่�ยภ�ครัฐต่�งๆ	 	 (๓)	ควรมีหน่วยง�นหลักรับผิดชอบก�รรวบรวมข้อมูลให้กับ	 IMD	และ	WEF		

โดยเฉพ�ะปัจจัยที่จะมีผลต่อก�รจัดอันดับที่สำ�คัญคือ	 	๑)	ก�รกำ�หนดค่�ถ่วงนำ้�หนักของเกณฑ์ชี้วัดต่�งๆ	ที่	 IMD	และ	WEF	 

กำ�หนดนำ้�หนักแต่ละเกณฑ์ชี้วัดไม่เท่�กัน		และ	๒)	ข้อมูลควรมีคว�มทันสมัยและแม่นยำ�	รวมทั้งส�ม�รถสะท้อนคว�มเป็นจริงได้

เป็นอย่�งดี		สศช.	ได้นำ�เสนอต่อคณะกรรมก�รรัฐมนตรีเศรษฐกิจ	(รศก.)	เมื่อวันที่	๖	มกร�คม	๒๕๕๓		และคณะกรรมก�ร	รศก.	

มอบหม�ยให้คณะกรรมก�รพัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันของประเทศ	(กพข.)	จัดทำ�ยุทธศ�สตร์ก�รเพิ่มคว�มส�ม�รถใน

ก�รแข่งขันของประเทศในระยะย�วต่อไป

สถานภาพและปัจจัยสู่ความสำาเร็จของการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันแบบก้าวกระโดดของกลุ่ม

ประเทศ	BRICs	และประเทศอินโดนีเซีย

สศช.	ได้ดำ�เนินก�รต�มที่เลข�ธิก�รน�ยกรัฐมนตรี	 (น�ยกอร์ปศักดิ์	สภ�วสุ)	 ได้มอบหม�ยให้ศึกษ�และวิเคร�ะห์สถ�นภ�พ

และปัจจัยสู่คว�มสำ�เร็จของก�รพัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันท�งเศรษฐกิจแบบก้�วกระโดดของกลุ่มประเทศ	BRICs	

(บร�ซิล	รัสเซีย	อินเดีย	และจีน)		และประเทศอินโดนีเซีย	พบว่�ทำ�ให้เกิดโอก�สต่อก�รพัฒน�ประเทศไทยในประเด็นท่ีสำ�คัญดังน้ี	

๑.	 ด้านการค้า		ศักยภ�พของกลุ่มประเทศ	BRICs	และประเทศอินโดนีเซียด้�นก�รเป็นตล�ดก�รบริโภคขน�ดใหญ่	แหล่ง

ส่งออกสินค้�สำ�คัญของโลก	 	ก�รเติบโตท�งเศรษฐกิจอย่�งรวดเร็ว	 เป็นผลบวกต่อก�รเพิ่มระดับคว�มส�ม�รถในก�รจับจ่�ย

ใช้สอยและคว�มต้องก�รสินค้�ของประช�กรในกลุ่มประเทศ	BRICs	และประเทศอินโดนีเซีย	 	ซึ่งจะเป็นผลดีต่อก�รส่งออกของ

ประเทศไทยไปยังประเทศดังกล่�ว	

๒.	 ด้านการลงทุน	 	ก�รพัฒน�เศรษฐกิจอย่�งรวดเร็วและต่อเนื่องของประเทศจีนส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศต่�งๆ	ใน

ภูมิภ�คขย�ยตัวสูงอย่�งต่อเนื่อง		เนื่องจ�กประเทศจีนเป็นฐ�นก�รผลิตสำ�คัญในห่วงโซ่ก�รผลิต	และเป็นตล�ดสินค้�ขั้นสุดท้�ยที่

สำ�คัญของภูมิภ�ค		ซึ่งจูงใจให้เกิดก�รลงทุนทั้งจ�กนักลงทุนต่�งช�ติ		และนักลงทุนท้องถิ่นในภูมิภ�คเอเชียเพื่อผลิตสินค้�สำ�หรับ

ก�รส่งออกไปยังประเทศจีน	 	 ในขณะเดียวกันศักยภ�พด้�นก�รตล�ด	ทรัพย�กรธรรมช�ติ	ด้�นเหมืองแร่และป่�ไม้	และต้นทุน

แรงง�นตำ่�ของประเทศจีน	ประเทศอินเดีย	และประเทศอินโดนีเซีย	 ได้จูงใจให้นักลงทุนไทยออกไปลงทุนในประเทศดังกล่�ว	 

โดยเฉพ�ะในส�ข�ก�รลงทุนที่นักลงทุนไทยมีคว�มเชี่ยวช�ญและมีศักยภ�พ		

๓.	 ด้านความร่วมมือในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประเทศ	 BRICs  

ประเทศไทยได้รับก�รจัดอันดับคว�มส�ม�รถด้�นวิทย�ศ�สตร์	 เทคโนโลยี	และนวัตกรรม	ตำ่�กว่�ประเทศในกลุ่ม	BRICs	 	ซึ่ง

ปัจจุบันประเทศจีนได้เริ่มเข้�สู่ลำ�ดับก�รพัฒน�สินค้�ที่มีมูลค่�เพิ่มและผลิตสินค้�ที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูงขึ้นต�มลำ�ดับ	ในขณะที่ 

ประเทศบร�ซิลมีเทคโนโลยีระดับสูงในก�รพัฒน�พลังง�นท�งเลือก	 เทคโนโลยีก�รเกษตร	และประเทศอินเดียมีศักยภ�พด้�น

เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร	โดยเฉพ�ะผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์	และมีคว�มส�ม�รถด้�นก�รบริห�รธุรกิจระหว่�งประเทศ		

ซึ่งประเทศเหล่�นี้มีนโยบ�ยออกไปลงทุนในต่�งประเทศและตั้งเป้�หม�ยจะเป็นแหล่งส่งออกสินค้�อุตส�หกรรมของภูมิภ�ค	

ก�รพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีของประเทศเหล่�นี้	 	นอกจ�กจะยกระดับคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันท�งเศรษฐกิจของ

ประเทศสู่ก�รผลิตสินค้�ที่มีมูลค่�สูงหรือใช้เทคโนโลยีระดับสูงแล้ว	ยังส�ม�รถช่วยยกระดับก�รผลิตสินค้�ของไทยให้มีมูลค่�และ
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ม�ตรฐ�นสูงขึ้น	 	 โดยผ่�นก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยีและก�รสร้�งคว�มร่วมมือเพื่อพัฒน�วิทย�ศ�สตร์	 เทคโนโลยี	และนวัตกรรม

จ�กประเทศจีน	ประเทศอินเดีย	และประเทศบร�ซิลได้

บทเรียนสำ�หรับประเทศไทยจ�กกรณีศึกษ�ของกลุ่มประเทศ	BRICs	และอินโดนีเซียส�ม�รถสรุปได้ดังนี้

๑.	 การเปิดเสรีทางเศรษฐกิจเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ	แต่ต้องคำ�นึงถึงคว�มพร้อมของประช�กรและปัจจัย

พื้นฐ�นท�งเศรษฐกิจของประเทศ	 เพื่อให้ประโยชน์ของก�รเปิดเสรีเกิดขึ้นกับประช�กรส่วนใหญ่ของประเทศ	และนำ�ไปสู่ก�รยก

ระดับคุณภ�พชีวิตของประช�กรในประเทศ

๒.	 ประเทศไทยควรดำาเนินการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การผลิตสินค้าและบริการมูลค่าสูงหรือสร้างมูลค่าและคุณค่า

ให้แก่สินค้าและบริการโดยอาศัยทุนทางปัญญาและทุนทางวัฒนธรรม	 	 เพื่อหลีกเลี่ยงก�รแข่งขันด้วยก�รลดต้นทุนก�รผลิต		

นอกจ�กนี้	ควรให้คว�มสำ�คัญกับก�รพึ่งพ�คว�มต้องก�รภ�ยในประเทศในก�รขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศม�กขึ้น	 เพื่อลด

คว�มเสี่ยงจ�กคว�มผันผวนของปัจจัยภ�ยนอกประเทศ

๓.	 ประเทศไทยควรใชป้ระโยชนจ์ากความสมัพนัธก์บัประเทศเพือ่นบา้นเปดิตลาดใหม่ๆ 	สำาหรบัสนิคา้และบรกิารของไทย  

โดยเฉพ�ะกลุ่มประเทศอนุภ�คลุ่มนำ้�โขงเนื่องจ�กมีจำ�นวนประช�ชนม�กและตล�ดก�รบริโภคขน�ดใหญ่ในอน�คต	 	พร้อมนี้ 

ควรใช้โอก�สจ�กบทบ�ทและอิทธิพลของกลุ่มประเทศ	BRICs	และอินโดนีเซียในเวทีเศรษฐกิจโลก	ให้เป็นประโยชน์ต่อก�รพัฒน�

ประเทศของไทย	โดยเฉพ�ะประเทศจีน	ซึ่งมีคว�มสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประเทศไทย

การเปิดเสรีทางการค้าภายใต้มาตรการชดเชยรายได้ของภาครัฐ	

ก�รศึกษ�เรื่องก�รเปิดเสรีท�งก�รค้�ภ�ยใต้ม�ตรก�รชดเชยร�ยได้ของภ�ครัฐ	 	มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคร�ะห์ผลกระทบ

จ�กเรื่องดังกล่�วภ�ยใต้ท�งเลือกต่�งๆ	 	 โดยมุ่งเน้นศึกษ�ผลกระทบในด้�นโครงสร้�งก�รผลิตและคว�มไม่สมดุลท�งก�รผลิต	

สวัสดิก�รภ�คครัวเรือน	และก�รกระจ�ยผลประโยชน์จ�กก�รค้�เสรี	 	 โดยเป็นก�รศึกษ�ภ�ยใต้กรอบแบบจำ�ลองดุลยภ�พทั่วไป

เชิงพลวัตร	 (RDAGEM)	สำ�หรับเศรษฐกิจระบบเปิดขน�ดเล็กที่จัดสร้�งบนพื้นฐ�นทฤษฎีคว�มเจริญเติบโตท�งเศรษฐกิจแบบ	

Exogenous	growth	และ	Exogenous	saving	ของ	Solow	(๑๙๖๕)	และ	Swan	(๑๖๖๕)	ที่ออกแบบให้มีคว�มสอดคล้องกับ

โครงสร้�งภ�ษีและระบบก�รขอคืนภ�ษีมูลค่�เพิ่มของประเทศไทย	

ผลก�รศึกษ�พบว่�	 (๑)	ก�รลดอัตร�ภ�ษีศุลก�กรโดยที่ภ�ครัฐไม่มีข้อจำ�กัดท�งก�รคลัง	ส่งผลกระทบท�งตรงให้เศรษฐกิจ

ขย�ยตัวประม�ณร้อยละ	๐.๙๘		และมีพลวัตรขย�ยตัวต่อเน่ืองอีกประม�ณร้อยละ	๐.๔๑	ต่อปี	ผ่�นก�รลงทุนท่ีเพ่ิมข้ึน		อย่�งไรก็ต�ม	 

ก�รเปิดเสรีท�งก�รค้�ส่งผลในด้�นลบต่อก�รกระจ�ยร�ยได้และคว�มสมดุลของโครงสร้�งก�รผลิต	ผลกระทบดังกล่�วเป็นไป

ต�มทฤษฎีเศรษฐศ�สตร์		นอกจ�กนั้นยังส่งผลให้ร�ยรับรัฐบ�ลลดลงอย่�งมีนัยสำ�คัญ	(๒)	เนื่องจ�กก�รเปิดเสรีท�งก�รค้�ส่งผล

ให้ร�ยรับรัฐบ�ลลดลง	 	ดังนั้นภ�ยใต้ข้อจำ�กัดด้�นงบประม�ณ	รัฐบ�ลอ�จต้องห�ท�งในก�รชดเชยร�ยรับภ�ครัฐโดยก�รปรับ

เพิ่มภ�ษีต่�งๆ	 	ซึ่งห�กรัฐบ�ลชดเชยร�ยรับโดยก�รขึ้นภ�ษีมูลค่�เพิ่ม	และภ�ษีเงินได้บุคคลธรรมด�	จะส่งผลให้ผลประโยชน์

จ�กก�รเปิดก�รค้�เสรีลดลงอย่�งมีนัยสำ�คัญ	โดยผลกระทบท�งตรงต่อก�รขย�ยตัวท�งเศรษฐกิจ	ลดลงเหลือเพียงร้อยละ	๐.๑๐	

และ	๐.๔๓	ต�มลำ�ดับ	 	และห�กชดเชยโดยภ�ษีสรรพส�มิต	ผลกระทบท�งตรงจะทำ�ให้ระบบเศรษฐกิจหดตัวประม�ณร้อยละ	

๐.๒๔	หรือประโยชน์ที่ได้รับจ�กก�รค้�เสรีไม่เพียงพอที่จะชดเชยผลด�้นลบที่เกิดจ�กก�รบิดเบือนก�รจัดสรรทรัพย�กรของภ�ษี

สรรพส�มิต		รวมทั้งก่อให้เกิดพลวัตรก�รหดตัวอย่�งต่อเนื่อง			และ	(๓)	นอกจ�กนั้น	ก�รใช้ม�ตรก�รภ�ษีเพื่อชดเชยร�ยรับของ

รัฐบ�ลเช่น	ภ�ษีมูลค่�เพิ่มและภ�ษีสรรพส�มิต	ยังตอกยำ้�ปัญห�คว�มไม่สมดุลของโครงสร้�งก�รผลิตและปัญห�ก�รกระจ�ย 

ร�ยได้	ที่เกิดจ�กก�รเปิดก�รค้�เสรีให้มีคว�มรุนแรงม�กขึ้นห�กระบบเศรษฐกิจมี	Informal	sector	อยู่ม�ก	ผลกระทบในแง่ลบ

จ�กก�รใช้ภ�ษีมูลค�่เพิ่มจะเพิ่มสูงขึ้น	ซึ่งประเทศไทยเองม	ี Informal	sector	อยู่ในสัดส่วนที่ค่อนข�้งม�กเช่นกัน	ข้อเสนอแนะ

ท�งนโยบ�ยจ�กก�รศึกษ�	ส�ม�รถสรุปได้ดังนี้

๑.	 ผลประโยชน์สุทธิจ�กก�รเปิดก�รค้�เสรีขึ้นอยู่กับม�ตรก�รชดเชยร�ยได้ภ�ครัฐ	 	นอกจ�กนั้น	ม�ตรก�รชดเชยร�ยได้

บ�งประเภทจะส่งผลให้ผลประโยชน์จ�กก�รเปิดเสรีท�งก�รค้�ลดลงรุนแรง	 ในขณะที่ปัญห�คว�มไม่สมดุลของโครงสร้�งก�ร

ผลิตและก�รกระจ�ยร�ยได้รุนแรงม�กขึ้น		ดังนั้นในก�รดำ�เนินม�ตรก�รชดเชยร�ยได้ของภ�ครัฐจึงต้องพิจ�รณ�อย่�งรอบคอบ	

๒.	 เนื่องจ�กม�ตรก�รชดเชยร�ยได้ภ�ครัฐส่งผลกระทบต่อตัวแปรท�งเศรษฐกิจที่เป็นเป้�หม�ยก�รพัฒน�หล�ยๆ	

ประก�ร		ดังนั้น	ก�รวิเคร�ะห์และก�รออกแบบม�ตรก�รชดเชยร�ยได้และม�ตรก�รท�งก�รคลังอื่นๆ	จึงควรพิจ�รณ�ในกรอบ 
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ก�รวเิคร�ะหด์ลุยภ�พทัว่ไป		และตอบสนองตอ่เป้�หม�ยก�รพฒัน�ประเทศโดยภ�พรวมม�กกว�่กรอบก�รวเิคร�ะหแ์บบแยกสว่น		 

ซึ่งจะตอบสนองวัตถุประสงค์เฉพ�ะด้�นใดด้�นหนึ่ง	

๓.	 ภ�ยใต้สถ�นก�รณ์ที่มี	 Informal	sector	ในระบบเศรษฐกิจ	ข้อเสนอก�รใช้ภ�ษีมูลค่�เพิ่มเป็นเครื่องมือในก�รชดเชย

ร�ยได้ภ�ครัฐยังเป็นข้อเสนอแนะที่จะต้องนำ�ม�พิจ�รณ�อย่�งรอบคอบ	โดยเฉพ�ะผลกระทบท�งด้�นก�รกระจ�ยร�ยได้และ

โครงสร้�งก�รผลิต

๔.	 ก�รดำ�เนินแนวนโยบ�ยและม�ตรก�รด้�นก�รเปิดเสรีท�งก�รค้�	 	ควรจะต้องมีก�รประส�นคว�มร่วมมือระหว่�ง

กระทรวงพ�ณิชย์	กระทรวงก�รคลัง	กระทรวงอุตส�หกรรม	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	และหน่วยง�นอื่นๆ	ที่รับผิดชอบ

ง�นด้�นเศรษฐกิจ	 	 ในก�รกำ�หนดนโยบ�ยด้�นก�รเปิดเสรีท�งก�รค้�	ก�รประเมินผลกระทบท�งด้�นก�รคลังและก�รผลิต	 

ก�รว�งแผนเตรียมก�รม�ตรก�รชดเชยร�ยได้ภ�ครัฐอย�่งเหม�ะสมและก�รให้คว�มช่วยเหลือแก่ภ�คก�รผลิตที่ได้รับผลกระทบ

รุนแรงจ�กก�รเปิดเสรีท�งก�รค้�และก�รใช้ม�ตรก�รชดเชยร�ยได้ภ�ครัฐ

การปรับปรุงและพัฒนาดัชนีชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยในระดับเมืองและชนบท

ในระหว่�งปีงบประม�ณ	๒๕๕๒-๒๕๕๓	 	สศช.	 	 ได้ดำ�เนินโครงก�รปรับปรุงและพัฒน�ดัชนีชี้วัดคว�มอยู่เย็นเป็นสุข 

ร่วมกันในสังคมไทยในระดับเมืองและชนบท		มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒน�และจัดทำ�ดัชนีคว�มอยู่เย็นเป็นสุขฯ	ในระดับเมือง	ระดับ

ชนบท	และระดับจังหวัด	ให้เชื่อมโยงกับดัชนีคว�มอยู่เย็นเป็นสุขฯ	ในระดับประเทศและว�งระบบก�รจัดเก็บข้อมูล		โดยได้ว่�จ้�ง

สถ�บันวิจัยและให้คำ�ปรึกษ�แห่งมห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์เป็นที่ปรึกษ�โครงก�ร		มีผลก�รศึกษ�ที่สำ�คัญ	ดังนี้

๑.	 กำาหนดองค์ประกอบดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในระดับเมืองและชนบท	 	แบ่งองค์ประกอบของคว�มอยู่เย็น

เป็นสุขระดับเมือง-ชนบท	ออกเป็น	๒	ส่วน		คือ		(๑)	สถ�นะของคว�มอยู่เย็นเป็นสุขที่เกิดขึ้นกับตัวบุคคล	๖	องค์ประกอบ		ได้แก่		

ด้�นสุขภ�พ	ครอบครัว	สติปัญญ�และก�รใฝ่รู้	ที่อยู่อ�ศัย	ก�รมีง�นทำ�และร�ยได้	คว�มมั่นคงปลอดภัยร่วมกัน		และ	(๒)	ปัจจัยที่ 

สง่อทิธพิลตอ่คว�มอยูเ่ยน็เปน็สขุทีเ่กดิขึน้จ�กเงือ่นไขภ�ยนอก	๕	องคป์ระกอบ	ไดแ้ก่	ชมุชนเขม้แขง็	ประช�ธปิไตยและธรรม�ภบิ�ล	 

สิ่งแวดล้อม	เศรษฐกิจเข้มแข็งและเป็นธรรม	และสังคมและวัฒนธรรม		

๒.	 สถานการณ์ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยระดับเมือง	ชนบท	และจังหวัด	ระหว่างปี	๒๕๔๕-๒๕๕๒	สรุปได้	ดังน้ี

 ๒.๑	 ความอยู่เย็นเป็นสุขของชนบทมีมากกว่าเมือง		ก�รสำ�รวจข้อมูลในปี	พ.ศ.	๒๕๕๒		พบว่�	ประช�กรในชุมชน

ชนบทส่วนใหญ่มีคว�มโดดเด่นของคว�มอยู่เย็นเป็นสุขในมิติต่�งๆ		ม�กกว่�ด้วยสภ�พแวดล้อมของคว�มเป็นชนบท		และวิถีชีวิต

ที่เฉพ�ะ	ทำ�ให้ประช�กรในชนบท	มีคว�มสุขม�กกว่�ชุมชนอื่นๆ	 	แต่ในบ�งมิติ	ชุมชนชนบทไม่ส�ม�รถเปรียบเทียบกับชุมชน

อื่นๆ	ในเชิงปริม�ณได้		เช่น		ร�ยได้	หรือ	เงินออม	เป็นต้น		ในขณะที่ประช�กรในพื้นที่กึ่งชนบท-กึ่งเมือง		ซึ่งเป็นพื้นที่ผสมผส�น

ระหว่�งคว�มเป็นเมืองกับคว�มเป็นชนบทเข้�ไว้ด้วยกัน		จึงเป็นพื้นที่ที่ประช�กรมีคว�มอยู่เย็นเป็นสุขรองลงม�		ส่วนชุมชนเมือง

ที่ถูกกำ�หนดด้วยตัวชี้วัดต่�งๆ	ที่สะท้อนคว�มเป็นเมือง	ส่งผลให้วิถีชีวิตของคนเมืองต้องปรับตัวต�มสภ�พแวดล้อม		ดังนั้น	คว�ม

อยู่เย็นเป็นสุขในชุมชนนี้จึงมีน้อยกว่�ชุมชนอื่นๆ			

 ๒.๒	 ความอยู่เย็นเป็นสุขระดับจังหวัด	 	มีคว�มแตกต่�งกันในแต่ละด้�นโดยแต่ละจังหวัดมีข้อเด่นและข้อด้อย

ในคว�มอยู่เย็นเป็นสุขแต่ละมิติแตกต่�งกัน	 	จังหวัดที่มีระดับคว�มอยู่เย็นเป็นสุขสูงก็อ�จถือเป็นจุดแข็งที่จังหวัดใช้เป็นตัวนำ� 

ของก�รพัฒน�	ยกตัวอย่�งเช่น		จังหวัดกระบี่	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๕๐	มีปัญห�ที่ควรเร่งแก้ไข	๓	ด้�น		คือ		คว�มมั่นคงปลอดภัยร่วมกัน		 

ประช�ธิปไตยและธรรม�ภิบ�ล	 	และสิ่งแวดล้อม	 	แต่มีจุดแข็งด้�นสุขภ�พ	ครอบครัว	ชุมชนเข้มแข็ง	 เศรษฐกิจเข้มแข็งและ 

เป็นธรรม	และสังคมวัฒนธรรม		จึงอ�จใช้จุดแข็งทั้ง	๔	ด้�น	เป็นตัวนำ�ในก�รพัฒน�เพื่อช่วยยกระดับมิติที่ยังตำ่�อยู่		

๓.	 ปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาดัชนีมวลรวม	ปัญห�ที่พบจ�กก�รศึกษ�	 	ประกอบด้วย	 	 (๑)	

การขาดแคลนข้อมูลทุติยภูมิ	 เนื่องจ�กก�รสำ�รวจข้อมูลปฐมภูมิในก�รพัฒน�ดัชนีคว�มอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันเป็นเรื่องย�กและ

ต้องลงทุนม�ก	จึงย�กที่จะดำ�เนินก�รได้อย่�งต่อเนื่อง	 	และ	 (๒)	การขาดความรู้และทักษะเกี่ยวกับการสร้างดัชนีมวลรวม 

ทำ�ให้ก�รสร้�งดัชนีเพื่อใช้ประโยชน์ยังอยู่ในขอบเขตจำ�กัดและในบ�งครั้งอ�จใช้ท�งเลือกที่ไม่เหม�ะสม		อ�ทิ	 	 ใช้วิธีก�รสำ�รวจ 

ซึ่งสิ้นเปลืองงบประม�ณและข�ดคว�มยั่งยืน	หรือใช้วิธีก�รประมวลผลที่ยังไม่เหม�ะสม	

ก�รดำ�เนินง�นในระยะต่อไป	ต้องดำ�เนินก�รปรับปรุงระบบฐ�นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	ก�รเพิ่มตัวแปร	“ในเขต-นอกเขต

เทศบ�ล”	 ให้เป็นฐ�นข้อมูลเดียวกับระดับจังหวัด	 	ก�รวิเคร�ะห์และร�ยง�นสถิติของตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ของก�รใช้บริก�ร 
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ในทุกกรณี	ต้องแสดงสถิติของจังหวัด	ทั้งในเขตนอกเขตเทศบ�ล		ก�รส่งเสริมก�รวิเคร�ะห์ร�ยง�นข้อมูลระดับจังหวัดในรูปแบบ

ที่ใกล้เคียงกัน	เป็นต้น		นอกจ�กนี้	ยังต้อง	พัฒน�ระบบดัชนีมวลรวมในระดับของผลลัพธ์ที่เป็นเอกภ�พ		หน่วยง�นต่�งๆ	ส�ม�รถ

นำ�ม�ใช้ประโยชน์ในแนวท�งเดียวกัน	 เร่งสร้�งองค์คว�มรู้ในก�รพัฒน�ดัชนีมวลรวมภ�ยใต้บริบทของคว�มเป็นไทย	รวมถึง

พัฒน�คว�มรู้และทักษะของบุคล�กร	ตลอดจนให้คว�มสำ�คัญกับก�รทดสอบก่อนนำ�ไปใช้ง�นจริง

การจัดทำาฐานข้อมูลระดับหมู่บ้าน

สศช.	โดย	สำ�นักพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมภ�ค	ทั้ง	๔	ภ�ค		ได้ดำ�เนินก�รจัดทำ�ฐ�นข้อมูลระดับหมู่บ้�นอย่�งต่อเนื่องตั้งแต่

ปี	๒๕๕๑	เป็นต้นม�		โดยในปี	๒๕๕๓	ได้ดำ�เนินก�รจัดทำ�ฐ�นข้อมูลในพื้นที่	รวม	๔	ภ�ค	๖๘	จังหวัด	๑๔๙	อำ�เภอ	๒๔๐	หมู่บ้�น		

ภ�คละ	๖๐	หมู่บ้�น		ส�ระสำ�คัญประกอบด้วย	ข้อมูลสภ�พทั่วไปของหมู่บ�้น	สภ�พด้�นเศรษฐกิจ	สังคม	ทรัพย�กรธรรมช�ติ		

อ�ทิ	ก�รประกอบอ�ชีพ	ร�ยได้	ก�รศึกษ�	สวัสดิก�รชุมชน	คุณภ�พชีวิต	ข้อมูลผู้นำ�ชุมชน	ก�รรวมกลุ่มของชุมชน	ผลิตภัณฑ์

ชุมชน	ผลก�รดำ�เนินง�นต�มนโยบ�ยรัฐบ�ล		เช่น	โครงก�รต�มยุทธศ�สตร์อยู่ดีมีสุข	โครงก�ร	SML	โครงก�รเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อยกระดับชุมชน	ฯลฯ		ก�รวิเคร�ะห์ศักยภ�พและปัญห�ของชุมชน	ก�รกำ�หนดตำ�แหน่งก�รพัฒน�ของชุมชน	รวมทั้งข้อคิดเห็น 

เพื่อประกอบก�รพัฒน�ชุมชน	

ก�รดำ�เนินก�รจัดทำ�ฐ�นข้อมูลมีวัตถุประสงค์	 	 เพื่อให้สำ�นักพัฒน�ภ�คมีก�รประส�นก�รทำ�ง�นร่วมกันกับชุมชน	 เรียนรู้

กระบวนก�รทำ�แผนชุมชน	สภ�พข้อเท็จจริงของชุมชน	ปัญห�อุปสรรคของชุมชน	และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน		

รวมถึงก�รสร้�งเครือข่�ยในระดับชุมชน	 เพื่อประโยชน์ในก�รติดต�มก�รดำ�เนินง�นต�มนโยบ�ยของรัฐ	ก�รขับเคลื่อนปรัชญ� 

ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ระดับชุมชน		รวมท้ังก�รใช้เป็นฐ�นข้อมูลท่ีจะเช่ือมโยงไปสู่ก�รจัดทำ�แผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ	 

แผนพัฒน�ระดับภ�คและระดับพื้นที่	

ฐ�นข้อมูลระดับหมู่บ้�นที่ดำ�เนินก�รโดยสำ�นักพัฒน�ภ�คทั้ง	๔	ภ�ค		 ได้มีก�รเผยแพร่ท�ง	Website	ของสำ�นักง�นคณะ

กรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ	(www.nesdb.go.th)	

การประชุมประจำาปี	๒๕๕๓	ของ	สศช.

