รายงานประจําป 2557
Annual Report 2014
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
Office of the National Economic and Social Development Board

รายงานประจําป 2557

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
พิมพครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 จํานวน 2,500 เลม
สํานักประเมินผลและเผยแพรการพัฒนา
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
โทร. 0-2282-4841–2
โทรสาร 0-2281-9705
http://www.nesdb.go.th
ขอมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแหงชาติ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, สํานักงาน
รายงานประจําป 2557
พิมพครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ : คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, สํานักงาน, 2558
186 หนา
ISBN 978 – 974 – 9769 – 11 – 9
แบบปก : เนาวฤทธิ์ ฤทธิแปลก
พิมพที่ : บริษัท ดอกเบี้ย จํากัด โทร. 0-2272-1169-72 โทรสาร 0-2272-1173
ที่อยู
1032/203-208 ซอยรวมศิริมิตร ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตบางเขน กรุงเทพ 10900

2

Annual Report 2014

Office of the National Economic and Social Development Board

สารบัญ
สารประธานกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
สารเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ผลการพัฒนาประเทศ 2 ปแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
รายงานภาวะเศรษฐกิจและสังคมป 2557
สรุปการดําเนินงานของ สศช. รอบป 2557

สวนที่ 1 ภาพรวมของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.)
บทบาท หนาที่
วิสัยทัศน คานิยม วัฒนธรรมองคกร พันธกิจ
เปาหมาย กลยุทธ
โครงสรางองคกร
การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใน
การเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถบุคลากร
การจัดการความรู
การใชทรัพยากร
ความรับผิดชอบตอสังคม

สวนที่ 2 ผลการปฏิบัติราชการของ สศช.
ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ สศช. และคณะอนุกรรมการภายใตคณะกรรมการ สศช.
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2557
ผลการปฏิบัติราชการที่สําคัญของ สศช.
การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 สูการปฏิบัติ
การวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร
การวิเคราะหและเสนอความเห็นตอรัฐบาล
การสรางองคความรู และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
การสื่อสารเพื่อการพัฒนา
ภารกิจพิเศษ

สวนที่ 3 ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการที่ ไดรับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี
สวนที่ 4 รายงานการเงิน
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบรายไดและคาใชจาย
การวิเคราะหงบการเงิน

ภาคผนวก

รายชื่อคณะทํางาน

หนา
4
5
33
44
59
63
64
64
65
67
67
69
70
71
80
83
84
91
95
96
99
130
138
156
161
167
172
174
182
185
186

3

รายงานประจําป 2557

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

สาร

นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา

ประธานกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ในช ว งครึ่ ง ป แรกของป ง บประมาณ 2557 ประเทศไทยต อ งเผชิ ญ กั บ
สถานการณ ค วามขั ด แย ง ทางการเมื อ งอย า งรุ น แรง และส ง ผลกระทบต อ การ
บริหารราชการแผนดินของประเทศ และการทํางานของหนวยงานภาครัฐสวนใหญ
ที่ ไ ม ส ามารถเป ด ให บ ริ ก ารตามปกติ ในส ว นของสํ า นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แห ง ชาติ ก็ ไ ด ป รั บ แผนการทํ า งานเพื่ อ มิ ใ ห ก ระทบต อ งานราชการที่ ต อ งปฏิ บั ติ ต ามกํ า หนดเวลา แม ว า จะมี
ความยากลําบากในชวงครึ่งปแรกของปงบประมาณ 2557 ก็ตาม ตลอดทั้งปงบประมาณ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ภายหลังการเขาควบคุมการบริหารราชการแผนดินของคณะรักษาความสงบแหงชาติเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดเรงรัดปฏิบัติภารกิจในการพิจารณากลั่นกรองงานที่มีความ
สําคัญตอการพัฒนาประเทศ และเตรียมความเห็นเพื่อเสนอตอคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในการกําหนด
นโยบายและมาตรการตางๆ อยางรอบคอบ มีเหตุผล บนพื้นฐานของความรูคูคุณธรรม มุงกอใหเกิดประโยชนสูงสุด
แกประชาชน เพื่อใหการบริหารและการพัฒนาประเทศดําเนินการไดอยางตอเนื่อง
คณะกรรมการฯ ไดใหความเห็นที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในดานตาง ๆ
อาทิ แนวทางการพัฒนาคนตามชวงวัย แนวทางการบริหารจัดการขยะของประเทศ รางแผนประชากรในการพัฒนา
ประเทศระยะยาว 20 ป (พ.ศ. 2558-2577) และคณะกรรมการฯ ยังไดใหความเห็นตอโครงการลงทุนเพื่อพัฒนาของ
หนวยงานตางๆ เพื่อใชประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี อาทิ โครงการกอสรางสายเคเบิลใตนําไปยังเกาะเตา
จังหวัดสุราษฎรธานี ของการไฟฟาสวนภูมภิ าค โครงการพัฒนาทาเทียบเรือชายฝง (ทาเทียบเรือ A) ทีท่ า เรือแหลมฉบัง
ของการทาเรือแหงประเทศไทย โครงการบรอดแบนดความเร็วสูงของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) นอกจากนี้ ยัง
ไดใหความเห็นตอแนวทางการพิจารณางบลงทุน รวมทั้งกรอบและงบประมาณของรัฐวิสาหกิจประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2558 อีกดวย
การดําเนินงานในรอบปที่ผานมา แมจะตองเผชิญกับสถานการณที่เปนปจจัยทาทายดังกลาวขางตน
แตผลการดําเนินงานนับไดวาประสบความสําเร็จเปนอยางดียิ่ง คณะรักษาความสงบแหงชาติและคณะรัฐมนตรี
ไดนําความเห็นของคณะกรรมการฯ ไปประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายและแผนการดําเนินการที่เกี่ยวของ
อยางเปนรูปธรรม ในนามของคณะกรรมการฯ ทุกคน ตองขอขอบคุณเลขาธิการฯ คณะผูบริหาร รวมทั้งขาราชการ
และเจาหนาที่ สศช. ทุกคน ทีไ่ ดรว มกันทุม เทแรงกาย แรงใจ ในการปฏิบตั งิ านใหบรรลุผลสําเร็จอยางเต็มความสามารถ
ผมหวังเปนอยางยิ่งวา ความสําเร็จนี้จะเปนแรงบันดาลใจใหทุกทานมุงมั่นอุทิศตนในการปฏิบัติหนาที่อยางไมยอทอ
ตอไป เพื่อยังประโยชนสุขแกประเทศชาติยิ่ง ๆ ขึ้นไปในอนาคต

(นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา)
ประธานกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
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นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ปงบประมาณ 2557 นับเปนปที่ 3 หรือชวงครึง่ แผนของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ทีส่ าํ นักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ตองดําเนินการภายใตสถานการณความขัดแยง
ทางการเมืองที่กอตัวมาตั้งแตชวงปลายปงบประมาณ 2556 และทวีความรุนแรงขึ้นในชวงตนปงบประมาณ 2557
ซึ่งสงผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยางมาก ภายใตสถานการณที่ไมสามารถปฏิบัติงานไดเชน
ภาวะปกตินี้ สศช. ยังคงทําหนาที่เสนอแนะนโยบายและมาตรการ รวมทั้งวิเคราะหและศึกษาภาวะเศรษฐกิจและ
สังคม ตลอดจนวางแผนและจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ โดยทํางานรวมกับภาคีการพัฒนาเพื่อมุงประโยชน
สูงสุดของประเทศชาติและประชาชนเปนสําคัญมาโดยตลอด การดําเนินการดังกลาวนับวามีสวนชวยใหสถานการณ
การพัฒนาประเทศสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่อง
ในดานการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ชวงปงบประมาณ 2557 สศช.ไดดําเนินการใน 4 ภูมิภาค
ในเรื่องที่เปนรูปธรรม ไดแก ภาคเหนือ เนนในเรื่องการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบานและการรับมือกับภัยพิบัติ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนนในเรือ่ งการสงเสริมเกษตรอินทรียแ ละการพัฒนาการคาชายแดน ภาคกลาง เนนในเรือ่ ง
การสงเสริมเกษตรปลอดภัยและการสงเสริมการทองเที่ยว และภาคใต เนนในเรื่องการทองเที่ยวเชื่อมโยงฝงอันดามัน
และอาวไทย
สศช. ยังไดเสนอแนะความเห็นเกีย่ วกับนโยบาย แผน และมาตรการ ทัง้ ดานเศรษฐกิจและสังคมอยางตอเนือ่ ง
เชน การจัดทําแนวทางการดําเนินนโยบายขาว มาตรการแกไขปญหายางพาราอยางยั่งยืน แนวทางการบริหารจัดการ
ที่ดินของประเทศไทย แนวทางการบริหารจัดการขยะของประเทศ การสนับสนุนโครงการพัฒนาทาเรือนํ้าลึกและ
นิคมอุตสาหกรรมทวาย การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูภาคสวนตางๆ มาตรการสนับสนุนการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจอยางมีเสถียรภาพ แผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (พ.ศ.2557-2561) แผนแมบทปองกันแผนดินไหวและ
อาคารถลม รวมทั้งการสรางองคความรูและการสื่อสารเพื่อการพัฒนา อาทิ การประชุมประจําป 2557 ของ สศช.
เรื่อง “การพัฒนาคนเพื่ออนาคตประเทศไทย” การจัดทํารายงานภาวะเศรษฐกิจและรายงานภาวะสังคมรายไตรมาส
ผลการดําเนินงานของ สศช. ในป 2557 ที่ผานมา ประสบความสําเร็จเปนอยางดี ดวยความรวมแรงรวมใจ
ในการทํางานจากคณะกรรมการฯ ผูบ ริหาร และเจาหนาที่ สศช. ทุกคน ผมขอขอบคุณและชืน่ ชมในความอุตสาหะ และ
ความทุมเท ของทุกคน และขอใหผลสําเร็จของงานที่ไดรับนี้ เปนเสมือนแรงผลักดันที่จะขับเคลื่อนใหทุกคนไดทุมเท
ทํางานอยางเต็มกําลังตอไป เพื่อรวมกันนําพาประเทศไปสูความอยูเย็นเปนสุขอยางมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต
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นายอิสระ วองกุศลกิจ
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นายสนิท อักษรแกว
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นายอัชพร จารุจินดา
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กรรมการ

กรรมการ
(เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน)
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นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ

กรรมการ
(ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ)

กรรมการ
(ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง)

นายประสาร ไตรรัตนวรกุล

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ

กรรมการ
(ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย)

กรรมการและเลขานุการ
(เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ)

9

รายงานประจําป 2557

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

คณะผูบริหาร

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
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รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

1. นายปรเมธี วิมลศิริ
2. นายชาญวิทย อมตะมาทุชาติ
3. นายธานินทร ผะเอม
4. นางสาวลดาวัลย คําภา
5. นางชุตินาฎ วงศสุบรรณ
6. นางปทมา เธียรวิศิษฎสกุล

2

6
4

5

3
1
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รายงานประจําป 2557

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ที่ปรึกษาดานนโยบายและแผนงาน

1. นางสาวพจณี อรรถโรจนภิญโญ
2. นายประพันธ มุสิกพันธ
3. นายมนตรี บุญพาณิชย
4. นายดนุชา พิชยนันท

12
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รักษาการที่ปรึกษาดานนโยบายและแผนงาน

1. นางสมศรี เหลืองมณีรัตน
2. นายวิทยา ปนทอง
3. นางวิลาวัลย ตันรัตนกุล
4. นายสุริยา จันทรกระจาง
5. นางสาวจินางคกูร โรจนนันต

2 4
3 5

1
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รายงานประจําป 2557

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ผูอํานวยการสํานัก

1. นายทีปรัตน วัชรางกูร

ผูอํานวยการสํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง

2. นายสุทิน ลี้ปยะชาติ

ผูอํานวยการสํานักงานเลขาธิการ

3. นายสุรชัย คุมสิน

ผูอํานวยการสํานักวางแผนการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

4. นายวิโรจน นรารักษ

ผูอํานวยการสํานักบัญชีประชาชาติ

5. นางธิดา พัทธธรรม

ผูอํานวยการสํานักวิเคราะหโครงการลงทุนภาครัฐ

14
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1. นางปยนุช วุฒิสอน

ผูอํานวยการสํานักพัฒนาฐานขอมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม

2. นายวิชญายุทธ บุญชิต

ผูอํานวยการสํานักยุทธศาสตรและการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

5

2
1

4
3

3. นางสาวจารุนันท สุทธิประภา

ผูอํานวยการสํานักยุทธศาสตรและการวางแผนพัฒนาพื้นที่

4. นายเอนก มีมงคล

ผูอํานวยการสํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต

5. นางสาวธัญรส สงวนหงษ

รักษาการผูอํานวยการสํานักยุทธศาสตรดานนโยบายสาธารณะ
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รายงานประจําป 2557

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ประมวลภาพกิจกรรมของ

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พรอมผูบริหารและเจาหนาที่ สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) พรอมดวย นางสาวรุจริ า ริมผดี รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
และเจาหนาที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมทําบุญตักบาตรพระสงฆ จํานวน 9 รูป เพื่อเปนสิริมงคลในวันแรก
ของการทํางานในปใหม 2557 บริเวณหนาอาคาร 5 สศช. ซึ่งเปนประเพณีที่ปฏิบัติอยางตอเนื่องมาทุกป

นายวิรัตน วัฒนศิริธรรม อดีตเลขาธิการฯ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
พรอมคณะผูบริหารและเจาหนาที่ สศช. รวมพิธีทําบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสวันคลายวันครบรอบการสถาปนา
64 ป สศช. ณ ศาลาเพาะนิสัยชอบ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2557
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เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พรอมคณะผูบริหารและเจาหนาที่ สศช.
ไดรว มเปนเจาภาพบําเพ็ญกุศลพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ณ ตําหนักเพ็ชร
วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2557

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รวมลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือ
(MOU) เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระหวางสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) และศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (ศปท. สศช.) เพื่อใหการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ
ดังกลาว นําสูการปฏิบัติในภาครัฐไดอยางประสบผลสําเร็จ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2557
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รายงานประจําป 2557

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นําคณะผูบริหารและเจาหนาที่ สศช.
ดูงานและสํารวจเขตเศรษฐกิจพิเศษของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สบป.ลาว) และสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม ตามแนวเสนทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East - West Economic Corridor) เพื่อพิจารณา
ศักยภาพและแนวทางการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ ณ จังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหาร เชื่อมโยงกับประเทศ
เพื่อนบาน เมื่อวันที่ 20-23 มีนาคม 2557

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนประธานในการเปดตัวรายงานการ
พัฒนาคนของประเทศไทย ป 2557 ในหัวขอ “การพัฒนาคนในบริบทประชาคมอาเซียน” ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล
กรุ ง เทพฯ ร ว มกั บ ผู  แ ทนสํ า นั ก งานโครงการพั ฒ นาแห ง สหประชาชาติ (United Nations Development
Programme - UNDP) Mr. Haoliang Xu, Assistant Administrator and Director of the Regional Bureau
for Asia and the Paciﬁc, UNDP และ Mr. Luc Stevens, UN Resident Coordinator and UNDP Resident
Representative เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557
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นายชาญวิทย อมตะมาทุชาติ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนผูแ ทน สศช.
มอบเกียรติบตั รและเข็มเชิดชูเกียรติ ใหกบั ขาราชการพลเรือนดีเดนประจําป 2556 ของ สศช. ไดแก นายสุกติ ติ ศิวนันทสกุล
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักวิเคราะหโครงการลงทุนภาครัฐ และ นายคํารบ โตไทยบุตร พนักงาน
ขับรถยนต ส 2 สํานักงานเลขาธิการ ในพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแกขาราชการพลเรือนดีเดนของ
สํานักนายกรัฐมนตรี ในวันขาราชการพลเรือน 1 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอริน ถนนพระราม 9
กรุงเทพฯ

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนประธานพิธีมอบโลประกาศเกียรติคุณ
ขาราชการพลเรือนดีเดนและมอบทุนการศึกษาบุตร − ธิดา ของขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ
ณ หองสิปปนนท เกตุทัต ผูที่ไดรับโลประกาศเกียรติคุณขาราชการพลเรือนดีเดนของ สศช. ประจําป 2557 สําหรับ
ผูไดรับทุนการศึกษาดังกลาวจํานวน 38 ทุนๆ ละ 6,000 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้นจํานวน 228,000 บาท จําแนกเปน
ขาราชการ จํานวน 9 ราย ลูกจางประจํา จํานวน 20 ราย และพนักงานราชการ จํานวน 9 ราย เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม
2557
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนประธานการประชุมหารือโครงการ
ประชาสัมพันธเพือ่ การเผยแพรความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 รวมกับคณะผูบ ริหารและเจาหนาที่
สศช. ณ หองประชุม 522 สศช. เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2557

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดกลาวตอนรับคณะนักศึกษาหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึง่ ไดมาศึกษาดูงาน ณ สศช. จํานวน 32 คน
ณ หองประชุม 531 อาคาร 5 สศช. จากนั้น นายธานินทร ผะเอม รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ไดแนะนําบทบาทหนาทีส่ าํ นักงานฯ และบรรยาย เรือ่ ง “ยุทธศาสตร ปญหาและอุปสรรคการพัฒนา
ประเทศของไทย จากอดีตถึงปจจุบนั และแนวทางการพัฒนาในอนาคต” และคณะไดเยีย่ มชม “พิพธิ ภัณฑสรุ ยิ านุวตั ร
เพื่อการพัฒนาประเทศ” เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2557
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เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ใหสัมภาษณรายการ “Money DIY”
เกีย่ วกับแนวคิดในการสนับสนุนเยาวชนใหรจู กั การนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดํารงชีวติ ณ หองสมุด
สุริยานุวัตร สศช. เพื่อเผยแพรขอมูลและผลการดําเนินงานขับเคลื่อนการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สูกลุมเด็กและเยาวชนในโครงการ “เยาวชนไทยรวมใจนําใชเศรษฐกิจพอเพียง” ที่ทําใหมีตัวอยางการแลกเปลี่ยน
เรียนรูการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยางเปนรูปธรรมที่ไดจากเด็กและเยาวชนในหลายพื้นที่
และเปนแบบอยางที่ดีในการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน เมื่อวันที่
19 มิถุนายน 2557

นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ประธานกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนหัวหนาคณะ
นําเจาหนาที่ สศช. ลงพื้นที่ศึกษาดูงานและติดตามการดําเนินการพัฒนาและยกระดับการศึกษาในพื้นที่จังหวัดระยอง
เพือ่ ศึกษาตนแบบและรูปแบบการสรางความรวมมือในการพัฒนาและยกระดับการศึกษา เพือ่ นําไปสูก ารจัดทําแนวทาง
การพัฒนาการศึกษาใหมีคุณภาพอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ บรรยายพิเศษ เรื่อง “การเสริมสราง
ศักยภาพเศรษฐกิจเมืองชายแดนภายใตประชาคมอาเซียนที่จังหวัดนครพนม” จัดโดยกระทรวงมหาดไทย รวมกับ
กระทรวงพาณิชย หอการคาไทย สภาหอการคาแหงประเทศไทย และจังหวัดนครพนม โดยมี นายแกนเพชร ชวงรังษี
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนประธานเปดการสัมมนา และผูเขารวม การสัมมนาประกอบดวย ภาคราชการ
ภาคธุรกิจเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษา และสื่อมวลชน ในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 จังหวัด รวม 400 คน ณ หองเสารทอง โรงแรมนครพนมริเวอรวิว
จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนประธานการประชุมรวมกับคณะผูแ ทน
องคการทุนเพื่อเด็กแหงสหประชาชาติ (UNICEF) เพื่อหารือกําหนดแผนงานประจําป 2557−2559 ระหวางสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) และ UNICEF รวมทั้งประเด็นปญหาเรงดวนเกี่ยวกับ
การพัฒนาเด็ก ณ หองประชุม 522 อาคาร 5 สศช. เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ไดรบั มอบประกาศเกียรติคณ
ุ รับรอง
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certiﬁed FL) ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2557 จากสํานักงาน ก.พ.ร.
โดย นายนพพร มนูญผล ที่ปรึกษาดานนโยบายและแผนงาน (ตําแหนงในขณะนั้น) เปนผูแทนสํานักงานฯ เขารวม
รับมอบประกาศเกียรติคุณดังกลาว เมื่อวันศุกรที่ 18 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอรด ซึ่งเกิดจาก
ความรวมมือระหวางบุคลากรและเจาหนาทีท่ เี่ กีย่ วของในการดําเนินงานเพือ่ สรางแนวรวมการขับเคลือ่ นและนําเกณฑ
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาปฏิบัติใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรมในทุกระดับ สงผลให สศช.
ไดคะแนนการประเมินในภาพรวมเทากับรอยละ 97.39
เลขาธิ ก ารคณะกรรมการ
พั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แหงชาติ เปนประธานรวมในพิธี
เป ด การสั ม มนา “เขตเศรษฐกิ จ
พิเศษ : สูการสรางฐานการผลิต
ในภู มิ ภ าค” กั บ MR.Yasushi
Negishi, Country Director,
Thailand Resident Mission,
Asian Development Bank (ADB)
จัดโดย สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) รวมกับธนาคารพัฒนาเอเชีย หรือ ADB ณ หองเลิศวนาลัยบอลรูม
โรงแรมสวิสโซเทล ปารคนายเลิศ กรุงเทพฯ เมื่อวัน 21 กรกฎาคม 2557
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รายงานประจําป 2557

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นําคณะผูบริหาร สศช. รวมบันทึกเทป
ถวายพระพรสมเด็ จ พระนางเจ า ฯ พระบรมราชิ นี น าถ เนื่ อ งในโอกาสพระราชพิ ธี เ ฉลิ ม พระชนมพรรษา
12 สิงหาคม 2557 ณ สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557

พลอากาศเอก ประจิน จัน่ ตอง ผูบ ญั ชาการทหารอากาศ (ตําแหนงในขณะนัน้ ) รองหัวหนาคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ (คสช.) และหัวหนาฝายเศรษฐกิจ ประธานกรรมการพัฒนาพืน้ ทีบ่ ริเวณชายฝง ทะเลตะวันออก (กพอ.) เลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) และ นายชาญวิทย อมตะมาทุชาติ รองเลขาธิการ สศช.
กรรมการและเลขานุการ กพอ. พรอมคณะผูบริหาร และเจาหนาที่ สศช. ไดเดินทางลงพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อสํารวจ
พื้นที่โดยรอบบริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด รวมทั้งพื้นที่โครงการเรงดวน เพื่อแกไขปญหามาบตาพุด เมื่อวันที่
31 กรกฎาคม 2557
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นางนิตยา กมลวัทนนิศา รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนผูแทน
สศช. รับมอบโลประกาศเกียรติคุณจากสํานักงาน ก.พ. ในฐานะสวนราชการที่รวมจัดทําและประเมินตามมาตรฐาน
ความโปรงใส พรอม นางสาวชมชืน่ จันทรสมบูรณ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ และ จ.ส.อ. จิรวัฒน กุศลสราง
นักจัดการงานทัว่ ไปชํานาญการ ในฐานะผูแ ทน สศช. ทีไ่ ดรบั คัดเลือกใหเปนขาราชการผูถ อื ปฏิบตั ติ ามประมวลจริยธรรม
ขาราชการพลเรือน เขารวมในพิธีมอบประกาศนียบัตรในงานวันคุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใสประจําป 2557
ณ หองประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สํานักงานขาราชการพลเรือน จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รับมอบรายงานการศึกษาเรื่อง “เศรษฐกิจ
ภูมอิ ากาศแนวใหม: เศรษฐกิจกาวไกล ใสใจภูมอิ ากาศ ” (The Better Growth, Better Climate: The New Climate
Economy) จากสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจําประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูตนอรเวยประจําประเทศไทย
สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโคลัมเบียประจําประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจํา
ประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจําประเทศไทย พรอมดวยผูแทนจากสถาบันสิ่งแวดลอม
สต็อคโฮลม ประเทศสวีเดน และสถาบันจีจจี ไี อ ประเทศเกาหลีใต เพือ่ นําไปศึกษาวิเคราะหกอ นนําเสนอตอสาธารณชน
ตอไป
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

นางนิตยา กมลวัทนนิศา รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (ตําแหนง
ในขณะนั้น) เปนผูแทน สศช. บริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จําเปนใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กสิรินทร วัดมงคลชัยพัฒนา
จังหวัดสระบุรี ในการเดินทางไปสัมมนาสายงานบริหารและอํานวยการ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557

นายกรัฐมนตรี และหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ เปนประธานเปดการประชุมและแสดงปาฐกถา
พิเศษในการประชุมประจําป 2557 ของ สศช. เรื่อง “การพัฒนาคนเพื่ออนาคตประเทศไทย” ณ หองแกรนดไดมอนด
บอลรูม ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557
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รัฐมนตรีชว ยวาการกระทรวงคมนาคม และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
และคณะผูบ ริหารและเจาหนาที่ สศช. ทําบุญเลีย้ งพระเนือ่ งในโอกาสวันครบรอบวันถึงแกอนิจกรรมปที่ 78 ของพระยา
สุริยานุวัตร ณ ศาลา 3 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2557

รัฐมนตรีชว ยวาการกระทรวงคมนาคม และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
นําคณะผูบริหาร สศช. ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ณ ศาลา ศิริราช 100 ป โรงพยาบาลศิริราช
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

รัฐมนตรีชว ยวาการกระทรวงคมนาคม และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
พรอมคณะผูบริหารและเจาหนาที่ สศช. รวมเปนเจาภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดหนองขุย ตําบลหนองสาหราย
อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี เพือ่ สมทบทุนในการกอสรางสถานปฏิบตั ธิ รรม รวมทัง้ ถวายจตุปจ จัยและเครือ่ งกฐิน
แดพระภิกษุสงฆ นอกจากนี้ เลขาธิการฯ ไดมอบอุปกรณกีฬาใหกับโรงเรียนบานหนองขุย เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2557
นายชาญวิทย อมตะมาทุชาติ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ เ ป น ประธานในพิ ธี เ ป ด การอบรม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
หลักสูตร “การทํางานเปนทีมเพือ่ การพัฒนาบริการทีเ่ ปนเลิศ” ณ หองประชุม 531 สศช.
โดยมีลูกจางประจําและพนักงานขับรถยนต เขารับการอบรมจํานวน 60 คน เมื่อวันที่
13 พฤศจิกายน 2557
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รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ (สศช.) เปนประธานกลาวเปดการสัมมนาและปาฐกถาพิเศษในหัวขอ “อนาคตโครงขายคมนาคมกับการพัฒนา
เศรษฐกิจประเทศไทย” ในงานสัมมนาเรื่อง “เมกะโปรเจ็กตระบบราง พลิกโฉมอสังหาไทย” ณ โรงแรมสวิสโซเทล
เลอ คองคอรด กรุงเทพฯ จัดโดยหนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557

รัฐมนตรีชว ยวาการกระทรวงคมนาคม และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
นํ า คณะผู  บ ริ ห าร สศช. ร ว มบั น ทึ ก เทปถวายพระพรและเฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู  หั ว
เนื่องในวโรกาสอันเปนมหามิ่งมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน
กองทัพบก ชอง 5 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

รัฐมนตรีชว ยวาการกระทรวง
คมนาคม และเลขาธิ ก าร
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร พั ฒ น า ก า ร
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ
(สศช.) เป น ประธานนํ า คณะ
ผู  บ ริ ห ารและเจ า หน า ที่ สศช.
ร ว มถวายสั ต ย ป ฏิ ญ าณเพื่ อ
เป น ข า ราชการที่ ดี แ ละพลั ง
ของแผนดิน เนื่องในโอกาสมหา
มงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 ณ บริเวณลานดานหนาอาคาร 5 สศช. เมื่อวันที่ 3
ธันวาคม 2557

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ พรอมดวยผูบริหารและเจาหนาที่ สศช. ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” และ “จรรยาขาราชการ สศช. ตามรอยเบือ้ งพระยุคลบาท” ซึง่ สศช. จัดขึน้ เพือ่ รวมเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 ณ อาคาร 5 สศช. เมื่อวันที่
3 ธันวาคม 2557
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รวมกับกองทุนประชากรแหงสหประชาชาติ
(UNFPA) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จัดสัมมนา เรื่อง การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรกับอนาคต
การพัฒนาประเทศ ขึ้น ณ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร เอ 1 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด แอท เซ็นทรัลเวิลด โดยมีผูเขารวม
สัมมนา ประมาณ 500 คน ประกอบดวย ผูแทนจากหนวยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน องคการพัฒนาเอกชน
สถาบันวิชาการ สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม ผูทรงคุณวุฒิ และสื่อมวลชน เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557

รัฐมนตรีชว ยวาการกระทรวงคมนาคม และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
และนายอิสระ วองกุศลกิจ ประธานคณะกรรมการรวมภาคเอกชนสามสถาบัน (กกร.) และประธานกรรมการ
หอการคาไทยและสภาหอการคาแหงประเทศไทย ใหสัมภาษณบันทึกเทปรายการ “เดินหนาประเทศไทย” โดยมี
นายบัญชา ชุมชัยเวทย เปนพิธกี รผูด าํ เนินรายการ ณ สถานีโทรทัศนไทยทีวสี ี ชอง 3 อ.ส.ม.ท. เมือ่ วันที่ 16 ธันวาคม 2557
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

รัฐบาลไทย โดยมีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) เปนหนวยงาน
รับผิดชอบ รวมกับธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) จัดการประชุมสุดยอดผูนําแผนงาน
ความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง 6 ประเทศ ครั้งที่ 5 ณ โรงแรมแชงกรี−ลา กรุงเทพมหานคร
ในระหวางวันที่ 19−20 ธันวาคม 2557

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ พรอมผูบริหารที่เกี่ยวของรวมแถลงขาวผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) และรายงานภาวะสังคมไทย
ณ หองประชุม 521 อาคาร 5 สศช. ซึ่งจัดแถลงขาวทุก 3 เดือน
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ผลการพัฒนาประเทศ
2 ปแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) เปนยุทธศาสตรการพัฒนา
ประเทศระยะปานกลาง ประกาศใชเมือ่ 1 ตุลาคม 2554 ไดนอ มนําหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
มาเปนปรัชญานําทางในการพัฒนาประเทศอยางตอเนือ่ ง ยึดแนวคิดการพัฒนาอยางบูรณาการเปนองครวม
ทั้งมิติตัวคน สังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และธรรมาภิบาล ใหความสําคัญกับ
การมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคมในกระบวนการพัฒนาประเทศ เพื่อมุงใหเกิดภูมิคุมกันและเตรียม
ความพรอมใหเกิดขึน้ ทัง้ ในระดับปจเจก ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ สามารถปรับตัวรองรับ
ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงไดอยางเหมาะสม กําหนดวิสยั ทัศนมงุ สู “สังคมอยูร ว มกันอยางมีความสุข
ดวยความเสมอภาค เปนธรรม และมีภมู คิ มุ กันตอการเปลีย่ นแปลง” นําไปสูก ารพัฒนาเพือ่ ประโยชนสขุ
ทีย่ งั่ ยืนของคนและสังคมไทย โดยกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา 6 ยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตรการสราง
ความเปนธรรมในสังคม ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูส งั คมแหงการเรียนรูต ลอดชีวติ อยางยัง่ ยืน ยุทธศาสตร
ความเขมแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสู
การเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม และยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
ป 2556 เปนปที่สองของการพัฒนาประเทศตามแนวทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ จึงไดจดั ทํารายงานการติดตามประเมินผลการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2 ปของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ขึ้น ประกอบดวย การติดตามประเมิน
ผลการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การประเมินผลกระทบการพัฒนาดวยดัชนีความอยูเย็น
เปนสุขรวมกันในสังคมไทย และผลการพัฒนาตามยุทธศาสตรของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย
1. สังคมไทยมีความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในระดับปานกลาง ในระยะ 2 ปแรกของแผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ 11 คาดัชนีความอยูเย็นเปนสุขรวมกันของสังคมไทยเพิ่มขึ้นจากรอยละ 71.68 ในป
2555 เปนรอยละ 72.15 ในป 2556 ซึ่งอยูในระดับปานกลาง โดยปจจัยเกื้อหนุนที่สงผลใหความอยูเย็น
เปนสุขรวมกันในสังคมไทยเพิ่มขึ้น คือ ชุมชนมีความเขมแข็ง ขณะที่ปจจัยบั่นทอนที่สงผลกระทบทางลบ
ตอความอยูเ ย็นเปนสุขในสังคมไทย คือ สภาพแวดลอมและระบบนิเวศสมดุล และปจจัยทีค่ อ นขางทรงตัว
คือการมีสุขภาวะ ครอบครัวอบอุน เศรษฐกิจมีความเขมแข็งและเปนธรรม ขณะที่สังคมประชาธิปไตยที่มี
ธรรมาภิบาลยังอยูในระดับที่ตองเรงแกไข
แผนภูมิที่ 1 ดัชนีความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย ป 2550 - 2556

2. ชุมชนเขมแข็งปรับตัวขึน้ มาอยูใ นระดับดี ขณะทีก่ ารมีสขุ ภาวะของคนไทยปรับตัวเพิม่ ขึน้
เล็กนอย โดยชุมชนมีความเขมแข็งเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง คาดัชนีเพิ่มขึ้นจากรอยละ 81.00 ในป 2555
เปนรอยละ 86.35 ในป 2556 เนื่องจากชุมชนมีการรวมกลุมเพื่อชวยเหลือกันและเชื่อมโยงเปนเครือขาย
มีการเรียนรู ครัวเรือนมีคนในครัวเรือนเปนสมาชิกองคกรชุมชนทีจ่ ดั สวัสดิการเพิม่ ขึน้ จาก 106.6 พันครัวเรือน
ในป 2555 เปน 111.4 พันครัวเรือนในป 2556 และคนในชุมชนสามารถเขาถึงแหลงทุนไดรอยละ 52.90
ของครัวเรือนทั้งหมด ขณะที่ดัชนีการมีสุขภาวะคอนขางทรงตัวอยูในระดับปานกลาง ปรับตัวเพิ่มจาก
รอยละ 71.52 ในป 2555 เปนรอยละ 71.76 ในป 2556 คนไทยเกือบรอยละ 100 ไดรับหลักประกัน
สุขภาพถวนหนา แตยังคงเจ็บปวยดวยโรคที่ปองกันได อันเนื่องมาจากพฤติกรรมการดํารงชีวิต สุขภาพจิต
ของคนไทยดีขึ้น อัตราการฆาตัวตายสําเร็จของคนไทยลดลง เด็กและเยาวชนเกือบรอยละ 50 มีความ
สามารถในระดับ “คิดเปน ทําเปน” สามารถอาน เขียน คิด วิเคราะห และคํานวณเพื่อปรับใชในชีวิต
ประจําวันได อยางไรก็ตาม คุณภาพการศึกษายังเปนปญหาที่ตองเรงแกไข
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3. สภาพแวดลอมและระบบนิเวศสมดุล เศรษฐกิจมีความเขมแข็งและเปนธรรม และ
ครอบครัวมีความอบอุนลดลง ขณะที่สังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยูในระดับที่ตองเรงแกไข
โดยสภาพแวดลอมและระบบนิเวศสมดุลปรับลดลงจากรอยละ 68.46 ในป 2555 เปนรอยละ 64.89
ในป 2556 เปนผลจากระบบนิเวศที่ลดความอุดมสมบูรณลง คุณภาพสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรม ปริมาณขยะ
มูลฝอยยังเพิ่มสูงขึ้น และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินลดลง โดยเฉพาะคดียาเสพติดที่มีแนวโนม
สูงขึ้นอยางตอเนื่อง เศรษฐกิจมีความเขมแข็งและเปนธรรมลดลงจากรอยละ 79.46 ในป 2555 เปน
รอยละ 78.73 ในป 2556 เนื่องจากเศรษฐกิจไทยมีความเขมแข็งลดลง และยังตองพึ่งพาการสงออก
การขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวอยูท รี่ อ ยละ 2.90 ในป 2556 หนีส้ าธารณะเพิม่ ขึน้ ขณะที่ ตลาดแรงงาน
อยูในภาวะการจางงานเต็มที่ และคนไทยมีหลักประกันและสวัสดิการในการทํางานเพิ่มขึ้น นอกจากนี้
ครอบครัวมีความอบอุนและมีความสุขลดลง โดยคาดัชนีครอบครัวอบอุนลดลงจากรอยละ 68.31 ในป
2555 เปนรอยละ 66.28 ในป 2556 เนื่องจากสมาชิกในครอบครัวตระหนักถึงบทบาทของตนนอยลง
อัตราคดีเด็กและเยาวชนทีถ่ กู จับกุมและดําเนินคดีโดยสถานพินจิ และคุม ครองเด็กและเยาวชนเพิม่ ขึน้ จาก
3.55 คดีตอ เด็กและเยาวชนพันคนในป 2555 เปน 4.39 คดี ในป 2556 ขณะทีด่ ชั นีสงั คมประชาธิปไตยทีม่ ี
ธรรมาภิบาลแมจะปรับเพิ่มขึ้นเล็กนอยจากรอยละ 55.56 ในป 2555 เปนรอยละ 57.23 ในป 2556
แตยังอยูในระดับที่ตองเรงแกไข เนื่องจากความไมมีเสถียรภาพทางการเมืองสงผลตอความสมานฉันท
ในสังคมไทย และสถานการณความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตยังคงเปนปญหาที่ตองเรงแกไข
นอกจากนี้ ปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบมีแนวโนมรุนแรงมากขึ้น

การบรรลุเปาหมายของการพัฒนา
1. การสรางความเปนธรรมในสังคม
1.1 การกระจายรายได ใ นภาพรวมดี ขึ้ น เล็ ก น อ ย คาสัมประสิทธิ์ความไมเสมอภาค
ดานรายได (Gini coefﬁcient) ลดลงจาก 0.496 ในป 2550 เปน 0.478 ในป 2556 และสัดสวนของ
มูลคาผลผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศมีแนวโนมปรับตัว
เพิ่มขึ้นเล็กนอยจากรอยละ 37.0 ในป 2555 เปนรอยละ 37.4 ในป 2556 อยางไรก็ตาม คาสัมประสิทธิ์
ความไมเสมอภาคดานรายไดในชวงป 2550 - 2556 สะทอนวาผลประโยชนสวนใหญจากการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจยังตกอยูก บั กลุม คนรอยละ 20 ทีร่ วยทีส่ ดุ โดยมีสว นแบงรายไดมากกวารอยละ 50 ในขณะที่
กลุมคนรอยละ 20 ที่จนที่สุดมีสวนแบงรายไดเพียงรอยละ 4.16 ในป 2556 ความแตกตางของรายไดของ
ทั้งสองกลุมหางกันถึง 12.64 เทา
1.2 การคุมครองทางสังคมมีความครอบคลุมอยางทั่วถึง ประชากรที่สามารถเขาถึง
การคุม ครองทางสังคมทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ครอบคลุมหลักประกันสุขภาพคิดเปนรอยละ 99.87 โดยมีหนวยบริการ
สุขภาพทีจ่ ะเปนผูใ หบริการสุขภาพกับประชาชนผูม สี ทิ ธิภายใตระบบหลักประกันสุขภาพรวม 13,551 แหง
ซึ่งไดรับการพัฒนามาตรฐาน HA เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องเปนรอยละ 94.43 และมีแรงงานนอกระบบประกัน
สังคมที่เขาถึงระบบสวัสดิการสังคมเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 4.01 ของกําลังแรงงานทั้งหมดในป 2556 อยางไรก็ตาม
อัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงานของผูสูงอายุลดลงจากรอยละ 38.47 เหลือรอยละ 37.92 และอัตรา
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การมีสวนรวมในกําลังแรงงานของสตรีลดลงจากรอยละ 64.31 เหลือรอยละ 63.2 นอกจากนี้ ผูหญิงใน
ระดับบริหารหรือในระดับการตัดสินใจยังมีจาํ นวนนอย โดยเฉพาะโอกาสทีผ่ หู ญิงจะเขาไปมีบทบาทในการ
ตัดสินใจภาคการเมืองระดับทองถิ่นมีสัดสวนเพียงรอยละ 4.17 - 6.43
1.3 ความเขมแข็งของชุมชนยังคงเปนปจจัยสําคัญในการสรางภูมิคุมกันและเสริมสราง
คุณภาพชีวิตของประชาชน ชุมชนมีความเขมแข็งเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจากรอยละ 81.00 ในป 2555
เปนรอยละ 86.35 ในป 2556 มีการดําเนินการจัดสวัสดิการพื้นฐานในการดูแล ชวยเหลือเกื้อกูล
ซึ่งกันและกันภายในชุมชนตั้งแตเกิดจนตาย การพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจโดยการจัดตั้งกองทุนตางๆ ใน
ระดับชุมชน โดยไดรับการสนับสนุนทุนสวนหนึ่งจากภาครัฐ เพื่อพัฒนาความอยูดีกินดีของคนในชุมชน
รวมทั้งสามารถจัดการปญหา และวางแผนการพัฒนาดวยตนเอง ผานสภาองคกรชุมชนที่เปนเวทีกลาง
ในการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนทองถิ่นที่สอดคลองกับบริบทของพื้นที่และสอดคลองกับยุทธศาสตร
การพัฒนาในระดับจังหวัด
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1.4 การทุจริตคอรัปชั่นยังคงเปนปญหาสําคัญของประเทศไทยอยางตอเนื่อง คะแนน
ภาพลักษณการคอรัปชัน่ ของไทยลดลงจาก 37 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 ในป 2555 เหลือ 35 คะแนน
ในป 2556 อยูในอันดับที่ 102 จาก 177 ประเทศทั่วโลก ขณะที่ ปญหาความไมสงบและการกอการราย
ในจังหวัดชายแดนภาคใต อาชญากรรม ความขัดแยง และการชุมนุมทางการเมืองที่มีความรุนแรง รวมทั้ง
การละเมิดสิทธิมนุษยชนเปนปญหาสําคัญที่สงผลใหความสงบสุขในประเทศลดลง โดยในป 2556 ดัชนี
สันติภาพโลกของประเทศไทยมีคะแนน 2.378 เพิ่มขึ้นเล็กนอยจาก 2.303 ในป 2555 สงผลใหอันดับของ
ประเทศปรับลดลงจากอันดับที่ 126 เปนอันดับที่ 130 จาก 162 ประเทศทั่วโลก
2. การพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน
2.1 คนไทยมีอตั ราการเจริญพันธุร วมอยูใ นกรอบเปาหมายของแผนฯ อัตราการเจริญพันธุ
รวมของประชากรไทยในระยะ 2 ป ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 อยูที่ระดับ 1.62 ใกลเคียงกับเปาหมาย
ที่กําหนดไวไมตํ่ากวา 1.6 และเด็กไทยมีระดับคาเฉลี่ยเชาวปญญาเพิ่มขึ้นจากรอยละ 91.4 ในป 2551 2552 เปนรอยละ 98.59 ในป 2554 ผานเกณฑที่องคการอนามัยโลกกําหนดไวระหวางรอยละ 90 - 110
และมีแนวโนมจะสามารถบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวที่ระดับรอยละ 100 ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
2.2 จํานวนปการศึกษาเฉลี่ย การพัฒนาบุคลากรทางดานการวิจัยและพัฒนา และ
คุณภาพแรงงานมีสัดสวนตํ่ากวาเปาหมาย คนไทยมีการศึกษาเฉลี่ย 8.0 ป ตํ่ากวาเปาหมายที่กําหนด
ไวใหจํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยเพิ่มขึ้นเปน 12 ป บุคลากรทางดานการวิจัยและพัฒนาลดลง
จาก 9.01 คนตอประชากร 10,000 คนในป 2552 เหลือ 8.0 คน ในป 2554 ตํ่ากวาเปาหมายที่กําหนดไว
15 คนตอประชากร 10,000 คน และผลิตภาพแรงงานไทยมีแนวโนมลดลงจากรอยละ 5.22 ในป 2555
เหลือรอยละ 2.98 ในป 2556 ตํ่ากวาเปาหมายที่กําหนดไวรอยละ 3.0 ตอป
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แผนภูมิที่ 2 จํานวนประชากรตอบุคลากรทางการแพทย 1 คน

2.3 สุขภาพของคนไทยในภาพรวมดีขนึ้ พิจารณาจากอัตราการเจ็บปวยดวยโรคไมตดิ ตอ
เรือ้ รังและพฤติกรรมเสีย่ งดานสุขภาพของคนไทย โดยอัตราเพิม่ ของการเจ็บปวยดวยโรคหัวใจ เบาหวาน
หลอดเลือดสมอง ความดันโลหิตสูง และมะเร็ง มีแนวโนมลดลง คนไทยใสใจสุขภาพมากขึน้ พฤติกรรมเสีย่ ง
ดานสุขภาพของคนไทยลดลงเล็กนอยโดยอัตราการสูบบุหรีข่ องประชากรทีม่ อี ายุ 15 ปขนึ้ ไปมีสดั สวนลดลง
จากรอยละ 21.36 ในป 2554 เหลือรอยละ 19.94 ในป 2556 ขณะที่ อัตราการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
เพิ่มขึ้นจากรอยละ 31.5 ในป 2554 เปนรอยละ 32.22 ในป 2556 เปนที่นาสังเกตวา สัดสวนเยาวชนอายุ
17 ปขึ้นไปมีแนวโนมในการใชถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธครั้งแรกเพิ่มขึ้น
2.4 บทบาทของสถาบันทางสังคมในการบมเพาะและหลอหลอมคนไทยใหเปนคนดี
มีคุณธรรม จริยธรรมมีการเปลี่ยนแปลงไมมากนัก พิจารณาจากเหตุการณความรุนแรงในครอบครัวใน
คดีตาม พ.ร.บ.คุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ที่ผานการพิจารณาคดีของ
ศาลเยาวชนและครอบครัวมีจํานวนลดลงจาก 899 คดี ในป 2555 เหลือ 854 คดี ในป 2556
3. ความเขมแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
3.1 สัดสวนผลิตภัณฑมวลรวมสาขาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรรอยละ 11.2 ของ
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตํ่ากวาเปาหมายรอยละ 16.0 ขณะที่การผลิตสินคาเกษตรมีแนวโนม
เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจ อาทิ ยางพารา มันสําปะหลัง อยางไรก็ตาม ตนทุนการผลิตมีแนวโนม
เพิ่มขึ้น สงผลกระทบตอความสามารถในการแขงขันในตลาดโลก
3.2 ความมัน่ คงดานรายไดของเกษตรกรยังมีปญ
 หา สัดสวนรายไดเงินสดสุทธิทางการเกษตร
ตอรายไดเงินสดสุทธิของครัวเรือนเกษตรกรยังคงลดลงจากรอยละ 36.56 ในป 2555 เหลือรอยละ
36.23 ในป 2556 และมีรายไดจากภาคเกษตรคิดเปนสัดสวนนอยกวารอยละ 50 ของรายไดทั้งหมด
จึงมีความเสี่ยงตอความมั่นคงของครัวเรือนในภาคการเกษตร เนื่องจากตนทุนการผลิตทางการเกษตร
เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง
3.3 การผลิ ต พลั ง งานทดแทนมี ป ริ ม าณเพิ่ ม ขึ้ น ได แ ก เอทานอล ผลิ ต เพิ่ ม ขึ้ น จาก
1.34 ลานลิตร/วัน ในป 2555 เปน 2.50 ลานลิตร/วัน ในป 2556 และไบโอดีเซล ผลิตเพิ่มขึ้นจาก
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2.40 ลานลิตร/วันเปน 2.67 ลานลิตร/วัน รวมทั้งมีการผลิตพลังงานไฟฟาจากชีวมวล กาซชีวภาพ
ของเสียจากครัวเรือน วัสดุเหลือใชจากภาคเกษตรเพิ่มขึ้นจาก 2,196 เมกะวัตต เปน 2,633 เมกะวัตต
แสดงถึงแนวโนมการพัฒนาพลังงานทดแทนอยางตอเนื่อง ขณะที่ปริมาณการใชพลังงานความรอน
(แสงอาทิตย ชีวมวล และขยะ) มีการผลิตลดลงจาก 5,718 พันตันเทียบเทานํ้ามันดิบ/ป ในป 2555
เปน 5,279 พันตันเทียบเทานํ้ามันดิบ/ป ในป 2556
4. การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน
4.1 เสถียรภาพเศรษฐกิจอยูในเกณฑดี จากอัตราเงินเฟออยูที่รอยละ 2.18 ในป 2556
อยูในกรอบเปาหมายไมเกินรอยละ 3.5 ขณะที่ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศชะลอตัวลงจากรอยละ
6.4 ในป 2555 เปนรอยละ 2.9 ในป 2556 เปนผลจากการชะลอตัวของอุปสงคภายในประเทศ การลงทุน
ภาคเอกชนและการสงออกหดตัว ผลิตภาพการผลิตรวมลดลงเปนรอยละ 0.37 ตํ่ากวาเปาหมายที่กําหนด
ใหเพิ่มขึ้นไมตํ่ากวารอยละ 3 ตอป สัดสวนผลิตภัณฑมวลรวมสาขาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรรอยละ
11.2 ตํ่ากวาเปาหมายที่กําหนดใหไมตํ่ากวารอยละ 16.0
4.2 ความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจอยูท อี่ นั ดับ 27 ขณะทีค่ วามสามารถในการ
ประกอบธุรกิจอยูในอันดับที่ 18 ในป 2556 สําหรับคาใชจายและการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา
เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 0.37 ตํ่ากวาเปาหมายที่ใหไมนอยกวารอยละ 1 ในป 2559 สวนการลงทุนวิจัยและ
พัฒนาของภาคเอกชนตอภาครัฐเทากับ 51:49 ตํ่ากวาเปาหมายที่ใหเพิ่มขึ้นเปน 70:30 อยางไรก็ตาม
นับเปนครั้งแรกที่ภาคเอกชนมีการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาสูงกวาภาครัฐ
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แผนภูมิที่ 3 คาใชจายเพื่อการวิจัยและพัฒนา ป 2549-2556

4.3 สัดสวนตนทุนโลจิสติกสลดลงอยางตอเนื่องเปนรอยละ 14.0 เปนไปตามเปาหมาย
ที่กําหนดใหตํ่ากวารอยละ 15 แตการเพิ่มสัดสวนการขนสงทางรางยังตํ่ากวาเปาหมายรอยละ 5.0
เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ในสวนของประสิทธิภาพการใชพลังงานอยูที่ 14.93 พันตันเทียบ
เทานํ้ามันดิบ/พันลานบาท ยังไมบรรลุเปาหมายที่กําหนดใหลดความเขมการใชพลังงานลงรอยละ 2.0
สัดสวนการใชพลังงานทดแทนตอปริมาณการใชพลังงานขั้นสุดทายอยูที่รอยละ 10.9 สัดสวนมูลคา
การนําเขาพลังงานตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศลดลงจากรอยละ 12.7 เปนรอยละ 11.6 ยังไมเปนไป
ตามเปาหมายที่ใหลดลงไมนอยกวารอยละ 3.0
5. การสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
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5.1 ดัชนีความสามารถการอํานวยความสะดวกทางการคา (Enabling Trade Index:
ETI) จากการจัดอันดับของสถาบัน The World Economic Forum พบวา ดัชนีความสามารถการอํานวย
ความสะดวกทางการคาของประเทศไทยในป 2556 ไมแตกตางจากป 2555 คือ ไดคะแนนรวม 4.2 คะแนน
และอยูในอันดับที่ 57 แตเนื่องจากมีจํานวนประเทศที่เขารวมการจัดอันดับเพิ่มขึ้นจาก 132 ประเทศ
เปน 138 ประเทศ จึงถือไดวา ความสามารถในการอํานวยความสะดวกทางการคาของประเทศดีขนึ้ กวาเดิม
เล็กนอย อันดับความยาก-งายในการประกอบธุรกิจในภาพรวมลดลง จากอันดับที่ 17 ในป 2555 มาอยูใน
อันดับที่ 18 ในป 2556 จากจํานวนทั้งหมด 185 ประเทศ แตยังถือวาอยูในเกณฑที่ดี เนื่องจากมีประเทศ
ที่เขารวมการจัดอันดับเพิ่มขึ้น 2 ประเทศ (จาก183 ประเทศในป 2555) สัดสวนการใชสิทธิประโยชนจาก
ความตกลงทางการคาเสรีตอมูลคาสงออกรวมดีขึ้น จากรอยละ 47.32 ในป 2555 เปน 57.91 ในป 2556
โดยการใชสิทธิประโยชนจากเขตการคาเสรี (Free Trade Area : FTA ) ในป 2556 ภาคสงออกไทยไดรับ
ประโยชนดานภาษีจาก FTA รวมมูลคาภาษีที่ประหยัดไดถึง 135,855 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป 2555
จํานวน 25,013 ลานบาท
5.2 ตนทุนการประกอบธุรกิจมีแนวโนมลดลง โดยในป 2556 จากการประมาณการเบื้อง
ตนพบวา สัดสวนตนทุนคาขนสงสินคาตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศเทากับรอยละ 7.4 ซึ่งมีสัดสวน
เทากับในป 2555 ขณะที่สัดสวนตนทุนการเก็บรักษาสินคาคงคลังเทากับรอยละ 5.3 ลดลงจากรอยละ
5.7 ในป 2555 สําหรับอัตราการเติบโตของมูลคาการคาชายแดนระหวางไทยกับประเทศเพื่อนบานในอนุ
ภูมิภาค (มาเลเซีย เมียนมาร สปป.ลาว และกัมพูชา) ในปงบประมาณ 2556 ชะลอตัวลงเล็กนอยจากรอย
ละ 2.23 ในป 2555 เปนรอยละ 1.51 ในป 2556 ตํา่ กวาเปาหมายทีก่ าํ หนดไวใหขยายตัวเพิม่ ขึน้ รอยละ คือ
15.0 ตอป
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6. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
6.1 การเพิม่ พืน้ ทีอ่ นุรกั ษบรรลุเปาหมาย ขณะทีป่ า ไมยงั คงถูกทําลาย สงผลใหระบบนิเวศ
เสียสมดุล สัดสวนพื้นที่อนุรักษตอพื้นที่ประเทศในป 2555 มีรอยละ 20.40 เพิ่มขึ้นสูงกวาเปาหมายของ
แผนฯ ที่กําหนดใหพื้นที่อนุรักษตอพื้นที่ประเทศไมนอยกวารอยละ 19 ขณะที่พื้นที่ปาไมมีสัดสวนลดลง
เหลือรอยละ 31.57 ของพืน้ ทีป่ ระเทศ สวนการเพิม่ พืน้ ทีป่ า ชายเลนสามารถดําเนินการได 8,602 ไร สูงกวา
เปาหมายที่กําหนดใหเพิ่มพื้นที่ปาชายเลนไมนอยกวาปละ 5,000 ไร
6.2 ทรัพยากรนํ้ายังมีปญหาขาดแคลนและการบูรณาการในการจัดการยังไมเพียงพอ
ปริมาณนํ้าที่สามารถเก็บกักและใชงานไดตอจํานวนประชากรมีแนวโนมลดลง ในป 2556 มีปริมาณ
1,143 ลูกบาศกเมตรตอคน สัดสวนจํานวนหมูบานที่ขาดแคลนนํ้าตอจํานวนหมูบานทั้งประเทศ
เพิ่มสูงขึ้นเปนรอยละ 7.19 จากที่เคยมีแนวโนมลดลงในชวงป 2550 – 2554 เนื่องจากภาวะฝนทิ้งชวง
และการสูญเสียพืน้ ทีป่ า ตนนํา้ อยางตอเนือ่ ง มีการดําเนินการขยายพืน้ ทีช่ ลประทานใหครอบคลุมพืน้ ทีต่ า งๆ
มากขึ้น สามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทานได 481,405 ไร สูงกวาเปาหมายที่กําหนดใหเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
เฉลี่ยปละ 200,000 ไร
6.3 การลดมลพิษเพื่อสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดียังดําเนินการไดนอยเมื่อเทียบกับ
เปาหมาย คุณภาพนํ้าในแหลงนํ้าหลักและแมนํ้าสายสําคัญที่อยูในเกณฑตั้งแตพอใชขึ้นไปมีรอยละ 77
ตํ่ากวาเปาหมายเล็กนอย คุณภาพนํ้าทะเลชายฝงที่อยูในเกณฑเสื่อมโทรมมากเพิ่มสูงขึ้นเปนรอยละ 13
เนื่องจากมีการตรวจพบปริมาณโลหะหนักเกินมาตรฐานในหลายพื้นที่ การกําจัดขยะชุมชนอยางถูกหลัก
สุขาภิบาลลดลงเหลือรอยละ 27 ขณะที่การนําขยะกลับมาใชใหมมีแนวโนมลดลงเหลือเพียงรอยละ 19
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แผนภูมิที่ 4 ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นและขยะที่ไดรับการกําจัดอยางถูกวิธี ป 2550 – 2556

6.4 การพัฒนาเครื่องมือและกลไกในการบริหารจัดการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศที่ครอบคลุมมากขึ้น ไดมีการจัดทําระบบปองกันและเตือนภัยธรณีวิทยาสิ่งแวดลอมและธรณี
พิบัติภัย จัดทําแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ แผนระดับกลุมจังหวัด แผนปฏิบัติการ
ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแหงชาติในเชิงยุทธศาสตร พ.ศ. 2553 – 2562 จัดทําขอมูลแผนที่แสดงพื้นที่
เสี่ยงภัยตางๆ ทั่วประเทศ พัฒนาเครือขายเฝาระวังในพื้นที่อยางจริงจังและมีมาตรฐานตามหลักสากล
รวมทั้งเสริมสรางศักยภาพชุมชนรวมกันจัดการภัยพิบัติ
6.5 การปลอยกาซเรือนกระจกตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศลดลงเล็กนอย จาก
43.50 ในป 2555 เปน 42.96 ในป 2556 ภาคการผลิตไฟฟามีการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดมาก
ที่สุดถึง 99,155 พันตัน รองลงมาคือ ภาคการขนสง และภาคอุตสาหกรรมการผลิต ปริมาณการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดที่คอนขางมากมีสาเหตุมาจากการใชพลังงานจากเชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพเปนแหลง
พลังงานหลักและยังมีสัดสวนการใชพลังงานทดแทนคอนขางนอย
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รายงานภาวะเศรษฐกิจและสังคม ป 2557
รายงานภาวะเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจไทยในป 2557 มีแนวโนมที่จะขยายตัวในเกณฑตํ่าตามการหดตัวรอยละ 0.1
ของเศรษฐกิจไทยในชวงครึง่ แรกของป 2557 ภายหลังจากตองเผชิญกับขอจํากัดและปจจัยเสีย่ งหลายประการ
ทั้งจากปญหาความขัดแยงทางการเมืองภายในประเทศที่เกิดขึ้นนับตั้งแตปลายป 2556 และปญหาจาก
ภายนอกประเทศอันเปนผลจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ฟนตัวอยางชาๆ โดยหลายประเทศสําคัญ อาทิ
สหภาพยุโรปและญี่ปุน มีทิศทางชะลอตัวอยางตอเนื่อง อยางไรก็ดี เศรษฐกิจเริ่มมีสัญญาณปรับตัวดีขึ้น
ในชวงปลายไตรมาสทีส่ องภายหลังจากสถานการณทางการเมืองไดคลีค่ ลายลงและการบริหารราชการของ
ภาครัฐกลับมาเปนปกติ สงผลใหความเชื่อมั่นฟนตัว และการเบิกจายงบประมาณกลับมาสูภาวะปกติ
ซึ่งเอื้ออํานวยตอการขยายตัวของการใชจายในประเทศมากขึ้น ทําใหเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สอง
ของป 2557 เริ่ ม กลั บ มาขยายตั ว เป น บวกที่ ร  อ ยละ 0.4 และขยายตั ว ต อ เนื่ อ งในไตรมาสที่ ส าม
ทีร่ อ ยละ 0.6 การขยายตัวดังกลาวสะทอนใหเห็นวาเศรษฐกิจไทยไดผา นจุดตํา่ สุดไปแลว จึงคาดวาเศรษฐกิจ
ไทยทั้งป 2557 จะขยายตัวไดประมาณรอยละ 1.01 ชะลอลงจากรอยละ 2.9 ในป 2556 ในขณะเดียวกัน
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจยังอยูในเกณฑดีทั้งเสถียรภาพภายในและภายนอกประเทศ โดยอัตราเงินเฟอ
มีแนวโนมทรงตัวอยูในระดับตํ่าประมาณรอยละ 2.1 อัตราการวางงานลดลงตอเนื่อง และดุลการคาและ
ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล
1
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สําหรับปจจัยสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจในป 2557 ที่สําคัญ ประกอบดวย
1. การใชจายภาครัฐที่กลับมาสูภาวะปกติและสามารถเรงรัดการเบิกจายไดภายหลังจาก
การปรับตัวดีขึ้นของสถานการณการเมืองภายในประเทศ แมวาการเบิกจายภาครัฐไดรับผลกระทบจาก
ปญหาที่สําคัญหลายประการโดยเฉพาะอยางยิ่งจากสถานการณทางการเมืองในประเทศที่สงผลใหอัตรา
การเบิกจายทัง้ ปงบประมาณ 2557 อยูท รี่ อ ยละ 89.0 ตํา่ กวาเปาหมายทีก่ าํ หนดไวรอ ยละ 95.0 โดยเฉพาะ
งบประมาณรายจายลงทุนซึ่งสามารถเบิกจายเพียงรอยละ 66.4 ตํ่ากวาเปาหมายรอยละ 72.0 และตํ่ากวา
อัตราการเบิกจายรอยละ 67.8 ในปงบประมาณ 2556 อยางไรก็ดี ในชวงไตรมาสแรกของปงบประมาณ
2558 รัฐบาลไดดําเนินมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจายและมาตรการกระตุนเศรษฐกิจตางๆ
โดยกําหนดใหหนวยงานราชการเรงรัดทําสัญญาผูกพันงบรายจายลงทุนและการเรงรัดการเบิกจายเหลือ่ มป
เพื่อการสรางงานประมาณ 3.2 แสนลานบาท ซึ่งจะทําใหในไตรมาสที่ 4 ของป 2557 สามารถเบิกจายงบ
ประมาณไดสูงขึ้นมาก นอกจากนี้ ยังเปนผลจากการเรงรัดโครงการลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานที่สําคัญๆ
ซึ่งจะชวยสนับสนุนใหการใชจายภาครัฐเปนแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สําคัญ
2. การบริโภคภาคเอกชนที่ฟนตัวดีขึ้น เนื่องจากความเชื่อมั่นของผูบริโภคและภาคธุรกิจ
ทีป่ รับตัวดีขนึ้ ภายหลังสถานการณการเมืองกลับเขาสูภ าวะปกติและทิศทางการดําเนินนโยบายของภาครัฐ
มีความชัดเจนมากขึ้น ดังจะเห็นไดจากดัชนีความเชื่อมั่นของผูบริโภคที่ปรับตัวดีขึ้น โดยในเดือนตุลาคม
2557 อยูที่รอยละ 69.6 สูงขึ้นจากรอยละ 60.0 รอยละ 61.2 และรอยละ 69.3 ในชวงสามไตรมาสแรก
ตามลําดับ นอกจากนี้ ยังเปนผลจากรายไดนอกภาคเกษตรที่ยังคงอยูในเกณฑดี และอัตราเงินเฟอที่ลดลง
ตามแนวโนมราคานํา้ มันทีป่ รับลดลงซึง่ ชวยสนับสนุนใหกาํ ลังซือ้ ทีแ่ ทจริงของครัวเรือนปรับตัวดีขนึ้ รวมทัง้
การดําเนินมาตรการชวยเหลือเพื่อกระตุนเศรษฐกิจตางๆ ของรัฐบาลอยางตอเนื่องโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งมาตรการชดเชยรายไดเกษตรกร สงผลใหการบริโภคภาคเอกชนเริ่มขยายตัวเปนบวกที่รอยละ 0.2
ในไตรมาสที่สอง และขยายตัวสูงขึ้นเปนรอยละ 2.2 ในไตรมาสที่สาม ของป 2557 โดยเปนการขยายตัว
ที่ดีขึ้นของการบริโภคสินคาไมคงทนเปนสําคัญ ในขณะที่การบริโภคในหมวดสินคาคงทนยังคงไดรับ
ผลกระทบจากการปรับตัวของตลาดรถยนตในประเทศอยางตอเนื่อง
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3. ราคานํ้ามันและอัตราเงินเฟอมีแนวโนมอยูในเกณฑตํ่า โดยไดรับปจจัยสนับสนุนจาก
(1) แนวโนมราคานํ้ามันดิบในตลาดโลกที่ยังมีแนวโนมลดลงตอเนื่อง เนื่องจากปริมาณการผลิตนํ้ามันดิบ
ในตลาดโลกเพิ่มขึ้นมากโดยเฉพาะกลุมประเทศนอก OPEC ในขณะที่ความตองการใชนํ้ามันเพิ่มขึ้น
อย า งช า ๆ ตามภาวะเศรษฐกิ จ โลกที่ ยั ง ชะลอตั ว รวมทั้ ง ความกั ง วลต อ สถานการณ ค วามขั ด แย ง
ทางการเมืองในประเทศผูผลิตนํ้ามันที่สําคัญ (2) อุปสงคภายในประเทศที่ยังมีแนวโนมฟนตัวอยาง
ชาๆ ภายใตเงื่อนไขดังกลาวทําใหแรงกดดันเงินเฟอในชวงครึ่งหลังของปมีแนวโนมลดลงอยูในระดับตํ่า
ซึ่งชวยเพิ่มอํานาจซื้อของครัวเรือนและธุรกิจ และเอื้ออํานวยตอการดําเนินนโยบายการเงินเพื่อสนับสนุน
การฟนตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง
ในขณะที่ขอจํากัดและปจจัยเสี่ยงที่สงผลใหเศรษฐกิจในป 2557 ขยายตัวไดตํ่ากวาศักยภาพ
ประกอบดวย
1. การสงออกยังมีขอจํากัดจากการฟนตัวอยางลาชาของเศรษฐกิจโลกและการลดลงของ
ราคาสินคาสงออก โดยการสงออกในครึง่ หลังของป 2557 ยังมีขอ จํากัดจาก (1) ความลาชาของการฟน ตัว
ของเศรษฐกิจโลกโดยขอมูลในไตรมาสทีส่ าม ชีใ้ หเห็นวาเศรษฐกิจประเทศคูค า ทีส่ าํ คัญของไทยขยายตัวตํา่
กวาในไตรมาสที่สอง ทั้งเศรษฐกิจสหรัฐฯ และจีน ในขณะที่เศรษฐกิจกลุมประเทศสหภาพยุโรปและญี่ปุน
อยูในภาวะออนแอทามกลางแรงกดดันของภาวะเงินฝดและมีความเสี่ยงที่จะเขาสูภาวะเศรษฐกิจถดถอย
มากขึ้น (2) ราคาสงออกโดยเฉพาะสินคาเกษตรยังปรับตัวลดลงมากตามภาวะความซบเซาของเศรษฐกิจ
โลก การลดลงของราคานํ้ามัน และแนวโนมการแข็งคาขึ้นของเงินดอลลาร สรอ.
2. การลงทุนภาคเอกชนยังฟนตัวไดอยางชาๆ โดยเปนผลจาก (1) การลดลงของการขอรับ
การสงเสริมและการอนุมัติการสงเสริมการลงทุนตอเนื่องนับตั้งแตชวงครึ่งหลังของป 2556 จนถึงในชวง
ครึ่งแรกของป 2557 โดยภายหลังจากมีการแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนชุดใหมในวันที่
6 มิถุนายน 2557 พบวายอดขอรับและการอนุมัติการสงเสริมการลงทุนเริ่มกลับมาเพิ่มขึ้น ดังจะเห็นได
จากในชวงเดือนมิถุนายนถึงตุลาคม 2557 มียอดอนุมัติสงเสริมลงทุนกวา 700 โครงการ คิดเปนมูลคา
480 พันลานบาท อยางไรก็ดี การอนุมตั ยิ งั เปนไปอยางชาๆ สงผลใหโดยรวมในชวง 10 เดือนแรก (มกราคม
ถึงตุลาคม) ของป 2557 วงเงินลงทุนที่ขอรับการสงเสริมและวงเงินที่ไดรับอนุมัติการสงเสริมการลงทุน
ลดลงรอยละ 14.8 และ รอยละ 47.7 ตามลําดับ นอกจากนี้ โครงการทีไ่ ดรบั อนุมตั กิ ารสงเสริมการลงทุนทีเ่ ริม่
เพิม่ ขึน้ ในชวงหลังของปจาํ เปนจะตองอาศัยระยะเวลาในการดําเนินการและปฎิบตั ติ ามขัน้ ตอนทางกฎหมาย
ตางๆ กอนที่จะเริ่มกอสรางและใชจายเม็ดเงินลงทุนเขาสูระบบเศรษฐกิจ (2) อัตราการใชกําลังการผลิต
ที่ยังลดลงอยูในระดับตํ่ากวาระยะเดียวกันของปกอน โดยรวมในระยะ 10 เดือนแรก (มกราคมถึงตุลาคม)
ของป 2557 อัตราการใชกําลังการผลิตเฉลี่ยอยูที่รอยละ 60.6 เทียบกับเฉลี่ยรอยละ 64.4 ในป 2556
3. การทองเทีย่ วยังคงฟน ตัวชา เนือ่ งจากไดรบั ผลกระทบจากสถานการณทางการเมืองภายใน
ประเทศ ซึ่งทําใหประเทศตางๆ ประกาศแจงเตือนพลเมืองในการเดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยและ
สงผลกระทบตอการคุมครองดานการประกันภัยของนักทองเที่ยว ในชวงครึ่งแรกของป 2557 มีจํานวน
นักทองเที่ยวทั้งสิ้น 11.8 ลานคน ลดลงรอยละ 10.4 อยางไรก็ดี ภายหลังจากสถานการณทางการเมือง
คลี่คลายและภาครัฐไดดําเนินมาตรการกระตุนการทองเที่ยวอยางตอเนื่อง สงผลใหจํานวนนักทองเที่ยว
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เริ่มกลับมาขยายตัวรอยละ 6.1 ในเดือนตุลาคม 2557 โดยรวมในชวง 10 เดือนแรก (มกราคมถึงตุลาคม)
ของป 2557 มีจํานวนนักทองเที่ยวทั้งสิ้น 19.7 ลานคน ลดลงรอยละ 8.7 จากป 2556
4. การลดลงของปริ ม าณการจํ า หน า ยและการผลิ ต รถยนต ใ นประเทศยั ง เป น ข อ จํ า กั ด
ตอการบริโภคภาคครัวเรือนและการผลิตภาคอุตสาหกรรม โดยผลจากการดําเนินมาตรการรถยนตคนั แรก
ทําใหฐานปริมาณการจําหนายและการผลิตรถยนตนั่งเพิ่มขึ้นสูงมากในป 2555 และ 2556 อยางไรก็ตาม
หลังจากแรงสงจากมาตรการรถยนตคันแรกสิ้นสุดลง ปริมาณการจําหนายรถยนตนั่งเริ่มปรับตัวจาก
ฐานที่สูงเขาสูแนวโนมปกติในป 2557 โดยในชวง 10 เดือนแรกปริมาณการจําหนายรถยนตนั่งอยูที่
630,000 คัน ลดลงถึงรอยละ 43.0 จากชวงเดียวกันของปกอน และสงผลใหปริมาณการผลิตรถยนตรวม
ลดลงรอยละ 26.0 ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเศรษฐกิจไทยยังขยายตัวในเกณฑตํ่าทั้งในดานการบริโภค
ครัวเรือนและการผลิตภาคอุตสาหกรรม
สําหรับประเด็นการบริหารนโยบายเศรษฐกิจในชวงที่เหลือของป 2557 และตอเนื่องในป
2558 ควรใหความสําคัญกับ (1) การดูแลเกษตรกรผูม รี ายไดนอ ย (2) การจัดทํามาตรการเพือ่ ดูแลแรงงาน
ผูมีรายไดนอย แรงงานที่จํานวนชั่วโมงการทํางานนอยลง แรงงานที่ถูกเลิกจาง และผูวางงาน โดยสงเสริม
การอบรมพัฒนาทักษะและเพิม่ ศักยภาพของแรงงานเพือ่ กอใหเกิดอาชีพเสริมหรือทางเลือก (3) การสงเสริม
การสงออกใหสามารถขยายตัวไดอยางเต็มศักยภาพและลดอุปสรรคทางการคา (4) การเรงรัดและติดตาม
ผลการดําเนินงานตามมาตรการชวยเหลือและสนับสนุนภาคการทองเที่ยวและดําเนินมาตรการเพิ่มเติม
เพื่อใหการทองเที่ยวฟนตัวไดตอเนื่อง (5) การเรงรัดการพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการสงเสริม
การลงทุ น และติ ด ตามให โ ครงการที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ ส  ง เสริ ม การลงทุ น แล ว ดํ า เนิ น การลงทุ น โดยเร็ ว
(6) การเรงรัดปรับโครงสรางราคาพลังงานเพื่อใหสามารถใชประโยชนจากการลดลงของราคานํ้ามันดิบ
ในตลาดโลกในการเพิ่มอํานาจซื้อของประชาชน ลดตนทุนการผลิตของผูประกอบการ และสนับสนุน
การฟนตัวทางเศรษฐกิจไดมากขึ้น (7) การดําเนินนโยบายการเงินและอัตราแลกเปลี่ยนโดยสอดคลอง
กับสถานการณทางเศรษฐกิจ และ (8) การเรงรัด ติดตาม ประเมินผลการใชจายภาครัฐและการดําเนิน
โครงการ/แผนงานสําคัญตามแผนปฏิบัติการ
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ตารางที่ 1 ประมาณการเศรษฐกิจ ป 2557
ขอมูลจริง
GDP (ณ ราคาประจําป: พันลานบาท)
รายไดตอหัว (บาทตอคนตอป)
GDP (ณ ราคาประจําป: พันลานดอลลาร สรอ.)
รายไดตอหัว (ดอลลาร สรอ. ตอหัวตอป)
อัตราการขยายตัวของ GDP (ณ ราคาคงที่, %)
การลงทุนรวม (ณ ราคาคงที่, %)
ภาคเอกชน (ณ ราคาคงที่, %)
ภาครัฐ (ณ ราคาคงที่, %)
การบริโภครวม (ณ ราคาคงที่, %)
ภาคเอกชน (ณ ราคาคงที่, %)
ภาครัฐบาล (ณ ราคาคงที่, %)
ปริมาณการสงออกสินคาและบริการ (ปริมาณ, %)
มูลคาการสงออกสินคา (พันลานดอลลาร สรอ.)
อัตราการขยายตัว (มูลคา, %)1/
อัตราการขยายตัว (ปริมาณ, %)1/
ปริมาณการนําเขาสินคาและบริการ (ปริมาณ, %)
มูลคาการนําเขาสินคา (พันลานดอลลาร สรอ.)
อัตราการขยายตัว (มูลคา, %)1/
อัตราการขยายตัว (ปริมาณ, %)1/
ดุลการคา (พันลานดอลลาร สรอ.)
ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันลานดอลลาร สรอ.)
ดุลบัญชีเดินสะพัดตอ GDP (%)
เงินเฟอ (%)
ดัชนีราคาผูบริโภค
GDP Deﬂator