สศช.	ได้จัดประชุมประจำ�ปี	๒๕๕๓	เรื่อง	“ทิศทางแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	๑๑”	ขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่	๖	สิงห�คม	๒๕๕๓	ณ	ศูนย์

แสดงสินค้�และก�รประชุมอิมแพ็ค	เมืองทองธ�นี	จังหวัดนนทบุรี		เพื่อเปิดโอก�สให้มีก�รระดมคว�มคิดเห็นจ�กภ�คีก�รพัฒน�

ทุกภ�คส่วน	เพื่อให้ได้มุมมองที่หล�กหล�ย	และประเด็นที่ชัดเจนในก�รจัดทำ�แผนพัฒน�ฯ	ฉบับที่	๑๑	ที่ส�ม�รถกำ�หนดแนวท�ง	

และยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�ประเทศที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำ�หนดไว้	และสถ�นก�รณ์ก�รเปลี่ยนแปลงในอน�คต	โดยมีผู้เข้�

ร่วมประชุมประม�ณ	๒,๗๓๗	คน

ก�รสำ�รวจคว�มคิดเห็นผู้เข้�ร่วมประชุมประจำ�ปี	๒๕๕๓	เกี่ยวกับก�รได้รับประโยชน์และคว�มคุ้มค่�ในก�รเข้�ร่วมประชุม	

พบว่�ผู้เข้�ร่วมประชุมส่วนใหญ่เห็นว่�ก�รเข้�ร่วมประชุมประจำ�ปีในครั้งนี้มีคว�มคุ้มค่�ม�กเพร�ะได้ทราบเกี่ยวกับแนวคิด	

ทิศทาง	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	กรอบนโยบายของแผนฯ	๑๑	 โดยส�ม�รถนำ�คว�มรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในก�รว�งแผนของ

หน่วยง�น/ธุรกิจ/ท้องถิ่น	ชุมชน	ใช้ประกอบก�รจัดทำ�แผน	นโยบ�ย	แผนง�น	โครงก�ร	ได้มีส่วนร่วม	แลกเปลี่ยน	เรียนรู้เกี่ยวกับ

วิธีก�รว�งแผน	ขั้นตอน	และกระบวนก�รก�รจัดทำ�แผนของประเทศ

นอกจ�กนั้น	ผู้เข้�ร่วมประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวคิด	วิสัยทัศน์	ยุทธศ�สตร์	ประเด็นก�รพัฒน�	และ

ก�รนำ�แผนไปสู่ก�รปฏิบัติในประเด็นต่�ง	ๆ	สรุปได้	ดังนี้

ด้านแนวคิดและกรอบการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	๑๑	ที่ประชุมได้มีขเอเสนอแนะว่�แผนพัฒน�ต้องมีคว�มสมดุล	

ให้คว�มสำ�คัญทั้งก�รเป็นมิตรกับชุมชน	ก�รรักษ�และลดผลกระทบต่อทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม	ต้องมีคว�มเชื่อมโยง

กับแผนพัฒน�ภ�ค	แผนพัฒน�จังหวัดและกลุ่มจังหวัด	 เป้�หม�ยก�รพัฒน�ประเทศควรระบุให้ชัดเจนว�่ต้องก�รพัฒน�ประเทศ

ให้เป็นผู้นำ�ด้�นใด	และควรมีดัชนีชี้วัดและเป้�หม�ยก�รพัฒน�ที่ส�ม�รถนำ�ไปใช้ได้

ด้านวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	 ๑๑	ควรปรับเปลี่ยนเป็น	“ก�รอยู่ร่วมกันในสังคมอย่�งมีคว�มสุข	ด้วยคว�ม

มั่นคง	ปลอดภัย	 เสมอภ�ค	เป็นธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อก�รเปลี่ยนแปลง”	ควรเพิ่มเติมประเด็นเกี่ยวกับฐ�นคว�มรู้ที่สร�้งสรรค์	

วัฒนธรรม	ศักดิ์ศรีคว�มเป็นไทย	และสภ�พสิ่งแวดล้อมไว้ในวิสัยทัศน์ด้วย	
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ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	๑๑	ควรมุ่งเน้นก�รเสริมสร้�งคุณธรรม/ก�รปร�บปร�มก�รคอร์รัปชัน

ให้เกิดผลอย่�งเป็นรูปธรรม	ยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�ควรมุ่งเน้นก�รพัฒน�ประเทศให้เกิดคว�มยั่งยืน	 	ควรเพิ่มยุทธศ�สตร์ก�ร

บริห�รจัดก�รเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณ�ก�ร	ยุทธศ�สตร์เกี่ยวกับก�รกระจ�ยคว�มเจริญไปสู่ทุกภูมิภ�คอย่�งเท่�เทียมกัน		

ยุทธศ�สตร์เกี่ยวกับก�รพัฒน�ด้�นวัฒนธรรม	ศ�สน�	และจริยธรรม	และควรแยกเรื่องเกี่ยวกับก�รบริห�รจัดก�รนำ้�ออกม�เป็น

อีกหนึ่งยุทธศ�สตร์จ�กยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม

ด้านประเด็นการพัฒนาที่ควรให้ความสำาคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	๑๑	ควรเร่งสร้�งค่�นิยมคว�มเป็นไทยและ

เอกลักษณ์ของไทย		ควรให้คว�มสำ�คัญกับก�รพัฒน�ผู้สูงอ�ยุ	สนับสนุนให้ผู้สูงอ�ยุมีส่วนร่วมพัฒน�ท้องถิ่นของตนเอง		ควรพัฒน� 

คนไทยทุกคนให้รู้จักหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบของแต่ละคน	ปรับปรุงแนวท�งก�รศึกษ�ต้องมีแผนง�นที่ชัดเจน	ควรมุ่งเน้น 

ก�รพัฒน�เรื่องที่ดินทำ�กินและที่อยู่อ�ศัยของประช�ชน	ควรทุ่มเทก�รพัฒน�เศรษฐกิจในภูมิภ�คให้เป็นฐ�นหลักของประเทศ		

มุ่งเน้นก�รพัฒน�คนให้มีคุณภ�พอย่�งทั่วถึง	 	 เพิ่มโอก�สก�รเข้�ถึงกระบวนก�รยุติธรรมอย่�งเสมอภ�คและรวดเร็ว	และพัฒน�

สังคมให้เป็นสังคมแห่งก�รเรียนรู้อย่�งยั่งยืน	ให้คว�มสำ�คัญกับก�รพัฒน�ชุมชน		รวมทั้งก�รวิจัยและพัฒน�

ด้านการนำาไปสู่การปฏิบัติ	การติดตาม	และประเมินผลการพัฒนา	ก�รพัฒน�ประเทศต้องได้รับก�รปฏิบัติจ�กภ�ครัฐ

อย่�งจริงใจ	 	ควรจัดทำ�แผนปฏิบัติก�รที่เน้นเรื่องศีลธรรมและก�รพัฒน�ชีวิต	ต้องมีก�รติดต�มประเมินผลก�รพัฒน�ในแต่ละ

ยุทธศ�สตร์	ทั้งในระยะสั้นและระยะย�ว	 	ควรให้คว�มสำ�คัญกับก�รผลักดันแผนพัฒน�ไปสู่ก�รปฏิบัติให้บรรลุผลอย่�งเป็นรูป

ธรรม		และมีก�รติดต�มประเมินผลคุณภ�พและก�รนำ�ไปปฏิบัติของแผนพัฒน�		ก�รติดต�มประเมินผลควรพิจ�รณ�ผลกระทบ

ที่มีต่อประช�ชนกลุ่มร�กหญ้�เป็นสำ�คัญ

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ	สศช.

ศูนย์เทคโนโลยีส�รสนเทศ	สศช.	มีบทบ�ทหน้�ที่หลักในก�รพัฒน�และดูแลง�นด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ	ระบบเครือข�่ย

คอมพิวเตอร์	 	รวมถึงระบบโสตทัศนูปกรณ์ของห้องประชุมของสำ�นักง�นฯ	 	ซึ่งในปีงบประม�ณ	๒๕๕๓	นี้ท�งศูนย์เทคโนโลยี

ส�รสนเทศได้เน้นเรื่องก�รเพิ่มประสิทธิภ�พก�รทำ�ง�นขององค์กรทั้งในก�รพัฒน�ด้�นเทคโนโลยีอุปกรณ์ฮ�ร์ดแวร์และพัฒน�

ด้�นก�รจัดก�รระบบส�รสนเทศของสำ�นักง�นฯ	ให้ดียิ่งขึ้น		โดยมีร�ยละเอียดก�รดำ�เนินง�นที่สำ�คัญ	ดังนี้

๑.	 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร		ประกอบด้วยโครงก�รย่อย	๔	โครงก�ร	คือ

 ๑.๑	 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมลิขสิทธิ	์ศูนย์ฯ	ได้ดำ�เนินก�รจัดซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ได้แก	่

โปรแกรม	Windows	XP,	Microsoft	Office	และโปรแกรม	Anti-Virus	สำ�หรับเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่�ย(Client)	 ให้ครบ

จำ�นวนเครื่องลูกข่�ยที่ใช้ง�นของสำ�นักง�นฯ	ต่อเนื่องจ�กที่ได้จัดซื้อในโครงก�รจัดห�ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ของปีงบประม�ณ	๒๕๕๑		

นอกจ�กนั้นในส่วนของอุปกรณ์ฮ�ร์ดแวร์ยังได้ทำ�ก�รจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิด	Network	สำ�หรับผู้บริห�รจำ�นวน	๑๑	เครื่อง		

ก�รจัดซื้อจอภ�พแบบ	LCD	เพื่อปรับเปลี่ยนแทนจอภ�พ	CRT	รุ่นเก่�ให้กับเจ้�หน้�ที่ทั้งสำ�นักง�นฯ	จำ�นวน	๓๕๐	จอ		ก�รจัดซื้อ

เครื่องพิมพ์	Inkjet	สำ�หรับใช้ง�นด้�นคอมพิวเตอร์กร�ฟฟิก		และทำ�ก�รจัดซื้อเครื่องฉ�ย	LCD	Projector	เพื่อทำ�ก�รปรับเปลี่ยน

ในห้องประชุม(ห้องเดช	ห้องสุนทร	และห้องประหยัด)	จำ�นวน	๓	 เครื่องสำ�หรับทดแทนเครื่องเก่�ที่มีก�รเสื่อมสภ�พเนื่องจ�ก 

ใช้ง�นม�เป็นเวล�น�น

 ๑.๒	 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศแบบ	Business	 Intelligence	(BI)	ท�ง	สศช.	 ได้พัฒน�ระบบข้อมูลเชิง

ลึกสำ�หรับก�รตัดสินใจและก�รว�งแผน	 	 โดยให้ผู้ใช้ส�ม�รถเรียกใช้ข้อมูลและนำ�ข้อมูลไปใช้ในก�รวิเคร�ะห์และว�งแผนด้�น

เศรษฐกิจและสังคม	 	ซึ่งข้อมูลที่จัดทำ�ขึ้นมีคว�มหล�กหล�ยในมุมมอง	และส�ม�รถสนองคว�มต้องก�รของผู้ใช้ได้ในหล�ยมิติ		 

โดยในปีงบประม�ณ	๒๕๔๘	 	 ได้พัฒน�ข้อมูลที่สำ�คัญใน	๕	ด้�นคือ	 	 (๑)	 เศรษฐกิจต่�งประเทศ	 	 (๒)	 เศรษฐกิจในประเทศ		 

(๓)	แรงง�น	 	 (๔)	ร�ค�นำ้�มัน	 	และ	 (๕)	ข้อมูลนำ�เข้�	–	ส่งออก	 	ต่อม�ในปีงบประม�ณ	๒๕๕๐	พัฒน�ระบบฯ	ระยะที่สอง	

ประกอบด้วย	ก�รพัฒน�ระบบข้อมูลด้�นคว�มย�กจน		สถ�นก�รณ์นำ้�มัน		และมีก�รปรับปรุงระบบข้อมูลเดิมที่ได้พัฒน�ไว้แล้ว

สองส่วนได้แก่		ข้อมูล	GPP		ข้อมูลผลิตภ�พแรงง�น		ให้มีก�รจัดเก็บข้อมูลลงร�ยละเอียดเพิ่มม�กขึ้น	

	 ในปีงบประม�ณ	๒๕๕๓	 ได้ดำ�เนินก�รพัฒน�ระบบฯ	ระยะที่ส�มซึ่งมีก�รเพิ่มขอบเขตก�รพัฒน�ระบบข้อมูลให้มี

คว�มกว้�งขว�ง	ครอบคลุมข้อมูลที่จำ�เป็นในก�รพัฒน�ด้�นต่�งๆของประเทศม�กขึ้น	 	และจะทำ�ก�รพัฒน�ปรับปรุงข้อมูลเดิม
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ที่ได้พัฒน�ไว้แล้ว		รวมทั้งมีก�รพัฒน�ระบบข้อมูลใหม่ในด้�น		(๑)	ประช�กรผู้สูงอ�ยุในไทย		(๒)	บรรย�ก�ศก�รลงทุนร�ยภ�ค		 

(๓)	ปัจจัยและผลกระทบที่มีต่อระดับคว�มอยู่เย็นเป็นสุขของคนไทย		และ	(๔)	ก�รพัฒน�เศรษฐกิจ	สังคม	ทรัพย�กรธรรมช�ติ

และสิ่งแวดล้อมของพื้นที่แนวสุร�ษฏร์ธ�นี-นครศรีธรรมร�ชอย่�งยั่งยืน

 ๑.๓	 โครงการพัฒนาระบบจัดการความรู้	สศช.		ศูนย์ฯ	ได้มีก�รผลักดันให้มีก�รพัฒน�ระบบก�รจัดก�รคว�มรู้ของ

สำ�นักง�นฯ	โดยใช้	 IT	Base	ม�พัฒน�เป็นเครื่องมือในก�รแลกเปลี่ยนคว�มรู้และอำ�นวยคว�มสะดวกต่อก�รทำ�ง�นร่วมกันใน

องค์กรม�กยิ่งขึ้น		โดยในปีงบประม�ณ	๒๕๕๓	นี้	จะเน้นก�รปรับปรุงระบบ	Intranet	ให้พัฒน�เป็นระบบ	Web	Portals	และ

ระบบ	Web	Content	Management	System	(WCMS)	 	 โดยใช้โปรแกรม	Microsoft	office	SharePoint	 เป็นเครื่องมือใน

ก�รบริห�รจัดก�ร		ทั้งนี้เพื่อให้เกิดก�รบริห�รจัดก�รองค์กรที่มีประสิทธิภ�พและนำ�ไปสู่องค์กรแห่งก�รเรียนรู้ซึ่งเป็นยุทธศ�สตร์ 

ที่สำ�คัญของสำ�นักง�นฯ	ได้ต่อไป

 ๑.๔	 โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย	 (Wireless	LAN	 :	WLAN)	 	ศูนย์ฯ	 ได้ขย�ยจุด

บริก�ร	Wireless	LAN	ให้ครอบคลุมพื้นที่กว้�งขว�งม�กขึ้น	 	 โดยก�รเพิ่มจำ�นวนและสถ�นที่ติดตั้ง	Access	Point	 ในบริเวณ 

สำ�นักง�นฯ	จำ�นวน	๑๐	ตัว	ให้ครอบคลุมพื้นที่	อ�ค�ร	๑	อ�ค�ร	๒	อ�ค�ร	๓	และอ�ค�ร	๔		ปรับปรุงระบบและตัวอุปกรณ์ให้มี

คว�มปลอดภัยสูงและมีประสิทธิภ�พม�กขึ้น	ส�ม�รถป้องกันก�รบุกรุกจ�กบุคคลภ�ยนอกที่ไม่ได้รับอนุญ�ตไม่ให้เชื่อมต่อเข้�สู่

ระบบเครือข่�ยของ	สศช.ได้		อีกทั้งมีคว�มส�ม�รถเชื่อมต่อเข้�ใช้ง�นได้อย่�งสะดวก	อันเป็นก�รส่งเสริมภ�พลักษณ์ที่ดีของ	สศช.	

ในด้�นก�รให้บริก�รเทคโนโลยีส�รสนเทศที่ทันสมัยแก่เจ้�หน้�ที่และบุคคลภ�ยนอกผู้ม�ติดต่อกับสำ�นักง�นฯ	ระบบ	Wireless	

LAN	ของสศช.

๒.	 โครงการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	สศช.	 	ได้จัดจ้�งที่ปรึกษ�เป็นประจำ�ทุกปี	 	 เพื่อปฏิบัติง�นบำ�รุง

รักษ�และบริห�รจัดก�รระบบเครือข่�ยคอมพิวเตอร์ของสำ�นักง�นฯ	ทั้งในส่วนกล�งและส่วนภูมิภ�ค		ทั้งนี้	มีจุดมุ่งหม�ยเพื่อดูแล

บำ�รุงรักษ�และบริห�รจัดก�รระบบเครือข่�ยคอมพิวเตอร์ของ	สศช.	 ให้มีประสิทธิภ�พ	พร้อมสนองตอบต่อก�รปฏิบัติง�นของ 

เจ้�หน้�ที่ได้ตลอดเวล�		ตลอดจนก�รดูแลและให้บริก�รระบบโสตทัศนูปกรณ์และก�รใช้สื่อต่�งๆ	ในห้องประชุมของสำ�นักง�นฯ	 
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ส่วนกล�ง	 	ซึ่งในปีงบประม�ณ	๒๕๕๓	ท�งศูนย์ฯ	 ได้มุ่งเน้นให้ทีมที่ปรึกษ�ได้เข้�ม�ทำ�ก�รศึกษ�วิเคร�ะห์	ตลอดจนพัฒน�

และปรับปรุงง�นบนระบบเครือข่�ยคอมพิวเตอร์	 ในระบบง�นดังนี้	คือ	 	 (๑)	ระบบ	System	Management	Server	 (SMS)	 ,	

NMS	(Network	Management	System)		(๒)	ระบบจดหม�ยอิเล็กทรอนิกส์	(e-Mail)		(๓)	ระบบ	Web	Services		(๔)	ระบบ

บริห�รจัดก�ร	File	Sharing		และ	(๕)	ก�รศึกษ�และวิเคร�ะห์ระบบรักษ�คว�มปลอดภัยเครือข่�ยคอมพิวเตอร์	 โดยก�รจัดห�

ผู้เชี่ยวช�ญในเรื่องต่�งๆ	 เข้�ม�ศึกษ�	วิเคร�ะห์และดำ�เนินก�ร	ตลอดจนติดต�มประเมินผลระบบที่ให้บริก�รอยู่บนเครือข่�ย

คอมพิวเตอร์ให้ส�ม�รถรองรับก�รใช้ง�นได้อย่�งเต็มประสิทธิภ�พ	

การประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาประเทศ

ในรอบปี	๒๕๕๓	ที่ผ่�นม�	สศช.	อยู่ระหว่�งจัดทำ�ร่�งทิศท�งแผนพัฒน�ฯ	ฉบับที่	 ๑๑	ซึ่ง	 ได้ให้คว�มสำ�คัญกับก�ร 

แปลงแผนฯ	ไปสู่ก�รปฏิบัติ	ควบคู่กับก�รสร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจในภ�รกิจของ	สศช.	ผ่�นช่องท�งก�รสื่อส�รในรูปแบบต่�งๆ	

ทั้งก�รสื่อส�รผ่�นสื่อที่	สศช.	จัดทำ�ขึ้นเอง	สื่อมวลชน	และสื่อกิจกรรม	โดย	สศช.	 ได้ผลิตสื่อเพื่อสร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจ	และ

ประช�สัมพันธ์หล�กหล�ยรูปแบบ	ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์	วีดิทัศน์	และสื่อเทคโนโลยีส�รสนเทศ	เผยแพร่ไปยังกลุ่มเป้�หม�ยต่�งๆ	ได้แก่

๑.	 สื่อสิ่งพิมพ ์

 ๑.๑	 สมุดบันทึก	“พระมิ่งขวัญของชาวไทย	ผู้ทรงเป็นพลังพัฒนาประเทศ”	สศช.	 ได้จัดทำ�สมุดบันทึก	“พระ

มิ่งขวัญของช�วไทย	ผู้ทรงเป็นพลังพัฒน�ประเทศ”	 เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวและสมเด็จพระ

น�งเจ้�ฯ	พระบรมร�ชินีน�ถ	และเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณสู่ทุกภ�คส่วนของสังคมไทย	ด้วยคว�มซ�บซึ้งและสำ�นึกในพระ

มห�กรุณ�ธิคุณอย่�งห�ที่เปรียบมิได้	 	 โดยได้ศึกษ�และรวบรวมพระร�ชกรณียกิจในก�รพัฒน�ประเทศ	ของพระบ�ทสมเด็จ

พระเจ้�อยู่หัวและสมเด็จพระน�งเจ้�ฯ	พระบรมร�ชินีน�ถ	ที่ทรงบำ�เพ็ญม�ตลอดระยะเวล�น�นกว่�	๖๐	ปี	 เพื่อบำ�บัดทุกข์

บำ�รุงสุข	พัฒน�คุณภ�พชีวิต	และสร้�งคว�มอยู่ดีมีสุขให้แก่ปวงชนช�วไทย	

	 	 ทั้งนี้	สำ�นักง�นฯ	ได้ทูลเกล้�ฯ	ถว�ยสมุดบันทึกดังกล่�ว	แด่พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว	พระบรมวงศ�นุวงศ์	

รวมทั้งมอบให้องคมนตรี	คณะรัฐมนตรี	ผู้บริห�รของหน่วยง�นร�ชก�ร	รัฐวิส�หกิจ	ภ�คเอกชน	และประช�ชนทั่วไปที่สนใจ	เพื่อ

ให้ทุกภ�คส่วนได้ซ�บซึ้งในพระมห�กรุณ�ธิคุณของพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว	และสมเด็จพระน�งเจ้�ฯ	พระบรมร�ชินีน�ถ	

ตลอดจนน้อมนำ�แนวท�งต�มพระร�ชดำ�ริม�ยึดถือและปฏิบัติ	เพื่อสร้�งสรรค์และพัฒน�สู่	“สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน”	สืบไป

 ๑.๒	 หนังสือ	“๖	ทศวรรษสภาพัฒน์”	สำ�นักง�นฯ	จัดทำ�ขึ้นเพื่อถ่�ยทอดเรื่องร�วเกี่ยวกับวิวัฒน�ก�รก�รว�งแผน

พัฒน�ประเทศ	ผลก�รดำ�เนินง�นในช่วง	๖๐	ปี	และทิศท�งก�รดำ�เนินง�นของ	สศช.	ในอน�คต	ในโอก�สครบรอบ	๖๐	ปีแห่ง

ก�รสถ�ปน�	สศช.	 ในวันพุธที่	๑๕	กุมภ�พันธ์	พ.ศ.	๒๔๙๓	ประกอบด้วย	ตอนที่	๑	 :	รำาลึกถึงปูชนียบุคคล	ผู้สร้�งคุณูปก�ร

ม�กม�ยต่อประเทศช�ติและ	สศช.	ตอนที่	 ๒	 :	 ความเป็นมาและบทบาทหน้าที่ของสำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ	ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง	ต�มพระร�ชบัญญัติสภ�เศรษฐกิจแห่งช�ติ	พ.ศ.	๒๔๙๓		จนถึงปัจจุบัน	ตอนที่	๓	

:	๖	ทศวรรษ	แห่งการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย	นำ�เสนอเรื่องร�ววิวัฒน�ก�รก�รพัฒน�เศรษฐกิจและสังคม

ของประเทศ	ตั้งแต่ประเทศไทยเริ่มมีก�รจัดทำ�แผนพัฒน�ก�รเศรษฐกิจแห่งช�ติ	ฉบับที่	๑	จนถึงปัจจุบัน		ตอนที่	๔	:	ทิศทางการ

ดำาเนินงานของ	สศช.	ในอนาคต		ตอนที่	๕	:	สาระน่ารู้เกี่ยวกับ	สศช.	รวบรวมเรื่องร�วน่�รู้เกี่ยวกับสภ�พัฒน์ที่น่�สนใจ



	 รายงานประจำาปี	๒๕๕๓ 113
 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ
	 รายงานประจำาปี	๒๕๕๓ 113
 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ

 ๑.๓	 วารสารเศรษฐกิจและสังคม	 เผยแพร่เพื่อสร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับก�รพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศ	อ�ทิ	 คว�มไม่สมดุลของก�รพัฒน�	ก�รเพิ่มผลิตภ�พก�รผลิตและบรรย�ก�ศก�รลงทุนในระดับภูมิภ�คของไทย	 

ก�รลงทุนท�งสังคมเพื่อว�งฐ�นร�กของสังคมไทยให้แข็งแกร่ง	เป็นต้น

 ๑.๔	 จุลสารบทบาทหน้าที่ของสำานักงานฯ	ฉบับภ�ษ�ไทยและภ�ษ�อังกฤษ	 เพื่อใช้สำ�หรับเผยแพร่ประวัติคว�ม

เป็นม�	บทบ�ทหน้�ที่และโครงสร้�งของสำ�นักง�นฯ	แก่ช�วไทยและช�วต่�งประเทศในว�ระโอก�สต่�งๆ

 ๑.๕	 แผ่นพับธนาคารสมอง..ธนาคารแห่งภูมิปัญญา	 เพื่อเผยแพร่กิจกรรมและผลก�รดำ�เนินง�นของวุฒิอ�ส�

ธน�ค�รสมอง

 ๑.๖	 เอกสารเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและธนาคารสมองที่จัดพิมพ์เพิ่มเติม	 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและคว�มรู้คว�ม

เข้�ใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและธน�ค�รสมอง	ไปยังภ�คส่วนต่�งๆ	อย่�งกว้�งขว�ง	

๒.	 สื่อวีดิทัศน	์	อ�ทิ	วีดิทัศน์สำ�หรับก�รประชุมประจำ�ปี	๒๕๕๓	ของ	สศช.	เรื่อง	“ทิศท�งแผนพัฒน�ฯ	ฉบับที่	๑๑”	โดย

นำ�เสนอผลก�รพัฒน�ที่ผ่�นม�	แนวโน้มและทิศท�งก�รพัฒน�ในอน�คต	เพื่อให้ข้อมูลเบื้องต้นอันนำ�ไปสู่ก�รระดมคว�มคิดเห็น

ในก�รประชุม	

๓.	 สื่ออิเล็กทรอนิกส	์	ประกอบด้วย

 ๓.๑	 เว็บไซต์ของ	สศช.	www.nesdb.go.th	นำ�เสนอข้อมูลท�งด้�นก�รพัฒน�เศรษฐกิจ	สังคม	ทรัพย�กรธรรมช�ติ

และสิ่งแวดล้อมของประเทศ	และข้อมูลข่�วส�รก�รดำ�เนินง�นของ	สศช.	อีกทั้งส�ม�รถสืบค้นข้อมูลจ�กห้องสมุดสุริย�นุวัตร

 ๓.๒	 จดหมายข่าวบัญชีประชาชาติ	ร�ย	๓	เดือน	 เผยแพร่ผ่�นเว็บไซต์ของ	สศช.	 เพื่อเผยแพร่คว�มรู้และแนวท�ง

ก�รนำ�สถิติบัญชีประช�ช�ติไปใช้ประโยชน์	คว�มก้�วหน้�ของก�รพัฒน�ง�นด้�นบัญชีประช�ช�ติของประเทศไทย	รวมทั้งรับฟัง

ข้อคิดเห็นจ�กส�ธ�รณะเพื่อปรับปรุงก�รดำ�เนินง�นให้มีประสิทธิภ�พยิ่งขึ้น	

 ๓.๓	 จดหมายข่าวรู้จักบัญชีไทย	 เผยแพร่ผ่�นท�งเว็บไซต์ของ	สศช.	 ในช่วงปี	๒๕๕๓	นำ�เสนอเรื่องเด่นเกี่ยวกับ