ประมาณการ

ป 2555

ป 2556

ป 2557

11,375
167,501
366
5,389
6.5
13.2
14.4
8.9
6.8
6.7
7.5
3.1
225.9
3.1
2.5
6.2
219.9
8.8
7.1
6.0
-1.5
-0.4

11,899
174,337
387
5,673
2.9
-2.0
-2.8
1.3
1.1
0.3
4.9
4.2
225.4
-0.2
0.2
2.3
218.7
-0.5
1.6
6.7
-2.5
-0.5

12,268
178,801
378
5,510
1.0
-1.9
-1.0
-5.0
1.2
0.7
3.6
-0.3
225.4
0.0
0.9
-4.3
204.6
-6.5
-5.8
20.8
10.9
2.9

2.2
1.7

2.1
2.1

3.0
1.3

ที่มา :
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 17 พฤศจิกายน 2557
หมายเหตุ : 1/ตัวเลขการสงออกและการนําเขาเปนไปตามฐานของธนาคารแหงประเทศไทย
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รายงานภาวะสังคม
1. โครงสรางประชากรไทยเขาสูส งั คมผูส งู อายุ สัดสวนประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานเริม่ ลดลง
ขณะที่ประชากรวัยสูงอายุมีแนวโนมเพิ่มขึ้น โดยในป 2553 ประเทศไทยมีประชากร 63.8 ลานคน และ
จะเพิ่มสูงสุดเปน 66.4 ลานคนในป 2569 จากนั้นจะลดลงเหลือ 63.9 ลานคน ในป 2583 โดยประชากร
วัยเด็ก (0-14 ป) มีสดั สวนลดลงอยางตอเนือ่ งจาก 12.6 ลานคนหรือรอยละ 19.8 ในป 2553 เปน 9.8 ลานคน
หรือรอยละ 14.8 ในป 2573 สวนประชากรวัยแรงงาน (15–59 ป) เพิ่มขึ้นสูงสุดเปน 42.9 ลานคน หรือ
รอยละ 66.9 ในป 2554 จากนั้นจะเริ่มลดลงเหลือ 38.8 ลานคนหรือรอยละ 58.6 ในป 2573 สําหรับ
ประชากรวัยสูงอายุ (60 ปขึ้นไป) มีสัดสวนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจาก 8.4 ลานคนหรือรอยละ 13.2 ในป
2553 เปน 20.5 ลานคนหรือรอยละ 32.1 ในป 2583
โครงสรางประชากรของประเทศไทย จําแนกตามกลุมอายุ พ.ศ.2553-2583
ป
2553
2563
2573
2583

ประชากร (พันคน)
รวม
63,790
65,996
66,174
63,864

0-14 ป 15-59 ป
12,642
11,081
9,800
8,170

42,740
42,293
38,795
35,175

สัดสวน (%)
60+

รวม

8,408
12,622
17,579
20,519

100.0
100.0
100.0
100.0

0-14 ป 15-59 ป
19.8
16.8
14.8
12.8

67.0
64.1
58.6
55.1

60+
13.2
19.1
26.6
32.1

ที่มา : การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ

2. สถานการณการจางงาน ในไตรมาสที่ 3 ป 2557 การจางงานลดลงจากชวงเวลาเดียวกัน
ของปกอน รอยละ 1.8 โดยเปนผูมีงานทําทั้งสิ้น 38.4 ลานคน ทํางานในภาคเกษตร 13.5 ลานคน และ
นอกภาคเกษตร 24.9 ลานคน สําหรับอัตราการวางงานเทากับรอยละ 0.84 หรือมีจํานวนผูวางงาน
326,616 คน สวนคาจางแรงงานและเงินเดือนภาคเอกชนยังไมรวมคาลวงเวลาและผลประโยชนตอบแทน
อื่น เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 11.4 จากชวงเดียวกันปกอน ขณะที่ราคาสินคาเพิ่มขึ้นรอยละ 2.0 ทําใหคาจาง
แรงงานและเงินเดือนภาคเอกชนที่แทจริงเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 9.2 ทั้งนี้ ปญหาในเชิงโครงสรางของตลาด
แรงงาน พบวา (1) กําลังแรงงานในกลุมเยาวชนมีสัดสวนลดลง โดยอัตราการมีสวนรวมกําลังแรงงาน
เยาวชนลดลงจากรอยละ 53.1 ใน ป 2544 เปนรอยละ 45.6 ในป 2556 และเทากับ 43.8 ใน 9 เดือน
แรกป 2557 เปนผลจากอัตราการเกิดที่ลดลง และโอกาสในการเขาถึงการศึกษามากขึ้น (2) กําลังแรงงาน
กลุม เยาวชนสวนใหญมกี ารศึกษาในระดับตํา่ โดยในป 2555 แรงงานกลุม เยาวชนรอยละ 67.9 มีการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาและตํา่ กวา รอยละ 18.8 มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ขณะทีก่ ารศึกษาระดับ
ปวช.และ ปวส. ซึ่งตลาดแรงงานมีความตองการสูงมีสัดสวนเพียงรอยละ 5.7 และ 3.9 ตามลําดับ และมี
เพียงรอยละ 3.7 มีการศึกษาระดับปริญญาตรีและมากกวา และ (3) ปญหาความไมสอดคลองระหวาง
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การศึกษาของแรงงานและความตองการของตลาดแรงงานซึ่งอาจเปนขอจํากัดในการปรับโครงสราง
การผลิตและการเพิ่มผลิตภาพแรงงานของประเทศ
3. รายได รายจาย และหนี้สินครัวเรือน
3.1 รายไดของประชาชนโดยเฉลี่ยในชวง 10 ปที่ผานมาเพิ่มขึ้น จากขอมูลรายไดบุคคล
(Personal Income) ในชวงป 2545–2554 เพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 7.3 ตอป แตลดลงรอยละ 2.8 ในป 2552
เนื่องจากไดรับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา ทําใหรายไดที่มิใชผลตอบแทนคาจางแรงงาน
หดตัวลงถึงรอยละ 6.3 ในขณะที่ผลตอบแทนคาจางแรงงานก็ชะลอตัวลง โดยเพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 3.9
จากที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 7.8 ในชวงป 2545–2551 ตอมาในชวงป 2553–2556 เศรษฐกิจฟนตัวจาก
วิกฤตเศรษฐกิจสหรัฐฯ และมีปจจัยสนับสนุนดานรายได ไดแก ราคาสินคาเกษตรที่เพิ่มขึ้น และการ
ปรับอัตราคาจางขั้นตํ่าในชวงดังกลาว รวมทั้งการปรับเงินเดือนราชการระดับปริญญาตรี ประกอบกับ
การจางงานที่เพิ่มขึ้นตอเนื่อง ทําใหรายไดบุคคลเพิ่มขึ้นรอยละ 9.5 4.6 และ 6.1 ในป 2553 2554 และ
2555 แตการชะลอตัวทางเศรษฐกิจและความไมสงบทางการเมืองในป 2556 ทําใหคาดวารายไดบุคคล
เพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอตัวลง
รายไดสวนบุคคลป 2545-2555
(% YOY)
2545 2546 2547 2548
รายไดสวนบุคคล
8.2
8.8 11.4 7.6
- ผลตอบคาจางแรงงาน 5.9
8.6 10.4 7.7
- ผลตอบแทนอื่นที่มิใช 10.7 12.9 12.1 6.9
คาจางแรงงาน

2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555
11.0 9.5
6.3 -2.8 9.5
4.6
6.1
7.3
8.5
6.2
3.9
7.2
5.4 11.3
10.7 10.0 8.2 -6.3 12.6 7.3
5.4
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3.2 รายจายครัวเรือนเพิม่ ขึน้ โดยเฉพาะรายจายสินคาคงทน การใชจา ยภาคเอกชนในชวง
ป 2545–2556 เฉลี่ยเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 3.5 ตอป โดยเพิ่มขึ้นมากในชวงป 2546–2547 เฉลี่ยรอยละ
6.5 ตอป และเพิ่มขึ้นในอัตราชะลอตัวลงในชวงป 2548–2551 เฉลี่ยรอยละ 3.1 กอนที่จะหดตัวลง
ในป 2552 รอยละ 1.1 จากผลกระทบวิกฤติเศรษฐกิจสหรัฐ และกลับมาขยายตัวอีกครั้งในชวงป
2553–2555 ซึ่งเปนผลจากการใชจายเพื่อซื้อสินคาอุปโภคบริโภคเพื่อทดแทนที่เสียหายจากภาวะ
นํ้าทวมในชวงปลายป 2554 ประกอบกับรายไดที่เพิ่มขึ้น อัตราดอกเบี้ยที่ตํ่า และการสงเสริมการขาย
ของภาคธุรกิจ รวมถึงการสงเสริมของธนาคารพาณิชยใหสามารถเขาถึงบัตรเครดิตมากขึน้ และผลจากการ
กระตุน การใชจา ยจากมาตรการบานหลังแรก/รถยนตคนั แรก ขณะทีใ่ นป 2556-2557 รายจายภาคเอกชน
มีแนวโนมชะลอตัวจากผลกระทบของปจจัยเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอก
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การใชจายครัวเรือน
(% YOY)
รายจายภาคเอกชน
- สินคาคงคน
- สินคากึ่งคงทน
- สินคาไมคงทน
- บริการ

2545
5.4
16.6
3.9
4.7
3.8

2546
6.5
19.5
2.4
5.4
0.7

2547
6.2
13.7
3.0
4.9
7.3

2548
4.6
0.0
2.8
5.0
7.0

2549
3.2
-2.5
2.6
5.9
1.1

2550
1.8
-4.2
2.5
3.5
0.7

2551
2.9
11.4
3.1
1.6
1.8

2552
-1.1
-7.1
-8.8
0.7
2.2

2553
4.8
25.1
6.7
1.8
1.4

2554
1.3
3.3
3.4
1.6
-1.1

2555
6.8
31.3
4.2
4.5
0.0

2556 2557 9m
0.2
-0.2
0.6 -21.2
1.6
1.0
0.6
1.5
-1.8 10.8
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3.3 หนี้สินครัวเรือนมีจํานวนครัวเรือนที่เปนหนี้ลดลง จากรายงานการสํารวจภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน ของสํานักงานสถิติแหงชาติ พบวา สัดสวนครัวเรือนที่มีหนี้สินมีจํานวน
ลดลงจากรอยละ 66.4 ในป 2547 เหลือเพียงรอยละ 53.6 ในป 2556 แตมูลคาหนี้สินเฉลี่ยตอครัวเรือน
เพิ่มขึ้นตอเนื่องจาก 104,571 บาทตอครัวเรือนในป 2547 เพิ่มขึ้นเปน 163,087 บาท/ครัวเรือน
ในป 2556 หรือเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 10.0 เนื่องจากการเขาถึงสินเชื่อในรูปแบบตางๆ มากขึ้น ประกอบกับ
มาตรการขยายโอกาสในการเขาถึงแหลงทุนและการกระตุนดานการโฆษณาและการขายตรงที่เปนปจจัย
กระตุนใหครัวเรือนมีการกอหนี้เพิ่มขึ้น สําหรับแหลงเงินกูสวนใหญเปนหนี้ในระบบมีสัดสวนรอยละ
91.6 ในป 2556 เพิ่มขึ้นจากรอยละ 87.5 ในป 2554 สวนหนี้นอกระบบมีรอยละ 4.6 เปนหนี้ทั้งในและ
นอกระบบรอยละ 3.7 คิดเปนมูลคาหนี้สินในระบบ 159,816 บาทตอครัวเรือน หนี้นอกระบบ 3,271
บาทตอครัวเรือน ทั้งนี้ การกูหนี้นอกระบบจําเปนตองมีการติดตามและเฝาระวังอยางใกลชิดเพื่อบรรเทา
ผลกระทบทางลบที่อาจจะเกิดขึ้นกับผูกู
หนี้สินครัวเรือน
จํานวนครัวเรือนทั้งประเทศ (พันครัวเรือน)
จํานวนครัวเรือนที่เปนหนี้ (พันครัวเรือน)
สัดสวนครัวเรือนที่มีหนี้ตอครัวเรือนทั้งหมด (%)

2545 2547
16,327 16,765
10,173 11,130
62.4
66.4

2549
18,051
11,626
64.4

2550 2552
18,178 19,579
11,506 11,923
63.3
60.9

2554 2556
19,985 20,167
11,152 10,800
55.8
53.6

หนี้สินเฉลี่ยตอครัวเรือนทั้งหมด (บาท/ครัวเรือน) 82,485 104,571 116,585 116,681 134,699 134,900 163,087
(%YOY)
9.8
12.6
5.6
0.1
7.4
0.1
10.0
ที่มา : ขอมูลจากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สํานักงานสถิติแหงชาติ ในชวงครึ่งแรกของป 2556
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4. ความเหลื่อมลํ้าและการกระจายรายได การกระจายรายไดในภาพรวมของประเทศไทย
คอนขางจะทรงตัวและอยูในระดับปานกลาง โดยคาสัมประสิทธิ์ความไมเสมอภาคดานรายได (Gini
coefﬁcient) ในชวง 5 ป ที่ผานมา ซึ่งอยูในระดับ 0.499, 0.490, และ 0.484 ในป 2550, ป 2552 และ
ป 2554 ตามลําดับ ขณะที่การถือครองรายไดกระจุกตัวอยูในกลุมเล็กๆ โดยเฉพาะกลุมคนรวยที่สุด 10%
(Decile 10) เปนเจาของรายไดถึงรอยละ 39.3 ขณะที่กลุมคนจนที่สุดรอยละ 10 (Decile 1) ถือครอง
รายไดเพียงรอยละ 1.6 ของรายไดทงั้ หมด สงผลใหเกิดความเหลือ่ มลํา้ ดานรายไดระหวางกลุม คนรวยทีส่ ดุ
กับกลุมคนจนที่สุดหางกันถึง 25.2 เทา

หมายเหตุ :
ที่มา :

ขอมูลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ไดปรับขอมูลรายไดติดลบหรือขาดทุน ใหเปนศูนย
ขอมูลจากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สํานักงานสถิติแหงชาติ ประมวลผลโดยสํานักพัฒนาฐานขอมูล
และตัวชี้วัดภาวะสังคม สศช.

นอกจากนี้ ยังพบความเหลื่อมลํ้าดานสินทรัพยและการถือครองที่ดิน โดยเงินออมในบัญชี
เงินฝากออมทรัพยและบัญชีเงินฝากประจําธนาคารพาณิชยทมี่ วี งเงินเกิน 10 ลานบาทขึน้ ไปมีเพียงจํานวน
111,517 บัญชีหรือคิดเปนประมาณรอยละ 0.1 ของจํานวนบัญชีทั้งหมด แตมีวงเงินฝากสูงถึงรอยละ
49.2 ของวงเงินฝากทั้งหมด ในขณะที่บัญชีเงินฝากขนาดเล็กวงเงินไมเกิน 10 ลานบาทมีจํานวนเกือบ
84.4 ลานบัญชีหรือคิดเปนรอยละ 99.9 ของจํานวนบัญชีทั้งหมด แตมีวงเงินฝากเพียงรอยละ 50.8
ของวงเงินฝากทั้งหมด (ขอมูลธนาคารแหงประเทศไทย ณ สิ้นธันวาคม 2556) สวนการถือครองที่ดิน
กลุมผูถือครองที่ดินรอยละ 20 ที่มีการถือครองที่ดินมากที่สุด มีสัดสวนการถือครองที่ดินสูงกวากลุม
ผูถือครองที่ดินรอยละ 20 ที่มีการถือครองที่ดินนอยที่สุด คิดเปน 325.7 เทา โดยกลุมผูถือครองที่ดิน
รอยละ 20 ที่มีการถือครองที่ดินมากที่สุด (Quintile 5) มีสัดสวนพื้นที่ถือครองที่ดินสูงถึงรอยละ 79.9
ของพื้นที่ทั้งหมด ในขณะที่กลุมผูถือครองที่ดินรอยละ 20 ที่มีการถือครองที่ดินนอยที่สุด (Quintile 1)
มีสัดสวนพื้นที่ถือครองที่ดินเพียงรอยละ 0.3 ของพื้นที่ทั้งหมด
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5. ดานการศึกษาและพัฒนากําลังคน
5.1 คนไทยมีโอกาสทางการศึกษา แตคุณภาพการศึกษายังอยูในระดับตํ่า โดยจํานวน
ปการศึกษาเฉลี่ยในระยะ 10 ปที่ผานมา มีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจาก 7.4 ป ในป 2545 เปน 8.0 ป
ในป 2555 ซึ่งตํ่ากวาเปาหมายที่กําหนดไวในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ใหคนไทยมีจํานวนปการศึกษาเฉลี่ย
เพิม่ ขึน้ เปน 12 ป อยางไรก็ตาม มีการนําเทคโนโลยีและการสือ่ สารมาใชในการจัดการศึกษา สงผลใหผเู รียน
เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปมีทักษะในการแสวงหาความรูไดดวยตัวเอง และมีองคความรูเพิ่มขึ้น
โดยในป 2555 มีผูสําเร็จหลักสูตรการศึกษานอกระบบ จํานวน 2,445,811 คน คนไทยอายุ 6 ป ขึ้นไป
ใชเวลาการอานตอวัน 37 นาที ในป 2556 และประชากรอายุ 6 ปขึ้นไป มีการใชอินเทอรเน็ตรอยละ 26.5
ในป 2555 เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 28.9 ในป 2556 ขณะที่คุณภาพการศึกษาของไทยอยูในระดับตํ่า สะทอน
ไดจากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้นอยูในระดับตํ่าวารอยละ 50
นอกจากนี้ เมือ่ พิจารณาการประเมินเชิงคุณภาพทีส่ ามารถตอบสนองตอการแขงขันของประเทศ
จากการจัดอันดับความสามารถทางการศึกษาของนานาชาติ โดย IMD (The International Institute
for Management Development) พบวา ในภาพรวมของไทยอยูในระดับตํ่าที่อันดับ 51 จาก
60 ประเทศ ในป 2556 จากที่เคยอยูในอันดับที่ 47 ในป 2552 ซึ่งอยูในอันดับเหนือกวาอินโดนีเซีย
(อันดับที่ 52) และฟลิปปนส (อันดับที่ 59) แตยังดอยกวาสิงคโปร (อันดับที่ 4) คอนขางมาก
5.2 การผลิตกําลังคนไมสามารถตอบสนองความตองการของภาคอุตสาหกรรมและ
บริการทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยตลาดแรงงานมีความตองการกําลังคนระดับอาชีวศึกษา
แตผูสําเร็จการศึกษายังมีความรูและสมรรถนะไมสอดคลองและไมเพียงพอกับความตองการของภาค
อุตสาหกรรมและบริการ ซึง่ พบวา สัดสวนเด็กเรียนตอสายอาชีพกับสายสามัญ เปน 34:66 ในขณะทีเ่ ปาหมาย
ของยุทธศาสตรประเทศดานการปฏิรูปการศึกษาและแรงงานกําหนดสัดสวนไว 50:50 นอกจากนี้
ผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ปการศึกษา 2556 พบวา ในระดับ ปวช.
คะแนนเฉลี่ยความรูพื้นฐานทั่วไปอยูที่รอยละ 38.1 สวนคะแนนเฉลี่ยความรูพื้นฐานวิชาชีพทุกสาขา
วิชาไดคะแนนตํ่ากวารอยละ 50 สําหรับในระดับ ปวส. คะแนนเฉลี่ยความรูพื้นฐานทั่วไปอยูที่รอยละ
39.27 สวนคะแนนเฉลี่ยความรูพื้นฐานวิชาชีพสวนใหญไดคะแนนตํ่ากวารอยละ 50 มีเพียงบางสาขาวิชา
ที่ไดคะแนนเฉลี่ยเกินรอยละ 50
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ขีดความสามารถในการแขงขันระดับนานาชาติดานการศึกษา ป 2551-2556

หมายเหตุ : ป 2551-2553 ประเทศที่เขารวมโครงการจํานวน 55, 57 และ 58 ประเทศ ตามลําดับ
ป 2554-2555 ประเทศที่เขารวมโครงการจํานวน 59 ประเทศ และป 2556 ประเทศที่
เขารวมโครงการจํานวน 60 ประเทศ
ที่มา :
IMD World Competitiveness Yearbook, 2013

สัดสวนของผูเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภทอาชีวศึกษา : สามัญศึกษา ป 2551-2556
ป

อาชีวศึกษา : สามัญศึกษา

2551

38.8 : 61.2

2552

37.7 : 62.3

2553

36.6 : 63.4

2554

35.4 : 64.6

2555

33.9 : 66.1

ที่มา : สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

6. ดานสุขภาพ คนไทยเขาถึงหลักประกันสุขภาพรอยละ 99.8 โดยเปนสิทธิหลักประกัน
สุ ข ภาพถ ว นหน า ร อ ยละ 75.1 สิ ท ธิ ป ระกั น สั ง คมร อ ยละ 16.4 และสิ ท ธิ ข  า ราชการร อ ยละ 7.3
อยางไรก็ตาม ภาระคาใชจายในการซื้อบริการของแตละระบบประกันสุขภาพมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น
อยางรวดเร็วจาก 283,442 ลานบาทในป 2550 เปน 398,513 ลานบาทในป 2555 หรือคิดเปนอัตราเพิ่ม
เฉลี่ ย ร อ ยละ 7.2 โดยเป น อั ต ราที่ สู ง กว า การเพิ่ ม ของผลิ ต ภั ณ ฑ ม วลรวมภายในประเทศ (GDP)
ในชวงเวลาเดียวกัน ซึ่งเพิ่มขึ้นเฉลี่ยเพียงรอยละ 3.6
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ขณะเดียวกันระบบบริการในปจจุบันยังคงมีปญหาดานการกระจายทรัพยากรบุคลากร
ทางการแพทยและสาธารณสุขระหวางภูมิภาค จากการสํารวจทรัพยากรสาธารณสุขในป 2556 พบวา
อัตราสวนแพทยตอ ประชากรระหวางกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตางกันถึง 3.6 เทา โดยกรุงเทพฯ
มีสัดสวนของแพทย 1 คนตอประชากร 1,075 คน ขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสัดสวนแพทย
1 คนตอประชากรเปนจํานวนสูงถึง 3,918 คน เชนเดียวกับบุคลากรในวิชาชีพอื่น เชน พยาบาล
เภสัชกร ทันตแพทย เปนตน ที่มีความเหลื่อมลํ้าของการกระจายบุคลากรในแตละภูมิภาคเชนกัน
สถานการณ ดั ง กล า วส ง ผลให ก ารจั ด บริ ก ารในบางพื้ น ที่ มี ภ าระงานมากขึ้ น จนกระทบต อ คุ ณ ภาพ
การใหบริการ
รายจายดานสุขภาพ

ที่มา : สํานักงานนโยบายสุขภาพระหวางประเทศ

ที่มา : รายงานทรัพยากรสาธารณสุข (ขอมูลสํารวจ 2556)
สถิติสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
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7. การคุมครองทางสังคม คนไทยไดรับการคุมครองทางสังคมอยางทั่วถึงมากขึ้น
7.1 ดานประกันสังคม ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพครอบคลุมเพิม่ จาก 63,064,001 คน
หรือรอยละ 99.36 ในป 2553 เปน 65,641,024 คนหรือรอยละ 99.84 ในป 2557 โดยเปนผูมีสิทธิ
ประกันสังคมรอยละ 16.83 สิทธิสวัสดิการขาราชการ/รัฐวิสาหกิจรอยละ 7.62 และสิทธิในโครงการ
หลักประกันสุขภาพถวนหนารอยละ 73.48 ทั้งนี้ มีผูที่ยังไมลงทะเบียนสิทธิอีกรอยละ 0.16
7.2 ดานสวัสดิการสังคม ผูพ กิ ารและผูส งู อายุไดรบั สวัสดิการครอบคลุมเพิม่ ขึน้ โดยผูพ กิ าร
ไดขึ้นทะเบียนเพิ่มขึ้นจาก 42,288 คนในป 2549 เปน 1,327,192 คนในป 2557 (ขอมูล ณ 30 กันยายน
2557) อยางไรก็ตาม ยังมีผพู กิ ารทีย่ งั ไมไดรบั สวัสดิการซึง่ ผลสํารวจความพิการ พ.ศ. 2555 ของสํานักงาน
สถิติแหงชาติ พบวา ผูพิการทั่วประเทศมีจํานวนถึง 1.5 ลานคน และจํานวนผูสูงอายุไดรับเบี้ยยังชีพ
เพิ่มสูงขึ้นจาก 401,438 คน เปน 7,686,978 คนในป 2557 จากการปรับแนวคิดที่ใหเฉพาะผูสูงอายุ
ที่มีฐานะยากจน มาเปนแนวคิดในเรื่องสิทธิและสวัสดิการที่ผูที่มีอายุ 60 ปขึ้นไปทุกคน ใหไดรับเบี้ยยังชีพ
เดือนละ 600 บาท อยางไรก็ดี ผูสูงอายุที่อยูคนเดียวมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากรอยละ 6.3 ในป 2545 เปน
รอยละ 10.4 หรือมีจํานวน 0.91 ลานคน ในป 2554 สะทอนถึงผูสูงอายุมีแนวโนมที่ขาดผูดูแลเพิ่มขึ้นสง
ผลตอคุณภาพชีวิตผูสูงอายุโดยเฉพาะผูสูงอายุชวงกลางและชวงปลาย (70 ปขึ้นไป)
8. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
8.1 ยาเสพติดยังคงเปนปญหาหลักและมีแนวโนมรุนแรงขึ้น โดยในป 2556 มีการ
จับกุมคดียาเสพติดรวมทั้งสิ้น 442,844 คดี เพิ่มขึ้นจากป 2555 รอยละ 15.3 โดยคดียาเสพติดมีอัตรา
ตอประชากรเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจากรอยละ 176.2 คดีตอประชากรแสนคนในป 2549 เปน 683.55 คดี
ตอประชากรแสนคนในป 2556 และกลุม เยาวชนยังคงเปนกลุม เปาหมายของผูค า ยาเสพติด ขณะทีป่ ญ
 หา
อาชญากรรมมีสัดสวนตอประชากรแสนคนลดลงโดยคดีชีวิต รางกาย และเพศลดลงจาก 69.3 คดี เหลือ
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36.82 คดี และคดีประทุษรายตอทรัพยมสี ดั สวนตอประชากรแสนคนลดลงจาก 122.4 คดี เปน 77.41 คดี
ในชวงเวลาเดียวกัน แตประเด็นทีค่ วรใหความสําคัญคือ การกระทําผิดซํา้ ของเด็กและเยาวชนทีม่ แี นวโนม
เพิม่ ขึน้ โดยมีสดั สวนการกระทําผิดซํา้ ของเด็กและเยาวชนตอการกระทําผิดในกลุม เด็กและเยาวชนทัง้ หมด
เพิ่มขึ้นจากสัดสวนรอยละ 11.85 ในป 2549 เปนรอยละ 12.99 ในป 2556 ซึ่งปญหาอาชญากรรมยังเปน
ปญหาสังคมที่ตองเฝาระวังอยางตอเนื่อง
8.2 ความสูญเสียจากอุบตั เิ หตุจราจรทางบกลดลงทัง้ ในดานจํานวนผูเ สียชีวติ และมูลคา
ทรัพยสิน การรับแจงคดีอุบัติเหตุจากการจราจรทางบกมีแนวโนมลดลงจาก 110,686 ราย ในป 2549
เหลือ 61,323 ราย ในป 2556 อัตราการตายตอประชากรแสนคนลดลงจาก 20.2 เหลือ 11.37 ในชวง
เวลาเดียวกัน ขณะที่มูลคาทรัพยสินที่เสียหายลดลงจาก 3,643 ลานบาทในป 2549 เปน 660 ลานบาท
ในป 2556 ดังนัน้ จึงตองสงเสริมใหเกิดความปลอดภัยทางทองถนนอยางตอเนือ่ งกับการบังคับใชกฎหมาย
อยางเขมงวด เพื่อใหภาพรวมอุบัติเหตุลดลงอยางมีนัยสําคัญรวมทั้งในชวงเทศกาลสําคัญ
9. ทุนทางสังคม
9.1 การรวมตัวรวมคิดรวมทําของคนไทยเปนรูปธรรมมากขึ้น ภายใตกระบวนการ
มีสว นรวมของภาคประชาชน ซึง่ จากป 2551-2553 พบวา มีองคกรชุมชน 40,564 องคกร สภาองคกรชุมชน
ตําบล 1,637 แหง กองทุนหมูบานประมาณ 80,000 กองทุน มีเงินกองทุนประมาณ 130,000 ลานบาท
สมาชิกกวา 12 ลานคน และกองทุนชุมชนไมตาํ่ กวา 38,000 แหง โดยมีเงินทุนรวมกันกวา 82,000 ลานบาท
และมีสมาชิกมากกวา 6 ลานคน สงผลใหชมุ ชนมีการจัดการความรูร ว มกันแกไขปญหาและพัฒนาในดาน
ตางๆ มากขึน้ นอกจากนี้ ยังมีรปู แบบใหมของการจัดการพืน้ ทีข่ องชุมชนทองถิน่ ดวยตนเองเกิดขึน้ อีกดวย
โดยในป 2556 มีการขับเคลื่อนจังหวัดจัดการตนเองนํารองไปแลว 41 จังหวัด และในกรุงเทพมหานคร
ไดมีการขับเคลื่อนเขตนํารอง 16 เขต
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อยางไรก็ตาม การจัดการกองทุนยังมีปญหาการจัดการและความเชื่อมโยงระหวางกองทุน
สวั ส ดิ ก ารชุ ม ชนต า งๆ รวมทั้ ง การขยายตั ว ของชุ ม ชนเมื อ ง และกระแสบริ โ ภคนิ ย ม วั ต ถุ นิ ย ม
สงผลกระทบตอวิถกี ารดําเนินชีวติ ของคนในชุมชนชนบททีเ่ ปลีย่ นจากวิถชี นบทเขาสูว ถิ ชี วี ติ แบบสังคมเมือง
ซึ่งเปนอุปสรรคตอการพัฒนาชุมชน ขณะที่ระบบคุณคาความเชื่อที่ดีงามถูกละเลยหรือไมใหความสําคัญ
จากคนรุนใหม อาทิ ความสํานึกรักชาติ ความเอื้ออาทร ความมีนํ้าใจเมตตา ความเสียสละ การใหอภัย
การเคารพผูอาวุโส การรักนวลสงวนตัว ซึ่งเปนสาเหตุสําคัญของนําไปสูปญหาสังคมตางๆ ทั้งความไมสงบ
ที่เกิดจากการขาดสํานึกรักชาติ การกระทําผิดกฎระเบียบที่เกิดจากการขาดวินัย ปฏิสัมพันธระหวางวัย
ซึ่งเกิดจากการไมเคารพผูอาวุโส และแมวัยใส เปนตน
9.2 สถาบันหลักทางสังคม บาน วัด โรงเรียน มีบทบาทตอการผลักดันใหเกิดพลังรวม
ของคนในสังคมลดลง ขณะที่สื่อมีบทบาทเพิ่มขึ้น สถาบันครอบครัวยังมีความสําคัญตอการบมเพาะ
หลอหลอมลูกหลานใหมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงาม มีจิตสํานึกรูจักผิดชอบชั่วดีรูจักทําประโยชน
เพื่อสวนรวม ผลการสํารวจความเขมแข็งของครอบครัวตามมาตรฐานครอบครัวเขมแข็งพบวา มิติดาน
ทุนสังคมในป 2554-2555 มีคาสูงถึงรอยละ 90.71 และ 90.77 ตามลําดับซึ่งสูงเกินเกณฑมาตรฐาน
ที่กําหนดไวรอยละ 86.70 ขณะที่สถาบันศาสนายังไมสามารถชักจูงหรือเปนแกนนําในการพัฒนาจิตใจ
การเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมไดอยางเพียงพอ โดยมีการใชประโยชนจากศาสนสถานและบุคลากร
ยังอยูในวงแคบและจํากัดอยูเฉพาะในกลุมผูสูงอายุเปนหลัก สวนสถาบันการศึกษาใหความสําคัญกับการ
ผลิตกําลังคนเชิงปริมาณและการใหความรูมากกวาการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ขณะที่สื่อมีบทบาทเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสื่อออนไลนซึ่งสงผลกระทบทั้งในดานบวกและลบ
อาทิ กอใหเกิดเครือขายชวยเหลือเกื้อกูลกันในชวงเกิดมหาอุทกภัยเมื่อป 2554 และการรวมตัวของ
กลุมคนที่มีความแตกตางกันทางความคิดไดกอใหเกิดความขัดแยงในสังคมไทย รวมทั้งอิทธิพลตอเด็ก
ทั้งในดานความคิดและการกระทํา เนื้อหาสาระในสื่อจึงเปนสิ่งสําคัญที่สังคมจึงตองมีการเฝาระวังและ
สงเสริมมีเนื้อหาสาระที่เปนประโยชนมากกวาโทษ
9.3 สังคมไทยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดํารงชีวติ และประกอบอาชีพ
กวางขวางมากขึ้น แตยังมีสัดสวนไมมากพอที่จะเปนพลังขับเคลื่อนสังคมไทยใหมีภูมิคุมกันตอการ
เปลี่ยนแปลง ในตลอดชวง 10 กวาปที่ผานมา ภาคสวนตางๆ ไดรวมกันขับเคลื่อนการนําใชหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงใหขยายตัวแพรหลายมากขึ้นและไดขยายผลสูการปฏิบัติในวงกวางมากขึ้น โดยมี
การพัฒนาในโรงเรียนนํารอง 9 แหงและขยายผลสูสถานศึกษา การขับเคลื่อนระดับชุมชนอยางเขมขน
และมีตวั อยางชุมชนทีน่ าํ ใชจนเกิดเปนชุมชนเขมแข็งกระจายตามภูมภิ าคตางๆ รวมทัง้ องคกรธุรกิจเอกชน
ที่มีชื่อเสียงหลายแหงประสบผลสําเร็จในการนําใชหลักปรัชญาฯ นําพาธุรกิจกาวผานวิกฤติเศรษฐกิจและ
ยืนหยัดแขงขันไดในตลาดโลก อยางไรก็ตาม การนําไปใชกย็ งั ไมมากพอทีจ่ ะเปนพลังใหเกิดการเปลีย่ นแปลง
และสรางสังคมไทยใหมีภูมิคุมกันสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงภายใตระบบโลกาภิวัตน
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สรุปการดําเนินงานของ สศช. รอบป 2557
สศช. ไดปฏิบัติราชการตามภารกิจที่กําหนดไวใน พ.ร.บ. พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
พ.ศ. 2521 และภารกิจที่ไดรับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีมีผลการดําเนินงานที่สําคัญ สรุปไดดังนี้
1. ภาพรวม
ในป 2557 สศช. ไดดาํ เนินการขับเคลือ่ นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม
อยางจริงจัง และวางแผน ขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ และนโยบายรัฐบาลที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาขอมูล
เศรษฐกิจและสังคมเชิงลึก โดยใชบุคลากรเพื่อการปฏิบัติตามภารกิจรวมทั้งสิ้น 624 คน ใชงบประมาณ
รอยละ 47 เพื่อการจัดทําและผลักดันยุทธศาสตรการพัฒนา และรอยละ 23 จัดทําระบบฐานขอมูลและ
ตัวชี้วัด สําหรับการพัฒนาบุคลากรของ สศช. ไดดําเนินการสงเจาหนาที่ไปอบรม ศึกษา ดูงานทั้งภายใน
และตางประเทศรวม 697 คน/ครั้ง
2. ผลการปฏิบัติราชการ
ประกอบดวยการดําเนินงานของคณะกรรมการ สศช. และคณะอนุกรรมการที่แตงตั้งโดย
คณะกรรมการ สศช. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ และผลการปฏิบัติราชการที่สําคัญ สรุปสาระ
สําคัญได ดังนี้
2.1 คณะกรรมการ สศช. พิจารณากลั่นกรองการจัดทํายุทธศาสตร วิเคราะหโครงการและ
งบลงทุนรัฐวิสาหกิจรวม 29 เรื่อง เสนอ ค.ร.ม. จํานวน 18 เรื่อง ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดมีมติแลว จํานวน 11
เรื่อง และยังอยูในขั้นตอนของการนําเสนอคณะรัฐมนตรี 7 เรื่อง
2.2 คณะอนุกรรมการ สศช. ภายใตคณะกรรมการ สศช. ไดแกคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 คณะอนุกรรมการพิจารณางบลงทุนของวิสาหกิจ คณะอนุกรรมการ
ติดตามภาวะเศรษฐกิจ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและแผนประชากร และ คณะอนุกรรมการ
อํานวยการธนาคารสมอง
2.3 การประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการ สศช. ประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการตามคํารับรองฯ
ใน 2 มิติ แบงเปนมิติภายนอกรอยละ 70 และมิติภายในรอยละ 30 ไดคะแนนจากการประเมินตนเอง
4.160 จากคะแนนเต็ม 5.000 ซึ่งจะตองมีการปรับคะแนนเพิ่มขึ้นอีก เนื่องจากกระบวนการประเมินผล
การปฏิบัติราชการยังไมเสร็จสมบูรณ ยังมีตัวชี้วัดบางตัวที่ตองรอผลการประเมินจากหนวยงานภายนอก
และสํานักงาน ก.พ.ร.
2.4 ผลการปฏิบัติราชการที่สําคัญของ สศช. มีดังนี้
1) การขับเคลือ่ นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 ไปสูก ารปฏิบตั ิ
สศช. ไดจัดการประชุมระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาที่สําคัญภายใตแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 11 สูการปฏิบัติ ระดับภาค และการจัดทําสื่อประชาสัมพันธสรางความรู ความเขาใจการขับเคลื่อน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 สูการปฏิบัติ
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

2) การวางแผนและการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร ประกอบดวย การวางแผนยุทธศาสตร
ไดแก การประชุมสุดยอดผูนําแผนงานความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง 6 ประเทศ
ครั้งที่ 5 ความกาวหนาการดําเนินการแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝาย อินโดนีเซีย-มาเลเซียไทย (IMT-GT) ในรอบป 2557 การวางแผนยุทธศาสตรดานการเกษตร การวางแผนยุทธศาสตรดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ การวางแผนยุทธศาสตรดา นสิง่ แวดลอม การขับเคลือ่ นยุทธศาสตร ไดแก การขับเคลือ่ น
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูภ าคสวนตางๆ โครงการศึกษาพืน้ ทีเ่ พือ่ จัดทําแนวทางการพัฒนาศักยภาพ
การคา การลงทุน และการทองเที่ยวตามเสนทางความเชื่อมโยงโครงขายคมนาคมในภูมิภาคอาเซียน
การจัดทําแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศ การสนับสนุน
โครงการพั ฒ นาท า เรื อ นํ้ า ลึ ก และนิ ค มอุ ต สาหกรรมทวาย แนวทางการพั ฒ นานํ้ า พุ ร  อ นธรรมชาติ
เพื่อสงเสริมใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศ รางกรอบแนวคิดแผนประชากรในการพัฒนา
ประเทศระยะยาว 20 ป การขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร ด  า นการเกษตรและด า นทรั พ ยากรธรรมชาติ
การขับเคลือ่ นแนวคิดการจายคาตอบแทนการใหบริการของระบบนิเวศ การขับเคลือ่ นการพัฒนาการผลิต
ภาคเกษตรอยางยั่งยืนในพื้นที่ภาคเหนือ การพัฒนาภาคใตในชวงครึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 การติดตาม
ประเมินผลการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในชวง 2 ปแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
การติดตามประเมินผลขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรปลอดภัยในพื้นที่ภาคกลาง การติดตามประเมินผล
การขับเคลื่อนการพัฒนาการทองเที่ยวของภาคกลาง และโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพความสัมพันธ
ระหวางสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น
3) การวิเคราะหและเสนอความเห็นตอรัฐบาล ในป 2557 สศช. ไดเสนอความเห็น
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี จํานวน 518 เรื่อง แยกเปนดานเศรษฐกิจ 178 เรื่อง ดานเกษตร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 106 เรื่อง ดานสังคม 96 เรื่อง ดานโครงสรางพื้นฐาน 119 เรื่อง
ดานการกระจายอํานาจ 5 เรื่อง และดานความมั่นคง 14 เรื่อง รวมทั้ง ไดวิเคราะหกรอบและงบประมาณ
งบลงทุนของรัฐวิสาหกิจเพิม่ เติม ปงบประมาณ 2558 ในสังกัดกระทรวง 16 กระทรวง รวม 56 รัฐวิสาหกิจ
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4) การสรางองคความรู พัฒนาระบบขอมูล และการสื่อสารเพื่อการพัฒนา ไดแก
การจัดทําบัญชีกระแสการโอนประชาชาติของประเทศไทย ป 2554 โครงการจัดทําแผนแมบทการพัฒนา
ระบบ National Single Window (ระยะที่ 2) โครงการพัฒนาฐานการผลิตการเกษตรใหเขมแข็งและ
ยั่งยืน โครงการศึกษาตนทุนการขนสงและโลจิสติกสระหวางประเทศในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง (GMS)
การศึกษาผลกระทบของผูประกอบการจากนโยบายของรัฐบาลตออุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการศึกษาแนวทางการสงเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทนของชุมชน
องคกรไมแสวงหากําไร เดินหนาการกระจายอํานาจทางการคลัง การจัดทํารายงานภาวะสังคมรายไตรมาส
และรายป สถานการณความยากจนและความเหลื่อมลํ้าในประเทศไทย ป 2555 การศึกษาติดตามการนํา
ทฤษฎีการเรียนรูเพื่อสรางสรรคดวยปญญา (Constructionism) ไปประยุกตใชสูการปฏิบัติ การประชุม
ประจําป 2557 ของ สศช. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการประชาสัมพันธเพื่อการพัฒนา
ประเทศ
5) ภารกิ จ พิ เ ศษ เชน ทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร การจัดทํารายงานการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุม กระทรวงดานสังคม
และดานเศรษฐกิจ การจัดทํารายงานการสอบทานกรณีพิเศษแบบบูรณาการโครงการภายใตยุทธศาสตร
การทองเที่ยว พ.ร.บ.การใหเอกชนรวมลงทุนฯ พ.ศ. 2556 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน
คมนาคมขนสงของไทย พ.ศ. 2558 – 2565
3. การดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี
บทบาทที่สําคัญอีกประการหนึ่งของ สศช. คือการไดรับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี นายก
รัฐมนตรี หรือรัฐบาลใหทําหนาที่ในฐานะฝายเลขานุการของคณะกรรมการที่มีนายกรัฐมนตรี/รองนายก
รัฐมนตรี เปนประธาน รวมทั้งภารกิจอื่นๆ ที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายใหทําเปนการเฉพาะกิจ ในป 2557
สศช. ในฐานะเปนฝายเลขานุการ มีบทบาทสนับสนุนการขับเคลื่อน การดําเนินการของคณะกรรมการ
ที่นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีเปนประธาน ไดแก คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ คณะกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝงทะเลตะวันออก คณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชน
เพือ่ แกไขปญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) คณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนสงสินคาและบริการ
ของประเทศ (กบส.) และคณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า
4. งบประมาณประจําป 2557
ในปงบประมาณ 2557 สศช. มีรายไดรวม 651.940 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2556 รอยละ
11.96 มีคาใชจายในการดําเนินงานจํานวน 594.718 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 10.25 ซึ่งสวนใหญเปน
คาใชจายดานบุคลากร คาวัสดุและคาใชสอย เชน เงินเดือน และคาจางที่ปรึกษา เปนตน
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สวนที่ 1

ภาพรวมของ สศช.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

บทบาท หนาที่
วิสัยทัศน คานิยม วัฒนธรรมองคกร
พันธกิจ เปาหมาย กลยุทธ
โครงสรางองคกร
การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใน
การเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถบุคลากร
การจัดการความรู
การใชทรัพยากร
ความรับผิดชอบตอสังคม
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ภาพรวมของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ไดใหความสําคัญกับภารกิจหลักใน
การขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติอยางตอเนื่อง รวมทั้งการติดตาม
วิเคราะหสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเสนอแนะประเด็นนโยบายและแผนตอรัฐบาล โดยมุงเนนการศึกษาวิจัย
ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม นอกจากนี้ สศช. ไดใหความสําคัญกับการพัฒนา
บุคลากรโดยจัดสรรงบประมาณ รวม 9.000 ลานบาทในการอบรมบุคลากรทั้งในประเทศ และตางประเทศเพื่อพัฒนา
ศักยภาพ และขีดความสามารถของบุคคลากรในการปฏิบัติงาน ในสวนของการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของ
บุคคลากร สศช. สํานักงานฯ ไดพัฒนาให สศช. เปนองคกรที่นาอยูเอื้อตอการทํางานอยางมีความสุข และมีสุขภาวะ
ที่ดี สรุปภาพรวมการดําเนินงานของ สศช. ในปงบประมาณ 2557 ไดดังนี้

บทบาทหนาที่

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) เปนหนวยงานที่มีภารกิจหลักใน
การกําหนดนโยบายและวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ รวมทั้งการติดตามและประเมินผลความกาวหนา
ความสําเร็จของแผนงานและโครงการพัฒนาตางๆ ตลอดจนการประสานการพัฒนาเพื่อใหเกิดการแปลงแผนพัฒนาฯ
ไปสูก ารปฏิบตั ิ บนพืน้ ฐานหลักวิชาการและความเชือ่ มัน่ ในขอมูล เพือ่ การขับเคลือ่ นทิศทางการพัฒนาประเทศสูค วาม
สมดุล และยั่งยืน

วิสัยทัศน

หนวยงานหลักในการวางแผนและจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาประเทศสูค วามสมดุลและยัง่ ยืนทีย่ ดึ ประโยชน
สวนรวมทันตอการเปลี่ยนแปลงและมีประสิทธิภาพสูง

คานิยมองคกร

มุงมั่น ทุมเท พัฒนาประเทศ เพื่อประโยชนสุขแกสังคม ดวยคุณธรรม ตามหลักวิชาการอยางมืออาชีพ

วัฒนธรรมองคกร

เปนองคการที่มุงสูความเปนเลิศทางดานวิชาการ ที่มีความรับผิดชอบตอสาธารณะและสังคม มีระบบ
ธรรมาภิบาลและบุคลากรของสํานักงานฯ เปนทรัพยากรอันมีคาที่สุดขององคกร

พันธกิจ

สศช. ไดมกี ารกําหนดพันธกิจหลักไว 3 ประการ คือ การเปนหนวยงานยุทธศาสตร หนวยงานขอมูลเศรษฐกิจ
และสังคมเชิงลึก และหนวยงานความรูสมัยใหม โดยแตละพันธกิจ มีภารกิจที่สําคัญ ดังนี้
พันธกิจที่ 1 หนวยงานยุทธศาสตร (Strategic Unit) จัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาระดับชาติ และการ
พัฒนาในระดับตางๆ ที่มีคุณภาพและรวดเร็ว รวมทั้งใหคําปรึกษารัฐบาล ประสานการแปลงนโยบายและยุทธศาสตร
ของรัฐบาลไปสูการปฏิบัติ ตลอดจนติดตามประเมินผลนโยบายของรัฐบาล
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พันธกิจที่ 2 หนวยงานขอมูลเศรษฐกิจและสังคมเชิงลึก (Intelligence Unit) โดยเปนหนวยงานวิเคราะห
ขอมูลและเฝาระวังภัยเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาล (Warning Center) ที่ถูกตองแมนยําและเชื่อถือได ตลอดจน
เปนหนวยเจาะขอมูลเชิงลึกตางประเทศทีม่ ผี ลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมไทย เพือ่ ใชในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร
บริหารเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
พันธกิจที่ 3 หนวยงานความรูสมัยใหม (Knowledge Organization) ที่เสาะแสวงหาและพัฒนา
องคความรูใหมๆ สําหรับการพัฒนาประเทศ ซึ่งเพียบพรอมดวยบุคลากรที่มีความรูความสามารถในการวางแผน
ยุทธศาสตร การวิเคราะห และการประสานงานเพื่อผลักดันการพัฒนาประเทศอยางมีประสิทธิภาพ

เปาหมาย

1. วางแผนพัฒนาและจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาประเทศที่นําไปสูความสมดุลและยั่งยืนในระยะยาว รวมทั้ง
ผลักดันยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศใหเกิดผลในทางปฏิบัติ และมีระบบการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
2. เปนองคกรที่มีประสิทธิภาพสูง และนําไปสูองคกรแหงการเรียนรู พรอมทั้งสามารถใหบริการขอมูล
ขาวสารและสรางความรูความเขาใจแกสาธารณชนเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ รวมทั้งมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่มีประสิทธิภาพรองรับภารกิจของสํานักงานฯ
3. เพิ่มพูนสมรรถนะของบุคลากรใหสูงขึ้นบนพื้นฐานคุณธรรม มีความสามัคคี รับผิดชอบตอสังคม และมี
ผลงานเปนที่ยอมรับของสังคมพรอมทั้งเสริมสรางบุคลากรใหมีสุขภาพกายและใจที่สมบูรณและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
4. เสริมสรางวัฒนธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลขององคกร ที่จะนําไปสูภาพลักษณที่ดีเพื่อเปนเครื่อง
กําหนดมาตรฐานพฤติกรรมที่มอี ทิ ธิพลตอความสัมพันธระหวางบุคลากรในองคกร อีกทัง้ ยังเปนการสรางความเชือ่ มั่น
ใหแกสาธารณชนในวิถีทางที่ขาราชการที่ดีพึงปฏิบัติ โดยมีการสรางกระบวนการเสริมสรางวัฒนธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลขององคกร เพื่อนําไปสูภาพลักษณที่ดีขององคกร
5. พัฒนาสภาพแวดลอมองคกรเพือ่ คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ อันรวมถึงงานการสนับสนุนและสงเสริมสภาพความ
ปลอดภัยของสถานทีท่ าํ งานใหเอือ้ ตอการปฏิบตั ภิ ารกิจหลักของสํานักงานอยางเต็มรูปแบบ เพือ่ เตรียมความพรอมของ
สํานักงาน ใหเกิดความเหมาะสม ความคลองตัวและมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานมากยิ่งขึ้น

กลยุทธ

สศช. ไดกําหนดกลยุทธ และแนวทางการปฏิบัติหนาที่ตามพันธกิจและเปาหมายที่สําคัญไว ดังนี้
กลยุทธที่ 1
การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศใหมีความยั่งยืน โดยการวางแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาใหมคี วามยัง่ ยืนและสมดุลระหวางเศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดลอม และธรรมาภิบาลในระยะยาว
การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเฉพาะดานในระดับตางๆ เพิ่มเติมใหเปนแนวทางการพัฒนา
ที่สําคัญ รวมทั้งการบูรณาการและประสานแผนงานที่เชื่อมโยงหลายหนวยงาน
กลยุทธที่ 2
การวิเคราะหแผนงาน/โครงการดวยความเปนกลางทางวิชาการและรักษา ผลประโยชนของ
ประเทศ โดยการวิเคราะหแผนการลงทุนของประเทศ และกรอบการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
รวมทัง้ การใหคาํ ปรึกษาและขอเสนอแนะดานการลงทุนแก รัฐบาล สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
เพื่อสนับสนุนการลงทุนของประเทศใหบรรลุผลสําเร็จ
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กลยุทธที่ 3

กลยุทธที่ 4

กลยุทธที่ 5

กลยุทธที่ 6

การขับเคลื่อนแผนพัฒนาสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนากระบวนการกําหนด
นโยบายและระบบกํากับการติดตามประเมินผล ตลอดจนการขับเคลื่อนการพัฒนาที่มุงใหเกิด
การบูรณาการเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลและแผนระดับตางๆ ภายใตหลักการพัฒนาพื้นที่
ภารกิจ และการมีสวนรวม (Area Function Participation: AFP) โดยใหจังหวัดเปนพื้นที่
ดําเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาและเปนจุดเชื่อมโยงการพัฒนาจากชุมชนสูประเทศ และประเทศ
สูชุมชน
การติดตามประเมินผลและการพัฒนาดัชนีชวี้ ดั ดานเศรษฐกิจและสังคม โดยการกําหนดแนวทาง
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ การติดตามประเมินผลแผนงาน
โครงการอยางเปนระบบ และการพัฒนาดัชนีชี้วัดดานเศรษฐกิจ สังคม เพื่อใชเปนเครื่องมือกํากับ
และติดตามการพัฒนาประเทศที่มุงไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
พัฒนาฐานขอมูลดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมของประเทศใหทันสมัย เปนที่ยอมรับ
และนาเชื่อถือ โดยการรายงานสถานการณเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูล ระบบติดตามและระบบเตือนภัยทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม รวมทั้งการพัฒนาระบบขอมูลเชิงพื้นที่ที่ถูกตองและทันสมัย
การบริหารจัดการองคกรใหมีธรรมาภิบาลและประสิทธิภาพสูง โดยการปรับโครงสรางและ
อัตรากําลังของบุคลากรของ สศช. ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงและภารกิจที่ไดรับมอบหมาย
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมคี วามรูค วามสามารถทันตอการเปลีย่ นแปลงสอดคลองกับภารกิจ
และความตองการขององคกร รวมทัง้ เพือ่ เตรียมความพรอมในการเขาสูป ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC) การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความผาสุกในการทํางาน การปฏิรูปกระบวนการดําเนินงาน
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาการจัดการความรู (KM) ในองคกรใหมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนการเสริมสรางและพัฒนาวัฒนธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใหเปน
สวนหนึ่งในการดําเนินชีวิตในองคกร

โครงสรางองคกร

ปจจุบัน สศช. มีการแบงสวนราชการระดับสํานักตามโครงสรางจํานวน 5 สายงานฯ รวม 15 สํานัก 3 กลุมงาน
ดังนี้ สํานักงานเลขาธิการ (สลก.) สํานักบัญชีประชาชาติ (สบป.) โดยมีศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อยูภายใตการกํากับ ดูแล สํานักประเมินผลและเผยแพรการพัฒนา (สปผ.) สํานักพัฒนาขีดความสามารถในการ
แขงขันทางเศรษฐกิจ (สพข.) สํานักพัฒนาฐานขอมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม (สขส.) สํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ภาคกลาง (สพก.) สํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพอ.) สํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ภาคใต (สพต.) สํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ (สพน.) สํานักยุทธศาสตรดานนโยบายสาธารณะ (สนส.)
สํานักยุทธศาสตรและการวางแผนพัฒนาทางสังคม (สพส.) สํานักยุทธศาสตรและการวางแผนพัฒนาพื้นที่ (สพท.)
สํ า นั ก ยุ ท ธศาสตร แ ละการวางแผนเศรษฐกิ จ มหภาค (สศม.) สํ า นั ก วางแผนการเกษตรทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม (สทว.) สํานักวิเคราะหโครงการลงทุนภาครัฐ (สวค.) และ 3 กลุมงาน ไดแก กลุมพัฒนาระบบบริหาร
กลุม ตรวจสอบภายใน ศูนยปฏิบตั กิ ารตอตานการทุจริต รวมทัง้ ไดตงั้ กลุม งานภายในเพิม่ ขึน้ อีก 2 กลุม งานเพือ่ การปฏิบตั ิ
ภารกิจเฉพาะที่มีความสําคัญเพิ่มขึ้น ไดแก กลุมประสานนโยบายการกระจายอํานาจและความมั่นคง และ สํานักงาน
ประสานความรวมมือระหวางประเทศ
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* โครงสรางดังกลาวเปนโครงสรางเดิม คาดวาทาน ลศช. จะปรับโครงสรางใหมภายในเดือนธันวาคม 2557
และเมื่อทาน ลศช. ปรับโครงสรางใหมเรียบรอยแลว ฝจท. จะจัดสงใหตอไป

การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใน

สศช. ไดใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบราชการมาอยางตอเนื่อง เพื่อจะยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน
ใหเทียบเทามาตรฐานสากล รวมทัง้ ยึดหลักวิธกี ารบริหารกิจการบานเมืองทีด่ ี ทีม่ งุ เนนใหการบริหารราชการเปนไปเพือ่
ประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 สํานักงานฯ ไดดําเนินการ ดังนี้
1. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
สศช. ไดรับประกาศเกียรติคุณรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ระดับพื้นฐาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2557 จากสํานักงาน ก.พ.ร. โดย ทปษ.นพพร มนูญผล เปนผูแทนสํานักงานฯ รับมอบประกาศ
เกียรติคุณดังกลาว เมื่อวันศุกรที่ 18 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอรด
ผลประเมินการดําเนินงานของ สศช. ในภาพรวม
พบวา “ผูบริหารไดใหความสําคัญ และมีประสบการณ
ในการดําเนินการตามเกณฑ PMQA โดยมีขนั้ ตอนการทํางาน
การดําเนินงานและติดตามผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
เปนระบบ และไดนํา PMQA มาใชในการทํางานอยางจริงจัง
สามารถแสดงผลลัพธของระบบอยางเปนรูปธรรม” ทําให
ไดคะแนนในภาพรวมสูงถึงรอยละ 97.39 ทั้งนี้ สามารถ
สรุปคะแนนผลการประเมินไดดังนี้
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รายงานประจําป 2557

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

หมวด
หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3
หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6
หมวด 7

การนําองคกร
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร
การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
การวัด การวิเคราะหและการจัดการความรู
การมุงเนนทรัพยากรบุคคล
การจัดการกระบวนการ
ผลลัพธการดําเนินการ
รวม