สถ�นก�รณ์คว�มเคลื่อนไหวท�งเศรษฐกิจของไทยโดยอิงกรอบแนวคิดหลักจ�กสถิติบัญชีประช�ช�ติ	 รวมทั้งก�รค้นคว้�จ�ก

เอกส�รวิช�ก�ร	บทคว�มที่เกี่ยวข้องต่�งๆ	และเป็นก�รวิเคร�ะห์หรือแสดงคว�มเห็นในเชิงวิช�ก�ร	

 ๓.๔	 จดหมายข่าวรายงานภาวะสังคม	 เผยแพร่ร�ยเดือนและร�ยไตรม�ส	ผ่�นเว็บไซต์ของ	สศช.	 เป็นก�รร�ยง�น

สถ�นก�รณ์ด้�นสังคมในรอบ	๑	เดือนและ	๓	เดือน	รวมทั้งประเด็นท�งสังคมที่น่�สนใจในช่วงนั้นๆ	

๔.	 พิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ	สศช.	จัดตั้งขึ้นสำ�หรับเป็นแหล่งเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องร�ว

เกี่ยวกับก�รพัฒน�ประเทศไทย	ประกอบด้วย	ห้องแสดงชีวประวัติและผลง�นของพระย�สุริย�นุวัตร	นักเศรษฐศ�สตร์คนแรก

ของประเทศไทย	ห้องแสดงวิวัฒน�ก�รของก�รจัดทำ�แผนพัฒน�ฯ	ฉบับที่	๑-๑๐	ห้องแสดงภ�พผู้นำ�องค์กรและบุคคลสำ�คัญที่มี

บทบ�ทในก�รพัฒน�ประเทศ	ห้องเศรษฐกิจพอเพียง	ห้องแสดงประวัติอ�ค�รสุริย�นุวัตร	 	และห้องแสดงวิสัยทัศน์และบทบ�ท

หน้�ที่ของ	สศช.	 ในปัจจุบัน	 โดยในปี	๒๕๕๓	มีผู้เข้�เยี่ยมชมทั้งร�ยบุคคลและเป็นหมู่คณะประม�ณ	๒๒	คณะ	รวมประม�ณ	

๑,๐๐๐	คน	ใกล้เคียงกับปี	๒๕๕๒	ซึ่งมีผู้เข้�เยี่ยมชมประม�ณ	๒๕	คณะรวมประม�ณ	๑,๐๐๐	คน
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๕.	 สื่อมวลชน	 	นอกจ�กก�รผลิตสื่อเผยแพร่ไปยังกลุ่มเป้�หม�ยโดยตรงแล้ว	สศช.	ยังได้เผยแพร่ข้อมูลข่�วส�รไปสู่

ประช�ชนกลุ่มต่�งๆ	อย่�งกว้�งขว�งผ่�นสื่อมวลชน	ทั้งหนังสือพิมพ์	วิทยุ	และโทรทัศน์	

 ๕.๑	 การแถลงข่าว/การจัดทำาข่าวแจกแก่สื่อมวลชน	จัดก�รแถลงข่�วแก่สื่อมวลชนเพื่อสร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจ

เกี่ยวกับผลก�รพัฒน�ด้�นเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่�งต่อเนื่อง	 เพื่อให้สื่อมวลชนนำ�ไปเผยแพร่แก่ส�ธ�รณชนต่อไป	

อ�ทิ	ก�รร�ยง�นผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศร�ยไตรม�ส	ก�รร�ยง�นภ�วะสังคมร�ยไตรม�ส	และก�รแถลงข่�วก�รประชุม

ประจำ�ปี	๒๕๕๓	ของ	สศช.	เป็นต้น

 ๕.๒	 การสัมภาษณ์ผู้บริหาร	สศช.	โดยก�รจัดให้สื่อมวลชนเข้�สัมภ�ษณ์ผู้บริห�ร	สศช.	เกี่ยวกับแนวท�งก�รพัฒน�

ประเทศในเรื่องต่�งๆ	ที่อยู่ภ�ยใต้คว�มรับผิดชอบของ	สศช.	เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่�วส�รที่น่�สนใจสู่ส�ธ�รณชน

๖.	 สื่อบุคคล	สศช.	ได้สร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจในก�รพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมของประเทศผ่�นบุคคล	ดังนี้

 ๖.๑	 การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้มาเยือน	สศช.	 โดยในรอบปี	๒๕๕๓	มีผู้สนใจเข้�ม�ศึกษ�ดูง�น	ณ	สศช.	

ประม�ณ	๑,๐๐๐	คน	ทั้งคณะนักศึกษ�	ข้�ร�ชก�ร	ทห�ร	และนักบริห�ร	จ�กในประเทศและต่�งประเทศ	เพื่อรับฟังก�รบรรย�ย

เกี่ยวกับก�รพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมไทย	ยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�ประเทศต�มแผนฯ	๑๐	แนวคิดทิศท�งก�รจัดทำ�แผนฯ	๑๑	

และปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง	รวมทั้งเข้�เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สุริย�นุวัตรเพื่อก�รพัฒน�ประเทศ	อ�ทิ	คณะผู้เข้�รับก�รอบรม

หลักสูตรวิทย�ลัยก�รทัพเรือ	รุ่นที่	๔๓		คณะผู้เข้�รับก�รอบรมหลักสูตรนักยุทธศ�สตร์ทห�ร	รุ่นที่	๖	 	คณ�จ�รย์และนักศึกษ�

ระดับปริญญ�เอก	หลักสูตรครุศ�สตรดุษฎีบัณฑิต	ส�ข�วิช�ก�รบริห�รจัดก�รก�รศึกษ�	มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏมห�ส�รค�ม		คณะ

เจ้�หน้�ที่สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติประเทศเนป�ล	และคณะนักศึกษ�มห�วิทย�ลัยรังสิตหลักสูตรน�น�ช�ติ	เป็นต้น

 ๖.๒	 การบรรยายแก่หน่วยงาน/องค์กรต่างๆ	ผู้บริห�รระดับสูงและระดับกล�งของ	สศช.	ได้รับเชิญไปบรรย�ยหรือ

อภิปร�ย	เพื่อให้คว�มรู้แก่หน่วยง�น/องค์กรต่�งๆ	ประม�ณ	๑๗๕	ครั้ง	อ�ทิ	สถ�บันระหว่�งประเทศเพื่อก�รค้�และก�รพัฒน�	

เชิญบรรย�ยหัวข้อ	จีนภิวัตน์...ไทยรู้อะไร...ยังต้องรู้อะไร	สถ�บันพระปกเกล้�	 เชิญบรรย�ยเรื่อง	แนวโน้มก�รพัฒน�เศรษฐกิจ

และสังคมของประเทศไทย	เป็นต้น		
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๗.	 สื่อนิทรรศการ	สศช.	ได้จัดทำ�สื่อนิทรรศก�รเพื่อแนะนำ�สำ�นักง�นฯ	และเผยแพร่ผลง�นของ	สศช.	 	 โดย	สศช.	ได้จัด

แสดงและร่วมจัดแสดงบอร์ดดังกล่�วในง�นต่�งๆ	ดังนี้		นิทรรศก�รในก�รประชุมประจำ�ปี	๒๕๕๓	ของ	สศช.	ณ	ศูนย์แสดงสินค้�

และก�รประชุม	อิมแพ็ค	เมืองทองธ�นี	จ.นนทบุรี	เมื่อวันที่	๖	สิงห�คม	๒๕๕๓		นิทรรศก�รในหัวข้อ	“เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง”	

ในง�นวันข้�ร�ชก�รพลเรือนประจำ�ปี	๒๕๕๓	ณ	บริเวณอ�ค�รผู้โดยส�รระหว่�งประเทศ	ท่�อ�ก�ศย�นดอนเมือง	ระหว่�งวันที่	

๑-๔	เมษ�ยน	๒๕๕๓		และนิทรรศก�รเรื่อง	“ก�รประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง”	ในง�นวันคล้�ยวันสถ�ปน�สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี	

ครบรอบปีที่	๗๘	ณ	ทำ�เนียบรัฐบ�ล	เมื่อวันที่	๒๘	มิถุน�ยน	๒๕๕๓

การดำาเนินงานห้องสมุดสุริยานุวัตร

ในปีงบประม�ณ	๒๕๕๓		ห้องสมุดสุริย�นุวัตร	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ	 (สศช.)	 	มี

ภ�รกิจในก�รให้บริก�รข้อมูลหนังสือ	เอกส�รสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิตอลด้�นก�รพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ		เพื่อพัฒน�

ศักยภ�พและประสิทธิผลในก�รปฏิบัติง�นของเจ้�หน้�ที่	สศช.	 ในก�รจัดทำ�ก�รวิจัย	ว�งแผน	กำ�หนดนโยบ�ย	และยุทธศ�สตร์

ก�รพัฒน�	ตลอดจนให้บริก�รแก่หน่วยง�น	องค์กรต่�งๆ	และประช�ชนทั่วไปได้ใช้ประโยชน์ในก�รศึกษ�ค้นคว้�ห�องค์คว�มรู้

ด้�นก�รพัฒน�เศรษฐกิจและสังคม	ที่สำ�คัญๆ	ได้แก่

๑.	 การให้บริการสารสนเทศห้องสมุด	 ได้ดำ�เนินก�รสรรห�ข้อมูล	หนังสือ	ว�รส�ร	 เอกส�รสิ่งพิมพ์	 ง�นวิจัยของ	สศช.	

และหน่วยง�นอื่นๆ		สื่อซีดีรอมที่ทันสมัยไว้ให้บริก�ร

๒.	 การให้บริการสืบค้นรายชื่อหนังสือ	งานวิจัย	ซีดีรอม		ในฐ�นข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์	ผู้ใช้บริก�รทั้งภ�ยในและ

ภ�ยนอกสำ�นักง�นฯ	ส�ม�รถค้นห�ร�ยชื่อเอกส�รได้ที่ห้องสมุด	หรือที่อื่นๆ	ได้อย่�งรวดเร็ว	

๓.	 ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์	 (E-Book)	ห้องสมุดได้จัดทำ�ฐ�นข้อมูลหนังสือและเอกส�รของ	สศช.	 ในลักษณะ	

E-Book	โดยจัดเก็บในรูปแบบของไฟล์	pdf	เพ่ือให้ผู้ใช้บริก�รส�ม�รถสืบค้นร�ยช่ือเอกส�ร	และเปิดอ่�นท้ังเล่ม	โดยไม่ต้องเดินท�ง 

ม�ยังห้องสมุด	

๔.	 ฐานข้อมูลวารสาร	ห้องสมุดได้จัดทำ�ฐ�นข้อมูลว�รส�รสำ�หรับก�รบริห�รจัดก�ร	และอำ�นวยคว�มสะดวกแก่ผู้ใช้

บริก�ร	 โดยเจ้�หน้�ที่ส�ม�รถตรวจสอบร�ยชื่อสม�ชิก	ร�ยชื่อว�รส�ร	สถิติก�รใช้บริก�รว�รส�รต่�งๆ	ของสม�ชิกแต่ละคนได้

จ�กฐ�นข้อมูลได้อย่�งรวดเร็ว		

๕.	 การให้บริการ	ยืม-คืน	หนังสือ	ว�รส�ร	 เอกส�รสิ่งพิมพ์	และง�นวิจัยด้วยระบบบ�ร์โค้ด	 	 เพื่ออำ�นวยคว�มสะดวก

รวดเร็วในก�รให้บริก�ร	รวมถึงก�รให้บริก�รจองหนังสือ	

๖.	 ให้บริการรับสมัครสมาชิก	ทั้งบุคคลภ�ยในและภ�ยนอก	สศช.	และจัดทำ�ฐ�นข้อมูลสม�ชิกสำ�หรับก�รยืม-คืน	เอกส�ร	

สิ่งพิมพ์ต่�งๆ	ของห้องสมุด

๗.	 ให้บริการข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ	สศช.	จ�กหนังสือพิมพ์ร�ยวัน	ร�ยสัปด�ห์	โดยจัดทำ�ในรูปแบบกฤตภ�คข่�ว	(News	

Clipping)	ส่งท�ง	e-mail	 ให้กับผู้บริห�รและเจ้�หน้�ที่	สศช.	ทุกวันทำ�ก�ร	และเผยแพร่ท�งเว็บเพจห้องสมุด	ซึ่งผู้ใช้บริก�ร

ส�ม�รถสืบค้นข่�วที่เกี่ยวข้องกับ	สศช.	ทั้งในปัจจุบันและย้อนหลัง	ได้อย่�งสะดวกรวดเร็ว
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การดำาเนินงานศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร	สศช.

	 สศช.	 ได้ให้บริก�รข้อมูลข่�วส�ร	 เอกส�รสิ่งพิมพ์ต่�งๆ	ของ	สศช.	แก่ประช�ชน	ต�มพระร�ชบัญญัติข้อมูลข่�วส�ร		

พ.ศ.๒๕๔๐	โดยในปีงบประม�ณ	๒๕๕๓		ศูนย์บริก�รข้อมูลข่�วส�ร	สศช.	ได้ดำ�เนินง�นในด้�นต่�งๆ		ดังนี้

๑.	 ด้านการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ	พ.ศ.	๒๕๔๐

	 ๑.๑	 ระเบียบเกี่ยวกับก�รให้บริก�รข้อมูลข่�วส�ร	สำ�นักง�นฯ	ได้ดำ�เนินก�รแก้ไขระเบียบสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร

พัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ	ว่�ด้วยข้อมูลข่�วส�รของร�ชก�ร	พ.ศ.	๒๕๕๓	และประก�ศสำ�นักง�นฯ	เรื่อง	โครงสร้�ง

ก�รจัดองค์กรในก�รดำ�เนินง�น	สรุปอำ�น�จหน้�ที่ที่สำ�คัญ	วิธีก�รดำ�เนินง�นและสถ�นที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่�วส�ร	ของ	

สศช.	พ.ศ.	๒๕๕๓	และได้ประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ�		เล่ม	๑๒๗		ตอนพิเศษ	๑๐๗ง	วันที่				๘		กันย�ยน	๒๕๕๓	หน้�	๙	–	๑๘	

และ	หน้�	๒๔	–	๓๗

	 ๑.๒	 จัดระบบข้อมูลข่�วส�ร	โดยให้ทุกหน่วยง�นในสำ�นักง�นฯ	ดำ�เนินก�รรวบรวม	จัดประเภท	และจัดทำ�ร�ยก�ร

ข้อมูลที่อยู่ในคว�มรับผิดชอบและเผยแพร่ได้	 	และปรับปรุงข่�วส�รให้ทันสมัยทุก	๓	 เดือนเพื่อให้บริก�รได้อย่�งครบถ้วนเป็น

ปัจจุบัน		ตลอดจนเผยแพร่ผ่�นท�งเว็บไซต์ของ	สศช.	ที่	www.nesdb.go.th		เลือกเมนูศูนย์บริก�รข้อมูลข่�วส�ร	สศช.

	 ๑.๓	 จัดทำ�หลักเกณฑ์ก�รขอข้อมูลข่�วส�รและก�รอนุญ�ต	 	 ให้ผู้ใช้บริก�รทำ�หนังสือหรือยื่นคำ�ขอเป็นล�ยลักษณ์

อักษร	พร้อมทั้งแสดงเหตุผลและคว�มจำ�เป็น	

	 ๑.๔	 จัดสถ�นที่ให้บริก�รข้อมูลข่�วส�ร	 	สศช.	 ได้จัดตั้งศูนย์บริก�รข้อมูลข่�วส�ร	ทั้งในส่วนกล�งและส่วนภูมิภ�ค

รวม	๕	แห่ง	 โดยในส่วนกล�งตั้งอยู่ที่ห้องสมุดสุริย�นุวัตร	อ�ค�ร	๔	ชั้น	๒		และส่วนภูมิภ�คที่สำ�นักพัฒน�เศรษฐกิจและสังคม

ภ�คกล�ง	จังหวัดนนทบุรี		ภ�คเหนือ	จังหวัดเชียงใหม่		ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ	จังหวัดขอนแก่น	และภ�คใต้	จังหวัดสงขล�	

๒.	 ด้านการบริหารจัดการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบ

	 ๒.๑	 แต่งตั้งคณะกรรมก�รบริห�รข้อมูลข่�วส�รของ	สศช.(กข.สศช.)	โดยมีเลข�ธิก�ร	สศช.	เป็นที่ปรึกษ�	และมีรอง

เลข�ธิก�ร	สศช.	เป็นประธ�น	กรรมก�รประกอบด้วยผู้อำ�นวยก�รสำ�นักทุกสำ�นัก

	 ๒.๒	 แต่งตั้งเจ้�หน้�ที่ผู้ปฏิบัติง�นที่ศูนย์บริก�รข้อมูลข่�วส�ร	สศช.	รับผิดชอบให้บริก�รข้อมูลและประส�นติดต�ม

ผล	รวมทั้งจัดเก็บสถิติ	สรุปผลก�รใช้บริก�รศูนย์บริก�รข้อมูลข่�วส�รฯ	ร�ยง�นผู้บริห�รอย่�งสมำ่�เสมอ	พร้อมทั้งร�ยง�นต�ม

แบบร�ยง�นก�รติดต�มประเมินผลของหน่วยง�นรัฐ	 ในก�รปฏิบัติต�มพระร�ชบัญญัติข้อมูลข่�วส�รของร�ชก�ร	พ.ศ.	๒๕๔๐	

ในรอบปีงบประม�ณ	๒๕๕๓	ต่อสำ�นักง�นคณะกรรมก�รข้อมูลข่�วส�รของร�ชก�ร	สำ�นักง�นปลัดสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี

	 ๒.๓	 แต่งตั้งผู้ประส�นง�นข้อมูลข่�วส�ร	 เพื่อให้ทุกหน่วยง�นใน	สศช.	ดำ�เนินก�รรวบรวม	จัดประเภท	และจัดทำ�

ร�ยก�รข้อมูลข่�วส�รที่อยู่ในคว�มรับผิดชอบ	ซึ่งส�ม�รถเผยแพร่ได้	และเผยแพร่ชื่อพร้อมหม�ยเลขโทรศัพท์	ท�งเว็บไซต์ของ	

สศช.	เพื่ออำ�นวยคว�มสะดวกแก่ผู้ใช้บริก�รในก�รขอข้อมูล	และเพื่อก�รประส�นก�รปฏิบัติง�นให้มีคว�มถูกต้องและต่อเนื่อง	

๓.	 ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

	 	 ได้พัฒน�และปรับปรุงเว็บเพจให้ครบถ้วน	ถูกต้องสมบูรณ์	และทันสมัย	 เพื่อให้ประช�ชนส�ม�รถดูหรือตรวจ

สอบข้อมูลได้ท�ง	 	www.nesdb.go.th	รวมถึงได้มีก�รพัฒน�วิธีก�รเผยแพร่ข้อมูลโดยเน้นก�รเพิ่มช่องท�งรับข้อมูลข่�วส�ร

ต่�งๆ	เช่น	แผ่นพับ	ป้�ยประก�ศ	บอร์ดประช�สัมพันธ์	เป็นต้น



ส่วนที่	๓
ผลการดำาเนินงานของคณะกรรมการ 
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี

๑.	สศช.	ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการระดับนโยบาย

๒.	สศช.ในฐานะหน่วยงานประสานหลักในคณะกรรมการเศรษฐกิจเอเปค
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ผลการดำาเนินงานของคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายจาก

คณะรัฐมนตรี
บทบ�ทที่สำ�คัญอีกประก�รหนึ่งของ	สศช.	คือก�รได้รับมอบหม�ยจ�กคณะรัฐมนตรี	น�ยกรัฐมนตรี	หรือรัฐบ�ลให้ทำ�หน้�ที่

ในฐ�นะฝ่�ยเลข�นุก�รของคณะกรรมก�รหรือคณะอนุกรรมก�รที่มีน�ยกรัฐมนตรี/รองน�ยกรัฐมนตรี	 เป็นประธ�น	รวมทั้ง 

ภ�รกิจอื่นๆ	ที่คณะรัฐมนตรีมอบหม�ยให้ทำ�เป็นก�รเฉพ�ะกิจ	ในปี	๒๕๕๓	สศช.	มีบทบ�ทสนับสนุนก�รขับเคลื่อน	ก�รดำ�เนินก�ร 

ของคณะกรรมก�ร	อนุกรรมก�ร	ที่น�ยกรัฐมนตรีหรือรองน�ยกรัฐมนตรีเป็นประธ�นในฐ�นะเป็นฝ่�ยเลข�นุก�ร	และเป็น 

หน่วยง�นหลักสรุปได้	ดังนี้

๑.	 สศช.ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการระดับนโยบาย

	 คณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ	

คณะรัฐมนตรี	มีมติเมื่อวันที่	๓๐	ธันว�คม	๒๕๕๒	วันที่	๒๓	มีน�คม	๒๕๕๓	และ	วันที่	๓๑	สิงห�คม	๒๕๕๓		แต่งตั้ง 

คณะกรรมก�รรัฐมนตรีเศรษฐกิจ	(รศก.)		จำ�นวน	๑๙	คน		มีน�ยกรัฐมนตรีเป็นประธ�นกรรมก�ร		และเลข�ธิก�รคณะกรรมก�ร 

พัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ	 เป็นกรรมก�รและเลข�นุก�ร	 	 มีหน้�ท่ีในก�รพิจ�รณ�เสนอแนะ	และกำ�หนดม�ตรก�ร 

และโครงก�รเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจในภ�วะเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี	 	 เพื่อขับเคลื่อนนโยบ�ยรัฐบ�ลไปสู่ก�รปฏิบัติ	ตลอดจนกำ�กับ

ดูแล	 เร่งรัดติดต�ม	แก้ไขปัญห�	และลดขั้นตอนปฏิบัติในก�รดำ�เนินก�รต�มม�ตรก�รและโครงก�รฟื้นฟูเศรษฐกิจในภ�วะ 

เร่งด่วนในปี	๒๕๕๓		คณะกรรมก�ร	รศก.	ได้มีก�รประชุม	๑๓	คร้ัง		มีก�รพิจ�รณ�ข้อคิดเห็น	รวม	๒๖	เร่ือง	เก่ียวกับสถ�นก�รณ์

ด้�นเศรษฐกิจ	ก�รเงิน	และก�รคลังที่ส่งผลกระทบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	ได้แก่	สถ�นก�รณ์ก�รส่งออก	ก�รส่งเสริม

ก�รลงทุนในประเทศและต่�งประเทศ	ก�รป้องกันและแก้ไขปัญห�ร�ค�สินค้�อุปโภคบริโภคที่เพิ่มสูงขึ้น	สถ�นก�รณ์นำ้�เพื่อ

ก�รเกษตรและอุทกภัย	และก�รให้คว�มช่วยเหลือผู้ประสบภัย	 	ก�รพิจ�รณ�แนวท�งและม�ตรก�รเพื่อลดผลกระทบจ�ก

สถ�นก�รณ์ต่�งๆ	 	ก�รเสนอม�ตรก�รให้คว�มช่วยเหลือประช�ชนและผู้ประกอบก�ร	SMEs	และผู้ประกอบก�รท่องเที่ยวที่ได้

รับผลกระทบจ�กคว�มไม่สงบท�งก�รเมือง	 	รวมถึงมีก�รพิจ�รณ�ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับก�รลงทุนโครงสร�้งพื้นฐ�น	ม�ตรก�รและ

โครงก�รต่�งๆ		เพื่อผลักดันให้เกิดคว�มชัดเจน	ทั้งในด้�นก�รดำ�เนินง�น	ก�รลงทุน	และแหล่งเงินงบประม�ณ	ฯลฯ		ซึ่งจะส่งผล

ดีต่อระบบเศรษฐกิจในภ�พรวมของประเทศ	ที่สำ�คัญได้แก่	
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๑.	 รูปแบบการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงบางใหญ่	 –	บางซื่อ	 โดยมีกรอบวงเงินลงทุน

ค่�ง�นระบบรถไฟฟ้�	และขบวนรถไฟฟ้�	จำ�นวน	๑๓,๒๔๓	ล้�นบ�ท	คณะกรรมฯ	มีมติเห็นชอบในหลักก�รให้เอกชนเข้�ร่วม

ลงทุนโครงก�รรถไฟฟ้�ส�ยสีม่วง	ช่วงบ�งใหญ่-บ�งซื่อ	 ในรูปแบบ	PPP	Gross	Cost	 เนื่องจ�กเป็นรูปแบบก�รลงทุนที่ทำ�ให้

ภ�ครัฐมีคว�มยืดหยุ่นในก�รกำ�หนดนโยบ�ยด้�นอัตร�ค่�โดยส�ร	 โครงสร้�งอัตร�ค่�โดยส�ร	และระบบตั๋วโดยส�รร่วม	 เพื่อ

จูงใจให้ประช�ชนใช้บริก�รระบบขนส่งมวลชนเพิ่มม�กขึ้น	รวมทั้งเป็นรูปแบบที่เอกชนส�ม�รถคำ�นวณต้นทุน	คว�มเสี่ยงและ

ผลตอบแทนจ�กก�รลงทุนที่ชัดเจน	ทำ�ให้เกิดก�รแข่งขันด้�นคุณภ�พและร�ค�ในขั้นก�รคัดเลือกเอกชน	รวมทั้งเป็นรูปแบบ 

ที่ส�ม�รถคุ้มครองผู้ใช้บริก�รทั้งในด้�นร�ค�ค่�โดยส�รและระดับคุณภ�พก�รให้บริก�รได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ	

๒.	 แผนการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของการรถไฟแห่งประเทศไทย	ระยะเร่งด่วน	พ.ศ.	๒๕๕๓-๒๕๕๗	คณะกรรมก�รฯ	

มีมติให้คว�มเห็นชอบแผนก�รลงทุนด้�นโครงสร้�งพื้นฐ�นของก�รรถไฟแห่งประเทศไทย	วงเงินรวม	๑๙๕,๘๒๐.๕๐	ล้�นบ�ท	

ประกอบด้วย	

 ๒.๑	 แผนการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของการรถไฟแห่งประเทศไทย	วงเงินลงทุนรวม	๑๗๖,๘๐๘.๒๘	ล้านบาท 

แยกเป็น	(๑)	แผนง�นหรือโครงก�รที่มีคว�มพร้อมและส�ม�รถดำ�เนินก�รได้ทันที	จำ�นวน	๑๑	ร�ยก�ร	วงเงินลงทุนรวม	๘๗,๕๒๙	

ล้�นบ�ท	โดยรัฐรับภ�ระก�รลงทุน	วงเงินรวม	๘๔,๐๒๔	ล้�นบ�ท	และ	ก�รรถไฟแห่งประเทศไทยรับภ�ระก�รลงทุน	วงเงิน

ลงทุนรวม	๓,๕๐๕	ล้�นบ�ท	(๒)	โครงก�รที่จะต้องดำ�เนินก�รศึกษ�คว�มเหม�ะสม	และจัดทำ�ร�ยง�นผลกระทบสิ่งแวดล้อม	เพื่อ

นำ�เสนอคณะรัฐมนตรีพิจ�รณ�ให้คว�มเห็นชอบเป็นร�ยโครงก�ร	จำ�นวน	๑๐	โครงก�ร	วงเงินลงทุนรวม	๘๙,๒๗๙	ล้�นบ�ท	โดย

รัฐรับภ�ระก�รลงทุน	วงเงินรวม	๖๘,๓๑๐	ล้�นบ�ท	และ	รฟท.	รับภ�ระก�รลงทุน	วงเงินลงทุนรวม	๒๐,๙๖๙	ล้�นบ�ท

 ๒.๒	 การก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ	จำ�นวน	๑๑๔	แห่ง	ปีงบประม�ณ	พ.ศ.	๒๕๕๔-๒๕๕๙	ของกรมท�งหลวง	

และกรมท�งหลวงชนบท	วงเงินลงทุน	๑๙,๐๑๒.๕๗	ล้�นบ�ท	โดยรัฐบ�ลรับภ�ระค่�ใช้จ่�ยโครงก�รทั้งหมด	และให้กระทรวง

คมน�คมดำ�เนินก�รปรับแผนก�รก่อสร้�งให้แล้วเสร็จภ�ยในปีงบประม�ณ	พ.ศ.	๒๕๕๗	 โดยประส�นกับสำ�นักงบประม�ณ	 

ในก�รพิจ�รณ�จัดสรรงบประม�ณต�มแผนก�รใช้จ่�ยจริงและคว�มพร้อมในก�รดำ�เนินโครงก�ร

	 	 นอกจ�กนี้	 คณะกรรมก�รฯ	ยังเห็นชอบแผนก�รปฏิรูปโครงสร้�งก�รบริห�รจัดก�รกิจก�รของก�รรถไฟ 

แห่งประเทศไทย	ประกอบด้วย	๓	หน่วยธุรกิจ	 ได้แก่	หน่วยธุรกิจก�รเดินรถ	หน่วยธุรกิจก�รบริห�รทรัพย์สิน	หน่วยธุรกิจ 

ก�รซ่อมบำ�รุง	และ	๑	บริษัทลูก	เพื่อดำ�เนินโครงก�ร	Airport	Rail	Link		โดยก�รรถไฟแห่งประเทศไทยถือหุ้นทั้งหมด	

 ๒.๓	 มาตรการส่งเสริมการใช้นำ้ามัน	E๘๕	คณะกรรมก�รฯ	ได้เห็นชอบม�ตรก�รส่งเสริมก�รใช้นำ้�มัน	E๘๕	โดยให้

กระทรวงก�รคลังกำ�หนดม�ตรก�รจูงใจด้�นภ�ษีแก่รถยนต์	E๘๕	และรับไปดำ�เนินก�รออกประก�ศต�มขั้นตอนและระเบียบที่

เกี่ยวข้องต่อไป	โดยให้พิจ�ณ�ลดอัตร�ภ�ษีสรรพส�มิตรถยนต์	E	๘๕และอ�กรนำ�เข้�รถยนต์สำ�เร็จรูปและชินส่วนรถยนต์	E๘๕	

พร้อมทั้ง	มอบหม�ยให้กระทรวงพลังง�นและกระทรวงอุตส�หกรรม	ร่วมกันพิจ�รณ�แผนก�รสนับสนุนก�รผลิตรถยนต์	E๘๕	 

ในประเทศ	และก�รนำ�เข้�ชิ้นส่วนรถยนต์	 E๘๕	 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนก�รเพิ่มก�รผลิตเอท�นอลสำ�หรับก�รผลิตนำ้�มัน 

แก๊สโซฮอล์ในอน�คต	
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	 ๒.๔	 แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร	(ฉบับท่ี	๒)	 

ของประเทศไทย	พ.ศ.	๒๕๕๒-๒๕๕๖	จ�กปัญห�โครงสร้�งของก�รกำ�กับดูแลกิจก�รโทรคมน�คมในประเทศไทยตั้งแต่ใน

อดีตจนถึงปัจจุบัน	รวมทั้งปัญห�สัญญ�สัมปท�นระบบ	๒	G	ที่ทำ�ให้เกิดปัญห�พัฒน�ก�รให้บริก�รโทรศัพท์เคลื่อนที่สู่ระบบ	๓G	

ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อก�รพัฒน�อุตส�หกรรมโทรคมน�คม	คณะกรรมก�รฯ	จึงได้มีมติให้แต่งตั้งคณะทำ�ง�นพิจ�รณ�แนวท�งก�ร

พัฒน�อุตส�หกรรมโทรคมน�คมต�มแผนแม่บทเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร	(ฉบับที่	๒)	ของประเทศไทย	พ.ศ.	๒๕๕๒-

๒๕๕๖	 เพื่อศึกษ�รูปแบบและคว�มเป็นไปได้ในก�รดำ�เนินก�รที่จะนำ�ไปสู่ก�รแข่งขันในกิจก�รโทรคมน�คมที่เป็นธรรมและ

เสมอภ�ค	ในรูปแบบเดียวกัน	และมีองค์กรกำ�กับดูแลองค์กรเดียว	ทั้งนี้	จะต้องไม่กระทบต่อสิทธิท�งกฎหม�ยที่มีอยู่ต�มสัญญ�

สัมปท�น	และไม่กระทบต่อร�ยได้ของภ�ครัฐที่พึงจะได้	 รวมทั้งก�รใช้ทรัพย์สินของระบบเครือข่�ยโทรคมน�คมให้มีประโยชน์

สูงสุด	

คณะกรรมการรัฐมนตรีพัฒนาพื้นที่พิเศษ	๕	จังหวัดชายแดนภาคใต้	(รชต.)

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่	๑๓	มกร�คม	๒๕๕๒		อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมก�รรัฐมนตรีพัฒน�พื้นที่พิเศษ	๕	จังหวัดช�ยแดน

ภ�คใต้	 (รชต.)	โดยมีน�ยกรัฐมนตรี	 (น�ยอภิสิทธิ์	 	 เวชช�ชีวะ)	เป็นประธ�น		และเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งช�ติ	เป็นเลข�นุก�ร	รวมคณะกรรมก�รทั้งสิ้น	๑๙	คน		มีอำ�น�จหน้�ที่สำ�คัญ	คือ		(๑)	กำ�หนดนโยบ�ย/ม�ตรก�ร	

และพิจ�รณ�ให้คว�มเห็นชอบแผนง�นโครงก�รและก�รจัดตั้งงบประม�ณเพื่อสนับสนุนก�รพัฒน�ในพื้นที่พิเศษ	๕	จังหวัด

ช�ยแดนภ�คใต้	 (สงขล�	สตูล	ปัตต�นี	ยะล�	และนร�ธิว�ส)	 	 (๒)	กำ�กับดูแล	 เร่งรัดติดต�มแก้ไขกฎระเบียบและลดขั้นตอน 

ก�รปฏิบัติต่�งๆ	เพ่ือให้ก�รพัฒน�พ้ืนท่ีพิเศษ	๕	จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้	 เป็นไปต�มนโยบ�ยอย่�งมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภ�พ 

ในปีงบประม�ณ	พ.ศ.๒๕๕๓		คณะรัฐมนตรีมีมติให้คว�มเห็นชอบต�มมติของคณะกรรมก�ร	รชต.	และมอบหม�ยหน่วยง�น 

ที่เกี่ยวข้องรับไปดำ�เนินก�รให้เกิดผลในท�งปฏิบัติได้ต่อไป	ที่สำ�คัญคือ

๑.	 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่	๕	มกร�คม	๒๕๕๓		เห็นชอบก�รปรับเปลี่ยนโครงก�รภ�ยใต้แผนก�รพัฒน�พื้นที่พิเศษ	๕	

จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้	พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๕		 เพื่อให้สอดคล้องกับคว�มต้องก�รของประช�ชนที่ได้จ�กก�รใช้กระบวนก�รจัดเวที

ประช�คมหมู่บ้�นสำ�รวจคว�มต้องก�รของประช�ชน	มีจำ�นวนทั้งสิ้น	๒,๙๐๑	หมู่บ้�น		หมู่บ้�นเป้�หม�ยเร่งด่วน	๖๙๖	หมู่บ้�น	

(หมู่บ้�นในพื้นที่	๕	จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้		แบ่งเป็นหมู่บ้�นในพื้นที่	๓	จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้	ได้แก่	ปัตต�นี	ยะล�	นร�ธิว�ส		

และ	๔	อำ�เภอของสงขล�	ได้แก่	อำ�เภอจะนะ	อำ�เภอเทพ�	อำ�เภอน�ทวี	และอำ�เภอสะบ้�ย้อย		รวม	๑,๓๗๗	หมู่บ้�น		และหมู่บ้�น

ที่คงเหลือในจังหวัดสตูลและจังหวัดสงขล�)	 	ก�รจัดทำ�ประช�คมหมู่บ้�นดังกล่�ว	 	มีผลให้หน่วยง�นที่เกี่ยวข้องด้�นก�รพัฒน�

อ�ชีพทั้งในและนอกภ�คก�รเกษตรต้องปรับเปลี่ยนเป้�หม�ยโครงก�รให้สอดคล้องกับคว�มต้องก�รของประช�ชน	 	รวมทั้ง 

จัดทำ�โครงก�รใหม่ต�มผลก�รประช�คม		รวม	๑๔	โครงก�ร	 	วงเงิน	๑,๐๕๙.๗๖	ล้�นบ�ท		ส่งผลให้กรอบวงเงินงบประม�ณ 

ต�มแผนฯ	ในปี	๒๕๕๓	เพิ่มขึ้นจ�ก	๑๙,๙๑๓.๕๑	ล้�นบ�ท	เป็น	๒๑,๑๙๖.๖๓	ล้�นบ�ท

๒.	 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อ	วันที่	๒๓	มีน�คม	๒๕๕๓		เห็นชอบก�รปรับเปลี่ยนโครงก�รภ�ยใต้แผนก�รพัฒน�พื้นที่พิเศษ	๕	

จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้	ในปีงบประม�ณ	๒๕๕๔		โดยเพิ่มเติมโครงก�รต�มผลก�รประช�คมหมู่บ้�น		รวม	๑๙	โครงก�ร	วงเงิน	

๒,๓๓๕.๙๔	ล้�นบ�ท		และกรอบวงเงินงบประม�ณปี	๒๕๕๔	เพิ่มขึ้นจ�ก	๑๙,๐๙๖.๒๗	ล้�นบ�ท	เป็น	๒๒,๑๗๔.๔๐	ล้�นบ�ท

๓.	 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที	่๑๔	กันย�ยน	๒๕๕๓		มอบหม�ยหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องเร่งรัดก�รดำ�เนินโครงก�รและก�ร 

เบิกจ่�ยงบประม�ณโครงก�รภ�ยใต้แผนก�รพัฒน�พ้ืนท่ีพิเศษ	๕	จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้	ท่ีได้รับก�รจัดสรรงบประม�ณในปี	๒๕๕๓	 

โดยเฉพ�ะหน่วยง�นที่ได้รับงบประม�ณในวงเงินสูงกว่�	๑,๐๐๐	ล้�นบ�ท	 	และมีผลก�รเบิกจ่�ยงบประม�ณในเกณฑ์ตำ่�	

ได้แก่	 กระทรวงมห�ดไทย	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ให้ร�ยง�นผลก�รเบิกจ่�ยงบประม�ณต่อคณะรัฐมนตรีเป็นประจำ� 

ทุกเดือน
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คณะกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก	(กพอ.)

คณะรัฐมนตรีได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมก�รพัฒน�พื้นที่บริเวณช�ยฝั่งทะเลตะวันออก	(กพอ.)	เมื่อวันที่	๓	กุมภ�พันธ์	๒๕๕๒		

ปัจจุบันมีรองน�ยกรัฐมนตรี	 (น�ยไตรรงค์	 	สุวรรณคีรี)	 เป็นประธ�น	 	และ	สศช.	 เป็นฝ่�ยเลข�นุก�ร	 	มีหน้�ที่พิจ�รณ�เสนอ

แนะแนวท�งและม�ตรก�รต่อคณะรัฐมนตรีในก�รพัฒน�และแก้ไขปัญห�ที่เกี่ยวข้องกับก�รพัฒน�พื้นที่บริเวณช�ยฝั่งทะเล

ตะวันออก	กำ�กับ	ดูแล	ประส�น	และเร่งรัดก�รดำ�เนินง�นของหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง		โดยในปี	๒๕๕๓		เน้นก�รแก้ไขปัญห�เร่งด่วน 

ของประช�ชนอย่�งต่อเนื่อง	และก�รว�งระบบก�รพัฒน�และแก้ไขปัญห�ในระยะย�ว	ดังนี้

๑.	 ระยะเร่งด่วน	 	กพอ.	 	 ได้เสนอโครงก�รเร่งด่วนเพื่อยกระดับคุณภ�พชีวิตประช�ชนม�บต�พุด	และบริเวณใกล้เคียง	

รวม	๘	โครงก�ร		วงเงินรวม	๙๐๘	ล้�นบ�ท	(ปี	๒๕๕๓-๒๕๕๕)		โดยเน้นก�รแก้ไขปัญห�สุขภ�พประช�ชนที่อ�จได้รับผลกระทบ

จ�กมลพิษ	ปัญห�ข�ดแคลนนำ้�ประป�	ปัญห�ขยะ	ปัญห�คว�มไม่มั่นใจเรื่องคุณภ�พอ�ก�ศ	นำ้�	 	ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติ

โครงก�ร	ประกอบด้วย		(๑)	โครงก�รขนถ่�ยขยะมูลฝอยออกจ�กบ่อฝังกลบขยะของเทศบ�ลเมืองม�บต�พุด	วงเงิน	๒๗๐	ล้�นบ�ท		 

(๒)	 โครงก�รพัฒน�ศักยภ�พก�รให้บริก�รของโรงพย�บ�ล	ในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ	จังหวัดระยอง	วงเงิน	๒๓๕.๘	ล้�นบ�ท		 

(๓)	 โครงก�รตรวจสุขภ�พและเฝ้�ระวังโรคของประช�ชน	 ในเขตควบคุมมลพิษ	 จังหวัดระยอง	 วงเงิน	๕๘.๘	 ล้�นบ�ท		 

(๔)	โครงก�รก่อสร้�งขย�ยเขตจำ�หน่�ยนำ�้ประป�พ้ืนท่ีอำ�เภอเมืองระยอง	วงเงิน	๑๓๙.๓	ล้�นบ�ท		(๕)	โครงก�รก่อสร้�งปรับปรุงท่อ 

และขย�ยเขตจำ�หน่�ยนำ้�พื้นที่เทศบ�ลเมืองม�บต�พุด	และเทศบ�ลเมืองบ้�นฉ�ง	วงเงิน	๑๗๓.๒	ล้�นบ�ท		(๖)	โครงก�รติดตั้ง

ชุดตรวจวัดส�รอินทรีย์ระเหยง่�ยแบบต่อเนื่อง	(VOCs)	และป้�ยแสดงผลคุณภ�พสิ่งแวดล้อม	วงเงิน	๑๓	ล้�นบ�ท		(๗)	โครงก�ร

ก่อสร้�งสถ�นีตรวจวัดคุณภ�พนำ้�และติดตั้งระบบตรวจวัดคุณภ�พนำ้�แบบอัตโนมัติ	วงเงิน	๒	ล้�นบ�ท		และ	(๘)	โครงก�รจัดตั้ง

ศูนย์เฝ้�ระวังคุณภ�พสิ่งแวดล้อมในชุมชน	วงเงิน	๑๖	ล้�นบ�ท	

๒.	 ระยะยาว	 	 กพอ.	 ได้มีมติเพื่อแก้ปัญห�ในพื้นที่ม�บต�พุดและจังหวัดระยองอย่�งยั่งยืน	ประกอบด้วย	 	 (๑)	ก�ร

กำ�หนดกรอบก�รพัฒน�และแก้ไขปัญห�ม�บต�พุด		โดยเน้นก�รสร้�งสมดุลและยึดหลักก�รมีส่วนร่วมของทุกภ�คส่วน	ด้วยก�ร

ประยุกต์ใช้แนวคิดเขตอุตส�หกรรมเชิงนิเวศเป็นเครื่องมือในก�รพัฒน�เขตอุตส�หกรรมจังหวัดระยอง		 (๒)	ก�รปรับปรุงผังเมือง

รวมม�บต�พุด	 เพื่อเพิ่มพื้นที่กันชนระหว่�งชุมชนและอุตส�หกรรม	ต�มข้อเรียกร้องของประช�ชน		 (๓)	ก�รจัดทำ�แนวท�งก�ร

จัดก�รประช�กรแฝงจังหวัดระยอง	เพื่อประโยชน์ในก�รจัดบริก�รส�ธ�รณะที่สอดคล้องกับคว�มเป็นจริง		(๔)	โครงก�รก่อสร้�ง	

ICD	แห่งที่	๒		และ	(๕)	โครงก�รท�งหลวงพิเศษช่วงพัทย�-ม�บต�พุด	เป็นต้น
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คณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ	

น�ยกรัฐมนตรีได้ลงน�มในระเบียบสำ�นักน�ยกรัฐมนตรีว่�ด้วยก�รพัฒน�ระบบก�รบริห�รจัดก�รขนส่งสินค้�และบริก�ร

ของประเทศ	พ.ศ.	๒๕๕๒		และประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ�	เม่ือวันท่ี	๒๒	พฤษภ�คม	๒๕๕๒		เพ่ือกำ�หนดกระบวนก�รดำ�เนินง�น 

ขับเคลื่อนแผนยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�ระบบโลจิสติกส์ของประเทศ	 	 และแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ	 (กบส.)	 ให้มีคว�มถ�วรเป็นครั้งแรก	ประกอบด้วยคณะกรรมก�รรวม	๒๔	คน		

โดยมีน�ยกรัฐมนตรีเป็นประธ�น	 	 รองน�ยกรัฐมนตรี	 (น�ยไตรรงค์	 สุวรรณคีรี)	 เป็นรองประธ�น	 	 และรองเลข�ธิก�ร 

คณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ	(น�ยอ�คม	เติมพิทย�ไพสิฐ)	เป็นกรรมก�รและเลข�นุก�ร		ทำ�หน้�ท่ีเป็นกลไก 

หลักในก�รกำ�กับนโยบ�ย	ขับเคลื่อนแผนยุทธศ�สตร์ฯ	ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม	และติดต�มประเมินผลก�รพัฒน�ระบบโลจิสติกส์

อย่�งต่อเนื่อง	 	 เพื่อยกระดับคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันของประเทศได้อย่�งยั่งยืนทั้งในระดับภูมิภ�คและระดับโลก	 	 โดยในปี	

๒๕๕๓		คณะกรรมก�รฯ	ได้ให้คว�มเห็นชอบ		

๑.	แนวท�งก�รพัฒน�ระบบ	National	Single	Window	ของประเทศและมอบหม�ยให้กรมศุลก�กรและหน่วยง�นที่

เกี่ยวข้อง	กำ�หนดดัชนีชี้วัดผลก�รดำ�เนินง�นของแผนปฏิบัติก�ร	National	Action	Plan	เป็นร�ยปี		โดยให้ส�ม�รถพัฒน�ระบบ	

National	Single	Window		เพื่อเชื่อมโยงกับระบบ	ASEAN	Single	Window	ได้ในปี	๒๕๕๘		

๒.	แนวท�งที่จะสนับสนุนก�รพัฒน�ท่�เรือนำ้�ลึกทว�ยของสหภ�พพม่�ซึ่งมีศักยภ�พในก�รพัฒน�ทั้งในด้�นก�ยภ�พและ

ก�รพัฒน�พื้นที่หลังท่�ที่ส�ม�รถรองรับก�รขย�ยฐ�นอุตส�หกรรมของไทยในระยะย�ว		โดยเฉพ�ะอุตส�หกรรมปิโตรเคมี	เหล็ก

และเหล็กกล้�	และย�นยนต์		และมีศักยภ�พที่จะเชื่อมโยงโครงข่�ยก�รขนส่งในระดับภูมิภ�คได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ		

๓.	ก�รปรับรูปแบบก�รพัฒน�ท่�เรือนำ้�ลึกป�กบ�ร�ของไทยให้ส�ม�รถรองรับก�รขนส่งสินค้�ในพื้นที่ภ�คใต้	 	 และ

สนับสนุนก�รท่องเที่ยวในพื้นที่ภ�คใต้ได้ด้วย	 	 โดยต้องให้คว�มสำ�คัญลำ�ดับสูงในก�รป้องกันผลกระทบด้�นสิ่งแวดล้อมและก�ร

ยอมรับของประช�ชนในพื้นที่		

๔.	แต่งตั้งคณะอนุกรรมก�ร	๓	ชุด	ซึ่งแต่ละชุดมีผลก�รดำ�เนินง�นที่สำ�คัญ	ดังนี้

	 ๔.๑	 คณะอนุกรรมก�รพัฒน�ระบบโลจิสติกส์อุตส�หกรรม	โดยมีปลัดกระทรวงอุตส�หกรรมเป็นประธ�นอนุกรรมก�ร	

และมีกรมพัฒน�อุตส�หกรรมพื้นฐ�นและก�รเหมืองแร่เป็นฝ่�ยเลข�นุก�ร	รับทร�บผลก�รดำ�เนินง�นที่เกี่ยวข้องกับก�รพัฒน�

ระบบโลจิสติกส์อุตส�หกรรมที่ผ่�นม�	 	และพิจ�รณ�ร่�งแผนแม่บทก�รพัฒน�ระบบโลจิสติกส์อุตส�หกรรมของประเทศไทย	

พ.ศ.	๒๕๕๕-๒๕๕๙		เพื่อนำ�เสนอคณะกรรมก�ร	กบส.	

	 ๔.๒	 คณะอนุกรรมก�รพัฒน�ระบบโลจิสติกส์ก�รเกษตร	 	 โดยมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธ�น

อนุกรรมก�ร		และมีสำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตรเป็นฝ่�ยเลข�นุก�ร		ขณะนี้อยู่ระหว่�งจัดทำ�แนวท�งก�รดำ�เนินง�นเพื่อยกร่�ง

แผนแม่บทก�รพัฒน�ระบบโลจิสติกส์สำ�หรับสินค้�เกษตรสำ�คัญต่อไป

	 ๔.๓	 คณะอนุกรรมก�รก�รเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณ�ก�รสำ�หรับก�รนำ�เข้�ก�รส่งออก	และโลจิสติกส์	 	 โดยมีปลัด

กระทรวงก�รคลังเป็นประธ�นอนุกรรมก�ร	 	และมีกรมศุลก�กรเป็นฝ่�ยเลข�นุก�ร	 	รับทร�บผลก�รดำ�เนินง�นพัฒน�ระบบ	

NSW		และก�รจัดทำ�ร่�งแผนปฏิบัติก�รสำ�หรับก�รพัฒน�ระบบ	NSW	ของประเทศ	(NSW	National	Action	Plan)	พ.ศ.๒๕๕๓-

๒๕๕๘	 	และได้มีมติให้จัดตั้งคณะทำ�ง�นเพื่อพิจ�ณ�ก�รปรับปรุงกฎหม�ยที่เกี่ยวข้องโดยมีผู้แทนสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร

กฤษฎีก�เป็นประธ�น		ขณะนี้อยู่ระหว่�งพิจ�รณ�ก�รจัดสรรงบประม�ณประจำ�ปี	๒๕๕๔	ต�มแผนปฏิบัติก�รฯ		
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คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ

คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ	 (กรอ.)	จัดตั้งขึ้นต�มมติคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	๑๓	

มกร�คม	๒๕๕๒	โดยมีน�ยกรัฐมนตรีเป็นประธ�น	รองน�ยกรัฐมนตรี	 รัฐมนตรี	หัวหน้�หน่วยง�นด้�นเศรษฐกิจ	และผู้แทน

ภ�คเอกชน	 เป็นกรรมก�ร	และเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติเป็นกรรมก�รและเลข�นุก�ร	 

ทำ�หน้�ที่พิจ�รณ�และเสนอแนะแนวท�งและม�ตรก�รต่อคณะรัฐมนตรีในก�รแก้ไขปัญห�และอุปสรรคท�งเศรษฐกิจ	ก�รค้�	

ก�รลงทุนของภ�คเอกชน	เพื่อให้ภ�คเอกชนร่วมกับภ�ครัฐในก�รขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เจริญเติบโตและส�ม�รถแข่งขันได้อย่�ง

มีประสิทธิภ�พและยั่งยืน	โดยในปีงบประม�ณ	พ.ศ.	๒๕๕๓	ได้มีก�รประชุมรวม	๘	ครั้ง	มีก�รห�รือในว�ระสำ�คัญต่�งๆ	ที่เป็น 

ข้อเสนอของภ�คเอกชน	รวม	๖๔	ว�ระ	และมีหล�ยเรื่องที่คณะกรรมก�ร	กรอ.	 ได้นำ�เสนอคณะรัฐมนตรีพิจ�รณ�อนุมัติเป็น 

มติคณะรัฐมนตรี	ซึ่งบ�งเรื่องกำ�ลังอยู่ระหว่�งดำ�เนินก�ร	และเรื่องที่มีผลในท�งปฏิบัติแล้ว	ดังนี้

๑.	 การจัดตั้งกลไกรองรับการดำาเนินงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ	 เช่น	ก�รแต่งตั้งคณะทำ�ง�นร่วมภ�ครัฐและเอกชนเพื่อ

พิจ�รณ�แก้ไขปัญห�ของอุตส�หกรรมแปรรูปไม้ย�งพ�ร�	และคณะทำ�ง�นร่วมภ�ครัฐและเอกชนเพื่อพิจ�รณ�แนวท�งก�ร

ยกเลิกอัตร�ก�รนำ�เงินเข้�กองทุนอ้อยและนำ้�ต�ลทร�ย	เป็นต้น

๒.	 การส่งเสริมและให้ความช่วยเหลืออุตสาหกรรมท่องเที่ยว	 เช่น	แนวท�งก�รพัฒน�แหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภ�พของ

ประเทศ	ม�ตรก�รฟื้นฟูด้�นก�รท่องเที่ยวและก�รให้คว�มช่วยเหลือผู้ประกอบก�รธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจ�กวิกฤต

ปัญห�ท�งก�รเมืองภ�ยในประเทศ	แนวท�งและม�ตรก�รให้คว�มช่วยเหลือผู้ประกอบก�รอุตส�หกรรมท่องเที่ยวไทยจ�กคว�ม

ขัดแย้งท�งก�รเมือง	เป็นต้น

๓.	 การส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรม	 เช่น	ก�รแก้ไข	พ.ร.บ.ป่�ไม้	พ.ศ.	๒๔๘๔	ก�รแก้ไขปัญห�

อุตส�หกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ย�งพ�ร�	ก�รแก้ไขปัญห�นำ้�ต�ลทร�ย	โควต�	ก.	และ	ค.	ก�รพัฒน�เศรษฐกิจอุตส�หกรรมและ

ชุมชนอย่�งยั่งยืน	ม�ตรก�รเร่งด่วนและม�ตรก�รเสริมเพื่อส่งเสริมก�รลงทุนในอุตส�หกรรมพล�สติกชีวภ�พในประเทศไทย	

เป็นต้น

๔.	 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการค้าและบริการ	 เช่น	 ก�รทบทวนก�รใช้ประโยชน์จ�กคว�มตกลงก�รค้�เสรี	

ก�รแก้ไขปัญห�ก�รใช้ระบบจัดซื้อจัดจ้�งด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์	(e	-	Auction)	

แนวท�งแก้ไขปัญห�ที่เป็นอุปสรรคต่อก�รพัฒน�กองเรือพ�ณิชย์ไทย	ก�รสนับสนุนก�รเปิดเส้นท�งบิน	สุวรรณภูมิ-ลำ�ป�ง-

สุวรรณภูมิ	และก�รขย�ยท�งวิ่งท่�อ�ก�ศย�นตรัง	แนวท�งก�รแก้ไขปัญห�ก�รยกเลิกเที่ยวบินประจำ�ของส�ยก�รบินที่ได้รับ

อนุญ�ต	และแนวท�งพัฒน�และใช้ประโยชน์ท่�อ�ก�ศย�นภูมิภ�ค	ก�รเร่งรัดก�รพัฒน�ระบบ	National	Single	Window	

(NSW)	ของประเทศไทย	เป็นต้น

๕.	 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการลงทุน	 เช่น	 แนวท�งคว�มร่วมมือเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญห�มลพิษในพื้นที่

ม�บต�พุดและพื้นที่ใกล้เคียง	ก�รจัดตั้งศูนย์ประส�นก�รบริก�รนักลงทุน	 (OSOS)	ก�รทบทวนมติคณะรัฐมนตร	ี เมื่อวันที่	๒๘	

กรกฎ�คม	๒๕๕๒	เรื่องก�รทำ�สัญญ�ระหว่�งรัฐกับเอกชน	(อนุญ�โตตุล�ก�ร)	ก�รเร่งรัดออกกฎหม�ยประกอบรัฐธรรมนูญแห่ง

ร�ชอ�ณ�จักรไทย	พ.ศ.	๒๕๕๐	ม�ตร�	๑๙๐	วรรคห้�	เป็นต้น

๖.	 การแก้ไขปัญหาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจส่วนรวม	 เช่น	ก�รสนับสนุนผลก�รสัมมน�หอก�รค้�ทั่วประเทศ	ครั้งที่	๒๗

	ผลก�รประชุมรัฐมนตรีเอเปค	ครั้งที่	๒๑	ผลก�รสัมมน�เรื่อง	“Thailand’s	Investment	Environment:	Looking	Forward”	 

ผลกระทบท�งก�รเมืองต่อภ�วะเศรษฐกิจของประเทศไทย	แนวท�งก�รฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย	ม�ตรก�รช่วยเหลือ 

และฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจ�กอุทกภัย	ก�รให้ภ�คเอกชนเข้�ม�มีส่วนร่วมในก�รแก้ปัญห�และก�รพัฒน�ประเทศ	เป็นต้น

คณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ		

สศช.	 ในฐ�นะฝ่�ยเลข�นุก�รร่วมคณะกรรมก�รพัฒน�เกษตรอินทรีย์แห่งช�ติ	 ที่มีรองน�ยกรัฐมนตรี	 (พลตรีสนั่น	 

ขจรประศ�สน์)	เป็นประธ�นฯ	ได้สนับสนุนก�รขับเคลื่อนก�รดำ�เนินก�รต�มแผนปฏิบัติก�รพัฒน�เกษตรอินทรีย์แห่งช�ติ	ภ�ยใต ้

แผนยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�เกษตรอินทรีย์แห่งช�ติ	ฉบับที่	๑	 (พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๔)	ผ่�นก�รดำ�เนินง�นของคณะอนุกรรมก�ร 

ที่เกี่ยวข้องทั้ง	๓	คณะ	คือ			(๑)	คณะอนุกรรมก�รบริห�รจัดก�รองค์คว�มรู้และนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์			(๒)	คณะอนุกรรมก�ร
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พัฒน�ก�รผลิตและก�รตล�ดเกษตรอินทรีย์	 	 	 และ	 (๓)	 คณะอนุกรรมก�รพัฒน�ระบบม�ตรฐ�นเกษตรอินทรีย์	 ซึ่งได้มี 

ก�รดำ�เนินก�รที่สำ�คัญ	คือ	 	ก�รให้ก�รสนับสนุนง�นวิจัยและพัฒน�เพื่อสร้�งองค์คว�มรู้และนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ทั้งห่วงโซ่

อุปท�น	 	ก�รจัดทำ�ฐ�นข้อมูลและง�นวิจัยด้�นเกษตรอินทรีย์อย่�งเป็นระบบ		ก�รกำ�หนดม�ตรฐ�นเกษตรอินทรีย์เชิงพ�ณิชย์

เป็นม�ตรฐ�นกล�งของประเทศที่สอดคล้องกับม�ตรฐ�นส�กล	 	และ	ก�รจัดทำ�โครงก�รบูรณ�ก�รก�รพัฒน�เกษตรอินทรีย์	 

พ.ศ.	๒๕๕๓-๒๕๕๕		รวมท้ัง	ก�รปรับรวมคณะอนุกรรมก�รพัฒน�ก�รผลิตและก�รตล�ดเกษตรอินทรีย์	และคณะอนุกรรมก�รพัฒน� 

ระบบม�ตรฐ�นเกษตรอินทรีย์	ภ�ยใต้ชื่อ	คณะอนุกรรมก�รพัฒน�ก�รผลิต	ก�รตล�ด	และม�ตรฐ�นเกษตรอินทรีย์	 เพื่อให้เกิด 

ก�รบูรณ�ก�รแผนง�นโครงก�รพัฒน�ด้�นก�รผลิต	ก�รตล�ด	และม�ตรฐ�นเกษตรอินทรีย์ต�มเป้�หม�ยที่คณะกรรมก�รพัฒน�

เกษตรอินทรีย์แห่งช�ติกำ�หนด

คณะกรรมการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน	(กพบ.)	