คะแนน (เต็ม 100 คะแนน)
95.56
100.00
95.56
100.00
93.33
95.71
100.00
97.39

2. นโยบายกํากับดูแลองคการทีด่ ี เพือ่ ใหการปฏิบตั ริ าชการของ สศช. เปนไปอยางมีประสิทธิภาพสอดคลอง
กับหลักหลักธรรมาภิบาล เปนทีย่ อมรับของทุกฝายทีเ่ กีย่ วของ โดยกําหนดเปาหมายโครงการไวอยางชัดเจน กําหนดตัว
ชีว้ ดั ความสําเร็จตลอดจนติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามเกณฑเมือ่ สิน้ ปงบประมาณเพือ่ ใหบคุ ลากรทุกระดับ
ของ สศช. สามารถนํานโยบายกํากับดูแลองคการที่ดีไปใชเปนมาตรฐานในการดําเนินงานของ สศช. ในปงบประมาณ
2557 ไดมีการทบทวน และจัดทําผลการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม ตามนโยบายกํากับดูแลองคการที่ดี โดยมี
โครงการ/กิจกรรมทั้งสิ้น 49 โครงการ ซึ่งโครงการทั้งหมดสามารถดําเนินการไดตามแผนดําเนินการที่วางไว
3. แผนบริหารความเสี่ยง จัดทําขึ้นเพื่อชวยใหการบริหารงานและการตัดสินใจดานตางๆ เชน การวางแผน
การกําหนดกลยุทธ การติดตามควบคุม และวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใชทรัพยากรตางๆ อยางเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพมากขึน้ ลดการสูญเสียและโอกาสทีท่ าํ ใหเกิดความเสียหายแกองคกร สศช. จึงไดจดั ทําแผนบริหาร
ความเสี่ยง เพื่อวางแนวทางปองกันและควบคุมปญหาในดานตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณความไมแนนอน ซึ่ง
มีผลกระทบตอความสําเร็จขององคกรโดยรวม ในปงบประมาณ 2557 สศช. ไดใชกลยุทธการควบคุม หลีกเลี่ยง และ
รับความเสี่ยงไวเอง ทําให สศช. สามารถบริหารความเสี่ยงของโครงการ ใหอยูในระดับปานกลางจึงสามารถปฏิบัติ
ภารกิจไดตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่ตั้งไว
4. การควบคุมภายใน เปนเครื่องมือดานการจัดการประเภทหนึ่งที่ชวยกํากับดูแลการดําเนินกิจกรรมตางๆ
ในหนวยงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสามารถบรรลุวตั ถุประสงคทตี่ งั้ ไว โดย สศช. ไดจดั วางระบบการควบคุม
ภายใน และการประเมินผลการดําเนินการครอบคลุมทุกสวนงานมาอยางตอเนื่อง รวมทั้งมีแนวทางการปรับปรุง
การดําเนินงานเพื่อแกไขปญหาและอุปสรรคที่พบจากการดําเนินงานที่ผานมา สงผลใหผลการดําเนินการจัดวางระบบ
การควบคุมภายในของ สศช. สามารถดําเนินการไดเปนไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินฯ สามารถ
สงรายงานการควบคุมภายในใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินกําหนด (สตง.) และคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลราชการ (ค.ต.ป.) ไดทันตามเวลากําหนด
5. การถายทอดตัวชีว้ ดั และเปาหมายระดับองคการลงสูร ะดับสํานัก เพือ่ ขับเคลือ่ นแผนกลยุทธขององคกร
ใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว โดยแปลงเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรและกลยุทธหลักไปสูการปฏิบัติ กําหนด
ตัวชี้วัด (KPIs) เปาหมายและกลยุทธ พรอมทั้งกําหนดโครงการ แผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัดโครงการ ระยะเวลาและ
งบประมาณดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป แผนปฏิบัติราชการ 4 ป และคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ใหสอดคลองเชื่อมโยงและเปนไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองคกร เพื่อสะทอนใหเห็นภาพความสําเร็จขององคกร
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6. แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานและการสรางความผาสุกของบุคลากร สศช. เพื่อใชเปนแนวทาง
การพัฒนาองคกรและพัฒนาคุณภาพชีวติ การทํางานของบุคลากร สศช. ใหมปี ระสิทธิภาพ ตรงกับปญหาความตองการ
และเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและบุคลากร สศช. มุงเนนการทําให สศช. เปนองคกรที่นาอยู เอื้อตอการทํางาน
อยางมีความสุข และมีสขุ ภาวะทีด่ ี โดยการสรางสังคม สศช. ใหเปนสังคมการทํางานทีม่ คี วามสุข (Happy Workplace)
และสามารถรักษาบุคลากรของ สศช. อันเปนทรัพยากรที่มีคุณคาตามวัฒนธรรมองคกรที่วา บุคลากรของสํานักงานฯ
เปนทรัพยากรอันมีคาที่สุดขององคกร (Human resource is the most valuable asset) ในปงบประมาณ 2557
สศช. ไดดาํ เนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวติ ทีก่ าํ หนดยุทธศาสตรไวครบทัง้ 4 ดานประกอบดวย 1) ดานการทํางาน
2) ดานสวนตัว 3) ดานสังคม และ 4) ดานเศรษฐกิจ
7. แผนบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤตของ สศช. เพื่อใชเปนแนวทางในการเตรียมพรอมลวงหนา
ในการรับมือกับสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณฉกุ เฉินตางๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ เพือ่ ใหเกิดความตอเนือ่ งในการปฏิบตั งิ านบรรเทา
ความเสียหายใหอยูในระดับที่ยอมรับไดตลอดจนลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอองคกร ผูรับบริการ และผูมีสวนไดเสีย
โดยในปงบประมาณ 2557 สศช. ไดนําแผนบริหารความพรอมฯ มาใชในสถานการณฉุกเฉิน (สํานักงานฯ ถูกผูชุมนุม
ทางการเมืองปดลอม)

การเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถบุคลากร

ตามกรอบแผนพัฒนาบุคลากร สศช. พ.ศ. 2557 – 2559 สํานักงานฯ ไดดําเนินการจัดทําแผนฝกอบรม
ประจําป 2557 โดยการจัดฝกอบรม In-house Training และสงบุคลากรเขาอบรมหลักสูตรภายนอก ไดดําเนินการ
สรรหาบุคลากรเขารับทุนศึกษาระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก/ฝกอบรมในตางประเทศ และจัดโครงการการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการวางแผนระดับนานาชาติสาํ หรับผูบ ริหารระดับสูง สศช. โดยใชงบประมาณจากงบพัฒนาบุคลากร
(งบรายจายอื่นและโอนเพิ่มเติม) และงบอุดหนุน โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังนี้
1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ในปงบประมาณ 2557 สํานักงานฯ ไดรับจัดสรรวงเงินงบประมาณ 9,000,000 บาท (ตาม พรบ. 6.0
ลานบาท งบจูงใจ 3.0 ลานบาท) เพื่อดําเนินการจัดอบรม In-house Training และสงบุคลากรเขารับการอบรม
ในหลักสูตรภายนอกรวมทั้งการศึกษาดูงานผูบริหารโดยมีรายละเอียดสรุปไดดังนี้
1) หลักสูตรอบรม In-house Training รวม 10 หลักสูตร มีจํานวนผูเขาอบรมรวม 558 คน
ใชงบประมาณ 7,401,528 บาท ดังนี้
(1) หลักสูตรเพือ่ พัฒนาความรู ความสามารถ และทักษะทีจ่ าํ เปนสําหรับการปฏิบตั งิ าน จํานวน
3 หลักสูตรมีผูเขาอบรม 179 คน ใชงบประมาณ 1,165,000 บาท เชน NESDB Future Team รุนที่ 4 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพพนักงานราชการ เปนตน
(2) หลักสูตรเพื่อพัฒนาสมรรถนะหลัก (Core Competency) จํานวน 3 หลักสูตร มีผูเขาอบรม
143 คนใชงบประมาณ 1,006,528 บาท เชน System Thinking การใหบริการที่ดี การทํางานเปนทีม เปนตน
(3) หลักสูตรเพื่อพัฒนาสมรรถนะดานการบริหารจัดการ (Management Competency)
จํานวน 2 หลักสูตร มีผูเขาอบรม 176 คนใชงบประมาณ 888,000 บาท เชน สัมมนาเชิงปฏิบัติการผูบริหารระดับสูง
สัมมนาสายบริหารและอํานวยการ เปนตน
(4) หลักสูตรเพือ่ พัฒนาสมรรถนะเฉพาะดาน (Functional Competency) จํานวน 4 หลักสูตร
มีผเู ขาอบรม 60 คน ใชงบประมาณ 4,350,000 บาท เชน การพัฒนาประเทศสูก ารเปนประชาคมอาเซียน การวางแผน
ยุทธศาสตรชาติสําหรับนักบริหารระดับกลาง เปนตน
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2) หลักสูตรอบรมภายนอก เพือ่ พัฒนาศักยภาพและทักษะโดยเฉพาะดานบริหารจัดการและสมรรถนะ
เฉพาะดานรวม 56 หลักสูตร จํานวนผูเขาอบรม 127 คน รวมใชงบประมาณ 890,560 บาท
2. โครงการทุนศึกษาระดับปริญญาโท/เอก/อบรมในตางประเทศ
ในปงบประมาณ 2557 สํานักงานฯ ไดรับจัดสรรวงเงินงบประมาณ 14,000,000 บาท (งบอุดหนุน)
โดยสํานักงานฯ ไดดําเนินการจัดทําประกาศฯ เพื่อรับสมัครและคัดเลือกผูรับทุนศึกษาระดับปริญญาโท/เอก/อบรม
ในตางประเทศ ประจําป 2557 จํานวน 2 รอบ คณะกรรมการฯ ไดมีมติคัดเลือกผูสมัครรับทุนรวม 6 คน โดยมี
รายละเอียดสรุปไดดังนี้
1) โครงการทุนศึกษาระดับปริญญาโท/เอก/อบรมในตางประเทศ ระดับปริญญาเอก จํานวน 1 ทุน
ทุนระดับปริญญาโท จํานวน 1 ทุน และทุนฝกอบรมระยะสั้นตางประเทศ จํานวน 4 ทุน
2) โครงการความรวมมือในการแลกเปลี่ยนและการเรียนรูกับธนาคารโลกและองคกรระหวางประเทศ
จํานวน 6 ทุน

การจัดการความรู (Knowledge Management)

แผนการจัดการความรู 3 ป ของ สศช. พ.ศ. 2556 – 2558 สํานักงานฯ ไดจัดทําแผนการจัดการความรู
3 ป ของ สศช. ป พ.ศ. 2556 – 2558 โดยมีตัวแทนคณะทํางานฯ จากขาราชการทุกสํานัก/กลุมงาน ซึ่งคณะทํางาน
ไดดําเนินการจัดทําแผนการจัดการความรูโดยไดเสนอองคความรูที่เปนประโยชนตอภารกิจงานของสํานักฯ ซึ่งจะ
รวมถึงภารกิจงานที่สอดคลองยุทธศาสตรและสนับสนุนการดําเนินการของสํานักงานฯ โดยสรุป มีองคความรูที่จะ
ดําเนินการรวม 5 ดาน จํานวน 29 เรื่อง ประกอบดวยดานเศรษฐกิจ 10 เรื่อง ดานสังคม 4 เรื่อง ดานสิ่งแวดลอม
2 เรื่อง ดานการพัฒนาพื้นที่ 7 เรื่อง และดานอื่นๆ 6 เรื่อง
ผลการดําเนินการดานการจัดการความรูประจําป 2557 คณะทํางาน KM ไดดําเนินการจัดทํารายงาน
ผลการดําเนินการตามแผนการจัดการความรูประจําป 2557 จํานวน 13 เรื่อง ไดแก
1) องคความรูดานเศรษฐกิจ 4 เรื่อง ไดแก
ลําดับ
1
2.
3
4

เรื่อง
“SMART GRID” ระบบโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ
การวิเคราะหดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจไทย
การวิเคราะหเชิงปริมาณโดยใชแบบจําลองทางเศรษฐกิจ
การขับเคลื่อนการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยผานความ
รวมมือระหวาง สศช. และ WEF.

ผูรับผิดชอบ
สวค.
สศม.
สศม.
สพข.

2) องคความรูดานสังคม 3 เรื่อง ไดแก
ลําดับ
เรื่อง
1 การสํารวจความคิดเห็นและทัศนคติทางสังคมไทย
2 การพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชนบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
3 การจัดทํารายงานความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย
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3) องคความรูดานสิ่งแวดลอม 2 เรื่อง ไดแก
ลําดับ
เรื่อง
1 การพัฒนาเมืองสูการเปนเมืองสีเขียว
2 การจัดการความรูเรื่อง การบริหารจัดการขยะเพื่อนําไปสูความเปนเมืองนาอยู
กรณีศึกษา เทศบาลตําบลโนนแดง อําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

ผูรับผิดชอบ
สพท.
สพอ.

4) องคความรูดานการพัฒนาพื้นที่ 2 เรื่อง ไดแก
ลําดับ
เรื่อง
1 ขอมูลดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับภาคกลาง
ที่เปนระบบ
2 การดําเนินงานและการขับเคลื่อนแผนพัฒนาดานชายแดน ไทย – มาเลเซีย

ผูรับผิดชอบ
สพก.
สพต.

5) องคความรูดานอื่นๆ 2 เรื่อง ไดแก
ลําดับ
เรื่อง
ผูรับผิดชอบ
1 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่11 ผานโครงการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
สปผ.
จังหวัดและกลุมจังหวัดเพื่อสนองตอบนโยบายรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ
2 การจัดทําหนังสือเกี่ยวกับวิสัยทัศนและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ
ประชาสัมพันธ
นอกจากนี้ ยังไดจัดโครงการ KM Talk เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในองคกร รวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง มีผู
เขาอบรม 127 คน

การใชทรัพยากร

ในปงบประมาณ 2557 สศช. มีการใชทรัพยากรทั้งดานบุคลากร ดานงบประมาณ และดานพลังงาน ในการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้
1. บุคลากร
(1) ประเภทขาราชการ บุคลากร สศช. มีรวมทั้งสิ้น 495 คน สวนใหญรอยละ 64.04 เปนเพศหญิง และ
เปนบุคลากรประเภทวิชาการระดับชํานาญการมากทีส่ ดุ คิดเปนรอยละ 39.60 ของทัง้ หมด รองลงมาระดับชํานาญการ
พิเศษ ระดับปฏิบัติการ คิดเปนรอยละ 20.81 และ 17.98 ตามลําดับ
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แผนภูมิที่ 1 จํานวนขาราชการพลเรือนจําแนกตามระดับ ปงบประมาณ 2557

ตารางที่ 1 จํานวนขาราชการพลเรือนจําแนกตามระดับ ปงบประมาณ 2557
วิชาการ
วิชาการ อํานวยการ วิชาการ
วิชาการ วิชาการ
ทั่วไป
ทั่วไป
ประเภท บริหารสูง
ชํานาญการ
ทรงคุณวุฒิ
สูง
เชี่ยวชาญ
ชํานาญการ ปฏิบัติการ ชํานาญงาน ปฏิบัติงาน
พิเศษ
ชาย
4
5
4
6
42
71
38
8
0
หญิง
3
4
6
17
61
125
51
42
8
รวม
7
9
10
23
103
196
89
50
8
รอยละ 1.41
1.78
2.02
4.65
20.81
39.60
17.98
10.10
1.62

รวม
178
317
495
100

หมายเหตุ วันที่ 1 ธันวาคม 2557

เมื่อจําแนกตามระดับการศึกษา พบวา บุคลากรของ สศช. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คิดเปนรอยละ
58.59 รองลงมาเปนระดับปริญญาตรี ตํ่ากวาระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาเอก ตามลําดับ ผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทซึ่งเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 61.00

72

Annual Report 2014

Office of the National Economic and Social Development Board

แผนภูมิที่ 2 จํานวนขาราชการพลเรือนจําแนกตามวุฒิการศึกษา ปงบประมาณ 2557

ตารางที่ 2 จํานวนขาราชการพลเรือนจําแนกตามวุฒิการศึกษา ปงบประมาณ 2557
วุฒิการศึกษา/เพศ

ปริญญาเอก

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ตํ่ากวาปริญญาตรี

รวม

ชาย
หญิง
รวม
รอยละ

16
11
27
5.45

112
178
290
58.59

46
104
104
30.30

6
22
28
5.66

180
315
495
100

หมายเหตุ วันที่ 1 ธันวาคม 2557

สําหรับบุคลากรของ สศช. ประเภทลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว และพนักงานราชการมีจํานวนรวมทั้งสิ้น
129 คน แบงเปน ลูกจางประจํารอยละ 44.19 ลูกจางชั่วคราวรอยละ 3.10 และพนักงานราชการรอยละ 52.71
แบงเปนเพศชายรอยละ 51 และเพศหญิงรอยละ 49
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แผนภูมิที่ 3 จํานวนลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว และพนักงานราชการ ปงบประมาณ 2557

ตารางที่ 3 จํานวนลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว และพนักงานราชการ ปงบประมาณ 2557
ประเภท
ชาย
หญิง
รวม
รอยละ

ลูกจางประจํา
45
12
57
44.19

ลูกจางชั่วคราว
2
2
4
3.10

พนักงานราชการ
19
49
68
52.71

รวม
66
63
129
100

หมายเหตุ วันที่ 1 ธันวาคม 2557

2. งบประมาณ
ในปงบประมาณ 2557 ไดรับการจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 526.7561 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก
ปงบประมาณ 2556 คิดเปนรอยละ 4.31 แยกเปนคาใชจายดานบุคลากรมากที่สุด รวม 257.7095 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 48.92 ของงบประมาณที่ไดรับจัดสรร รองลงมาเปนคาใชจายในการดําเนินภารกิจตามยุทธศาสตร
จํานวน 140.918 ลานบาท คิดเปนรอยละ 26.75 งบดําเนินงาน 62.8056 ลานบาท คิดเปนรอยละ 11.92 รายจาย
เพื่อการลงทุน 36.323 ลานบาท คิดเปนรอยละ 6.90 และงบเงินอุดหนุน 29 ลานบาท คิดเปนรอยละ 5.51
ของงบประมาณที่ไดรับจัดสรร ตามลําดับ
สําหรับงบประมาณที่ใชในการดําเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาของ สศช. สรุปไดดังนี้
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แผนภูมิ แสดงรอยละของคาใชจายเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557

1. การจัดทําและผลักดันยุทธศาสตรการพัฒนา ใชงบประมาณรวมคิดเปนรอยละ 47 เพื่อการจัดทําและ
ผลักดันยุทธศาสตรการพัฒนาที่สําคัญ อาทิ การศึกษาพื้นที่เพื่อจัดทําแนวทางการพัฒนาศักยภาพการคา การลงทุน
และการทองเที่ยวตามเสนทางความเชื่อมโยงโครงขายคมนาคมในภูมิภาคอาเซียน การประสานบูรณาการพัฒนา
ดานชายแดนไทย-มาเลเซีย การศึกษาแนวทางการสงเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทนของชุมชน การจัดทําแผน
แมบทการพัฒนาระบบ Nation Single Window เพื่ออํานวยความสะดวกทางการคาใหกับผูประกอบการไทย
สูตลาดโลก การศึกษาตนทุนการขนสงและโลจิสติกสระหวางประเทศในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง (GMS) การวิเคราะห
แบบจําลองและพัฒนาแนวทางการคุม ครองทางสังคมและระบบสวัสดิการสังคม การศึกษาการเคลือ่ นยายแรงงานและ
ผลกระทบตอตลาดแรงงานไทยหลังเปดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การศึกษาเพื่อกําหนดแนวทางการลด
ความเหลื่อมลํ้าที่เหมาะสมกับสังคมไทยภายใตโครงสรางประชากรที่เปลี่ยนแปลงไป การขับเคลื่อนยุทธศาสตร
ความรวมมือทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค ฯลฯ
2. การจั ด ทํ า ระบบฐานข อ มู ล และตั ว ชี้ วั ด เพื่ อ การพั ฒ นา ใช ง บประมาณรวมคิ ด เป น ร อ ยละ 23
เพื่อการจัดทําระบบฐานขอมูลและตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนาที่สําคัญ อาทิ พัฒนาระบบฐานขอมูลเศรษฐกิจจังหวัด
แบบปริมาณลูกโซ (CVMS) พัฒนาการจัดทําบัญชีประชาชาติสูระบบ ค.ศ.2008 พัฒนาฐานขอมูลสินคาเกษตร
เศรษฐกิจสําคัญ พัฒนาเครื่องมือการวิเคราะหการตัดสินใจและการจัดการดานกลยุทธการพัฒนาแบบคารบอนตํ่า
การปรับปรุงขอมูลบัญชีเศรษฐกิจเงินทุนของประเทศไทยอนุกรม 2550-2554 การจัดทําตัวชี้วัดการพัฒนาระดับ
จังหวัดและกลุมจังหวัด การปรับปรุงฐานขอมูลและการพัฒนาเครื่องมือในการบริหารเศรษฐกิจมหภาค พัฒนาระบบ
สารสนเทศขององคกร ฯลฯ
3. การสรางองคความรูเพื่อการพัฒนา ใชงบประมาณรวมคิดเปนรอยละ 11 เพื่อการสรางองคความรู
เพื่อการพัฒนา อาทิ เสริมสรางพลังวุฒิอาสาธนาคารสมองรวมกับภาคีการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคน
ในชุมชนทองถิ่น สนับสนุนการดําเนินการและติดตามประเมินผลโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร เพิ่มประสิทธิภาพในการเสริมสรางความเขมแข็งทางการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
อยางยัง่ ยืน เสริมสรางประสิทธิภาพความสัมพันธระหวางสวนกลาง สวนภูมภิ าคและสวนทองถิน่ โดยผานกระบวนการ
จัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาทองถิ่น พัฒนาองคความรูและเสริมสรางศักยภาพบุคลากรขององคกร ฯลฯ
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4. การติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศ ใชงบประมาณรวมคิดเปนรอยละ 19 เพือ่ การติดตามประเมิน
ผลการพัฒนา อาทิ ประเมินผลสัมฤทธิ์ของประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาภาคทั้ง 4 ภาคในชวงครึ่งแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 11 ติดตามประเมินลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระยะครึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และการประเมิน
บริบทการเปลี่ยนแปลงการศึกษาวิจัยเชิงลึกเพื่อเตรียมการจัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ติดตามประเมินผลการ
ดําเนินนโยบายของรัฐบาล การพัฒนาดัชนีชี้วัดความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทยระดับจังหวัด รวมทั้งผลักดัน
ประเด็นการพัฒนาสําคัญในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 สูการปฏิบัติ และสื่อสารเผยแพรการพัฒนาสูสาธารณะเพื่อสราง
ความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิดและทิศทางการพัฒนากับทุกภาคสวนในสังคม
ในปงบประมาณ 2557 เบิกจายงบประมาณทั้งสิ้น จํานวน 333.718 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ
63.35 ของงบประมาณที่ไดรับจัดสรร จําแนกเปน งบบุคลากร จํานวน 227.267 ลานบาท คิดเปนรอยละ 88.19
งบดําเนินงาน จํานวน 43.939 ลานบาท คิดเปนรอยละ 62.14 งบลงทุน จํานวน 6.163 ลานบาท คิดเปนรอยละ
13.32 งบเงินอุดหนุน จํานวน 15.798 ลานบาท คิดเปนรอยละ 54.48 และงบรายจายอื่น จํานวน 40.551 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 32.95
แผนภูมิ แสดงงบประมาณรายจายที่ไดรับจัดสรรประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 - 2557
จําแนกตามประเภทงบประมาณรายจาย
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ตารางแสดงงบประมาณรายจายที่ไดรับจัดสรรประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557
จําแนกตามประเภทงบประมาณรายจาย
งบรายจาย

ปงบประมาณ (บาท)

เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น(ลดลง)

2556

2557

บาท

504,979,900

526,756,100

21,776,200

4.31%

1. งบบุคลากร

258,874,700

257,709,500

(1,165,200)

-0.45%

2. งบดําเนินงาน

64,799,200

62,805,600

(1,993,600)

-3.08%

3. งบลงทุน

12,207,000

36,323,000

24,116,000

197.56%

4. งบเงินอุดหนุน

25,200,000

29,000,000

3,800,000

15.08%

5. งบรายจายอื่น

143,899,000

140,918,000

(2,981,000)

-2.07%

(งบโครงการ)

(27 โครงการ)

(30 โครงการ)

รวมทั้งสิ้น

(%)

3. พลังงาน
การใชพลังงาน ของ สศช. แบงเปนการใชพลังงานไฟฟา และวัสดุเชื้อเพลิง โดยเปรียบเทียบผลการใช
พลังงานระหวางปงบประมาณ 2557 กับปงบประมาณ 2556 โดยตั้งเปาหมายไววา ในป 2557 ใหใชพลังงานลดลง
อยางนอยรอยละ 10 จากปงบประมาณ 2556
ในป 2557 สศช. ไดใชพลังงานไฟฟารวม 1,276,665.45 กิโลวัตต ลดลงจากป 2556 รอยละ 8.29
สวนดานการใชพลังงานเชื้อเพลิง พบวา ในป 2557 มีการใชนํ้ามันเชื้อเพลิงจํานวนรวม 9,571.84 ลิตร เพิ่มขึ้นจาก
ปงบประมาณ 2556 รอยละ 25.71 และใชกาซ NGV ประมาณ 18,554.03 กก. ลดลง รอยละ 27.18 เนื่องจาก
ในปงบประมาณ 2557 สํานักงานสวนกลางไดรับผลกระทบจากเหตุการณชุมนุมทางการเมืองเปนเหตุใหการจราจร
ติดขัด จําเปนตองมีการหลีกเลี่ยงเสนทางที่มีผูชุมนุม ทําใหระยะทางในการเดินทางเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับสถานี
บริการเติมกาซ NGV ไมมีกาซจําหนาย จึงทําใหมีการใชนํ้ามันเพิ่มขึ้น สําหรับแผนปฏิบัติการลดใชพลังงานของ สศช.
ป 2557 ไดดําเนินการ ดังนี้
ดานไฟฟา
• เปดและปดเครื่องปรับอากาศเวลา 08.30 – 16.30 น.
• ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25 -26 องศาเซลเซียส
• ไฟสองสวาง ทางเดินสาธารณะ โถง และหองนํ้า เปดไฟเฉพาะในสวนที่จําเปนในการใชงาน และปด
ทุกครั้งที่เลิกใช
• ปดสวิทชจอภาพคอมพิวเตอรในเวลาพักกลางวันหรือขณะที่ไมใชงานเกินกวา 15 นาที
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• ปดสวิทชเครื่องคอมพิวเตอรเมื่อไมมีการใชงานติดตอกันถึง 1 ชั่วโมง
• กดปุมพัก (Standby mode) เครื่องถายเอกสารเมื่อใชงานเสร็จ
• ไมวางเครื่องถายเอกสารไวในหองที่มีการปรับอากาศ ปดเครื่องถายเอกสารหลังจากเลิกใชงาน และ
ถอดปลั๊กออกดวย
• กําหนดใหลิฟตสวนกลาง อาคาร 1 หยุดชั้น 1, 3 และ 4 อาคาร 2 หยุดชั้น 1, 3 ,5 และ 6 สําหรับ
อาคาร 4 หยุดชั้น 4 เพียงวันละ 1 เครื่อง สลับวันกันไป และลิฟตหอประชุมสุริยานุวัตร เปด - ปด เมื่อมีการใช
หอประชุมเทานั้น
ดานเชื้อเพลิง (นํ้ามันและกาซ NGV)
• ลดการเดินทางโดยรถยนต และใชการติดตอสื่อสารในลักษณะอื่นแทน เชน การใชโทรศัพท โทรสาร
ไปรษณีย และไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail) ในรูปของการเชิญประชุม การจัดสงรายงานการประชุม เปนตน
• กรณีการเดินทางไปประชุมของเจาหนาที่ที่ไปในเสนทางเดียวกัน หรือใกลเคียงกัน งานยานพาหนะ
จะประสานใหใชรถยนตรวมกัน (Car Pool)
• กรณีมีกําหนดการลวงหนา ใหจัดทําใบขออนุญาตใชรถยนตตามแบบ 3 สงใหหมวดรถยนตลวงหนา
อยางนอย 1 วันทําการ เพื่อใหหัวหนาหมวดรถยนตวางแผนในการจัดรถยนต (Car Pool)
• การประชุม สัมมนา ใหเลือกไปเฉพาะเทาทีจ่ าํ เปนและเกีย่ วของโดยตรง หรือใชการประชุมผานระบบ
Video Conference แทน
• กําชับพนักงานขับรถยนตใหศึกษาเสนทางกอนออกเดินทางและมีนโยบายใหใชรถยนตเชาและใช
รถยนตเติมกาซ NGV ใหมากที่สุด
ตารางที่ 1 แสดงปริมาณการใชพลังงานไฟฟาของ สศช.
ปงบประมาณ 2557 เปรียบเทียบกับปงบประมาณ 2556
ปงบประมาณ 2556
หนวยงาน

สวนกลาง
และ สพก.

ปริมาณการใช
(kWh)
1,310,704.00

จํานวนเงิน
(บาท)

ปงบประมาณ 2557
ปริมาณการใช
(kWh)

6,523,968.68 1,193,331.00

เพิ่มขึ้น/
ลดลง
รอยละ

จํานวนเงิน
(บาท)

-8.95 5,512,285.32

เพิ่มขึ้น/
ลดลง
รอยละ
-15.51

สพน.

28,990.36

146,181.96

29,005.23

0.05

155,918.30

6.66

สพอ.

18,389.10

81,070.59

20,296.60

10.37

92,028.47

13.52

สพต.

34,050.51

146,724.77

34,032.62

-0.05

151,447.94

3.22

-8.29 5,911,680.03

-14.30

รวมทั้งสิ้น

1,392,133.97

6,897,946.00 1,276,665.45

หมายเหตุ : ขอมูลสงสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) คือขอมูลของสวนกลางและ สพก.
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ตารางที่ 2 แสดงปริมาณการใชวัสดุเชื้อเพลิง
ปงบประมาณ 2557 เปรียบเทียบกับปงบประมาณ 2556
ปงบประมาณ 2556
หนวยงาน

ปงบประมาณ 2557

ปริมาณการใช
นํ้ามัน
(ลิตร)

NGV
(กก.)

ปริมาณการใช
จํานวนเงิน
(บาท)

นํ้ามัน
(ลิตร)

เพิ่มขึ้น/
ลดลง
รอยละ

NGV
(กก.)

สวนกลาง
และ สพก.

1,549.00 23,645.19 300,438.10

1,656.68

6.95 16,518.66

สพน.

1,339.16

879.53

55,537.90

2,311.57

72.61

729.36

สพอ.

2,220.80

266.89

75,401.79

3,226.49

45.29

57.08

สพต.

2,505.39

686.02

81,605.00

2,377.10

-5.12

1,248.93

รวมทั้งสิ้น

7,614.35 25,477.63 512,982.79 9,571.84

เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น จํานวนเงิน /ลดลง
(บาท)
/ลดลง
รอยละ
รอยละ
-30.14 230,356.15 -23.33
-17.07

95,375.53 71.73

- 108,590.99 44.02
-

90,194.91 10.53

25.71 18,554.03 -27.18 524,517.58

2.25

4. แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานและการสรางความผาสุกของบุคลากร
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานและการสรางความผาสุกของบุคลากร แบงออกเปน 2 กรณี ดังนี้
1) กรณีการปรับปรุงอาคารแลวเสร็จ ในชวงปงบประมาณ 2557 สํานักงานฯ ไดทาํ การปรับปรุงอาคาร
มีวัตถุประสงคหลักเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร สศช. และสนับสนุนการมีสวนรวมในการแกไข
สิ่งแวดลอมการทํางานใหดีขึ้น โดยมีการปรับปรุงอาคารแลวเสร็จและสงมอบอาคาร ดังนี้
(1) งานกอสรางปรับปรุงอาคาร 2 สสช. (สํานักงานสถิติแหงชาติ) พรอมรั้ว ประตูรั้ว และปายชื่อ
สํานักงานฯ ซึ่งปจจุบันการกอสรางปรับปรุงดังกลาวไดทําการแลวเสร็จ และเปลี่ยนชื่อจากอาคาร 2 สสช. (สํานักงาน
สถิติแหงชาติ) เปน อาคาร 5 ดังนั้นสํานักงานฯ จึงมีพื้นที่ในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น มีหองประชุมเพิ่มขึ้นและมีลานจอด
รถยนตเพิ่มขึ้น สรางความสะดวกสบายแกผูที่มาติดตอราชการ ผูเขารวมประชุม และเจาหนาที่ สศช.
(2) งานกอสรางปรับปรุงหองอาหาร สศช. เนื่องจากหองอาหารเดิมมีอายุการใชงานนาน เพื่อให
คุณภาพชีวิตของบุคลากร สศช. ดีขึ้น ปจจุบันการกอสรางปรับปรุงดังกลาวไดทําการแลวเสร็จ และมีผูประกอบการ
รานอาหารตางๆ สนใจทีจ่ ะเขามาติดตอขายอาหารในหองอาหาร สศช. ทัง้ ประจําและชัว่ คราว อีกทัง้ สํานักงานฯ ไดจดั
ตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการหองอาหาร สศช. ขึ้นมาเพื่อเปนผูขับเคลื่อนใหระบบการบริหารจัดการหองอาหาร
สศช. เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
2) กรณีอยูในชวงการกอสรางปรับปรุง ขณะนี้ สศช. มีบางสวนที่ยังอยูในการกอสรางปรับปรุงและ
วางแผนปรับปรุงอาคารสถานที่ ปรับปรุงภูมิทัศนใหดูสวยงาน เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตการทํางานใหมีความสุข
มากยิ่งขึ้น มีรายละเอียดการปรับปรุงและวางแผนพัฒนา ดังนี้
(1) ปรับปรุงภูมิทัศนภายในและรอบๆ สํานักงานฯ ใหดูสวยงาม
(2) กอสรางปรับปรุงอาคารและหองนํ้าอาคาร 1-3
(3) การสรางสนามหญา เพื่อชวยเพิ่มพื้นที่สีเขียวใหกับสํานักงานฯ บริเวณหนาอาคารสุริยานุวัตร
และบริเวณขางหองอาหาร สศช.
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(4) หองออกกําลังกาย (Fitness) เพื่อใหบุคลากร สศช. มีสุขภาพแข็งแรงและใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน โดยตั้งอยูบริเวณอาคาร 2 ชั้น 1
(5) หองเลี้ยงเด็ก (Nursery) ใหบุคลากร สศช. สามารถนําบุตร ธิดา หรือเด็ก มาฝากเลี้ยง เพื่อให
บิดาหรือมารดา มีความใกลชิดกับเด็กและครอบครัวมากที่สุด
(6) หองพยาบาล ใหบุคลากร สศช. ที่เจ็บปวยไดรับการดูแลรักษาในเบื้องตน

ความรับผิดชอบตอสังคม

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 สศช. ไดจัดทํามาตรการ /นโยบาย/กิจกรรมตางๆ เพื่อตอบสนองตอ
ความรับผิดชอบตอสังคม ดังนี้
1. มาตรการจัดการผลกระทบทางลบทีเ่ กิดขึน้ ตอสังคมอันเปนผลมาจากการดําเนินงานของ สศช. เปนการ
วิเคราะหกระบวนการดําเนินงานของ สศช. และนํามาจัดทําเปนมาตรการ/วิธีการในการจัดการปองกันผลกระทบทาง
ลบที่อาจเกิดขึ้นตอสังคมจากการดําเนินการของ สศช. ซึ่งภารกิจของ สศช. เปนภารกิจเชิงนโยบาย มิไดกอใหเกิดผล
กระทบทางลบทางสังคมโดยตรง สศช. จึงไดกาํ หนดมาตรการปองกันผลกระทบทางลบตอสังคมโดยผานกระบวนการมี
สวนรวมในการดําเนินภารกิจของ สศช. เปนสําคัญ ในปงบประมาณ 2557 สศช. ไดจดั ทํารายงานผลการดําเนินงานการ
ปองกันฯ โดยวิเคราะหและกําหนดมาตรการปองกันผลกระทบทางลบที่อาจขึ้นตอสังคมจากการดําเนินการของ สศช.
เพื่อนําไปใชเปนแนวทางปฏิบัติราชการตอไป
2. นโยบายความโปรงใสของ สศช. ผลสืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2553 เห็นชอบ
เครื่องมือวัดความโปรงใสและตรวจสอบไดของสวนราชการ ตามตัวชี้วัดมาตรฐานความโปรงใส ที่สํานักงาน ก.พ.
รวมกับศูนยสาธารณประโยชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ไดจดั ทําขึน้ และผลสืบเนือ่ งมาจากการทีเ่ ลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และหัวหนาสวนราชการ 25 แหง ไดรวมแสดงเจตจํานงพัฒนา
องคกรสูการเปนตนแบบความซื่อตรงในภาครัฐ
ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2553 สศช. จึงไดใหความสําคัญกับการปฏิบัติงานที่มีธรรมาภิบาลและความโปรงใส
จึงไดมีประกาศสํานักงานเรื่องนโยบายเกี่ยวกับความโปรงใสและตรวจสอบไดมาแลวทั้งสิ้น 2 ฉบับ เพื่อเปนมาตรฐาน
และแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน รวมทั้งเปนคานิยมรวมสําหรับองคการและบุคลากรทุกคนพึงยึดถือเปนแนวทาง
ปฏิบัติควบคูกับกฎและขอบังคับอื่นๆ อยางทั่วถึง ครอบคลุมตัวชี้วัดมาตรฐานความโปรงใส 4 มิติ 13 ตัวชี้วัดยอย
โดย 4 มิติหลักนั้น ประกอบดวย มิติที่ 1 ดานนโยบายผูบริหารและความพยายาม ริเริ่มของหนวยงานในการสราง
ความโปรงใส มิติที่ 2 ดานความเปดเผย การมีระบบตรวจสอบภายในองคกรและการมีสวนรวม มิติที่ 3 ดานการใช
ดุลยพินจิ และ มิตทิ ี่ 4 ดานการมีระบบกลไกจัดการรับเรือ่ งรองเรียน สศช. โดยศูนยปฏิบตั กิ ารตอตานการทุจริต (ศปท.)
ไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงานการจัดทํามาตรฐานความโปรงใส สศช. ตามแนวทางที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด
ซึ่งเปนการประเมินผลการดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจหนาที่ของหนวยงาน ตามตัวชี้วัดมาตรฐานความโปรงใส
ที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด มาอยางตอเนื่องตั้งแตป 2554 โดยในป 2557 สศช. ไดอาศัยการมีสวนรวมจากสํานัก
และกลุมงานที่เกี่ยวของ ไดรวมกันจัดทํารายงานผลฯ และประเมินตนเองตามเกณฑตัวชี้วัดดังกลาวที่ 4.97
จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งมีรายละเอียดผลการประเมินตนเองในแตละดาน สรุปได ดังนี้
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การดําเนินการตามตัวชี้วัดมาตรฐานความโปรงใส สศช. ปงบประมาณ พ.ศ. 2557

ทัง้ นี้ ผูส นใจรายงานผลการดําเนินงานตามมาตรฐานความโปรงใส สศช. ประจําป2557 สามารถเยีย่ มชมไดที่
เว็บไซต สศช. ที่ www.nesdb.go.th (ภายใต Banner ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต) หรือติดตอขอรายละเอียด
ไดที่ ศปท.สศช. โทร 02-280-4085 ตอ 5419-5422
3. จรรยาบรรณของขาราชการ พนักงานราชการและลูกจาง สศช. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ไดมีประกาศสํานักงานฯ เรื่อง ขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ. 2554 ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2554 และคูมือการปฏิบัติตาม
ขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการฯ เผยแพรใหแกขาราชการ ลูกจางและพนักงานของ สศช. ถือปฏิบัติ ดังนี้
1) ยกรางกรอบการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามประกาศขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการ
สศช. พ.ศ. 2554 ซึ่งเปนการพัฒนาตัวชี้วัดการปฏิบัติตามขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการ สศช. พ.ศ. 2554 ที่อาศัย
กระบวนการมีสวนรวมจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ ผูบริหาร และประชาคม สศช. ทุกระดับใหความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะที่มีคุณคาตอการพัฒนาตัวชี้วัดและเกณฑ เพื่อนํามาใชเปนเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
ตามขอบังคับฯ และไดอาศัยตัวชีว้ ดั ดังกลาวเปนแนวทางในการประเมินผลการดําเนินการปฏิบตั งิ านและปฏิบตั ติ นตาม
ขอบังคับฯ ของประชาคม สศช. รวมทั้งไดมีการปรับปรุงตัวชี้วัดเหลานั้นใหทันสมัยอยูเสมอ
2) เผยแพรประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนและขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการ สศช. และ
องคความรูที่เกี่ยวของ ผานทางสื่อตางๆ ทั้งที่เปนรูปเลม / เว็บไซต สศช. / และ Email (All Users) เผยแพรให
ประชาคม สศช. และ ผูสนใจไดรับทราบทั่วกันเปนประจําทุกสัปดาห
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ดังนี้

4. การจัดกิจกรรมอาสาพัฒนาสังคม (CSR – Corporate Social Responsibility) ของ สศช. ไดดาํ เนินการ

1) ประชาคม สศช. รวมบริจาคโลหิต ณ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลศิริราช เพื่อเปนการทําดีถวายพอหลวง
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556
2) ประชาคม สศช. รวมบริจาคเครื่องนุงหมกันหนาวถักหมวกไหมพรม ผาพันคอขนาดตางๆ และของใช
จําเปนใหกับโรงเรียนเซ็นตคาเบรียล นําไปบริจาคใหแกผูประสบภัยหนาวในพื้นที่ภาคเหนือ จ.ลําปาง
3) ประชาคม สศช. รวมบริจาคอุปกรณการเรียน หนังสือเรียน และสิง่ ของใชจาํ เปนใหกบั ศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก
สิรินธรวัดมงคลชัยพัฒนาสระบุรี อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
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สวนที่ 2

ผลการปฏิบัติราชการของ สศช.
1. ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ สศช.
และคณะอนุกรรมการภายใตคณะกรรมการ สศช.
2. ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองของการปฏิบัติราชการ
ของ สศช. ป 2557
3. ผลการปฏิบัติราชการที่สําคัญของ สศช.
3.1 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11
(พ.ศ.2555-2559) สูการปฏิบัติ ประจําปงบประมาณ 2557
3.2 การวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร
3.3 การวิเคราะหและเสนอความเห็นตอรัฐบาล
3.4 การสรางองคความรูและการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.5 การสื่อสารเพื่อการพัฒนา
3.6 ภารกิจพิเศษ
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1. ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ สศช. และคณะอนุกรรมการ
ภายใตคณะกรรมการ สศช.
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คณะกรรมการ สศช. ในปงบประมาณ 2557 กก.สศช. พิจารณากลั่นกรอง
การจัดทํายุทธศาสตร วิเคราะหโครงการ และงบลงทุนรัฐวิสาหกิจที่ สศช.
นําเสนอจํานวน 29 เรื่อง และเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี จํานวน 18 เรื่อง ครม. มีมติแลว 10 เรื่อง
คณะอนุกรรมการภายใตคณะกรรมการ สศช. ไดแก คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 คณะอนุกรรมการพิจารณางบลงทุน
ของวิสาหกิจ คณะอนุกรรมการติดตามภาวะเศรษฐกิจ คณะอนุกรรมการ
ขั บ เคลื่ อ นนโยบายและแผนประชากร และ คณะอนุ ก รรมการอํ า นวยการ
ธนาคารสมอง
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ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ สศช.
ปงบประมาณ 2557 (1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557) สศช. ไดนําเสนอเรื่องตอคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (กก.สศช.) ประกอบดวยเรื่องเพื่อพิจารณา เรื่องเพื่อหารือ และขอรับ
ความคิดเห็น สําหรับใชเปนแนวทางในการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนารวม 29 เรื่อง จําแนกออกเปน 3 ดานสําคัญ
ดังนี้
1. การดําเนินการเพื่อกําหนดนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ประกอบดวย
1) แนวทางการพัฒนาคนตามชวงวัย 2) แนวทางการบริหารจัดการขยะของประเทศ 3) แนวทางการใชแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเพื่อเปนกรอบการพัฒนาประเทศ 4) รางแผนประชากรในการพัฒนาประเทศระยะยาว
20 ป (พ.ศ. 2558 – 2577) 5) การเปรียบเทียบการจัดทําและขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ของตางประเทศ 6) สรุปผลการประชุมประจําป 2556 ของ สศช. เรื่อง “เสนทางประเทศไทย...สูประชาคมอาเซียน”
7) โครงการจัดประชุมประจําป 2557 ของ สศช. เรื่อง “การพัฒนาคน เพื่ออนาคตประเทศไทย” 8) การแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและแผนประชากร 9) การปรับปรุงองคประกอบคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 10) การแตงตั้งคณะอนุกรรมการอํานวยการธนาคารสมอง
2. การพิจารณาโครงการ เปนโครงการที่หนวยงานตางๆ จัดสงให สศช. ทําการวิเคราะหและนําเสนอ
กก. สศช. เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี แบงเปน 4 สาขา
สาขาพลังงาน 5 โครงการ ประกอบดวยโครงการของการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) 3 โครงการ คือ
(1) โครงการพัฒนาไฟฟาพลังนํ้าขนาดเล็กของการไฟฟาสวนภูมิภาค ที่ประตูระบายนํ้าและอางเก็บนํ้าของ
กรมชลประทาน (2) โครงการพัฒนาโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
(3) โครงการกอสรางสายเคเบิลใตนํ้าไปยังเกาะเตา จังหวัดสุราษฎรธานี และโครงการของการไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย (กฟผ.) 2 โครงการ คือ (1) โครงการขยายระบบสงไฟฟาระยะที่ 12 (2) โครงการปรับปรุงระบบ
สงไฟฟาบริเวณภาคตะวันตกและภาคใตเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟา
สาขาขนสง 3 โครงการ คือ (1) โครงการความรวมมือระหวางการรถไฟแหงประเทศไทยและบริษัท ปตท.
จํากัด (มหาชน) ในการจัดหารถจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใชลากจูงขบวนรถบรรทุกกาซแอลพีจี ของการรถไฟ
แหงประเทศไทย (2) โครงการรถไฟฟาสายสีสม ชวงศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ) ของการ
รถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (3) โครงการพัฒนาทาเทียบเรือชายฝง (ทาเทียบเรือ A) ที่ทาเรือแหลมฉบัง
ของการทาเรือแหงประเทศไทย
สาขาสือ่ สาร 4 โครงการ ประกอบดวยโครงการของบริษทั กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 1 โครงการ
คือ โครงการปรับปรุงการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ และขอยกเลิกโครงการขยายโครงขายโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบ
CDMA โครงการของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 3 โครงการ คือ โครงการปรับเปลี่ยนโครงขายเปน NGN
(สวนทดแทนอุปกรณชุมสายและขายสายที่หมดอายุ) โครงการระบบเคเบิลใตนํ้าระหวางประเทศเพื่อรองรับบริการ
อินเตอรเน็ตระหวางประเทศ และโครงการบรอดแบนดความเร็วสูง 2 ลานพอรต
สาขาสาธารณูปการ 3 โครงการ คือ (1) แผนการลงทุนพัฒนาที่อยูอาศัยชุดที่ 1 ป 2557 – 2560 ภายใต
แผนพลิกฟนองคกรจํานวน 96 โครงการยอย ของการเคหะแหงชาติ (กคช.) (2) โครงการเพื่อการพัฒนาป 2557
จํานวน 23 โครงการยอย ของการประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) (3) แผนการลงทุนหลัก โครงการเพือ่ การพัฒนาป 2557
(เพิ่มเติม) ของการประปาสวนภูมิภาค
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รายงานประจําป 2557

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

3. สาขางบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ จํานวน 2 เรื่อง คือ (1) แนวทางการพิจารณางบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
ประจําปงบประมาณ 2558 (2) กรอบและงบประมาณของรัฐวิสาหกิจประจําปงบประมาณ 2558
ทั้งนี้สํานักงานฯ และหนวยงานเจาของเรื่องไดนําเรื่องที่ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอคณะรัฐมนตรีเพือ่ ประกอบการพิจารณาในชวงปงบประมาณ 2557 จํานวน 18 เรือ่ ง
ซึง่ คณะรัฐมนตรีไดมมี ติแลวจํานวน 11 เรือ่ ง และยังอยูใ นขัน้ ตอนการนําเสนอคณะรัฐมนตรี 7 เรือ่ ง ไดแก (1) รางแผน
ประชากรในการพัฒนาประเทศในระยะยาว 20 ป (พ.ศ. 2558 – 2577) (2) โครงการพัฒนาไฟฟาพลังนํ้าขนาดเล็ก
ของการไฟฟาสวนภูมิภาค ที่ประตูระบายนํ้าและอางเก็บนํ้าขนาดเล็กของกรมชลประทาน (3) โครงการกอสราง
สายเคเบิลใตนํ้าไปยังเกาะเตา จังหวัดสุราษฎรธานี ของการไฟฟาสวนภูมิภาค (4) โครงการรถไฟฟาสายสีสม
ชวงศูนยวฒ
ั นธรรมแหงประเทศไทย – มีนบุรี (สุวนิ ทวงศ) ของการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (5) โครงการ
พัฒนาทาเทียบเรือชายฝง (ทาเทียบเรือ A) ที่ทาเทียบเรือแหลมฉบัง ของการทาเรือแหงประเทศไทย (6) โครงการ
ปรับเปลีย่ นโครงขายเปน NGN (สวนทดแทนอุปกรณชมุ สายและขายสายทีห่ มดอายุ) ของบริษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน)
(7) โครงการบรอดแบนดความเร็วสูง 2 ลานพอรต ของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)

ผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการภายใตคณะกรรมการ สศช.

ในรอบป 2557 คณะอนุกรรมการภายใตคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ มีผลการ
ดําเนินงานที่สําคัญโดยสรุป ดังนี้

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11

จัดประชุมรวม 2 ครั้ง โดย มี ดร.อาชว เตาลานนท กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
เปนประธาน ดังนี้
ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 คณะอนุกรรมการฯ เห็นชอบผลการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 11 ในระยะที่ผานมา (ปงบประมาณ 2555-2556) ดังนี้
1. ผลการศึกษารายงานฉบับสมบูรณโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด
เพื่อสนองตอบนโยบายรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
2. ความกาวหนาการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
และการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจสรางสรรค
3. ผลการจัดประชุมระดมความเห็นการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ในระดับภาค ปงบประมาณ 2556
4. ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแกปญหาการกัดเซาะชายฝง
5. สรุปผลการเปรียบเทียบการจัดทําและขับเคลือ่ นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติของตางประเทศ
6. แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ปงบประมาณ 2557 ตามที่ สศช. เสนอ และใหความคิดเห็น
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ในระยะตอไป
คณะอนุกรรมการฯ ควรใหความสําคัญกับ 5 ประเด็นดังนี้ (1) ความรูท เี่ กีย่ วของกับประเด็นการพัฒนาตางๆ
(2) ทรัพยากรในการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนา โดยเฉพาะกลไกงบประมาณ (3) ขอจํากัดดานกฎระเบียบ
(4) การพัฒนาตัวชี้วัดการพัฒนาที่เหมาะสม (5) การสรางความเขมแข็งของเครือขาย โดยเฉพาะการสื่อสาร 2 ทาง
และ (6) การขับเคลื่อนการพัฒนาตองเปดโอกาสใหจังหวัด ทองถิ่น ชุมชน มีบทบาทมากขึ้น
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ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 คณะอนุกรรมการฯ ไดพิจารณาใหความเห็นในเรื่องที่ สศช.
เสนอดังนี้
1. ผลการวิเคราะหปญหา ขอจํากัดของการใชแผนพัฒนาฯ เปนกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศและ
แนวทางการแกไข ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ใหความเห็นถึงการปรับปรุงรูปแบบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ในอนาคต ดังนี้ (1) ควรมีการกําหนดแนวทางการพัฒนาที่มีลําดับความสําคัญสูง (Prioritization) และตองกําหนด
วิสัยทัศน เปาประสงคและตัวชี้วัดใหเชื่อมโยงกับแนวทางที่มีลําดับความสําคัญสูงเหลานี้เพื่อใหสามารถใชเปนแนวทาง
ในการจัดสรรงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพอยางแทจริง แทนการกําหนดเปาหมายและตัวชี้วัดแบบเดิม
ที่มีลักษณะครอบคลุมทั่วไป (2) ควรปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อใหแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมีความสําคัญ
มากขึ้น โดยใหมีการระบุในกฎหมายอยางชัดเจนวา การจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน และยุทธศาสตร
การจัดสรรงบประมาณ ตองสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ (3) ควรเพิ่มบทบาทของกลไก
กําหนดนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการในการนําแผนพัฒนาฯ ไปเปนกรอบในการ
กําหนดแผนและขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด
2. การจัดทําแผนพัฒนาฯ ระยะตอไป ควรปรับปรุงใหแผนมีความตอเนื่องในประเด็นการพัฒนาตางๆ และ
มีความเชื่อมโยงกับแผนแมบทและแผนของหนวยราชการระดับตางๆ ทั้งสวนกลางและระดับพื้นที่มีการจัดลําดับ
ความสําคัญของแนวทางการพัฒนาที่มีลําดับความสําคัญสูงที่จะตองผลักดันเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน เปาประสงคและ
ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผน ปรับปรุงระบบการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ โดยพัฒนาตัวชี้วัดที่สะทอน
ผลการพัฒนาในระดับยุทธศาสตร นโยบาย และโครงการตางๆ ปรับปรุงพระราชบัญญัตวิ ธิ กี ารงบประมาณ พ.ศ. 2502
ใหสอดคลองกับบริบทการพัฒนาและพัฒนาระบบขอมูลงบประมาณเพื่อสามารถพิจารณาภาพรวมของนโยบาย และ
จําแนกขอมูลรายละเอียดการใชจายงบประมาณแตละโครงการได
3. โครงการประชุมระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาสําคัญภายใตแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
สูการปฏิบัติระดับภาค ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ เห็นควรให สศช.ศึกษาภาพรวมเพื่อกําหนดทิศทางและเปาหมาย
ที่ชัดเจนของการขับเคลื่อนประเดนการพัฒนาระดับพื้นที่ที่สามารถบูรณาการการทํางานอยางเปนรูปธรรม ทั้งนี้
ไมตองขับเคลื่อนหลายประเด็น แตขอใหเกิดการปฏิบัติจริง มีพันธกรณีรวมกันของภาคีพัฒนาที่จะไปดําเนินการและ
มีการลงทุนจากภาครัฐลงไปแกปญหาได

คณะอนุกรรมการพิจารณางบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ

คณะอนุกรรมการพิจารณางบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจําปงบประมาณ 2558 ประกอบดวยผูแทน
จากหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก สํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สํานักงานบริหาร
หนี้สาธารณะ สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ธนาคารแหงประเทศไทย ผูอํานวยการสํานัก สศช. ที่เกี่ยวของ โดยมี
รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนประธาน ทีป่ รึกษาดานนโยบายและแผนงาน สศช.
เปนรองประธาน และเจาหนาที่ สศช. เปนฝายเลขานุการฯ มีหนาที่พิจารณากลั่นกรองการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
ภายใตระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา ดวยงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2550 โดยมีกระบวนการพิจารณางบประมาณ
ของรัฐวิสาหกิจประจําป ดังนี้
1. รัฐวิสาหกิจสงงบประมาณประจําป ที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและกระทรวง
เจาสังกัดให สศช. ตามแบบฟอรมที่กําหนด
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2. คณะอนุกรรมการฯ จะพิจารณากลั่นกรองการลงทุนของรัฐวิสาหกิจจากความเหมาะสมของการลงทุน
ดานตาง ๆ ตามแนวทางที่คณะกรรมการ สศช. ใหความเห็นชอบ ไดแก 1) ความสอดคลองกับสถานการณ นโยบาย
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 2) ความเหมาะสมและความพรอมของการลงทุน และ 3) ผลกระทบ
จากการลงทุน
3. ภายหลังจากคณะอนุกรรมการฯ ไดพจิ ารณาการลงทุนของรัฐวิสาหกิจแลวเสร็จ จึงเสนอผลการพิจารณา
ดังกลาวตอคณะกรรมการ สศช. พิจารณาใหความเห็นเพื่อประกอบการนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให
รัฐวิสาหกิจใชเปนกรอบในการดําเนินงานตอไป
คณะอนุกรรมการฯ ไดพิจารณางบประมาณของรัฐวิสาหกิจประจําปงบประมาณ 2558 จํานวน 56 แหง
ภายใตสังกัด 16 กระทรวง เพื่อเสนอคณะกรรมการ สศช. พิจารณา ซึ่งเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557 คณะกรรมการ สศช.
ไดใหความเห็นชอบตามความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ โดยเห็นชอบกรอบและงบประมาณของรัฐวิสาหกิจ
ประจําปงบประมาณ 2558 วงเงินดําเนินการ 1.367 ลานลานบาท และวงเงินเบิกจายลงทุน 0.653 ลานลานบาท
ทั้งนี้ ประมาณการวาในป 2558 รัฐวิสาหกิจจะมีกําไรสุทธิ 83.269 หมื่นลานบาท

คณะอนุกรรมการติดตามภาวะเศรษฐกิจ

คณะอนุกรรมการติดตามภาวะเศรษฐกิจ มีเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
เปนประธาน และมีอนุกรรมการ ประกอบดวย ผูแ ทนจากหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ (สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง สํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงพาณิชย และธนาคารแหงประเทศไทย) ผูทรงคุณวุฒิ
(นายศุภวุฒิ สายเชื้อ และนายวิรไท สันติประภพ) และภาคเอกชน (สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และ
สภาหอการคาแหงประเทศไทย) โดยมีผูอํานวยการสํานักยุทธศาสตรและการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค เปน
อนุกรรมการและเลขานุการ และเจาหนาที่สํานักยุทธศาสตรและการวางแผนเศรษฐกิจมหภาคที่ไดรับมอบหมาย
จํานวน 2 คน เปนอนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ เพื่อทําหนาที่ศึกษาวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจที่เปนปจจุบัน
ดานอุปสงค อุปทาน การเงิน การคลัง เศรษฐกิจตางประเทศ รวมทัง้ เสนอแนะแนวนโยบายดานเศรษฐกิจมหภาค และ
จัดทํารายงานวิเคราะหสถานการณและประเด็นการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจ เสนอตอนายกรัฐมนตรี รองนายก
รัฐมนตรี และคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยจะมีการประชุมเปนประจําทุก 3 เดือน
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ในปงบประมาณ 2557 คณะอนุกรรมการติดตามภาวะเศรษฐกิจ ไดมีการประชุมรวม 2 ครั้ง คือ
ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 เพื่อหารือเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สามของป 2556 และ
แนวโนมป 2556-2557 และครั้งที่ 2/2557 วันที่ 6 สิงหาคม 2557 เพื่อหารือเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาส
ที่สองของป 2557 และแนวโนมป 2557 ซึ่ง สศช. ไดนําความเห็นและขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการติดตาม
ภาวะเศรษฐกิจ ไปประกอบการจัดทํารายงานภาวะเศรษฐกิจไทยรายไตรมาส และนําเสนอตอคณะรัฐมนตรี และ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนประจําทุก 3 เดือน ทั้งนี้ โดยปกติ คณะอนุกรรมการฯจะมี
การประชุมปละ 4 ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน แตเนื่องจากในชวงเดือนมกราคม
2557 – พฤษภาคม 2557 เปนชวงที่สํานักงานฯ ไมไดเปดทําการเนื่องจากสถานการณความไมสงบทางการเมือง
จึงไมไดมีการประชุมในชวงเวลาดังกลาว

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและแผนประชากร

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและแผนประชากร ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ และผูแทนหนวยงาน
ที่เกี่ยวของจากภาครัฐ เอกชนและองคการระหวางประเทศ โดยมีนายโฆสิต ปนเปยมรัษฎ เปนประธานอนุกรรมการ
ที่ปรึกษาดานนโยบายและแผนงาน (นายจิระพันธ กัลลประวิทย) เปนอนุกรรมการและเลขานุการ และสํานัก
ยุทธศาสตรและการวางแผนพัฒนาทางสังคมเปนฝายเลขานุการ มีหนาที่สําคัญ ไดแก การกํากับและติดตามผล
การดําเนินงานตามแผนประชากรในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11(พ.ศ.2555-2559) และ
จัดทํานโยบายและแผนประชากรในระยะยาว 20 ป เพื่อใชเปนกรอบทิศทางการดําเนินนโยบายประชากรใหมี
ความตอเนื่อง โดยในปงบประมาณ 2557 คณะอนุกรรมการฯ ไดมีการประชุม 4 ครั้ง เพื่อพิจารณากรอบแนวคิด
รายละเอียดประเด็นนโยบายประชากรในการพัฒนาประเทศระยะยาว 20 ป และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 2 ครั้ง
เรือ่ ง การออมครัวเรือนกับการเปลีย่ นแปลงโครงสรางประชากร และเรือ่ ง ครอบครัวไทยกับการเปลีย่ นแปลงโครงสราง
ประชากร เพื่อนําประเด็นสําคัญที่ไดจากการระดมความคิดเห็นมาใชประกอบการยกรางแผนประชากรในการพัฒนา
ประเทศระยะยาว 20 ป (พ.ศ. 2558-2577) ซึ่งในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม
2557 ไดมีมติเห็นชอบรางแผนประชากรในการพัฒนาประเทศระยะยาว 20 ป (พ.ศ. 2558-2577) และไดนําเสนอ
คณะกรรมการ สศช. พิจารณาเมื่อวันจันทรที่ 1 กันยายน 2557 มีมติเห็นชอบในหลักการ และให สศช. นําเสนอเปน
รางกรอบแนวคิดการจัดทําแผนประชากรในการพัฒนาประเทศระยะยาว 20 ป ตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
ใหความเห็นชอบ และมอบหมายให สศช.ดําเนินการจัดทํารายละเอียดรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป

คณะอนุกรรมการอํานวยการธนาคารสมอง

คณะอนุกรรมการอํานวยการธนาคารสมองเปนคณะอนุกรรมการภายใตคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ มี นายกิติศักดิ์ สินธุวนิช เปนประธานอนุกรรมการ พลอากาศเอกกําธน สินธวานนท องคมนตรี
เปนประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการอํานวยการธนาคารสมอง และสํานักยุทธศาสตรดานนโยบายสาธารณะ
เปนฝายเลขานุการฯ โดยมีหนาที่กําหนดกรอบนโยบาย แนวทางการดําเนินงาน เสนอขอคิดเห็นและใหคําปรึกษา
ตลอดจนกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานธนาคารสมองใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ คณะอนุกรรมการ
อํานวยการธนาคารสมองไดมกี ารประชุมครัง้ ที่ 1/ 2557 เมือ่ วันที่ 24 เมษายน 2557 โดยประธานทีป่ รึกษาฯไดเนนยํา้
ตอที่ประชุมวา วุฒิอาสาตองทํางานในลักษณะการเปนผูใหสติปญญา ประสบการณ ความรูและประสานเชื่อมโยง
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งานของชุมชนกับหนวยงานตางๆ เปนผูติดตามงาน/โครงการพัฒนาตางๆในชุมชน โดยมิใชการลงมือปฏิบัติแทน
รวมทั้งใหความสําคัญกับการสนับสนุนการเตรียมชุมชนใหพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน นอกจากนั้นที่ประชุม
ไดใหความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนงานธนาคารสมอง ป 2557 โดยประกอบดวย 3 แผนงาน คือ
1. งานเสริมสรางศักยภาพของวุฒอิ าสาฯรวมกับภาคีการพัฒนา ในการขับเคลือ่ นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
และการนําใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดวย (1) งานขับเคลื่อนการนําใชปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการพัฒนาชุมชนทองถิ่นใหมีความเขมแข็ง เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนทองถิ่นใหมีความเขมแข็ง และ
มีทักษะความเชี่ยวชาญ รวมทั้งสรางภูมิคุมกันในการเขาสูประชาคมอาเซียนที่สอดคลองกับภูมิสังคมตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยดําเนินการขับเคลื่อนงานในพื้นที่เดิม ที่ไดดําเนินการมาตั้งแตป 2553 – 2556 และการ
ขับเคลื่อนงานในพื้นที่ใหม เนนการเตรียมความพรอมการเขาสูประชาคมอาเซียน โดยสนับสนุนใหวุฒิอาสาฯ ในพื้นที่
และวุฒิอาสาฯ เชิงประเด็น ไดรวมกันขับเคลื่อนงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกระบวนการทํางานในเชิงลึก ทําให
เกิดนวัตกรรมในการทํางานรวมกันของวุฒอิ าสาฯ และภาคีเครือขาย รวมทัง้ การขับเคลือ่ นเชิงประเด็น โดยการพัฒนา
ศักยภาพและองคความรูข องวุฒอิ าสาฯ และสรางเครือขายความรวมมือกับกรุงเทพมหานคร องคกรปกครองสวนทองถิน่
และสถาบันการศึกษา (2) งานเชื่อมโยงบทบาทวุฒิอาสาฯ ในการหนุนเสริมและขับเคลื่อนการพัฒนาทองถิ่น/ชุมชน
โดยการประสานเชือ่ มโยงบทบาทของวุฒอิ าสาฯ จังหวัดเพือ่ เขารวมสนับสนุนโครงการพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชนบน
ฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) รวมกับมูลนิธิ
สถาบันวิจยั และพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (มพพ.) ซึง่ ในป 2557 มีองคกรปกครองสวนทองถิน่
เขารวมโครงการฯ ทั้งสิ้น 11 แหง 11 จังหวัด ใน 4 ภูมิภาค
2. งานสรางเครือขายและเชื่อมโยงบทบาทการทํางานของวุฒิอาสาฯ ระดับจังหวัด และภาคีการพัฒนา
ในพื้นที่ โดยสนับสนุนคาใชจายในการจัดประชุมวุฒิอาสาฯ ระดับจังหวัด (ปละไมเกิน 3 ครั้ง) สงผลใหเกิด
การรวมกลุมกันและการทํางานของวุฒิอาสาฯ ที่สอดคลองกับภูมิสังคมและความตองการของชุมชนอยางตอเนื่อง
สนับสนุนจัดการประชุมวุฒิอาสาฯ ระดับประเทศ ระดับกลุมความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เชน ดานสื่อสารมวลชน
และประชาสัมพันธ ดานสุขภาพและวุฒิอาสาฯ ระดับจังหวัด เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการทํางาน
และสราง/ขยายเครือขายตอไป
3. การสรางองคความรู และการเผยแพรประชาสัมพันธงานธนาคารสมอง โดย การรวบรวมองคความรู
เกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของวุฒิอาสาฯ ผลการดําเนินงาน และขาว
ความเคลือ่ นไหวทีเ่ กีย่ วของกับธนาคารสมอง เผยแพรในจุลสารธนาคารสมองทุก 4 เดือน และสือ่ สิง่ พิมพอนื่ ๆ รวมทัง้
เว็บไซตธนาคารสมอง (http://brainbank.nesdb.go.th) การปรับปรุงฐานขอมูลธนาคารสมองใหมีความถูกตอง
ทันสมัย เปนระบบ ทําใหผูใชบริการสามารถเขาถึงไดอยางสะดวก งายดายและรวดเร็ว
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2. ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ สศช.
ป 2557


สศช.ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการใน 2 มิ ติ แบ ง เป น มิ ติ ภ ายนอก
รอยละ 70 และมิติภายในรอยละ 30 ในเบื้องตนไดคะแนนรวม 4.160
จากคะแนนเต็ม 5.000
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ สศช.ประจํา
ปงบประมาณ 2557
การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ จัดทําเพื่อเปนเครื่องมือการบริหารจัดการสมัยใหม
ชวยใหผูบังคับบัญชาในฐานะเปนผูรับผิดชอบสูงสุดและผูใตบังคับบัญชาในฐานะเปนผูรับผิดชอบการปฏิบัติงาน
เกิดความเขาใจรวมกันและมีความคาดหวังที่ตรงกันเกี่ยวกับการดําเนินงานและการปรับปรุงการดําเนินงานใหดี

ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ สศช. ประจําปงบประมาณ 2557

สศช. ได มี ก ารลงนามในคํ า รั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2557 ระหว า ง
นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา) และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ (นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ) โดยมีกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการใน 2 มิติ ดังนี้
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การประเมินประสิทธิผล (รอยละ 70)

การประเมินคุณภาพ

x ระดับความสําเร็จตัวชี้วัดภารกิจหลัก
ของกระทรวงตามยุ ท ธศาสตร ข อง
ประเทศ/แผนยุทธศาสตรกระทรวง/
ตั ว ชี้ วั ด ร ะ ห ว า ง ก ร ะ ท ร ว ง ที่ มี
เปาหมายรวมกัน (Joint KPIs)
มิติภายนอก
(รอยละ 70)
การประเมินประสิทธิภาพ
(รอยละ 20)
ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน ดังตอไปนี้
x การเบิกจายเงินงบประมาณ
x การประหยัดพลังงาน
x การปรับปรุงสารสนเทศ

มิติภายใน
(รอยละ 30)

x ตั ว ชี้ วั ด การให บ ริ ก ารประชาชน
(Service Level Agreement: SLA)
x สศช. ไม ต อ งดํ า เนิ น การตั ว ชี้ วั ด
ดังกลาว จึงไดนําน้ําหนักตัวชี้วัดไป
รวมกับการประเมินประสิทธิผล

การพัฒนาองคการ
(รอยละ 10)
x ระดั บ ความสํ าเร็ จ ของการ

พัฒนาสมรรถนะองคการ
x ระดั บ ความสําเร็จ ของการ

สรางความโปรงใสในการ
ปฏิบัติราชการ
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มิติภายนอก มีตัวชี้วัดที่สะทอนความสําเร็จตามภารกิจภายใตยุทธศาสตรของ สศช. ดังนี้
1. ระดับความสําเร็จของผลการดําเนินการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11
2. ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโลจิสติกสของ
ประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560)
3. ระดับความสําเร็จในการจัดทําหลักเกณฑและวิธีการสนับสนุนการจัดตั้งและดําเนินการเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ
4. ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานการวิเคราะหสถานการณความยากจนและความเหลื่อมลํ้า
ในประเทศไทย ป 2555
มิติภายใน ประเมินจากการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย ภาพรวม
การประหยัดพลังงาน การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ การจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององคการ
การพัฒนาสมรรถนะองคการ การจัดทําแผนสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ และการดําเนินการตามแผน
สรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ
มิติภายใน
รอยละ 30
มิติภายนอก
รอยละ 70

สําหรับผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองของ สศช. ดวยตนเอง ในเบื้องตนไดคาคะแนนรวม
4.160 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.000 คะแนน ซึ่งจะตองมีการปรับคะแนนเพิ่มขึ้นอีก เนื่องจากกระบวนการประเมิน
ผลการปฏิบัติราชการยังไมเสร็จสมบูรณ ยังมีตัวชี้วัดบางตัวที่ตองรอผลการประเมินจากหนวยงานภายนอกและ
สํานักงาน ก.พ.ร.
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ สศช. ประจําปงบประมาณ 2553 - 2557

*ผลการปฏิบตั ริ าชการตามคํารับรองการปฏิบตั ริ าชการ ประจําปงบประมาณ 2557 เปนการประเมินตนเองในเบือ้ งตน
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นํ้าหนักและผลการประเมินในเบื้องตน จําแนกตามมิติของการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
KPI

มิติ

นํ้าหนัก

ระดับความสําเร็จ
ของงาน

คะแนนประเมิน
ตนเอง

มิติภายนอก (70 คะแนน)
KPI 1 ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามยุทธศาสตรของประเทศ/แผนยุทธศาสตรกระทรวง/ตัวชี้วัดระหวางกระทรวง
ที่มีเปาหมายรวมกัน (Joint KPIs)
1.1 ระดับความสําเร็จของผลการดําเนินการขับเคลื่อน
20.00
5
100.00
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11
1.2 ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนปฏิบัติการตาม
20.00
5
100.00
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโลจิสติกสของ
ประเทศไทยฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560)
15.00
5
75.00
1.3 ระดับความสําเร็จในการจัดทําหลักเกณฑและ
วิธีการสนับสนุนการจัดตั้งและดําเนินการเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ
1.4 ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานการวิเคราะห 15.00
5
75.00
สถานการณความยากจนและความเหลื่อมลํ้า
ในประเทศไทยป 2555
มิติภายใน (30 คะแนน)
KPI 3 รอยละความสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณ
3.1 รอยละความสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณ
2.50
1
2.50
รายจายลงทุน
3.2 รอยละความสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณ
2.50
1
2.50
รายจายภาพรวม
KPI 4 ระดับความสําเร็จของการประหยัดพลังงาน
5.00
5
25.00
KPI 5 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาประสิทธิภาพระบบ
10.00
n/a
10.00
สารสนเทศภาครัฐ
KPI 6 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองคการ
6.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานลักษณะ
1.00
5
5.00
สําคัญขององคการ
6.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองคการ
4.00
n/a
4.00
KPI7 การพัฒนาองคการ
7.1 รอยละความสําเร็จในการจัดทําแผนสรางความ
1.50
5
7.50
โปรงใสในการปฏิบัติราชการ
7.2 รอยละความสําเร็จในการดําเนินการตามแผนสราง
1.50
5
7.50
ความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ
7.3 ผลการสํารวจความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ
2.00
n/a
2.00
Self-assessment Grade
4.160

หมายเหตุ KPI 2 รอยละความพึงพอใจการใหบริการ (สศช. ยกเลิก)
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3. ผลการปฏิบัติราชการที่สําคัญของ สศช.







การขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.25552559) สูการปฏิบัติ ประจําปงบประมาณ 2557
การวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร
การวิเคราะหและเสนอความเห็นตอรัฐบาล
การสรางองคความรูและการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
การสื่อสารเพื่อการพัฒนา
ภารกิจพิเศษ
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

การขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 สูการปฏิบัติ

ผลการปฏิบตั ริ าชการทีส่ าํ คัญของ สศช. ในรอบป 2557 แบงออกเปน 5 ดาน ไดแก การขับเคลือ่ นแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 สูการปฏิบัติ การวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร การวิเคราะหและให
ความเห็นตอรัฐบาล การสรางองคความรูและการสื่อสารเพื่อการพัฒนา การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และภารกิจพิเศษ สาระของผลงานในแตละเรื่องมีดังนี้
1. การประชุมระดมความคิดเห็นการขับเคลือ่ นประเด็นการพัฒนาสําคัญภายใตแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
สูการปฏิบัติ ระดับภาค ประจําปงบประมาณ 2557 วัตถุประสงคเพื่อรายงานผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 11 และการติดตามสถานการณการเปลีย่ นแปลงดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมระดับภาค
ใหทุกภาคสวนรับทราบ และระดมความคิดเห็นจากทุกภาคสวนในประเด็นการพัฒนาที่สําคัญภายใตแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 11 เพื่อกําหนดแนวทางการขยายผลการขับเคลื่อนระหวางภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวของในระดับพื้นที่ โดยเชิญ
ผูเขารวมประชุมจากภาคีตางๆ ใน 4 ภูมิภาคเขารวม สามารถสรุปผลการประชุมใน 4 ภาค โดยสังเขป ดังนี้
1) ภาคเหนือ วันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2557 จัดทีจ่ งั หวัดเชียงราย เนนสาระเรือ่ งการเชือ่ มโยงกับประเทศ
เพื่อนบานและเรื่องการรับมือภัยพิบัติ
(1) การเชือ่ มโยงประเทศเพือ่ นบาน ทีป่ ระชุมเสนอแนวทางการขับเคลือ่ นทีม่ ลี าํ ดับความสําคัญสูง
อาทิ หนวยงานนโยบายจะตองมีขอมูลการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศเพื่อนบานที่ทันสมัย เพื่อมากําหนด
ยุทธศาสตรและแนวทางพัฒนาของไทยเพื่อใหมีความเชื่อมโยงกัน จะสนับสนุนใหเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจกระจาย
ในพื้นที่ภาคเหนือมากขึ้น ทั้งตองใหความสําคัญกับการพัฒนาภาคการผลิตและบริการเพื่อรับกับโอกาสที่เกิดขึ้นจาก
การเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบาน
(2) การรับมือภัยพิบัติ ที่ประชุมเสนอแนวทางการขับเคลื่อนที่มีลําดับความสําคัญสูง อาทิ จัดทํา
แผนบริหารจัดการภัยพิบตั แิ บบครบวงจร (กอน-ระหวาง-หลัง) โดยบูรณาการความรวมมือจากทุกภาคสวน แกปญ
 หา
จากสาเหตุ เชน ดูแลการบุกรุกปา คนหาแหลงกักเก็บนํ้า สรางกระบวนการมีสวนรวมจากประชาชนใหเสนอโครงการ
แกปญ
 หาเรื่องนํ้าที่มาจากความตองการในพื้นที่ อปท. ควรมีบทบาทสําคัญในการปองกันและแกปญหาภัยพิบัติ เชน
ออกเทศบัญญัติในการจัดสรรงบประมาณแกปญหาภัยพิบัติ การอบรมสรางความรูดานภัยพิบัติ ควบคุมการกอสราง
ในพื้นที่ตามมาตรฐานวิศวกรรมเพื่อความปลอดภัย
2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 21 – 22 สิงหาคม 2557 จัดที่จังหวัดอุดรธานี เนนสาระหลัก
ในเรื่องการสงเสริมเกษตรอินทรียและเรื่องการพัฒนาการคาชายแดน
(1) การสงเสริมเกษตรอินทรีย ที่ประชุมเสนอแนวทางขับเคลื่อนฯ ที่มีลําดับความสําคัญสูง
โดยในระดับตนนํ้า ใหมีการพัฒนาฐานขอมูลเกษตรอินทรีย ทั้งในดานการผลิต ตัวเกษตรกร และพื้นที่การเพาะปลูก
สงเสริมความรูใหกับเกษตรกร พัฒนาทัศนคติ แนวคิดสูเกษตรอินทรีย สงเสริมการผลิตเกษตรอินทรียเขาสูมาตรฐาน
สากล กลางนํา้ สงเสริมใหสหกรณเขามาชวยเหลือเรือ่ งสถานทีใ่ นการแปรรูป ควบคูก บั การพัฒนาโรงสีใหไดมาตรฐาน
จัดใหมีกองทุนหมุนเวียนเพื่อการแปรรูปและเก็บรักษาผลผลิตเกษตรอินทรีย รวมทั้งการดูแลใหมีการตรวจรับรอง
ใหเปนไปตามมาตรฐานเพื่อการสงออก ปลายนํ้า สนับสนุนใหมีหนวยงานกลางรวบรวมขอมูลการตลาดสินคา
เกษตรอินทรียท เี่ ปนระบบ ประชาสัมพันธรณรงคสรางความตระหนักรูถ งึ ประโยชนของการบริโภคสินคาเกษตรอินทรีย
อยางจริงจัง ทั้งในเรื่องผลดีตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม เพิ่มชองทางการตลาดสินคาเกษตรอินทรียใหมากขึ้น
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(2) การพัฒนาการคาชายแดน ทีป่ ระชุมเสนอแนวทางขับเคลือ่ นฯ ทีม่ ลี าํ ดับความสําคัญสูง โดยควร
พัฒนาระบบสนับสนุนการคาชายแดนใหกับพื้นที่ที่จะเอื้อตอการคาชายแดนอยางเหมาะสม เชน การสรางสะพาน
แหงที่ 5 ที่จังหวัดบึงกาฬ ควรดําเนินการขยายโครงขายการคมนาคมขนสงสินคาและผูโดยสารใหมีการเชื่อมโยงกับ
ประเทศเพือ่ นบาน เขตเศรษฐกิจพิเศษจะตองใหความสําคัญตอการวางผังเมืองเพือ่ รองรับการขยายตัวของเมือง และ
แกไขปญหาดานมลพิษในอนาคต พัฒนาหวงโซอุปทานอุตสาหกรรมสีเขียวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบาน สงเสริม
ใหมีการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกิดขึ้นอยางมีคุณภาพเพื่อสรางความโดดเดนของอัตลักษณภาคอีสาน
3) ภาคใต วันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2557 จัดที่จังหวัดภูเก็ต เนนสาระหลักในเรื่องการสงเสริม
การทองเที่ยวเชื่อมโยงฝงอันดามันและอาวไทย ที่ประชุมเห็นรวมกันวา (1) การทองเที่ยวที่เชื่อมโยงฝงอันดามันและ
อาวไทยเปนการทองเที่ยวที่ตองใชระยะเวลาเที่ยวนาน จึงตองเนนกลุมนักทองเที่ยวที่มีคุณภาพสูงใหกลับมาเที่ยว
เพราะนักทองเที่ยวกลุมนี้มีการศึกษาดี มีกําลังซื้อและมีรูปแบบการทองเที่ยวที่ใชระยะเวลาเที่ยวนาน การดึงดูด
นักทองเที่ยวคุณภาพใหเขามามากขึ้น ตองมุงพัฒนาดานอุปทาน (Supply Side) สงเสริมการทองเที่ยวแบบ Around
South เชื่อมโยง 2 ฝง สงเสริมการลงทุนรวมกันระหวางผูประกอบการสองฝง (Business Partnership) พัฒนาระบบ
คมนาคมขนสงและการสื่อสารระหวางฝงอาวไทยกับอันดามันใหไดมาตรฐานและมีความปลอดภัย (2) เรื่องที่จะตอง
ดําเนินการโดยเร็ว (เรงดวน) ไดแก การจัดทําขอมูลความตองการของนักทองเที่ยว อาทิ ความตองการเดินทาง
ทองเทีย่ วจากจังหวัดใดไปจังหวัดใด ระยะเวลาพักนานเทาใด ตองการกิจกรรมการทองเทีย่ วแบบใด เพือ่ ใชเปนแนวทาง
กําหนดโปรแกรมการทองเทีย่ วรองรับความตองการของนักทองเทีย่ วไดอยางถูกตอง และ การจัดตัง้ กลไกเพือ่ มาดูแล
ใหการทองเที่ยวที่เชื่อมโยงฝงอันดามันและอาวไทยขับเคลื่อนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนรูปธรรมและมีการ
บูรณาการทํางานรวมกัน ในลักษณะ 4 P (Public, Private, Partnership and People)
4) ภาคกลาง วันที่ 28 – 29 สิงหาคม 2557 จัดที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เนนสาระหลักในเรื่อง
การสงเสริมเกษตรปลอดภัยและการสงเสริมการทองเที่ยว
(1) การสงเสริมเกษตรปลอดภัย ที่ประชุมเห็นวาเปนยุทธศาสตรสําคัญของประเทศ เปนสิ่งที่
ประเทศไทยควรมีคืออาหารปลอดภัยทั้งประเทศ โดยมีแนวทางสําคัญ 2 ประการที่ตองเรงดําเนินการ ไดแก
(1) การสรางความเขาใจใหผูบริโภคตระหนักถึงเรื่องอาหารปลอดภัย (2) การสรางความแตกตางในตัวสินคา กรณี
สินคาปลอดภัยจะตองมีการสรางแบรนด (Brand) สินคาอยางชัดเจน มีมาตรฐานของสินคาและมีการตรวจสอบ
ยืนยันวาสินคาเปนไปตามมาตรฐาน Q ตลอดเวลา ซึ่งจะชวยสรางความเชื่อมั่นใหกับผูบริโภค
(2) การสงเสริมการทองเทีย่ วภาคกลาง ทีป่ ระชุมเห็นวา ภาคกลางมีจดุ เดนทีก่ ารคมนาคมสะดวก
เมื่อเขาสู AEC ควรตองรวมมือกับจังหวัดในภาคกลาง ภาคตางๆ และประเทศเพื่อนบาน เพื่อดึงนักทองเที่ยวเขามา
สิ่งที่จะใหความสําคัญคือการขายความเปนไทย ซึ่งเปนจุดขายของประเทศซึ่งประเทศอื่นไมมี
ทัง้ นี้ สศช. จะนําแนวทาง/มาตรการขับเคลือ่ นประเด็นการพัฒนาสําคัญจากทีป่ ระชุมไปประสานและผลักดัน
ตอเพือ่ สรางความสําเร็จของการพัฒนาอยางเปนรูปธรรมรวมกับผูม หี นาทีเ่ กีย่ วของทัง้ ในระดับนโยบายและระดับปฏิบตั ิ
รวมถึงใชเปนสวนหนึ่งของการจัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ตอไป
2. การจัดทําสือ่ ประชาสัมพันธสรางความรูค วามเขาใจการขับเคลือ่ นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 สูก ารปฏิบตั ิ
สศช. ได จั ด จ า งบริ ษั ท เอกชนดํ า เนิ น การผลิ ต และเผยแพร ส ารคดี สั้ น ทางโทรทั ศ น ความยาว
3 นาที มีกําหนดออกอากาศในรายการ Good life ทางสถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 5 ในวันเสาร-อาทิตย

97

รายงานประจําป 2557

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

เวลาประมาณ 07.20 – 07.40 น. ในชวงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ 2558 ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อประชาสัมพันธสราง
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 สูสาธารณชนในวงกวาง โดยนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ
ความกาวหนาของการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ในระยะที่ผานมา และผลการผลักดันประเด็นการพัฒนา
สําคัญภายใตแผนฯ ที่เห็นผลในทางปฏิบัติผานกรณีตัวอยางตางๆ นอกจากนี้ จะดําเนินการสํารวจความคิดเห็น
เพื่อประเมินระดับความรูและความพึงพอใจของประชาชนจากการรับชมสารคดีสั้นดังกลาวและประเมินพฤติกรรม
การรับสือ่ ทีน่ าํ เสนอเกีย่ วกับการพัฒนาประเทศของประชาชนสําหรับใชกาํ หนดแนวทางการประชาสัมพันธระยะตอไป
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การวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร
การวางแผนและขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร ประกอบด ว ย การวางแผน
ยุ ท ธศาสตร ได แ ก การประชุ ม สุ ด ยอดผู  นํ า แผนงานความร ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ
ในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง 6 ประเทศ ครั้งที่ 5 ความกาวหนาการดําเนินการแผนงานการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝาย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ในรอบป 2557
การวางแผนยุ ท ธศาสตร ด  า นการเกษตร การวางแผนยุ ท ธศาสตร ด  า น
ทรั พ ยากรธรรมชาติ การวางแผนยุ ท ธศาสตร ด  า นสิ่ ง แวดล อ ม การขั บ เคลื่ อ น
ยุทธศาสตร ไดแก การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูภาคสวนตางๆ
โครงการศึ ก ษาพื้ น ที่ เ พื่ อ จั ด ทํ า แนวทางการพั ฒ นาศั ก ยภาพการค า การลงทุ น
และการท อ งเที่ ย วตามเส น ทางความเชื่ อ มโยงโครงข า ยคมนาคมในภู มิ ภ าคอาเซี ย น
การจัดทําแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศ
การสนั บ สนุ น โครงการพั ฒ นาท า เรื อ นํ้ า ลึ ก และนิ ค มอุ ต สาหกรรมทวาย แนวทาง
การพั ฒ นานํ้ า พุ ร  อ นธรรมชาติ เ พื่ อ ส ง เสริ ม ให เ ป น แหล ง ท อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพ
ของประเทศ รางกรอบแนวคิดแผนประชากรในการพัฒนาประเทศระยะยาว 20 ป
การขับเคลื่อนยุทธศาสตรดานการเกษตรและดานทรัพยากรธรรมชาติ การขับเคลื่อน
แนวคิดการจายคาตอบแทนการใหบริการของระบบนิเวศ การขับเคลื่อนการพัฒนา
การผลิ ต ภาคเกษตรอย า งยั่ ง ยื น ในพื้ น ที่ ภ าคเหนื อ การพั ฒ นาภาคใต ใ นช ว ง
ครึ่ ง แผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 11 การติ ด ตามประเมิ น ผลการประยุ ก ต ใ ช ป รั ช ญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ในชวง 2 ปแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 การติดตาม
ประเมิ น ผลขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาเกษตรปลอดภั ย ในพื้ น ที่ ภ าคกลาง การติ ด ตาม
ประเมิ น ผลการขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาการท อ งเที่ ย วของภาคกลาง และโครงการ
เสริมสรางประสิทธิภาพความสัมพันธระหวางสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น
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ผลการปฏิบัติราชการที่สําคัญของ สศช.
การวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร
การวางแผนยุทธศาสตร
การประชุมสุดยอดผูนํา แผนงานความรวมมือทางเศรษฐกิจ
ในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง 6 ประเทศ ครั้งที่ 5

รัฐบาลไทย โดยมีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) เปนหนวยงาน
รับผิดชอบ รวมกับธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) จัดการประชุมสุดยอดผูนําแผนงาน
ความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง 6 ประเทศ ครั้งที่ 5 ในระหวางวันที่ 19-20 ธันวาคม 2557
ณ โรงแรมแชงกรี ลา กรุงเทพมหานคร

ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้นลง พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงขาวแกสื่อมวลชนวา
ผลการประชุมในวันนี้ ถือไดวารัฐบาลไทยประสบความสําเร็จอยางดียิ่ง ในการเปนเจาภาพการประชุมนานาชาติ
ระดับสุดยอดผูนําครั้งแรกของรัฐบาล
โดยในการจัดประชุมครั้งนี้รัฐบาลไทยไดรับเกียรติอยางสูงจากทานผูนําทุกประเทศ GMS ที่ไดเขารวม
ประชุมอยางพรอมเพรียงกัน ไดแก สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีแหงราชอาณาจักรกัมพูชา
นายหลี่ เคอเฉียง นายกรัฐมนตรีแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน นายทองสิง ทํามะวง นายกรัฐมนตรีแหงสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว นายเต็ง เสง ประธานาธิบดีสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร และนายเหวียน เติ๊น สุง
นายกรัฐมนตรีแหงสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และนายทาเกฮิโกะ นากาโอะ ประธานธนาคารพัฒนาเอเชีย
ซึง่ เปนองคกรหุน สวนการพัฒนาของ GMS และบุคคลสําคัญเขารวมประชุม อันประกอบดวย รัฐมนตรีประจําแผนงาน
GMS และรัฐมนตรีอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เจาหนาที่อาวุโส GMS องคกรหุนสวนการพัฒนาตางๆ บุคคลสําคัญในภาคธุรกิจ
และเอกชน GMS ตลอดจนตัวแทนเยาวชนอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง โดยมีผูเขารวมการประชุมประมาณ 1,200 คน
การประชุมสุดยอดผูนํา ครั้งที่ 5 นี้ ไดจัดขึ้นภายใตหัวขอหลัก (Theme) ของการประชุม คือ “ความมุงมั่น
ลดความเหลื่อมลํ้าเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง” ซึ่งสะทอนถึงความสนใจเปนพิเศษของ
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ผูนํา GMS และภาคีการพัฒนาที่จะใชหารือเปนหลักในการประชุมสุดยอดผูนําแตละครั้ง ซึ่งไดมีการรับรอง
แถลงการณรวมระดับผูนํา 6 ประเทศลุมแมนํ้าโขง ครั้งที่ 5 (Joint Summit Declaration: JSD) ที่ไดสะทอนถึง
ผลการประชุมหารือทั้งหมด โดยมีสาระสําคัญดังนี้

1. ผู  นํ า ประเทศ GMS แสดงความชื่ น ชมในความร ว มมื อ อย า งต อ เนื่ อ งของประเทศสมาชิ ก ทั้ ง
6 ประเทศ นับแตการประชุมสุดยอดผูนําแผนงานความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง 6 ประเทศ
ครั้งที่ 4 เมื่อป 2554
2. ผูนําประเทศ GMS แสดงความชื่นชมตอความกาวหนาการดําเนินงานในการเชื่อมโยงโครงสราง
พืน้ ฐานตางๆ ไดแก (1) สาขาคมนาคม การเชือ่ มตอตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต โดยสะพานมิตรภาพไทย-ลาว
แหงที่ 4 (หวยทราย–เชียงของ) และเตรียมขยายการเชื่อมตอแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตกไปยังประเทศ
เมียนมา รวมถึงรวมกันผลักดันการดําเนินงานภายใตตามความตกลงการขนสงขามพรมแดนในอนุภมู ภิ าคลุม แมนาํ้ โขง
(Cross Border Transport Agreement: CBTA) (2) สาขาพลังงาน อยูระหวางการพิจารณาสถานที่ตั้งของ
ศูนยประสานงานการซื้อขายไฟฟาระหวางประเทศสมาชิกในอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง (Regional Power Coordination
Centre: RPCC) และ (3) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มุงเนนการเชื่อมโยงระบบเคเบิลใยแกวนําแสง
เพื่อเชื่อมตอสายสัญญาณระหวางประเทศสมาชิก พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชนบท และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
3. นอกจากนี้ ผูน าํ ประเทศ GMS ยังรับทราบในความกาวหนาการดําเนินงานการพัฒนาดานกฎระเบียบตางๆ
ไดแก (1) สาขาการอํานวยความสะดวกทางการคาและคมนาคมขนสง รวมกันผลักดันขอตกลงดานการขนสง
ทั้งในระดับทวิภาคีและไตรภาคี อาทิเชน ขอตกลงสามฝาย ลาว-ไทย-เวียดนาม ในการขยายขอบเขตการคมนาคม
ขนสงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ อีกทั้งรวมผลักดันการดําเนินงานภายใตความตกลง CBTA ดวยกัน (2) สาขาเกษตร
มุงเนนการรวมบริหารจัดการคุณภาพอาหารจากการเกษตร พัฒนาสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน (3) สาขา
การทองเที่ยว มุงพัฒนาความเชื่อมโยงทางโครงสรางพื้นฐานและลดขั้นตอนในการตรวจลงตรา และรวมกันผลักดัน
ให ศู น ย ป ระสานการท อ งเที่ ย วของอนุ ภู มิ ภ าคลุ  ม แม นํ้ า โขง (Mekong
Tourism Coordinating Office: MTCO) มีสถานะเปนองคกรระหวาง
ประเทศ (4) สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย มุงอํานวยความสะดวกการ
เคลื่อนยายแรงงานมีฝมือ และเสริมสรางความสามารถในการแขงขันของ
แรงงานใน GMS และจัดการและปองกันการแพรระบาดของโรคติดตอ
ขามพรมแดน และ (5) สาขาสิ่งแวดลอม ใหความสําคัญกับการเสริมสราง
และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเปนปจจัยหลักที่สงผลตอความมั่นคงทาง
อาหาร นํ้ า และพลั ง งานใน GMS ร ว มให ค วามสํ า คั ญ ในประเด็ น การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน GMS และใหความสําคัญกับการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
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4. ผูนําประเทศ GMS ยังไดตระหนักถึงขอทาทายการพัฒนาตางๆ อาทิ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ทางกายภาพยังไมสมบูรณและไมไดมาตรฐาน คาใชจายในการขนสงสินคาขามพรมแดนยังคงสูงและแตกตางกันมาก
พิธกี ารศุลกากรที่ซับซอนและใชเวลามาก และสนับสนุนภาคเอกชนใหมีบทบาทที่โดดเดนขึ้น มีการสรางความเขมแข็ง
ใหธุรกิจ SMEs ใหสามารถเขาถึงหวงโซมูลคาทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก รวมถึงผูนําไดเรียกรองใหประเทศ
สมาชิกรวมกันดําเนินงานภายใตความตกลง CBTA ใหสามารถเกิดผลเปนรูปธรรม
5. ผูนําประเทศ GMS มีความมุงมั่นรวมกันในการพัฒนาอนุภูมิภาค GMS อยางยั่งยืน เพื่อความเจริญ
รุงเรืองในอนาคต โดยมีวิสัยทัศนรวมกัน คือ (1) มุงมั่นพัฒนาแผนงานโครงการภายใตแผนปฏิบัติการกรอบการลงทุน
ในภูมิภาค (Regional Investment Framework - Implementation Plan: RIF-IP) ใหเกิดผลสําเร็จเปนรูปธรรม
(2) รวมพัฒนาแนวเสนทางคมนาคมใน GMS เปนแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ยั่งยืน (3) รวมขจัดอุปสรรคดานกฎระเบียบ
การคมนาคมขนสงขามพรมแดน เพื่ออํานวยความสะดวกการเคลื่อนยายยานพาหนะ สินคา และคน (4) สนับสนุนตอ
การจัดตั้งกลไกการดําเนินงานใน GMS อาทิเชน GMRA และ RPCC (4) รวมดําเนินงานภายใตการเวทีหารือการพัฒนา
แนวระเบียงเศรษฐกิจ (Economic Corridor Forum: ECF) โดยมีเวทีหารือในระดับผูวาราชการจังหวัด (Governor’s
Forum) ควบคูกนั ไปดวย (5) มุง สงเสริมใหภาคเอกชนเปนตัวจักรขับเคลื่อนหลักในการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจ
และ (6) รวมดําเนินงานใหสอดคลองกันทั้งในระดับคณะทํางาน และกรอบความรวมมืออื่นในภูมิภาค เชน อาเซียน
อาเซียน-จีน และอาเซียนบวกสาม
ทั้งนี้ การประชุมสุดยอดผูนําแผนงานความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง 6 ประเทศ
ครั้งตอไป กําหนดจะจัดขึ้นอีกในป 2560 โดยประเทศเวียดนามเปนเจาภาพจัดการประชุม

ความกาวหนาการดําเนินการแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝาย
อินโดนีเซีย- มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ในรอบป 2557

แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝาย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand
Growth Triangle: IMT-GT) ซึ่งกอตั้งมานับแตป 2536 ไดดําเนินงานมาอยางตอเนื่องถึง 21 ป โดยในรอบป 2557
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดรับมอบหมายจาก
นายกรัฐมนตรีใหปฏิบัติหนาที่แทน (Special Envoy) ในฐานะหัวหนาคณะผูแทนไทยพรอมทั้งปฏิบัติหนาที่ประธาน
การประชุ ม ระดั บ ผู  นํ า ครั้ ง ที่ 8 แผนงาน IMT-GT
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2557 ณ กรุงเนปยิดอ สาธารณรัฐ
แหงสหภาพเมียนมาร ในโอกาสการประชุมระดับสุดยอด
ผูนําอาเซียน ครั้งที่ 24 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
โดยประธานาธิบดีอินโดนิเซียไดมอบหมายใหนายฮัตตา
ราจาซา รัฐมนตรีวา การกระทรวงประสานกิจการเศรษฐกิจ
เปนผูแทนและนายกรัฐมนตรีมาเลเซียไดมอบหมายให
ดาโตะชรี มุสตาฟา โมฮัมเหม็ด รัฐมนตรีวาการกระทรวง
การคาตางประเทศและอุตสาหกรรมเปนผูแทน โดยมี
นายสตีเฟน กรอฟ รองประธานธนาคารพัฒนาเอเชีย
และนายเล เลือง มินห เลขาธิการอาเซียน เขารวมประชุม
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ในการประชุ ม ดั ง กล า ว นายปรเมธี
วิ ม ลศิ ริ รองเลขาธิ ก ารคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซึ่งได
รั บ มอบหมายให ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ แ ทนรั ฐ มนตรี
ประจํ า แผนงาน IMT-GT ได ร ายงานความ
กาวหนาผลการดําเนินงานแผนงาน ในรอบป
2556-2557 ตอผูนํา พรอมทั้งขอเสนอแนะแนว
ทางการขับเคลื่อนแผนงานในป 2557-2558
โดยผูนําไดเห็นชอบรายงานความกาวหนาซึ่งได
แสดงให เ ห็ น ว า แผนงาน IMT-GT ได ช  ว ย
ยกระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ปริมาณการคา การลงทุนและการทองเที่ยว ซึ่งเปนผลจากความรวมมือในทั้ง
6 สาขาความรวมมือ เปนผลใหเศรษฐกิจในพื้นที่แผนงาน IMT-GT มีความเขมแข็งและเติบโตในระดับที่ใกลเคียง
คาเฉลี่ยระดับประเทศ
นอกจากนี้ผูนําสามประเทศยังไดมีขอสั่งการที่สําคัญโดยมอบหมายใหรัฐมนตรี IMT-GT และหนวยงาน
ที่เกี่ยวของทบทวนผลสัมฤทธิ์อยางตอเนื่องจากการดําเนินแผนงานครบ 20 ป และเรงขับเคลื่อนโครงการตามแผน
ดําเนินงานระยะหาปแผนที่ 2 (IMT-GT Implementation Blueprint 2012-2016) โดยเฉพาะโครงการโดดเดน
(IMT-GT Signature Projects) ไดแก การพัฒนาเมืองสีเขียว การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดน
เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบาน การเปดสายการเดินเรือเฟอรรี่ ขนสงสินคาและผูโดยสารระหวางทาเรือเบลาวันปนัง-ตรัง และ โครงการเรงดวนเพื่อความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาค (Priority Connectivity Projects) เชน
การพัฒนาดานศุลกากรสะเดาแหงใหม การพัฒนาดานศุลกากรปาดังเบซาร การพัฒนาทาเรือนาเกลือ จังหวัดตรัง
การพัฒนาศูนยกระจายสินคาทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช พรอมทั้งดําเนินการทบทวนกลางแผนเพื่อกําหนด
ทิศทางการดําเนินการในระยะครึ่งหลังของแผนและใชคูมือการจัดทําโครงการ IMT-GT เปนกรอบการพิจารณา
แผนงานโครงการใหมๆ ในทั้ง 6 สาขาความรวมมือ เนนยํ้าบทบาทของผูวาราชการจังหวัดและมุขมนตรีในการ
ริเริ่มโครงการ ใชแนวทางการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนเปนกรอบการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ที่เกี่ยวของรวมทั้งการปรับปรุงกฎระเบียบเพื่ออํานวยความสะดวกในการใชโครงสรางพื้นฐานอยางเต็มประสิทธิภาพ
เนนยํ้าโครงการที่บทบาทสําคัญในการสรางความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและแสดงความผูกพันที่จะสนับสนุนขอเสนอ
เพื่อเสริมสรางการพัฒนาเศรษฐกิจจากภาคเอกชนซึ่งไดแกสภาธุรกิจ IMT-GT พรอมทั้งการดําเนินงานรวมกับ
ธนาคารพัฒนาเอเชียในฐานะหุนสวนการพัฒนาของแผนงาน IMT-GT
ภายหลังการประชุมระดับผูนํา สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดเปน
เจาภาพจัดการประชุมเพื่อขับเคลื่อนตามขอสั่งการของผูนําจากการประชุมระดับผูนํา ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 13-15
สิงหาคม 2557 ณ กรุงเทพมหานคร ซึ่งหนวยงานภาครัฐทั้งจากสวนกลางและสวนภูมิภาค ทั้งรัฐและจังหวัดจาก
สามประเทศ พรอมทัง้ สภาธุรกิจ IMT-GT ไดรว มหารือแนวทางการขับเคลือ่ นตามขอสัง่ การของผูน าํ พรอมทัง้ ไดเตรียม
การในดานสารัตถะสําหรับการดําเนินการทบทวนระยะกลางของแผนระยะหาปแผนที่ 2 โดยที่ประชุมระดับ
เจาหนาที่อาวุโส ครั้งพิเศษ ซึ่งมีนายปรเมธี วิมลศิริ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติเปนประธานการประชุมเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557 ไดเห็นชอบผลการประชุม
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ตอมาสาธารณรัฐอินโดนีเซียยังไดเปนเจาภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 20 การประชุมระดับ
รัฐมนตรีอยางไมเปนทางการ ครัง้ ที่ 3 การประชุมระดับมุขมนตรีและผูว า ราชการจังหวัด ครัง้ ที่ 11 และการประชุม
ระดับเจาหนาทีอ่ าวุโส ครัง้ ที่ 21 ระหวางวันที่ 12-14 กันยายน 2557 ณ เมืองบันดาอาเจห จังหวัดอาเจห สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย โดยนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคมและเลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดรับมอบหมายใหเปนรัฐมนตรีประจําแผนงาน IMT-GT และหัวหนาคณะ
ผูแ ทนไทย โดยประธานทีป่ ระชุมและหัวหนาคณะฝายอินโดนีเซีย ไดแก นายไครุล ตันจุง รัฐมนตรีวา การกระทรวง
ประสานกิจการเศรษฐกิจ อินโดนีเซีย และหัวหนาคณะฝายมาเลเซีย ไดแก ดาโตะซรี อับดุล วาฮิด โอมาร รัฐมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ซึง่ ทีป่ ระชุมไดตดิ ตามความกาวหนาการขับเคลือ่ นตามขอสัง่ การของผูน าํ และมอบหมาย
นโยบายในการเรงรัดใหเกิดประสิทธิภาพของแผนงาน เชน การเรงดําเนินการโครงการทีส่ รางผลอยางรวดเร็ว (Quick
Win Projects) พรอมทั้งโครงการที่สรางผลกระทบอยางกวางขวาง (High Impact Projects) โดยดําเนินงาน
ใหรวดเร็วแบบภาคธุรกิจ (Just Do It) และไดเห็นชอบขอเสนอจากที่ประชุมระดับเจาหนาที่อาวุโส ซึ่งฝายไทยมี
นายปรเมธี วิมลศิริ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนหัวหนาคณะ รวมทั้ง
ขอเสนอจากทีป่ ระชุมระดับมุขมนตรี และผูว า ราชการจังหวัด ซึง่ ฝายไทยมีนายไมตรี อินทุสตุ ผูว า ราชการจังหวัดภูเก็ต
เปนหัวหนาคณะ ซึ่งฝายไทยเสนอใหทุกประเทศเรงรัดการจัดตั้งสํานักงานฝายเลขานุการของกรอบการประชุม
มุขมนตรีและผูว า ราชการจังหวัด ซึง่ ไทยไดจดั ตัง้ แลวที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร หาดใหญ

การวางแผนยุทธศาสตรดานการเกษตร

1. แนวทางการดําเนินนโยบายดานขาว
สศช. ไดจัดทําแนวทางการดําเนินนโยบายดานขาว เสนอหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ
เพื่อประกอบการพิจารณาดําเนินนโยบายดานขาว โดยไดศึกษาสถานการณขาวในปจจุบัน พบวา ประสิทธิภาพการ
ผลิตขาวไทยตํ่ากวาคูแขง ตนทุนการผลิตสูง คุณภาพขาวไทยมีแนวโนมตกตํ่า ราคาขาวที่เกษตรกรขายไดถูกกําหนด
โดยราคาข า วในตลาดโลกที่ มี ค วามผั น ผวน มี คู  แข ง ในการส ง ออกข า วเพิ่ ม ขึ้ น และตลาดโลกมี ค วามต อ งการ
ขาวคุณภาพมากขึ้น การดําเนินนโยบายดานขาว ภาครัฐควรใหความสําคัญกับการดําเนินนโยบายเพื่อใหเกิดผล
อยางยัง่ ยืนโดยเนนการพัฒนาเชือ่ มโยงกันตัง้ แตการผลิตจนถึงการตลาด โดยดานการผลิต ไดแก 1) ลดตนทุนการผลิต
โดยสงเสริมใหมีการพึ่งพาตนเอง สงเสริมเทคโนโลยีการจัดการในไรนาที่เหมาะสม 2) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ
ผลผลิตตอไร โดยจัดทําระบบฐานขอมูลและแผนที่ที่เกี่ยวของ สนับสนุนองคความรูที่เกี่ยวของ สงเสริมใหเกิด
การเชื่อมโยงระหวางผลผลิตในพื้นที่กับโรงงานแปรรูปและตลาดในพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับเพาะปลูกขาว เปนตน
3) สงเสริมการวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรมแบบมีสวนรวม โดยวิจัยพันธุขาวที่ใหผลผลิตตอไรสูง และพัฒนาความรู
ที่เกี่ยวของกับการใชเทคโนโลยี และ 4) พัฒนาองคกรเกษตรกรใหมีความเขมแข็งอยางจริงจัง โดยสงเสริมการ
รวมกลุมเกษตรกรผานระบบสหกรณ สําหรับดานการตลาด ไดแก 1) พัฒนาระบบปองกันและลดผลกระทบ
จากความผันผวนดานราคาและผลผลิต โดยพัฒนาตลาดซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนา (AFET) และการประกันภัยขาว
2) เชื่อมโยงการผลิตใหสอดคลองกับความตองการของตลาด แยกตามตลาดขาวสาร 3) สงเสริมและสรางเอกลักษณ
ขาวไทย และ 4) เพิ่มมูลคาและสรางนวัตกรรมใหกับขาวไทย โดยเนนตอบสนองความตองการของผูบริโภค
ในตลาดที่คาดวาจะเติบโตสูง สวนดานสวัสดิการชาวนา ควรใหความสําคัญกับการบริหารจัดการกองทุนขาว
โดยเสริมสรางความเขมแข็งและความสามารถในการพึ่งตนเองและการแขงขันของขาวไทยทั้งระบบไดอยางแทจริง
และยั่งยืน และกองทุนสวัสดิการชาวนา โดยเผยแพรและประชาสัมพันธขอมูลขาวสารใหชาวนาไดรับทราบ
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อยางตอเนื่องและทั่วถึง ทั้งนี้ หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติไดใหความเห็นชอบ และใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
ยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติตอไป
2. มาตรการแกไขปญหายางพาราอยางยั่งยืน
สศช. ไดจัดทํามาตรการแกไขปญหายางพาราอยางยั่งยืน เสนอหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ
เพื่อประกอบการพิจารณาดําเนินนโยบายดานยางพารา โดยไดประมวลสถานการณยางพาราของไทย พบวา ผลผลิต
ยางพาราโลกอยูในภาวะอุปทานสวนเกิน โดยประเทศไทยตองพึ่งพาตลาดสงออกในรูปของสินคาขั้นตนเปนหลัก
คิดเปนรอยละ 80 ของผลผลิตยางทั้งหมด และมีความตองการใชในประเทศเพียงรอยละ 12 รวมทั้งสต็อกยางพารา
ยังเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ประกอบกับความผันผวนของราคานํ้ามันดิบในตลาดโลก และภาวะเศรษฐกิจโลก ทําใหราคา
ยางแผนดิบปรับตัวลดลงอยางตอเนื่อง ตั้งแตป 2553 จนถึง ปจจุบนั
การดําเนินมาตรการแกไขปญหายางพาราอยางยั่งยืน ควรดําเนินการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
โดยในระยะสั้น ควรเนนการบริหารจัดการสต็อกยางพาราโดยไมสงผลกระทบตอเสถียรภาพราคายาง การแสวงหา
ชองทางการตลาดของสินคายางพารา และการวิจัยและพัฒนาศักยภาพของผลิตภัณฑยางพาราที่มีอยูใหมีคุณภาพ
และมาตรฐานสอดคลองกับความตองการของตลาด เชน ผลิตภัณฑถุงมือยาง อุปกรณและวัสดุทางการแพทย
ยางลอยานยนต เปนตน สวนในระยะยาว ควรใหความสําคัญกับการควบคุมปริมาณและคุณภาพอุปทานยางพารา
การวิจัยและพัฒนาเพื่อการตอยอดสูการขยายการผลิตในอุตสาหกรรมปลายนํ้าที่มีมูลคาเพิ่มสูงขึ้น การสงเสริม
การใชยางภายในประเทศและพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑยางพาราใหม เพื่อสามารถใชทดแทนวัสดุสังเคราะหอื่นๆ
เชน พลาสติก ฟองนํ้า เหล็ก เปนตน และตอยอดสูการผลิตเปนวัสดุเครื่องใชที่มีมูลคาสูง เชน เฟอรนิเจอร อวัยวะ
เทียม เปนตน การพัฒนาบุคลากรดานยางพาราใหสอดคลองกับความตองการของอุตสาหกรรมยางพารา และการ
สนับสนุนกรอบความรวมมือระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน เชน โครงการ Rubber Corridor เปนตน เพื่อสนับสนุน
อุตสาหกรรมยางพาราอยางครบวงจรในพื้นที่เปาหมายไดอยางเปนรูปธรรม เปนตน ทั้งนี้ หัวหนาคณะรักษา
ความสงบแหงชาติ ไดแจงขอเสนอตามมาตรการฯ ดังกลาว ใหหนวยงานที่เกี่ยวของรับทราบเพื่อพิจารณาดําเนินการ
ในทุกมิติ ตอไป

การวางแผนยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติ

1. แนวทางการบริหารจัดการที่ดินของประเทศไทย
สศช. ไดจัดทําแนวทางการบริหารจัดการที่ดินของประเทศไทยถึงหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ
เมื่ อ เดื อ นสิ ง หาคม 2557 ซึ่ ง เป น เรื่ อ งที่ รั ฐ บาลให ค วามสํ า คั ญ และเป น ส ว นหนึ่ ง ของยุ ท ธศาสตร ก ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนภายใตแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 โดยจากการวิเคราะหพบวา ปญหา
การบริหารจัดการที่ดินของประเทศไทยที่สําคัญมี 3 ดาน ดังนี้ 1) ปญหาการจัดสรรที่ดินแกผูยากไร ซึ่งมีสาเหตุหลัก
มาจากความยากจนและความเหลื่อมลํ้า ที่ผานมารัฐเคยจัดสรรที่ดินให แตเกษตรกรไมสามารถรักษาที่ดินนั้นไวได
มีการซื้อขายเปลี่ยนมือ จึงมีการขยายพื้นที่บุกรุกอยางตอเนื่อง 2) ปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ โดยเฉพาะพื้นที่
ปาตนนํา้ ซึง่ สงผลกระทบตอระบบนิเวศและเสีย่ งตอภัยพิบตั ิ มีขอ ขัดแยงเรือ่ งแนวเขตทีด่ นิ ของรัฐ และการพิสจู นสทิ ธิ
การถือครองที่ดิน และ 3) ปญหาการบริหารจัดการ ขาดนโยบายที่ชัดเจนตอเนื่อง ขาดการบูรณาการแกไขปญหา
ที่ดินในภาพรวม และมีปญหาการบังคับใชกฎหมาย รวมทั้งขาดกลไกภาษีเพื่อกระจายการถือครองที่ดิน
ทั้งนี้ สศช. ไดจัดทําขอเสนอแนวทางเพื่อขับเคลื่อนและบูรณาการแกไขปญหาที่ดิน ทั้งในระยะเรงดวน
และระยะยาวที่สําคัญ ดังนี้ ระยะเรงดวน ประกอบดวย 1) จัดสรรที่ดินใหแกเกษตรกรผูยากไรผานกลไกการใหสิทธิ
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

รวมในการจัดการที่ดินของชุมชน (ดําเนินงานตอเนื่องเรื่องโฉนดชุมชน) และการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (แกไข
ปญหาการเขาถือครองที่ดิน ส.ป.ก. โดยไมถูกตองของกลุมอิทธิพลตางๆ และจัดรูปแปลงที่ดินจํานวน 2.65 ลานไร
ใหแลวเสร็จ) 2) ขับเคลื่อนการดําเนินงานสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน โดยใหสถาบันบริหารจัดการที่ดิน
ทําการศึกษาและกําหนดรูปแบบธนาคารที่ดินที่เหมาะสม 3) จัดทําแนวเขตที่ดินของรัฐใหชัดเจนและเปนแนวเสน
เดียวกัน (ใชหลักเกณฑตามขอเสนอของคณะกรรมการเพื่อปรับปรุงเขตพื้นที่ปาไม 2549) และจัดทํารูปแปลงที่ดิน
ของรัฐใหครบถวนทุกแปลงเพื่อปองกันการออกโฉนดทับซอน และ 4) จัดทําฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการ
(Clearing House) โดยทําการขึ้นทะเบียน ตรวจสอบ คัดกรองคุณสมบัติ และจัดระเบียบในการรับการจัดสรรที่ดิน
ระยะยาว ประกอบดวย 1) ทบทวนโครงสรางการบริหารจัดการที่ดินในภาพรวม เพื่อใหการดําเนินงานมี
ประสิทธิภาพ เกิดความตอเนือ่ ง และเปนไปในทิศทางเดียวกัน 2) เรงรัดกระบวนการพิสจู นสทิ ธิการถือครองทีด่ นิ ในเขต
ทีด่ นิ ของรัฐ ซึง่ มีการถือครองทําประโยชนโดยเพิม่ กําลังเจาหนาทีแ่ ละงบประมาณใหเพียงพอ 3) จัดทําภาษีทดี่ นิ อัตรา
กาวหนาเพือ่ กระจายการถือครองทีด่ นิ และ 4) พัฒนาระบบฐานขอมูลการถือครองทีด่ นิ ใหเปนปจจุบนั ทันตอสถานการณ
เพือ่ ใชเปนเครือ่ งมือในการบริหารจัดการทีด่ นิ ของประเทศตอไป

การวางแผนยุทธศาสตรดานสิ่งแวดลอม

1. แนวทางการบริหารจัดการขยะของประเทศ
สศช. ไดประมวลสถานการณการบริหารจัดการขยะของประเทศ พรอมขอเสนอแนะแนวทางการ
บริหารจัดการขยะอยางยั่งยืนของประเทศ เสนอตอหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ (หน.คสช.) เพื่อพิจารณา
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2557 ซึ่งพบวา การบริหารจัดการขยะของประเทศที่ผานมายังไมมีประสิทธิภาพ ขาดการ
แกไขปญหาอยางครบวงจรตั้งแตตนทางถึงปลายทางอัตราการผลิตขยะของประชากรมีแนวโนมสูงขึ้นทุกป รวมถึง
ยังไมมีกฏหมายและมาตรการที่ชัดเจนรองรับการลดปริมาณขยะ จนกอใหเกิดปญหาตางๆ ที่สงผลกระทบตอสุขภาพ
อนามัยชีวิตความเปนอยูของประชาชนที่อาศัยอยูในบริเวณใกลเคียงอยางมาก และยังกอใหเกิดปญหามลพิษตอ
สิ่งแวดลอมดวย ดังนั้น เพื่อใหการบริหารจัดการขยะของประเทศเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงควรใหความสําคัญ
ตั้งแตการกําหนดกรอบแนวคิดหลัก การวางแนวทางบริหารจัดการขยะ และกระบวนการไปสูการปฏิบัติอยางเปน
รูปธรรม
แนวคิ ด หลั ก การบริ ห ารจั ด การขยะในอนาคต โดยมุ  ง สู  ก ารจั ด การที่ ยั่ ง ยื น และเป น สั ง คม
รีไซเคิล แกปญหาที่ตนทางระบบเพิ่มความรับผิดชอบแกผูผลิตและผูบริโภคในการลดการสรางขยะใชเทคโนโลยีมาก
ขึ้นเพื่อแทนการฝงกลบโดยเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมไมซับซอนและลงทุนสูงเกินไป รวมทั้งพัฒนาและสราง
ระเบียบวินัยของคนไทย โดยใหความสําคัญกับการสรางความรู การสรางจิตสํานึก และการสรางเครือขาย เพื่อการมี
สวนรวมในการบริหารจัดการขยะ
แนวทางการบริ ห ารจั ด การขยะ โดยให ค วามสํ า คั ญ กั บ การลดปริ ม าณขยะ (Demand Side
Management – DSM) ทุกประเภท สงเสริมการนําขยะกลับมาใชประโยชนใหมเพื่อสรางเศรษฐกิจชุมชน สรางงาน
สรางอาชีพ และสรางรายไดเพิ่มประสิทธิภาพในการกําจัดขยะเชนพัฒนาระบบฐานขอมูลขยะมูลฝอย ฟนฟูระบบ
ฝ ง กลบขยะเดิ ม เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด การขยะอั น ตรายจากอุ ต สาหกรรม สร า งความรู  ความเข า ใจ
ความตระหนัก และการสรางวินัยในโรงเรียน รวมทั้งสรางเครือขาย เพื่อสรางการมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
ขยะตั้งแตในระดับชุมชนถึงระดับประเทศ และสงเสริมและเชื่อมโยงบทบาทของจังหวัดในการจัดการขยะเพื่อการ
บูรณาการภารกิจของทุกกระทรวงในการบริหารจัดการขยะในระดับพื้นที่ โดยกําหนดไวในยุทธศาสตรจังหวัดและ
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ตัวชี้วัด (KPI) ของจังหวัด
แนวทางสูการปฏิบัติ ควรกําหนดใหการบริหารจัดการขยะเปนวาระสําคัญของประเทศ และเปน
นโยบายเร ง ด ว นของรั ฐ บาล สํ า หรั บ การดํ า เนิ น งานควรแบ ง เป น 2 ระยะ คื อ ระยะสั้ น เน น การดํ า เนิ น การ
เพื่อแกปญหาเรงดวน อาทิ เรงสํารวจสถานที่ทิ้งขยะทั่วประเทศใหมีการดําเนินการใหถูกตอง ติดตามตรวจสอบ
เฝาระวัง และเพิ่มประสิทธิภาพระบบกํากับการขนสง (Manifest system) ระยะปานกลางและระยะยาว
ใหหนวยงานระดับกระทรวงจัดทําแผนแมบทการบริหารจัดการขยะของประเทศ โดยครอบคลุมแนวทางและ
มาตรการจัดการขยะในทุกขั้นตอนเพื่อใหมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย จัดระบบการรีไซเคิลขยะและ
สนับสนุนการลงทุนเพื่อจัดการขยะอยางครบวงจร ตั้งแตตนทางถึงปลายทาง กระจายทุกภูมิภาค ผลักดันมาตรการ
ทางภาษี และคาธรรมเนียม เสริมสรางความรู และระเบียบวินัยแกสังคม รวมทั้งปรับปรุงแกไขกฎ ระเบียบ
กฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวของ เพื่อนําไปสูการปฏิบัติที่สัมฤทธิ์ผลตอไป ทั้งนี้ หัวหนาคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ ไดเห็นชอบตามที่ สศช. เสนอ และใหสวนราชการที่รับผิดชอบเรื่องขยะโดยตรงนําไปสูการปฏิบัติที่เปน
รูปธรรมทั้งแผนงาน โครงการและงบประมาณโดยเรงดวนในพื้นที่ชุมชนเมืองใหดําเนินการเปนลําดับแรก รวมทั้ง
กทม. โดยใหมีโครงการนํารองเกิดขึ้นในป 2557 กอนบางสวน
2. แนวทางการสงเสริมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับการผลิตสารทดแทนสารไฮโดรคลอโรฟลูโอโร
คารบอน (HCFCs) เพื่อลดการปลอยกาซเรือนกระจก
สืบเนือ่ งจากมติคณะรักษาความสงบแหงชาติ เมือ่ วันที่ 24 มิถนุ ายน 2557 เห็นชอบขอตกลงรับความชวยเหลือ
แบบใหเปลาสําหรับโครงการ ลดและเลิกใชสารไฮโดรโรฟลูโอโรคารบอน (HCFC Phase Out Project) เพื่อสนับสนุน
การดําเนินงานของประเทศตามพันธกรณีพิธีสารมอนทรีออล ที่กําหนดใหประเทศกําลังพัฒนาตองเลิกผลิตและเลิก
ใชสาร HCFCs ภายในป 2573 และมอบหมายใหหัวหนาฝายเศรษฐกิจ นําความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไปพิจารณารวมกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ ในการสงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับการผลิตสารทดแทนสาร HCFCs สศช. จึงไดศึกษา
รวบรวมขอมูลและจัดทําความเห็นและขอเสนอในการสงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับการผลิต
สารทดแทนสาร HCFCs เสนอหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ โดยจากการศึกษา พบวา สารไฮโดรคลอโร
ฟลูโอโรคารบอน (HCFCs) เปนสารทําความเย็นที่จัดเปนกาซเรือนกระจกที่มีคาศักยภาพทําใหเกิดภาวะโลกรอนสูง
และยังเปนสารที่มีคุณสมบัติทําลายชั้นบรรยากาศโอโซนใชในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและทําความเย็น และ
อุตสาหกรรมโฟม
ดังนั้น ประเทศไทย จึงควรกําหนดแนวทางสงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับการผลิต
สารทดแทนสาร HCFCs โดยใหความสําคัญกับ การสงเสริมอุตสาหกรรมผลิตสารทดแทน HCFCs อยางเปนระบบ
โดยพิจารณาทางเลือกของเทคโนโลยี และสารทําความเย็นทดแทนที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ที่มีคาการทําลายโอโซน
และมีคาศักยภาพทําใหโลกรอนตํ่า ที่มีความเหมาะสม เปนไปได และคุมคาในการลงทุน เพื่อภาครัฐพิจารณาสงเสริม
การลงทุนในอุตสาหกรรมผลิตสารทดแทนดังกลาว การสงเสริมอุตสาหกรรมสารทดแทนในชวงแรกอาจตองนํา
เขาเทคโนโลยีจากตางประเทศ หนวยงานที่เกี่ยวของควรวิจัยและพัฒนาสารทดแทนใหเกิดประสิทธิภาพในการนํา
มาใช สามารถลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และเปนไปตามขอกําหนดของพิธีสารฯ ตอไป มีมาตรการจูงใจ
ทางการเงินและภาษี โดยการลดหยอนภาษีสําหรับอุตสาหกรรมผลิตสารทดแทน รวมทั้งผลิตภัณฑที่ใชสารทดแทน
ที่มีคาการทําลายโอโซนเปนศูนย และมีคาศักยภาพทําใหโลกรอนตํ่า สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงสายการผลิต
ในอุตสาหกรรมปรับอากาศและทําความเย็น(RAC) โดยควรมีการนํารองการใชเทคโนโลยีที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
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ในอุตสาหกรรมปรับอากาศและทําความเย็น (Green RAC) กับผูใชรายใหญ รวมทั้งการสนับสนุนเสริมสรางศักยภาพ
ทางดานเทคนิคการถายทอดความรูและเทคโนโลยีการผลิต อบรมผูผลิตและผูบริการใหสามารถใชและบํารุงรักษา
เขาใจระบบและผลิตภัณฑ Green RAC ปรับปรุงกฎระเบียบใหครอบคลุมมาตรฐานความปลอดภัยขั้นตํ่าสําหรับ
สารทดแทนดังกลาว ตั้งแตในกระบวนการผลิต การจัดเก็บ การใชงาน และการขนสง และการไดรับสัมผัสสาร
และเรงรัดใหมีหนวยงานกลางในการบูรณาการการจัดทําระบบและฐานขอมูลสารเคมีกลาง ตามแผนยุทธศาสตร
การจัดการสารเคมีแหงชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2555-2564) เพื่อใชในการวางแผนการบริหารจัดการสารเคมีของ
ประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ไดเห็นชอบตามที่ สศช. เสนอ และแจงให
ทุกฝายที่เกี่ยวของทราบเพื่อดําเนินการตอไป เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร

การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูภาคสวนตางๆ
สศช. มุงขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในภาคสวนตางๆ อยางเขมขนตอเนื่อง
โดยการสรางองคความรู การบริหารจัดการความรู การถอดบทเรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อขยายเครือขาย
การสื่อสารสาธารณะ และสนับสนุนการบูรณาการการดําเนินงานระหวาง ภาคสวน โดยรวมกับภาคีเครือขาย
ไดแก มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (มพพ.) และ สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ภาคธุรกิจเอกชน วุฒิอาสาธนาคารสมอง โดยผลการดําเนินงานในแตละ
ภาคสวน มีดังนี้
1. ดานชุมชนทองถิ่น สงเสริมการนําใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งในการดํารงชีวิตประจําวันและ
การปฏิบัติงาน ตามบริบทของแตละพื้นที่ ผานการดําเนินโครงการ “การพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชนบนฐานปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น” ทั้งนี้ ในป2555 – 2557 มี อปท.จํานวน 11 แหง เขารวม
ขับเคลื่อนและบูรณาการการนําใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูชุมชนทองถิ่นในทุกมิติ สงผลใหเกิดศูนยการเรียนรู
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีความพรอมในการสรางองคความรูและขยายผล 11 แหง แหลงเรียนรู 104 แหง
เกิดวิทยากรประจําแหลงเรียนรู 663 คน ครอบครัวตนแบบ 3,878 ครัวเรือน องคกรเครือขายที่นําใชปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ 28 องคกร รวมถึงผูนําการเปลี่ยนแปลง 549 คน ตลอดจนชุดความรูที่เกิดจากการปฏิบัติ
จริงของศูนยการเรียนรูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในแตละ อปท. นอกจากนี้ยังมี อปท. อีก 19 แหง ที่ไดลงนามใน
ขอตกลงรวมที่จะรวมขับเคลื่อนและบูรณาการการนําใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูชุมชนทองถิ่น ซึ่งการดําเนิน
โครงการกําหนดแลวเสร็จในป 2558
2 ดานเด็กและเยาวชน มีเปาหมายปรับเปลี่ยน เด็กและเยาวชนสูการมีพฤติกรรมอยูอยางพอเพียง
ผานการดําเนินงาน 2 โครงการ คือ โครงการเพิ่มศักยภาพแกนนําสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดในการขับเคลื่อน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการมีสุขภาวะที่ดีในกลุมเด็กและเยาวชน และ โครงการการขับเคลื่อนประยุกตใช
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูกลุมเด็กและเยาวชน ซึ่งสงผลใหเด็กและเยาวชนมีความรู ความเขาใจ และสามารถ
นํ า หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งไปเป น หลั ก คิ ด หลั ก ปฏิ บั ติ ใ นการดํ า เนิ น ชี วิ ต ประจํ า วั น และการทํ า งาน
มากยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถสรางแกนนํารวมเปนเครือขายขับเคลื่อนขยายผลการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในกลุมสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด 30 คน มีสื่อการเรียนรูสําหรับเยาวชนเรื่อง “กระตุกตอมคิด ชีวิต
พอเพียง” และเกิดเครือขายใน กลุมเด็กและเยาวชนพอเพียงเพิ่มขึ้น 200 คน เครือขายสถานศึกษาทั้งระดับ
ขั้นพื้นฐานในสายสามัญ-สายอาชีพ และอุดมศึกษามากกวา 60 แหง และมีชุดความรูและนวัตกรรมจากการถอด
รูปแบบตัวอยางโครงการนําใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากการจัดทําของเด็กและเยาวชน 28 รูปแบบ
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3. ดานธุรกิจเอกชน รวมกับ 7 องคกรธุรกิจ ไดแก เอสซีจี บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) บริษัท โตชิบา
ไทยแลนด จํากัด บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน) บริษัท บางจาก ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) บริษัท ซีพี ออลล
จํากัด (มหาชน) และกลุมมิตรผล ขับเคลื่อนการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในองคกรและขยายสู
ธุรกิจเครือขายในหวงโซอุปทาน 35 แหง ใหนําใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารธุรกิจ โดยมีแผนการ
ดําเนินงาน 3 ป (มิ.ย. 2556 – มิ.ย. 2559) สําหรับการดําเนินงานในปแรกมีความกาวหนา คือ องคกรธุรกิจทั้ง
7 องคกรไดจดั ทําแผนการดําเนินงาน ( Deployment plan) ของแตละองคกร การจัดประชุมสรางความรูค วามเขาใจ
แกผูบริหาร/ผูประกอบการของธุรกิจเครือขายใหตระหนักถึงความสําคัญและประโยชน ตลอดจนวิธีการประยุกตนํา
ใชปรัชญาฯ ในแตละองคกรธุรกิจ มีการสรางพัฒนาเครื่องมือและกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนตามบริบทของแตละ
องคกรในธุรกิจเครือขาย เชน แผนการผลิตสําหรับชาวไรออย ของกลุมมิตรผล จรรยาบรรณการทําธุรกิจกับธุรกิจ
คูคาของบริษัทเอสซีจี รวมถึงการเขาไปเปนพี่เลี้ยง/ที่ปรึกษาของธุรกิจเครือขายโดยบริษัทโตชิบา และบริษัท
บางจากฯ เปนตน นอกจากนั้นยังมีโครงการสงเสริมพัฒนาบุคลากรภายในองคกรทุกระดับใหมีความรูความเขาใจ
ในหลักปรัชญาฯ อยางถองแท ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมอยางตอเนื่อง เพื่อสามารถนําไปประยุกตใชในการ
ประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิตระดับปจเจกและครอบครัวตอไป

โครงการศึกษาพื้นที่เพื่อจัดทําแนวทางการพัฒนาศักยภาพการคา การลงทุน
และการทองเที่ยว ตามเสนทางความเชื่อมโยงโครงขายคมนาคมในภูมิภาคอาเซียน

สศช. ไดจดั ทําโครงการศึกษาพืน้ ทีเ่ พือ่ จัดทําแนวทางการพัฒนาศักยภาพการคา การลงทุน และการทองเทีย่ ว
ตามเสนทางความเชื่อมโยงโครงขายคมนาคมในภูมิภาคอาเซียน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหศักยภาพและ
ขีดความสามารถในการแขงขันดานการคา การลงทุน และการทองเที่ยวของไทยและพื้นที่เชื่อมโยง และนําเสนอ
แนวทางการพัฒนาดานการคา การลงทุน และการทองเที่ยวใหเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ รองรับการเติบโต
ของโครงขายคมนาคมในภูมิภาคอาเซียน ซึ่ง สศช. กําหนดขอบเขตการศึกษา จํานวน 2 เสนทาง ประกอบดวย
(1) แนวพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต เสนทาง R3A เริ่มจากอําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ผานดานเชียงของ
เขาสูเมืองหวยทราย แขวงบอแกว แขวงหลวงนํ้าทา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) บอเต็น
เชียงรุง คุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน และ (2) แนวพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก เสนทาง R9-R1
เริม่ จากจังหวัดมุกดาหาร เมืองไกสอนพมวิหาร แขวงสะหวันนะเขต ลาวบาว เว ดานัง ฮอยอัน หวุงเตา ถึงนครโฮจิมนิ ห
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยดําเนินการลงพื้นที่สํารวจพื้นที่เปาหมาย และประชุมหารือรวมกับหนวยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ตลอดจนการสัมภาษณพูดคุยกับผูประกอบในพื้นที่ รวมทั้งจัดประชุมกลุมยอย
ในพื้นที่จงั หวัดเชียงราย จังหวัดมุกดาหาร และในสวนกลาง เพื่อระดมความเห็นจากภาคสวนที่เกี่ยวของ
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จากการวิเคราะหศักยภาพและความพรอมดานการคา การลงทุน และการทองเที่ยว พบวา มีปญหาและ
อุปสรรคที่ตองพัฒนาในประเด็นที่สําคัญ เชน (1) ความพรอมในการพัฒนาเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
(2) ความพรอมดานโครงสรางพื้นฐานระบบคมนาคมขนสง และระบบสาธารณูปการ (3) กฎ ระเบียบ ขอบังคับที่ไม
เอื้ออํานวยตอการสงเสริมธุรกรรมทางการคา (4) ขาดการพัฒนาแหลงทองเที่ยวและธุรกิจเชื่อมโยง (5) ขาดการ
พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานและธุรกิจเชื่อมโยงตลอดแนวเสนทาง (6) ขาดการทําการตลาด (Marketing)
(7) เสนทางการสัญจรยังไมไดรับการพัฒนาเทาที่ควรสภาพผิวการจราจรทรุดโทรม และไมมีเสนทางรองรับ
การทองเที่ยว และ (8) กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการเดินทางขามพรมแดนยังขาดความคลองตัวโดยเฉพาะ
กฎระเบียบดานการคมนาคมขนสง ฯลฯ

ทั้งนี้ ผลการศึกษาสามารถนําไปสู ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ที่สําคัญ คือ 1) การเตรียมความพรอมให
ประเทศเป น ศู น ย ก ลางภู มิ ภ าค และ 2) การปรั บ ปรุ ง กฎระเบี ย บและข อ จํ า กั ด ด า นการค า การลงทุ น และ
การทองเที่ยวใหสอดคลองเปนมาตรฐานเดียวกันตลอดเสนทางอาเซียน โดยในระยะเรงดวน เชน การเรงรัดจัดตั้ง
เขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงของและมุกดาหาร การเรงรัดการจัดทําผังเมืองของพื้นที่อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
และจังหวัดมุกดาหาร การเรงปรับปรุงแกไขกฎระเบียบทางการคาและขอจํากัดในประเทศ รวมทั้งขั้นตอนพิธีการ
ผานแดนของคนและสินคา และการจํากัดปริมาณเงินเขา-ออกประเทศ รวมทั้งเรงรัดการเจรจาแบบพหุภาคีกับ
ประเทศเพื่อนบานในประเด็นที่เปนขอจํากัดเรื่องกฎระเบียบ พิธีการผาน/ขามแดนของคนและสินคา รวมทั้งระบบ
ประกันภัย ฯลฯ และในระยะปานกลาง เชน การจัดระบบโครงสรางพื้นฐาน โลจิสติกส สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ รองรับการลงทุนและการทองเที่ยว รวมทั้งพัฒนาเสนทางสายรองเพื่อแกปญหาความแออัด
ในสายหลัก และการเชื่อมโยงขอมูลของศูนยบริการขอมูลกับหนวยงานตางๆ เพื่ออํานวยความสะดวกในการเขาถึง
ขอมูลขาวสาร online ฯลฯ

การจัดทําแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศ
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560)

สศช. ในฐานะหนวยงานบูรณาการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศไทย ฉบับที่ 2
(พ.ศ.2556-2560) โดยการดําเนินการอยูในความรับผิดชอบของ สวค. ไดจัดใหมีการประชุมหารือการเตรียมการ
จัดทําแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตรฯ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2556 และเชิญหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งหนวยงาน
หลักและหนวยงานสนับสนุนระดับกระทรวงและภาคเอกชนตามแผนยุทธศาสตรฯ รวม 22 หนวยงาน เพื่อชี้แจง
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ทําความเขาใจรวมกันในสาระของแผนยุทธศาสตรฯ และพิจารณากําหนดกรอบแนวทางการแปลงแผนสูการปฏิบัติ
รวมทั้งแนวทางการจัดทําแผนงาน/โครงการในการพัฒนาขับเคลื่อน ยุทธศาสตรโลจิสติกส พรอมกําหนดตัวชี้วัดที่
สามารถวัดผลการดําเนินการตามแผนและขั้นตอนการติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรฯ
ผลการดําเนินการ สศช. ไดกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาแผนงาน/โครงการที่สอดคลองกับยุทธศาสตรฯ
และดําเนินการประสาน กลั่นกรอง และบูรณาการแผนงาน/โครงการในภาพรวมรวมกับหนวยงานรับผิดชอบ
ในแตละยุทธศาสตร พรอมจัดทําแผนปฏิบตั กิ ารตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศ ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2556-2560) แลวเสร็จ และนําเสนอคณะกรรมการ กบส. พิจารณาในการประชุมเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557
และมี ม ติ เ ห็ น ชอบหลั ก การของแผนปฏิ บั ติ ก ารตามแผนยุ ท ธศาสตร ฯ โดยให ป รั บ กรอบระยะเวลาของแผน
ยุทธศาสตรฯ จากป 2556-2560 เปน 2556-2559 เพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 11 พรอมทั้งมอบหมายหนวยงานที่เกี่ยวของ ติดตามและประเมินผลการดําเนินการ ระหวางป 2556-2558
พรอมจัดเตรียมแผนงาน/โครงการในป 2559 ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโลจิสติกส

การจัดทํารายงานโลจิสติกสของประเทศไทยประจําป 2556

การประมาณการสัดสวนตนทุนโลจิสติกสตอ GDP ในป 2556 มีแนวโนมลดลงเหลือ รอยละ 14.0 โดยตนทุน
คาขนสงสินคายังมีสัดสวนรอยละ 7.4 ขณะที่ตนทุนการเก็บรักษาสินคาคงคลังลดลงเหลือรอยละ 5.3 เนื่องจาก
ผูประกอบการมีระบบบริหารจัดการดานสินคาคงคลังที่มีประสิทธิภาพ และอัตราดอกเบี้ยเงินกูที่มีแนวโนมลดลง
สําหรับ GDP ป 2556 ในราคาประจําป มีแนวโนมขยายตัวรอยละ 4.6 เปนผลจากการชะลอตัวของอุปสงคใน
ประเทศ
การเปรียบเทียบแนวโนมตนทุนโลจิสติกสของตางประเทศ ป 2556 ตนทุนโลจิสติกสตอ GDP ของ
สหรัฐอเมริกามีสดั สวนเทากับรอยละ 8.3 ตอ GDP ลดลงจากป 2555 ซึง่ อยูท รี่ อ ยละ 8.5 โดยมูลคาตนทุนโลจิสติกส
รวมประมาณ 1.39 ลานลานดอลลารสหรัฐ เพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 2.3 จากป 2555 เปนผลจากการขยายตัว
ของเศรษฐกิจ และในชวงป 2554 – 2556 ตนทุนโลจิสติกสตอ GDP ของไทยกับของสหรัฐอเมริกามีแนวโนมลดลง
ไปในทิศทางเดียวกัน สวนหนึ่งเปนผลจากการขยายตัวของเศรษฐกิจในแตละประเทศโดยองคประกอบหลักที่สงผล
ใหสัดสวนตนทุนโลจิสติกสตอ GDP ลดลง สําหรับประเทศไทยมาจากสัดสวนตนทุนการเก็บรักษาสินคาคงคลังตอ
GDP สําหรับสหรัฐอเมริกา ไดแก ตนทุนคาขนสงสินคาในสัดสวนของมูลคาตนทุนการขนสงทางถนนที่ลดลงเมื่อ
เปรียบเทียบกับตนทุนการขนสงทางอื่น

การสนับสนุนโครงการพัฒนาทาเรือ
นํ้าลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวาย

รั ฐ บาลไทยได ร  ว มมื อ กั บ รั ฐ บาล
เมี ย นมาร ใ นการสนั บ สนุ น โครงการพั ฒ นาเขต
เศรษฐกิ จ พิ เ ศษทวาย (Dawei Special
Economic Zone: DSEZ) ของสาธารณรัฐแหง
สหภาพเมี ย นมาร อ ย า งต อ เนื่ อ งจนถึ ง รั ฐ บาล
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รายงานประจําป 2557

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ปจจุบนั โดยนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา) พรอมดวยรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร)
และรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม (นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ) ไดเขาเยี่ยมคารวะประธานาธิบดีเมียนมาร
(นายเต็ง เสง) เมือ่ วันที่ 9 ตุลาคม 2557 ณ นครเนปดอว สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร และหารือทวิภาคีแบบเต็ม
คณะ โดยฝายไทยยืนยันความพรอมและยินดีใหการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย
ของเมียนมารอยางตอเนื่อง และขอใหรัฐบาลเมียนมารสนับสนุนและอํานวยความสะดวกแกภาคเอกชนไทยที่มารวม
ลงทุนในโครงการ ซี่งทั้งประธานาธิบดีเมียนมารและนายก
รัฐมนตรีไทยเห็นชอบรวมกันทีจ่ ะเรงรัดและเดินหนาโครงการนี้
ตอเนือ่ ง
ในการนี้ สศช. ไดรับมอบหมายใหเปนหนวยงาน
หลั ก ในการประสานความร ว มมื อ ระหว า งภาครั ฐ ทั้ ง สอง
ประเทศ ภายใตกลไกคณะกรรมการรวมระหวางไทย-เมียนมาร
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่
เกีย่ วของ จํานวน 2 ชุด ดังนี้
1. คณะกรรมการรวมระดับสูงระหวางไทย-เมียนมาร (Myanmar-Thailand Joint High-level
Committee: JHC) มีรองนายกรัฐมนตรี (หมอมราชวงศปรีดิยาธร เทวกุล) เปนประธานรวมฝายไทย และ
รองประธานาธิบดีเมียนมาร (นายญาณ ทุน) เปนประธานรวมฝายเมียนมาร โดยคณะ JHC ทําหนาที่เปนกลไกระดับ
นโยบาย มี สศช. และกระทรวงการตางประเทศ เปนกรรมการและฝายเลขานุการรวม
2. คณะกรรมการประสานงานร ว มระหว า งไทย-เมี ย นมาร (Myanmar-Thailand Joint
Coordinating Committee: JCC) มีรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคมและเลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ) เปนประธานรวมฝายไทย และรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงแรงงาน การจางงาน และความมั่นคงทางสังคมแหงเมียนมาร (นายเอ มิ้นท) เปนประธานรวมฝายเมียนมาร
โดยคณะ JCC ทําหนาที่เปนกลไกระดับบริหารจัดการ มี สศช. และกระทรวงการตางประเทศ เปนกรรมการและฝาย
เลขานุการรวม
นอกจากนี้ สศช. ยังรวมสนับสนุนในฐานะที่ปรึกษาและติดตามการดําเนินงานของภาคเอกชน คือ บริษัท
ทวาย เอสอีแซด ดีเวลลอปเมนท จํากัด ซึ่งเปนนิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicle: SPV) ที่ไทยและ
เมียนมารรวมลงทุนในสัดสวนที่เทากันผานสํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน(องคการ
มหาชน) (สพพ.) สําหรับฝายไทย และกรมความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ (Foreign Economic
Relations Department: FERD)
สําหรับฝายเมียนมาร การดําเนินงานที่สําคัญของ SPV คือ การจัดจางที่ปรึกษาเพื่อดําเนินกระบวนการ
คัดเลือกผูรับสัมปทานการพัฒนาโครงการระยะแรก (Project Management Officer for the Initial Phase
Development) ซึ่งทํางานรวมกับหนวยงานบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย (DSEZ Authority) ในการกําหนด
ขอบเขตการพัฒนาโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายระยะแรกประกอบดวย 1) ถนน 2 ชองจราจรเชื่อมโยงโครงการ
ทวายกับชายแดนไทย-เมียนมารที่บานพุนํ้ารอน จ.กาญจนบุรี 2) ทาเรือขนาดเล็ก 3) นิคมอุตสาหกรรมระยะแรก
4) ที่พักอาศัย 5) อางเก็บนํ้าขนาดเล็ก และ 6) ระบบโทรคมนาคมพื้นฐาน ซึ่งคาดวาจะสามารถลงนามในสัญญา
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สัมปทานโครงการระยะแรก พรอมทั้งเริ่มกอสรางโครงการระยะแรกไดภายในป 2557 การดําเนินการขั้นตอไป สศช.
และรั ฐ บาลไทยจะมุ  ง เน น การวางแผนพั ฒ นาพื้ น ที่ เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษทวายแบบครบวงจร (Full Phase
Development) ครอบคลุมการกอสรางทาเรือนํ้าลึก การพัฒนานิคมอุตสาหกรรม การพัฒนาระบบไฟฟา ระบบ
โทรศัพทพื้นฐาน ระบบนํ้าใชและการบําบัดนํ้าเสีย รวมทั้งการพัฒนาถนนเชื่อมโยงจากโครงการทวายสูประเทศไทย
บริเวณจุดผานแดนถาวรบานพุนํ้ารอน กาญจนบุรี พรอมทั้งทางรถไฟ ระบบทอและสายสงไฟฟา

แนวทางการพัฒนานํ้าพุรอนธรรมชาติเพื่อสงเสริมใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดดําเนินการศึกษาเพื่อจัดทําแนวทางการ
พัฒนานํ้าพุรอนธรรมชาติเพื่อสงเสริมใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศขึ้น โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้
1) เพือ่ ศึกษาสํารวจ วิเคราะหขอ มูล สถานการณ ศักยภาพ แหลงทองเทีย่ วนํา้ พุรอ นธรรมชาติของประเทศ 2) กําหนด
ขอบเขตพื้นที่หมูบานนํ้าพุรอนและเมืองสปาใหชัดเจน และดําเนินการสํารวจศึกษาเพื่อคัดเลือกแหลงทองเที่ยว
นํา้ พุรอ นธรรมชาติของประเทศใหเปนหมูบ า นนํา้ พุรอ น และเมืองสปาตนแบบ เพือ่ กําหนดแนวทางการพัฒนาใหเปนรูปธรรม
ตอไป และ 3) จัดทําขอเสนอกรอบแนวทางการพัฒนาแหลงทองเที่ยวนํ้าพุรอนธรรมชาติ เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานใน
การกําหนดแนวทางการสงเสริมแหลงทองเที่ยวนํ้าพุรอนที่มีศักยภาพ เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพที่
สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและทิศทางการพัฒนาตามกรอบแนวทางการพัฒนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่ 11
สศช. รวมกับสโมสรนํ้าพุรอนไทย ไดทําการสํารวจแหลงทองเที่ยวนํ้าพุรอนที่มีศักยภาพทั้งที่ไดรับการ
พัฒนาแลวและยังไมไดรับการพัฒนาในพื้นที่ของภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต ประกอบดวย ภาคใต 3 จังหวัด
ไดแก จังหวัดระนอง พังงา และกระบี่ เมื่อวันที่ 15-18 กุมภาพันธ 2557 ภาคกลาง 2 จังหวัด ไดแก จังหวัด
กาญจนบุรี และราชบุรี เมื่อวันที่ 9–10 เมษายน 2557 และภาคเหนือ 3 จังหวัด ไดแก จังหวัดเชียงราย เชียงใหม
และลําปาง เมื่อวันที่ 3–6 มิถุนายน 2557 ตามลําดับ พรอมหารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ในพื้นที่เกี่ยวกับสถานการณการทองเที่ยว หลักเกณฑที่ใชในการคัดเลือกแหลงนํ้าพุรอนที่มีศักยภาพ ขอเสนอแหลง
ทองเที่ยวนํ้าพุรอนที่เปน “หมูบานนํ้าพุรอน” และ “เมืองสปาตนแบบ” และขอเสนอแนวทางการพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวนํ้าพุรอนธรรมชาติ เพื่อนํามาประมวลและจัดทําแนวทางการพัฒนาแหลงทองเที่ยวนํ้าพุรอนธรรมชาติ
เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศ และเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 สํานักงานฯ ไดจัดประชุม
เชิงปฏิบตั กิ าร (workshop) เพือ่ หารือรวมกับกับหนวยงานทีเ่ กีย่ วของทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนในสวนกลางและในสวน
ของทองถิ่น เพื่อใหไดขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตอรายงานแนวทางการพัฒนาแหลงนํ้าพุรอนธรรมชาติ เพื่อสงเสริม
ใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศ เพื่อนําไปประมวลและจัดทํารายงานการศึกษาแนวทางการพัฒนา
แหลงทองเที่ยวนํ้าพุรอนธรรมชาติที่มีศักยภาพของประเทศใหมีความสมบูรณและครบถวนเปนไปในทิศทางเดียวกัน
ทัง้ นีผ้ ลการศึกษานําไปสู ขอเสนอแนวทางการพัฒนาแหลงทองเทีย่ วนํา้ พุรอ น โดยแบงตามศักยภาพ ดังนี้
1) แหลงทองเทีย่ วนํา้ พุรอ น Natural Hot Spring Park บริหารจัดการโดยภาครัฐ ประกอบดวย มาตรการจํากัดปริมาณ
นักทองเทีย่ วใหเหมาะสมกับศักยภาพในการรองรับการทองเทีย่ ว และการบูรณาการการบริหารจัดการ และ 2) แหลง
ทองเที่ยวนํ้าพุรอนที่มีกิจกรรมเชิงธุรกิจ โดยการบริหารจัดการโดยภาคเอกชนหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประกอบดวย การบริหารจัดการในเชิงธุรกิจ และยกระดับมาตรฐานการจัดการแหลงทองเทีย่ วนํา้ พุรอ นและพัฒนาบุคลากร
และการบริการตอเนือ่ งจากนํา้ พุรอ น
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

รางกรอบแนวคิดแผนประชากรในการพัฒนาประเทศระยะยาว 20 ป

สศช. ได เ สนอ ร า งแผนประชากรในการพั ฒ นาประเทศระยะยาว 20 ป (พ.ศ. 2558-2577)
ตอคณะกรรมการ สศช. เมื่อวันจันทรที่ 1 กันยายน 2557 ซึ่งคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบในหลักการ โดยให สศช.
เสนอเปนรางกรอบแนวคิดแผนประชากรในการพัฒนาประเทศระยะยาว 20 ป ตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
ใหความเห็นชอบ และมอบหมายให สศช.ดําเนินการจัดทํารายละเอียดรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป
กรอบแนวคิดการจัดทําแผนประชากรดังกลาว อยูภายใตบริบทการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรของ
ประเทศไทยที่มีวัยเด็กและวัยแรงงานลดลง ขณะที่ผูสูงอายุเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง อันมีผลกระทบตอศักยภาพ
ความเจริญเติบโตของประเทศ ความมั่นคงทางการเงินของประชากร และความอยูเย็นเปนสุขของครอบครัวไทย
โดยมียทุ ธศาสตรการพัฒนาประชากร ประกอบดวย 3 ยุทธศาสตร ไดแก 1) การเพิม่ ศักยภาพประชากรไทยให
สนับสนุนตอการเจริญเติบโตของประเทศทีเ่ พียงพอ โดย การพัฒนากําลังแรงงานทีม่ อี ยูใ หเพียงพอตอการขับเคลือ่ น
การเจริญเติบโตของประเทศ การพัฒนาทักษะ (Skill) และสมรรถนะ (Competency) ประชากรไทยใหมีศักยภาพ
ทีส่ งู ขึน้ และการพัฒนาดานการเรียนรู (Knowledge) เพือ่ ใหประชากรไทยสามารถเพิม่ ศักยภาพในการผลิตสินคาและ
บริการที่สรางมูลคาไดมากขึ้น 2) การสรางความมั่นคงทางการเงินและหลักประกันทางสังคมใหกับประชากร
โดยการสงเสริมใหประชากรไทยมีระบบความมั่นคงทางการเงินและหลักประกันทางรายไดของวัยแรงงานทั้งในระบบ
และนอกระบบ การพัฒนาบทบาทภาครัฐในการดูแลความมั่นคงทางรายไดของผูสูงอายุใหสามารถดํารงชีวิตไดอยาง
เพียงพอในยามชราภาพจนถึงวันสิ้นอายุขัย และการบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคที่เอื้อตอการสงเสริมความมั่นคง
ของเงินออม ทรัพยสนิ และบํานาญใหเปนหลักประกันทีม่ นั่ คงของผูส งู อายุ และ 3) การสรางความอยูดีมีสุขใหกับ
ครอบครัวไทย โดยการรักษาระดับอัตราเจริญพันธุไ มใหตาํ่ กวา 1.6 เนนสรางความสมดุลระหวางการทํางาน การสราง
ครอบครัว และการมีบตุ ร การสนับสนุนใหประชากรสามารถทํางานและดูแลบุตรใหมคี ณ
ุ ภาพ และการบรรเทาปญหา
ความยากจนในเด็กและผูสูงอายุ เพื่อสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมใหกับครอบครัวที่ยากจนสามารถ
ดํารงชีวติ ใหอยูด มี สี ขุ และพึง่ ตนเองได

การขับเคลื่อนยุทธศาสตรดานการเกษตร

1. การจัดทําแผนบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning)
การพัฒนาภาคเกษตรในชวงที่ผานมา พบปญหาหลายประการที่กระทบตอรายไดและความเปนอยู
ของเกษตรกรไทย ทั้งประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรตํ่า ตนทุนการผลิตสูง รวมถึงปญหาราคาสินคาเกษตรผันผวน
ซึ่งที่ผานมามาตรการชวยเหลือเกษตรกรสวนใหญเปนการแกไขปญหาในระยะสั้น เชน การรับจํานําผลผลิต
การแทรกแซงตลาด เปนตน ในขณะที่การแกไขปญหาในเชิงโครงสรางเพื่อมุงชวยเหลือเกษตรกรและผูบริโภค
ในระยะยาวยังมีจํากัด จึงจําเปนตองมีแนวทางการบริหารจัดการเสถียรภาพราคาสินคาเกษตรอยางบูรณาการและ
ยั่งยืน
ในชวง 2 ปที่ผานมา สศช. ไดรับมอบหมายจากรัฐบาลใหผลักดันแนวคิดการบริหารจัดการพื้นที่
เกษตรกรรม (Zoning) ซึ่งเปนเครื่องมือหนึ่งในการบริหารจัดการที่ดินใหเกิดประโยชน สอดคลองกับศักยภาพของ
พื้นที่และความตองการของตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยจะมีการพัฒนาภาคเกษตรอยางเปนระบบ
ตั้งแตตนนํ้าถึงปลายนํ้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและขีดความสามารถในการแขงขันภาคเกษตรทั้งระบบ
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ตลอดจนมีการเชื่อมโยงไปสูการพัฒนาอุตสาหกรรมตอเนื่อง รวมทั้งบริหารจัดการดานการตลาด ระบบโลจิสติกส
และสามารถสรางเสถียรภาพราคาสินคาเกษตรและรายไดของเกษตรกรอยางยัง่ ยืน ซึง่ ในป 2557 สศช. ไดรบั มอบหมาย
จากคณะรักษาความสงบแหงชาติ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ใหศึกษาและจัดทําแผนบริหารจัดการพื้นที่
เกษตรกรรมของพืชเกษตรชนิดตางๆ เชน ขาว ออย ปาลมนํ้ามัน และยางพารา เปนตน ซึ่งมีการดําเนินงานสรุปได
ดังนี้
(1) จัดทําขอเสนอแนวทางการสงเสริมการปลูกพืชทดแทน เพื่อสรางรายไดและเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตใหกับภาคเกษตร เสนอตอ คสช. เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557 โดยมีแนวคิดใหแบงการดําเนินงานเปน 2 ระยะ
ไดแก ระยะเรงดวน เนนการสงเสริมการปลูกพืชทดแทนขาวในพื้นที่ไมเหมาะสม โดยสงเสริมการปลูกพืชหมุนเวียน
ในนาข า ว (เน น พื้ น ที่ ภ าคกลาง) และปรั บ เปลี่ ย นการปลู ก ข า วในพื้ น ที่ ที่ ไ ม เ หมาะสมไปปลู ก พื ช ทดแทนอื่ น
ระยะปานกลางและระยะยาว บริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมใหเหมาะสม เนนขยายพื้นที่ปลูกพืชทดแทนขาว
ในพื้ น ที่ ไ ม เ หมาะสมเพิ่ ม เติ ม ได แ ก อ อ ยโรงงาน มั น ฝรั่ ง หญ า เนเป ย ร (เลี้ ย งโคและเป น พื ช พลั ง งาน) และ
เกษตรผสมผสาน ซึ่ง คสช. ไดมีมติเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 สั่งการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทําแผนบริหารจัดการ
พื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) ของพืชเกษตร เพื่อใหการดําเนินการในเรื่องดังกลาวมีความชัดเจนเปนรูปธรรม และ
เปนระบบทั้งในระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว ไดมอบหมายฝายเศรษฐกิจ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ
และฝายความมั่นคง โดยกระทรวงมหาดไทย ดําเนินการสงเสริมการปลูกพืชทดแทน ทั้งการปลูกพืชหมุนเวียน
ในนาขาว เพื่อลดรอบการทํานา และการปลูกพืชอื่นทดแทนขาว เชน ออยโรงงาน เปนตน
(2) ศึกษาและจัดทําแผนบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) สศช. ไดจัดประชุมหารือรวมกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ในการพิจารณาดําเนินการ เพื่อกําหนดเปาหมายในการขับเคลื่อน
รวมทั้งศึกษาวิเคราะหความตองการของตลาด/โรงงานแปรรูปของสินคาเกษตรชนิดอื่นๆ เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยน
จากการปลูกขาวในพื้นที่ไมเหมาะสมไปผลิตสินคาเกษตรชนิดอื่นที่มีศักยภาพ โดยเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557 สศช.
ไดเสนอแผนบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม กรอบระยะเวลาดําเนินการ 12 ป (2557 – 2569) แบงเปน ระยะสั้น
(1 ป) ระยะกลาง (2-5 ป) และระยะยาว (6-12 ป) ใหนายกรัฐมนตรีพิจารณาแลว ซึ่งมีเปาหมายการดําเนินงาน ดังนี้
การปรับเปลี่ยนการทําการเกษตรในพื้นที่ไมเหมาะสม เนนการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกขาวที่ไมเหมาะสมกอนเปน
ลําดับแรก จํานวน 27.41 ลานไร และใหไปปลูกพืชอื่นทดแทนที่มีศักยภาพและเปนที่ตองการของตลาด เชน ออย
โรงงาน ปาลมนํ้ามัน ผักและไมผล หญาเนเปยร พืชไร-นาสวนผสม และการเลี้ยงปลา เปนตน การปลูกพืชหลังนา
เพื่อลดรอบการทํานา เปนการลดพื้นที่ปลูกขาวในพื้นที่ชลประทานในหนาแลง ซึ่งจะเนนดําเนินการในภาคกลางเปน
หลัก เชน จังหวัดชัยนาท สิงหบุรี ลพบุรี อางทอง อยุธยา ปทุมธานี เปนตน โดยพืชทดแทนขาวตองเปนพืชระยะสั้น
ปลูกในฤดูแลง ใชนํ้านอย เชน ขาวโพดเลี้ยงสัตว ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ขาวโพดหวาน ขาวโพดฝกสด เปนตน
การทําการเกษตรในพื้นที่เหมาะสม เนนใหความสําคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยเฉพาะการเพิ่มผลผลิต
ตอไรในสินคาเกษตรสําคัญ ไดแก ขาว ออยโรงงาน ปาลมนํ้ามัน โดยการดําเนินงานจะสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร
ของสินคาเกษตรนั้นๆ และ การลดพื้นที่ปลูกพืชในเขตปาของสินคาเกษตรที่มีการบุกรุกปาจํานวนมาก โดย
เฉพาะขาวโพดเลี้ยงสัตว และมันสําปะหลัง โดยเพิ่มประสิทธิภาพในพื้นที่ที่ถูกกฎหมาย และหาพื้นที่ใหมที่มีความ
เหมาะสมในการเพาะปลูกเพิ่มเติม เพื่อใหเพียงพอกับความตองการ
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การขับเคลื่อนยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติ

1. การติดตามและสนับสนุนการขับเคลื่อนการปองกันปญหาอุทกภัยและภัยแลง
สศช. ไดลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการพัฒนาโครงการดานชลประทาน เพื่อรับทราบสภาพปญหาและ
อุปสรรคในการดําเนินงาน และสนับสนุนการขับเคลื่อนการปองกันปญหาอุทกภัยและภัยแลงอยางยั่งยืนของรัฐบาล
โดยเฉพาะใน 2 โครงการสําคัญ ไดแก (1) การพัฒนาบึงสีไฟ และ (2) โครงการจัดรูปที่ดินโครงการพิษณุโลกฝงขวา
และโครงการชลประทานพิษณุโลกฝงซาย โดยผลการดําเนินงาน ดังนี้
(1) การพัฒนาบึงสีไฟ
บึงสีไฟมีพื้นที่เดิมประมาณ 12,000 ไร ปจจุบันคงเหลือพื้นที่ประมาณ 5,390 ไร เนื่องจากมี
การตื้นเขินและการบุกรุกพื้นที่ ทั้งนี้ บึงสีไฟเปนบึงที่มีขนาดใหญเปนอันดับ 3 ของประเทศ รองจากบึงบอระเพ็ด
และกวานพะเยา ตามลําดับ และบึงสีไฟไดรับการจัดลําดับเปนพื้นที่ชุมนํ้าที่มีความสําคัญระดับนานาชาติตามเกณฑ
ของอนุสญ
ั ญาวาดวยพืน้ ทีช่ มุ นํา้ (Ramsar Convention) ซึง่ ประชาชนในพืน้ ทีไ่ ดใชประโยชนจากบึงสีไฟในหลายดาน
เชน การประมง การใชนํ้าและพื้นที่เพื่อการเพาะปลูก โดยเฉพาะการทํานาบัว และสันทนาการ เปนตน
การพัฒนาบึงสีไฟที่ผานมาในชวงป 2547-2555 ไดมีการปรับปรุงภูมิทัศน ขุดลอก ปลูกสรางและซอมแซม
สิ่งกอสราง และศึกษาวิจัยเรื่องแผนแมบทเพื่อการพัฒนาบึงสีไฟ รวมทั้งไดใชงบประมาณในการพัฒนาบึงสีไฟ
รวมไมตํ่ากวา 133.06 ลานบาท ตอมาป 2556 กรมทรัพยากรนํ้าไดดําเนินโครงการอนุรักษและฟนฟูแหลงนํ้าบึงสีไฟ
จังหวัดพิจิตร โดยขุดลอกบึงสีไฟพรอมจัดทํารองรับนํ้าและปลูกพืชปกคลุมแนวตลิ่ง ในพื้นที่ประมาณ 220 ไร
งบประมาณ 49.56 ลานบาท และมีขอสรุปในการจัดการพื้นที่บึงสีไฟที่เหลืออยูในปจจุบันจํานวนประมาณ 5,390 ไร
ซึ่งแบงตามสภาพนิเวศไดเปน 4 ระดับ คือ ระดับ A พื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง ประมาณ 2,263 ไร
ควรอนุรักษไวสําหรับเปนที่อยูอาศัยของพืชนํ้า สัตวนํ้า และนก โดยไมควรใหมีกิจกรรมใดๆ พื้นที่สวนนี้อยูบริเวณ
กลางนํา้ ของบึงสีไฟ ระดับ B พืน้ ทีท่ มี่ คี วามหลากหลายทางชีวภาพปานกลางถึงคอนขางสูง พืน้ ทีป่ ระมาณ 1,617 ไร
สามารถดําเนินกิจกรรมบางอยางที่ไมกระทบตอความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศได พื้นที่สวนนี้อยู
บริเวณริมฝงนํ้าทางดานตะวันตกเฉียงเหนือและตะวันออกเฉียงใต ระดับ C พื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ
ปานกลาง ประมาณ 701 ไร สามารถจัดการพื้นที่เพื่อกิจกรรมตางๆ แตควรตระหนักถึงผลกระทบตอความ
หลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศได พื้นที่สวนนี้อยูบริเวณดานใต และ ระดับ D พื้นที่ที่สามารถพัฒนาและ
ปรับปรุงได ประมาณ 809 ไร ไมควรอยูหางจากริมฝงเขาไปดานในของบึงเกิน 100 เมตร เพื่อไมใหสงผลกระทบ
ตอพื้นที่อื่น พื้นที่สวนนี้อยูบริเวณสวนสาธารณะดานทิศตะวันออก บริเวณดานตะวันตกเฉียงใต และพื้นที่เกษตร
ทางทิศใต
ปญหาอุปสรรคและแนวทางพัฒนา การพัฒนาบึงสีไฟในมิติตางๆ ทั้งการสงเสริมทองเที่ยวและการ
ปรับปรุงภูมิทัศน การประมงและการเกษตร และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตางดําเนินการตาม
แผนงานของหนวยงานที่ไดรับงบประมาณ โดยขาดการประสานงานและสรางความเชื่อมโยงระหวางกัน ทําใหการ
พัฒนาบึงสีไฟขาดทิศทางที่ชัดเจน รวมทั้งการดําเนินโครงการสวนใหญมีเพียงการตั้งงบประมาณเพื่อการกอสราง
แตไมไดคํานึงถึงงบประมาณสําหรับดําเนินการและบํารุงรักษา ทําใหสิ่งกอสรางเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวหลายแหง
ในพื้นที่โดยรอบบึงสีไฟถูกทิ้งรางแทบไมมีการใชประโยชนจากนักทองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ โดย สศช.ไดให
ความคิดเห็นตอแผนงาน/โครงการพัฒนาบึงสีไฟที่จังหวัดพิจิตรเสนอ จํานวน 7 โครงการ งบประมาณรวม 1,207.93
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ลานบาท โดยเนนใหจังหวัดพิจิตรจัดตั้งกลไกการบูรณาการบริหารจัดการพัฒนาพื้นที่บึงสีไฟอยางยั่งยืนขึ้น
เพื่อพิจารณาจัดทําวิสัยทัศนและยุทธศาสตรการพัฒนาบึงสีไฟในระยะยาว ใหครอบคลุมมิติการพัฒนาที่เกี่ยวของ
ในทุกดาน
(2) โครงการจัดรูปที่ดินโครงการพิษณุโลกฝงขวาและโครงการชลประทานพิษณุโลกฝงซาย
โครงการชลประทานพิ ษ ณุ โ ลก ประกอบด ว ยการก อ สร า งเขื่ อ นนเรศวร ซึ่ ง เป น เขื่ อ นทดนํ้ า
กั้นลํานํ้านาน ที่อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก การกอสรางระบบสงนํ้า ระบบระบายนํ้า-บรรเทาอุทกภัย และ
ระบบชลประทานในแปลงนา พรอมทั้งวางแผนกอสรางอาคารประกอบตางๆ เพื่อจัดสรรนํ้าใหแกพื้นที่เพาะปลูก
ทั้ง 2 ฝงของแมนํ้านาน คิดเปนพื้นที่ประมาณ 1,420,450 ไร ในเขตจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิจิตรและบางสวนของ
จังหวัดนครสวรรค โดยไดดําเนินการแลวเสร็จ ในพื้นที่ฝงขวาของแมนํ้านาน 572,000 ไร ผาน 3 โครงการ
คือ โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาพลายชุมพล โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาดงเศรษฐี และโครงการสงนํ้าและ
บํารุงรักษาทาบัว และชวยเหลือพื้นที่เพาะปลูกทางฝงซายตอนบนของแมนํ้านาน (บริเวณทุงสาน) รวม 94,700 ไร
ผานโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเขื่อนนเรศวร
สําหรับโครงการที่อยูระหวางดําเนินการ คือ พื้นที่ฝงซายของแมนํ้านาน (โครงการชลประทานพิษณุโลก
ฝงซายระยะที่ 2) รวม 338,750 ไร ครอบคลุมพื้นที่ 3 อําเภอของจังหวัดพิษณุโลก ไดแก อําเภอเมือง วังทอง และ
บางกระทุม และ 4 อําเภอของจังหวัดพิจิตร ไดแก อําเภอเมือง วังทรายพูน ตะพานหิน และสากเหล็กดวยวงเงิน
กอสราง รวม 9.700 ลานบาท มีระยะเวลาดําเนินโครงการ 7 ป (ปงบประมาณ 2558– 2563) และพื้นที่เพาะปลูก
ทางฝงซายของแมนํ้านานตอนลางรวม 415,000 ไร (พื้นที่สวนขยายจากระยะที่ 2)
ปญหาอุปสรรคและแนวทางพัฒนา โครงการชลประทานพิษณุโลกฝง ซาย ไดมกี ารเวนคืนทีด่ นิ เพือ่ กอสราง
คลองสงนํ้าสายใหญจากเกษตรกรเจาของที่ดินมาเปนเวลานานแลว แตโครงการยังไมเริ่มดําเนินการกอสราง ขณะที่
ปจจุบันราคาที่ดินไดเพิ่มสูงขึ้นอยางมากจากการมีถนนเลี่ยงเมือง ทําใหเกษตรกรบางสวนตองการขอซื้อที่ดินคืนจาก
ภาครัฐ สวนการจัดรูปที่ดินในพื้นที่ฝงขวาของแมนํ้านานของโครงการชลประทานพิษณุโลกฝงขวา ไมไดจัดใหอยูใน
แปลงเดียวกัน พื้นที่กระจายทําใหไมสะดวกตอการทําการเพาะปลูกและการสงนํ้า รวมทั้งแปลงที่ดินบางแปลงไดถูก
แบงแยกไปอยูในเขตปกครองตางๆ ทําใหเกิดความยุงยากในการทํานิติกรรมตางๆ ประกอบกับคลองสงนํ้ามีสภาพ
ทรุดโทรม และคลองซอยไมไดดาดคอนกรีต ทําใหตอ งเสียคาใชจา ยในการลอกคลอง และมีการทรุดตัวของดิน ทําให
ไมสามารถสงนํา้ ไปถึงพืน้ ทีเ่ กษตรปลายทางได ซึง่ สศช. ไดใหความเห็นตอการดําเนินงานของกรมชลประทาน ทีค่ วรเนน
การบูรณาการการดําเนินการรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อรวมดําเนินการสรางองคความรูใหเกษตรกรในการ
บํารุงดิน การวางแผนการผลิตและการจําหนายผลผลิตการเกษตรเพือ่ ใหการจัดรูปทีด่ นิ สรางประโยชนแกเกษตรกรได
อยางเต็มที่ รวมทัง้ ควรพิจารณาหาแนวทางการดําเนินการรวมกับเกษตรกรในพืน้ ทีจ่ ดั รูปทีด่ นิ เพือ่ สรางกระบวนการ
มีสว นรวมในการวางแผนปรับปรุง บํารุงรักษาคลองสงนํา้ ใหอยูใ นสภาพทีใ่ ชงานไดดี
2. ความรวมมือกับตางประเทศดานความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดการภัยพิบตั ิ
(1) โครงการ Biodiversity Financial Initiatives (BIOFIN) สศช. รวมมือกับ UNDP และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ดําเนินงานโครงการ Biodiversity Financial Initiatives (BIOFIN) ซึ่งเปนโครงการที่สอดคลอง
กับทิศทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และเปนสวนหนึ่งของการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติภายใตแนวคิดการเติบโต
สีเขียวและการบูรณาการแผนดานความหลากหลายทางชีวภาพในระดับชาติ โดยโครงการดังกลาว มีระยะเวลา
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การดําเนินงาน 2 ป (2557-2559) และอยูระหวางดําเนินการใน 19 ประเทศทั่วโลก เชน อินโดนีเซีย มาเลเซีย
ฟลิปปนส บอสวานา ชิลี คอสตาริกา เอกวาดอร คาซัคสถาน เปรู เซยเชลล แอฟริกาใต และอูกันดา เปนตน ซึ่งมี
ขอบเขตการดําเนินงานที่สําคัญ ประกอบดวย 1) การทบทวนนโยบายและบทบาทหนาที่ขององคกรที่เกี่ยวของ
2) การทบทวนรายจายภาคสาธารณะของหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ 3) การประเมินความตองการเงินทุนในอนาคต
และชองวางสําหรับบริหารจัดการและอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ เพื่อเพิ่มความคุมคาและ
ประสิทธิภาพการใชเงิน และ 4) การเสนอขอแนะนําและยุทธศาสตรสําหรับการระดมงบประมาณและทรัพยากรเพื่อ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานดานความหลากหลายทางชีวภาพในระดับชาติ

ความกาวหนาในการดําเนินงาน สศช. รวมกับ UNDP และสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม (สผ.) ไดจัดประชุมปฏิบัติการชี้แจงกรอบการดําเนินงานโครงการ BIOFIN เมื่อวันพุธที่ 3 กันยายน
2557 โดยที่ประชุมเห็นชอบในหลักการพรอมเสนอแตงตั้งคณะกรรมการกํากับโครงการ BIOFIN เพื่อบริหาร กํากับ
และติดตามโครงการ และขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการกํากับโครงการ เพื่อกําหนดและให
ความเห็นชอบกรอบการดําเนินงาน แผนงาน/แผนปฏิบัติการ กลไกความรวมมือ และติดตามกํากับการดําเนินงาน
ตอไป
(2) โครงการ Mainstreaming Climate Change Adaptation and Disaster Risk Reduction
into Development Plan (MADRiD) สศช. รวมมือกับ UNDP (Governance Unit และ Energy and Environment
Unit) กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) และหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ ดําเนินโครงการ Mainstreaming Climate
Change Adaptation and Disaster Risk Reduction into Development Plan (MADRiD) เพือ่ บูรณาการการลด
ความเสีย่ งจากภัยพิบตั แิ ละการปรับตัวเพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศเขาสูก ระบวนการวางแผนพัฒนาของ
ประเทศ ระยะเวลาดําเนินโครงการ 5 ป (2555–2559) โดยมีวตั ถุประสงค 1) เพือ่ ใหมนั่ ใจวามีขอ มูลดานความเสีย่ ง
จากภัยพิบตั แิ ละการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศทีส่ ามารถเขาถึงไดและเปนประโยชนตอ การตัดสินใจในระดับนโยบาย
2) เพือ่ ใหรฐั บาลกลางและรัฐบาลทองถิน่ มีเครือ่ งมือ/วิธกี ารในการบูรณาการประเด็นการปรับตัวตอการลดความเสีย่ ง
จากภัยพิบตั แิ ละการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศเขาไปในนโยบายการพัฒนา แผนงาน และงบประมาณ 3) เพือ่ พัฒนา
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และใชนวัตกรรมทางสังคม (Social Innovation) สําหรับการฟน คืนกลับสูส ภาพปกติ โดยการสงเสริมการมีสว นรวมของ
ชุมชนในพืน้ ทีเ่ สีย่ งและความเปนหุน สวนระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในการลดความเสีย่ งจากภัยพิบตั ิ และ 4) เพือ่
การออกแบบและดําเนินโครงการนํารองในการเรงฟน คืนกลับสูส ภาพปกติจากเหตุภยั พิบตั แิ ละการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศในพืน้ ทีน่ าํ รองทีไ่ ดคดั เลือกแลว 2 แหง
รูปแบบการดําเนินโครงการ มีการกําหนดผลลัพธ (Output) ที่ตองการผานการดําเนินกิจกรรมหลัก
(Activity) ไดแก ผลลัพธที่ 1 การประเมินและการจัดทําแผนที่ความเสี่ยงจากภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในจังหวัดที่เลือกดําเนินการเพื่อใหสามารถเขาถึงขอมูลและเปนประโยชนตอการตัดสินใจในระดับนโยบาย
ผลลัพธที่ 2 รัฐบาลกลางและรัฐบาลทองถิ่นมีเครื่องมือ/วิธีการในการบูรณาการประเด็นการลดความเสี่ยงจากภัย
พิบัติและการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเขาไปในนโยบายการพัฒนา แผนงาน และงบประมาณ
ผลลัพธที่ 3 นวัตกรรมทางสังคม (Social Innovation) ในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่ถูกพัฒนาขึ้นมาดวยความ
รวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนและการมีสวนรวมของชุมชนในพื้นที่เสี่ยง และ ผลลัพธที่ 4 โครงการในพื้นที่
นํารองเพื่อการเรงฟนคืนกลับสูสภาพปกติจากเหตุภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ความกาวหนาในการดําเนินงาน โครงการฯ ไดจัดประชุมปฏิบัติการชี้แจงและหารือกรอบการดําเนินงาน
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 และวันที่ 10 ตุลาคม 2557 ณ หองประชุม UNDP อาคารที่ทําการสหประชาชาติ
ที่ประชุมไดใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับพื้นที่ดําเนินงาน และสาขาการพัฒนาที่สําคัญสําหรับการบูรณาการการลดความ
เสี่ยงจากภัยพิบัติไวในกระบวนการพัฒนาประเทศ รวมทั้งแนวทางความรวมมือและการเสริมสรางบทบาทของ
ภาคเอกชนในการจั ด การภั ย พิ บั ติ ขณะนี้ อ ยู  ร ะหว า งการจั ด ทํ า รายละเอี ย ดกรอบการดํ า เนิ น งาน แผนงาน/
แผนปฏิบัติการ กลไกความรวมมือ และติดตามกํากับการดําเนินงานตามขั้นตอนตอไป

การขับเคลื่อนแนวคิดการจายคาตอบแทนการใหบริการของระบบนิเวศ
(Payment for Ecosystem Services - PES)

สศช. ได ดํ า เนิ น การศึ ก ษาการขั บ เคลื่ อ นแนวคิ ด การจ า ยค า ตอบแทนการให บ ริ ก ารของระบบนิ เวศ
(Payment for Ecosystem Services - PES) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการดําเนินโครงการ PES ซึ่งเปนแนวทาง
ภายใตแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ที่มุงสงเสริมการสรางรายไดจากการอนุรักษเพื่อใหเกิดแรงจูงใจในการอนุรักษ
ดูแลระบบนิเวศ โดยการถอดบทเรียนการดําเนินงานในพื้นที่ตางๆ ทั้งกรณีศึกษาจากตางประเทศและในประเทศ
ทําการวิเคราะหประเมินความเหมาะสมและความเปนไปไดในการขับเคลื่อนแนวคิด PES ภายใตบริบทของ
ประเทศไทย โดยได ล งพื้ น ที่ ติ ด ตามการดํ า เนิ น งานในพื้ น ที่ นํ า ร อ ง 2 แห ง ได แ ก พื้ น ที่ ลุ  ม นํ้ า ท า ดี จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช และพื้นที่คลองประสงค จังหวัดกระบี่
การดําเนินงานเรื่อง PES อยูภายใตกรอบแนวคิดเรื่องการใหบริการของระบบนิเวศที่กอใหเกิดประโยชน
ตอการดํารงชีวิตของมนุษยทั้งทางตรงและทางออมคิดเปนมูลคาทางเศรษฐกิจจํานวนมหาศาล แตมูลคาทาง
เศรษฐศาสตรจากบริการของระบบนิเวศไมไดรับการประเมินอยางเหมาะสม และผูไดรับประโยชนไมไดจาย
คาตอบแทนคุณการใชบริการจากระบบนิเวศ โครงการ PES ไดสรางผูซื้อและผูขาย โดยมีบริการของระบบนิเวศ
เปนสินคา ทําใหผูไดรับประโยชนตองเปนผูจาย โดยคาตอบแทนสวนใหญอยูในรูปของกองทุนเพื่อการฟนฟูที่จาย
ใหแกชุมชนที่ดูแลรักษาระบบนิเวศ
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

จากการศึ ก ษาพบว า การขั บ เคลื่ อ นการดํ า เนิ น การ PES ยั ง คงมี ป ระเด็ น ท า ทายที่ สํ า คั ญ ได แ ก
1) ปญหาความเปนเจาของและการถือกรรมสิทธิ์ในแหลงทรัพยากรการเขาไปใชประโยชนและการรับประโยชนอาจ
ขัดตอกฎระเบียบ 2) ขาดกฎขอบังคับใหผูไดรับประโยชนจากระบบนิเวศตองเปนผูจาย ภาคเอกชนที่ไดรับประโยชน
อาจไมยินดีจาย เพราะมีภาระคาใชจายกิจกรรมดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมในรูปแบบอื่นอยูแลว 3) ปญหาการใช
เครื่องมือเศรษฐศาสตรในการประเมินมูลคาเพื่อกําหนดราคา 4) ปญหาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการกองทุน
และความยั่งยืนของโครงการ และ 5) การริเริ่มและบริหารจัดการโครงการ PES มีคาใชจายสูง
ในระยะตอไป แนวทางการขับเคลื่อนแนวคิดเรื่อง PES ควรสนับสนุนการดําเนินงาน เชน 1) ควรสงเสริม
การศึกษาวิจัยและการสรางองคความรูเรื่องมูลคาทางเศรษฐศาสตรของทุนธรรมชาติและระบบนิเวศ เพื่อชวยใหผูใช
บริการตระหนักถึงตนทุนทางธรรมชาติ และมีความยินดีที่จะจายเพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพการใหบริการของระบบ
นิเวศ ในขณะเดียวกันชวยสรางแรงจูงใจใหชุมชนทําหนาที่ดูแลอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติไวตอไป 2) สงเสริมการ
จัดตั้งกองทุนเพื่อการอนุรักษในระดับทองถิ่น ซึ่งอาจมีหลายรูปแบบ เชน กองทุนอนุรักษเพื่อใหผูที่เกี่ยวของที่เห็น
คุณคาและไดรับประโยชนจากการใหบริการของระบบนิเวศจายคาตอบแทนตามความสมัครใจ หรือ อาจเปนการเก็บ
คาเที่ยวชมการใชบริการดานการทองเที่ยว หรือ การจัดตั้งกองทุนฟนฟูลุมนํ้า รวมทั้งกองทุนเพื่อการอนุรักษอุทยาน
แหงชาติ เปนตน แตการบริหารจัดการกองทุนควรมีประสิทธิภาพ 3) สนับสนุนการจัดทํามาตรการดานกฎระเบียบ
หรือการออกขอบัญญัติทองถิ่น 4) สงเสริมภาคเอกชนในการนําแนวคิดเรื่อง PES ไปดําเนินการในพื้นที่ที่มีความ
พร อ ม 5) สนั บ สนุ น การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู  เผยแพร แ ละถ า ยทอดแนวคิ ด และบทเรี ย นการดํ า เนิ น งาน PES
ในภูมิภาคอาเซียน และบทเรียนจากตางประเทศในภูมิภาคอื่นของโลก
รายงานการศึกษาเรื่อง การขับเคลื่อนแนวคิดการจายคาตอบแทนการใหบริการของระบบนิเวศ (Payment
for Ecosystem Services - PES) ไดเสนอตอ กก.สศช. ในการประชุมครั้งที่ 9/2557 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557

การขับเคลื่อนการพัฒนาการผลิตภาคเกษตรอยางยั่งยืนในพื้นที่ภาคเหนือ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 ใหความสําคัญกับการสรางความเขมแข็งภาคเกษตร
ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน ควบคูไปกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ดังนั้น
การเพิ่มประสิทธิภาพของศักยภาพการผลิตภาคเกษตร การอนุรักษ ฟนฟู และเสริมสรางความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จึงเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 11 ไปสูการปฏิบัติในระดับพื้นที่
ภาคการเกษตรเปนฐานรายไดหลักและความมั่นคงดานอาหารของประเทศ ทั้งยังเปนแหลงสรางงาน แหลง
ผลิตอาหาร เชื่อมวิถีชีวิตของสังคมไทย และเสริมสรางเศรษฐกิจฐานรากใหเขมแข็ง อยางไรก็ตาม สถานการณการ
เปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมที่ผานมา สงผลใหเกษตรกรตองปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต
โดยนําสารเคมีและสารกําจัดศัตรูพืชมาใชเพื่อเพิ่มผลผลิต เห็นไดจากปริมาณการนําเขาสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช
ที่มีแนวโนมสูงขึ้นทุกป จากขอมูลของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ พบวา ระหวางป พ.ศ. 25402553 มีการนําเขาสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชมากถึง 120,000 ตัน โดยสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชที่มีการใชมาก
ที่สุด ไดแก สารกําจัดวัชพืช รอยละ 74 สารกําจัดแมลง รอยละ 14 สารปองกันกําจัดโรคพืช รอยละ 9 และอื่นๆ
รอยละ 3 คิดเปนมูลคาการนําเขาสารเคมีกําจัดศัตรูพืชสูงถึงปละ 18,000 ลานบาท จากการประเมินของ World
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bank และ FAO ชี้ใหเห็นวา จากการเปรียบเทียบการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของประเทศไทยและตางประเทศ
พบวา การใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชในประเทศไทยมีคาสูงกวาในประเทศที่พัฒนาแลว เชน ฝรั่งเศส โปรตุเกส
ถึงเทาตัว มีการตรวจพบสารเคมีตกคางในพืชผักของไทยในปริมาณสูง สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ตลอดจนสุขภาพ
ของผูผลิตและผูบริโภค
การใชสารเคมีเพิ่มขึ้นในการกระบวนการผลิตทางการเกษตรนอกจากจะสงผลใหผูบริโภคไดรับผลกระทบ
จากสารเคมีตกคางในผลผลิตแลว ยังสงผลตอสุขภาพของเกษตรกรดวย โดยพบวาอัตราการเจ็บปวยจากสารเคมีและ
สารกําจัดศัตรูพืช มีแนวโนมเพิ่มขึ้น โดยในพื้นที่ภาคเหนือ มีอัตราการเจ็บปวยจากสารเคมีและสารกําจัดศัตรูพืชตอ
ประชากรแสนคนสูงเปนอันดับหนึ่งของประเทศ ในป 2555 เทากับ 4.84 ตอประชากรแสนคน เพิ่มขึ้นจากป 2549 ที่
มีอัตราปวย 4.76 ตอประชากรแสนคน โดยจังหวัดที่มีอัตราปวยตอประชากรแสนคนสูงสุด ไดแก จังหวัดเชียงใหม
คิดเปน 9.49 ตอประชากรแสนคน รองลงมา ไดแก กําแพงเพชร ตาก และสุโขทัย คิดเปน 9.22 8.47 และ 8.29 ตอ
ประชากรแสนคน ตามลําดับ
จากผลกระทบดังกลาวขางตน ไดมีการสนับสนุนใหเกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตสูแนวทางเกษตร
ปลอดภัยมากขึ้นในพื้นที่หลายจังหวัดของภาคเหนือ อาทิ จังหวัดกําแพงเพชร ไดจัดทําแผนงาน/โครงการสงเสริม
การปลูกพืชผักปลอดภัย (GAP) สนับสนุนเกษตรกรและกลุมเกษตรกรใหปลูกพืชผักปลอดภัย และจัดหาตลาดให
โดยบูรณาการหนวยงานตางๆ อาทิ สํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด เปนตน สนับสนุนกลุมเกษตรกรพื้นที่บานตะแบกงาม ต.เขาคีริศ อ.พรานกระตาย ใหตระหนักถึง
ผลกระทบตอสุขภาพของเกษตรกรในการใชสารเคมีฯ และสนับสนุนการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตมาเปนเกษตร
แบบปลอดภัย สงผลใหเกษตรกรที่เขารวมโครงการตระหนักถึงพิษภัยของสารเคมีปองกันศัตรูพืช มีตนทุนการผลิต
ลดลง กําไรจากการจําหนายผลผลิตสูงขึ้น รวมทั้งสามารถกําหนดราคาพืชผักปลอดภัยได และสิ่งแวดลอมที่ดีกลับ
คืนมาสูชุมชน
นอกจากนั้น จังหวัดสุโขทัยไดจัดทําโครงการ “โครงการเกษตรปลอดโรค ผูบริโภคปลอดภัย สมุนไพร
ลางพิษ กายจิตผองใส” โดยความรวมมือระหวางสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานเกษตรจังหวัด และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ในพื้นที่ 4 อําเภอ ไดแก อําเภอสวรรคโลก อําเภอศรีสําโรง อําเภอเมือง และอําเภอกงไกรลาศ
กิจกรรมสําคัญประกอบดวย การสงเสริมองคความรูใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เฝาระวังและคนหาความเสี่ยงโดย
การเจาะเลือดเกษตรกรตรวจสารตกคาง สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน และเสริมสรางภาคีเครือขาย พัฒนา
ระบบฐานขอมูลใหครบถวน ถูกตอง และตอเนื่อง จัดรณรงคและสรางกระแสการใชสารเคมีอยางปลอดภัย โดยการ
เฝาระวังในเรื่องของพฤติกรรมและสุขภาพของประชาชน ควบคูกับการเฝาระวังการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช
พบวา เกษตรกรมีพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่ถูกตอง มีการปองกันตนเองระหวางการฉีดพนสารเคมี
ผลการตรวจเลือดของเกษตรกรผูใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชอยูในระดับปลอดภัย และผลผลิตที่ไดมีความปลอดภัย
ไมมีสารเคมีตกคาง
อยางไรก็ตาม ผูบริโภคสวนใหญยังไมเห็นความสําคัญของการบริโภคสินคาเกษตรปลอดภัย เนื่องจากไมเห็น
ผลกระทบที่เกิดขึ้นในระยะสั้น ทําใหตลาดพืชผักปลอดภัย (GAP) ยังอยูในวงจํากัด เกษตรกรจําเปนตองขายผลผลิต
ในราคาตลาดทั่วไป ไมจูงใจใหเกษตรกรเปลี่ยนมาผลิตเกษตรปลอดภัย ประเด็นสําคัญที่จะตองขับเคลื่อนในระยะ
ตอไป คือ การสงเสริมใหมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการผลิตภาคเกษตรไปสูการผลิตแบบเกษตรปลอดภัย โดยการ
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

สรางความตระหนักถึงพิษภัยจากสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชที่มีตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม รณรงคใหเกษตรกรใช
สารอื่นทดแทนสารเคมี เชน สารชีวภาพตางๆ ใหความรูใ นการใชสารเคมีในการผลิตอยางถูกวิธี สงเสริมสินคาเกษตร
ปลอดสารพิษอยางครบวงจรตั้งแตกระบวนการผลิตจนถึงการตลาด เพื่อใหการผลิตในภาคเกษตรมีความเปนมิตรกับ
สิง่ แวดลอม และเกิดความยัง่ ยืน

การพัฒนาภาคใตในชวงครึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11

สศช. ไดติดตามผลการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของภาคใต
ในชวงครึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เพื่อเปนขอมูลในการทบทวนและปรับแนวทางการพัฒนาใหสอดคลองกับ
สถานการณไดมากยิ่งขึ้น โดยผลการพัฒนาที่ผานมามี ดังนี้
ดานเศรษฐกิจ เศรษฐกิจของภาคใตมีขนาดเล็ก ในป 2555 มีสัดสวนเพียงรอยละ 9.2 ของประเทศ
มีอัตราการขยายตัวรอยละ 2.6 ตํ่ากวาระดับประเทศ โดยมีสาเหตุสําคัญมาจากเหตุการณความไมสงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต และการหดตัวของภาวะเศรษฐกิจโลกและสถานการณการเมืองภายในประเทศ สวนผลิตภัณฑมวล
รวมภาคเฉลี่ยตอหัวมีจํานวน 124,914 บาท/ป ตํ่ากวาระดับประเทศ และภาคการเกษตรยังเปนสาขาการผลิต
ที่สําคัญแตมีสัดสวนใน GRP ลดลงเนื่องจากราคาผลผลิตลดลงและปญหาประสิทธิภาพผลิต โดยเฉพาะยางพาราและ
ปาลมนํ้ามันที่มีการใชพันธุและพื้นที่ปลูกที่ไมเหมาะสม ขณะที่ภาคบริการเพิ่มขึ้นและมีรายไดจากนักทองเที่ยว
เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะชาวตางชาติ สวนภาคอุตสาหกรรมมีสัดสวนเพิ่มขึ้นเล็กนอยโดยสวนใหญเปนอุตสาหกรรมแปรรูป
ขั้นตนที่สรางมูลคาเพิ่มไดนอย
ดานสังคม ป 2556 ประชากรภาคใต 9.6 ลานคนคิดเปนรอยละ 14.1 ของประเทศ และมีการขยายตัว
ในอัตราที่ชะลอตัวลง โครงสรางประชากรในชวงป 2549 - 2556 มีวัยเด็กลดลง ขณะที่วัยแรงงานและผูสูงอายุ
เพิ่มมากขึ้น และมีแนวโนมของอัตราการพึ่งพิงสูงขึ้นตั้งแตป 2568 เนื่องจากการลดลงของสัดสวนวัยแรงงาน
การศึกษา ประชากรมีจํานวนปการศึกษาเฉลี่ยสูงขึ้นจาก 8.8 ป ในป 2549 เปน 8.9 ป ในป 2555 แตยังมีความ
แตกตางในระดับพื้นที่คอนขางมาก รวมทั้งมีปญหาคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ไดแก
ยะลา ปตตานี และนราธิวาส ที่มีผลการทดสอบใน 5 วิชาหลัก (O-Net) เปน 3 ลําดับทายของประเทศมาโดยตลอด
สุขภาพ มีภาวะการเจ็บปวยดวยโรคที่ปองกันได 5 โรค เพิ่มสูงขึ้นแตเปนอัตราที่ตํ่ากวาระดับประเทศ ความอบอุน
ในครอบครั ว เพิ่ ม ขึ้ น โดยอั ต ราการหย า ร า งลดลง ความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย สิ น ดี ขึ้ น มี สั ด ส ว นคดี
อาชญากรรมลดลงแตยังสูงกวาระดับประเทศ และคดียาเสพติดมีแนวโนมเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังมีเหตุการณความ
รุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใตอยางตอเนื่อง ถึงแมวาจํานวนเหตุการณจะลดลงจาก 1,826 ครั้งในป 2549 เหลือ
เพียง 586 ครั้งในป 2556 และผูเสียชีวิตลดลงจาก 658 คน เหลือ 288 คน ในชวงเดียวกัน
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พื้นที่ปาไมของภาคใต เพิ่มขึ้นจาก 10.8 ลานไรในป 2549
เปน 11.1 ลานไรในป 2556 คิดเปนรอยละ 23.9 ของพื้นที่ภาคใต ซึ่งอยูในระดับตํ่ากวามาตรฐานความสมดุล
ของระบบนิเวศที่กําหนดใหมีพื้นที่ปาไมไมนอยกวารอยละ 40.0 ของพื้นที่ประเทศ ทรัพยากรทางทะเลเสื่อมโทรม
จากการทําประมงทะเลเกินศักยภาพการผลิตและการทําประมงผิดกฎหมาย รวมทั้งการปลอยมลพิษและของเสีย
จากชุมชนและกิจกรรมการผลิตลงสูทะเล กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอระบบนิเวศทางทะเลและเกิดปญหาการกัด
เซาะชายฝงทั้งทะเลอาวไทยและอันดามันที่มีแนวโนมรุนแรงมากขึ้นทุกปโดยเฉพาะในจังหวัดนครศรีธรรมราช
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กระบี่ สตูล ระนอง นราธิวาส และสงขลา ตามลําดับ คุณภาพแหลงนํ้าธรรมชาติ ในป 2555 มีแหลงนํ้าธรรมชาติ
สําคัญประสบปญหาคุณภาพนํ้าเสื่อมโทรมเพิ่มขึ้นจากป 2549 จํานวน 1 แหง คือ แมนํ้าชุมพร
แนวทางการพัฒนาภาคใตในระยะตอไป
จากการติดตามผลการพัฒนาทั้ง 3 ดาน พบวาหนวยงานตางๆ มีความกาวหนาการพัฒนาตามประเด็น
สําคัญและบางสวนยังตองใชระยะเวลาในการดําเนินงาน อยางไรก็ตาม การพัฒนาในระยะตอไปจําเปนตองคํานึงถึง
บริบทการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่จะเกิดขึ้น ไดแก การเชื่อมโยงของอาเซียน การเปดเสรีทางการคาภายใต AEC
การขยายตัวของการทองเทีย่ วและบริการ การกัดเซาะชายฝง ความเสือ่ มโทรมของทรัพยากรทะเลและแหลงทองเทีย่ ว
การยกเลิกการใชแรงงานตางดาวไรฝมือสําหรับผูประกอบการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน และการสงเสริม
การผลิตไบโอดีเซลจากปาลมนํ้ามันเปนพลังงานทดแทน ดังนั้น จึงจําเปนตองปรับแนวทางการพัฒนาใหสอดคลอง
กับสถานการณโดยควรใหความสําคัญในประเด็นตางๆ คือ
1. การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลผลิตการเกษตร โดยพัฒนาเทคโนโลยี
และการบริหารจัดการเพื่อลดตนทุนและเพิ่มปริมาณผลผลิต พัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑเพื่อเพิ่มมูลคา สงเสริม
การนําวัสดุและผลผลิตทางการเกษตรไปใชในการผลิตสินคา
2. การสงเสริมการผลิตและใชพลังงานทางเลือก โดยใชผลผลิตและเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรเพื่อ
เปนพลังงานทางเลือกสําหรับภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือน รวมทั้งเปนวัตถุดิบในการผลิตกระแสไฟฟา
3. การสรางมูลคาเพิ่มดานการทองเที่ยว โดยการพัฒนาเชื่อมโยงเสนทางทองเที่ยวทางทะเลกับแหลง
ทองเที่ยวอื่น สงเสริมการทองเที่ยวรูปแบบใหมและการทองเที่ยวชุมชน พัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่เพียง
พอและมีมาตรฐาน และสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินแกนักทองเที่ยว
4. การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะสัตวนํ้า การแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง
5. การพัฒนาเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยพัฒนาบุคลากร สถานประกอบ ระบบ
โครงสรางพื้นฐานและเครือขายคมนาคมขนสงใหมีความเชื่อมโยงกันเพื่อรองรับการคาการลงทุน และการทองเที่ยว
6. การพั ฒ นาด า นระบบบริ ก ารสาธารณสุ ข และสวั ส ดิ ก ารสั ง คม การพั ฒ นาด า นชายแดนไทย มาเลเซีย ใหไดมาตรฐานสากล การพัฒนาชุมชน พื้นที่หลังดาน และโครงขายคมนาคมและการขนสง
7. การแกไขปญหาความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
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การติดตามประเมินผลการประยุกต ใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชวง 2 ปแรก
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11

การสรางความรูความเขาใจอยางกวางขวาง
ในเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตั้งแตป 2540
ทําใหการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป น ไปอย า งกว า งขวาง โดยในช ว ง 2 ป ข องแผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ 11 มีผลการประยุกตใชในภาพรวม
และในแตละภาคีการพัฒนา ดังนี้
1. ภาพรวมการประยุ ก ต ใช ป รั ช ญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง 1 ประชาชนเกื อ บทั้ ง หมดรู  จั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
แตสวนใหญยังมีความเขาใจในระดับปานกลาง และมี
การนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใช โดยไดรบั การฝกอบรม ศึกษาดูงาน หรือเรียนรูเ กีย่ วกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 1-5 ครัง้ จากภาคราชการมากทีส่ ดุ ขณะทีผ่ ทู ไี่ มเคยไดรบั การอบรมหรือศึกษาดูงานเลยในป
2556 มีสดั สวนสูงเปนอันดับ 2 เชนเดียวกับในป 2555 ผูท ปี่ ระยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเห็นวา การยก
ตัวอยางใหเห็นเปนรูปธรรมวานําไปใชในชีวิตจริงไดอยางไร เปนการเผยแพรประชาสัมพันธที่ไดผลมากที่สุด ทั้งนี้
ประชาชนสวนใหญประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจนถึงปจจุบนั โดยประยุกตใชเปนประจําจนเปนวิถชี วี ติ ใน
ป 2556 มีการประยุกตใชกับวิธีปฏิบัติในการทํางานมากที่สุด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อดําเนินชีวิตตามหลักคุณธรรม
จริยธรรม และเมื่อประยุกตใชแลว สวนใหญไดผลบรรลุตามวัตถุประสงคหลักที่ตั้งไวในระดับปานกลาง ซึ่งปญหา/
อุปสรรคของการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนโดยรวม ไดแก เรือ่ งทัศนคติ คานิยมของคนใน
องคกรหรือคนรอบขางที่ไมเห็นดวยกับการประยุกตใช และปจจัยแหงความสําเร็จที่สําคัญที่สุดของการประยุกตใช
เศรษฐกิจพอเพียง ไดแก ผูป ระยุกตใชมคี วามตัง้ ใจจริง มี
คุณธรรม จริยธรรม สําหรับผูที่ไมประยุกตใชหรือ
ประยุกตใชแลวเลิกมีสดั สวนนอยมาก สาเหตุสาํ คัญของ
การไมประยุกตใช ไดแก การไมรวู ธิ กี ารนําไปประยุกตใช
ขณะที่สาเหตุสําคัญของการประยุกตใชแลวเลิก ไดแก
การขาดความรูใ นการแกปญ
 หาทีเ่ กิดขึน้ เมือ่ ประยุกตใช
2. การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพี ย งของภาคี ก ารพั ฒ นา เมื่ อ เปรี ย บเที ย บ
ระหวางภาคีการพัฒนาแลว ภาคประชาสังคมมีสัดสวน
1

การสํารวจการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชวงสองปแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในป 2557 โดยใชแบบสอบถามสงไปยังกลุมตัวอยางทั่วประเทศ จํานวน 2,500 ตัวอยาง
และไดรับแบบสอบถามตอบกลับมาจํานวน 623 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 24.92 กลุมตัวอยางแบงออกเปน 4 กลุม ไดแก 1) ภาครัฐ
2) ภาคเอกชน 3) ภาคสถาบันการศึกษา และ 4) ภาคประชาสังคม
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ความรูความเขาใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับมากสูงกวาทุกภาคี ซึ่งภาคีอื่นๆ สวนใหญอยูในระดับ
ปานกลาง และภาคประชาสังคมยังมีการประยุกตใชจนเปนวิถีชีวิตในสัดสวนสูงที่สุด รวมทั้งมีการอบรม/ดูงาน
มากที่สุด โดยมีสัดสวนผูไมเคยศึกษาดูงานตํ่าที่สุด และมีสัดสวนผูเคยอบรม/ดูงานมากกวา 20 ครั้งสูงที่สุด ขณะที่
ผูที่ประยุกตใชในภาคการศึกษาสามารถบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไวในระดับมากเปนสัดสวนที่สูงกวาภาครัฐและภาค
เอกชน และเทากับภาคประชาสังคม ภาคีสวนใหญมีการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนประจําจนเปน
วิถีชีวิต ยกเวนภาคเอกชนที่มีการประยุกตใชบอยแตไมสมํ่าเสมอสูงที่สุด ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจากการประยุกตใชสวนใหญ
มีความยั่งยืนในทุกภาคี ทั้งนี้ ทุกภาคีสวนใหญมีการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจนถึงปจจุบัน และได
รับการอบรมหรือศึกษาดูงาน 1-5 ครั้ง และเห็นวา วิธีการประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการประยุกตใชปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่ไดผลมากที่สุดไดแก การยกตัวอยางใหเห็นเปนรูปธรรมวานําไปใชในชีวิตจริงอยางไร
3. ขอเสนอแนะ ควรใหความสําคัญกับการเผยแพรตัวอยางการประยุกตใชที่ประสบความสําเร็จ เนนการ
สงเสริมความรูความเขาใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกลุมผูนําองคกร สงเสริมการศึกษาดูงานดาน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหมากขึ้น สนับสนุนการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการศึกษา
ทุกระดับ และใหความรูเ รือ่ งการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทีห่ ลากหลายและสามารถเขาถึงคนทุกกลุม

การติดตามประเมินผลขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรปลอดภัยในพื้นที่ภาคกลาง

สศช. ไดมีการติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรปลอดภัยในพื้นที่ภาคกลาง ในชวงครึ่ง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 พบวายังมีจุดออนบางประการ คือ
1. การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพผลผลิ ต เกษตรปลอดภั ย ประสบความสํ า เร็ จ ในกรณี ย  อ ย แต ก ารปรั บ ปรุ ง
กระบวนการผลิตยังไมแพรกระจายเทาที่ควร และยังไมทําใหเกิดแรงจูงใจที่เกษตรกรจะผลิตเกษตรปลอดภัย
อยางยั่งยืน
2. การสร า งความเข ม แข็ ง ให กั บ สถาบั น เกษตรกร (Business arm) ที่ ผ  า นมายั ง มี ก ารดํ า เนิ น การ
อยางจริงจังคอนขางนอย โครงการสวนใหญที่เกี่ยวกับการพัฒนาเกษตรปลอดภัยในพื้นที่ภาคกลางเนนการปรับปรุง
กระบวนการและประสิทธิภาพการผลิตมากกวา อีกทั้งความรูและความเขาใจในบทบาทและความสําคัญของสหกรณ
ในฐานะที่เปนกลไกธุรกิจของเกษตรกรก็ยังนอย
3. การพัฒนาตลาดสินคาเกษตรปลอดภัย ประสบผลสําเร็จเพียงระดับหนึ่งและยังไมมีความยั่งยืนเพราะ
“ตลาดภายในประเทศสวนใหญไมไดตองการมาตรฐาน GAP ตองการแตผลผลิตสวยหนาตาดี โดยเฉพาะตลาดผัก
ผลไม” ในขณะที่แรงจูงใจหลักของเกษตรกรอยูที่ราคา
4. ปญหาในระดับปฏิบัติการที่ลดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินโครงการ ไดแก (1) การจัด
ทําโครงการที่ ไมตรงกับความตองการของเกษตรกร (2) การจัดซื้อจัดจางและเบิกจายงบประมาณของกลุมจังหวัดฯ
มีขั้นตอนมากและยุงยากในการประสานงาน เนื่องจากบางกลุมจังหวัดไมมีการมอบอํานาจไปยังผูวาราชการจังหวัดที่
เปนเจาภาพรับผิดชอบดําเนินโครงการ และ (3) สายการบังคับบัญชาที่ยาว ทําใหการแกไขเอกสารหรือสัญญาใน
แตละครั้งเสียเวลานานเปนเดือน
ทัง้ นี้ สศช. มีขอ เสนอแนะเพือ่ การปรับทิศทางการขับเคลือ่ นยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรปลอดภัย คือ
1. รัฐบาลควรปรับทิศทางนโยบายการพัฒนาเกษตรใหเปนเอกภาพและมีความยั่งยืน ไปในทิศทางที่
สนับสนุนใหเกษตรกรมีแรงจูงใจที่จะผลิตสินคาคุณภาพ และพึ่งพาตนเองแทนการพึ่งพาการสนับสนุนจากภาครัฐ
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2. ปรับกลยุทธการขับเคลื่อนในระดับแผนงาน/โครงการ ใหเนนการสรางความตื่นตัวใหผูบริโภคเห็นความ
จําเปนและความสําคัญของการบริโภคใหมากขึ้นจนเปนกระแสหลักของสังคม
3. หนวยงานกลางควรใหความสําคัญกับการติดตามประเมินผลการดําเนินงานในระดับโครงการอยาง
สมํ่าเสมอ และตอเนื่อง เพื่อเพิ่มความรับผิดชอบของหนวยปฏิบัติตอผลสําเร็จของโครงการ และสามารถปรับปรุง
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินโครงการ/แผนงาน ไดทันเวลา อีกทั้งหนวยงานกํากับนโยบายจะไดมี
ขอมูล และองคความรูเกี่ยว กับการปฏิบัติจริง ที่สามารถนํามาสูการปรับปรุงทิศทางนโยบาย/ยุทธศาสตร ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

การติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนการพัฒนาการทองเที่ยวของภาคกลาง

สศช. ไดมีการติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนการพัฒนาการทองเที่ยวในพื้นที่ภาคกลาง ในชวงครึ่งแผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ 11 พบวา ยังมีจุดออนในบางประเด็น ดังนี้ 1) แหลงทองเที่ยวไมไดรับการพัฒนาใหเกิดความ
โดดเดนที่สามารถสรางแรงดึงดูดใหกับนักทองเที่ยว 2) การผนวกเรื่องเลาเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับแหลงทองเที่ยว
ยังไมมีประสิทธิภาพ 3) กิจกรรมงานประเพณีประจําปเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวยังไมมีการพัฒนาอยางมืออาชีพ
4) การเขาถึงแหลงทองเที่ยวยังขาดระบบบริการขนสงสาธารณะที่มีความคลองตัวและมีประสิทธิภาพในการนํา
นักทองเที่ยวเขาสูแหลงทองเที่ยว และในบางพื้นที่ของกลุมจังหวัดยังขาดเสนทางเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวระหวาง
จังหวัดที่มีศักยภาพสูงในการอํานวยความสะดวกในการเดินทางของนักทองเที่ยว 5) ปายบอกทางไมเพียงพอ และ
หองนํ้าในแหลงทองเที่ยว และสถานบริการสวนใหญมีปญหาดานสุขอนามัย 6) กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวและ
การทําตลาดของจังหวัด/กลุมจังหวัด ยังมีลักษณะหวานแห ขาดการประสานกับภาคธุรกิจทําใหขาดการเนนจุดขาย
ทางการตลาดที่มีพลัง 7) การบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวยังขาดความเปนมืออาชีพ และ 8) การบริหารจัดการ
แผนงาน/โครงการขาดความคลองตัวและมีประสิทธิผลนอยในเชิงการตลาดที่ยั่งยืน
จากการประมวลและวิเคราะหผลการพัฒนาการทองเที่ยวในภาคกลางที่กลาวมาขางตน จึงเห็นควรเสนอ
แนวทางเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการทองเที่ยวภาคกลางในชวงตอไปใหมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ดังตอไปนี้
1. สงเสริมใหมีการพัฒนาแหลงทองเที่ยวและบริการที่เกี่ยวของในพื้นที่โดยเนนการสรางมูลคาเพิ่มผาน
เรื่องเลาอยางมืออาชีพ
2. เพิม่ การมีสว นรวมของตัวแทน ททท. ผูป ระกอบการทีเ่ กีย่ วของกับธุรกิจทองเทีย่ ว ผูเ ชีย่ วชาญจากสถาบัน
การศึกษาและภาคประชาชนในพืน้ ที่ ในกระบวนการจัดทําแผนงาน/โครงการพัฒนาการทองเทีย่ วของจังหวัด/กลุม จังหวัด
โดยตองพยายามใหมชี ว งเวลาทีเ่ พียงพอสําหรับการระดมความคิดเห็นอยางเต็มทีด่ ว ย
3. จัดใหมีการอบรมแนวความคิดและหลักวิชาดานการตลาดและการพัฒนาการทองเที่ยวอยางมืออาชีพ
ใหแกบุคลากรจังหวัดที่เกี่ยวของ
4. สงเสริมการพัฒนาระบบบริการขนสงสาธารณะที่มีประสิทธิภาพสูง ในเมืองทองเที่ยวสําคัญทุกเมือง
เพื่อใหเกิดความคลองตัวสูงกับนักเดินทางทองเที่ยวและจะทําใหเกิดการสรางกิจกรรมทองเที่ยวมากขึ้นดวยตัว
นักทองเที่ยวเอง
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โครงการเสริมสรางประสิทธิภาพความสัมพันธระหวางสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น
สศช. ไดทําการศึกษาการเสริมสรางประสิทธิภาพความสัมพันธระหวางสวนกลาง สวนภูมิภาค และ
สวนทองถิ่น โดยผานกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด แผนของกระทรวง/กรม และแผนพัฒนาทองถิ่น เพื่อการ
พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเขาใจบริบทการพัฒนาที่มีความเชื่อมโยงกันระหวางสวนกลาง สวนภูมิภาคและ
สวนทองถิ่น และสอดคลองกันตามนโยบายการกระจายอํานาจ
ขอบเขตการศึกษา ศึกษา รวบรวม วิเคราะหขอมูลการใชแผนพัฒนาเปนเครื่องมือในการเสริมสราง
ประสิทธิภาพของราชการในเชิงการพัฒนาระดับพื้นที่ (Area Based Development) โดยการพัฒนาระบบการ
ประสานแผนในระดับจังหวัดทั้งแผนของสวนราชการ แผนจังหวัด แผนของกระทรวง/กรม และแผนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหเกิดบูรณาการเปนหนึ่งเดียวกัน การมีธรรมาภิบาลและการมีสวนรวมของประชาชน
การสรางเครือขายการพัฒนาในระดับจังหวัด

กรอบแนวคิดที่ใชในการศึกษา

1. กลไกการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถิน่ ความเปนไปไดและความเหมาะสม
ของการกําหนดขอบเขตการบูรณการแผนพัฒนาจังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขาดวยกัน ที่จะเนนในเรื่อง
ของการเสริมสรางการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ ในขณะที่ขอบเขตของแผนพัฒนาจังหวัดจะเปนการพัฒนาในมิติ
ที่หลากหลายและมีการเชื่อมโยงกับการพัฒนาตามแนวนโยบายของชาติที่กําหนดในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ
2. การแปลงแผนไปสูการปฏิบัติรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น เนื่องจากการจัดทําแผนพัฒนา
ในมิติระดับพื้นที่แมวาจะเปนบทบาทหนาที่ของจังหวัดภายใต พ.ร.ฎ. การบริหารบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
ขณะเดียวกันองคกรปกครองสวนทองถิ่นตางๆ ยังถูกระบุใหมีอํานาจหนาที่ในการจัดทําแผนพัฒนาพื้นที่ของตนเอง
ตามกฎหมายแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2542 เพื่อใหเปนไปตามขอบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยฉบับ 2550 ที่กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหลักในการทําหนาที่ใหบริการ
สาธารณะในระดับพื้นที่ทองถิ่น และองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ตางมีกฎหมายและอํานาจหนาที่ของตนเองในการ
ทําหนาที่การศึกษานี้เพื่อมุงหาแนวทาง/วิธีการเสนอโครงการที่จะทําใหจังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดมี
การบูรณาการงบประมาณของแตละฝายเขาดวยกันอยางเหมาะสม สามารถตอบสนองความตองการของประชาชน
ในพื้นที่ไดมากขึ้น รวมทั้งการศึกษากลไกกํากับการเสนอโครงการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและจังหวัดที่
สอดคลองกับศักยภาพ ความตองการพัฒนาของพื้นที่จังหวัด เพื่อใหตรงกับปญหาและความตองการในพื้นที่ที่สุด

127

รายงานประจําป 2557

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

การเสริมสรางพลังวุฒิอาสาธนาคารสมองในการพัฒนาประเทศ

มีผลการดําเนินงานตามกรอบแผนงานธนาคารสมองใน 3 ดาน คือ
1. สงเสริมการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการพัฒนาชุมชนทองถิ่นใหมีความเขมแข็ง
เพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการเขาสูประชาคมอาเซียน โดยใชกลไกวุฒิอาสาฯ ธนาคารสมอง ในพื้นที่ 6
จังหวัดที่มีการดําเนินงานตอเนื่องตั้งแตป 2556 ไดแก จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา เชียงราย สุรินทร และ
เพชรบุรี และพื้นที่ใหม 2 จังหวัด คือ สระบุรี และชัยนาท การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “วุฒิอาสาฯ กับการ
ประชาสั ม พั น ธ ง านธนาคารสมองเพื่ อ การเผยแพร ข ยายผล” โดยมี ก ารนํ า เสนอตั ว อย า งความสํ า เร็ จ และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ซึ่งสงผลใหเกิดเครือขายการทํางานรวมกันมากขึ้น มีการนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใชในการดํารงชีวิตและพัฒนาชุมชนใหสามารถแกไขปญหาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2. สงเสริมการสรางเครือขายและการเชื่อมโยงบทบาทการทํางานของวุฒิอาสาฯ ระดับจังหวัด และ
ภาคีการพัฒนาในพื้นที่ โดยสนับสนุนการจัดประชุมวุฒิอาสาฯ ระดับจังหวัด การจัดหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร
เบื้องตนใหแกวุฒิอาสาฯ กทม. การจัดประชุมวุฒิอาสาฯ กลุมสุขภาพเพื่อเตรียมการจัดทําหนังสือเฉลิมพระเกียรติ
60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่องลายครามตามไปดูอาหารโรงเรียน
3. การสรางองคความรู และการเผยแพรประชาสัมพันธผลงานธนาคารสมองและของวุฒิอาสาฯ
ผานสื่อสิ่งพิมพ โดยจัดทําจุลสารธนาคารสมอง ทุก 4 เดือน การแลกเปลี่ยนขาวสารระหวางสวนกลางและพื้นที่ และ
ผานเว็บไซตธนาคารสมอง (http://brainbank.nesdb.go.th) การปรับปรุงฐานขอมูลธนาคารสมองใหมีความ
ถูกตอง ทันสมัย มีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ ทําใหผูใชบริการสามารถเขาถึงไดอยางสะดวก งายดายและ
รวดเร็ว

ไหม : อนาคตวิสาหกิจชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผ า ไหมสิ น ค า หั ต ถกรรมที่ มี ชื่ อ เสี ย งของภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ที่ เ กิ ด จากคนในชุ ม ชนชนบท
เปนผูประดิษฐและสรางสรรคเพื่อใชในชีวิตประจําวันและเกี่ยวของกับประเพณีวัฒนธรรมของคนอีสานตั้งแตเกิด
จนตาย และยังเปนแหลงรายไดของคนในชุมชนชนบทในชวงรอฤดูกาลทําการเกษตร ซึ่งเปนสิ่งที่แสดงถึงภูมิปญญา
ทองถิ่น ที่บรรพบุรุษไดถายทอดสูคนรุนหลังใหเปนมรดกทางวัฒนธรรม วัตถุประสงคของการศึกษา เพื่อรวบรวม
ลวดลายผาไหมทอมือและแหลงผลิตไวเปนฐานขอมูลในการศึกษาวิจัยและเผยแพรแกผูสนใจ รวมทั้งศึกษาปญหา
อุปสรรคของการผลิตผาไหมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผลการศึกษาของ สศช. พบวา ลวดลายผาไหมที่รวบรวมได เปนลายผาไหมที่เปนเอกลักษณเฉพาะ
ของจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง 20 จังหวัด ซึ่งในพื้นที่ชุมชนตางๆ ยังมีลายผาไหมอีกเปนจํานวนมาก
ที่เปนลายเฉพาะทองถิ่น หรือชุมชนที่มีการสืบทอดกันมาจากรุนสูรุนที่ชุมชนมีการทอเพื่อใชในชีวิตประจําวัน และ
วัฒนธรรมประเพณีในแตละทองถิ่น แตมีขอจํากัดในการสงเสริมใหเปนที่รูจักและพัฒนาตอยอดใหตรงตามความ
ตองการของตลาด สําหรับตนทุนการผลิต ขึ้นกับรูปแบบและลวดลายและชนิดของสีที่ใชยอมซึ่งแปรผันไปตามพื้นที่
แตละชุมชนมีภูมิปญญาในการทอที่แตกตางกัน ตนทุนการผลิตผาไหมประกอบดวย คาวัสดุเฉลี่ยประมาณ 675 –
815 บาท คาแรงเฉลี่ยประมาณ 200 – 360 บาท/ผืน ยกเวนผามัดหมี่ที่ตนทุนคาแรงสูงกวา สวนกําไรโดยเฉลี่ย
ประมาณรอยละ 14.7 ของราคาจําหนาย สะทอนใหเห็นวาการทอผาไหมมิไดสรางผลกําไรไดมากนัก แตหาก

128

Annual Report 2014

Office of the National Economic and Social Development Board

พิจารณาถึงการจางแรงงานในชุมชน จะเห็นวาสามารถสรางรายไดหรือสรางมูลคาเพิ่มใหกับชุมชนถึงรอยละ 50 ของ
ราคาผลผลิต
ปญหาสําคัญในการผลิตไหมและแนวทางแกไข คือ 1) ขาดแหลงนํ้าและระบบกระจายนํ้าเพื่อสนับสนุน
การปลูกหมอนเลี้ยงไหมอยางเพียงพอ และการบริหารจัดการนํ้าไมมีประสิทธิภาพ จึงควรพัฒนาแหลงนํ้าและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการนํ้า 2) ศัตรูไหมมีมากขึ้น เนื่องจากชุมชนขยายและขาดการจัดการขยะและดูแล
สุขาภิบาลที่ถูกวิธี ทําใหปญหาจากแมลงวันทําลายรังไหม จะตองเรงศึกษาวิจัยปรับปรุงวิธีการเลี้ยงไหมใหมี
ประสิทธิภาพและบริหารจัดการชุมชนใหดีขึ้น 3) เกษตรกรผูเลี้ยงไหมขาดความรูในการควบคุมคุณภาพเสนไหม
และการทอใหไดมาตรฐาน ทําใหกําหนดราคาใหคุมคากับตนทุนไดยาก จําเปนตองใหความรูเรื่องมาตรฐานการผลิต
และสรางความเขมแข็งของกลุมผูผลิตไหมใหมีอํานาจตอรองในตลาดมากขึ้น 4) เกษตรกรยังไมสามารถเขาถึง
ข อ มู ล ข า วสารการตลาดได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และขาดตั ว กลางในการประสานข อ มู ล ตลาดเส น ไหมและ
ผลิตภัณฑไหม ทําใหไมสามารถตัดสินใจในการผลิตและการจําหนาย จึงควรพัฒนาระบบขอมูลการตลาดใหเขาถึง
และสามารถพึ่ ง ตนเองได รวมถึ ง ป ญ หาการขาดแหล ง เงิ น ทุ น จึ ง ควรตั้ ง กองทุ น หมุ น เวี ย นเพื่ อ สนั บ สนุ น
กลุมผูผลิตไหมโดยผานระบบสหกรณหรือวิสาหกิจชุมชนอยางทั่วถึง
การขับเคลื่อนในระดับนโยบาย ควรบูรณาการระหวางภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุนและสงเสริม
มาตรฐานการผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑเพื่อเพิ่มมูลคา และการพัฒนาตลาดอยางเปนระบบตลอดหวงโซการผลิต
ในสวนตนนํ้า ควรเรงรัดในการจัดทําแผนการใชที่ดิน (Zoning) และใหความรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับความตองการ
สินคาเกษตรแกเกษตรกร โดยที่การปลูกหมอนเลี้ยงไหมเปนพืชเปาหมายชนิดหนึ่ง ในสวนกลางนํ้า ควรมีการเตรียม
ความพรอมในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยพัฒนาคุณภาพสินคาใหมีความโดดเดนแตกตางจากคูแขงขัน
สรางตราสินคาและบรรจุภัณฑ และในสวนปลายนํ้า เนนการประชาสัมพันธที่แสดงถึงเรื่องราวแสดงความเปนมา
(Story) โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศสงเสริมการตลาดและการทองเที่ยว นอกจากนี้ ควรสงเสริมคานิยมการใช
ผาไทยโดยภาคราชการควรทําเปนแบบอยางและมีความตอเนื่องในระยะยาว
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ในป 2557 สศช. ไดเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะ
รัฐมนตรี แบงเปน ดานเศรษฐกิจ จํานวน 178 เรื่อง ดานสังคม
จํานวน 96 เรื่อง ดานเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จํ า นวน 106 เรื่ อ ง ด า นโครงสร า งพื้ น ฐาน จํ า นวน 119 เรื่ อ ง
ด า นการกระจายอํ า นาจ จํ า นวน 5 เรื่ อ ง และด า นความมั่ น คง
จํานวน 14 เรื่อง
ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห  แ ล ะ พิ จ า ร ณ า ง บ ล ง ทุ น รั ฐ วิ ส า ห กิ จ เ พิ่ ม เ ติ ม
ประจําปงบประมาณ 2557 จํานวน 45 เรื่อง
การวิเคราะหโครงการโครงสรางพื้นฐานที่สําคัญ สศช. ไดวิเคราะห
โครงการลงทุ น ขนาดใหญ เ สนอ กก.สศช. จํ า นวน 17 เรื่ อ ง โดย
สาขาพลังงานมากที่สุด รองลงมาคือ สาขาการสื่อสาร สาขาสาธารณูปการ
สาขาขนสงและโลจีสติกส และสาขางบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
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การวิเคราะหและเสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรี

การเสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรี
ในปงบประมาณ 2557 สศช. จัดทําความเห็นในสวนที่เกี่ยวของเพื่อเสนอประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี แบงเปน (1) ดานเศรษฐกิจ (2) ดานสังคม (3) ดานเกษตร (4) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(5) ดานโครงสรางพืน้ ฐาน (6) ดานการกระจายอํานาจ และ (7) ดานความมัน่ คง แบงเปน
1. ดานเศรษฐกิจ จํานวน 178 เรื่อง โดยมีเรื่องที่สําคัญ อาทิ 1) รางพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... (การเพิ่มเติมมาตรการลงโทษทางแพงสําหรับผูกระทําผิด) 2) รางพระราช
บัญญัติกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. ... 3) รางพระราชบัญญัติการกลับไปใชสิทธิในบําเหน็จ
บํานาญตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ. . . . . 4) มาตรการทางภาษีและ
คาธรรมเนียมจากการควบรวมกิจการตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่ 2 5) แนวทางการแกไขปญหาหนี้
นอกระบบอยางบูรณาการและยั่งยืน 6) รางระเบียบคณะกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหนี้สาธารณะวา
ดวยการจัดทําแผนการบริหารหนี้สาธารณะ การกํากับติดตาม และการรายงานสถานะหนี้สาธารณะ พ.ศ. ....7) ราง
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการ
ปรับปรุงบัญชีอัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา) 8) มาตรการฟนฟูความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ 9) การจัดหาเงินทุนเพื่อ
เยียวยาเกษตรกรที่เขารวมโครงการรับจํานําขาวเปลือก ปการผลิต 2556/2557 10) แผนการบริหารหนี้สาธารณะ
ประจําปงบประมาณ 2558 11) ขออนุมัติโครงการเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพทางการคาของไทย (AEC
Connect) 12) การกําหนดราคาออยขั้นสุดทายและผลตอบแทนการผลิตและจําหนายนํ้าตาลขั้นสุดทายฤดูการผลิต
ป 2555/2556 13) ขอความเห็นชอบกรอบเจรจาความตกลงการคาบริการอาเซียน 14) รางประกาศกระทรวง
การคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่...) รวม 2 ฉบับ (การสงเสริมการผลิตรถยนตประหยัดพลังงาน
มาตรฐานสากล ระยะที่ 2) 15) รางกฎกระทรวงยกเวนคาธรรมเนียมรายปใหแกผูประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. ........
16) รางเอกสารที่จะมีการรับรองหรือลงนามระหวางการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 23 และการประชุมอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ 17) ขอความเห็นชอบรางปฏิญญาสิงคโปรที่จะมีการรับรองในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานคมนาคม
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 13 18) ขอความเห็นชอบรางแถลงการณรัฐมนตรีการคาเอเปค (Draft Ministerial
Statements) 19) การเขารวมเปนสมาชิกผูกอตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานเอเชีย 20) ราง
ถอยแถลงการณประชุมรัฐมนตรีตางประเทศลุมแมนํ้าโขงกับญี่ปุน การประชุมรัฐมนตรีขอริเริ่มลุมนํ้าโขงตอนลาง
และการประชุมรัฐมนตรีมิตรประเทศลุมนํ้าโขงตอนลาง 21) ขอความเห็นชอบตอรางเอกสารที่จะมีการรับรอง
ระหวางการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียน ครั้งที่ 47 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 22) ขอความเห็นชอบ
ตอเอกสารทาทีไทยสําหรับการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 69
2. ดานสังคม จํานวน 96 เรือ่ ง ไดแก
2.1 การศึกษา ที่สําคัญ อาทิ 1) การชวยเหลือโรงเรียนเอกชนที่มีเงินอุดหนุนรายบุคคลไมเพียงพอ
จายเงินเดือนครูวุฒิปริญญาตรี 2) การตั้งมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจาฟามหาจักรี 3) การดําเนินงานโครงการจัดตั้ง
โรงเรียนวังไกลกังวล 2 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 90
พรรษา 4) ขอขยายเวลาดําเนินงานโครงการกองทุนเงินกูยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายไดในอนาคต (กรอ.) ตอไป
จนกวากฎหมายใหมจะแลวเสร็จและมีผลบังคับใช 5) ขอความเห็นชอบการจัดสรรงบประมาณสําหรับโครงการ
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ขยายผลการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 6) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อ
กรณีฉุกเฉินหรือจําเปนแกสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) และ 7) ขอความเห็นชอบ
การเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลากอหนี้ผูกพันการกอสรางโครงการศูนยการแพทยภายใตโครงการผลิตแพทยเพิ่ม
แหงประเทศไทย พ.ศ. 2556-2560 มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
2.2 สุขภาพ ที่สําคัญอาทิ 1) ขอยกเวนการปฏิบัติตามระเบียบการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณและ
ขอสนับสนุนเพิ่มเติมโครงการจัดตั้งศูนยผลิตภัณฑจากพลาสมา ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย 2) ขอ
อนุญาตกอสรางอาคารโครงการกอสรางศูนยการแพทยพรอมระบบสาธารณูปโภค คณะแพทยศาสตร ศิริราช
พยาบาลเปนกรณีพิเศษ ของมหาวิทยาลัยมหิดล 3) ขอกําหนดตําแหนงเพิ่มใหม (เพื่อบรรจุพยาบาลและบุคลากร
ทางสาธารณสุข จํานวน 9,074 อัตรา) 4) ขออนุมัติจัดตั้งโครงการศูนยรังสีโปรตอนบําบัด 5) ราง พ.ร.บ. การกีฬา
แหงประเทศไทย พ.ศ. ... 6) ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงรายการและเพิ่มวงเงินกอหนี้ผูกพัน โครงการกอสราง
โรงงานผลิตวัคซีนปองกันไขหวัดใหญ/ ไขหวัดนก และ 7) แผนแมบทการคุมครองผูบริโภคแหงชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.
2558-2562)
2.3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุมครองทางสังคม ที่สําคัญ อาทิ 1) แผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
(พ.ศ. 2557-2561) 2) (ราง) นโยบายและยุทธศาสตรดานการปองกันและแกไขปญหาความรุนแรงตอเด็กและ
เยาวชน (พ.ศ. 2557-2562) 3) ยุทธศาสตรการสงเสริมการพัฒนาศักยภาพและคุมครองสิทธิผูดอยโอกาส (พ.ศ.
2556-2559) 4) ราง พ.ร.บ. อุปถัมภและคุม ครองพระพุทธศาสนา พ.ศ. .. และ 5) ราง พ.ร.บ.ที่ควรเรงรัดใหมีผลใชบังคับตาม
นโยบาย คสช. ไดแก ราง พ.ร.บ.กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค พ.ศ. … ราง พ.ร.บ. ปองกันและปราบ
ปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย พ.ศ. ...และราง พ.ร.บ. คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ...
2.4 แรงงาน ที่สําคัญ อาทิ 1) ราง พ.ร.บ. แรงงานทางทะเล พ.ศ. ... 2) ราง พ.ร.บ. การพัฒนาฝมือ
แรงงาน (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... 3) รางกฎกระทรวงกําหนดอัตราคารักษาพยาบาลที่ใหนายจางจาย พ.ศ. .... 4) รางกฎ
กระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและอัตราคาฟนฟูสมรรถภาพในการทํางานที่ใหนายจางจาย พ.ศ. .... 5) รางกฎ
กระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมการทํางานและการจางคนตางดาวและยกเวนคาธรรมเนียมการทํางานของคนตางดาว
พ.ศ. ... 6) การจัดระบบการจางแรงงานตางดาวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่เขามาทํางานในลักษณะไป-กลับ
หรือตามฤดูกาล มาตรา 14 แหง พ.ร.บ. การทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551 7) การกําหนดอัตราคาจางตาม
มาตรฐานฝมือ (ประกาศคณะกรรมการคาจาง เรื่อง อัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ
2557) 8) การออกกฎกระทรวงตาม พ.ร.บ.การทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551 ใหสอดคลองกับมาตรการแกไข
ปญหาแรงงานตางดาวของคณะกรรมการนโยบายการจัดการปญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษย
3. ดานเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวน 106 เรื่อง ไดแก
3.1 ดานการเกษตร ทีส่ าํ คัญ อาทิ 1) การแกไขปญหาเกษตรกรเขารวมโครงการรับจํานําขาวเปลือก ปการ
ผลิต 2555/56 2) ขออนุมตั แิ ละสนับสนุนงบประมาณโครงการกอสรางโรงงานแปรรูปนมทีโ่ ครงการชัง่ หัวมัน ตาม
พระราชดําริ จังหวัดเพชรบุรี 3) โครงการประกันภัยขาวนาป ปการผลิต 2557 4) การขออนุมัติงบประมาณ
การแกไขปญหายางพาราทัง้ ระบบ ป 2557 มาตรการระยะสัน้ (เพิม่ เติม) และ 5) ขออนุมตั จิ ดั สรรงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 งบกลาง เพือ่ แกไขปญหาโรคกุง ตายดวน
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3.2 ดานการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ที่สําคัญ อาทิ 1) รางพระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้า พ.ศ. ....
2) รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในทองที่ตําบลจันทบเพชร อําเภอบานกรวด จังหวัด
บุรีรัมย พ.ศ.... และ 3) ขออนุมัติงบกลางรายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน เพื่อเปนเจาภาพการจัด
ประชุมระดับรัฐมนตรีแหงเอเชียวาดวยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2557
3.3 ดานทรัพยากรธรรมชาติ ที่สําคัญ อาทิ 1) แผนแมบทปองกันบรรเทาภัยจากแผนดินไหวและ
อาคารถลม 2) การขออนุมัติงบประมาณรายจายประจําป 2557 รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน
เพื่อเปนคาใชจายในการบริหารจัดการเกี่ยวกับระบบการเตือนภัยพิบัติและการเก็บกูทุนและบํารุงรักษาทุน และ
3) การกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอบริเวณทางหลวงแผนดิน หมายเลข 106
3.4 ดานสิ่งแวดลอม ที่สําคัญ อาทิ 1) การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และการแกไข
ปญหากําจัดขยะมูลฝอยไมถูกตองและตกคางสะสมในพื้นที่วิกฤต 2) การดําเนินการแกไขปญหาการจัดการขยะ
มูลฝอยของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ 3) ขอตกลงรับความชวยเหลือแบบใหเปลาจากธนาคารโลกโครงการลด
และเลิกใชสารไฮโดรคลอโรฟลูโอโรคารบอน (HCFC Phase Out Project)
4. ดานโครงสรางพื้นฐาน ที่สําคัญ 119 เรื่อง แยกตามสาขาไดดังนี้
4.1 สาขาขนสงและโลจิสติกส จํานวน 39 เรื่อง ที่สําคัญไดแก 1) รางพระราชบัญญัติการขนสง
ทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 2) รางพระราชบัญญัติที่ควรนําเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เพื่อพิจารณาตามนโยบาย
คณะรักษาความสงบแหงชาติ ครั้งที่ 3 จํานวน 12 ฉบับ 3) ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสัดสวนการเบิกจายเงินงบประมาณ
ขออนุมัติขยายระยะเวลากอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ และขออนุมัติวงเงินงบประมาณคากอสรางใหมโครงการ
เรงรัดขยายทางสายประธานใหเปน 4 ชองจราจร (ระยะที่ 2) ของกรมทางหลวง 4) ขออนุมัติเงินกูสําหรับโครงการ
ระบบขนสงมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (สายสีแดง) ชวงบางซื่อ-รังสิต ของการรถไฟแหง
ประเทศไทย 5) ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ จากเดิมรายการคาจางศึกษาออกแบบ
รายละเอียดระบบขนสงมวลชนเมืองนครราชสีมาและการพัฒนาระบบเชื่อมตอการเดินทางของผูโดยสารกับระบบ
รถไฟความเร็วสูงเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เปนคาจางศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบรถไฟทางคู ชวง
เดนชัย-เชียงใหม ของสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร 6) ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการกอหนี้
ผูกพันขามปงบประมาณ จากเดิมรายการคาจางศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องตนระบบเชื่อมตอการเดิน
ทางของผู  โ ดยสารกั บ ระบบรถไฟความเร็ ว สู ง เขตพื้ น ที่ จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก เป น ค า จ า งศึ ก ษาและออกแบบกรอบ
รายละเอียด (Definitive Design) รถไฟทางคูขนาดทางมาตรฐาน ชวงนครราชสีมา-แหลมฉบัง-มาบตาพุด และชวง
แกงคอย – บานภาชี - บางซื่อ ของสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร 7) รางระเบียบสํานักนายก
รัฐมนตรีวาดวยการเชื่อมโยงขอมูลอิเล็กทรอนิกสสําหรับการนําเขา การสงออก การนําผาน และโลจิสติกส พ.ศ. ....
8) ขอความเห็นชอบการจัดทําหนังสือแลกเปลี่ยนสําหรับดําเนินโครงการพัฒนาทาเรือในภูมิภาคอาเซียนอยางยั่งยืน
ภายใตความรวมมือเชิงวิชาการระหวางอาเซียน-เยอรมัน (ASEAN-German Technical Cooperation Project on
Sustainable Port Development in the ASEAN Region: SPD) ระยะที่ 2 (Verbal Note) 9) ขออนุมัติเพิ่ม
วงเงิน และขยายระยะเวลาการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ รายการกอสรางที่พักผูโดยสาร ทาอากาศยานอูตะเภา
พรอมสิ่งอํานวยความสะดวก 10) การลงนามในแนวทางปฏิบัติวาดวยความรวมมือที่เกี่ยวกับการสอบสวนอุบัติเหตุ
และอุ บั ติ ก ารณ ข องอากาศยานพลเรื อ นของภู มิ ภ าคเอเชี ย แปซิ ฟ  ก (Asia-Pacific Code of Conduct on
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

Cooperation Relating to Civil Aviation Accident/indent Investigation) ระหวางประเทศไทยกับองคการ
การบินพลเรือนระหวางประเทศ (ICAO)
4.2 สาขาพลั ง งาน จํานวน 29 เรื่อง ที่สําคัญไดแก 1) การเข า เป น ภาคี ส มาชิ ก ของไทยใน
ทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหวางประเทศ International Renewable Energy Agency: IRENA 2) รางแถลงการณ
รวมประชุมรัฐมนตรีดานพลังงานเอเปค ครั้งที่ 11 3) การกูเงินในประเทศเพื่อเปนเงินลงทุนสําหรับงานที่ทําเปน
โครงการของ กฟภ. และ กฟน. 4) การลดหยอนคารายปและคาภาษีโรงเรือนและที่ดินเขื่อนรัชชประภา ของ กฟผ.
ประจําป 2556 และ 2557 5) การเสนองบประมาณและแผนการดําเนินงานประจําป 2558 ขององคกรรวมไทย มาเลเซีย 6) การจัดทําแผนเผชิญเหตุปองกันอันตรายและลดผลกระทบตอประชาชนที่เกิดจากไฟฟาดับบริเวณกวาง
7) รางบันทึกความเขาใจระหวางกระทรวงพลังงานแหงราชอาณาจักรไทยและกระทรวงพลังงานแหงสหพันธรัฐ
รัสเซียวาดวยความรวมมือดานพลังงาน 8) การขอโอนสัมปทานปโตรเลียมเลขที่ 5/2550/81 และเลขที่ 5/2550/80
แปลงสํารวจในทะเลอาวไทยหมายเลข G11/48 และหมายเลข G6/48 9) การขอลดหยอนคารายปและคาภาษี
โรงเรื อ นและที่ ดิ น โรงไฟฟ า จะนะประจํ า ป 2556 และ 2557 และ 10) ร า งบั น ทึ ก ความเข า ใจระหว า ง
ราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนวาดวยความรวมมือดานพลังงาน
4.3 สาขาสือ่ สาร จํานวน 12 เรือ่ ง ทีส่ าํ คัญไดแก 1) การเปนเจาภาพจัดประชุมสุดยอดผูน าํ เอเซียและ
แปซิฟก ของสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ 2) ขอเสนอแนะนโยบายและขอเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กรณี
คลืน่ ความถีอ่ นั เปนทรัพยากรของชาติเพือ่ ประโยชนสาธารณะ 3) การเปนเจาภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดาน
โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครัง้ ที่ 14 และการประชุมอืน่ ทีเ่ กีย่ วของ 4) ขอเสนอแนะนโยบายและขอเสนอ
ในการปรับปรุงกฎหมายเพือ่ สงเสริมและคุม ครองสิทธิมนุษยชน 5) ขอความเห็นชอบในการจายเงินโครงการระบบเคเบิล
ใตนาํ้ ระหวางประเทศ AAE-1 6) ขอความเห็นชอบเปลีย่ นแปลงรายการเครือ่ งเรดารตรวจอากาศ แบบ Doppler พรอม
อุปกรณและหอเรดาร 2 เครือ่ ง ทีด่ อนเมือง และศูนยอตุ นุ ยิ มวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแกน
4.4 สาขาสาธารณูปการ จํานวน 9 เรื่อง ที่สําคัญไดแก 1) ขอความเห็นชอบการดําเนินโครงการเพื่อ
การพัฒนาป 2557 ของ กปภ. 2) แผนการลงทุนหลัก โครงการเพื่อการพัฒนาป 2557 (เพิ่มเติม) ของ กปภ.
3) แผนการลงทุนโครงการพัฒนาทีอ่ ยูอ าศัย ชุดที่ 1 ป 2557-2560 ภายใตแผนพลิกฟน องคกรของ กคช. 4) ขออนุมตั ิ
กูเงินโดยการออกพันธบัตรเพื่อการลงทุน สําหรับโครงการลงทุน จํานวน 7 โครงการ ของ กปภ. 5) การขอรับเงิน
ชดเชยจากรัฐ จํานวน 23.68 ลานบาท สําหรับโครงการบานเอื้ออาทร กรณีไดรับผลกระทบจากการขยายระยะเวลา
กอสราง ตามมติ ครม. 2 ครั้ง ของ กคช. 6) ขอความเห็นชอบและอนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลากอหนี้ผูกพัน
ขามปงบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 7) ขออนุมัติคาชดเชยโครงการกอสรางอาคารรัฐสภาแหง
ใหมเพิ่มเติม
4.5 ดานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 30 เรื่อง ที่สําคัญไดแก 1) ขอความเห็นชอบการจัดตั้ง/รวมทุน บริษัท
นํา้ ฮัม 2 เพาเวอร จํากัด เพือ่ ดําเนินโครงการเขือ่ นผลิตไฟฟาขนาดเล็ก นํา้ ฮัม 2 และการรวมลงทุนกับบริษทั ยอยของ
บริษัท โซลา เพาเวอร จํากัด เพื่อดําเนินโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร
เนชั่นแนล จํากัด 2) ขอความเห็นชอบใหการไฟฟาสวนภูมิภาคกูเงินระยะสั้นประเภทกูเบิกเงินเกินบัญชี (O/D)
3) ขอยกเวนการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเรื่องการปรับปรุงระบบแรงจูงใจในสวนของคาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
ตามระบบประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 4) ขอตออายุเงินกู
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ระยะสัน้ ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 5) ขออนุมตั กิ เู งินเพือ่ ใชในการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2557
ของการรถไฟแหงประเทศไทย 6) ขอความเห็นชอบปรับปรุงสภาพการจางของพนักงานโรงงานไพ กรมสรรพสามิต
7) ขออนุมัติกูเงินเพื่อนําไปชําระคานํ้ามันเชื้อเพลิงและคาเหมาซอมปงบประมาณ 2558 ขององคการขนสงมวลชน
กรุงเทพ
5. ดานการกระจายอํานาจ จํานวน 5 เรื่อง ที่สําคัญเชน 1) (ราง) แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ... และ (ราง) แผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) (พฤศจิกายน 2556) 2) การประเมินคาเปาหมายขั้นตํ่าการจัดบริการสาธารณะของ
องคการบริหารสวนจังหวัด กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา รอบที่ 3 (พฤศจิกายน 2556) 3) รางระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินชวยเหลือสมาชิกกอง
อาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่...) พ.ศ. ... (พฤศจิกายน 2556) 4) เรื่อง ขอทบทวนการโอนภารกิจ
หรือการคืนภารกิจจากรัฐบาลใหเปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2542 ของ กรุงเทพมหานคร (กทม.) (สิงหาคม 2557) 5) เรื่องการจัดสรรเงินอุดหนุนทัว่ ไป
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ ปงบประมาณ พ.ศ. 2557จํานวน 8,500 ลานบาท (สิงหาคม 2557)
6. ดานความมั่นคง จํานวน 14 เรื่อง ที่สําคัญเชน 1) ขออนุมัติลงนามในขอตกลงวาดวยการซื้อขาย
โครงการเพิม่ ขีดความสามารถในการผลิตกระสุนปนรถถังเพือ่ สนับสนุนเหลาทัพ และเพือ่ สงออกตางประเทศ (ระยะที่ 1)
(ตุลาคม 2556) 2) ขออนุมัติลงนามในขอตกลงการจัดซื้อเฮลิคอปเตอรใชงานทั่วไปขนาดหนัก แบบ Mi – 17 V5
ในฐานะผูแ ทนรัฐบาลไทย (ของกองทัพบก กระทรวงกลาโหม) (มีนาคม 2557) 3) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ 2557 งบกลาง เพิม่ เติม (คาใชจา ยในการปฏิบตั กิ าร อํานวยการ ประสานงาน โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการสวนพระองค โครงการพระราชทานความชวยเหลือทั้งในและตางประเทศของ
สํานักกิจการพิเศษ กรมราชองครักษ) (ของ กรมราชองครักษ) (มิถนุ ายน 2557) 4) การขอความเห็นชอบรางกรอบ
การเจรจาคณะกรรมการระดับสูง (กรส.) ไทย – เมียนมา(ของ กระทรวงกลาโหม) ( มิถนุ ายน 2557) 5) ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2557 เพิม่ เติม (ภารกิจปองกันชายแดน) (ของกองทัพบก กระทรวง
กลาโหม) (มิถนุ ายน 2557) 6) ขออนุมตั กิ อ หนีผ้ กู พันขามปงบประมาณโครงการจัดหาระบบปองกันภัยทางอากาศ
ระยะกลาง (ทบ.1431) (ของ กองทัพบก กระทรวงกลาโหม) (มิถนุ ายน 2557) 7) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ 2557 เพิม่ เติม (ภารกิจในการซอมบํารุงอากาศยานของกองทัพอากาศ รวมทัง้ การจัดหา
เชือ้ เพลิงในการสนับสนุนภารกิจเดโชชัย) (ของ กองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหม) (มิถนุ ายน 2557) 8) ขออนุมตั กิ อ หนี้
ผูกพันขามปงบประมาณโครงการพัฒนาการปองกันฐานทีต่ งั้ ทางทหารของกองทัพอากาศ (ระยะที่ 1) (ทอ.187) (ของ
กองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหม) (มิถนุ ายน 2557) 9) ขออนุมตั จิ ดั ซือ้ อากาศยานเครือ่ งบินปกติด เพิม่ เติม จํานวน
1 ลํา โดยวิธพี เิ ศษ (ของ สํานักงานตํารวจแหงชาติ) (มิถนุ ายน 2557) 10) ขออนุมตั กิ อ หนีผ้ กู พันขามปงบประมาณ
โครงการปรับปรุงขีดความสามารถเครือ่ งบินขับไลแบบที่ 18 ข/ค (ระยะที่ 1) (สิงหาคม 2557) 11) ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณรายจ า ยประจํ า ป ง บประมาณ 2557 เพิ่ ม เติ ม (เงิ น ชดเชยให ผู  ไ ด รั บ ผลกระทบจากการปรั บ
เงินเดือนแรกบรรจุเขารับราชการเปนทหาร) (สิงหาคม 2557) 12) เรื่องมาตรการยกเวนภาษีเงินไดตามโครงการ
เกษียณอายุราชการกอนกําหนดของกระทรวงกลาโหมปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สิงหาคม
2557) 13) เรือ่ ง ขออนุมตั จิ ดั หาเฮลิคอปเตอร จํานวน 2 เครือ่ ง และโอนเปลีย่ นแปลงงบประมาณรายจายประจํา
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ปงบประมาณ พ.ศ.2557 (กันยายน 2557) 14) โครงการจัดหาเฮลิคอปเตอรแบบใชงานทัว่ ไป ทดแทนเฮลิคอปเตอร
แบบใชงานทัว่ ไป 1 (ระยะที่ 1) (ทบ.1429) ของกระทรวงกลาโหม (กันยายน 2557)

การวิเคราะหและพิจารณางบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ

สศช. จัดทําแนวทางการพิจารณางบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจําปงบประมาณ 2558 และขอเสนอการ
ลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจําปงบประมาณ 2558 ในภาพรวม พรอมทั้งจัดทําขอวิเคราะหงบประมาณประจําป
เปนภาพรวม รายกระทรวง และรายรัฐวิสาหกิจ ภายใตสังกัด 16 กระทรวง รวม 56 รัฐวิสาหกิจ เพื่อเสนอ กก.สศช.
พิจารณาใหความเห็นชอบ กอนนําเสนอ ครม. เพื่อพิจารณาอนุมัติ ตามพระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ พ.ศ. 2521 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2550

การวิเคราะหงบลงทุนเพิ่มเติม ปงบประมาณ 2557

พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมงบลงทุนในระหวางปงบประมาณ 2557 ของรัฐวิสาหกิจ ตามที่
ครม. มอบหมายให สศช. วิเคราะหการลงทุนที่รัฐวิสาหกิจขอปรับปรุง/เพิ่มเติม เพื่อเสนอประธาน กก.สศช. ในนาม
กก.สศช. พิจารณาใหความเห็นชอบ รวม 45 เรื่อง ที่สําคัญไดแก บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) การรถไฟฟาขนสง
มวลชนแหงประเทศไทย การไฟฟาสวนภูมิภาค การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย รวมทั้งการติดตามผลการเบิกจายลงทุนของรัฐวิสาหกิจ และจัดทํารายงานผลการอนุมัติงบลงทุนเพิ่ม
เติมและผลการเบิกจายลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจําปงบประมาณ 2557 เสนอ กก.สศช. ทุกไตรมาส รวม 4 ครั้ง

การวิเคราะหโครงการที่สําคัญ

ในปงบประมาณ 2557 สศช. ไดดาํ เนินการวิเคราะหโครงการลงทุนขนาดใหญของหนวยงานภาครัฐ เพือ่ เสนอ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (กก.สศช.) พิจารณาใหความเห็นชอบตามขัน้ ตอนแหงพระราช
บัญญัตพิ ฒ
ั นาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ. 2521 รวม 17 เรือ่ ง ไดแก
1. สาขาขนสงและโลจิสติกส จํานวน 3 โครงการ ไดแก (1) โครงการความรวมมือระหวางการรถไฟ
แหงประเทศไทยและบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ในการจัดหารถจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใชลากจูงขบวน
รถบรรทุกกาซแอลพีจี ของ รฟท. (2) โครงการรถไฟฟาสายสีสม ชวงศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย–มีนบุรี
(สุ วิ น ทวงศ ) ของการรถไฟฟ า ขนส ง มวลชนแห ง ประเทศไทย และ (3) โครงการพั ฒ นาท า เที ย บเรื อ ชายฝ  ง
(ทาเทียบเรือ A) ที่ทาเรือแหลมฉบังของการทาเรือแหงประเทศไทย
2. สาขาพลังงาน จํานวน 5 โครงการ เปนโครงการของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.)
2 โครงการ ไดแก (1) โครงการปรับปรุงระบบสงไฟฟาบริเวณภาคตะวันตกและภาคใตเพื่อเสริมความมั่นคง
ระบบไฟฟา (2) โครงการขยายระบบสงไฟฟาระยะที่ 12
โครงการของการไฟฟาสวนภูมภิ าค 3 โครงการ ไดแก (1) โครงการพัฒนาไฟฟาพลังนํา้ ขนาดเล็กของ กฟภ.
ที่ประตูระบายนํ้า และอางเก็บนํ้าของกรมชลประทาน (2) โครงการพัฒนาโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ (Smart Grid)
ในพืน้ ทีเ่ มืองพัทยา จ.ชลบุรี และ (3) โครงการกอสรางสายเคเบิลใตนาํ้ ไปยังเกาะเตา จังหวัดสุราษฎรธานี
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3. สาขาสื่อสาร จํานวน 4 โครงการ เปนโครงการของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 3 โครงการ ไดแก
(1) โครงการปรับเปลี่ยนโครงขายเปน NGN (สวนทดแทนอุปกรณชุมสายและขายสายที่หมดอายุ) (2) โครงการ
ระบบเคเบิลใตนํ้าระหวางประเทศเพื่อรองรับบริการอินเทอรเน็ตระหวางประเทศ (3) โครงการบรอดแบนด
ความเร็วสูง 2 ลานพอรต
โครงการของ บริษทั กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 1 โครงการคือ ขออนุมตั ดิ าํ เนินโครงการปรับปรุงการ
ใหบริการโทรศัพทเคลือ่ นที่ และขอยกเลิกโครงการขยายโครงขายโทรศัพทเคลือ่ นทีร่ ะบบ CDMA
4. สาขาสาธารณูปการ จํานวน 3 โครงการไดแก (1) โครงการเพือ่ การพัฒนาป 2557 จํานวน 23 โครงการยอย
ของการประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) (2) โครงการเพื่อการพัฒนาป 2557 (เพิ่มเติม) จํานวน 4 โครงการยอยของ
กปภ. (3) แผนการลงทุนโครงการพัฒนาที่อยูอาศัย ชุดที่ 1 ป 2557 – 2560 ภายใตแผนพลิกฟนองคกร จํานวน 96
โครงการยอย ของการเคหะแหงชาติ (กคช.)
5. สาขางบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ จํานวน 2 เรือ่ งไดแก (1) แนวทางการพิจารณางบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
ประจําปงบประมาณ 2558 (2) กรอบและงบประมาณของรัฐวิสาหกิจประจําปงบประมาณ 2558
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การสรางองคความรู การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
การสื่อสารเพื่อการพัฒนา
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การสรางองคความรู เชน การจัดทําบัญชีกระแสการโอนประชาชาติ
ของประเทศไทย ป 2554 โครงการจัดทําแผนแมบทการพัฒนาระบบ
National Single Window (ระยะที่ 2) เพื่ อ อํ า นวยความสะดวก
ทางการค า ให กั บ ผู  ป ระกอบการไทยสู  ต ลาด ASEAN และตลาดโลก
โครงการพั ฒ นาฐานการผลิ ต การเกษตรให เ ข ม แข็ ง และยั่ ง ยื น
โครงการศึกษาตนทุนการขนสงและโลจิสติกสระหวางประเทศในอนุภูมิภาค
ลุมแมนํ้าโขง (GMS) การศึกษาผลกระทบของผูประกอบการจากนโยบาย
ของรัฐบาลตออุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการศึกษาแนวทางการสงเสริมการพัฒนาพลังงาน
ทดแทนของชุมชน องคกรไมแสวงหากําไร เดินหนาการกระจายอํานาจ
ทางการคลั ง การจั ด ทํ า รายงานภาวะสั ง คมรายไตรมาสและรายป
สถานการณความยากจนและความเหลื่อมลํ้าในประเทศไทย ป 2555
การศึกษาติดตามการนําทฤษฎีการเรียนรูเพื่อสรางสรรคดวยปญญา
(Constructionism) ไปประยุกตใชสูการปฏิบัติ การประชุมประจําป 2557
ของ สศช. เปนตน
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน การปรับปรุงและพัฒนา
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร
การสื่อสารเพื่อการพัฒนา เชน การประชาสัมพันธเพื่อการพัฒนาประเทศ
ห อ งสมุ ด สุ ริ ย านุ วั ต รศู น ย ร วมองค ค วามรู  ก ารพั ฒ นาประเทศ และ
ศูนยบริการขอมูลขาวสารของ สศช. เปนตน
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การสรางองคความรู การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
การสื่อสารเพื่อการพัฒนา
การสรางองคความรู

การจัดทําบัญชีกระแสการโอนประชาชาติของประเทศไทย ป 2554
บัญชีกระแสการโอนประชาชาติ (National Transfer Account : NTA) เปนเครื่องมือสําคัญที่ทําใหการ
วิเคราะหผลกระทบดานสังคมสะทอนออกมาเปนผลกระทบเชิงมูลคาได และทําใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายมีความ
ชัดเจนมากยิง่ ขึน้ เนือ่ งจากผลการศึกษาของ NTA เปนการสรางหลักฐานเชิงประจักษใหกบั ประเด็นทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศไทย โดยบัญชีกระแสการโอนประชาชาติ เปนการนํามิติดานอายุไปผนวกเขากับบัญชีรายได
ประชาชาติ โดยการแจกแจงการบริโภค รายไดจากแรงงาน และการโอนเงินระหวางบุคคลวัยตางๆ ในประเทศ ทัง้ ที่
กระทําผานภาครัฐ ภาคครัวเรือน และหนวยงานภาคเอกชนอื่นๆ โดยบัญชีกระแสการโอนประชาชาตินี้ ถือเปน
เครือ่ งมือทีส่ าํ คัญในการศึกษาเศรษฐศาสตรระหวางชวงวัย (Generational Economy) เพือ่ ชวยใหเขาใจผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร นโยบายสาธารณะ และระบบรวมถึงความยั่งยืนของระบบการเกื้อหนุน
ระหวางรุน ในสังคมไดสมบูรณยงิ่ ขึน้
การจัดทําบัญชีกระแสการโอนประชาชาติครัง้ นี้ สศช.ไดใชขอ มูลป 2554 เปนแหลงขอมูลหลักเนือ่ งจากเปน
ขอมูลปลาสุดขณะทําการศึกษา ซึ่งประกอบดวย 1) ขอมูลคุมยอด ไดแก ขอมูลจากบัญชีรายไดประชาชาติของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2554 2) ขอมูลเพือ่ ใชในการจําแนกอายุ (age profile) ไดแก ขอมูลจากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจ
และสังคมของครัวเรือน (Socioeconomic survey: SES) ป 2554 และขอมูลจากการสํารวจอนามัยและสวัสดิการ
ป 2554 (Health and Welfare Survey) 3) ขอมูลประชากรจําแนกตามอายุ โดยใชขอ มูลประชากรป 2554 ของการ
คาดประมาณประชากรไทยในชวงป 2553-2583 โดยวิธกี ารจัดทํา NTA มีขนั้ ตอนหลักๆ คือ 1) การจําแนกอายุ หรือ
การหา Age Profile โดยเปนการพิจารณาวารูปแบบรายได การบริโภค การโอนของประชากรในแตละอายุคิดเปน
สัดสวนเทาใดตอทั้งหมด 2) การปรับ Age Profile ใหกระจายเทากับรายได รายจายเพื่อการบริโภค และการโอน
ในบัญชีประชาชาติ
ผลการศึกษา พบวา ชวงวัยแรงงาน (25 – 59) เปนชวงวัยเดียวทีม่ รี ายไดมากกวาคาใชจา ย ขณะทีช่ ว งวัย
อืน่ ๆ มีคา ใชจา ยทีส่ งู กวารายได โดยในป 2554 วัยแรงงาน (25 – 59 ป) มีรายไดสว นทีเ่ กินดุล 40,085 บาทตอคน
ขณะทีม่ กี ารขาดดุลทางรายไดในวัยเด็ก (0 – 14 ป) 96,006 บาทตอคน และในกลุม ผูส งู อายุ (60 ปขนึ้ ไป) 67,143
บาทตอคน แสดงใหเห็นวารายไดที่เกินดุลในวัยแรงงานไมสามารถชดเชยหรือปดสวนขาดดุลรายไดของตนเอง
ตลอดชวงชีวติ ได โดยในชวงวัยเด็กมีสดั สวนคาใชจา ยดานการศึกษามากทีส่ ดุ สวนวัยผูส งู อายุมคี า ใชจา ยดานสุขภาพ
มากทีส่ ดุ ซึง่ การโอนเพือ่ ปดสวนทีข่ าดดุล พบวา การโอนภายในครัวเรือนเปนแหลงเงินใหญในการปดงบขาดดุลในกลุม
วัยเด็ก ขณะทีเ่ งินโอนจากภาครัฐมีสดั สวนเพิม่ มากขึน้ ในกลุม วัยเรียน (5 – 14 ป) สําหรับวัยผูส งู อายุ การจัดสรรดาน
สินทรัพย เปนแหลงเงินทีส่ าํ คัญในการปดงบขาดดุล รองลงมาเปนเงินโอนจากภาครัฐ นอกจากนี้ ยังพบวาผูส งู อายุ
ไทยยังเปนผูเกื้อหนุนทางรายไดใหกับคนในครอบครัวมากกวาการเปนภาระที่ตองพึ่งพิง แมวาจะมีการบริโภคเฉลี่ย
ทีส่ งู กวารายได
จากผลการศึกษา สรุปไดวา บัญชีกระแสการโอนประชาชาติ เปนการนําเสนอหลักฐานเชิงประจักษเกี่ยวกับ
แบบแผนการบริโภค การออม และการจัดสรรทรัพยากรของประชากรแตละอายุ รวมทั้งนําเสนอแหลงที่มาของ
รายได แบบแผนการใชจาย และเสถียรภาพทางการคลังของภาครัฐ สามารถนํามาใชเปนเครื่องมือสําคัญในการวาง
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รายงานประจําป 2557

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

นโยบายเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร และการประเมินผลกระทบของนโยบายภาครัฐตอ
แบบแผนรายไดและการบริโภคของประชากรกลุมตางๆ ได เชน การปนผลทางประชากร (Demographic
Dividends) การหา Support Ratio การคาดประมาณผลกระทบจากนโยบายตางๆ ผานแบบจําลอง (Simulation)
การวิเคราะหเสถียรภาพทางการคลังของนโยบายความคุมครองทางสังคมตางๆ และการออกแบบระบบสวัสดิการ
ทางสังคมและอายุเกษียณ เปนตน ซึ่งลวนเปนประโยชนตอการประเมินและวางนโยบายใหมีความแมนยํา

โครงการจัดทําแผนแมบทการพัฒนาระบบ National Single Window (ระยะที่ 2)

สศช. ไดดําเนินการจัดจางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนที่ปรึกษาโครงการจัดทําแผนแมบทการพัฒนา
ระบบ National Single Window (ระยะที่ 2) เพื่ออํานวยความสะดวกทางการคาใหกับผูประกอบการไทยสูตลาด
ASEAN และตลาดโลก วงเงินงบประมาณ 2,999,765 บาท โดยมีกําหนดประชุมคณะกรรมการกํากับการดําเนินการ
โครงการฯ เพื่อพิจารณาตรวจรับรายงานเบื้องตน (Inception Report) ในวันที่ 25 เดือนพฤศจิกายน 2557
ทั้งนี้ คาดวาโครงการฯ จะดําเนินการแลวเสร็จเดือนกรกฎาคมป 2558 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสถานภาพ
และความกาวหนาของระบบ NSW ในปจจุบัน ตัวอยางการพัฒนาระบบ NSW ของตางประเทศ และรูปแบบ
การบริหารเชิงธุรกิจ (Business Model) ที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย รวมทั้งแนวทางการขับเคลื่อนระบบ NSW
ใหสามารถใชประโยชนจากระบบไดอยางแทจริง เพื่อใชในการจัดทําแผนแมบทการพัฒนาระบบ NSW ในระยะที่ 2
ของประเทศไทย

โครงการพัฒนาฐานการผลิตการเกษตรใหเขมแข็งและยั่งยืน

สศช. ไดดําเนินโครงการพัฒนาฐานการผลิตการเกษตรใหเขมแข็งและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงคหลัก
เพื่อสรางองคความรู และสนับสนุนงานของคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ภายใต
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสงเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ. 2554 ซึ่งเปนกลไกในการ
จัดทํานโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน รวมถึงการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนให
สามารถพัฒนาตอไปอยางเปนระบบ เนื่องจากที่ผานมาแมแนวทางการพัฒนาภาคเกษตรใหมีความเขมแข็งและยั่งยืน
จะเปนแนวทางที่ภาครัฐใหความสําคัญและกําหนดใหเปนนโยบายรัฐบาลมาโดยตลอด โดยไดมีการสงเสริมการผลิต
ภาคเกษตรในรูปแบบตางๆ เชน เกษตรธรรมชาติ เกษตรอินทรีย วนเกษตร เกษตรทฤษฎีใหม และเกษตรผสมผสาน
รวมทั้งการเกษตรรูปแบบอื่นที่สอดคลองกับแนวทางของเกษตรกรรมตามระบบมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตร
ที่ดี อยางไรก็ตาม การขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรสูความเขมแข็ง และยั่งยืนของไทย ยังประสบปญหา อาทิ ปญหา
ที่ ดิ น ทํ า กิ น ภาคเกษตรและระบบเกษตรกระแสหลั ก การขาดกรอบทิ ศ ทาง ยุ ท ธศาสตร แผนงานการพั ฒ นา
เกษตรกรรมยั่ ง ยื น การขาดกลไกการขั บ เคลื่ อ นเกษตรกรรมยั่ ง ยื น ไปสู  ว งกว า ง การขาดความรู  ค วามเข า ใจ
ของเกษตรกรส ว นใหญ ต  อ ผลกระทบจากการผลิ ต ทางการเกษตรต อ คุ ณ ภาพชี วิ ต และสิ่ ง แวดล อ ม เกษตรกร
ขาดแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนการผลิต และตลาดสินคาเกษตรตามรูปแบบเกษตรกรรมยั่งยืนอยูในวงจํากัด
ทําใหการผลักดันแนวทางการพัฒนาใหมีความเขมแข็งและยั่งยืนเกิดผลอยางเปนรูปธรรมดําเนินการไดตํ่ากวา
เปาหมายที่กําหนด
การศึกษาไดใหความสําคัญกับการวิจยั เชิงลึกเกีย่ วกับกลไกการขับเคลือ่ นการพัฒนาเกษตรกรรมยัง่ ยืนใหเกิด
ผลเปนรูปธรรม และมีขอ เสนอแนะทีส่ าํ คัญ อาทิ 1) การพัฒนาฐานการผลิตการเกษตรใหเขมแข็งและยัง่ ยืน ทีเ่ นนการ
บริหารจัดการรายได รายจายในครัวเรือน และการบริหารจัดการดานการผลิต ตัง้ แตการจัดการทีด่ นิ เงินทุน แรงงาน
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เทคโนโลยี และระบบโลจิสติกส 2) การพัฒนาและปรับระบบการผลิตของเกษตรกรรายยอยทัว่ ไป ใหเขาสูร ะบบเกษตร
พันธะสัญญาทีม่ คี วามเปนธรรม และการทําเกษตรผสมผสานเพือ่ ลดความเสีย่ งดานราคา 3) การขับเคลือ่ นเกษตรกรรม
ยัง่ ยืนตามแนวทฤษฎีใหม โดยเนนผลักดันการพัฒนาเกษตรกรรมยัง่ ยืนตามแนวทฤษฎีใหมเปนยุทธศาสตรหลักในการ
ขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนและการจัดตั้งสถาบันเกษตรกรรมยั่งยืน และ 4) การปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย
ที่เกี่ยวของ ทั้งกฎหมายในดานสิทธิที่ทํากิน การจัดการวัตถุอันตรายทางการเกษตร ความปลอดภัยอาหารและ
การคุม ครองผูบ ริโภค และการจัดทํารางพระราชบัญญัตสิ ง เสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยัง่ ยืน เปนตน ซึง่ ขอเสนอ
ดังกลาวจะเปนประโยชนตอการดําเนินงานของคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อนําไป
ขยายผลการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนใหเปนรูปธรรม สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและผูบริโภค
ใหดขี นึ้ จากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตอไป

โครงการศึกษาตนทุนการขนสงและโลจิสติกสระหวางประเทศในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง (GMS)

สศช. ไดดําเนินการจัดจางบริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท จํากัด เปนที่ปรึกษาโครงการศึกษาตนทุน
การขนสงและโลจีสติกสระหวางประเทศในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง (GMS) วงเงินงบประมาณ 18,999,000 บาท
ป จ จุ บั น ได ป ระชุ ม คณะกรรมการกํ า กั บ การดํ า เนิ น การโครงการฯ ครั้ ง ที่ 1/2557 ในวั น ที่ 2 ตุ ล าคม 2557
เพื่อพิจารณาตรวจรับรายงานเบื้องตน (Inception Report) และอนุมัติการเบิกจายเงินงวดที่ 1 แลว ทั้งนี้ คาดวา
โครงการฯ จะดําเนินการแลวเสร็จเดือนกรกฎาคมป 2558 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภาพรวมเสนทางการขนสง
สินคาระหวางประเทศของไทยไปยังเมืองเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบานในภูมิภาค รวมทั้งศักยภาพและขีดความ
สามารถในการแขงขันของผูประกอบการขนสงและโลจิสติกสไทยในการดําเนินธุรกิจในประเทศเพื่อนบาน เพื่อ
ประเมินตนทุนขนสงและโลจิสติกสของแตละเสนทางการคาที่สําคัญ (Time-cost Analysis) และจัดทํากรอบตัวชี้วัด
(Strategic KPIs) ในขั้นตอนการอํานวยความสะดวกทางการคา ขนสง และโลจิสติกส รวมทั้งจัดทําขอเสนอแนะทาง
นโยบายเพื่อพัฒนาระบบอํานวยความสะดวกทางการคา ขนสงและโลจิสติกสและสรางความไดเปรียบในการแขงขัน
ของภาคธุรกิจไทย ในแตละเสนทางการคาสูประเทศเพื่อนบานในภูมิภาค