คณะกรรมก�รพัฒน�คว�มร่วมมือท�งเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้�น	มีน�ยกรัฐมนตรี	 (น�ยอภิสิทธิ์	 เวชช�ชีวะ)	 เป็น

ประธ�น		สศช.	และกระทรวงก�รต่�งประเทศ	เป็นฝ่�ยเลข�นุก�รร่วม		ในปี	๒๕๕๓	ได้มีมติที่สำ�คัญ	ได้แก่	ก�รให้คว�มเห็นชอบ 

ก�รให้คว�มช่วยเหลือ	๓	โครงก�รใหม่แก่ประเทศเพ่ือนบ้�น	รวมวงเงินประม�ณ	๔,๒๐๐	ล้�นบ�ท		ได้แก่		(๑)	เส้นท�งหม�ยเลข	๑๑	 

ใน	สปป.ล�ว	วงเงินประม�ณ	๑,๔๐๐	ล้�นบ�ท	เป็นเงินกู้เงื่อนไขผ่อนปรน		(๒)	เส้นท�งรถไฟท่�น�แล้ง-เวียงจันทน์	ในสปป.ล�ว	

วงเงินประม�ณ	๑,๖๕๐	ล้�นบ�ท	เป็นเงินกู้เงื่อนไขผ่อนปรน		 (๓)	ก�รพัฒน�เส้นท�ง	EWEC	ฝั่งตะวันตกเชื่อมโยงสหภ�พพม่�	

วงเงินประม�ณ	๑,๑๖๖	ล้�นบ�ท	เป็นเงินให้เปล่�	ประกอบด้วย	๓	โครงก�รย่อย	ได้แก่		โครงก�รพัฒน�ถนนเมียวดี-กอกะเรก	 

ซึ่งเป็นก�รก่อสร้�งเส้นท�งใหม่	 (เชิงเข�ตะน�วศรี-กอกะเรก)	๒๘.๖๐	กม.	และซ่อมแซมเส้นท�งเดิม	 (เมียวดี-เชิงเข�ตะน�วศรี)	

๑๘	กม.	และโครงก�รซ่อมแซมสะพ�นมิตรภ�พไทย-พม่�	แห่งที่	๑	ข้�มแม่นำ้�เมย			โดย	สศช.	มีบทบ�ทในก�รดำ�เนินง�นผลักดัน	 

ประส�นก�รขับเคลื่อนที่สำ�คัญๆ	สรุปได้ดังนี้

๑.	 การดำาเนินงานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นำ้าโขง	 สศช.	 ได้รับมอบหม�ยให้ทำ�หน้�ที่

ในฐ�นะฝ่�ยเลข�นุก�ร	และหน่วยง�นประส�นหลักระดับช�ติของไทย	ในก�รขับเคล่ือนก�รดำ�เนินง�นคว�มร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้�น 

ผ่�นกลไกคว�มร่วมมือ	๒	กรอบคว�มร่วมมือ	 ได้แก่	แผนง�นก�รพัฒน�คว�มร่วมมือท�งเศรษฐกิจในอนุภูมิภ�คลุ่มแม่นำ้�โขง	 

๖	ประเทศ	 (GMS)	และกรอบคว�มร่วมมือประเทศลุ่มแม่นำ้�โขงและญี่ปุ่นด้�นเศรษฐกิจและอุตส�หกรรม	 (Mekong	 Japan	 

Economic	and	Industry	Cooperation)	โดยมีบทบ�ทในก�รผลักดันก�รกำ�หนดนโยบ�ยและยุทธศ�สตร์	ติดต�มก�รดำ�เนินง�น 

ที่ผูกพันไว้	 และให้คว�มช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้�น	 โดยเฉพ�ะก�รพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�น	 เพื่อเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถ 

ในก�รแข่งขันของไทย	ลดช่องว่�งก�รพัฒน�ระหว่�งไทยและประเทศเพื่อนบ้�น	และเตรียมคว�มพร้อมของประเทศลุ่มแม่นำ้�โขง 

ในก�รเข้�สู่ประช�คมอ�เซียน	

 ๑.๑	 การขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างไทยและประเทศเพื่อนบ้านในนโยบายระดับสูง	 	สศช.	 ได้นำ�ผลก�ร

ดำ�เนินง�นคว�มร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้�นในอนุภูมิภ�คลุ่มแม่นำ้�โขง	 เข้�สู่ก�รพิจ�รณ�ของที่ประชุม	กพบ.	และที่ประชุม

คณะรัฐมนตรี	โดยสรุปได้	ดังนี้		
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  ๑)	 การประชุมระดับรัฐมนตรี	๖	ประเทศลุ่มแม่นำ้�โขง	ครั้งที่	๑๖	 	ณ	กรุงฮ�นอย	ส�ธ�รณรัฐสังคมนิยม

เวียดน�ม	ระหว่�งวันที่	๑๙-๒๐	สิงห�คม	๒๕๕๓		รัฐมนตรีทั้ง	๖	ประเทศได้ร่วมห�รือและกำ�หนดแนวท�งก�รพัฒน�คว�มร่วมมือ 

ในทศวรรษหน้�	และมีมติเห็นชอบแผนก�รดำ�เนินง�น	๖	ด้�น	 	ซึ่งจะเป็นกรอบแนวท�งคว�มร่วมมือที่สำ�คัญของแผนง�น	 

GMS	ในอน�คต	ได้แก่	 	 (๑)	กรอบยุทธศ�สตร์เส้นท�งรถไฟในอนุภูมิภ�ค		 (๒)	แผนปฏิบัติก�รด้�นก�รอำ�นวยคว�มสะดวกก�ร

ค้�และก�รขนส่งข้�มพรมแดน		 (๓)	 โครงก�รส่งเสริมพลังง�นทดแทน	เชื้อเพลิงสะอ�ดและก�รใช้พลังง�นอย่�งมีประสิทธิภ�พ		

(๔)	แผนสนับสนุนคว�มร่วมมือด้�นเกษตร	ระยะที่	๒	 (ปี	๒๕๕๔-๒๕๕๘)	 	 (๕)	กรอบทิศท�งก�รดำ�เนินง�นแผนง�นหลักด้�น 

สิ่งแวดล้อม	ระยะที่	๒		และ	(๖)	ยุทธศ�สตร์และแผนปฏิบัติก�รก�รพัฒน�แนวพื้นที่พัฒน�เศรษฐกิจตอนใต้	

  ๒)	 การประชุมระดับรัฐมนตรีประเทศลุ่มแม่นำ้าโขงและญี่ปุ่นด้านเศรษฐกิจ	 ครั้งที่	 ๒	ณ	 เมืองด�นัง	

ส�ธ�รณรัฐสังคมนิยมเวียดน�ม	เมื่อวันที่	๒๖	สิงห�คม	๒๕๕๓		โดยรัฐมนตรีประเทศลุ่มแม่นำ้�โขงและญี่ปุ่น	ได้มีมติเห็นชอบแผน

ปฏิบัติก�รคว�มร่วมมือด้�นเศรษฐกิจและอุตส�หกรรมระหว่�งลุ่มแม่นำ้�โขงกับญี่ปุ่น	ประกอบด้วยก�รดำ�เนินง�น	๔	ด้�น	ได้แก่		

(๑)	ก�รพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�นเพื่อเชื่อมโยงตล�ดนอกภูมิภ�ค		 (๒)	ก�รอำ�นวยคว�มสะดวกก�รค้�และพัฒน�ระบบโลจิสติกส์		

(๓)	ก�รพัฒน�ศักยภ�พวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม	 (SME)	และภ�คอุตส�หกรรม		 (๔)	ก�รขย�ยศักยภ�พอุตส�หกรรม

บริก�รและอุตส�หกรรมใหม่ของอนุภูมิภ�ค	และได้นำ�แผนปฏิบัติก�รฯ	 เสนอต่อที่ประชุมระดับผู้นำ�ประเทศลุ่มแม่นำ้�โขง-ญี่ปุ่น	

ในวันที่	๒๙	ตุล�คม	๒๕๕๓		ทั้งนี้	 ไทยได้สนับสนุนแผนปฏิบัติก�รและผลักดันโครงก�รให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็วเพื่อช่วยเพิ่ม

ร�ยได้	และพัฒน�คว�มเป็นอยู่ที่ดีแก่ประช�ชนในอนุภูมิภ�คได้ในระยะเวล�สั้น	ผ่�นคว�มช่วยเหลือของญี่ปุ่นและไทย	

 ๑.๒	 การผลักดันความร่วมมือกับภาคีการพัฒนาในระดับระหว่างประเทศ	 	สศช.	ร่วมกับประเทศสม�ชิกประเทศ

ลุ่มแม่นำ้�โขงอื่น	ผลักดันคว�มร่วมมือกับภ�คีก�รพัฒน�ในระดับระหว่�งประเทศ	ได้แก่	ส�ธ�รณรัฐเก�หลี	และประเทศญี่ปุ่น	

ดังนี้		

  ๑)	 การประชุมเวทีหารือเพื่อการพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มแม่นำ้าโขง	ครั้งที่	๖	 	ณ	กรุงโซล	ส�ธ�รณรัฐเก�หลี	

ระหว่�งวันท่ี	๖-๙	กันย�ยน	๒๕๕๓		ประกอบด้วย	ก�รห�รือระดับพหุภ�คีของเจ้�หน้�ท่ีอ�วุโส	๖	ประเทศลุ่มแม่นำ�้โขง	กับภ�ครัฐ 

และเอกชนของเก�หลี	 เพื่อพัฒน�แผนง�น	GMS	ในด้�นโครงสร้�งพื้นฐ�น	พลังง�น	สิ่งแวดล้อม	และโทรคมน�คม	รวมถึงก�ร

ห�รือระดับทวิภ�คีระหว่�งรัฐมนตรี	GMS	ของไทย	กับรัฐมนตรีกระทรวงยุทธศ�สตร์และก�รคลังของส�ธ�รณรัฐเก�หลี	ซึ่งมี

คว�มสนใจร่วมมือกับไทยในก�รพัฒน�พลังง�นสะอ�ด	สิ่งแวดล้อม	โครงสร้�งพื้นฐ�นเพื่อก�รขนส่ง	และร่วมเป็นภ�คีก�รพัฒน�

เพื่อลดช่องว่�งในกลุ่ม	GMS	 ไทยส่งเสริมให้นักลงทุนเก�หลีม�ลงทุนเพิ่มเติมในส�ข�ย�นยนต์และชิ้นส่วน	และแลกเปลี่ยน 

องค์คว�มรู้และประสบก�รณ์เพิ่มเติมจ�กเก�หลีในเรื่องก�รพัฒน�เศรษฐกิจสร้�งสรรค์	และอุตส�หกรรมวัฒนธรรม	

  ๒)	 การประชุมหารือร่วมระดับรัฐมนตรีและภาคเอกชนกรอบความร่วมมือประเทศลุ่มแม่นำ้าโขงและญี่ปุ่น	

ครั้งที่	๑		ณ	เมืองด�นัง	ส�ธ�รณรัฐสังคมนิยมเวียดน�ม	เมื่อวันที่	๒๕-๒๖	สิงห�คม	๒๕๕๓		โดยภ�คเอกชนเสนอให้ภ�ครัฐของ

ประเทศลุ่มแม่นำ้�โขง-ญี่ปุ่น	สนับสนุนก�รค้�ก�รลงทุนในอนุภูมิภ�ค	 โดย	 	 (๑)	 เร่งพัฒน�เส้นท�งคมน�คมที่ยังไม่สมบูรณ์ต�ม

แนวพื้นที่พัฒน�เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก	และตอนใต้	ก�รพัฒน�เส้นท�งรถไฟ	พัฒน�ท่�เรือฝั่งอันด�มัน	และทะเลจีนใต้	
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เช่น	ทว�ย	ระนอง		(๒)	เร่งขับเคลื่อนก�รอำ�นวยคว�มสะดวกก�รขนส่งข้�มพรมแดน	ทั้งเรื่องก�รเดินรถข้�มพรมแดน	ลดคว�ม

ซับซ้อนของเอกส�ร	และลดเวล�กระบวนก�รผ่�นแดนให้เหลือเพียง	๕	น�ที	และขอให้ศุลก�กรขย�ยเวล�ปฏิบัติง�นตลอด	๒๔	

ชั่วโมง	 	 (๓)	ก�รช่วยเหลือ	SMEs	 เพื่อเพิ่มคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน	และก�รเข้�ถึงแหล่งเงิน	 	 (๔)	 เพิ่มคว�มส�ม�รถในก�ร

แข่งขันและประสิทธิภ�พก�รผลิตในภ�คบริก�รและอุตส�หกรรมใหม่		และ	(๕)	เรื่องอื่นๆ	เช่น	ก�รปรับปรุงระบบก�รแลกเปลี่ยน

เงินตร�ในอนุภูมิภ�คและก�รใช้สกุลเงินท้องถิ่นสำ�หรับก�รค้�ช�ยแดน	โดยไทยได้ตอบรับข้อเสนอของภ�คเอกชน	โดยเฉพ�ะ

ก�รพัฒน�ก�รขนส่งหล�ยรูปแบบทั้งรถไฟและท่�เรือ	ก�รเร่งรัดอำ�นวยคว�มสะดวกก�รขนส่งข้�มพรมแดน	และก�รดำ�เนินง�น 

ศุลก�กร	๒๔	ชม.	 สนับสนุนก�รจัดตั้งกองทุนพัฒน�วิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม	 (SMEs	Development	 Fund)	 

โดยเร็ว	และขอให้ญี่ปุ่นช่วยพัฒน�ผลิตภ�พของอุตส�หกรรมที่มีศักยภ�พในอนุภูมิภ�ค	รวมถึงก�รถ่�ยทอดแนวท�งก�รพัฒน�

อุตส�หกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 ๑.๓	 การเตรียมแนวทางการพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อรองรับการดำาเนินงานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน  

ประกอบด้วย

  ๑)	 การสำารวจพื้นที่ท่าเรือทวายและมะริดในสหภาพพม่า	 	สศช.	 ร่วมกับหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องเดินท�งไป

สำ�รวจพื้นที่เมืองทว�ย	มะริด	 เก�ะสอง	และระนอง	ระหว่�งวันที่	๑๙-๒๑	มิถุน�ยน	๒๕๕๓		และนำ�เสนอผลก�รสำ�รวจและ 

ข้อเสนอเชิงยุทธศ�สตร์เข้�สู่ก�รประชุมคณะกรรมก�ร	พัฒน�ระบบก�รบริห�รจัดก�รขนส่งสินค้�และบริก�รของประเทศ	(กบส.)	 

ครั้งที่	๑/๒๕๕๓		 เมื่อวันที่	๒๑	มิถุน�ยน.๒๕๕๓		และนำ�เสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแนวท�งสนับสนุนก�รพัฒน�ท่�เรือนำ้�ลึก

ทว�ยของสหภ�พพม่�	 เมื่อวันที่	๒๙	มิถุน�ยน	๒๕๕๓		 โดยไทยจำ�เป็นจะต้องพัฒน�เส้นท�งก�รขนส่งสินค้�เชื่อมโยงระหว่�ง 

ท่�เรือนำ�้ลึกทว�ย	ท่�เรือแหลมฉบัง	และประเทศอ่ืนในภูมิภ�คเพ่ือให้ไทยเป็นศูนย์กล�งก�รขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภ�ค	และ

ก�รพัฒน�ท่�เรือนำ�้ลึกป�กบ�ร�ของไทย	ควรพิจ�รณ�ปรับรูปแบบให้เป็นท�่เรือ	 feeder	port	รองรับก�รขนส่งสินค�้เชื่อมโยง

ท่�เรือหลักในอนุภูมิภ�คและท่�เรือในพื้นที่ภ�คใต้	และสนับสนุนก�รท่องเที่ยว	 โดยต้องให้คว�มสำ�คัญลำ�ดับสูงในก�รป้องกัน

ผลกระทบด้�นสิ่งแวดล้อมและก�รยอมรับของประช�ชนในพื้นที่

  ๒)	 การศึกษาแนวคิดการพัฒนาการอำานวยความสะดวกด้านการขนส่งและการค้าบริเวณสะพานข้ามแม่นำ้า

โขงตามแนวพัฒนาเศรษฐกิจเหนือ-ใต	้ (เชียงของ-ห้วยทราย)	 เพื่อรองรับก�รพัฒน�สะพ�นข้�มแม่นำ้�โขงแห่งที่	๔	 (เชียงของ-

ห้วยทร�ย)	ซึ่งค�ดว่�จะก่อสร้�งแล้วเสร็จในปี	๒๕๕๕		 โดยก�รศึกษ�ครอบคลุม	 	 (๑)	ก�รทบทวนและค�ดก�รณ์ปริม�ณก�ร

ขนส่งสินค้�แบบเปลี่ยนถ�่ยรูปแบบผ่�นพื้นที่ศึกษ�บริเวณโครงก�รก่อสร้�งสะพ�นข้�มแม่นำ้�โขงแห่งที	่๔	ต่อเนื่องไปยังท�่เรือที่

สำ�คัญในประเทศ		 (๒)	องค์ประกอบกิจกรรมที่เหม�ะสมเพื่อสนับสนุนก�รดำ�เนินง�นต�มคว�มตกลงก�รขนส่งข้�มพรมแดนใน

อนุภูมิภ�คลุ่มแม่นำ้�โขง	(Cross	Border	Transport	Agreement:	CBTA)		(๓)	คว�มเป็นไปได้เบื้องต้นในก�รจัดตั้งเป็นเขตปลอด

อ�กร	 (Customs	Free	Zone)	 	 (๔)	กำ�หนดรูปแบบก�รลงทุนและก�รบริห�รจัดก�รที่เหม�ะสมภ�ยในศูนย์เปลี่ยนถ่�ยรูปแบบ

ก�รขนส่งสินค้�	ในบริเวณพื้นที่ศึกษ�อย่�งมีคว�มเหม�ะสมและเกิดประสิทธิภ�พสูงสุด		และ	(๕)	ศึกษ�คว�มเป็นไปได้เบื้องต้น

ในก�รจัดตั้งอ�ค�รคลังสินค้�เข้�	ออก	ล�นตรวจปล่อย	ล�นจอดรถบรรทุก	ศูนย์พักรถ	ศูนย์ให้บริก�รโลจิสติกส์	และที่ทำ�ก�รด่�น

เชียงของแห่งใหม่
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๒.	 การขับเคลื่อนแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย	อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย	 (Indonesia-Malaysia-

Thailand	Growth	Triangle:	IMT-GT) ก�รขับเคลื่อนก�รดำ�เนินง�นแผนง�น	IMT-GT	ในปัจจุบัน	เป็นก�รดำ�เนินก�รภ�ยใต้

แผนที่นำ�ท�ง	ปี	๒๕๕๐-๒๕๕๔	(IMT-GT	Roadmap	๒๐๐๗-๒๐๑๑)		โดยในปี	๒๕๕๓	มีคว�มก้�วหน้�ในก�รขับเคลื่อนที่สำ�คัญ	

ดังนี้

 ๒.๑	 โครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม	 	 โครงก�รสำ�คัญที่อยู่ระหว่�งดำ�เนินก�ร	ได้แก่	ก�รพัฒน�ด่�นศุลก�กร

บ้�นประกอบ-ดูเรียนบุหรง	 	ก�รศึกษ�คว�มเป็นไปได้ก�รก่อสร้�งสะพ�นข้�มแม่นำ้�โกลก	 	ก�รศึกษ�ออกแบบร�ยละเอียด 

ก�รก่อสร้�งสะพ�นข้�มแม่นำ้�โกลกแห่งที่สองที่เมืองรันเต�ปันยัง	รัฐกลันตัน-อำ�เภอสุไหงโกลก	จังหวัดนร�ธิว�ส	 	ก�รก่อสร้�ง

ท่�เรือป�กบ�ร�	จังหวัดสตูล		ก�รปรับปรุงท�งหลวงส�ยสตูล-วังประจัน		จังหวัดสตูล	ก�รพัฒน�ท�งหลวงพิเศษห�ดใหญ่-สะเด�	

จังหวัดสงขล�	 	ก�รขย�ยด่�นศุลก�กรบูกิตก�ยูฮิตัม-สะเด�	จังหวัดสงขล�	และก�รพัฒน�สมรรถนะท�งหลวงส�ย	๔๑๐	ตอน

สะพ�นข้�มอ่�งเก็บนำ้�บ�งล�ง	จังหวัดยะล�

 ๒.๒	 การค้าและการลงทุน	 โครงก�รสำ�คัญที่อยู่ระหว่�งก�รดำ�เนินก�รได้แก่	ก�รจัดตั้ง	 IMT-GT	Plaza	 	ที่จังหวัด

ตรังและสงขล�	ก�รจัดง�น	 IMT-GT	Trade	Fair	หมุนเวียนในพื้นที่แผนง�นส�มประเทศ	ก�รศึกษ�คว�มเป็นไปได้ในก�รจัดตั้ง

เขตเศรษฐกิจพิเศษช�ยแดนบริเวณอำ�เภอสะเด�	จังหวัดสงขล�-เมืองบูกิตก�ยูฮิตัม	รัฐเกดะห์	 	ก�รจัดตั้งคณะทำ�ง�นเฉพ�ะกิจ

ด้�นศุลก�กร	ตรวจคนเข้�เมือง	ตรวงโรคพืชและสัตว์	และคว�มมั่นคง	 เพื่อจัดทำ�ข้อตกลงก�รอำ�นวยคว�มสะดวกด้�นก�รค้� 

ก�รลงทุนในกลุ่มประเทศสม�ชิก	ก�รพัฒน�เมืองช�ยแดนรองรับก�รค้�ช�ยแดนบริเวณติดต่อกับด่�นศุลก�กร	อยู่ระหว่�งก�รจัดทำ� 

แผนปฏิบัติก�รพัฒน�เมืองให้สอดรับกับก�รพัฒน�ในฝั่งม�เลเซีย	

 ๒.๓	 ท่องเที่ยว	 โครงก�รสำ�คัญที่อยู่ระหว่�งก�รดำ�เนินก�รได้แก่	 โครงก�ร	“Visit	 IMT-GT	Year”	และมีแผนจะ

ขย�ยโครงก�รดังกล่�วไปจนถึงปี	๒๕๕๘	



	 รายงานประจำาปี	๒๕๕๓ 129
 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ
	 รายงานประจำาปี	๒๕๕๓ 129
 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ

 ๒.๔	 ผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล	 โครงก�รสำ�คัญที่อยู่ระหว่�งก�รดำ�เนินก�รได้แก่	 	 โครงก�รจัดตั้งเครือข่�ยห้อง

ทดลองวิทย�ศ�สตร์ฮ�ล�ล		โครงก�รจัดฝึกอบรมประเทศสม�ชิกด้�นวิทย�ศ�สตร์ฮ�ล�ล		โครงก�รออกนิตยส�ร	Halal	Insight	

Magazine		โครงก�รจัดง�น	International	Halal	Science	Symposium	และก�รจัดง�น	Halal	Expo	เป็นประจำ�ทุกปี	

 ๒.๕	 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 	 โครงก�รสำ�คัญที่อยู่ระหว่�งก�รดำ�เนินก�รได้แก่	คว�มร่วมมือในก�รให้คว�มรู้

ด้�นสุขอน�มัย	 	ระหว่�งมห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์	มห�วิทย�ลัยเมด�น	และจะขย�ยคว�มร่วมมือไปยังมห�วิทย�ลัย	Syiah	

Kuala	ในจังหวัดอ�เจะห์	คว�มร่วมมือในกรอบ	๓Es:	ก�รศึกษ�	ก�รจ้�งง�น	ผู้ประกอบก�ร	โดยเร่งรัดนำ�กรอบคว�มตกลงด้�น

ก�รยอมรับร่วมกันในม�ตรฐ�นวิช�ชีพจ�กกรอบอ�เซียนม�ปฏิบัติในกรอบ	IMT-GT	เพื่อส่งเสริมด้�น	๓Es	

 ๒.๖	 เกษตร	อุตสาหกรรมการเกษตร	และสิ่งแวดล้อม	โครงก�รสำ�คัญที่อยู่ระหว่�งก�รดำ�เนินก�ร	ได้แก่	ก�รจัดทำ�	

Web	Portal	ด้�นฐ�นข้อมูลก�รประมง	 	 โครงก�รจัดง�น	 IMT-GT	Expo	and	Seminar	 for	Fisheries	 เป็นประจำ�ทุกปี		

โครงก�รจัดตั้งศูนย์เพ�ะพันธ์ุวัวในพื้นที่	IMT-GT	

๓.	 แผนงานภายใต้กรอบคณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์ร่วมในการพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย	 (Thailand-

Malaysia	Committee	on	 Joint	Development	Strategy	 for	Border	Areas	 :	 JDS) ไทยและม�เลเซียได้ร่วม

ขบัเคลือ่นก�รดำ�เนนิก�รในประเดน็ทีน่�ยกรฐัมนตรไีทยและม�เลเซยี	ไดห้�รอืและเหน็ชอบรว่มกนัในระหว�่งก�รประชมุประจำ�ป	ี 

ครั้งที่	๔	 เมื่อเดือนธันว�คม	๒๕๕๒	 เพื่อแสวงห�โอก�สคว�มร่วมมือ	 โดยภ�ยใต้กรอบ	JDS	 ในรอบปี	๒๕๕๓	ผลก�รประชุม

เจ้�หน้�ที่ระดับสูง	ครั้งที่	๑	ณ	ปีนัง	ม�เลเซีย	และก�รประชุมระดับคณะทำ�ง�น	 JDS	ครั้งที่	๘	ณ	กรุงเทพมห�นคร	 โดย

มีข้อสรุปทิศท�งคว�มร่วมมือที่สำ�คัญ	 ได้แก่	 ก�รบูรณ�ก�รแผนพัฒน�พื้นที่ภ�คใต้ของไทยและแผนพัฒน�พื้นที่เศรษฐกิจ 

ภ�คเหนือ	และแผนพัฒน�พื้นที่ภ�คตะวันออกของม�เลเซีย	 	ซึ่งสองประเทศได้กำ�หนดผู้ประส�นง�นหลักของ	สศช.	และ	

Northern	Corridor	 Implementing	Agency:	NCIA	และ	East	Coast	Economic	Region	Development	Council:	

ECERDC	 เพื่อประส�นแผนพัฒน�ในร�ยละเอียด	ก�รพัฒน�ถนนอุโมงค์สตูล-ปะลิส	 	 โดยเปรียบเทียบก�รศึกษ�ของไทย

ลักษณะถนนเชื่อมโยงกับอุโมงค์	 กับม�เลเซียซึ่งศึกษ�เส้นท�งก่อสร้�งถนนส�ยใหม่	 	ก�รพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�นเชื่อมโยง

ต�มแนวช�ยแดน	 (ด่�นสะเด�-บูกิตก�ยูฮิตัม	ด่�นบ้�นประกอบ-ดูเรียนบุหรง	สะพ�นข้�มแม่นำ้�โกลกที่ต�กใบ-เปิงก�ลันกุโบร์	

และที่สุไหงโกลก-รันเต�ปันยัง)	 โดยสองฝ่�ยกำ�หนดแผนดำ�เนินก�รให้สอดรับกันและมีกำ�หนดก�รดำ�เนินก�รที่แน่นอน	และ	 

ก�รพัฒน�เขตเศรษฐกิจพิเศษสะเด�-บูกิตก�ยูฮิตัม	โดยเร่งห�รือระหว่�งคณะกรรมก�รร่วมสองฝ่�ย

คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	(กพข.)