การศึกษาผลกระทบของผูประกอบการจากนโยบายของรัฐบาลตออุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุงหมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมที่มีความสําคัญตอการจางงานในพื้นที่
การขึ้นอัตราคาจางขั้นตํ่าซึ่งเปนสวนหนึ่งของการกําหนดนโยบายของรัฐในชวงที่ผานมา สงผลกระทบทางตรงตอการ
จางงานและขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการ ซึ่งอยูระหวางการปรับตัวใหมีความพรอมในการเขาสู
ประชาคมอาเซี ย นในป 2558 ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ศึ ก ษาป จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การแข ง ขั น ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การเติ บ โตของ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมจึงเปนสิ่งจําเปน โดยใชวิธีการสํารวจผูประกอบการตัวอยาง โดยใช Diamond
Model เปนเครื่องมือในการวิเคราะห ซึ่งประกอบดวย 5 ปจจัยหลัก คือ ปจจัยดานการผลิต ปจจัยดานกลยุทธ
โครงสรางอุตสาหกรรมและการแขงขัน ปจจัยดานการสนับสนุนจากภาครัฐ ปจจัยดานบทบาทของรัฐ และ ปจจัย
ดานโอกาสและปจจัยที่เปนอุปสรรค
จากการศึกษาของ สศช. พบวา ผูประกอบการใหความสําคัญกับปจจัยดานการผลิตสูงสุด สวนดานโอกาส
และปจจัยที่เปนอุปสรรคในการแขงขัน เห็นวาปจจัยคาจางแรงงานกระทบตอการแขงขันทั้งในปจจุบันและอนาคต
โดยเฉพาะการเขาสูประชาคมอาเซียน ซึ่งผลการศึกษาปจจัยแตละดานที่มีผลตอขีดความสามารถในการแขงขัน
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

เรียงลําดับจากคารอยละสูงสุดของการตอบแบบสอบถาม คือ 1) ปจจัยดานการผลิต มีความสําคัญในระดับมากทีส่ ดุ
รอยละ 40.13 ซึ่งปจจัยยอยดานการจางแรงงานไดรับผลกระทบจากอัตราคาจาง 300 บาท รองลงมาคือปจจัยดาน
ประสิทธิภาพการผลิต ดานทักษะ/ความรูและความเชี่ยวชาญของแรงงาน และดานการพัฒนาขั้นตอนการผลิต
2) ปจจัยดานกลยุทธโครงสรางอุตสาหกรรมและการแขงขัน เปนปจจัยที่สําคัญในระดับมาก รอยละ 36.59
โดยปจจัยยอยทีม่ คี วามสําคัญคือภาพลักษณของสินคา 3) ปจจัยดานการสนับสนุนจากภาครัฐ สําคัญในระดับมาก
รอยละ 35.65 โดยผูประกอบการไดจัดลําดับมาตรการบรรเทาผลกระทบของรัฐ (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24
เมษายน 2555) พบวาลําดับแรก คือมาตรการลดตนทุนผูประกอบการ โดยผานกระบวนการทางภาษีและเงินสมทบ
รองลงมา คือ มาตรการเพิ่มผลิตภาพแรงงานใหแกผูประกอบการ 4) ปจจัยดานบทบาทของรัฐ ใหความสําคัญใน
ระดับปานกลางถึงนอย เพียงรอยละ 26.40 ซึง่ มาตรการยอยทีส่ นใจมากทีส่ ดุ คือ มาตรการการฝกอบรมดานเทคโนโลยี
แกผปู ระกอบการและแรงงาน รองลงมาไดแก การเสริมสรางการสงออก สวนมาตรการยอยทีต่ อ งการใหมกี ารปรับปรุง
คื อ การจั ด หาแหล ง เงิ น ทุ น แก วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนสิ่ ง ทอ และการให ค วามรู  ด  า นเทคนิ ค สํ า หรั บ การพั ฒ นาและ
เพิม่ ประสิทธิภาพสินคา 5) ปจจัยดานโอกาสและปจจัยทีเ่ ปนอุปสรรค รอยละ 68.64 เห็นวาทุกปจจัยเปนอุปสรรค
ตออุตสาหกรรมสิ่งทอในการเขาสูประชาคมอาเซียน โดยกวารอยละ 50 เห็นวาปจจัยที่เปนอุปสรรคมากที่สุด คือ
การแข็งคาของเงินบาทและเสถียรภาพการเมือง
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย หากจะพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอใหสามารถแขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพ
ควรจะตองเรงพัฒนาและปรับปรุง 1) ดานการผลิต โดยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นและ
ลดตนทุนตอหนวย 2) ดานกลยุทธ/โครงสรางของอุตสาหกรรมและการแขงขัน พัฒนาแบรนดสินคาพรอมทั้ง
เพิ่มคุณภาพและการสรางภาพลักษณของสินคา ในขณะเดียวกันตองมีความซื่อสัตยและความไววางใจตอลูกคา
3) รัฐควรมีบทบาทในการใหความชวยเหลือกับผูประกอบการอยางจริงจัง โดยเฉพาะรายยอยใหเขาถึงแหลงเงินทุน
4) การเมืองควรมีเสถียรภาพและมีความมั่นคง รวมทั้งการรักษาคาเงินบาทใหมีเสถียรภาพตอธุรกิจการสงออก และ
5) รัฐบาลควรสนับสนุนในการพัฒนาฝมือแรงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน โดยสงเสริมการเรียนสายอาชีวะ หรือ
ขยายโอกาสทางดานการอบรมพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน โดยผานสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานหรือสถาบันการศึกษา
โดยเนนการพัฒนากําลังคนที่ตรงกับความตองการของตลาดแรงงานในพื้นที่

โครงการศึกษาแนวทางการสงเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทนของชุมชน

สศช. ไดดําเนินการจัดจางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางการสงเสริม
การพัฒนาพลังงานทดแทนของชุมชน วงเงินงบประมาณ 3,999,600 บาท ปจจุบนั มีกาํ หนดประชุมคณะกรรมการ
กํากับการดําเนินการโครงการฯ เพือ่ พิจารณาตรวจรับรายงานการศึกษาขัน้ กลาง (Interim Report) ในเดือนธันวาคม
2557 ทัง้ นี้ คาดวาโครงการฯ จะดําเนินการแลวเสร็จเดือนมีนาคมป 2558 โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ ทบทวน ศึกษา และ
วิเคราะหสถานภาพการพัฒนาพลังงานทดแทนของชุมชนในประเทศไทยในปจจุบัน รวมถึงประเด็นปญหา อุปสรรค
ขอจํากัดและโอกาสของการพัฒนาพลังงานทดแทนของชุมชนในประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการสงเสริมการ
พัฒนาพลังงานทดแทนของชุมชนของภาครัฐเพื่อจัดทําขอเสนอแนะในการปรับปรุงแนวทางและมาตรการในการ
สงเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทนของชุมชน รวมถึงขอเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการขั้นตอนการขอรับ
ใบอนุญาตเพือ่ ดําเนินกิจการพลังงานทดแทนทีม่ อี ยูใ นปจจุบนั
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องคกรไมแสวงหากําไร

การศึกษาของ สศช. เรื่ององคกรไมแสวงหากําไร: บทบาทใหมในระบบเศรษฐกิจ มีวัตถุประสงคเพื่อนํา
เสนอบทบาทและความสําคัญของการดําเนินงานของภาคองคกรไมแสวงหากําไรในเชิงเศรษฐกิจ ผานเครื่องมือที่
เรียกวา บัญชีองคกรไมแสวงหากําไรของประเทศไทย ปจจุบันภาคองคกรไมแสวงหากําไรเปนภาคีการพัฒนาที่มีสวน
รวมที่สําคัญในการสนับสนุนการดําเนินงานของภาครัฐบาลไดเปนอยางดี ดังที่รูจักกัน เชน องคกรประชาสังคม (Civil
Society Organizations) องคกรสาธารณประโยชน (Public Interest Nongovernment Organizations) และ
องคกรการกุศล (Philanthropic Organizations) เปนตน
บัญชีองคกรไมแสวงหากําไรของประเทศไทยจัดทําตามกรอบแนวคิดและวิธีการที่เปนสากลหรือตามกรอบ
คูมือเรื่องการจัดทําบัญชีองคกรไมแสวงหากําไรที่พัฒนาโดย The Johns Hopkins University Center for Civil
Society Study (JHU/CCSS) รวมกับองคการสหประชาชาติ โดยมี กรอบแนวคิด การวัดคา และหลักการบันทึกบัญชี
ที่มีความสอดคลองกับระบบบัญชีประชาชาติลาสุด หรือระบบ ค.ศ.2008 ถือไดวาเปนบัญชีบริวารของระบบบัญชี
ประชาชาติทแี่ สดงความเชือ่ มโยงของธุรกรรมทางเศรษฐกิจไดในระดับลึก นําไปใชเปนเครือ่ งมือทีส่ าํ คัญดานเศรษฐกิจ
สําหรับการวางแผน การตัดสินใจ และการกําหนดนโยบายในสวนที่เกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน โดยศึกษาขอมูลในชวงป 2549-2555 และขยายขอบเขตของการผลิตใหกวางกวาระบบบัญชีประชาชาติ
กลาวคือ การเพิ่มเติมการประเมินคาการทํางานของอาสาสมัคร โดยครอบคลุมทั้งองคกรที่มิใชระบบตลาด หมายถึง
ดําเนินงานในการผลิตสินคาและบริการใหแกประชาชนแบบใหเปลาหรือไมคิดมูลคาหรือคิดในราคาที่ไมคุมทุน และ
องคกรทีเ่ ปนระบบตลาด หมายถึง ดําเนินงานเพือ่ หวังผลกําไรหรือคิดราคาทีม่ นี ยั สําคัญทางเศรษฐกิจ แตแตกตางกับ
ธุรกิจเอกชน คือไมมกี ารแบงปนผลกําไรหรือผลประโยชนแกผใู ด ใหนาํ กลับมาใชหมุนเวียนภายในองคกร
จากการศึกษาพบวา การดําเนินงานขององคกรไมแสวงหากําไรในประเทศไทยไดมีการพัฒนาและขยายตัว
ตอเนื่องจากทิศทางการขยายตัวของจํานวนพนักงานและจํานวนองคกร โดยองคกรไมแสวงหากําไรป พ.ศ.2555
มีจํานวนทั้งสิ้น 76,685 แหง เพิ่มขึ้นจากป 2549 ที่มีจํานวน 66,305 องคกร ในดานพนักงานซึ่งหมายถึงคนทํางาน
ที่ไดรับคาจาง มีจํานวนทั้งสิ้น 182,163 คน และอาสาสมัคร 803,621 คน ในป 2555 เทียบกับป 2549 ที่มีจํานวน
พนักงาน 130,600 คน และอาสาสมัคร 792,400 คน สําหรับความสําคัญของการดําเนินงานขององคกรไมแสวงหา
กําไรในเชิงเศรษฐกิจ โดยการเปรียบเทียบขนาด GDP ขององคกรไมแสวงหากําไรตอ GDP รวมของประเทศ พบวามี
สัดสวนเฉลี่ยตอปรอยละ 0.8 หรือมีมูลคาโดยรวม 75,677 ลานบาทตอป การดําเนินงานขององคกรไมแสวงหากําไร
ดานบริการสังคมสงเคราะห มีบทบาทมากที่สุด โดยมีสัดสวนตอ GDP รอยละ 30.6 เฉลี่ยตอป รองลงมาไดแก
บริการสุขภาพ รอยละ 29.8 บริการขององคกรสมาชิก รอยละ 23.9 สวนบริการดานการศึกษามีบทบาทในเชิง
เศรษฐกิจนอยที่สุดโดยมีสัดสวนรอยละ 15.7 ทั้งนี้ เมื่อรวมการประมาณคาการทํางานของอาสาสมัคร GDP ของ
ภาคองคกรไมแสวงหากําไรมีสัดสวนตอ GDP ประเทศเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 1.6

เดินหนาการกระจายอํานาจทางการคลัง

องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) เปนองคกรที่มีบทบาทสําคัญมากตอเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเศรษฐกิจขั้น
พื้นฐานของประเทศ และเปนหนวยงานภาครัฐที่ใกลชิดกับประชาชน ดังนั้น การเสริมสรางและพัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ใหมีความเขมแข็งจึงมีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจไทย ซึ่งสอดคลองกับแนวทาง
การพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 ภายใตยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสู
การเติบโตอยางมีคณ
ุ ภาพและยัง่ ยืน ทีร่ ะบุไวอยางชัดเจนวา “ใหมกี ารเสริมสรางความเขมแข็งทางการคลังขององคกร
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ปกครองสวนทองถิ่น” โดยใหความสําคัญกับเรื่องการพัฒนาแหลงรายได และการบริหารการกอหนี้ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งการสงเสริมดังกลาวคาดวาจะชวยเพิ่มความเปนอิสระทางดานการคลังและการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีมากยิ่งขึ้น เพื่อนําไปสูการบริการสาธารณะภายในทองถิ่นที่ตอบสนองความ
ตองการที่แทจริงของประชาชนในแตละพื้นที่ ทั้งนี้ ความเปนอิสระดังกลาว ตองอยูบนพื้นฐานของการบริหารงานที่
มีความโปรงใสตรวจสอบได มีการเสนอขอมูลขาวสารทั้งดานการเงินการคลัง และขาวสารอื่นๆ ที่รวดเร็ว ทันตอ
สถานการณ และสนับสนุนใหประชาชนในพื้นที่ไดเขามามีบทบาท และมีสวนรวมมากขึ้นในกระบวนการตัดสินใจ
โดยเฉพาะการจัดทํางบประมาณ การบริหารงาน และการประเมินผลงาน เปนตน
จากการประเมินความกาวหนาและวิเคราะหปญหาอุปสรรคของการกระจายอํานาจทางการคลังใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นของไทยในชวงที่ผานมา พบวาการกระจายอํานาจทางการคลังที่ผานมาของประเทศไทย
แมจะมีความกาวหนามาอยางตอเนื่อง แตการดําเนินการยังมีปญหาและอุปสรรคอยูหลายประการ ไดแก 1) การจัด
เก็บภาษีและคาธรรมเนียมของทองถิ่นยังถูกกําหนดจากสวนกลาง และลาสมัยไมสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน
2) ทองถิ่นยังคงพึ่งพารายไดจากเงินอุดหนุน 3) กลไกการพิจารณาการกอหนี้ของทองถิ่นในระดับองคการบริหาร
สวนจังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยายังคงขึ้นอยูกับคณะกรรมการในระดับจังหวัด ซึ่งในบางกรณีทําใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไมสามารถใหบริการสาธารณะเพื่อตอบสนองตอความตองการของคนในพื้นที่อยางแทจริง
เปนตน
สศช. ไดวเิ คราะหปญ
 หาและอุปสรรคดังกลาวขางตน และมีขอ เสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้
1) ดานรายไดที่ทองถิ่นจัดเก็บเอง ประกอบดวย (1) การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น มีอํานาจในการจัดเก็บใหสามารถเปนรายไดหลัก เพื่อสรางความเขมแข็งทางการเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และลดการพึ่งพารายไดจากรัฐบาล และ (2) การถายโอนภารกิจการจัดเก็บภาษีบางประเภทที่
รัฐบาลจัดเก็บอยูเดิมโอนไปใหทองถิ่นจัดเก็บเอง
2) ดานรายไดจากการจัดสรร ประกอบดวย (1) การแยกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อดําเนินภารกิจตาม
นโยบายรัฐบาลออกจากเงินอุดหนุนที่จัดสรรใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (2) การปรับปรุงหลักเกณฑการ
จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป โดยอาจพิจารณาจัดกลุมทองถิ่นตามสภาพโครงสรางเศรษฐกิจ สังคม ลักษณะประชากร
และความจําเปนของแตละทองถิ่น (3) การปรับปรุงหลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปแบบมีวัตถุประสงค โดย
คํานึงถึงความแตกตางดานโครงสรางประชากร สภาพภูมสิ ังคม และแนวทางการพัฒนาของพื้นที่
3) ดานการกอหนี้ของทองถิ่น ประกอบดวย (1) การกําหนดหลักเกณฑการกูยืมขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (2) การคํ้าประกันเงินกูขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งรัฐบาลควรเปนผูคํ้าประกันเงินกูของทองถิ่น
โดยกําหนดประเภทของโครงการที่รัฐจะคํ้าประกัน (3) การสรางความโปรงใสทางการคลัง โดยการปรับปรุงระบบ
ขอมูลการคลังใหเปนมาตรฐานเดียวกันกับสวนกลาง และมีการรายงานตอสาธารณชนอยางสมํ่าเสมอ เพื่อใหสามารถ
ติดตามและตรวจสอบฐานะทางการคลัง ภาระผูกพัน และผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

การจัดทํารายงานภาวะสังคมรายไตรมาสและรายป

สศช. ไดจัดทํารายงานภาวะสังคมสูสาธารณชนเพื่อสะทอนสถานการณและความเคลื่อนไหวทางสังคมที่
เกิดขึ้นตลอดจนผลกระทบทางสังคมในมิติตางๆ เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนเชิงนโยบายในการดูแล แกไขและปองกัน
ผลกระทบที่เกิดขึ้นในสังคมในปงบประมาณ 2557 สรุปไดดังนี้
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การมีงานทําและคุณภาพคน อัตราการวางงานรอยละ 1.0 จํานวนชั่วโมงการทํางานเฉลี่ยตอสัปดาห
ลดลงอยางตอเนื่อง คาจางแรงงานและเงินเดือนภาคเอกชนที่หักดวยเงินเฟอเพิ่มขึ้นรอยละ 9.8 ขณะที่ผลิตภาพ
แรงงานเพิ่มขึ้นรอยละ 3.3 การเรงเพิ่มผลิตภาพแรงงานจึงยังเปนประเด็นสําคัญตอการยกระดับรายไดครัวเรือน
และผลิตภาพแรงงานของประเทศ การยกระดับการศึกษาทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพอยางเรงดวนเพื่อใหมีศักยภาพ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การพัฒนาการเด็กและวัยรุนยังมีปญหาทั้งขาดสารอาหารและมีแนวโนม
อวนเพิ่มขึ้น ไมไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานครบทุกคน และแมวัยใสยังมีแนวโนมเพิ่มขึ้น รวมถึงการเฝาระวังโรค
อุบัติซํ้า โรคตามฤดูกาล รวมทั้งโรคไมติดตอเรื้อรังที่เพิ่มขึ้นตามวัยที่เพิ่มขึ้นยังเปนเรื่องที่ตองเฝาระวังอยางตอเนื่อง
พฤติกรรมและความเปนอยูของคน คาใชจายในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีแนวโนมลดลงแตยังตอง
เฝาระวังในกลุมวัยรุน สวนคาใชจายในการบริโภคบุหรี่เพิ่มขึ้นเล็กนอย โดยผูมีรายไดนอยมีสัดสวนรายจายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลและยาสูบเปน 1.6 เทาของรายจายดานการศึกษา สวนการกอหนี้ของครัวเรือนชะลอตัวลง แตยังตอง
เฝาระวังการผิดนัดชําระหนี้ที่เพิ่มขึ้น
ความมัน่ คงทางสังคม คดียาเสพติด สถานการณการคามนุษย รวมถึงการตัง้ ครรภแทน(อุม บุญ) เชิงพาณิชย เปน
ปญหาสําคัญทีต่ อ งเรงแกไข อุบตั เิ หตุจราจร โดยเฉพาะรถโดยสารสาธารณะ ยังคงเปนปญหาซึง่ ตองเรงยกระดับความ
ปลอดภัย โดยปรับพฤติกรรมการขับขีแ่ ละบังคับใชกฎหมายใหเขมงวดมากขึน้ ดานหลักประกันสังคม รัฐไดขยายประกัน
สังคมมาตรา 40 ใหครอบคลุมบํานาญสูงอายุในกลุมแรงงานนอกระบบเพิ่มขึ้น ซึ่งตองเรงดําเนินการประชาสัมพันธ
การบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพและมีผลตอบแทนทีเ่ หมาะสม
สิ่งแวดลอม ปญหาสภาพแวดลอมในชุมชนแออัดในเมือง ปญหาขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย สงผล
ตอสุขภาวะทางรางกาย จิตใจ และสิ่งแวดลอม ระบบการจัดการขยะอยางมีประสิทธิภาพและการมีสวนรวมของ
คนในชุมชนเปนแนวทางสําคัญในการแกปญหา
นอกจากนี้ ยังไดนําเสนอประเด็นทางสังคมที่สําคัญเพื่อสรางความรู ความตระหนัก เพื่อผลักดันใหเกิด
การเตรียมการปองกันและแกไขปญหา ไดแก การปรับตัวตอภาวะคาครองชีพของผูมีรายไดนอย คุณคาผูสูงอายุใน
สังคมไทย และ เด็กปฐมวัย...จุดเริ่มตนของการพัฒนา

สถานการณความยากจนและความเหลื่อมลํ้าในประเทศไทย ป 2555

ความยากจนในประเทศไทย ป 2555 มี แ นวโน ม ลดลง แต ยั ง คงเป น ป ญ หาสํ า คั ญ ของประเทศ
โดยสัดสวนคนจนลดลงจากรอยละ 13.2 ของประชากรทั้งประเทศ ในป 2554 เหลือรอยละ 12.6 ในป 2555 (คนจน
ประมาณ 8.4 ลานคน) อยางไรก็ตาม หากรวม “คนจน” กับ “คนเกือบจน” แลวจะมีจํานวนประมาณ 15.6 ลานคน
หรือรอยละ 23.5 ของประชากรทั้งประเทศ ซึ่งบงชี้ไดวาความยากจนยังคงเปนปญหาสําคัญของประเทศไทย ทั้งนี้
คนเกือบจนหมายถึงประชากรทีม่ รี ะดับรายจายเพือ่ การอุปโภคบริโภคสูงกวาเสนความยากจนไมเกิน 20% คนกลุม นีม้ ี
ความออนไหวตอภาวะวิกฤตตางๆ ไดงาย ซึ่งเปนกลุมเสี่ยงที่มีโอกาสจะตกเปนคนจนไดงายหากไดรับผลกระทบ
จากภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รายแรงหรือประสบวิกฤตทางเศรษฐกิจหรือประสบปญหาดานสุขภาพที่สงผลกระทบตอ
การประกอบอาชีพ
ความเหลือ่ มลํา้ ดานรายไดคอ นขางทรงตัวในชวงเวลาเกือบ 3 ทศวรรษทีผ่ า นมา และปญหายังอยูใ นระดับ
ปานกลาง โดยสะทอนจากคาสัมประสิทธิค์ วามไมเสมอภาคดานรายได (Gini coefficient) ในชวงป 2531-2554 ซึง่ อยู
ในระดับ 0.48 - 0.53 การถือครองรายไดกระจุกตัวอยูก บั คนกลุม เล็กๆ โดยเฉพาะกลุม คนรวยทีส่ ดุ 10% ถือครองรายได
ถึง 39.3% ของรายไดทงั้ หมด ขณะทีก่ ลุม คนจนทีส่ ดุ 10% ถือครองรายไดเพียง 1.6% ของรายไดทงั้ หมดเทานัน้ จึงทําให
ความแตกตางของรายไดหา งกันถึง 25.2 เทา ในป 2554
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นอกจากนี้ ยังมีความเหลื่อมลํ้าดานการถือครองที่ดินสูงมากโดยกลุมผูถือครองที่ดิน 20% ที่ถือครองที่ดิน
มากที่สุด มีสัดสวนพื้นที่ถือครองที่ดินสูงถึงรอยละ 79.9 ของพื้นที่ทั้งหมด ในขณะที่กลุมผูถือครองที่ดิน 20%
ที่ถือครองที่ดินนอยที่สุด มีสัดสวนถือครองที่ดินเพียงรอยละ 0.3 เทานั้น รวมทั้งความเหลื่อมลํ้าในโอกาสการเขาถึง
การศึกษาก็ยังมีความแตกตางกันมากระหวางกลุมประชากรที่มีฐานะความเปนอยูแตกตางกัน ระหวางเขตเมืองชนบท และระหวางภูมิภาค โดยเฉพาะการศึกษาในระดับปริญญาตรีจึงสงผลทําใหโอกาสในการพัฒนาอาชีพและ
สรางรายไดมีความแตกตางกันมาก
ประเทศไทยไดใหความสําคัญกับการแกไขปญหาความยากจนมาอยางตอเนื่องโดยมุงเนนการพัฒนา
เศรษฐกิจเพื่อสรางอาชีพ สรางรายไดควบคูกับการพัฒนาคนทั้งดานการศึกษา ดานสุขภาพและสวัสดิการสังคมเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนใหดีขึ้น สําหรับการแกไขปญหาความเหลื่อมลํ้าไดมุงเนนการลดความเหลื่อมลํ้าดาน
รายได และสรางความเปนธรรมในสังคม โดยมีเปาหมายลดชองวางทางรายได มีการเขาถึงสิทธิพื้นฐาน การเขาถึง
บริการทางสังคม และการเขาถึงโอกาสทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยางเปนธรรมมากขึ้น
อยางไรก็ตาม ปญหาความยากจนและความเหลื่อมลํ้าในสังคมไทยเปนปญหาเชิงโครงสรางในสังคมไทยที่
เปนผลจากการพัฒนาที่ไมครอบคลุมและทั่วถึง ซึ่งจําเปนตองดําเนินการแกไขโดยการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหเอื้อ
ตอการพัฒนาที่ทั่วถึงและยั่งยืนและปรับโครงสรางภาษีใหสนับสนุนการกระจายผลประโยชนการพัฒนา รวมทั้งใหมี
การกระจายผลตอบแทนที่เปนธรรมระหวางกลุมเจาของทุนและกลุมเจาของแรงงาน ตลอดจนระหวางธุรกิจ
ขนาดใหญกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ขณะเดียวกันตองใหความสําคัญกับการพัฒนาคนในทุกมิติเพื่อสราง
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

การศึกษาติดตามการนําทฤษฎีการเรียนรูเพื่อสรางสรรคดวยปญญา (Constructionism)
ไปประยุกต ใชสูการปฏิบัติ

สศช.ไดใหความสําคัญกับการพัฒนาคนทุกชวงวัยใหเขาสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน โดย
เฉพาะการพัฒนาคุณภาพคนใหมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง มีการเรียนรูสูการปฏิบัติอยางตอเนื่อง ซึ่งการเรียนรู
เพื่อสรางสรรคดวยปญญา (Constructionism) เปนวิธีการพัฒนาคนตั้งแตปฐมวัยที่ฝกใหผูเรียนเกิดทักษะ
กระบวนการคิด สามารถสรางองคความรูดวยการลงมือปฏิบัติไดดวยตนเองและเรียนรูรวมกันเปนกลุม หรือเปนทีม
อยางเปนกัลยาณมิตรไดจนติดเปนนิสัยใฝเรียนรูไปตลอดชีวิต ดังนั้น สศช. จึงไดดําเนินการศึกษาวิเคราะหการ
ประยุกตใชทฤษฎีการเรียนรูฯ ดังกลาว ในบริบทตางๆ ของสังคมไทย ใน 3 กลุมเปาหมาย ไดแก การพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในภาคการศึกษา การพัฒนาศักยภาพพนักงานในภาคธุรกิจ และการพัฒนาประชาชนในชุมชน เพื่อหา
รู ป แบบและกระบวนการจั ด การเรี ย นรู  ที่ จ ะเป น ทางเลื อ กในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพและศั ก ยภาพของคนไทย
ในทุกชวงวัยไดอยางเหมาะสมตอไป
ผลการศึกษาเชิงประจักษ จากการลงพื้นที่เพื่อศึกษารูปแบบและวิธีการเรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฎี
Constructionism ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสายสามัญและสายอาชีพ 8 แหง บริษัทเอกชน 3 แหง
และชุมชน 2 แหง พบวา ในภาพรวม กระบวนการเรียนรูมุงเนนคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา โดยผูเรียนทุกคน
ตองสรางการเรียนรูรวมกัน มีเปาหมายรวมกัน ภายใตวัตถุประสงคเดียวกัน ผานโครงการและกิจกรรมตางๆ เพื่อ
กระตุนใหเกิดการพัฒนาทักษะและความคิด สวนวิธีการจัดการเรียนการสอนจะตองเปนไปในลักษณะของ Project
Based Learning และ/หรือ Problem Based Learning เพื่อเปนการวางรากฐานการสรางกระบวนการคิดอยาง
เปนระบบและขั้นตอน รวมทั้งไดเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติ เชน การวางแผน การแกไขปญหา วิเคราะห และการ
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ทํางานเปนทีม/กลุม เปนตน โดยมีครู/พี่เลี้ยง/ผูรู เปนผูใหคําแนะนํา/กระตุนตอมความคิด และจัดสภาพแวดลอมให
เอื้อตอการเรียนรูตลอดจนมีการสรางเครือขายขยายผลความรูสูภายนอก
ขอคนพบ การประยุกตใชทฤษฎี Constructionism ในการพัฒนาการเรียนรูดวยตนเองจากสิ่งที่ผูเรียน
มีความสนใจ หรือเรียนรูจากปญหาที่ตองเผชิญในบริบทที่แตกตางกัน ผานกระบวนการทํางานอยางเปนขั้นตอน
ไดสงผลเชิงบวกตอกลุมเปาหมายในสถานศึกษา ชุมชน และบริษัทเอกชน ดังนี้ นั ก เรี ย น กลาคิด กลาทํา
กลาแสดงออก รูจุดเดน จุดดอยของตนเอง สามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง มีพัฒนาการดานทักษะความรู
ทักษะการทํางานและทักษะชีวิต คนในชุมชนเกิดการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของตนเอง การมีสวนรวม
ในการแกปญหาและยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น นําไปสูการพัฒนาและยกระดับคุณภาพภาพชีวิตใหดีขึ้น
อยางยั่งยืน พนักงานบริษัทเอกชน เรียนรูจากการนําปญหาที่เกิดขึ้นมาคิดวิเคราะห และหาแนวทางแกปญหา
โดยเสริมสรางวัฒนธรรมการทํางานเปนทีม การเปดใจรับฟงความคิดเห็นที่แตกตาง สามารถเผชิญกับความทาทาย
สงผลใหเกิดการพัฒนาตนเอง และพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
ปจจัยแหงความสําเร็จในการขับเคลื่อนการนําทฤษฎีการเรียนรูฯ ดังกลาวไปประยุกตใชสูการปฏิบัติ
มีปจจัยสําคัญที่จะนําไปสูความสําเร็จ ไดแก ผูบริหาร/ผูนําชุมชน ตระหนักถึงความสําคัญและสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพคน ที่เนนคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาการเรียนรูอยางตอเนื่องและจริงจัง ผูเรียน/คนในชุมชน มีความ
พรอมในการเรียนรู มุงมั่นที่จะพัฒนา มีเปาหมายที่ชัดเจน ยอมรับความคิดเห็นที่แตกตาง ครูพี่เลี้ยง มีทักษะ/ความรู
ในการพัฒนากระบวนการเรียนรูใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเอง
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ไดแก 1) ปรับกระบวนการศึกษาและการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางของ
การพัฒนา ใหผูเรียนรูจักตนเองไดเรียนรูในสิ่งที่ชอบและสนใจ รูจักการวางแผน และคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ
ไดลงมือปฏิบัติจริง และสงเสริมการเรียนรู/ทํางานเปนทีมโดยมีครู/ครูพี่เลี้ยงเปนผูอํานวยความสะดวก กระตุน
ใหคําแนะนําและสรางบรรยากาศการเรียนรู และ 2) ขยายผลการประยุกตใชทฤษฎีการเรียนรูเพื่อสรางสรรค
ดวยปญญา (Constructionism) ในการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของคนไทยในทุกชวงวัยใหเหมาะสมและ
สอดคลองกับบริบทตางๆ ของสังคมไทย

การประชุมประจําป 2557 ของ สศช.

สศช. ไดจัดประชุมประจําป 2557 เรื่อง “การพัฒนาคนเพื่ออนาคตประเทศไทย” เมื่อวันศุกรที่ 26
กันยายน 2557 ณ หองแกรนดไดมอนด บอลรูม ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัด
นนทบุรี เพื่อนําเสนอสถานการณและประเด็นปญหาเกี่ยวกับ
การพัฒนาคนในมิติตางๆ รวมทั้งระดมความคิดเห็นจากภาคี
การพัฒนาตางๆ เกี่ยวกับกรอบทิศทาง แนวทางการพัฒนา
ตลอดจนนัยยะทีม่ ตี อ การพัฒนาคนสําหรับการพัฒนาประเทศ
ในระยะตอไป ซึ่งการประชุมประจําปของสํานักงานฯ ครั้งนี้
มีผูเขารวมประมาณ 1,950 คน
การประชุ ม แบ ง เป น ภาคเช า โดยนายอาคม
เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคมและ
เลขาธิการ สศช. กลาวรายงาน จากนัน้ เปนการเปดการประชุม
และแสดงปาฐกถาพิเศษ โดยพลเอกประยุทธ จันทรโอชา
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นายกรัฐมนตรีและหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ และการอภิปรายเรื่อง “การพัฒนาคนเพื่ออนาคต
ประเทศไทย” โดย นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ประธานกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
เปนผูดําเนินการอภิปราย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคมและเลขาธิการ สศช.
เปนผูน าํ เสนอ และผูอ ภิปรายประกอบดวย ศ.นพ.วิจารณ พานิช นายกสภาหาวิทยาลัยมหิดล นายโฆสิต ปน เปย มรัษฎ
ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และ นายศุภชัย เจียรวนนท กรรมการผูจัดการใหญและ
ประธานคณะผูบริหาร บมจ. ทรูคอรปอเรชั่น สําหรับการประชุมภาคบาย เปนการระดมความคิดเห็นและกําหนด
แนวทางพัฒนาคนในมิติตางๆ แบงเปน 6 กลุมยอย ดังนี้ (1) การพัฒนาคนทุกชวงวัยสูสังคมไทยที่มีคุณภาพ
(2) กําลังคน...หัวใจของความสามารถในการแขงขันของไทย (3) การพัฒนาคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (4) การพัฒนาสภาพแวดลอมเมืองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต (5) ความ
เหลื่อมลํ้าของประเทศไทย : การศึกษาและตลาดแรงงานตอบโจทยอยางไร และ (6) การวัดความสุขของคนไทย
การประชุมในครั้งนี้ สศช. ไดสํารวจความคิดเห็นของผูเขารวมประชุมผลการสํารวจ พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญหรือรอยละ 65.48 เห็นวาสาระสําคัญที่ไดรับจากที่ประชุมและเอกสารประกอบการประชุม
มีแนวทางการพัฒนาคนเพื่ออนาคตประเทศไทยในระดับมาก และรอยละ 66.34 เห็นวาการเขารวมประชุมประจําป
ในครั้งนี้ไดรับประโยชนและมีความคุมคามาก ไดรับความรูใหมๆ เพิ่มขึ้นทั้งดานทฤษฎีและประสบการณจาก
ผูทรงคุณวุฒิที่สามารถนําไปถายทอดและตอยอดการพัฒนาอยางเปนรูปธรรม ไดเห็นภาพรวมของการพัฒนา
ประเทศทั้งในอดีต ปจจุบัน และอนาคต รวมทั้งรอยละ 71.43 มีความพึงพอใจระดับมากตอการนําเสนอและ
อภิปรายเรื่อง “การพัฒนาคนเพือ่ อนาคตประเทศไทย” สําหรับการจัดแบงกลุม ยอยภาคบายเปน 6 กลุม มีความพึงพอใจ
รอยละ 56.94 และสวนใหญเห็นวาเอกสารประกอบการประชุมมีเนื้อหาสาระเหมาะสมสอดคลองกับหัวขอประชุม
นอกจากนั้น ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 99.29 เห็นวาจะนําสาระสําคัญและแนวทางการพัฒนาคนเพื่ออนาคต
ประเทศไทยไปใชประโยชนในการวางแผนพัฒนามากที่สุด รองลงมานําไปใชในการจัดทําแผนของหนวยงาน
การศึกษาวิจัย การบรรยาย การเรียนการสอน และการจัดทําเอกสารเผยแพร ตามลําดับ
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การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในฐานะหนวยงานรับผิดชอบดูแลการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานฯ ไดเริ่มพัฒนาระบบเครือขายคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศของ
สํานักงานฯ ตอเนื่องมาเปนลําดับนับตั้งแตป 2533 จนถึงปจจุบัน โดยในป 2533 สศช. ไดเริ่มติดตั้งระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรภายในเชื่อมโยงทุกสํานัก มีการใชระบบเครือขาย (Local Area Network : LAN) ซึ่งมีเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขายจํานวน 1 เครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอรลูกขายประมาณ 35 เครื่อง จากนั้นไดปรับปรุงระบบ
เครือขาย (LAN) ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นและมีการเชื่อมโยงกับเครื่องคอมพิวเตอรลูกขายเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนได
เชื่อมโยงระบบเครือขายคอมพิวเตอรเขาสูระบบอินเทอรเน็ตในป 2539 พรอมทั้งการปรับปรุงระบบการเชื่อมโยง
ระบบอินเทอรเน็ต โดยปรับปรุงอุปกรณระบบเครือขายใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น รวมทั้งขยายความกวางของชอง
สัญญาณ (Bandwidth) ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการใชงานอินเทอรเน็ตของเจาหนาที่
ปจจุบันระบบเครือขายคอมพิวเตอรของสํานักงานฯ ไดขยายตัวขึ้นโดยมีเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
(Server) ประมาณ 35 เครื่อง สําหรับการใชงานที่เกี่ยวของในดานระบบเครือขายคอมพิวเตอร และดานระบบ
สารสนเทศ รวมถึงเครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย (Workstation) ประมาณ 600 เครื่อง เพื่อรองรับการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ ประกอบกับในปจจุบันวิทยาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีความกาวหนาและการเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ว
ทําใหศนู ยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ จําเปนตองวางแผนการดําเนินงานโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางตอเนือ่ ง
โดยมีการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สศช. ขึ้นเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงาน
และใชเปนกรอบสําหรับการขอจัดสรรงบประมาณ โดยปจจุบันศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ กําลังอยูในระหวางจัดทํา
แผนแมบทฯ ฉบับที่ 3 ซึ่งมีความสอดคลองกับแนวนโยบายดาน ICT ของประเทศ
ทั้งนี้ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ไดดําเนินการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร และการพัฒนาระบบสารสนเทศ สศช. อยางตอเนื่อง รวมถึงใหความสําคัญตอการพัฒนาระบบรักษาความ
ปลอดภัยระบบเครือขายคอมพิวเตอร เพื่อสนับสนุนการทํางานของเจาหนาที่ ใหมคี วามสะดวก รวดเร็ว และมีความ
มั่นคงปลอดภัยในการใชงานเครือขายคอมพิวเตอรของสํานักงานฯ โดยมีระบบงานตาง ๆ ไดแก 1) ระบบอีเมล
(e-Mail) เพื่อการรับสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส 2) ระบบ File Sharing เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการแลกเปลี่ยน
ขอมูลระหวางกัน 3) ระบบฐานขอมูลบัญชีประชาชาติ เพื่อใชในการประมวลผลและวิเคราะหขอมูลเพื่อสนับสนุนการ
จัดทําขอมูลสถิตบิ ญั ชีประชาชาติ 4) ระบบเว็บไซตของ สศช. เพือ่ การเผยแพรขอ มูลขาวสารผานทางอินเทอรเน็ตของ สศช.
5) ระบบเครือขายสวนตัวเสมือน (SSL VPN) เพื่อสนับสนุนการทํางานของเจาหนาที่จากภายนอกสํานักงานฯ
6) ระบบเครือขายไรสาย (Wireless LAN) เพื่ออํานวยความสะดวกในการใชงานระบบเครือขายแบบชนิดไรสาย และ
7) ระบบโทรศัพท IP Phone เพื่อการติดตอสื่อสารทั้งภายในและภายนอกสํานักงานฯ
สวนการรักษาความปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ นั้น ไดมีการติดตั้งระบบที่เกี่ยวของตาง ๆ ไดแก
1) การติดตัง้ โปรแกรมปองกันไวรัส (Anti-Virus) ทีเ่ ครือ่ งคอมพิวเตอรแมขา ย (Server) และเครือ่ งคอมพิวเตอรลกู ขาย
(Workstation) เพื่อปองกันไวรัสหรือโปรแกรมที่ไมประสงคดีตางๆ ที่อาจสงผลตอการทํางานของระบบ 2) การติด
ตั้งอุปกรณ Web Security เพื่อการปองกันระบบเครือขายคอมพิวเตอรจากไวรัส หนอน หรือโทรจัน เมื่อผูใชงาน
เรียกใชงานเว็บเพจตางๆ ผานอินเทอรเน็ต 3) ระบบจัดเก็บขอมูลจราจรเครือขาย (Centralized Log Management)
สําหรับจัดเก็บขอมูลจราจรเครือขายตางๆ ของ สศช. เพื่อใชในการอางอิงเมื่อเกิดเหตุการณผิดปกติขึ้นในระบบ
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รายงานประจําป 2557

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

เครือขาย 4) ระบบศูนยสํารองขอมูล เปนการเตรียมความพรอมในกรณีที่ศูนยขอมูลหลักที่สํานักงานสวนกลางไม
สามารถใชงานได ทั้งนี้เพื่อใหการปฏิบัติงานของเจาหนาที่เปนไปอยางตอเนื่อง และ 5) ระบบกลองวงจรปด (CCTV)
เพื่อรักษาความปลอดภัยทางกายภาพภายในสํานักงานฯ
สําหรับปงบประมาณ 2557 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ไดดําเนินงานโครงการ เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สศช. โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. โครงการบริหารจัดการระบบเครือขายคอมพิวเตอร ไดดําเนินการจัดจางที่ปรึกษาตอเนื่องมาทุกป
เพื่อการดูแลบํารุงรักษาและบริหารจัดการระบบเครือขายคอมพิวเตอรของ สศช. ใหมีประสิทธิภาพ อํานวยความ
สะดวกตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ไดอยางตอเนื่อง
2. โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศ สศช. ระยะที่ 2 เปนโครงการที่ทําการปรับปรุงระบบสารสนเทศ
จํานวน 4 ระบบ ไดแก 1) ระบบขอมูลบัญชีประชาชาติ (National Account) 2) ระบบขอมูลการวางแผนเศรษฐกิจ
มหภาค 3) ระบบขาวสารและบริการ ซึง่ ประกอบดวย ระบบขอมูลหองสมุดสุรยิ านุวตั ร และระบบศูนยบริการขอมูล สศช.
(Information Center: IC) และ 4) ระบบ Web Services ซึ่งทุกระบบจะทําการเผยแพรบนเว็บไซตของ สศช.
ทําใหการเผยแพรขอมูลสูประชาชนมีความทันสมัย รวดเร็วทันตอเหตุการณ โดยทุกระบบไดทําการพัฒนาใหเปน
มาตรฐานเดียวกัน เพิ่มประสิทธิภาพตอการบริหารจัดการ จึงสามารถรองรับการพัฒนาระบบเพิ่มเติมในอนาคตได
อยางยั่งยืน
3. โครงการปรั บ ปรุ ง ระบบ SAN เนื่ อ งจากพื้ น ที่ เ ก็ บ ข อ มู ล (Storage Area Network : SAN)
มีความสําคัญอยางยิ่งในการเก็บแฟมขอมูลและฐานขอมูลระบบสารสนเทศของ สศช. กอปรกับการใชงานระบบ
สารสนเทศของสํานักงานฯ ที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องและรวดเร็วในระยะ 2-3 ปที่ผานมา ทําใหความตองการใชพื้นที่
เก็บขอมูลของสํานักงานฯ เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วไปดวย สงผลใหพื้นที่เก็บขอมูลใน SAN ไมเพียงพอตอการใชงาน
ดังนั้น ในปงบประมาณ 2557 สํานักงานฯ จึงดําเนินการปรับปรุงและออกแบบระบบการจัดเก็บขอมูล ใหมีความ
เหมาะสมกับปริมาณการใชงาน และใหมีความปลอดภัย เพื่อลดความเสี่ยงจากการสูญหายของขอมูลใหดียิ่งขึ้น
นอกจากนี้ยังดําเนินการจัดหาอุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพื่อการใชงานตอไป
4. การติ ด ตั้ ง เครื่ อ งโทรศั พ ท ช นิ ด IP (IP Phone) และอุ ป กรณ ร ะบบตอบรั บ โทรศั พ ท อั ต โนมั ติ
(Automated Attendant) โดยระบบโทรศัพทของ สศช. เดิมเปนระบบตูชุมสาย (PABX) ชนิด Analog ซึ่งเปน
เทคโนโลยีเกาใชงานเปนระยะเวลามานานมากกวา 20 ป ดังนั้นในปงบประมาณ 2554 สํานักงานฯ จึงเริ่มดําเนินการ
ปรับเปลีย่ นโทรศัพทระบบ Analog เปนระบบโทรศัพทชนิด IP Phone จํานวน 125 เครือ่ ง และปงบประมาณ 2557 นี้
จึงไดดําเนินการจัดหาเครื่องโทรศัพทชนิด IP Phone เพื่อทดแทนเครื่องโทรศัพทระบบเกาทั้งหมดอีกจํานวน 375
เครื่อง ใหแกเจาหนาที่ สศช. พรอมทั้งปรับปรุงอุปกรณระบบตอบรับโทรศัพทอัตโนมัติ (Automated Attendant)
ใหทํางานรวมกับระบบโทรศัพทชนิด IP ไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น เปนการชวยเพิ่มศักยภาพการติดตอสื่อสาร
ทั้งภายในและภายนอกองคกรไดตามเปาหมายของการพัฒนาระบบสื่อสารของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
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การสื่อสารเพื่อการพัฒนา

การประชาสัมพันธเพื่อการพัฒนาประเทศ
ในรอบป 2557 ที่ผานมา ซึ่งเปนปที่ 3 ของการใชแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) สศช. ไดให
ความสําคัญกับการแปลงแผนฯ ไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผลควบคูกับการสรางความรู ความเขาใจ
ในภารกิจของ สศช. และแนวพระราชดําริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้ง แนวพระราชดําริในการพัฒนา
ประเทศดานตางๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ แกกลุมเปาหมาย
เพิ่มเติมจากการเผยแพรสาระสําคัญของแผนฯ เพื่อเปนแนวทางในการนําไปประยุกตใชพัฒนาตนเองและประเทศ
ชาติ ผานชองทางการสื่อสารในรูปแบบตางๆ ทั้งการสื่อสารผานสื่อที่ สศช. จัดทําขึ้นเอง สื่อมวลชน และสื่อกิจกรรม
โดยไดผลิตสื่อเพื่อสรางความรูความเขาใจ และประชาสัมพันธหลากหลายรูปแบบ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ วีดิทัศน และ
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เผยแพรไปยังกลุมเปาหมายตางๆ ไดแก
1. สื่อสิ่งพิมพ อาทิ
1) หนังสือ “วิสัยทัศนและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ... สูความยั่งยืน” ดวย นายอาคม
เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ (ลศช.) ลําดับที่ 14 ของสํานักงานฯ เปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สั ง คมแห ง ชาติ ห ลายฉบั บ โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง เป น ผู  นํ า ในการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 11 นอกจากนี้
จากประสบการณการทํางานที่ สศช. มายาวนานกวา 35 ป จึงมีความรอบรู และเชี่ยวชาญดานการวางแผน
การกําหนดยุทธศาสตร การวิเคราะหโครงการตางๆ รวมถึงการเสนอแนวคิดในการพัฒนาประเทศ สํานักงานฯ
จึงไดจัดทําหนังสือ “วิสัยทัศนและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ... สูความยั่งยืน” เพื่อประมวลองคความรูเกี่ยวกับ
การพัฒนาประเทศ อันจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอภาคสวนตางๆ ในการนําไปใชเปนแนวทางในการปฏิบัติภารกิจ
และประยุกตใชใหเปนประโยชน เพื่อนําไปสูการผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ และการสรางความรู
ความเขาใจแกภาคสวนตางๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถานบันวิชาการ และประชาชนทั่วไปที่สนใจ
หนังสือเลมนี้ แบงการนําเสนอออกเปน 7 สวน ประกอบดวย
สวนที่ 1 แผนและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ประกอบดวย บทบาทภารกิจของ สศช. ในการ
กําหนดนโยบายกับแผนพัฒนาประเทศ การพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวบนพื้นฐานของวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา โดยใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ การจัดทํารางนโยบายของรัฐบาล เพื่อให
ประเทศกาวเดินไดอยางมั่นคง มีเสถียรภาพ โดยมีเปาหมายหลักของการพัฒนา อาทิ การเพิ่มความอยูเย็นเปนสุข
ของสังคมไทยใหสูงขึ้น ลดความเหลื่อมลํ้าในสังคมลง ภาพลักษณการคอรัปชั่นดีขึ้น คนไทยมีการเรียนรูอยางตอเนื่อง
สถาบันสังคมเขมแข็งมากขึ้น และเศรษฐกิจเจริญเติบโตในอัตราที่เหมาะสม
สวนที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ ประกอบดวย การคา การลงทุน ทั้งในประเทศและระหวางประเทศ
การเสริมสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศควบคูไปกับการพัฒนาอยางสมดุล เนนสรางความเขมแข็งของ
ภาคเกษตรกรรมและความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การผลิต
สินคาที่มีความคิดสรางสรรคและเอกลักษณที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมไทย ตลอดจนมุงสรางความเชื่อมั่นแกนักลงทุน
ตางชาติจากการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจสวนรวมของประเทศ
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สวนที่ 3 การพัฒนาสังคม ประกอบดวย การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน อาทิ การจัด
สวัสดิการจากภาครัฐ การลดความเหลื่อมลํ้าและสรางความเปนธรรมในสังคม การเสริมสรางโอกาสในการเขาถึง
บริการพื้นฐานเพื่อพัฒนาอาชีพ และรายไดที่มั่นคง รวมทั้งการไดรับบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอยางทั่วถึง
สวนที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประกอบดวย การพัฒนาเศรษฐกิจ
สีเขียว (Green Economy) และการกําหนดนโยบายของรัฐเนนใหเกิดสังคมสีเขียว (Green Society) การรักษา
สมดุลของระบบนิเวศบนพื้นฐานการมีสวนรวมของชุมชน การปรับกระบวนทัศนการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศไป
สูการเปนเศรษฐกิจและสังคมคารบอนตํ่า (Low Carbon Society) และการดําเนินธุรกิจที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
รวมถึงมาตรการรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก
สวนที่ 5 การกาวสูประชาคมอาเซียน ประกอบดวย การเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
การพั ฒ นาโครงข า ยโครงสร า งพื้ น ฐานรองรั บ การเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ในภู มิ ภ าคอาเซี ย น และการพั ฒ นา
ภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเพื่อสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
สวนที่ 6 การพัฒนาโลจิสติกสและโครงสรางพื้นฐาน ประกอบดวย ทิศทางแผนยุทธศาสตร
โลจิสติกสไทย การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางกายภาพ ทั้งดานคมนาคมขนสง เทคโนโลยีสารสนเทศ และโครงขาย
พลังงาน การพัฒนาความเชื่อมโยงดานกฎระเบียบ เพื่ออํานวยความสะดวกทางการคาและการขนสง รวมทั้ง
ความเชื่ อ มโยงด า นประชาชน ทั้ ง ในเรื่ อ งการท อ งเที่ ย ว วั ฒ นธรรม การไปมาหาสู  กั น รวมถึ ง การทํ า ธุ ร กิ จ
แบบครบวงจรเพื่อยกระดับผูประกอบการของไทย
สวนที่ 7 รูจัก “อาคม เติมพิทยาไพสิฐ” ประกอบดวย แนวคิด หลักการทํางาน และการนอมนํา
แนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มาใชในการปฏิบัติหนาที่ รวมทั้งประวัติของ นายอาคม
เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ
2) วารสารเศรษฐกิจและสังคม เผยแพรเพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ โดยไดจัดทําจํานวน 4 เลม ไดแก (1) วิจัยและพัฒนาพลังขับเคลื่อนสังคมไทย (2) ความสุขของคนไทย
ในครึ่งทางแผนฯ 11 (3) การพัฒนาคน เพื่ออนาคตประเทศไทย และ (4) หลากมิติการพัฒนา...เดินหนาแผนฯ 12
2. สื่อวีดิทัศน อาทิ วีดิทัศนสําหรับการประชุมประจําป 2557 ของ สศช. เรื่อง “การพัฒนาคน เพื่อ
อนาคตประเทศไทย” โดยนําเสนอใหเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาคนในมิติตางๆ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อชวนใหผูเขารวมประชุมคิดตามและนําไปสูการระดมความคิดเห็นใน
การประชุมดังกลาว
3. สื่ออิเล็กทรอนิกส นําเสนอขอมูลเกี่ยวกับ สํานักงานฯ ขอมูลทางดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ ภารกิจพิเศษ ขาวสาร สศช. สถิติและขอมูลที่สําคัญ ใหบริการสําหรับดาวนโหลดเอกสารเผยแพร
ภารกิจสําคัญของสํานักงานฯ อาทิ การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 พรอมทั้งนําเสนอภาพ วีดิทัศน ขาวการ
ทํางานของ สศช. ตลอดจนประกาศตางๆ ผานเว็บไซต สศช. www.nesdb.go.th และแอพพลิเคชั่น NESDB
Store ในระบบ IOS และ Android นอกจากนี้ ยังมีการเผยแพรวีดิทัศนที่สําคัญผานทาง YouTube อีกดวย
4. พิ พิ ธ ภั ณ ฑ สุ ริ ย านุ วั ต รเพื่ อ การพั ฒ นาประเทศ สศช. จั ด ตั้ ง ขึ้ น สํ า หรั บ เป น แหล ง เผยแพร แ ละ
แลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องราวเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศไทย ประกอบดวย หองแสดงชีวประวัติและผลงานของ
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พระยาสุริยานุวัตร นักเศรษฐศาสตรคนแรกของประเทศไทย หองแสดงวิวัฒนาการของการจัดทําแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 1- ฉบับที่ 11 หองแสดงภาพผูนําองคกรและบุคคลสําคัญที่มีบทบาทในการพัฒนาประเทศ หองเศรษฐกิจ
พอเพียง และหองแสดงประวัติอาคารสุริยานุวัตร ทั้งนี้ หองแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เปนหองที่สํานักงานฯ
ไดปรับปรุงเพิ่มขึ้นใหมในป 2556
ในชวงเดือนกันยายน 2556-เดือนสิงหาคม 2557 สํานักงานฯ เปดใหประชาชนเขาเยีย่ มชมทุกวันในเวลา
ราชการโดยในป 2557 มีผูเขาเยี่ยมชม 9 คณะ รวมกับรายบุคคลประมาณ 301 คน ทั้งนี้ ตั้งแตเริ่มเปดดําเนินการ
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2550 จนถึงปจจุบัน มีคณะจากโรงเรียน มหาวิทยาลัย องคกร และสถาบันตางๆ ตลอดจน
คณะจากตางประเทศเขาเยี่ยมชมรวมประมาณ 112 คณะ นอกจากนี้ ยังมีผูสนใจเขาเยี่ยมชมเปนรายบุคคล
อีกจํานวนมาก รวมแลวประมาณ 5,100 คน
5. สื่อมวลชน นอกจากการผลิตสื่อเผยแพรไปยังกลุมเปาหมายโดยตรงแลว สศช. ยังไดเผยแพรขอมูล
ขาวสารไปสูประชาชนกลุมตางๆ อยางกวางขวางผานสื่อมวลชน ทั้งหนังสือพิมพ วิทยุ และโทรทัศน โดยผานกิจกรรม
ดังนี้
1) การแถลงขาว จัดการแถลงขาวแกสื่อมวลชนเพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับผลการพัฒนา
ดานเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยางตอเนื่อง เพื่อใหสื่อมวลชนนําไปเผยแพรแกสาธารณชนตอไป อาทิ
การรายงานผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศรายไตรมาส และการรายงานภาวะสังคมรายไตรมาส
2) การสัมภาษณผูบริหาร สศช. โดยการประสานงานใหสื่อมวลชนเขาสัมภาษณผูบริหาร สศช.
เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาประเทศในเรื่องตางๆ ที่อยูภายใตความรับผิดชอบของ สศช. เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสาร
ที่นาสนใจสูสาธารณชน
3) การจัดทําขาวแจกแกสอื่ มวลชนและการจัดสงขอมูลทีส่ าํ คัญไปใหสอื่ มวลชน เพื่อใชในการเผยแพร
อยางตอเนื่อง
6. สื่อบุคคล สศช. ไดสรางความรูความเขาใจในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศผานบุคคล
ดังนี้
1) การสรางความรูความเขาใจแกผูมาเยือน สศช. โดยในรอบป 2557 มีผูสนใจเขามาศึกษาดูงาน
ณ สศช. ประมาณ 301 คน ทัง้ คณะนักศึกษา ขาราชการ ทหาร และนักบริหาร จากในประเทศและตางประเทศ เชน
คณะผูเขารับการศึกษาหลักสูตรนักยุทธศาสตร รุนที่ 11 ศูนยศึกษายุทธศาสตร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ
คณาจารยและนักศึกษา คณะบริหารศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และคณะจากศูนยวจิ ยั เศรษฐศาสตรประยุกต
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนตน เพื่อรับฟงการบรรยายเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศในชวง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงสราง และระบบบริหารงานของ สศช. กระบวนการพิจารณา
กลัน่ กรองโครงการลงทุนทีส่ าํ คัญของประเทศ บทบาทของ สศช. และประชาคมอาเซียนตอเศรษฐกิจไทย และการพัฒนา
ความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน รวมทั้งเขาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ
2) การบรรยายแกหนวยงาน/องคกรตางๆ ผูบ ริหารระดับสูงและระดับกลางของ สศช. ไดรับเชิญไป
บรรยายหรืออภิปราย เพื่อใหความรูแกหนวยงาน/องคกรตางๆ ประมาณ 67 ครั้ง เชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุษย เชิญบรรยายพิเศษการประชุม “รวมพลังประชาพิจารณ สรางอนาคตสังคม สํานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ เชิญบรรยาย เรือ่ ง “แผนพัฒนาภาคใตกับการคุมครองสิทธิชุมชน” สมาคมวัฒนธรรมและ
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เศรษฐกิจไทย-จีน เชิญบรรยายในการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “บทบาทความสัมพันธอาเซียน-จีน ตอภูมิภาคและ
โลก” การบรรยายเรื่องการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและการพัฒนาระบบโลจิสติกส เปนตน
7. สื่อนิทรรศการ สศช. ไดจัดแสดงและรวมจัดแสดงบอรดนิทรรศการในงานตางๆ โดยไดจัดทําสื่อ
นิทรรศการเพื่อแนะนําสํานักงานฯ และเผยแพรผลงานของ สศช. ไดแก บอรดแนะนําบทบาทหนาที่ สศช.
บอรดพิพิธภัณฑสุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ บอรดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ
บอรดยุทธศาสตรและประเด็นสําคัญในแผนฯ 11 บอรดนิทรรศการเรื่อง “จรรยาขาราชการ สศช. ตามรอยเบื้อง
พระยุคลบาท” และบอรดนิทรรศการ ““การพัฒนาคน เพื่ออนาคตประเทศไทย”” จัดแสดงในการประชุมประจําป
2557 ของ สศช. โดยไดประสานกับองคกรภาครัฐและเอกชนรวม 15 แหงเขารวมจัดนิทรรศการดวย
นอกจากการประชาสัมพันธสูกลุมเปาหมายภายนอกองคกรแลว สศช. ไดใหความสําคัญกับการ
ประชาสั ม พั น ธ ภ ายในองค ก ร เพื่ อ ให เ กิ ด การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู  และเสริ ม สร า งสั ม พั น ธภาพที่ ดี ต  อ กั น
อันเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยการจัดทําสื่อหลากหลายรูปแบบ อาทิ หนังสือพิมพสะพานขาว
ออนไลนรายวัน บอรด โปสเตอร และการจัดทํา KM องคกร เพื่อประมวลและแลกเปลี่ยนองคความรูผานทาง
อินทราเน็ตของ สศช.

หองสมุดสุริยานุวัตรศูนยรวมองคความรูการพัฒนาประเทศ

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมีนโยบายเสริมสรางกระบวนการเรียนรู
สําหรับเจาหนาที่ สศช. และประชาชนทัว่ ไปหองสมุดสุรยิ านุวตั ร จึงไดจัดหาหนังสือ เอกสารสิ่งพิมพ หรือซีดีการศึกษา
ทางวิชาการตางๆ เพิ่มขึ้น และพัฒนาเปนหองสมุดอิเล็กทรอนิกส (E-Library) ที่สามารถใหบริการสืบคนขอมูลและ
เอกสารสิ่งพิมพตางๆ ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 รวมถึงขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ
จาก Website ของสํานักงานฯ ที่ ww.nesdb.go.th
ผลการดําเนินงานดานการใหบริการ ในปงบประมาณ 2557 สรุป ไดดังนี้
1. การจัดซื้อหนังสือและเอกสารสิ่งพิมพ ไดมีการจัดซื้อหนังสือและซีดีรอมเพื่อการศึกษาเพิ่มขึ้น แนะนํา
หนังสือใหม และหนังสือนาอานแกผูรับบริการทั้งภายในและภายนอก สศช. โดยมีสถิติผูใชบริการสืบคนขอมูลทาง
เว็บไซต จํานวน 2,144 ครั้ง
2. การจัดซื้อวารสารและเอกสารสิ่งพิมพตอเนื่อง ไดดําเนินการสมัครสมาชิกและจัดซื้อวารสารและ
หนังสือพิมพทหี่ ลากหลาย พรอมแนะนําวารสารใหมนา อานผานทางเว็บไซตของหองสมุดฯ นอกจากนัน้ ยังดาวนโหลดขอมูล
สําหรับเผยแพรทาง Intranet เพือ่ ใหผบู ริหารและเจาหนาที่ สศช. ไดอา นเปนประจํา
3. การจัดทํากฤตภาคขาว (News Clipping) โดยคัดเลือกขาว/บทความที่เกี่ยวของกับ สศช. และขาวที่
เกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น การตามปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งจากหนั ง สื อ พิ ม พ และวารสาร/นิ ต ยสารการจั ด ทํ า
กฤตภาคขาว และการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสง e-mail ใหนาสนใจ ทันสมัยและเปนเอกลักษณ ใหกับเจาหนาที่
สศช.ทุกวัน พรอมกับเพิ่ม link ใหสามารถเขาไปอานขาวยอนหลังไดสะดวก รวมทั้งนําเผยแพรทางเว็บไซตหองสมุด
เพื่อใหบริการแกสาธารณชนทั่วไป จํานวน 1,973 ขาว
4. การบริ ก ารตอบคํ า ถามและช ว ยการค น คว า แก เจ า หน า ที่ สศช. และประชาชนทั่ ว ไปที่ ม า
ใชบริการหองสมุด เพื่อใหผูใชหองสมุดไดรับหนังสือ เอกสารสิ่งพิมพขอมูลตางๆ ตรงตามความประสงค และรวมทั้ง
ผูใชบริการ Internet ภายในหองสมุดเพื่อการศึกษาคนควา โดยในปงบประมาณ 2557 มีผูมาใชบริการหองสมุด
จํานวน 3,096 คน ใหบริการยืมหนังสือและเอกสารสิ่งพิมพ ตามสถิติรวบรวมไดจํานวนทั้งสิ้น 1,493 รายการ
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5. การจัดกิจกรรมหองสมุด 2 รายการ เพื่อเสริมสรางกระบวนการเรียนรูของเจาหนาที่ สศช. หองสมุด
จึงจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน ไดแก (1) “สะสมแตมนักอาน” โดยรวบรวมรายการหนังสือที่ผูใชบริการขอยืมจาก
หองสมุดนับรวมจนถึงสิ้นเดือนกันยายน 2557 และประกาศรายชื่อผูขอยืมหนังสือมากที่สุดและรองลงมา เพื่อรับ
รางวัล (2) “Clipping ขาวนําโชค” จัดทําคําถามใหเจาหนาที่ สศช. ไดมีสวนรวมในกิจกรรมดวยการตอบคําถาม
ทุกวันสิ้นเดือน และเรียนเชิญผูบริหารมอบรางวัลของที่ระลึกใหกับผูที่ตอบถูกตอง 3 ทาน ทุกเดือน รวม 5 เดือน
6. การพั ฒ นาหน า เว็ บ ไซต ห  อ งสมุ ด ตามโครงการปรั บ ปรุ ง ระบบสารสนเทศ สศช. ระยะที่ 2
เพื่อใหหนาเว็บไซตดูสวยงาม ผูใชบริการสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางสะดวก รวดเร็ว โดยพัฒนาระบบการดําเนินงาน
ของหองสมุดใหทันสมัย และใชระบบโปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติ (Electronic Library Information System)
Navasarn ® รวมทั้งเพิ่มแหลงขอมูลที่เปนประโยชนในการใหบริการออนไลน เพิ่ม Application สําหรับแสดงความ
คิดเห็นของผูใช เชน การเสนอรายชื่อหนังสือ ฯลฯ รวมทั้งเพิ่มมุม Facebook หนาเว็บไซตหองสมุด เพื่อการสื่อสาร
2 ทาง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และการถาม-ตอบ ของผูใชบริการไดรวดเร็วขึ้น

ศูนยบริการขอมูลขาวสาร สศช.

สศช. ไดใหความสําคัญกับการพัฒนาเว็บไซตของหนวยงานใหมีขอมูลที่ครบถวน และมีการพัฒนาขอมูล
อยางตอเนื่องเพื่อสงเสริมสิทธิการรับรูขอมูลขาวสารของภาคประชาชน และอํานวยความสะดวกในการเขาถึงขอมูล
ขาวสาร ใหความสําคัญกับการบริหารจัดการขอมูลขาวสารของหนวยงาน โดยจัดระบบขอมูลที่ใชในการเผยแพร
อยางชัดเจน สรางเครือขายระหวางหนวยงานในการเชื่อมโยงขอมูลขาวสารดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมที่ทันสมัย เพื่อสรางความโปรงใสในการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ และสงเสริมการมีสวนรวมในการ
ตรวจสอบของภาคประชาชน
ผลการดําเนินงานของศูนยบริการขอมูลขาวสาร สศช. ในปงบประมาณ 2557 สรุปไดดังนี้
1. การดําเนินงานจัดเอกสาร ตามมาตรา 7 และ 9 ของ พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
โดยใหบริการขอมูลของ สศช. แกประชาชนทั่วไป มีเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานที่ศูนยบริการขอมูลขาวสาร สศช.
รับผิดชอบใหบริการขอมูลและประสานติดตามผล รวมทั้งจัดเก็บสถิติผูมาใชบริการที่ศูนยบริการฯ ใหบริการชวยการ
ศึกษาคนควา ใหบริการทางเว็บไซต จํานวน 949 ครั้ง มีผูขอยืมเอกสารขอมูลขาวสารจํานวน 103 รายการ
2. การพัฒนาหนาเว็บไซตศูนยบริการขอมูลขาวสาร สศช. ใหดูสวยงาม และสามารถเขาใชบริการ
ไดอยางสะดวก เพิ่ม Application สําหรับแสดงความคิดเห็นของผูใช เพื่อใหบริการแกสาธารณชนทางเว็บไซต สศช.
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยอยูระหวางประสานกับบริษัทที่ปรึกษาเพื่อดําเนินการในรายละเอียดของรูปแบบ
และการนําเสนอขอมูลบนเว็บไซต ใหเขาถึงขอมูลตางๆ ที่เผยแพรอยางงายและรวดเร็วตอไป
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ภารกิจพิเศษ
การพั ฒ นาเด็ ก และเยาวชน ผ า นโครงการทุ น การศึ ก ษาพระราชทาน
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
 การจัดทํารายงานการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุมกระทรวง
ดานสังคมและดานเศรษฐกิจ
 การจั ด ทํ า รายงานการสอบทานกรณี พิ เ ศษแบบบู ร ณาการโครงการภายใต
ยุทธศาสตรการทองเที่ยว
 พ.ร.บ.การใหเอกชนรวมลงทุนฯ พ.ศ. 2556
 ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาโครงสร า งพื้ น ฐานด า นคมนาคมขนส ง ของไทย
พ.ศ. 2558 – 2565
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ภารกิจพิเศษ
โครงการทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

สศช. ไดรวมดําเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ กับสํานักงานราชเลขานุการในพระองคฯ
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยไดรับมอบหมายใหทําหนาที่เปนแกนหลักประสานการดําเนินงานโครงการและ
รวมปฏิบัติงานฝายเลขานุการในงานมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราช
กุมาร (ม.ท.ศ.) และคณะกรรมการบริหารจัดการทุนพระราชทานฯ มาอยางตอเนื่องนับตั้งแตป 2552
การดําเนินงานโครงการทุนฯ ในป 2557 มีผลการดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้ การคั ด เลื อ ก คั ด สรร
นักเรียนทุนฯ รุนที่ 6 การติดตามรายงานผลการเรียน ความประพฤติ และการใชจายเงินทุนฯ และการคัดเลือก
คัดสรร นักเรียนทุนฯ ดีเดน และครูดีเดนเพื่อยกยองเชิดชูเกียรติ โดยลงพื้นที่ตรวจสอบขอมูลเชิงประจักษ
ของนักเรียนผูผานการคัดเลือก คัดสรร และกลั่นกรองใหเหลือจังหวัดละ 2 คน พรอมเสนอชื่อเพื่อเขารับพระราชทุน
เปนนักเรียนทุนฯ รุนที่ 6 รวม 154 คน เปนนักเรียนชาย 77 คน และนักเรียนหญิง 77 คน สําหรับ นักเรียนทุนฯ
รุนที่ 1-5 ไดดําเนินการติดตามและจัดทํารายงานผลการเรียนฯ เพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรทุนฯ ตอเนื่องในป
การศึกษา 2557 รวมทั้งดําเนินกระบวนการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนฯ ดีเดนและครูดีเดน เพื่อยกยองเชิดชู
เกียรติ ประจําป 2557 มีผูไดรับคัดเลือกเปนนักเรียนทุนฯ ดีเดน รุนที่ 3 รวม 10 ราย และครูผูดูแลดีเดน สมควร
ยกยองเปนแบบอยาง รวม 8 ราย พรอมทั้งไดจัดประชุมเตรียมความพรอมและนํานักเรียนทุนฯ รุนที่ 6 และนักเรียน
ทุนฯ ดีเดน ครูดีเดน เขาเฝาฯ รับพระราชทานทุนและโลเชิดชูเกียรติ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557
นอกจากนี้ ไดลงพื้นที่ติดตามผลการเรียน ความประพฤติ พรอมรับฟงปญหาอุปสรรค ระดมความคิดเห็น
แนวทางการพัฒนาของนักเรียนทุนฯ รุนที่ 1 - 5 ในจังหวัดตางๆ ประมาณ 100 ราย การดูแลพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนทุนพระราชทานฯ ครอบคลุมการพัฒนาระบบฐานขอมูลนักเรียนทุนพระราชทานฯ และโครงการทุน
เพื่อประโยชนในการขับเคลื่อนงานโครงการและติดตามดูแลนักเรียนทุนฯ ซึ่งวางระบบแลวเสร็จอยูระหวางนําเขา
ขอมูล รวมทั้งดําเนินการจัดกิจกรรมแนะแนวและติววิชาการในโครงการคายเสริมพลังสานฝนเยาวชนคนเกงปที่ 5
เมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 มีนักเรียนทุนเขารวมโครงการ 326 ราย และจัดกิจกรรมเสริมทักษะดานการเรียนรู
ดวยการฝกปฏิบัติงานในชวงปดภาคเรียนประจําป โดยไดคัดเลือกนักเรียนทุนฯ รุนที่ 3 - 4 รวม 10 ราย เรียนรู
ฝกงาน ณ โรงพยาบาลศิริราช และคัดเลือกนักเรียนทุนฯ รุนที่ 1-2 รวม 8 รายฝกงานดวยการชวยปฏิบัติงานจริงใน
โครงการทุนฯ ณ สศช. และ มพพ. นอกจากนี้ ยังไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสําหรับนักเรียนทุนฯ รุนที่ 1-2 เพื่อทํา
แผนปฏิบัติการติดตามผลการเรียน ความประพฤติและปฏิบัติการพี่สอนนอง มีผู เขารวมกิจกรรม รวม 104 คน
จากการไดรวมสนับสนุนงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ มาอยางตอเนื่อง ปจจุบันมีนักเรียนที่ได
รับพระราชทานทุนการศึกษาไปแลวรวม 6 รุน มาจากทุกจังหวัดๆ ละ 2 ทุนตอป สงผลใหมีนักเรียนที่ยากจน
ยากลําบาก ไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางมั่นคงตอเนื่อง กวา 900 ราย กําลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายสายสามัญและสายอาชีพ และระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา ซึ่งนักเรียนทุนพระราชทานฯ เหลานี้
ลวนไดรับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพดานตางๆ ที่เหมาะสมกับวัย สรางการเรียนรูและทักษะชีวิตอยางตอเนื่อง
เพื่อใหเติบโตเปนกําลังคนคุณภาพของประเทศ
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

การจัดทํารายงานการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุมกระทรวงดานสังคม

สศช. ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า รายงานการตรวจสอบและประเมิ น ผลภาคราชการกลุ  ม กระทรวงด า นสั ง คม
ประจําปงบประมาณ 2556 (กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย) ผลการตรวจสอบมีขอสรุปวา
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 กระทรวงดานสังคมทุกกระทรวง มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
มีการจัดทํารายงานการควบคุมภายในในภาพรวมไดอยางถูกตอง ครบถวนตามรายละเอียดที่กําหนดไว มีการ
ดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงที่กําหนดไว อยางไรก็ตาม ในดานการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ ยังมี
บางกระทรวงที่การดําเนินงานตามตัวชี้วัดเกี่ยวกับการเบิกจายงบประมาณไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด และดาน
การเงิน มีบางกระทรวงที่มีการเบิกจายงบประมาณตํ่ากวาเปาหมายที่กําหนด

รายงานการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุมกระทรวงดานเศรษฐกิจ

สศช. ดําเนินการจัดทํารายงานการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุมกระทรวงดานเศรษฐกิจ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 (กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงคมนาคม กระทรวง
พาณิชย กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม กระทรวงพลังงาน และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) เสนอ ค.ต.ป. เมื่อวันที่ 29
เมษายน 2557 โดยรายงานฯ มีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้
(1) ภาพรวม ไมพบขอบกพรองอยางมีนัยสําคัญที่เปนเหตุใหเชื่อวาหนวยงานไมปฏิบัติตามขอกําหนด
ในแตละดานของการสอบทาน และหนวยงานราชการมีการปรับปรุงและพัฒนาการจัดทํารายงานดีขึ้นอยางตอเนื่อง
สามารถปฏิบัติตามระเบียบมาตรฐานและคูมือการดําเนินงานที่กําหนดไดอยางถูกตอง เนื่องจาก ค.ต.ป. ประจํา
กระทรวงดานเศรษฐกิจ มีความเขาใจและมีความเชี่ยวชาญและประสบการณในการจัดทํารายงานมากขึ้น
(2) ผลการสอบทาน พบวา
1) การตรวจราชการ หนวยรับตรวจของแตละกระทรวงสวนใหญ ไดนําขอเสนอแนะ/ขอสั่งการของ
ผูตรวจราชการกระทรวงในสังกัดไปดําเนินการ กรณีผูตรวจราชการกรมสรรพากร ตองการขอรับการสนับสนุนอัตรา
กําลังสายนิติกร เพื่อสนับสนุนภารกิจเรงรัดภาษีอากรคาง โดยขอใหมีการจัดโครงสรางอัตรากําลังและขอใหมีการ
อบรม /สัมมนาผูตรวจราชการทุกหนวยงานในสังกัดหรือกระทรวงอื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ ดังนั้น
ผู  บ ริ ห ารกรมสรรพากร ควรให ก ารสนั บ สนุ น ในประเด็ น ดั ง กล า ว ตามความเหมาะสม เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพให
ผูตรวจราชการกรมสรรพากร สามารถปฏิบัติงานตรวจราชการไดอยางเต็มศักยภาพ และเกิดประโยชนตอทาง
ราชการอยางสูงสุดตอไป
2) การตรวจสอบภายใน ผูตรวจสอบภายในของสวนราชการบางแหง ยังมีปญหาในเรื่อง ความ
สามารถในการปฏิบัติงาน ดังนั้น สวนราชการควรใหมีการสนับสนุนอัตรากําลัง งบประมาณ และการฝกอบรมความรู
ตางๆ ที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เชน การตรวจสอบดานเทคโนโลยีสารสนเทศการตรวจสอบ
การดําเนินงาน การจัดทํากระดาษทําการ เปนตน
3) การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ หนวยงานที่ยังรักษามาตรฐานการจัดทํา
รายงานการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการและถือเปนแบบอยางที่ดี ไดแก กระทรวงการคลัง
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กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และกระทรวงอุตสาหกรรม อยางไรก็ตาม ยัง
มีตัวชี้วัดที่ยังไมสามารถรายงานผลไดอยางสมบูรณ เนื่องจากเปนตัวชี้วัดใหม ซึ่งผูรับผิดชอบตัวชี้วัดดังกลาว จะตอง
ทําความเขาใจในกระบวนการจัดเก็บขอมูลและจัดทํารายงานผลตอไป
4) การควบคุ ม ภายในและการบริ ห ารความเสี่ ย ง เจ า หน า ที่ ผู  ดํ า เนิ น การควบคุ ม ภายในและ
การบริหารความเสี่ยงของสวนราชการบางแหง ยังขาดความรูความเขาใจในหลักการวิเคราะหปจจัยเสี่ยง โดยจัดวาง
ระบบควบคุมภายในไมครอบคลุมทั้งกระบวนงาน ดังนั้น ควรทําการศึกษา วิเคราะห ทบทวน การจัดวางระบบ
การควบคุมภายใน ใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความเสี่ยงทั้งปจจัยภายใน ปจจัยภายนอก ที่เกิดขึ้นจากสภาวะ
แวดลอมที่เกี่ยวของและที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
5) รายงานการเงิน กระทรวงการคลัง ไดมีการเบิกจายรายจายรวมสูงกวาเปาหมายที่คณะรัฐมนตรี
กําหนด กระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดมีการเบิกจายรายจาย
ลงทุนสูงกวาเปาหมายฯ สวนกระทรวงที่มีการเบิกจายตํ่ากวาเปาหมายฯ ผูบริหารควรมีการติดตามและกํากับดูแล
การเบิกจายและปรับปรุงกระบวนการเบิกจาย ใหสามารถเบิกจายเงินงบประมาณใหเปนไปตามเปาหมายฯ เชน
การจัดทําขอบเขตงานและขอกําหนดในการจัดซื้อจัดจางใหครบถวนสมบูรณและชัดเจน การเพิ่มนํ้าหนักตัวชี้วัด
เรื่อง “การเบิกจายรายจายลงทุนในคํารับรองการปฏิบัติราชการ” เปนตน
6) การสอบทานกรณีพิเศษ ค.ต.ป. ประจํากระทรวงบางกระทรวง ไดคัดเลือกสอบทานโครงการที่
เปนการดําเนินงานรวมกันหลายหนวยงาน เชน โครงการพัฒนาระบบโครงขายไรสาย (Wi-Fi Network) เพื่อ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยใชคอมพิวเตอรพกพา ซึ่งทําใหการสอบทานมีผลในเชิงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอยางมาก ดังนั้น ค.ต.ป. ควรกําหนดแนวทางการสอบทานโครงการที่มีการบูรณาการรวมกันระหวาง
หนวยงานและเชื่อมโยงระหวางยุทธศาสตรใหชัดเจน ทั้งนี้ เพื่อใหคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาค
ราชการคณะตางๆ และผูที่เกี่ยวของ นําไปเปนแนวทางปฏิบัติตอไป

การจัดทํารายงานการสอบทานกรณีพิเศษแบบบูรณาการโครงการภายใตยุทธศาสตร
การทองเที่ยว

สศช. ไดจัดทํารายงานการสอบทานกรณีพิเศษแบบบูรณาการโครงการภายใตยุทธศาสตรการทองเที่ยว
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 การสอบทานมีผลโดยสรุปวา โครงการที่เสนอมาเพื่อการสอบทานฯ สวนใหญ เปน
โครงการที่ตอบสนองตอการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อการทองเที่ยว การพัฒนาและ
ฟนฟูแหลงทองเที่ยวใหยั่งยืน การพัฒนาสินคา บริการ และการสรางความเชื่อมั่นและสงเสริมการทองเที่ยวของแผน
พัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ พ.ศ. 2555-2559 อยางไรก็ตาม ยังมีขอสังเกตวา การสอบทานผลการดําเนินงานของ
ค.ต.ป.ประจํากระทรวงและอ.ค.ต.ป.กลุมจังหวัด สวนใหญขาดการสอบทานในเชิงวิเคราะหเปรียบเทียบผลการ
ดําเนินงานที่เปนไปตามแผนการดําเนินงานและแผนการใชจายงบประมาณวามีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและตอบ
สนองตอยุทธศาสตรของจังหวัด/กลุมจังหวัดมากนอยเพียงใด
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พ.ร.บ.การใหเอกชนรวมลงทุนฯ พ.ศ. 2556

สศช. ไดเขารวมเปนคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินในกิจการของรัฐ
ตามมาตรา 13 และมาตรา 22 แหง พ.ร.บ. วาดวยการใหเอกชนเขารวมงานฯ พ.ศ. 2535 ปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา 43
แหง พ.ร.บ. การใหเอกชนรวมลงทุนฯ พ.ศ. 2556 โดยไดดําเนินการที่สําคัญ ดังนี้
1. สาขาสาธารณูปการ จํานวน 6 โครงการโดยดําเนินการตามมาตรา 13 2 โครงการประกอบดวย
โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหมอน 21 - 22 ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และโครงการพัฒนาที่ดินบริเวณพื้นที่
สยามสแควรบางสวน (อาคารกลุม L) ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และตามมาตรา 22 4 โครงการประกอบดวย
(1) โครงการเอกชนรวมทุนปรับปรุงขยายการประปาปทุมธานี-รังสิต ของ กปภ. (2) โครงการศูนยการคาบริเวณสี่
แยกปทุมวัน (MBK) ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (3) โครงการอาคารเพื่อประกอบธุรกิจโรมแรม (อาคารโนโวเทล)
ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ (4) การดําเนินการบริหารและประกอบการศูนยบริหารจัดการวัสดุเหลือใช
อุตสาหกรรม (เตาเผาขยะอุตสาหกรรม) บางปู จังหวัดสมุทรปราการ
2. สาขาขนสงและโลจิสติกส จํานวน 5 โครงการโดยดําเนินการตามมาตรา 13 1 โครงการคือ งานระบบ
รถไฟฟาและรับจางดําเนินกิจการโครงการรถไฟฟาสายสีนํ้าเงิน ชวงหัวลําโพง-บางแค และชวงเตาปูน-ทาพระ และ
ตามมาตรา 22 4 โครงการประกอบดวย 1) โครงการระบบสงนํ้ามันเชื้อเพลิงอากาศยานผานทอแบบ Hydrant
ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 2) สัญญาโครงการระบบรถไฟฟามหานครสายเฉลิมรัชมงคล 3) โครงการระบบขนสง
มวลชนกรุงเทพมหานคร และ 4) โครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
3. สาขาสื่อสาร โดยดําเนินการตามมาตรา 22 จํานวน 6 โครงการประกอบดวย 1) สัญญาการใหบริการ
โทรศัพทประจําที่ในเขต กทม. และปริมณฑล (TRUE) 2) สัญญาการใหบริการโทรศัพทประจําที่ในเขตภูมิภาค
(TTαT) 3) สัญญาการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ระหวาง TOT กับ AIS 4) สัญญาการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่
ระหวาง CAT กับ DTAC 5) สัญญาการใหบริการโทรศัพนระหวาง อสมท. กับ ชอง 3 6) สัญญาดําเนินกิจการ
ดาวเทียมภายในประเทศ

ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสงของไทย พ.ศ. 2558-2565

ตามนโยบาย คสช. ในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สศช. ไดรับมอบหมายใหเขารวมประชุมคณะทํางาน
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสงของไทย พ.ศ. 2558-2565 รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของไดแก กระทรวง
การคลัง (สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัก
งบประมาณ กระทรวงคมนาคม โดยเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 คสช. มีมติเห็นชอบในหลักการกรอบยุทธศาสตร
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสงของไทย พ.ศ. 2558 - 2565 และแนวทางการพัฒนาในระยะเรงดวน
ที่จะเรงดําเนินการในป พ.ศ. 2557 และป พ.ศ. 2558
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สผลการดํ
วนทีาเนิน่ งานของคณะกรรมการที
3
่ ได รั บ มอบ

หมายจากคณะรัฐมนตรี สศช. ในฐานะฝายเลขานุการ
ของคณะกรรมการ
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ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี

บทบาทที่สําคัญอีกประการหนึ่งของ สศช. คือการไดรับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือ
รัฐบาลใหทําหนาที่ในฐานะฝายเลขานุการของคณะกรรมการที่มีนายกรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตรี เปนประธาน
รวมทั้งภารกิจอื่นๆ ที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายใหทําเปนการเฉพาะกิจ ในป 2557 สศช. ในฐานะเปนฝายเลขานุการ
มีบทบาทสนับสนุนการขับเคลื่อน การดําเนินการของคณะกรรมการที่นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีเปน
ประธาน ไดแก

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) แตงตั้งขึ้นตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ
ที่ 72/2557 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2557 โดยมีหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ เปนประธาน กรรมการ และ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนฝายเลขานุการ
คณะกรรมการ กนพ. ไดมีการประชุมแลว 2 ครั้ง โดยมีการประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม
2557 มีหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ เปนประธาน ซึ่งผลการประชุมเห็นชอบพื้นที่ที่มีศักยภาพเหมาะสมใน
การจัดตั้งเปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรกของไทยใน 5 พื้นที่ชายแดน ไดแก (1) อําเภอแมสอด จังหวัดตาก
(2) อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว (3) พื้นที่ชายแดน จังหวัดตราด (4) พื้นที่ชายแดน จังหวัดมุกดาหาร และ
(5) อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา (ดานสะเดาและดานปาดังเบซาร) นอกจากนี้ ไดมกี ารแตงตัง้ คณะอนุกรรมการ 3 คณะ
ไดแก (1) คณะอนุกรรมการดานสิทธิประโยชน ขอบเขตพื้นที่ และศูนยบริการเบ็ดเสร็จดานการลงทุน โดยมี
ปลัดกระทรวงการคลัง เปนประธาน (2) คณะอนุกรรมการศูนยบริการเบ็ดเสร็จดานแรงงาน การสาธารณสุข และ
ความมั่นคง โดยมีปลัดกระทรวงแรงงาน เปนประธาน และ (3) คณะอนุกรรมการดานโครงสรางพื้นฐานและ
ดานศุลกากร โดยมีปลัดกระทรวงคมนาคม เปนประธาน
คณะอนุกรรมการทั้ง 3 ชุด ไดมีการประชุมอยางตอเนื่องและมีผลการดําเนินงานเสนอคณะกรรมการ กนพ.
ดังนี้
1. คณะอนุกรรมการดานขอบเขตพื้นที่ สิทธิประโยชน และศูนยบริการเบ็ดเสร็จดานการลงทุน ไดมีการ
ประชุม 3 ครั้ง เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 วันที่ 27 สิงหาคม 2557 และเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 โดยมีผลการ
ประชุมสรุปสาระสําคัญในเรื่องขอเสนอการใหสิทธิประโยชนเพื่อสงเสริมการลงทุนทั้งมาตรการทางภาษีและ
มาตรการทางการเงิน การจัดตั้งจัดตั้งศูนยบริการเบ็ดเสร็จดานการลงทุนระยะแรก และขอเสนอขอบเขตพื้นที่เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใน 36 ตําบลชายแดน ใน 10 อําเภอของพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก
2. คณะอนุกรรมการดานแรงงาน ศูนยบริการเบ็ดเสร็จดานแรงงาน สาธารณสุข และความมั่นคง ไดมีการ
ประชุม 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 โดยไดเตรียมขอเสนอแนวทางการจัดระบบแรงงานตางดาวที่เขามา
ทํางานในลักษณะไป-กลับ การจัดตั้งศูนยบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จดานแรงงาน สาธารณสุข และความมั่นคง และ
แผนการฝกอบรมฝมือแรงงานไทยบริเวณชายแดนและแรงงานตางดาวที่เขามาทํางานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
3. คณะอนุกรรมการดานโครงสรางพื้นฐานและดานศุลกากร ไดมีการประชุม 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม
2557 และวันที่ 26 สิงหาคม 2557 โดยไดจัดเตรียมขอเสนอแผนงาน/โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ
ดานชายแดนทั้งในระยะเรงดวนและระยะยาว รวมทั้งงบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ และหนวยงานรับผิดชอบ
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คณะกรรมการ กนพ. ไดมีการประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 โดยมีนายกรัฐมนตรีและหัวหนา
คณะรักษาความสงบแหงชาติ (พลเอกประยุทธ จันทรโอชา) เปนประธานการประชุม ที่ประชุม กนพ. ไดใหความเห็น
ชอบ (1) ขอบเขตพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใน 5 พื้นที่ชายแดนเปาหมาย รวม 36 ตําบล ใน 10 อําเภอ พื้นที่รวม
ประมาณ 1.83 ลานไร (2,932 ตร.กม.) (2) แผนการดําเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ป 2558-2559 โดยตั้งเปา
หมายใหวันที่ 1 มกราคม 2558 เปนจุดเริ่มตนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใน 5 พื้นที่ชายแดนเปาหมายจะไดรับการ
สนับสนุนที่ชัดเจนในดานการสงเสริมการลงทุนใหไดรับสิทธิประโยชนในระดับสูงสุดและเริ่มใชบริการศูนยบริการ
เบ็ดเสร็จสําหรับการลงทุนในพื้นที่ไดที่ศูนยดํารงธรรม นอกจากนี้ ยังมีการอนุญาตใหใชแรงงานตางดาวในพื้นที่ได
มีการกอสราง/ปรับปรุงถนนดานชายแดน โครงสรางพื้นฐานสาธารณูปโภคที่สําคัญ
พื้นที่เปาหมายระยะแรก

คณะกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝงทะเลตะวันออก

หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ไดมีคําสั่งที่ 76/2557 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 แตงตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาพืน้ ทีบ่ ริเวณชายฝง ทะเลตะวันออก (กพอ.) เพือ่ ใหการพัฒนาและแกไขปญหาในพืน้ ทีบ่ ริเวณชายฝง
ทะเลตะวันออก รวมถึงการแกไขปญหามาบตาพุด เปนไปอยางเปนระบบ มีเอกภาพ และบังเกิดผลในทางปฏิบัติ
อยางมีประสิทธิภาพ โดยมีพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติและหัวหนา
ฝายเศรษฐกิจ เปนประธานกรรมการ และ สศช. เปนฝายเลขานุการ
ทั้งนี้ ในการประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 คณะกรรมการ กพอ. ไดมีมติเห็นชอบ
ในหลักการแผนการแกไขปญหามาบตาพุดอยางครบวงจร (ฉบับปรับปรุง) ซึ่งจัดทําโดย สศช. รวมกับหนวยงาน
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ที่เกี่ยวของ พรอมทั้งมอบหมายหนวยงานดําเนินโครงการตามแผนฯ และใหความเห็นชอบโครงการเรงดวน
ภายใตแผนฯ จํานวน 8 โครงการ วงเงิน 677.62 ลานบาท เพื่อแกปญหาดานขยะมูลฝอย ปญหาอุบัติภัยฉุกเฉิน
พัฒนาศักยภาพบริการสาธารณสุข ปรับปรุงถนน รวมทั้งแกปญหาการกัดเซาะชายฝงที่รุนแรงในพื้นที่มาบตาพุดและ
บริเวณใกลเคียง รวมทั้งพิจารณาแนวทางการแกไขปญหาเรงดวนในพื้นที่ ทั้งดานโครงสรางพื้นฐานการขนสง ดาน
สิ่งแวดลอม (ขยะ มลพิษทางอากาศ และนํ้าเสีย) และการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ซึ่งตอมาเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม
2557 คณะรักษาความสงบแหงชาติไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการ กพอ. ดังกลาว นอกจากนี้
สศช. ในฐานะผายเลขานุการคณะกรรมการ กพอ. ยังไดประสานจัดการดูงานและรับฟงบรรยายสรุปการดําเนินงาน
นิคมอุตสาหกรรม-ทาเรือมาบตาพุด และโครงการเรงดวนภายใตแผนการแกไขปญหามาบตาพุดอยางครบวงจรใน
พื้นที่จังหวัดระยอง ใหกับประธานกรรมการ กพอ. และคณะ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 อีกดวย

คณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)

สศช. ไดจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการ กรอ. รวม 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 และวันที่ 22
สิงหาคม 2557 โดยภาคเอกชนไดเสนอเรื่องที่มีผลตอการแกไขปญหาและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ จํานวน
5 เรื่ อ ง ได แ ก (1) การส ง เสริ ม การค า และการลงทุ น ทั้ ง ในและ
ต า งประเทศ (2) การส ง เสริ ม อุ ต สาหกรรม (3) การส ง เสริ ม การ
ทองเที่ยวและบริการ (4) การพัฒนาโครงขายคมนาคมและระบบ
โลจิ ส ติ ก ส และ (5) การแก ไขกฎระเบี ย บที่ เ ป น อุ ป สรรคต อ การ
ประกอบธุรกิจ รวมทั้งสิ้น 30 ประเด็น ทั้งนี้ สศช. ไดนําผลการประชุม
เสนอที่ประชุมคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) เพื่อทราบและ
พิจารณา ซึ่งที่ประชุม คสช. ไดมีมติอนุมัติใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
รับมติคณะกรรมการ กรอ. ไปดําเนินการ รวมทั้งมอบหมายใหภาคเอกชนรับไปติดตามและพิจารณาผลการ
ดําเนินงานประเด็นขอเสนอที่ผานการพิจารณาของการประชุม กรอ. (ภูมิภาค) ในชวงป 2555-2556 รวมทั้งสิ้น 216
ประเด็นจากหนวยงานที่ไดรับมอบหมายดวย

คณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนสงสินคาและบริการของประเทศ (กบส.)

สศช. ไดจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ กบส. โดย หน.คสช. ลงนามในคําสั่งเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557
โดยมีอํานาจหนาที่ในการใหความเห็นหรือเสนอแนะตอคณะรักษาความสงบแหงชาติ รวมทั้งกํากับดูแล ประสานงาน
และเรงรัดติดตามการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนสงสินคาและ
บริการของประเทศ โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนกรรมการและ
เลขานุการ
สศช. ในฐานะไดรับมอบหมายใหสนับสนุนการดําเนินการของฝายเลขานุการคณะกรรมการ กบส. ไดจัดให
มีการประชุม กบส. ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 โดยไดจัดทําวาระเพื่อทราบและเพื่อพิจารณา
ที่สอดคลองกับการพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศ เชน การรายงานการดําเนินการพัฒนาระบบโลจิสติกส
ของประเทศ แผนปฏิ บั ติ ก ารตามแผนยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาระบบโลจิ ส ติ ก ส ข องประเทศ ฉบั บ ที่ 2
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(พ.ศ. 2556-2560) การพัฒนาการขนสงสินคาชายฝงของประเทศไทย เปนตน โดยผลการประชุมคณะรักษา
ความสงบแหงชาติมีมติอนุมัติผลการประชุมคณะกรรมการ กบส. เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557

คณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า

คณะอนุ ก รรมการพั ฒ นาและบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรนํ้ า เกี่ ย วกั บ การจั ด การองค ก รและการออกกฎ
มีเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนประธาน ซึง่ เปนหนึง่ ในหาคณะอนุกรรมการฯ
ภายใตคณะกรรมการกําหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า มีหนาที่จัดทําขอเสนอแผนงาน/โครงการ
ในการปรับปรุงองคกร ขอกําหนด กฎหมาย และการจัดทํางบประมาณที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า
เพื่อเสนอตอคณะกรรมการฯ
คณะอนุกรรมการฯ ดังกลาว ไดจัดประชุมรวม 4 ครั้ง ไดขอสรุปแผนปรับปรุงการจัดองคกร ขอกําหนด
และกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ที่มีวัตถุประสงค 3 ประการ คือ 1) เพื่อใหมีกลไก
องคกรที่มีเอกภาพในการกํากับดูแล และบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าอยางเปนระบบและยั่งยืน 2) เพื่อปรับปรุงกลไก
การบูรณาการระหวางหนวยงานและระหวางพื้นที่เพื่อลดความซํ้าซอน และใหการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้ามีความ
เชื่อมโยงกันอยางเปนระบบ เทาเทียมและเปนธรรมรวมทั้งสนับสนุนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหาร
จัดการทรัพยากรนํ้า และ 3) เพื่อผลักดันการประกาศใช (ราง) พระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้า พ.ศ. .... เพื่อเปน
กฎหมายแมบทดานการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของประเทศ รวมทั้งปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ ที่
เกี่ยวของในปจจุบัน ใหทันสมัย ลดความซํ้าซอน และบังคับใชใหเกิดประโยชนตอการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า
ปจจุบันอยูระหวางการเสนอแผนปรับปรุงการจัดองคกร ขอกําหนด และกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของกับการ
บริหารจัดการทรัพยากรนํ้าตอคณะกรรมการกําหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าเพื่อนําไปบูรณาการ
กับงานของคณะอนุกรรมการอีก 4 คณะ เพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของประเทศ

คณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมสุดยอดผูนําแผนงานความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง 6 ประเทศ ครั้งที่ 5

วันที่ 24 มิถุนายน 2557 คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) อนุมัติใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะหนวยงานหลักประสานงานความรวมมือ (National Coordinator) แผนงาน
ความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง 6 ประเทศ (Greater Mekong Subregion Economic
Cooperation: GMS) เปนหนวยงานเจาภาพเตรียมการจัดประชุมสุดยอดผูนําแผนงานความรวมมือทางเศรษฐกิจใน
อนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง 6 ประเทศ ครั้งที่ 5 (The Fifth GMS Summit) ในระหวางวันที่ 19-20 ธันวาคม 2557
ณ โรงแรมแชงกรี ลา กรุงเทพมหานคร
ตอมา สศช. ไดจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมสุดยอดผูนํา
แผนงานความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง 6 ประเทศ ครั้งที่ 5 โดย นายกรัฐมนตรีไดลงนาม
ในคําสั่งเมื่อเดือนตุลาคม 2557 โดยมีอํานาจหนาที่ กําหนดนโยบาย แนวทางการจัดเตรียมการประชุมและจัดการ
ประชุมในดานตางๆ ใหเปนไปดวยความเรียบรอย สมเกียรติ และเกิดประโยชนกับประเทศไทยและทุกภาคสวน
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วั น ที่ 9 ธั น วาคม 2557 ได มี ป ระชุ ม คณะกรรมการระดั บ ชาติ ครั้ ง ที่ 1/2557 เพื่ อ เตรี ย มการ
จัดการประชุมสุดยอดผูนําแผนงานความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง 6 ประเทศ ครั้งที่ 5
โดยนายกรัฐมนตรีไดมีขอสั่งการที่สําคัญ ดังนี้ (1) มอบหมาย สศช. ดําเนินงานดูแลจัดการประชุมฯ ใหมีความพรอม
อยางสมบูรณแบบและนําความเห็นจากที่ประชุมฯ ดําเนินการจัดทําสารัตถะที่เกี่ยวของใหเรียบรอย และจัดสงให
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นตอไป (2) มอบหมายกรมพิธีการทูต กระทรวงการตางประเทศ
ประสานงานกับ สศช. และ สลน. เตรียมการดานพิธีการตอนรับผูนําประเทศในฐานะแขกของรัฐบาล (Guest of
Government) ในชวงการประชุม GMS Summit ครั้งที่ 5 อยางสมเกียรติแกเหลาผูนําประเทศ (3) มอบหมาย
สํานักงานตํารวจแหงชาติรวมกับกองทัพไทยดําเนินการดานการรักษาความปลอดภัยและการจราจร อยางละเอียด
รอบคอบ และเกิดความปลอดภัยตอเหลาผูนําประเทศและผูเขารวมการประชุมอยางสูงสุด (4) มอบหมาย สศช.
รวมกับ กรมสารนิเทศ กระทรวงการตางประเทศ ดําเนินการจัดการดานประชาสัมพันธและการจัดการสื่อมวลชน
ทั้งชวงกอนการประชุม ชวงระหวางการประชุม และชวงหลังการประชุม ใหมีความเรียบรอย
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รายงานการเงิน
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ปงบประมาณ 2557
รายงานการเงินของ สศช. ประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงิน งบรายไดและคาใชจาย หมายเหตุประกอบ
งบการเงินและวิเคราะหงบการเงิน โดยมีสาระสําคัญ สรุปไดดังนี้

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ในปงบประมาณ 2557 สศช. มีสนิ ทรัพยรวม จํานวน 235.217 ลานบาท สวนใหญเปนสินทรัพยไมหมุนเวียน
ไดแก ที่ดิน อาคารและอุปกรณ คิดเปนสัดสวนรอยละ 93.57 ของทั้งหมด รองลงมาเปนรายการเงินสดและรายการ
เทียบเทาเงินสด รอยละ 2.89 โดยมีสินทรัพยรวมเพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 2556 จํานวน 40.200 ลานบาท หรือ
เพิ่มขึ้นรอยละ 20.62 และในสวนของหนี้สินลดลง จํานวน 16.937 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 34.91 โดยลดลง
ในสวนของเจาหนี้ระยะสั้น จํานวน 6.873 ลานบาท และคาใชจายคางจาย จํานวน 8.326 ลานบาท

งบรายไดและคาใชจาย

ในปงบประมาณ 2557 สศช. มีรายไดสวนใหญเปนเงินงบประมาณที่ไดรับจากรัฐบาล จํานวน 649.301
ลานบาท คิดเปนรอยละ 99.60 นอกจากนี้ยังมีรายไดจากแหลงอื่นอีก 2.639 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.40 ไดแก
รายไดจากเงินชวยเหลือและเงินบริจาค ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 2556 จํานวน 69.654 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น
รอยละ 11.96 ในสวนของเงินงบประมาณจากงบลงทุนและงบรายจายอื่น และในสวนคาใชจายจากการดําเนินงาน
เพิ่มขึ้นสวนใหญเปนคาวัสดุและคาใชสอยเพิ่มขึ้นจากปกอน จํานวน 45.014 ลานบาท หรือรอยละ 8.35
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
แสดงขอมูลเกี่ยวกับเกณฑการจัดทํางบการเงิน นโยบายการบัญชีที่สําคัญ และเปดเผยขอมูลทางการเงิน
ที่มีนัยสําคัญรวมทั้งสิ้น 14 หมายเหตุ
การวิเคราะหงบการเงิน
การวิเคราะหงบการเงินนี้แสดงใหทราบถึงฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานที่เปนประโยชนในการ
บริหารจัดการทรัพยากรขององคกร โดยไดแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของสินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจาย
พรอมแสดงการเปรียบเทียบขอมูลทางการเงิน เพื่อใหทราบแนวโนมการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของรายการบัญชีที่เกิดขึ้น
โดยแสดงขอมูลทางการเงินที่มีนัยสําคัญ สรุปไดดังนี้
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แสดงสินทรัพยทั้งหมดของ สศช. ปงบประมาณ 2557
เงินสดและ
รายการเที
ยบเทา
สินทรัพยไมมี
เงินสด
ตัวตน (สุทธิ)
2.89%
0.09%

ลูกหนี้ระยะสั้น
1.01%

รายไดคางรับ
1.76%
สินคาและวัสดุ
คงเหลือ
0.68%

ที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ (สุทธิ)
93.57%

โครงสรางสินทรัพยของ สศช. ประกอบดวย สินทรัพยหมุนเวียนรอยละ 6.34 และสินทรัพย ไมหมุนเวียน
รอยละ 93.66 สินทรัพยสวนใหญของ สศช. เปนรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (สุทธิ) รอยละ 93.57 นอกจากนี้
ยังประกอบดวยสินทรัพยประเภทอื่นๆ อีกรอยละ 6.43 ไดแก เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้ระยะสั้น
รายไดคางรับ วัสดุคงเหลือ และสินทรัพยไมมีตัวตน
แสดงหนี้สินและทุนของ สศช. ปงบประมาณ 2557
เจาหนี้ระยะสั้นคาใชจายคางจายเงินรับฝากระยะ
หนี้สิน รายไดรอการรับรู
8.11%
1.66%
สั้น 0.07%
หมุนเวียนอื่น ระยะยาว 0.82%
1.91%
เงินทดรอง
ราชการรับจาก
ทุน 6.14%
คลังระยะยาว
0.85%

รายไดสูง/(ต่ํา)
กวาคาใชจาย
สะสม 80.44%

โครงสรางหนี้สินและทุนของ สศช. ประกอบดวยโครงสรางของหนี้สินรวมรอยละ 13.42 สวนใหญ
เปนรายการหนี้สินหมุนเวียนรอยละ 11.75 หนี้สินไมหมุนเวียนรอยละ 1.67 สวนของทุนรอยละ 86.58 ประกอบดวย
รายไดสูง(ตํ่า)กวาคาใชจายสะสมรอยละ 80.44 และทุนรอยละ 6.14
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แสดงรายไดจากการดําเนินงานทั้งหมดของ สศช. ปงบประมาณ 2557
รายไดจากเงิน
ชวยเหลือและ
เงินบริจาค
0.40%

งบกลาง
25.73%

งบรายจายอื่น
14.37 % งบอุดหนุน
3.01 %

งบดําเนินงาน
9.32%

งบบุคลากร
34.70%

งบลงทุน
12.47 %

รายไดจากการดําเนินงาน สวนใหญเปนรายไดเงินงบประมาณที่ไดรับจากรัฐบาล รอยละ 99.60
ประกอบดวย รายไดจากงบบุคลากร รอยละ 34.70 งบลงทุน รอยละ 12.47 งบดําเนินงาน รอยละ 9.32 งบอุดหนุน
รอยละ 3.01 งบรายจายอื่น รอยละ 14.37 และงบกลาง รอยละ 25.73 นอกจากนี้ยังมีรายไดจากแหลงอื่น
อีกรอยละ 0.40 ไดแก รายไดจากการขายสินคาและบริการ และรายไดจากเงินชวยเหลือและเงินบริจาค
แสดงคาใชจายจากการดําเนินงานของ สศช. ปงบประมาณ 2557

คาวัสดุและคาใช
สอย 21.58%

คาเสื่อมราคาและ
คาสาธารณูปโภค คาตัดจําหนาย
3.63%
1.57%

คาใชจายเงิน
อุดหนุน 3.45%

คาใชจายในการ
เดินทาง 2.65%
คาใชจายในการ
ฝกอบรม 3.60%

คาบําเหน็จบํานาญ
13.83%

คาใชจายบุคลากร
40.91%

คาใชจา ยจากการดําเนิน สวนใหญเปนคาใชจา ยบุคลากรรอยละ 40.91 คาวัสดุและคาใชสอยรอยละ 21.58
คาบําเหน็จบํานาญรอยละ 13.83 คาใชจายในการฝกอบรมบุคลากรของ สศช. รอยละ 3.60 และคาใชจายในการ
ดําเนินงานอื่นๆ อีกรอยละ 14.91
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สรุปภาพรวมของฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของ สศช.
รายการ
สินทรัพย
หนี้สิน
ทุน
รายได
คาใชจาย

ปงบประมาณ พ.ศ.2557
235,216,779.27
31,573,961.63
203,642,817.64
651,940,178.09
594,717,695.67

ปงบประมาณ พ.ศ. 2556
195,017,070.11
48,511,538.65
146,505,531.46
582,286,463.77
539,409,853.68

ผลตาง (รอยละ)
20.61
-34.91
39.00
11.96
10.25

สินทรัพย
สินทรัพยรวมของ สศช. มีปริมาณที่เพิ่มขึ้นในปงบประมาณ 2557 รอยละ 20.61 แสดงวา สศช. มีสินทรัพย
ทีส่ ามารถแปลงสภาพเปนเงินสดเพิม่ มากขึน้ ซึง่ มีผลใหสภาพคลองทางการเงินเพิม่ ขึน้ เมือ่ เทียบกับงบประมาณปกอ น
หนี้สิน
หนี้สินของ สศช. มีปริมาณลดลงจากงบประมาณปกอน รอยละ 34.91 เปนผลมาจากหนี้สินหมุนเวียน
ที่ลดลงเนื่องมาจาก เจาหนี้ระยะสั้น และคาใชจายคางจาย ประกอบดวย ใบสําคัญคางจายที่ขาราชการ ลูกจาง
พนักงานราชการ ขอเบิกเงินคาใชจายตางๆ และเจาหนี้การคาภายนอก ที่ลดลงเมื่อเทียบกับงบประมาณปกอน
ทุน
ทุนของ สศช. เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณปกอน รอยละ 39 เนื่องจากในปงบประมาณ 2557 สศช. มีรายได
สูงกวาคาใชจายสุทธิ 57.137 ลานบาท จึงเปนการเพิ่มมูลคาในสวนของรายไดสูง(ตํ่า)กวาคาใชจายสะสม
รายได
รายไดของ สศช. รวมทัง้ สิน้ 651.940 ลานบาท เปนรายไดจากงบประมาณประจําและงบกลาง ประกอบดวย
งบบุคลากรจากการเบิกจายเงินเดือน คาจางประจํา งบลงทุนจากการไดรับจัดสรรใหซื้อครุภัณฑและสิ่งกอสราง
งบกลางจากการเบิกคาใชจา ยสวัสดิการใหกบั ขาราชการ ลูกจางและขาราชการบํานาญ งบดําเนินงานสําหรับคาใชจา ย
ในการดําเนินงานตางๆ ของสํานักงาน และงบรายจายอื่น เพื่อเปนคาใชจายที่ใชในการขับเคลื่อนโครงการที่
สนับสนุนแผนและยุทธศาสตรตางๆ ของประเทศ
คาใชจาย
คาใชจายจากการดําเนินงานของ สศช. เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณกอนคิดเปนรอยละ 10.25 เปนผลมาจาก
การเพิ่มขึ้นของคาใชจายบุคลากรและคาวัสดุและคาใชสอย เชน เงินเดือน และคาจางที่ปรึกษา เปนตน
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 และ 2556
2557

(หนวย : บาท)
2556

2

6,802,320.44
2,378,990.00
4,147,790.87
1,595,924.10
14,925,025.41

12,800,282.78
2,809,470.00
6,296,663.64
1,317,362.49
23,223,778.91

3
4

220,089,992.61
201,761.25
220,291,753.86
235,216,779.27

171,331,655.62
461,635.58
171,793,291.20
195,017,070.11

5
6
7
8

19,079,060.97
3,909,132.72
175,000.00
4,488,788.43
27,651,982.12

25,951,187.06
12,235,483.35
2,053,287.60
2,368,096.70
42,608,054.71

หมายเหตุ
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้ระยะสั้น
รายไดคางรับ
สินคาและวัสดุคงเหลือ
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (สุทธิ)
สินทรัพยไมมีตัวตน (สุทธิ)
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้ระยะสั้น
คาใชจายคางจาย
เงินรับฝากระยะสั้น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 และ 2556
2557

(หนวย : บาท)
2556

หนี้สินไมหมุนเวียน
รายไดรอการรับรูระยะยาว
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สินทรัพยสุทธิ

1,921,979.51
2,000,000.00
3,921,979.51
31,573,961.63
203,642,817.64

3,903,483.94
2,000,000.00
5,903,483.94
48,511,538.65
146,505,531.46

สินทรัพยสุทธิ
ทุน
รายไดสูง(ตํา)กวาคาใชจายสะสม
รวมสินทรัพย

14,433,667.34
189,209,150.30
203,642,817.64

14,433,667.34
132,071,864.12
146,505,531.46

หมายเหตุ

9

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
งบรายไดและคาใชจาย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 และ 2556
หมายเหตุ
รายไดจากการดําเนินงาน
รายไดจากรัฐบาล
รายไดจากงบประมาณ
10
รวมรายไดจากรัฐบาล
รายไดจากแหลงอื่น
รายไดจากการขายสินคาและบริการ
รายไดจากเงินชวยเหลือและเงินบริจาค
รวมรายไดจากแหลงอื่น
รวมรายไดจากการดําเนินงาน
คาใชจายจากการดําเนินงาน
คาใชจายบุคลากร
11
คาบําเหน็จบํานาญ
คาใชจายในการฝกอบรม
คาใชจายในการเดินทาง
คาวัสดุและคาใชสอย
12
คาสาธารณูปโภค
13
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
14
คาใชจายเงินอุดหนุน
รวมคาใชจายจากการดําเนินงาน
รายไดสูง(ตํ่า)กวาคาใชจายจากการดําเนินงาน
รายได/คาใชจายที่ไมเกิดจากการดําเนินงาน
ขาดทุนสุทธิจากการจําหนายสินทรัพย
รวมรายได/คาใชจายที่ไมเกิดจากการดําเนินงาน
รายไดสูง(ตํ่า)กวาคาใชจายสุทธิ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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2557

(หนวย : บาท)
2556

649,301,312.50
649,301,312.50

578,245,455.99
578,245,455.99

15,950.50
2,622,915.09
2,638,865.59
651,940,178.09

169,600.00
3,871,407.78
4,041,007.78
582,286,463.77

266, 696,474.82
90,163,952.65
23,477,856.79
17,257,205.26
140,691,853.04
10,253,915.87
23,676,437.24
22,500,000.00
594,717,695.67
57,222,482.42

256,466,807.15
89,520,720.31
31,947,560.64
14,163,732.19
95,677,607.75
11,843,620.67
19,789,804.97
20,000,000.00
539,409,853.68
42,876,610.09

85,196.24
85,196.24
57,137,286.18

1,009,923.17
1,009,923.17
41,866,686.92
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
1. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
2. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
3. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ(สุทธิ)
4. สินทรัพยไมมีตัวตน (สุทธิ)
5. เจาหนี้ระยะสั้น
6. คาใชจายคางจาย
7. เงินรับฝากระยะสั้น
8. หนี้สินหมุนเวียนอื่น
9. รายไดสูง(ตํ่า)กวาคาใชจายสะสม
10. รายไดจากงบประมาณ
11. คาใชจายบุคลากร
12. คาวัสดุและคาใชสอย
13. คาสาธารณูปโภค
14. คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย

175

รายงานประจําป 2557

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 และ 2556
หมายเหตุที่ 1 : นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
1.1 หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงิน ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2547 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดใชหลักการบัญชีเกณฑคงคางตามหลักการและนโยบายบัญชีสาํ หรับหนวยงานภาครัฐที่
กระทรวงการคลังกําหนดเขาสูระบบ GFMIS ซึ่งสํานักงานฯ ไดจัดประเภทและการแสดงรายการในงบการเงินถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.2/ว 410 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2551 เรื่อง รูปแบบรายงานการเงิน
ของหนวยงานภาครัฐ
1.2 หนวยงานที่เสนอรายงาน รายงานการเงินของสํานักงานฯ ไดจัดทําขึ้นเพื่อนําเสนอแกหนวยงาน
ที่เกี่ยวของพรอมจัดสงใหแก สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน เพื่อใชในการตรวจสอบขอมูลทางการเงินและรับรอง
งบการเงินของหนวยงานตอไป
1.3 ขอบเขตของขอมูลในรายงาน งบการเงินของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ เปนงบการเงินรวมของหนวยงานในสวนกลาง 1 หนวย และหนวยงานในสวนภูมิภาค 3 หนวย ไดแก
1) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 2) สํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ
3) สํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ 4) สํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต
รอบระยะเวลาบัญชี เริ่มตั้งแต 1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน ของปถัดไป
1.4 การรับรูรายได ประกอบดวย 1) รายไดจากเงินงบประมาณรับรูเมื่อไดรับอนุมัติคําขอเบิกเงินจาก
กรมบัญชีกลาง 2) รายไดเงินนอกงบประมาณรับรูเมื่อเกิดรายได และ 3) รายไดแผนดินรับรูเมื่อรับเงิน แสดงเปน
รายการตางหากจากรายไดและคาใชจายจากกิจกรรมปกติของหนวยงาน
1.5 สินทรัพยถาวร การคํานวณคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
1) อาคาร หมายถึง อาคารและสิ่งปลูกสรางประเภทตางๆ รวมทั้งสวนปรับปรุงอาคารซึ่งเปนตนทุน
ในการตกแตงหรือปรับปรุงตัวอาคารภายหลังจากทีจ่ ดั สรางอาคารเสร็จแลว หนวยงานจะรับรูต ามราคาทุนหักคาเสือ่ มราคา
สะสมโดยวิธีเสนตรง มีอายุการใชงาน 25-40 ป
2) ครุภัณฑและอุปกรณ มีไวเพื่อการดําเนินงานและคาดวาจะไดรับประโยชนเกิน 1 ป หนวยงาน
จะรับรูตามราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม
3) ปงบประมาณ 2540 - 2545 ครุภัณฑและอุปกรณที่มีราคาตอหนวยหรือชุดมูลคาสุทธิ ตั้งแต
30,000 บาทขึ้นไปบันทึกบัญชีตามราคาทุน ณ วันที่ไดมา
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4) ปงบประมาณ 2546 เปนตนมา ครุภัณฑและอุปกรณที่มีราคาตอหนวยหรือตอชุดตั้งแต 5,000 บาท
ขึ้นไป บันทึกบัญชีตามราคาทุน ณ วันที่ไดมา
5) คาเสื่อมราคา คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานดังนี้
อายุการใชงาน
ครุภัณฑสํานักงาน
8 ป
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
3 ป
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
8 ป
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
5 ป
ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
5 ป
ครุภัณฑการเกษตร
5 ป
ครุภัณฑงานบานงานครัว
2 ป
6) โปรแกรมคอมพิวเตอร มีไวเพื่อการดําเนินงานและคาดวาจะไดรับประโยชนเกิน 1 ป หนวยงาน
จะรับรูตามราคาทุน ณ วันที่ซื้อหรือพัฒนาเสร็จหักดวยคาตัดจําหนายสะสมโดยวิธีเสนตรง ซึ่งประมาณอายุ
การใชงาน 3 ป
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 และ 2556
2557

(หนวย : บาท)
2556

2,000,000.00
3,753,581.29
227,637.40
821,101.75
6,802,320.44

2,000,000.00
7,522,162.34
750,158.10
2,527,962.34
12,800,282.78

162,226,246.34
48,100,744.77
114,125,501.57
184,277,209.70
135,951,154.67
48,326,055.03
57,638,436.01
220,089,992.61

159,376,246.34
42,860,402.88
116,515,843.46
174,942,056.90
126,343,255.87
48,598,801.03
6,217,011.13
171,331,655.62

หมายเหตุที่ 4 สินทรัพยไมมีตัวตน (สุทธิ)
โปรแกรมคอมพิวเตอร
หัก คาตัดจําหนายสะสม
โปรแกรมคอมพิวเตอร (สุทธิ)
รวม สินทรัพยไมมีตัวตน (สุทธิ)

13,967,677.41
13,765,916.16
201,761.25
201,761.25

13,844,677.41
13,383,041.83
461,635.58
461,635.58

หมายเหตุที่ 5 เจาหนี้ระยะสั้น
เจาหนี้การคา-หนวยงานภาครัฐ
เจาหนี้การคา-บุคคลภายนอก
รับสินคา / ใบสําคัญ
เจาหนี้อื่น-หนวยงานภาครัฐ
รวมเจาหนี้ระยะสั้น

759,924.00
16,526,562.79
1,720,141.19
72,432.99
19,079,060.97

24,880,326.99
131,670.00
939,190.07
25,951,187.06

หมายเหตุที่ 2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินทดรองราชการ
เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ)
เงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ)
เงินฝากคลัง
รวม เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
หมายเหตุที่ 3 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (สุทธิ)
อาคารและสิ่งปลูกสราง
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
อาคาร และสิ่งปลูกสราง (สุทธิ)
อุปกรณ
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
อุปกรณ (สุทธิ)
งานระหวางกอสราง
รวม ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (สุทธิ)
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หมายเหตุที่ 6 คาใชจายคางจาย
คาสาธารณูปโภคคางจาย
ใบสําคัญคางจาย
รวม คาใชจายคางจาย

1,060,290.56
2,848,842.16
3,909,132.72

951,348.72
11,284,134.63
12,235,483.35

หมายเหตุที่ 7 เงินรับฝากระยะสั้น
เงินรับฝากอื่น
รวม เงินรับฝากระยะสั้น

175,000.00
175,000.00

2,053,287.60
2,053,287.60

หมายเหตุที่ 8 หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินประกันผลงาน
เงินประกันอื่นๆ
เบิกเกินสงคืนรอนําสง
รวม หนี้สินหมุนเวียนอื่น

3,702,349.28
786,439.15
0.00
4,488,788.43

1,371,563.70
853,333.00
143,200.00
2,368,096.70

หมายเหตุที่ 9 รายไดสูง/(ตํ่า)กวาคาใชจายสะสม
รายไดสูง/ตํ่ากวาคาใชจายสะสมยกมา
รายไดสูง/(ตํ่า)กวาคาใชจายประจําป
รวม รายไดสูง/(ตํ่า)กวาคาใชจายสะสม

132,071,864.12
57,137,286.18
189,209,150.30

90,205,177.20
41,866,686.92
132,071,864.12

หมายเหตุที่ 10 รายไดจากงบประมาณ
รายไดจากงบบุคลากร
รายไดจากงบลงทุน
รายไดจากงบดําเนินงาน
รายไดจากงบอุดหนุน
รายไดจากงบรายจายอื่น
รายไดจากงบกลาง
รวม รายไดจากงบประมาณ

226,247,061.76
81,320,771.28
60,747,539.79
19,547,519.93
93,682,887.14
167,755,532.60
649,301,312.50

220,292,790.45
62,253,446.30
60,208,047.93
15,644,898.32
84,351,419.83
135,494,853.16
578,245,455.99

หมายเหตุที่ 11 คาใชจายบุคลากร
เงินเดือน
คาลวงเวลา
เงินตอบแทนพิเศษของผูไดรับเงินเต็มขั้น
เงินคาตอบแทนพนักงานราชการ
เงินคาครองชีพ
เงินเดือนและคาจางอื่น

200,704,244.07
1,279,810.00
493,781.25
13,656,982.62
23,940.00
757.112.90

193,648,513.34
1,916,430.00
423,504.38
13,074,225.94
219,479.19
635,683.55
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คาจาง
เงินรางวัล
เงินชวยคารักษาพยาบาลประเภทผูปวยนอก-รพ.รัฐ
เงินชวยคารักษาพยาบาลประเภทผูปวยใน-รพ.รัฐ
เงินชวยคารักษาพยาบาลประเภทผูปวยนอก-รพ.เอกชน
เงินชวยคารักษาพยาบาลประเภทผูปวยใน-รพ.เอกชน
เงินชวยการศึกษาบุตร
เงินชวยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต
เงินชดเชยสมาชิก กบข.
เงินสมทบ กบข.
เงินสมทบ กสจ.
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
คาเชาบาน
รวม คาใชจายบุคลากร
หมายเหตุที่ 12 คาวัสดุและคาใชสอย
คาวัสดุ
คาซอมแซมและคาบํารุงรักษา
คาเชื้อเพลิง
คาจางเหมาบริการ-บุคคลภายนอก
คาจางเหมาบริการ-หนวยงานภาครัฐ
คาตอบแทนเฉพาะงาน
คาตอบแทนอื่น
คาธรรมเนียมทางกฎหมาย
คาธรรมเนียมธนาคาร
คาจางที่ปรึกษา
คาเบี้ยประกันภัย
คาครุภัณฑมูลคาตํ่ากวาเกณฑ
คาใชจายในการประชุม
คารับรองและพิธีการ
คาเชาอสังหาริมทรัพย-หนวยงานภาครัฐ
คาเชาอสังหาริมทรัพย-บุคคลภายนอก
คาเชาเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก
คาใชจายผลักสงเปนรายไดแผนดิน
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12,897,179.40
1,743,325.97
19,212,742.65
3,609,033.13
713,210.00
68,674.89
1,049,945.00
61,200.00
3,516,232.17
5,274,348.27
352,594.50
543,518.00
738,600.00
266,696,474.82

13,407,991.72
1,681,963.19
15,027,372.70
4,631,014.89
674,000.00
139,279.06
979,799.00
55,050.00
3,325,302.89
4,987,954.37
355,754.93
485,688.00
797,800.00
256,466,807.15

4,942,391.49
1,032,724.66
300,165.48
7,518,827.92
13,842,917.00
626,240.50
0.00
162,668.00
1,203.00
90,874,526.40
3,315.00
1,180,542.21
4,462,693.44
42,041.30
25,900.00
0.00
10,661,853.00
824,059.79

5,365,153.46
2,000,922.03
352,849.70
10,338,483.28
10,945,463.00
639,166.00
587,908.00
0.00
2,000.00
37,235,852.39
6,970.00
260,734.17
12,059,081.95
31,367.14
0.00
8,000.00
11,331,903.66
447,484.42
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คาประชาสัมพันธ
คาใชสอยอื่นๆ
รวม คาวัสดุ และคาใชสอย

2,481,039.00
1,708,744.85
140,691,853.04

2,568,525.09
1,495,743.46
95,677,607.75

หมายเหตุที่ 13 คาสาธารณูปโภค
คาไฟฟา
คานํ้าประปาและนํ้าบาดาล
คาโทรศัพท
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
คาบริการไปรษณียโทรเลขและขนสง
รวม คาสาธารณูปโภค

6,144,180.17
289,773.12
1,983,971.87
1,281,267.71
554,723.00
10,253,915.87

6,777,180.28
269,237.30
3,264,235.29
864,610.80
668,357.00
11,843,620.67

หมายเหตุที่ 14 คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
คาเสื่อมราคา-อาคารสํานักงาน
คาเสื่อมราคา-สิ่งปลูกสราง
คาเสื่อมราคา-อาคารและสิ่งปลูกสรางไมระบุฯ
คาเสื่อมราคา-ครุภัณฑสํานักงาน
คาเสื่อมราคา-ครุภัณฑยานพาหนะและอุปกรณการขนสง
คาเสื่อมราคา-ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
คาเสื่อมราคา-ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
คาเสื่อมราคา-ครุภัณฑโรงงาน
คาเสื่อมราคา-อุปกรณคอมพิวเตอร
คาเสื่อมราคา-ครุภัณฑงานบานงานครัว
คาเสื่อมราคา-ครุภัณฑอื่น
คาตัดจําหนาย-โปรแกรมคอมพิวเตอร
รวม คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย

3,068,426.03
517,526.98
1,654,388.88
4,922,244.94
275,026.89
832,286.05
1,421,266.24
0.00
10,059,747.05
22,352.22
520,297.63
382,874.33
23,676,437.24

1,858,524.37
395,499.89
1,654,388.88
3,872,779.62
449,014.42
620,481.27
2,184,076.84
4,182.01
7,139,002.93
2,515.93
1,107,393.94
501,944.87
19,789,804.97
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

วิเคราะหงบการเงิน
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 และ 2556
2557
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้ระยะสั้น
รายไดคางรับ
สินคาและวัสดุคงเหลือ
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (สุทธิ)
สินทรัพยไมมีตัวตน (สุทธิ)
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้ระยะสั้น
คาใชจายคางจาย
เงินรับฝากระยะสั้น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
รายไดรอการรับรูระยะยาว
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
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2556
ลานบาท
รอยละ

ลานบาท

รอยละ

6.802
2.379
4.148
1.596
14.925

2.89
1.01
1.76
0.68
6.34

12.800
2.809
6.297
1.317
23.223

6.56
1.44
3.23
0.68
11.91

220.090
0.202
220.292
235.217

93.57
0.09
93.66
100.00

171.332
0.462
171.794
195.017

87.85
0.24
88.09
100.00

19.079
3.909
0.175
4.489
27.652

8.11
1.66
0.07
1.91
11.75

25.952
12.235
2.053
2.368
42.608

13.31
6.27
1.05
1.22
21.85

1.922
2.000
3.922
31.574

0.82
0.85
1.67
13.42

3.903
2.000
5.903
48.511

2.00
1.03
3.03
24.88
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
งบแสดงฐานะการเงิน(ตอ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 และ 2556
2557
สินทรัพยสุทธิ/สวนทุน
ทุน
รายไดสูง(ตํ่า)กวาคาใชจายสะสม
รวมสินทรัพยสุทธิ/ทุน
รวมหนี้สินและสวนทุน

ลานบาท

รอยละ

2556
ลานบาท
รอยละ

14.434
189.209
203.643
235.217

6.14
80.44
86.58
100.00

14.434
132.072
146.506
195.017

7.40
67.72
75.12
100.00
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

วิเคราะหงบการเงิน
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
งบรายไดและคาใชจาย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 และ 2556
2557
รายไดจากการดําเนินงาน
รายไดจากรัฐบาล
รายไดจากงบประมาณ
รวมรายไดจากรัฐบาล
รายไดจากแหลงอื่น
รายไดจากการขายสินคาและบริการ
รายไดจากเงินชวยเหลือและเงินบริจาค
รวมรายไดจากแหลงอื่น
รวมรายไดจากการดําเนินงาน
คาใชจายจากการดําเนินงาน
คาใชจายบุคลากร
คาบําเหน็จบํานาญ
คาใชจายในการฝกอบรม
คาใชจายในการเดินทาง
คาวัสดุและคาใชสอย
คาสาธารณูปโภค
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
คาใชจายเงินอุดหนุน
รวมคาใชจายจากการดําเนินงาน
รายไดสูง(ตํ่า)กวาคาใชจายจากการดําเนินงาน
รายได/คาใชจายที่ไมเกิดจากการดําเนินงาน
ขาดทุนสุทธิจากการจําหนายสินทรัพย
รวมรายได/คาใชจายที่ไมเกิดจากการดําเนินงาน
รายไดสูง(ตํ่า)กวาคาใชจายสุทธิ

184

ลานบาท

รอยละ

2556
ลานบาท
รอยละ

649.301
649.301

99.60
99.60

578.245
578.245

99.31
99.31

0.016
2.623
2.639
651.940

0.00
0.40
0.40
100.00

0.170
3.871
4.041
582.286

0.03
0.66
0.69
100.00

266.697
90.164
23.478
17.257
140.692
10.254
23.676
22.500
594.718
57.222

40.91
13.83
3.60
2.65
21.58
1.57
3.63
3.45
91.22
8.78

256.467
89.520
31.948
14.164
95.678
11.844
19.789
20.000
539.410
42.876

44.04
15.37
5.49
2.43
16.43
2.03
3.42
3.43
92.64
7.36

0.085
0.085
57.137

0.01
0.01
8.77

1.010
1.010
41.866

0.17
0.17
7.19

ภาคผนวก

ที่ปรึกษาคณะทํางาน
เลขาธิการฯ

นายอาคม

เติมพิทยาไพสิฐ

นายปรเมธี
นายชาญวิทย
นายธานินทร
นางสาวลดาวัลย
นางชุตินาฏ
นางปทมา

วิมลศิริ
อมตะมาทุชาติ
ผะเอม
คําภา
วงศสุบรรณ
เธียรวิศิษฏสกุล

รองเลขาธิการฯ

ที่ปรึกษาดานนโยบายและแผนงาน

นางสาวพจณี
นายประพันธ
นายมนตรี
นายดนุชา

อรรถโรจนภิญโญ
มุสิกพันธ
บุญพาณิชย
พิชยนันท

รักษาการในตําแหนงที่ปรึกษาดานนโยบายและแผนงาน
นางสาวสมศรี
นายวิทยา
นางวิลาวัลย
นายสุริยา
นางสาวจินางคกูร

เหลืองมณีรัตน
ปนทอง
ตันรัตนกุล
จันทรกระจาง
โรจนนันต

รายชื่อคณะทํางานจัดทํารายงานประจําป 2557 ของ สศช.

นายธานินทร
นายวิทยา
นางเสาวณีย
นางสาวประสพศรี
นางสาวมารยาท
นางสาวเสาวนีย
นางสาวนิตยา
นางสาวปยฉัตร
นายสุริยนต
นางนุชดา
นางสาวนิภา
นางสาวเบญจมาศ
นางจันทรทิพย
นายปรีชา
นางอรุณี
นายพงศกูร
นายเติมทรัพย
นางพรรณทิพา
นางสาวกิ่งกมล
จาสิบเอกจิรวัฒน
นางอัญชลี
นางพนิดา
นายอุปราช
นายวุฒิเดช
นางสาวนันทภรณ
นางภาณี
นายธีระพงษ
นายตฤตณัย

ผะเอม
ปนทอง
แสงสุพรรณ
รักความสุข
สมุทรสาคร
เจตินัย
อารีบุญชู
สอนคม
ธัญกิจจานุกิจ
ตังคณานุกูลชัย
กิตติเรืองชาญ
จันทรเอี่ยม
ปาละนันทน
ไวยะวงษ
จันทรแจมศรี
วิรัตนานันท
เตละกุล
รัตนะ
เลิศธิตินันทกุล
กุศลสราง
จรัสสัมฤทธิ์
ภูงามดี
พันธุภักดี
ชํานิกิจ
รอดเผือก
ชนาธิปกรณ
มาลัยทอง
นพคุณ

(สปผ.)
(กพร.)
(สพส.)
(สพข.)
(ฝจท.)
(ฝกค.)
(กปอ.)
(สพก.)
(หองสมุด)
(สขส.)
(สพอ.)
(ปชส.)
(สนส.)
(สวค.)
(สทว.)
(สพท.)
(สพต.)
(สบป.)
(ฝบป.)
(สพน.)
(สศม.)
(กจค.)
(สปร.)
(IT)
(สปผ.)
(สปผ.)
(สปผ.)

ประธานคณะทํางาน
รองประธานคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
เลขานุการฯ
ผูชวยเลขานุการฯ
ผูชวยเลขานุการฯ