คณะกรรมก�รพัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันของประเทศ	(กพข.)	จัดตั้งขึ้นต�มระเบียบสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี	ว่�ด้วย

ก�รพัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันของประเทศ	พ.ศ.	๒๕๔๕	มีรองน�ยกรัฐมนตรี	(น�ยไตรรงค์		สุวรรณคีรี)	เป็นประธ�น	

คณะกรรมก�รประกอบด้วย	ผู้แทนภ�ครัฐและเอกชน	ผู้ทรงคุณวุฒิ	 โดยมีเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งช�ติเป็นกรรมก�รและเลข�นุก�ร	เพื่อกำ�หนดกรอบ	ทิศท�ง	ยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันของ

ประเทศ	โดยในปีงบประม�ณ	พ.ศ.	๒๕๕๓	มีผลก�รดำ�เนินง�นที่สำ�คัญ	ดังนี้

๑.	 การศึกษาสถานภาพความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย	ปี	๒๕๕๒	 เพื่อจัดทำ�ร�ยละเอียดตัวชี้วัดที่เป็น

จุดอ่อนของประเทศไทยจ�กก�รจัดอันดับคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน	โดย	WEF	และ	IMD	ประกอบด้วย	๒	ส่วนที่สำ�คัญ	ได้แก่	

(๑)	ตัวชี้วัดที่เป็นจุดอ่อนของประเทศไทยจ�กก�รจัดอันดับคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน	โดย	WEF	และ	IMD	และ	(๒)	ตัวชี้วัดที่ม ี

ก�รเปลี่ยนแปลงอันดับลดลงตั้งแต่	๑๐	อันดับ	และมีผลก�รดำ�เนินง�นลดลงระหว่�งปี	๒๐๐๘-๒๐๐๙	รวมทั้งได้มีหนังสือไปยัง

หน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง	๒๔	หน่วยง�น	เพื่อตรวจสอบข้อมูลและดำ�เนินก�รแก้ไขปัญห�ดังกล่�ว

๒.	 การจัดทำาดัชนีชี้วัดความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทย	 เป็นก�รร�ยง�นผลก�รจัดอันดับ

ดัชนีคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันด้�นโลจิสติกส์ของธน�ค�รโลก	ในปี	๒๕๕๓	และข้อมูลต้นทุนโลจิสติกส์ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม 

ในประเทศ	(Gross	Domestic	Product:	GDP)	ของ	สศช.	 ซ่ึงพบว่�ประเทศไทยยังมีคว�มเสียเปรียบในก�รแข่งขันอยู่หล�ยด้�น	 

และจำ�เป็นต้องให้คว�มสำ�คัญเร่งด่วนในก�รพัฒน�	 (๑)	ปรับโครงสร้�งพื้นฐ�นด้�นก�รขนส่งและเทคโนโลยีส�รสนเทศ	 

เพื่อลดต้นทุนก�รขนส่งและเพิ่มประสิทธิภ�พก�รใช้พลังง�น	 (๒)	ปรับปรุงพิธีก�รศุลก�กรเพื่อลดต้นทุนด้�นเวล�และค่�ใช้จ่�ย
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ในกระบวนก�รเอกส�รเพื่อก�รนำ�เข้�และส่งออก	และ	 (๓)	 เพิ่มศักยภ�พของผู้ให้บริก�รโลจิสติกส์และผู้ประกอบก�รภ�ยใน

ประเทศ	เพื่อลดต้นทุนก�รบริห�รจัดก�รสินค้�คงคลังของประเทศ	ซึ่งในระยะเร่งด่วน	เห็นควรให้มีก�รดำ�เนินก�ร	คือ	(๑)	เร่งรัด

แผนง�น/โครงก�รสำ�คัญที่ได้รับอนุมัติแล้ว	และยังมีคว�มล่�ช้�ในก�รดำ�เนินง�น	ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว	และ	(๒)	พัฒน� 

บุคล�กรด้�นโลจิสติกส์	ต�มแผนปฏิบัติก�รพัฒน�บุคล�กรด้�นโลจิสติกส์	พ.ศ.	๒๕๕๐-๒๕๕๔

๓.	 การจัดทำา	 (ร่าง)	กรอบยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระยะยาว	สศช.	 ได้

จัดกรอบก�รจัดทำ�ยุทธศ�สตร์ฯ	ซึ่งกำ�หนด	ขอบเขตก�รศึกษ�ภ�พรวมในระดับมหภ�ค	และระดับร�ยส�ข�	 (ส�ข�เกษตร	

อุตส�หกรรม	และบริก�ร)	 โดยในระดับมหภ�คจะวิเคร�ะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบในเชิงกว้�งต่อคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน

ของประเทศ	 ในขณะที่ก�รศึกษ�ในระดับร�ยส�ข�	จะวิเคร�ะห์ถึงโครงสร้�งร�ยส�ข�	ประกอบด้วย	 โครงสร้�งภ�คเกษตร	

อุตส�หกรรม	และบริก�ร	 เพื่อทบทวนและกำ�หนดตำ�แหน่งเชิงยุทธศ�สตร์ร�ยส�ข�	และแนวท�งก�รพัฒน�ในแต่ละส�ข�	ซึ่ง

เป็นก�รจัดทำ�ยุทธศ�สตร์ก�รเพิ่มคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันของประเทศในระยะย�ว

คณะกรรมการอำานวยการจัดระบบศูนย์ราชการ	

คณะกรรมก�รอำ�นวยก�รจัดระบบศูนย์ร�ชก�ร	 (กศร.)	 	จัดตั้งขึ้นต�มระเบียบสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี	ว่�ด้วยก�รอำ�นวยก�ร

จัดระบบศูนย์ร�ชก�ร	พ.ศ.	๒๕๓๙		และที่แก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๔๘		โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ก�รพิจ�รณ�และ

ดำ�เนินก�รเกี่ยวกับก�รจัดระบบศูนย์ร�ชก�รทั้งในระดับช�ติ	 ระดับจังหวัด	และเฉพ�ะโครงก�ร	 	ส�ม�รถดำ�เนินก�รได้อย่�ง

มีเอกภ�พและเป็นระบบ		ปัจจุบันมีคณะกรรมก�ร	กศร.	จำ�นวน	๒๒	คน		มีรองน�ยกรัฐมนตร	ี (น�ยไตรรงค	์สุวรรณคีรี)	 เป็น

ประธ�นกรรมก�ร		และ	ลศช.	 เป็นกรรมก�รและเลข�นุก�ร	 	รวมทั้งมีคณะอนุกรรมก�ร	๒	ชุด	ได้แก่	 	 (๑)	คณะอนุกรรมก�ร 

ก�รพิจ�รณ�สถ�นท่ีทำ�ง�นของหน่วยร�ชก�รในเขตกรุงเทพมห�นครและเมืองหลัก		 มีหน้�ท่ีจัดว�งแผนก�รใช้ท่ีดินและผังแม่บท

ของหน่วยง�นร�ชก�รในเขตกรุงเทพฯ	ปริมณฑล	และเมืองหลัก	 	 โดยมีสำ�นักง�นนโยบ�ยและแผนทรัพย�กรธรรมช�ติและ

สิ่งแวดล้อมเป็นฝ่�ยเลข�นุก�ร	 	และ	 (๒)	คณะอนุกรรมก�รจัดว�งผังแม่บทศูนย์ร�ชก�รส่วนภูมิภ�ค	 	มีหน้�ที่จัดว�งผังแม่บท

และดำ�เนินก�รก่อสร้�งศูนย์ร�ชก�รในส่วนภูมิภ�ค	 	 โดยมีสำ�นักนโยบ�ยและแผน	สำ�นักง�นปลัดกระทรวงมห�ดไทย	 เป็น 

ฝ่�ยเลข�นุก�ร	 	 โดยให้มีสำ�นักง�นคณะกรรมก�รอำ�นวยก�รจัดระบบศูนย์ร�ชก�ร	 (สศร.)	อยู่ภ�ยใต้	 สศช.	ทำ�หน้�ที่เป็น

สำ�นักง�นเลข�นุก�รของคณะกรรมก�ร	กศร.	

ในรอบปี	๒๕๕๓	 	คณะกรรมก�ร	กศร.	 ได้พิจ�รณ�เรื่องสำ�คัญ	 ได้แก่	 	 ก�รขย�ยกรอบวงเงินโครงก�รศูนย์ร�ชก�ร

กรุงเทพมห�นคร	(ถนนแจ้งวัฒนะ)		และก�รปรับปรุงผังแม่บทศูนย์ร�ชก�รจังหวัด	บุรีรัมย์	เป็นต้น		โดยมีผลก�รจัดทำ�ผังแม่บท

ศูนย์ร�ชก�รทั่วประเทศ	ดังนี้

หน่วย	:	เรื่อง

ผลการจัดทำาผังแม่บทศูนย์

ราชการ

ส่วนความรับผิดชอบของ

รวมอนุกรรมการพิจารณาสถานที่ทำางานของหน่วยราชการใน

เขตกรุงเทพมหานครและเมืองหลัก

คณะอนุกรรมการจัดวางผังแม่บท

ศูนย์ราชการส่วนภูมิภาค

คณะรัฐมนตรี	เห็นชอบแล้ว ๘ ๙ ๑๗

อยู่ระหว่�งก�รดำ�เนินง�น ๒๔ ๓๕ ๕๙

รวม ๓๒ ๔๔ ๗๖

นอกจ�กนี้	คณะกรรมก�ร	กศร.	ได้มีข้อเสนอแนะแนวท�งเพื่อให้ก�รดำ�เนินก�รจัดทำ�แผนแม่บทศูนย์ร�ชก�รเป็นไปอย่�งมี

ประสิทธิภ�พ	มีคว�มเป็นเอกลักษณ์	และลดภ�ระก�รจัดสรรงบประม�ณของภ�ครัฐ	ดังนี้	

๑.	 พิจ�รณ�กำ�หนดกลไกก�รมีส่วนร่วมของหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง	 รวมทั้งชุมชนในพื้นที่โดยรอบ	 	 เพื่อให้ก�รดำ�เนิน

โครงก�รศูนย์ร�ชก�รฯ	 ในจังหวัดต่�งๆ	 เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกภ�คส่วน	 	รวมทั้งจังหวัดส�ม�รถกำ�กับก�รดำ�เนินง�นต�ม

แผนที่ตั้งไว้ได้
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๒.	 พิจ�รณ�คว�มจำ�เป็น	และคว�มเหม�ะสมในก�รว่�จ้�งเอกชนเพื่อดำ�เนินก�ร	 โดยหน่วยง�นภ�ครัฐควรพิจ�รณ�

ดำ�เนินง�นด้�นผังนโยบ�ยเอง	 	 ได้แก่	 	 ง�นว�งแผนก�รใช้ที่ดินของรัฐ	และง�นจัดทำ�ผังแม่บทศูนย์ร�ชก�ร	 	และในส่วนง�น

ออกแบบท�งด้�นสถ�ปัตยกรรมและวิศวกรรมอ�จว่�จ้�งเอกชนเพื่อลดระยะเวล�และลดภ�ระก�รดำ�เนินง�นของภ�ครัฐได้

๓.	 พิจ�รณ�ออกแบบและว�งผังอ�ค�รภ�ยในศูนย์ร�ชก�รให้มีคว�มสอดคล้องกับรูปแบบท�งสถ�ปัตยกรรมพื้นถิ่น	 	 เพื่อ

คว�มเป็นเอกลักษณ์ของศูนย์ร�ชก�รในแต่ละแห่ง

คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษถนนราชดำาเนิน

คณะกรรมก�รบริห�รก�รพัฒน�พื้นที่พิเศษถนนร�ชดำ�เนิน	(กบพร.)		มีรองน�ยกรัฐมนตรีทำ�หน้�ที่ประธ�น	จำ�นวน	๒	ท่�น	 

ได้แก่	 	 น�ยกอร์ปศักดิ์	 สภ�วสุ	 	 และน�ยไตรรงค์	 สุวรรณคีรี	 	 และมีเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและ 

สังคมแห่งช�ติ	 เป็นกรรมก�รและเลข�นุก�ร	 	ทำ�หน้�ที่จัดทำ�และเสนอนโยบ�ยและแผนยุทธศ�สตร์ก�รบริห�รก�รพัฒน� 

พื้นที่พิเศษถนนร�ชดำ�เนินต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจ�รณ�อนุมัติ	 	 รวมทั้งกำ�หนดแผนง�น	 โครงก�ร	แผนปฏิบัติก�รและวิธีก�ร

ดำ�เนินง�นของหน่วยร�ชก�รเพื่อให้นโยบ�ยและแผนยุทธศ�สตร์ก�รบริห�รก�รพัฒน�พื้นที่พิเศษถนนร�ชดำ�เนินบรรลุผล	 

กบพร.ในปีงบประม�ณ	พ.ศ.	๒๕๕๓		มีคว�มก้�วหน้�	ดังนี้

๑.	 ให้คว�มเห็นชอบข้อกำ�หนดก�รจ้�งที่ปรึกษ�ดำ�เนินง�นโครงก�รประกวดแบบล�นเฉลิมพระเกียรติพระบ�ทสมเด็จ

พระเจ้�อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช		ในวงเงินค่�จ้�งที่ปรึกษ�และค่�ร�งวัล	๘.๖๕	ล้�นบ�ท		ดำ�เนินก�รบริเวณสำ�นักง�นสล�กกินแบ่ง

รัฐบ�ล	ถนนร�ชดำ�เนินกล�ง	เนื้อที่ประม�ณ	๕	ไร่		เพื่อออกแบบให้เป็นแหล่งเสริมสร้�งองค์คว�มรู้แก่เด็กและเย�วชนของช�ติ		

๒.	 ดำ�เนินโครงก�รศึกษ�	วิเคร�ะห์	 เสนอแนะแนวท�งก�รรักษ�	ฟื้นฟูและพัฒน�ย่�นประวัติศ�สตร์บริเวณพื้นที่ถนน

ร�ชดำ�เนิน	โดยก�รมีส่วนร่วมของชุมชน		ซึ่งโครงก�รฯ	สำ�เร็จในวันที่	๒๑	สิงห�คม	พ.ศ.	๒๕๕๓		สรุปส�ระสำ�คัญได้ดังต่อไปนี้

	 ๒.๑	 ดำ�เนินก�รจัดทำ�ข้อเสนอแนะแนวท�งก�รรักษ�	ฟื้นฟูและพัฒน�ย่�นประวัติศ�สตร์	 เพื่อส่งเสริมก�รประกอบ

อ�ชีพของชุมชนและประช�ชน	และเพิ่มมูลค่�ท�งเศรษฐกิจ		รวมทั้งก�รประช�สัมพันธ์	ปลูกจิตสำ�นึกและสร้�งให้ชุมชนได้มีส่วน

ร่วมทำ�	ร่วมว�งแผน	ในก�รรักษ�	ฟื้นฟูและพัฒน�ย่�นประวัติศ�สตร์ดังกล่�ว	

	 ๒.๒	 ก�รจัดทำ�ผังพื้นที่เฉพ�ะ	 โครงก�รฯ	 	จัดทำ�กรอบก�รใช้ประโยชน์ที่ดิน	 ให้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมซึ่งกันและกัน	

เช่น		ด้านกายภาพ	โบร�ณสถ�น	หรืออ�ค�รสวยง�มจะต้องไม่ถูกบดบังให้ลดคว�มสง่�ง�มลง		ด้านสังคม	ได้แก่	ก�รส่งเสริมให้

มีกิจกรรมที่เอื้อให้วัฒนธรรมของไทยไม่ถูกกลืนกินด้วยวัฒนธรรมตะวันตก		ด้านเศรษฐกิจ	อ�ทิ	ร�ยได้ที่เกิดจ�กก�รท่องเที่ยว

ในพื้นที่พิเศษถนนร�ชดำ�เนินควรจะมีแนวโน้มที่เพิ่มม�กขึ้น	 	 เพร�ะมีคว�มต่อเนื่องของกิจกรรมก�รท่องเที่ยว	 เป็นแรงดึงดูดให้ 

นักท่องเที่ยวเข้�ม�ในพื้นที่	 	ก�รว�งกรอบก�รใช้ประโยชน์ที่ดินได้จำ�แนกพื้นที่เป็น	๑๖	กลุ่ม	 	ซึ่งส�ม�รถดูร�ยละเอียดได้จ�ก	

www.nesdb.go.th
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	 ๒.๓	 แผนง�นก�รรักษ�	ฟื้นฟูและพัฒน�ย่�นประวัติศ�สตร์	จำ�นวน	๓	แผนง�น	ได้แก่	 	 (๑)	แผนง�นพัฒน�ชุมชน

ย่�นประวัติศ�สตร์	 เป็นแผนง�นที่มุ่งเน้นก�รพัฒน�เพื่อตอบสนองให้เจ้�ของพื้นที่มีคุณภ�พชีวิตที่ดีขึ้น	และเสริมสร้�งให้พื้นที่มี

คว�มสวยง�มน่�อยู่		(๒)	แผนง�นพัฒน�พื้นที่โดยรอบชุมชนให้เอื้อต่อก�รเป็นประตูสู่กรุงรัตนโกสินทร์	เป็นแผนง�นที่ต้องก�รจะ

เชื่อมโยงพื้นที่และกิจกรรมภ�ยในชุมชน	กับพื้นที่โดยรอบชุมชนให้มีก�รพัฒน�ที่เป็นไปในทิศท�งเดียวกันส�ม�รถอยู่ร่วมกันได้		

เกิดเป็นก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน		และ	(๓)	แผนง�นบริห�รจัดก�ร	ให้มีก�รแต่งตั้งคณะอนุกรรมก�รภ�ยใต้	กบพร.		เพื่อทำ�หน้�ที่

ในก�รขับเคลื่อน	ผลักดัน	ประส�นง�นและติดต�มประเมินผล	ต�มข้อเสนอแนะโครงก�รฯ	เพื่อก�รรักษ�	ฟื้นฟูและพัฒน�ย่�น

ประวัติศ�สตร์บริเวณพื้นที่ถนนร�ชดำ�เนิน

๒.	 สศช.	ในฐานะหน่วยงานประสานหลักในคณะกรรมการเศรษฐกิจเอเปค

การดำาเนินงานในคณะกรรมการเศรษฐกิจเอเปค

คณะรัฐมนตรี	 ได้มีมติวันที่	๑๗	มิถุน�ยน	๒๕๕๑		มอบหม�ยให้	สศช.	 เป็นหน่วยง�นหลักรับผิดชอบในก�รติดต�ม	และ

เข้�ร่วมก�รประชุมในคณะกรรมก�รเศรษฐกิจเอเปค	และดูแลในเรื่องก�รปฏิรูปโครงสร้�ง	 โดยประส�นร่วมกับกระทรวงก�ร 

ต่�งประเทศ	ดูแลกรอบแผนง�น	และก�รมีส่วนร่วมของประเทศไทย	 โดยประส�นก�รจัดทำ�	Forward	Work	Program	for	

Leaders’	Agenda	to	Implement	Structural	Reform	(LAISR)	(ตั้งแต่ปี	๒๕๔๙	ถึง	๒๕๕๓)	ประกอบด้วย	๕	เรื่องที่สำ�คัญ	

ได้แก่	 	 (๑)	ก�รปฏิรูปกฎระเบียบ	 	 (๒)	นโยบ�ยก�รแข่งขัน	 	 (๓)	บรรษัทภิบ�ล	 	 (๔)	ธรรม�ภิบ�ล	 	และ	 (๕)	ก�รเสริมสร้�ง 

คว�มเข้มแข็งของโครงสร้�งพื้นฐ�นท�งเศรษฐกิจและกฎหม�ย	
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ผลการดำาเนินงานที่	สศช.	มีบทบาทสำาคัญ	

๑.	 การดำาเนินงานตาม	 Forward	Work	 Program	 for	 LAISR	 เนื่องจ�กปีนี้เป็นปีสิ้นสุดของแผนง�น	 LAISR	

คณะกรรมก�รเศรษฐกิจเอเปค	จึงได้กำ�หนดแนวท�งก�รดำ�เนินง�นเรื่องก�รปฏิรูปโครงสร้�งใหม่	 เพื่อบรรลุก�รเจริญเติบโตที่มี 

คว�มเข้มแข็ง	ยั่งยืน	และมีคว�มสมดุล	รวมทั้งก่อให้เกิด	 	 (๑)	ก�รเปิดตล�ดที่เพิ่มม�กขึ้น	มีคว�มโปร่งใส	มีก�รแข่งขัน	และ 

เป็นระบบ		(๒)	มีระบบควบคุมกำ�กับตล�ดก�รเงินที่มีประสิทธิภ�พ		(๓)	สร้�งโอก�สในตล�ดแรงง�นและก�รศึกษ�		(๔)	ก�รพัฒน�	 

SME	 ได้อย่�งยั่งยืน	 และสร้�งโอก�สแก่สตรีและกลุ่มผู้ด้อยโอก�ส	 	 และ	 (๕)	 มีระบบเครือข่�ยคว�มปลอดภัยท�งสังคม 

ที่มีประสิทธิภ�พ		นอกจ�กนี้	คณะกรรมก�รฯ	ได้กำ�หนดให้สม�ชิกแต่ละเขตเศรษฐกิจประก�ศลำ�ดับก�รปฏิรูปโครงสร้�งที่สำ�คัญ

ของตนในปี	๒๕๕๔		และให้สม�ชิกร�ยง�นคว�มก้�วหน้�ในก�รดำ�เนินง�น	กำ�หนดนโยบ�ย	และม�ตรก�รที่ก่อให้เกิดก�รปฏิรูป

ในเรื่องนั้นๆ	ภ�ยในปี	๒๕๕๘	

๒.	 ผลการประชุมโต๊ะกลมนโยบายระดับสูงเอเปค	ด้านยุทธศาสตร์การเจริญเติบโต	ระหว่�งวันที่	๗-๘	สิงห�คม	๒๕๕๓	

ณ	เมืองเบปปุ	ประเทศญี่ปุ่น	 	 โดย	ลศช.	 เข้�ร่วมในฐ�นะประธ�นคณะผู้แทนไทย	และมีผู้แทนจ�กกระทรวงก�รต่�งประเทศ

และกระทรวงพ�ณิชย์เข้�ร่วมด้วย	 เพื่อรับฟังประสบก�รณ์และข้อคิดเห็นจ�กผู้เชี่ยวช�ญระดับสูงจ�กภ�ครัฐ	ภ�คเอกชน	และ 

นักวิช�ก�ร	โดยที่ประชุมได้ห�รือถึงวิสัยทัศน์ของยุทธศ�สตร์ก�รเจริญเติบโตรูปแบบใหม่	ที่กำ�หนดให้เกิดก�รเจริญเติบโตมีคว�ม

สมดุล	เท่�เทียม	ยั่งยืน	นวัตกรรม	และคว�มมั่นคง	ทั้งนี้	ยุทธศ�สตร์ดังกล่�วต้องมีคว�มเชื่อมโยงกับเป้�หม�ยหลักของเอเปคใน

เรื่องก�รรวมกลุ่มท�งเศรษฐกิจในภูมิภ�ค	 เนื่องจ�กก�รรวมกลุ่มท�งเศรษฐกิจจะช่วยสร้�งตล�ดที่สมบูรณ์ให้แก่ภ�คธุรกิจ	และ

ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อก�รเติบโต	และคว�มมั่งคั่งในภูมิภ�คโดยรวม

	 นอกจ�กนี้	ที่ประชุมยังได้เห็นชอบแผนปฏิบัติก�รยุทธศ�สตร์ก�รเจริญเติบโตรูปแบบใหม่	ที่ประกอบด้วย		 (๑)	กรอบ

แนวท�งก�รปฎิรูปโครงสร้�งเพื่อสร้�งคว�มเข้มแข็งของก�รเจริญเติบโตในระยะย�ว	และก�รพัฒน�บรรย�ก�ศท�งธุรกิจ		 

(๒)	ก�รพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์และผู้ประกอบก�ร	 	 (๓)	นวัตกรรมสีเขียว	 เพื่อแก้ไขปัญห�ก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ	 

โดยสนับสนุนเทคโนโลยีค�ร์บอนตำ่�	 และก�รใช้พลังง�นอย่�งมีประสิทธิภ�พ	 	 (๔)	ก�รสร้�งสรรค์บนพื้นฐ�นคว�มรู้	 	 และ	 

(๕)	ก�รอำ�นวยท�งก�รเงิน
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๓.	 การจัดทำารายงานนโยบายเศรษฐกิจเอเปคประจำาปี	 (APEC	Economic	Policy	Report)	 	 ในปี	๒๕๕๓	เอเปคได้

กำ�หนดหัวข้อเรื่องบรรษัทภิบ�ล	ซึ่งประกอบด้วย	๓	ส่วน	ได้แก่		

ส่วนที่	 ๑	บรรษัทภิบ�ลและก�รเจริญเติบโตอย่�งยั่งยืน	 เนื่องจ�กผลกระทบของโลกภิวัตน์ที่ขย�ยจ�กก�รค้�ระหว่�ง

ประเทศไปสู่ตล�ดทุน	และก�รเกิดวิกฤติท�งก�รเงินในเอเชียในปี	๒๕๔๐	แสดงให้เห็นถึงคว�มสำ�คัญของบรรษัทภิบ�ล	 โดย

ร�ยง�นในส่วนนี้	 ได้สรุปแนวท�งก�รพัฒน�บรรษัทภิบ�ลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	แนวท�งก�รปฏิรูปในระบบส�กล	ตลอดจน

ประโยชน์ที่จะก่อให้เกิดก�รเจริญเติบโตอย่�งยั่งยืน	

ส่วนที่	 ๒	กฎหม�ยและก�รก่อตั้งสถ�บันบรรษัทภิบ�ลในเอเปค	บทนี้แสดงให้เห็นถึงคว�มแตกต่�งในก�รแก้ไขปัญห� 

บรรษัทภิบ�ล	 ต้ังแต่ระบบกฎหม�ยไปจนถึงก�รควบคุมกำ�กับของสถ�บัน	และคว�มพย�ย�มในก�รปฏิรูปในอน�คต	โดยบรรย�ยถึง	 

ขั้นตอน	เหตุผล	และก�รปฏิบัติ	 เพื่อสร้�งคว�มเข้�ใจระหว่�ง	และภ�ยในสม�ชิกเอเปคในแนวท�งก�รทำ�ง�นของบรรษัทภิบ�ล

ในเอเปค	รวมทั้งแนวท�งในอน�คต	

ส่วนที่	 ๓	 ร�ยง�นสรุปผลก�รดำ�เนินง�นในเรื่องบรรษัทภิบ�ลของสม�ชิกเอเปค	ซึ่งจัดทำ�โดยประเทศสม�ชิกแต่ละ 

เขตเศรษฐกิจ



ส่วนที่	๔
รายงานการเงิน

๑.	งบแสดงฐานะทางการเงิน

๒.	งบรายได้และค่าใช้จ่าย

๓.	การวิเคราะห์งบการเงิน
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รายงานการเงิน

สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ปีงบประมาณ	๒๕๕๓

ร�ยง�นก�รเงินของ	สศช.	ประกอบด้วยงบแสดงฐ�นะก�รเงิน	 	งบร�ยได้และค่�ใช้จ่�ย		หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินและ

วิเคร�ะห์งบก�รเงิน		โดยมีส�ระสำ�คัญ		สรุปได้ดังนี้

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ในปีงบประม�ณ	๒๕๕๓		สศช.	มีสินทรัพย์รวม	จำ�นวน	๑๔๒.๕๖๔	ล้�นบ�ท		ส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	ร้อยละ	

๙๒		โดยมีสินทรัพย์ลดลงจ�กปีงบประม�ณ	๒๕๕๒	คิดเป็นร้อยละ	๒.๓	จ�กมูลค่�คงเหลือของ	ที่ดิน	อ�ค�รและอุปกรณ์(สุทธิ)	 

จำ�นวน	๐.๑๕๕	ล้�นบ�ท		และมูลค่�คงเหลือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน(สุทธิ)	จำ�นวน	๑.๘๐๔	ล้�นบ�ท		และในส่วนของหนี้สินลดลง	

จำ�นวน	๑๘.๐๗๕	ล้�นบ�ท	หรือลดลงร้อยละ	๔๙.๓		โดยลดลงในส่วนของเจ้�หนี้ระยะสั้น	จำ�นวน	๖.๗๓๘	ล้�นบ�ท		และค่�ใช้จ่�ย 

ค้�งจ่�ย	จำ�นวน	๙.๙๗๗	ล้�นบ�ท		ซึ่งเป็นร�ยก�รเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี	

งบรายได้และค่าใช้จ่าย

ในปีงบประม�ณ	๒๕๕๓		สศช.	มีร�ยได้สูงกว่�ค่�ใช้จ่�ยสุทธิ	จำ�นวน	๑๕.๓๒๐	ล้�นบ�ท	ร�ยได้ส่วนใหญ่เป็นร�ยได้จ�ก

เงินงบประม�ณทั้งสิ้น	๕๒๔.๒๑๘	ล้�นบ�ท	 	ลดลงจ�กปีงบประม�ณ	๒๕๕๒	คิดเป็นร้อยละ	๑๑.๔	 	 โดยลดลงในส่วนของ 

เงินงบประม�ณจ�กงบลงทุน	 	 เนื่องจ�กก�รก่อสร้�งอ�ค�รสำ�นักง�นได้ดำ�เนินก�รแล้วเสร็จ	 	และในส่วนของค่�ใช้จ่�ยจ�ก 

ก�รดำ�เนินง�นเพิ่มขึ้นจ�กปีก่อน	จำ�นวน	๕๒.๐๗๓	ล้�นบ�ท	คิดเป็นร้อยละ	๑๑.๓		ส่วนใหญ่เป็นค่�วัสดุและค่�ใช้สอย	จำ�นวน	

๕๕.๓๑๙	ล้�นบ�ท

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

แสดงข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์ก�รจัดทำ�งบก�รเงิน	 	นโยบ�ยก�รบัญชีที่สำ�คัญ	 	และเปิดเผยข้อมูลท�งก�รเงินที่มีนัยสำ�คัญ 

รวมทั้งสิ้น	๑๒	หม�ยเหตุ

การวิเคราะห์งบการเงิน

ก�รวิเคร�ะห์งบก�รเงินนี้แสดงให้ทร�บถึงฐ�นะก�รเงิน	 	 และผลก�รดำ�เนินง�นที่เป็นประโยชน์ในก�รบริห�รจัดก�ร

ทรัพย�กรขององค์กร		โดยได้แสดงให้เห็นถึงคว�มสัมพันธ์ของสินทรัพย์		หนี้สิน		ร�ยได้		และค่�ใช้จ่�ย		พร้อมแสดงก�รเปรียบเทียบ 

ข้อมูลท�งก�รเงิน	 	 เพื่อให้ทร�บแนวโน้มก�รเพิ่มขึ้นหรือลดลงของร�ยก�รบัญชีที่เกิดขึ้น	 	 โดยแสดงข้อมูลท�งก�รเงินที่มี 

นัยสำ�คัญ		สรุปได้ดังนี้
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แสดงสินทรัพย์ทั้งหมดของ	สศช.	ปีงบประมาณ	๒๕๕๓

 

โครงสร้างสินทรัพย์ของ	สศช.	ประกอบด้วย	 	สินทรัพย์หมุนเวียนร้อยละ	๘	 	และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนร้อยละ	๙๒		

สินทรัพย์ส่วนใหญ่ของ	สศช.		เป็นร�ยก�รที่ดิน	อ�ค�ร	และอุปกรณ์	(สุทธิ)	ร้อยละ	๙๐		นอกจ�กนี้		ยังประกอบด้วยสินทรัพย์

ประเภทอื่นๆ	อีกร้อยละ	๑๐	ได้แก่	เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด	ลูกหนี้ระยะสั้น	ร�ยได้ค้�งรับ	วัสดุคงเหลือ	และสินทรัพย์

ไม่มีตัวตน

แสดงหนี้สินและทุนของ	สศช.	ปีงบประมาณ	๒๕๕๓

 

โครงสร้างหนี้สินและทุนของ	สศช.	ประกอบด้วยโครงสร้�งของหนี้สินรวมร้อยละ	๑๓	 	ส่วนใหญ่เป็นร�ยก�รหนี้สิน

หมุนเวียนร้อยละ	๙	 	หนี้สินไม่หมุนเวียนร้อยละ	๔	 	ส่วนของทุนร้อยละ	๘๗	 	ประกอบด้วยร�ยได้สูง(ตำ่�)กว่�ค่�ใช้จ่�ยสะสม 

ร้อยละ	๗๗		และทุนร้อยละ	๑๐

	  

เงินสดและรายการ

เทียบเทาเงินสด  

๕.3๓5

ลูกหนี้ระยะสั้น  

๑.๐๖5 รายไดคางรับ  

๐.๕๖ 5

สินคาและวัสดุ5

คงเหลือ  ๐.๘๖5

ที่ดิน อาคารและ

อุปกรณ (สุทธิ)  

๘๙.๑K5

สินทรัพยไมมีตัวตน 

(สุทธิ)  ๓.๐35

	  

	  

เจาหนี้ระยะสั้น  

๕.๓๓0 คาใชจายคางจาย  

๒.๓๖0

เงินรับฝากระยะสั้น  

๐.๒๖0

หนี้สินหมุนเวียนอื่น  

๐.๕C0

รายไดรอการรับรู

ระยะยาว ๓.๑๒0

เงินทดรองราชการรับ

จากคลังระยะยาว  

๑.J๐0

ทุน  ๑๐.๑๒ 0

รายไดสูง/(ต่ำ)กวาคา

ใชจายสะสม  

๗๖.N๒0
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แสดงรายได้จากการดำาเนินงานทั้งหมดของ	สศช.	ปีงบประมาณ	๒๕๕๓

 

รายได้จากการดำาเนินงาน	 	ส่วนใหญ่เป็นร�ยได้เงินงบประม�ณที่ได้รับจ�กรัฐบ�ลร้อยละ	๙๙	ประกอบด้วยร�ยได้จ�กงบ

บุคล�กรร้อยละ	๓๕		งบร�ยจ่�ยอื่นร้อยละ	๒๓		งบกล�งร้อยละ	๒๒		งบดำ�เนินง�นร้อยละ	๑๑		งบอุดหนุนร้อยละ	๔		และงบ

ลงทุนร้อยละ	๔		นอกจ�กนี้ยังร�ยได้จ�กแหล่งอื่นอีกร้อยละ	๑		ได้แก่	ร�ยได้อื่น	ร�ยได้จ�กเงินช่วยเหลือและเงินบริจ�ค

แสดงค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงานของ	สศช.	ปีงบประมาณ	๒๕๕๓

 

ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนิน	ส่วนใหญ่เป็นค่�ใช้จ่�ยบุคล�กรร้อยละ	๔๒		ค่�วัสดุและค่�ใช้สอยร้อยละ	๒๑		ค่�บำ�เหน็จบำ�น�ญ

ร้อยละ	๑๔		และค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินง�นอื่นๆ	อีกร้อยละ	๒๐

	  

งบบุคลากร  

๓๕.๑๒ -

งบลงทุน  ๓.๙๕ -

งบดำเนินงาน  

๑๐.๕๕ -

งบรายจายอื่น  

๒๒.๙๙ -

งบเงินอุดหนุน  

๔.๔๔ -

งบกลาง  ๒๑.๙๑ - รายไดจากเงินชวย

เหลือBลC-

เงินบริจาค  ๐.๕๑-

รายไดอื่น  ๐.๕๓ -

	  

คาใชจายบุคลากร  

๔๒.๔01

คาบำเหน็จบำนาญ  

๑๓.:๖1

คาใชจายในการ1

ฝกอบรม  ๔.:@1
คาใชจายในการ1

เดินทาง  ๒.๖๔ 1

คาวัสดุและคาใชสอย  

๒๐.@@1

คาสาธารณูปโภค  

๒.๑๔1

คาเสื่อมราคาและคา

ตัดจำหนาย  ๔.:๔1

คาใชจายเงินอุดหนุน  

๕.๐๑ 1

คาใชจายอื่น  ๐.๕๓1



 140	 รายงานประจำาปี	๒๕๕๓
  สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ
 140	 รายงานประจำาปี	๒๕๕๓
  สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ

สรุปภาพรวมของฐานะการเงิน	และผลการดำาเนินงานของ	สศช.

รายการ ปีงบประมาณ	พ.ศ.๒๕๕๓ ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๒ ผลต่าง	(ร้อยละ)

สินทรัพย์ ๑๔๒,๕๖๔,๓๗๕.๑๖ ๑๔๕,๓๑๗,๕๔๓.๑๖ -๑.๙

หนี้สิน ๑๘,๖๑๗,๑๓๔.๖๒ ๓๖,๖๙๑,๑๑๖.๘๒ -๔๙.๓

ทุน ๑๒๓,๙๔๗,๒๔๐.๕๔ ๑๐๘,๖๒๖,๔๒๖.๓๔ ๑๔.๑

ร�ยได้ ๕๒๙,๗๗๕,๑๐๒.๓๙ ๖๐๒,๖๘๓,๐๙๑.๘๔ -๑๒.๑

ค่�ใช้จ่�ย ๕๑๔,๓๕๔,๙๗๙.๑๙ ๔๖๒,๒๘๒,๔๕๘.๖๔ ๑๑.๓

สินทรัพย์

สินทรัพย์รวมของ	สศช.	ลดลงจ�กปีงบประม�ณ	๒๕๕๒	ร้อยละ	๑.๙		แสดงว่�	สศช.	มีสินทรัพย์ที่ส�ม�รถแปลงสภ�พเป็น

เงินสดลดลง		ซึ่งมีผลให้สภ�พคล่องท�งก�รเงินลดลงเมื่อเทียบกับงบประม�ณปีก่อน

หนี้สิน

หนี้สินของ	สศช.	ลดลงจ�กงบประม�ณป	ี๒๕๕๒		ร้อยละ	๔๙.๓		 เป็นผลม�จ�กหนี้สินหมุนเวียนที่ลดลงซึ่งเป็นผลม�จ�ก

เจ้�หนี้ระยะสั้น	 	และค่�ใช้จ่�ยค้�งจ่�ยที่ลดลง	ประกอบด้วย	 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประม�ณ		 เจ้�หนี้ก�รค้�ภ�ยนอก	และ 

ใบสำ�คัญค้�งจ่�ยที่ข้�ร�ชก�ร	ลูกจ้�ง	พนักง�นร�ชก�ร	ขอเบิกเงินค่�ใช้จ่�ยต่�งๆ	จ�กเงินทดรองร�ชก�ร

ทุน

ทุนของ	สศช.	 เพิ่มขึ้นจ�กงบประม�ณปี	๒๕๕๒		ร้อยละ	๑๔.๑		 เนื่องจ�กในปีงบประม�ณ	๒๕๕๓	สศช.	มีร�ยได้สูงกว่� 

ค่�ใช้จ่�ยสุทธิ	๑๕.๓๒๐	ล้�นบ�ท		จึงเป็นก�รเพิ่มมูลค่�ในส่วนของร�ยได้สูงกว่�ค่�ใช้จ่�ยสะสม

รายได้

ร�ยได้ของ	สศช.	รวมทั้งสิ้น	๕๒๙.๗๗๕	ล้�นบ�ท		เป็นร�ยได้จ�กงบประม�ณประจำ�และงบกล�ง		ประกอบด้วย		งบบุคล�กร 

จ�กก�รเบิกจ่�ยเงินเดือน	ค่�จ้�งประจำ�	 	 งบลงทุนจ�กก�รได้รับจัดสรรให้ซื้อครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้�ง	 	 งบกล�งจ�กก�รเบิก 

ค่�ใช้จ่�ยสวัสดิก�รให้กับข้�ร�ชก�ร	ลูกจ้�งและข้�ร�ชก�รบำ�น�ญ		งบดำ�เนินง�นสำ�หรับค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินง�นต่�งๆ	ของ 

สำ�นักง�นฯ		และงบร�ยจ่�ยอื่น	ที่ใช้ในก�รขับเคลื่อนโครงก�รที่สนับสนุนแผนและยุทธศ�สตร์ต่�งๆ	ของประเทศ

ค่าใช้จ่าย

ค่�ใช้จ่�ยจ�กก�รดำ�เนินง�นของ	สศช.	เพิ่มขึ้นจ�กปีงบประม�ณก่อนคิดเป็นร้อยละ	๑๑.๔	เป็นผลม�จ�กก�รเพิ่มขึ้นของค่�

วัสดุ		และค่�จ้�งที่ปรึกษ�ฯ	ที่ใช้จ้�งศึกษ�ต่�งๆ	ในก�รขับเคลื่อนประเทศ
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งบแสดงฐานะการเงิน

ณ	วันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๕๓	และ	๒๕๕๒
(หน่วย	:	บ�ท)

หมายเหตุ ๒๕๕๓ ๒๕๕๒
สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด ๒ ๗,๔๕๓,๖๗๔.๖๒ ๗,๖๓๕,๓๓๓.๗๖
ลูกหนี้ระยะสั้น ๑,๕๐๕,๗๙๖.๐๐ ๑,๓๙๘,๗๗๖.๐๐
ร�ยได้ค้�งรับ ๗๙๙,๘๔๖.๙๖ ๑,๔๕๒,๐๑๘.๕๑
สินค้�และวัสดุคงเหลือ ๑,๒๒๘,๗๖๑.๐๖ ๑,๒๙๖,๗๙๒.๖๕
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน ๑๐,๙๘๘,๐๗๘.๖๔ ๑๑,๗๘๒,๙๒๐.๙๒

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดิน	อ�ค�รและอุปกรณ์	(สุทธิ) ๓ ๑๒๗,๒๖๖,๔๔๐.๐๗ ๑๒๗,๔๒๐,๗๙๕.๗๖
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(สุทธิ) ๔ ๔,๓๐๙,๘๕๖.๔๕ ๖,๑๑๓,๘๒๖.๔๘
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ๑๓๑,๕๗๖,๒๙๖.๕๒ ๑๓๓,๕๓๔,๖๒๒.๒๔

รวมสินทรัพย์ ๑๔๒,๕๖๔,๓๗๕.๑๖ ๑๔๕,๓๑๗,๕๔๓.๑๖

หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน

เจ้�หนี้ระยะสั้น ๕ ๗,๕๙๒,๗๔๘.๐๕ ๑๔,๓๓๐,๗๐๑.๒๗
ค่�ใช้จ่�ยค้�งจ่�ย ๖ ๓,๓๗๐,๑๘๖.๐๘ ๑๓,๓๔๗,๐๘๑.๗๓
เงินรับฝ�กระยะสั้น ๓๖๘,๑๔๕.๐๐ -
หนี้สินหมุนเวียนอื่น ๘๓๙,๘๓๖.๙๓ ๖๐๓,๘๙๑.๐๓
รวมหนี้สินหมุนเวียน ๑๒,๑๗๐,๙๑๖.๐๖ ๒๘,๒๘๑,๖๗๔.๐๓

หนี้สินไม่หมุนเวียน
ร�ยได้รอก�รรับรู้ระยะย�ว ๔,๔๔๖,๒๑๘.๕๖ ๖,๔๐๙,๔๔๒.๗๙
เงินทดรองร�ชก�รรับจ�กคลังระยะย�ว ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน ๖,๔๔๖,๒๑๘.๕๖ ๘,๔๐๙,๔๔๒.๗๙
รวมหนี้สิน ๑๘,๖๑๗,๑๓๔.๖๒ ๓๖,๖๙๑,๑๑๖.๘๒

สินทรัพย์สุทธิ ๑๒๓,๙๔๗,๒๔๐.๕๔ ๑๐๘,๖๒๖,๔๒๖.๓๔

สินทรัพย์สุทธิ
ทุน ๑๔,๔๓๓,๖๖๔.๓๔ ๑๔,๙๗๐,๑๕๒.๒๐
ร�ยได้สูง(ตำ่�)กว่�ค่�ใช้จ่�ยสะสม ๑๐๙,๕๑๓,๕๗๖.๒๐ ๙๓,๖๕๖,๒๗๔.๑๔

รวมสินทรัพย์ ๑๒๓,๙๔๗,๒๔๐.๕๔ ๑๐๘,๖๒๖,๔๒๖.๓๔

      

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้
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งบรายได้และค่าใช้จ่าย

ณ	วันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๕๓	และ	๒๕๕๒
(หน่วย	:	บ�ท)

หมายเหตุ ๒๕๕๓ ๒๕๕๒
รายได้จากการดำาเนินงาน

รายได้จากรัฐบาล
ร�ยได้จ�กงบประม�ณ ๗ ๕๒๔,๒๑๗,๕๓๒.๔๑ ๕๙๑,๙๘๐,๙๓๘.๑๗
รวมรายได้จากรัฐบาล ๕๒๔,๒๑๗,๕๓๒.๔๑ ๕๙๑,๙๘๐,๙๓๘.๑๗

รายได้จากแหล่งอื่น
ร�ยได้จ�กเงินช่วยเหลือและเงินบริจ�ค ๒,๗๒๔,๐๙๔.๘๑ ๖,๔๘๐,๗๕๔.๗๖
ร�ยได้อื่น ๒,๘๓๓,๔๗๕.๑๗ ๔,๒๒๑,๓๙๘.๙๑
รวมร�ยได้จ�กแหล่งอื่น ๕,๕๕๗,๕๖๙.๙๘ ๑๐,๗๐๒,๑๕๓.๖๗

รวมรายได้จากการดำาเนินงาน ๕๒๙,๗๗๕,๑๐๒.๓๙ ๖๐๒,๖๘๓,๐๙๑.๘๔

ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงาน
ค่�ใช้จ่�ยบุคล�กร ๘ ๒๒๕,๐๒๒,๘๘๗.๔๘ ๒๒๕,๗๓๔,๖๐๖.๙๐
ค่�บำ�เหน็จบำ�น�ญ ๗๒,๙๑๘,๑๐๓.๓๖ ๘๔,๗๙๓,๐๙๘.๙๗
ค่�ใช้จ่�ยในก�รฝึกอบรม ๒๕,๓๘๐,๖๖๐.๗๗ ๒๓,๖๘๙,๙๕๓.๖๓
ค่�ใช้จ่�ยในก�รเดินท�ง ๑๔,๐๐๔,๗๑๘.๖๗ ๑๒,๓๘๐,๗๙๔.๗๘
ค่�วัสดุและค่�ใช้สอย ๙ ๑๑๑,๑๘๔,๕๘๒.๑๑ ๕๖,๕๙๔,๑๑๐.๖๗
ค่�ส�ธ�รณูปโภค ๑๐ ๑๑,๓๔๖,๘๓๐.๐๕ ๑๐,๕๘๕,๐๓๙.๙๗
ค่�เสื่อมร�ค�และค่�ตัดจำ�หน่�ย ๑๑ ๒๕,๑๐๓,๗๒๑.๕๘ ๒๐,๖๙๐,๔๓๐.๘๑
ค่�ใช้จ่�ยเงินอุดหนุน ๒๖,๕๖๐,๐๐๐.๐๐ ๒๓,๕๙๘,๐๐๐.๐๐
ค่�ใช้จ่�ยอื่น ๒,๘๓๓,๔๗๕.๑๗ ๔,๒๑๖,๔๒๒.๙๑
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงาน ๕๑๔,๓๕๔,๙๗๙.๑๙ ๔๖๒,๒๘๒,๔๕๘.๖๔

รายได้สูง(ตำ่า)กว่าค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงาน ๑๕,๔๒๐,๑๒๓.๒๐ ๑๔๐,๔๐๐,๖๓๓.๒๐

รายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำาเนินงาน
กำ�ไร/ข�ดทุนสุทธิจ�กก�รจำ�หน่�ยสินทรัพย์ (๙๙,๓๐๙.๐๐) (๘,๔๘๑.๐๓)
รวมร�ยได้/ค่�ใช้จ่�ยที่ไม่เกิดจ�กก�รดำ�เนินง�น (๙๙,๓๐๙.๐๐) (๘,๔๘๑.๐๓)

รายได้สูง(ตำ่า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ ๑๕,๓๒๐,๘๑๔.๒๐ ๑๔๐,๓๙๒,๑๕๒.๑๗

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

๑.	 สรุปนโยบ�ยก�รบัญชีที่สำ�คัญ	 ๒.	 เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด

๓.	 ที่ดิน	อ�ค�ร	และอุปกรณ์(สุทธิ)	 ๔.	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(สุทธิ)

๕.	 เจ้�หนี้ระยะสั้น	 ๖.	 ค่�ใช้จ่�ยค้�งจ่�ย

๗.	 ร�ยได้จ�กงบประม�ณ	 ๘.	 ค่�ใช้จ่�ยบุคล�กร

๙.	 ค่�วัสดุและค่�ใช้สอย	 ๑๐.	 ค่�ส�ธ�รณูปโภค

๑๑.	ค่�เสื่อมร�ค�และค่�ตัดจำ�หน่�ย
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๕๓

หมายเหตุที่	๑	 นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ
  ๑.๑	 หลักเกณฑ์ในการจัดทำางบการเงิน		ตั้งแต่วันที่	๑	ตุล�คม	๒๕๔๗	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�ร

เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติได้ใช้หลักก�รบัญชีเกณฑ์คงค้�งต�มหลักก�รและนโยบ�ยบัญชีสำ�หรับหน่วยง�นภ�ครัฐที่กระทรวง
ก�รคลังกำ�หนดเข้�สู่ระบบ	GFMIS	ซึ่งสำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ	 	 ได้จัดประเภทและ 
ก�รแสดงร�ยก�รในงบก�รเงินถือปฏิบัติต�มหนังสือกรมบัญชีกล�ง	ที่	กค	๐๔๒๓.๒/ว	๔๑๐	ลงวันที่	๒๑	พฤศจิก�ยน	๒๕๕๑	
เรื่อง	รูปแบบร�ยง�นก�รเงินของหน่วยง�นภ�ครัฐ

  ๑.๒	 หน่วยงานที่เสนอรายงาน	 	 ร�ยง�นก�รเงินของสำ�นักง�นฯ	 ได้จัดทำ�ขึ้นเพื่อนำ�เสนอแก่หน่วยง�น
ที่เกี่ยวข้องพร้อมจัดส่งให้แก่	สำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดิน	 	 เพื่อใช้ในก�รตรวจสอบข้อมูลท�งก�รเงินและรับรองงบก�รเงิน 
ของหน่วยง�นต่อไป

  ๑.๓	 ขอบเขตของข้อมูลในรายงาน	 	งบก�รเงินของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคม
แห่งช�ติ		เป็นงบก�รเงินรวมของหน่วยง�นในส่วนกล�ง	๑	หน่วย	และหน่วยง�นในส่วนภูมิภ�ค	๓	หน่วย	ได้แก่		๑)	สำ�นักง�น
คณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ		๒)	สำ�นักพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมภ�คเหนือ		๓)	สำ�นักพัฒน�เศรษฐกิจ
และสังคมภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ		และ	๔)	สำ�นักพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมภ�คใต้
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	 	 	 	 รอบระยะเวล�บัญชี	เริ่มตั้งแต่	๑	ตุล�คม	ถึง	๓๐	กันย�ยน	ของปีถัดไป
  ๑.๔	 การรับรู้รายได	้	ประกอบด้วย		๑)	ร�ยได้จ�กเงินงบประม�ณรับรู้เมื่อได้รับอนุมัติคำ�ขอเบิกเงินจ�กกรม

บัญชีกล�ง		๒)	ร�ยได้เงินนอกงบประม�ณรับรู้เมื่อเกิดร�ยได้		และ	๓)	ร�ยได้แผ่นดินรับรู้เมื่อรับเงิน		แสดงเป็นร�ยก�รต่�งห�ก
จ�กร�ยได้และค่�ใช้จ่�ยจ�กกิจกรรมปกติของหน่วยง�น

	 	 ๑.๕	 สินทรัพย์ถาวร	การคำานวณค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย
	 	 	 	 ๑)	 อ�ค�ร	หม�ยถึง	อ�ค�รและสิ่งปลูกสร้�งประเภทต่�งๆ	รวมทั้งส่วนปรับปรุงอ�ค�รซึ่งเป็นต้นทุนใน

ก�รตกแต่งหรือปรับปรุงตัวอ�ค�รภ�ยหลังจ�กที่จัดสร้�งอ�ค�รเสร็จแล้ว	 	หน่วยง�นจะรับรู้ต�มร�ค�ทุนหักค่�เสื่อมร�ค�สะสม
โดยวิธีเส้นตรง		มีอ�ยุก�รใช้ง�น	๒๕-๔๐	ปี

	 	 	 	 ๒)	 ครุภัณฑ์และอุปกรณ์		มีไว้เพื่อก�รดำ�เนินง�นและค�ดว่�จะได้รับประโยชน์เกิน	๑	ปี	หน่วยง�นจะ
รับรู้ต�มร�ค�ทุนหักค่�เสื่อมร�ค�สะสม

	 	 	 	 ๓)	 ปีงบประม�ณ		๒๕๔๐	-	๒๕๔๕	ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่มีร�ค�ต่อหน่วยหรือชุดมูลค่�สุทธิ	ตั้งแต่	
๓๐,๐๐๐	บ�ทขึ้นไปบันทึกบัญชีต�มร�ค�ทุน	ณ	วันที่ได้ม�

	 	 	 	 ๔)	 ปงีบประม�ณ	๒๕๔๖	เปน็ตน้ม�		ครภุณัฑแ์ละอปุกรณท์ีม่รี�ค�ตอ่หนว่ยหรอืตอ่ชดุตัง้แต่	๕,๐๐๐	บ�ท 
ขึ้นไป	บันทึกบัญชีต�มร�ค�ทุน	ณ	วันที่ได้ม�

	 	 	 	 ๕)	 ค่�เสื่อมร�ค�	คำ�นวณโดยวิธีเส้นตรงต�มอ�ยุก�รใช้ง�นดังนี้
	 	 อ�ยุก�รใช้ง�น	(ปี)
	 ครุภัณฑ์สำ�นักง�น	 ๘
	 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	 ๓
	 ครุภัณฑ์ย�นพ�หนะและขนส่ง	 ๘
	 ครุภัณฑ์โฆษณ�และเผยแพร่	 ๕
	 ครุภัณฑ์ไฟฟ้�และวิทยุ	 ๕
	 ครุภัณฑ์ก�รเกษตร	 ๕
	 ครุภัณฑ์ง�นบ้�นง�นครัว	 ๒
	 	 	 	 ๖)	 โปรแกรมคอมพิวเตอร์		มีไว้เพื่อก�รดำ�เนินง�นและค�ดว่�จะได้รับประโยชน์เกิน	๑	ปี		หน่วยง�น

จะรับรู้ต�มร�ค�ทุน	ณ	วันที่ซื้อหรือพัฒน�เสร็จหักด้วยค่�ตัดจำ�หน่�ยสะสมโดยวิธีเส้นตรง		ซึ่งประม�ณอ�ยุก�รใช้ง�น	๓	ปี
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สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๕๓

(หน่วย	:	บ�ท)

๒๕๕๓ ๒๕๕๒

หมายเหตุที่	๒	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดในมือ ๙๔,๕๐๐.๐๐

เงินทดรองร�ชก�ร ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

เงินฝ�กธน�ค�ร(เงินงบประม�ณ) ๒,๕๙๑,๔๘๑.๙๒ ๓,๐๗๘,๘๘๘.๗๓

เงินฝ�กธน�ค�ร(เงินนอกงบประม�ณ) ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๔๙,๔๘๐.๐๐

เงินฝ�กคลัง ๒,๘๕๒,๑๙๒.๗๐ ๒,๔๑๒,๔๖๕.๐๓

รวม	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ๗,๔๕๓,๖๗๔.๖๒ ๗,๖๓๕,๓๓๓.๗๖

หมายเหตุที่	๓	ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์	(สุทธิ)

อ�ค�รและสิ่งปลูกสร้�ง ๙๕,๘๐๒,๓๙๙.๒๘ ๘๑,๖๖๑,๒๑๔.๒๘

หัก	ค่�เสื่อมร�ค�สะสม (๑๗,๙๑๑,๑๗๖.๖๑) (๑๔,๘๙๙,๖๑๓.๗๑)

อ�ค�ร	และสิ่งปลูกสร้�ง	(สุทธิ) ๗๗,๘๙๑,๒๒๒.๖๗ ๖๖,๗๖๑,๖๐๐.๕๗

อุปกรณ์ ๑๔๐,๙๒๒,๙๖๑.๓๙ ๑๓๕,๒๘๖,๘๗๖.๒๔

หัก	ค่�เสื่อมร�ค�สะสม (๙๕,๒๕๙,๖๔๗.๙๙) (๘๕,๖๕๑,๘๓๐.๗๖)

อุปกรณ์	(สุทธิ) ๔๕,๖๖๓,๓๑๓.๔๐ ๔๙,๖๓๕,๐๔๒.๔๘

ง�นระหว่�งก่อสร้�ง ๓,๗๑๑,๙๐๔.๐๐ ๑๑,๐๒๔,๑๕๒.๗๑

รวม	ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์	(สุทธิ) ๑๒๗,๒๖๖,๔๔๐.๐๗ ๑๒๗,๔๒๐,๗๙๕.๗๖

หมายเหตุที่	๔	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(สุทธิ)

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ๑๐,๑๘๐,๓๓๐.๑๖ ๙,๓๐๒,๖๔๗.๓๖

หัก	ค่�ตัดจำ�หน่�ยสะสม (๕,๘๗๐,๔๗๓.๗๑) (๓,๑๘๘,๘๒๐.๘๘)

โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(สุทธิ) ๔,๓๐๙,๘๕๖.๔๕ ๖,๑๑๓,๘๒๖.๔๘

รวม	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(สุทธิ) ๔,๓๐๙,๘๕๖.๔๕ ๖,๑๑๓,๘๒๖.๔๘

หมายเหตุที่	๕	เจ้าหนี้ระยะสั้น

เจ้�หนี้ก�รค้�-ภ�ครัฐ ๔๒๗,๑๘๓.๖๕ -

เจ้�หนี้ก�รค้�-บุคคลภ�ยนอก ๖,๕๓๐,๗๑๖.๓๑ ๑๔,๐๔๕,๖๔๐.๙๑

เจ้�หนี้อื่น-หน่วยง�นรัฐ ๖๓๔,๘๔๘.๐๙ ๒๘๕,๐๖๐.๓๖

รวมเจ้าหนี้ระยะสั้น ๗,๕๙๒,๗๔๘.๐๕ ๑๔,๓๓๐,๗๐๑.๒๗

หมายเหตุที่	๖	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

ค่�ส�ธ�รณูปโภคค้�งจ่�ย ๘๗๕,๗๓๗.๗๙ ๑,๐๐๙,๒๕๔.๐๙

ใบสำ�คัญค้�งจ่�ย ๒,๔๙๔,๔๔๘.๒๙ ๒,๒๑๘,๓๓๕.๒๔

ค่�ใช้จ่�ยค้�งจ่�ยอื่น-บุคคลภ�ยนอก - ๑๐,๑๑๙,๔๙๒.๔๐

รวม	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ๓,๓๗๐,๑๘๖.๐๘ ๑๓,๓๔๗,๐๘๑.๗๓
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สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๕๓

๒๕๕๓ ๒๕๕๒

หมายเหตุที่	๗	รายได้จากงบประมาณ

ร�ยได้จ�กงบบุคล�กร ๑๘๖,๓๕๑,๙๐๕.๓๑ ๑๘๘,๓๐๘,๘๒๙.๑๖

ร�ยได้จ�กงบลงทุน ๒๐,๙๑๙,๒๗๙.๓๐ ๖๔,๙๙๙,๑๔๑.๑๕

ร�ยได้จ�กงบดำ�เนินง�น ๕๖,๗๑๘,๗๓๑.๖๗ ๔๗,๗๘๔,๔๐๑.๒๕

ร�ยได้จ�กงบอุดหนุน ๒๕,๐๑๘,๘๔๖.๒๕ ๓๑,๔๖๑,๔๓๙.๗๕

ร�ยได้จ�กงบร�ยจ่�ยอื่น ๑๒๓,๘๓๘,๕๐๐.๑๘ ๑๔๕,๐๙๘,๔๔๓.๔๓

ร�ยได้จ�กงบกล�ง ๑๑๖,๐๕๙,๔๘๕.๐๗ ๑๑๙,๔๘๙,๒๒๕.๙๓

หัก	เบิกเกินส่งคืนงบประม�ณ (๔,๖๘๙,๒๑๕.๓๗) (๕,๑๖๐,๕๔๒.๕๐)

รวม	รายได้จากงบประมาณ ๕๒๔,๒๑๗,๕๓๒.๔๑ ๕๙๑,๙๘๐,๙๓๘.๑๗

หมายเหตุที่	๘	ค่าใช้จ่ายบุคลากร

เงินเดือน ๑๖๗,๘๗๑,๐๒๘.๓๔ ๑๖๓,๙๑๘,๘๖๒.๗๗

ค่�ล่วงเวล� ๑,๙๓๗,๖๒๐.๐๐ ๒,๖๙๙,๙๓๐.๐๐

เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น ๑๙๐,๗๔๙.๑๓ ๔๐๓,๔๑๐.๐๐

เงินค่�ตอบแทนพนักง�นร�ชก�ร ๗,๙๐๓,๒๗๔.๔๗ ๗,๔๖๑,๖๙๐.๐๐

เงินค่�ครองชีพ ๕๖๓,๒๘๕.๗๘ ๗๖๙,๔๗๑.๒๙

เงินเดือนและค่�จ้�งอื่น ๑,๒๒๕,๑๗๘.๕๗ ๑,๒๒๖,๐๘๒.๑๑

ค่�จ้�ง ๑๒,๒๕๒,๕๓๕.๕๑ ๑๒,๒๐๗,๓๑๔.๗๙

เงินร�งวัล 										- ๕,๖๖๕,๘๖๒.๔๕

เงินช่วยค่�รักษ�พย�บ�ลประเภทผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ ๑๖,๖๑๗,๔๒๑.๕๐ ๑๗,๕๐๘,๙๒๖.๐๗

เงินช่วยค่�รักษ�พย�บ�ลประเภทผู้ป่วยใน-รพ.รัฐ ๖,๒๘๐,๓๔๑.๙๙ ๔,๐๙๐,๘๒๑.๒๔

เงินช่วยค่�รักษ�พย�บ�ลประเภทผู้ป่วยนอก-รพ.เอกชน ๕๒๐,๐๐๐.๐๐ ๓๓๖,๐๐๐.๐๐

เงินช่วยค่�รักษ�พย�บ�ลประเภทผู้ป่วยใน-รพ.เอกชน ๑๑๘,๕๔๑.๐๐ ๑๕๖,๗๘๒.๙๕

เงินช่วยก�รศึกษ�บุตร ๙๔๓,๗๔๖.๕๐ ๑,๑๔๖,๓๒๓.๕๐

เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต 										- ๘๒,๖๕๐.๐๐

เงินชดเชยสม�ชิก	กบข. ๒,๘๑๑,๘๓๐.๗๖ ๒,๗๑๔,๓๘๙.๒๒

เงินสมทบ	กบข. ๔,๒๑๗,๗๔๖.๑๓ ๔,๐๗๑,๕๘๓.๗๒

เงินสมทบ	กสจ. ๓๐๑,๙๘๕.๘๔ ๒๘๘,๑๖๒.๗๙

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ๔๓๗,๙๔๑.๐๐ ๔๒๖,๘๖๐.๐๐

ค่�เช่�บ้�น ๗๙๙,๖๖๐.๙๖ ๕๕๙,๔๘๔.๐๐

ค่�ตอบแทนพิเศษช�ยแดนภ�คใต้ ๓๐,๐๐๐.๐๐ -

รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร ๒๒๕,๐๒๒,๘๘๗.๔๘ ๒๒๕,๗๓๔,๖๐๖.๙๐
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สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๕๓

๒๕๕๓ ๒๕๕๒
หมายเหตุที่	๙	ค่าวัสดุและค่าใช้สอย

ค่�วัสดุ ๑๐,๕๕๘,๒๔๓.๒๐ ๕,๗๓๘,๘๓๔.๖๓
ค่�ซ่อมแซมและค่�บำ�รุงรักษ� ๔,๐๖๘,๓๑๙.๓๒ ๑,๔๑๓,๐๒๙.๑๐
ค่�เชื้อเพลิง ๖๒๖,๕๖๕.๘๑ ๗๒๘,๓๖๐.๙๐
ค่�จ้�งเหม�บริก�ร-บุคคลภ�ยนอก ๕,๘๓๕,๖๖๕.๖๑ ๙,๒๑๙,๘๖๑.๓๗
ค่�จ้�งเหม�บริก�ร-หน่วยง�นภ�ครัฐ ๑,๔๑๒,๗๗๔.๙๒ ๒๔๙,๗๕๙.๕๓
ค่�ตอบแทนเฉพ�ะง�น ๕๐๓,๗๖๓.๔๓ ๕๔๔,๔๓๑.๐๐
ค่�ตอบแทนอื่น ๑๑๓,๐๒๒.๐๐ ๖๙๕,๔๒๕.๙๒
ค่�ธรรมเนียมธน�ค�ร 										- ๒๐๓.๐๐
ค่�จ้�งที่ปรึกษ� ๖๕,๐๔๙,๑๑๑.๗๕ ๑๕,๐๕๑,๙๕๖.๑๖
ค่�เบี้ยประกันภัย ๑๒,๖๖๕.๐๐ 										-
ค่�ครุภัณฑ์มูลค่�ตำ่�กว่�เกณฑ์ ๕๒๕,๔๑๔.๐๖ ๑,๘๓๓,๗๘๗.๗๕
ค่�ใช้จ่�ยในก�รประชุม ๕,๖๓๑,๓๐๗.๓๔ ๕,๐๙๖,๖๙๒.๙๓
ค่�รับรองและพิธีก�ร ๑๑๔,๒๗๑.๕๐ ๕๔,๙๑๙.๒๗
ค่�เช่�เบ็ดเตล็ด-บุคคลภ�ยนอก ๑๐,๖๗๙,๗๓๔.๙๒ ๙,๓๓๔,๒๗๘.๘๘
เงินชดเชยค่�ง�นก่อสร้�ง 										- ๑,๐๘๔,๐๙๕.๓๐
ค่�ใช้จ่�ยผลักส่งเป็นร�ยได้แผ่นดิน ๓๕๒,๖๘๓.๘๕ ๕๐๑,๐๖๙.๓๒
ค่�ประช�สัมพันธ์ ๔,๐๕๗,๓๑๘.๗๐ ๔,๐๘๒,๙๔๒.๙๒
ค่�ใช้สอยอื่นๆ ๑,๖๔๓,๗๒๐.๗๐ ๙๖๔,๔๖๒.๖๙
รวม	ค่าวัสดุ	และค่าใช้สอย ๑๑๑,๑๘๔,๕๘๒.๑๑ ๕๖,๕๙๔,๑๑๐.๖๗

หมายเหตุที่	๑๐		ค่าสาธารณูปโภค
ค่�ไฟฟ้� ๕,๓๙๙,๖๔๔.๐๘ ๕,๒๓๐,๕๗๑.๔๑
ค่�นำ้�ประป�และนำ้�บ�ด�ล ๒๖๗,๙๙๘.๗๓ ๒๘๕,๗๐๐.๕๙
ค่�โทรศัพท์ ๒,๔๐๔,๖๑๑.๐๐ ๒,๔๗๒,๓๖๖.๘๖
ค่�บริก�รสื่อส�รและโทรคมน�คม ๒,๔๐๙,๒๐๖.๒๔ ๑,๘๘๗,๓๕๐.๑๑
ค่�บริก�รไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง ๘๖๕,๓๗๐.๐๐ ๗๐๙,๐๕๑.๐๐
รวม	ค่าสาธารณูปโภค ๑๑,๓๔๖,๘๓๐.๐๕ ๑๐,๕๘๕,๐๓๙.๙๗

หมายเหตุที่	๑๑		ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย
ค่�เสื่อมร�ค�-อ�ค�รสำ�นักง�น ๑,๓๖๙,๖๕๗.๖๘ ๓๘๔,๒๙๘.๘๒
ค่�เสื่อมร�ค�-สิ่งปลูกสร้�ง ๑๙,๘๖๗.๒๙ ๖,๔๔๐.๖๒
ค่�เสื่อมร�ค�-อ�ค�รและสิ่งปลูกสร้�งไม่ระบุฯ ๑,๖๒๕,๕๒๕.๒๔ ๑,๖๒๕,๕๒๕.๒๔
ค่�เสื่อมร�ค�-ครุภัณฑ์สำ�นักง�น ๕,๔๗๔,๓๑๗.๘๙ ๔,๕๖๒,๒๖๐.๕๕
ค่�เสื่อมร�ค�-ครุภัณฑ์ย�นพ�หนะและอุปกรณ์ก�รขนส่ง ๖๓๕,๕๖๑.๐๒ ๔๒๔,๓๒๐.๒๔
ค่�เสื่อมร�ค�-ครุภัณฑ์ไฟฟ้�และวิทยุ ๘๔๒,๐๙๙.๗๕ ๖๗๘,๖๐๐.๐๑
ค่�เสื่อมร�ค�-ครุภัณฑ์โฆษณ�และเผยแพร่ ๒,๖๑๕,๔๙๐.๐๙ ๒,๒๕๕,๐๕๖.๑๓
ค่�เสื่อมร�ค�-ครุภัณฑ์ก�รเกษตร ๒,๙๙๐.๗๘ ๓,๐๐๐.๐๐
ค่�เสื่อมร�ค�-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ๗,๙๓๙,๙๙๐.๙๕ ๖,๕๓๗,๐๔๑.๕๔
ค่�เสื่อมร�ค�-ครุภัณฑ์ง�นบ้�นง�นครัว ๒๙,๕๕๘.๓๖ ๒๕,๕๙๙.๗๕
ค่�เสื่อมร�ค�-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ ๑,๘๑๗,๕๐๙.๗๐ ๒,๒๓๘,๑๑๕.๙๔
ค่�ตัดจำ�หน่�ย-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ๒,๗๓๑,๑๕๒.๘๓ ๑,๙๕๐,๑๗๑.๙๗
รวม	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย ๒๕,๑๐๓,๗๒๑.๕๘ ๒๐,๖๙๐,๔๓๐.๘๑
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วิเคราะห์งบการเงิน

สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ	วันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๕๓	และ	๒๕๕๒

๒๕๕๓ ๒๕๕๒

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด ๗.๔๕๓ ๕.๒๓ ๗.๖๓๕ ๕.๒๖

ลูกหนี้ระยะสั้น ๑.๕๐๖ ๑.๐๖ ๑.๓๙๙ ๐.๙๖

ร�ยได้ค้�งรับ ๐.๘๐๐ ๐.๕๖ ๑.๔๕๒ ๑.๐๐

สินค้�และวัสดุคงเหลือ ๑.๒๒๙ ๐.๘๖ ๑.๒๙๗ ๐.๘๙

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน ๑๐.๙๘๘ ๗.๗๑ ๑๑.๗๘๓ ๘.๑๑

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ที่ดิน	อ�ค�รและอุปกรณ์	(สุทธิ) ๑๒๗.๒๖๖ ๘๙.๒๗ ๑๒๗.๔๒๑ ๘๗.๖๘

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(สุทธิ) ๔.๓๑๐ ๓.๐๒ ๖.๑๑๔ ๔.๒๑

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ๑๓๑.๕๗๖ ๙๒.๒๙ ๑๓๓.๕๓๕ ๙๑.๘๙

รวมสินทรัพย์ ๑๔๒.๕๖๔ ๑๐๐.๐๐ ๑๔๕.๓๑๘ ๑๐๐.๐๐

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้�หนี้ระยะสั้น ๗.๕๙๓ ๕.๓๓ ๑๔.๓๓๑ ๙.๘๖

ค่�ใช้จ่�ยค้�งจ่�ย ๓.๓๗๐ ๒.๓๖ ๑๓.๓๔๗ ๙.๑๘

เงินรับฝ�กระยะสั้น ๐.๓๖๘ ๐.๒๖ 		- 		-

หนี้สินหมุนเวียนอื่น ๐.๘๔๐ ๐.๕๙ ๐.๖๐๔ ๐.๔๒

รวมหนี้สินหมุนเวียน ๑๒.๑๗๑ ๘.๕๔ ๒๘.๒๘๒ ๑๙.๔๖

หนี้สินไม่หมุนเวียน

ร�ยได้รอก�รรับรู้ระยะย�ว ๔.๔๔๖ ๓.๑๒ ๖.๔๑๐ ๔.๔๑

เงินทดรองร�ชก�รรับจ�กคลังระยะย�ว ๒.๐๐๐ ๑.๔๐ ๒.๐๐๐ ๑.๓๘

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน ๖.๔๔๖ ๔.๕๒ ๘.๔๑๐ ๕.๗๙

รวมหนี้สิน ๑๘.๖๑๗ ๑๓.๐๖ ๓๖.๖๙๒ ๒๕.๒๕

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

ทุน (๑๔.๔๓๔) (๑๐.๑๒) (๑๔.๙๗๐) (๑๐.๓๐)

ร�ยได้สูง(ตำ่�)กว่�ค่�ใช้จ่�ยสะสม (๑๐๙.๕๑๓) (๗๖.๘๒) (๙๓.๖๕๖) (๖๔.๔๕)

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ทุน (๑๒๓.๙๔๗) (๘๖.๙๔) (๑๐๘.๖๒๖) (๗๔.๗๕)

รวมหนี้สินและส่วนทุน (๑๔๒.๕๖๔) (๑๐๐.๐๐) (๑๔๕.๓๑๘) (๑๐๐.๐๐)
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วิเคราะห์งบการเงิน

สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

งบรายได้และค่าใช้จ่าย

ณ	วันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๕๓	และ	๒๕๕๒

๒๕๕๓ ๒๕๕๒

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้จากการดำาเนินงาน

รายได้จากรัฐบาล

ร�ยได้จ�กงบประม�ณ ๕๒๔.๒๑๘ ๙๘.๙๕ ๕๙๑.๙๘๑ ๙๘.๒๒

รวมรายได้จากรัฐบาล ๕๒๔.๒๑๘ ๙๘.๙๕ ๕๙๑.๙๘๑ ๙๘.๒๒

รายได้จากแหล่งอื่น

ร�ยได้จ�กเงินช่วยเหลือและเงินบริจ�ค ๒.๗๒๔ ๐.๕๒ ๖.๔๘๑ ๑.๐๘

ร�ยได้อื่น ๒.๘๓๓ ๐.๕๓ ๔.๒๒๑ ๐.๗๐

รวมรายได้จากแหล่งอื่น ๕.๕๕๗ ๑.๐๕ ๑๐.๗๐๒ ๑.๗๘

รวมรายได้จากการดำาเนินงาน ๕๒๙.๗๗๕ ๑๐๐.๐๐ ๖๐๒.๖๘๓ ๑๐๐.๐๐

ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงาน

ค่�ใช้จ่�ยบุคล�กร ๒๒๕.๐๒๒ ๔๒.๔๘ ๒๒๕.๗๓๕ ๓๗.๔๕

ค่�บำ�เหน็จบำ�น�ญ ๗๒.๙๑๘ ๑๓.๗๖ ๘๔.๗๙๓ ๑๔.๐๗

ค่�ใช้จ่�ยในก�รฝึกอบรม ๒๕.๓๘๑ ๔.๗๙ ๒๓.๖๙๐ ๓.๙๓

ค่�ใช้จ่�ยในก�รเดินท�ง ๑๔.๐๐๕ ๒.๖๔ ๑๒.๓๘๑ ๒.๐๕

ค่�วัสดุและค่�ใช้สอย ๑๑๑.๑๘๕ ๒๐.๙๙ ๕๖.๕๙๔ ๙.๒๗

ค่�ส�ธ�รณูปโภค ๑๑.๓๔๗ ๒.๑๔ ๑๐.๕๘๕ ๑.๘๘

ค่�เสื่อมร�ค�และค่�ตัดจำ�หน่�ย ๒๕.๑๐๔ ๔.๗๔ ๒๐.๖๙๐ ๓.๔๓

ค่�ใช้จ่�ยเงินอุดหนุน ๒๖.๕๖๐ ๕.๐๑ ๒๓.๕๙๘ ๓.๙๒

ค่�ใช้จ่�ยอื่น ๒.๘๓๓ ๐.๕๓ ๔.๒๑๖ ๐.๗๐

รวมค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงาน ๕๑๔.๓๕๕ ๙๗.๐๘ ๔๖๒.๒๘๒ ๗๖.๗๐

รายได้สูง(ตำ่า)กว่าค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงาน ๑๕.๔๒๐ ๒.๙๒ ๑๔๐.๔๐๑ ๒๓.๓๐

ร�ยได้/ค่�ใช้จ่�ยที่ไม่เกิดจ�กก�รดำ�เนินง�น

กำ�ไร/ข�ดทุนสุทธิจ�กก�รจำ�หน่�ยสินทรัพย์ (๐.๑๐๐) (๐.๐๒) (๐.๐๐๘) (๐.๐๐)

รวมรายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำาเนินงาน (๐.๑๐๐) (๐.๐๒) (๐.๐๐๘) (๐.๐๐)

รายได้สูง(ตำ่า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ ๑๕.๓๒๐ ๒.๙๐ ๑๔๐.๓๙๒ ๒๓.๓๐





ภาคผนวก
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ที่ปรึกษาคณะทำางาน
เลขาธิการฯ	

น�ยอ�คม	 เติมพิทย�ไพสิฐ	
รองเลขาธิการฯ	

น�งเพ็ญจ�	 อ่อนชิต	
น�งสุวรรณี	 คำ�มั่น 
น�ยปรเมธี	 วิมลศิริ	
น�ยช�ญวิทย์			 อมตะม�ทุช�ติ	
น�ยธ�นินทร์	 ผะเอม	

น�งส�วลด�วัลย์			 คำ�ภ� 

ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน	
น�งนิตย�			 กมลวัทนนิศ�	
น�งชุติน�ฏ			 วงศ์สุบรรณ	
น�ยสมช�ย	 ศักด�เวคีอิศร	
น�ยภูมิใจ	 อัตตะนันทน์	
น�งวนิด�	 มห�กิจ	

รักษาการที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน	
น�งส�วสุม�ลี	 เดช�นุรักษ์นุกูล	

น�ยไพโรจน์	 โพธิวงศ์ 

รายชื่อคณะทำางานจัดทำารายงานประจำาปี	๒๕๕๓	ของ	สศช.
น�ยธ�นินทร์	 ผะเอม	 	 ที่ปรึกษ�คณะทำ�ง�น
น�งนิตย�			 กมลวัทนนิศ�	 	 ประธ�นคณะทำ�ง�น
น�งส�วภ�รณี	 วัฒน�	 (สปผ.)	 รองประธ�นคณะทำ�ง�น
น�ยทีปรัตน์	 วัชร�งกูร	 (สพก.)	 คณะทำ�ง�น
น�ยสุริย�	 จันทร์กระจ่�ง	 (สพอ.)	 คณะทำ�ง�น
น�ยวิทย�			 ปิ่นทอง					 (สวค.)	 คณะทำ�ง�น
น�งฉวีวรรณ	 สุวรรณหงส์	 (สพต.)	 คณะทำ�ง�น
น�งปิยนุช	 วุฒิสอน	 (สปร.)	 คณะทำ�ง�น
น�งเส�วณีย์	 แสงสุพรรณ			 (กพร.)	 คณะทำ�ง�น
น�งพัชรินทร์	 ศรีนพนิคม	 (สบป.)	 คณะทำ�ง�น
น�งทัศนีย์	 โรจน์คุรีเสถียร	 (สพท.)	 คณะทำ�ง�น
น�งส�วม�รย�ท			 สมุทรส�คร				 (สพข.)	 คณะทำ�ง�น
น�งยุพิน	 รอดป้อง	 (สขส.)	 คณะทำ�ง�น
น�งส�วสุมิตร�	 พูลทอง	 (สศม.)	 คณะทำ�ง�น
น�งส�วเส�วนีย์	 เจตินัย	 (ฝจท.)	 คณะทำ�ง�น
น�ยพงศ์กูร	 วิรัตน�นันท์	 (สทว.)	 คณะทำ�ง�น
น�งจันทร์ทิพย์	 ป�ละนันทน์	 (ปชส.)	 คณะทำ�ง�น
น�งโกสุมภ์	 วณิชช�นนท์	 (กปอ.)	 คณะทำ�ง�น
น�งนุชด�	 ตังคณ�นุกูลชัย	 (ห้องสมุด)	 คณะทำ�ง�น
น�งอัจฉร�	 พล�ยยงค์	 (ฝบป.)	 คณะทำ�ง�น
น�งเพ็ชร�	 ธรรมเสริมสุข	 (สนส.)	 คณะทำ�ง�น
น�งส�วนิตย�	 อ�รีบุญชู	 (ฝกค.)	 คณะทำ�ง�น
น�งส�วพรพิมล	 ชีวชื่น	 (สพส.)	 คณะทำ�ง�น
น�ยอุปร�ช	 พันธ์ุภักดี	 (กจค.)	 คณะทำ�ง�น
น�งส�วชมชื่น	 จันทรสมบูรณ์	 (สพน.)	 คณะทำ�ง�น
น�งส�วก�ญจน�	 พรมเทพ	 (IT)	 คณะทำ�ง�น
น�ยวรวิทย์	 อวิรุทธ์วรกุล	 (สปผ.)	 เลข�นุก�รฯ
น�งภ�ณี	 ชน�ธิปกรณ์	 (สปผ.)	 ผู้ช่วยเลข�นุก�รฯ
น�งส�ววัชรี	 พุ่มทอง	 (สปผ.)	 ผู้ช่วยเลข�นุก�รฯ

ฝ่ายเลขานุการ	
น�งนิสวันต์	 พิชญ์ดำ�รง
น�ยธีระพงษ์	 ม�ลัยทอง
น�ยตฤตณัย	 นพคุณ


